
 فصل بیست و دوم

  

  گري فئودالیسم و شوالیھ

۶١٢٠٠ –.٠٠   

I    - مباني فئودال  

در طي ششن قرني كھ بھ دنبال مرگ یوستینیانوس آمد، مقتضیات زمان بھ طرز شایان توجھي دست بھ 
  .دست ھم داد و بتدریج زندگي اقتصادي را در دنیاي اروپاي باختري از بیخ و بن دگرگون كرد

ھنگامي . اي از شرایطي كھ قبال مالحظھ شد با ھم جمع شدند و زمینھ را براي فئودالیسم آماده كردند پاره
كھ بر اثر ھجومھاي اقوام ژرمن، امنیت از شھرھاي ایتالیا و گل رخت بربست، اشراف بھ قصرھاي 

ن لشكري خود را بھ ھاي زیردست، و مالزمی ییالقي خود نقل مكان كردند و وابستگان كشاورز، خانواده
ھا، كھ رھبانانشان بھ كشت و زرع زمینھا و صنایع دستي اشتغال داشتند،  صومعھ. دور خود جمع كردند

این نھضت مركز گریزي را تشدید كردند و مردمان را بھ سوي واحدھاي اقتصادي نیمھ منزوي در روستا 
خود رھا شده و در نتیجة دست اندازي ھا، كھ بر اثر جنگ ویران و بھ سبب فقر بھ حال  جاده. راندند

. اي مناسب و مطمئن براي مراوده و داد و ستد باشند توانستند وسیلھ رھزنان پر خطر شده بودند، دیگر نمي
حكومتھاي تھیدست . ھر چھ از رونق تجارت و صناعت كاستھ شد، عواید مملكتي نیز رو بھ كاھش نھاد

موانعي كھ در راه تجارت پدید آمده بود قصرھاي . دم نبودنددیگر قادر بھ حفظ جان، مال، و تجارت مر
اي  بسیاري از چیزھاي ساختھ شده. اعیاني را مجبور كرد تا از لحاظ اقتصادي در صدد خودكفایي برآیند

در قرن . شد، از قرن سوم بھ بعد، در امالك بزرگ اربابي تھیھ شد كھ سابق بر این از شھرھا خریداري مي
آپولیناریس سیدونیوس حاكي است كھ خاوندان، در عین تجمل، در اراضي وسیعي زندگي  ھاي پنجم نامھ

تا این زمان یك طبقة اشرافي فئودالي بھ وجود آمده . شد كردند كھ بھ دست مستأجران نیمھ برده كشت مي مي
نھاي بود كھ دستگاه قضایي و سپاھیاني مخصوص بھ خود داشت؛ و وجھ امتیاز میان این طبقھ و بارو

  ادوار بعدي كال آن بود كھ اعیان این دوره خواندن 

  .دانستند مي

ھمان عواملي كھ در خالل قرون سوم و ششم میالدي زمینھ را براي رواج فئودالیسم آماده كرد، در طول 
ھاي مروونژیان و كارولنژیان، بھ جاي حقوق و  پادشاھان سلسلھ. قرون ششم و نھم، فئودالیسم را تثبیت كرد

ن نھم، بر اثر ضعف بخشیدند؛ در قر مستمري، بھ امراي سپاه و مدیران حكومتھاي خویش زمین مي
ھجوم ساراسنھا، نورسھا، و مجارھا . پادشاھان كارولنژي، این قبیل تیولنشینھا موروثي و نیمھ مستقل شدند

و دھم نتایج تاخت و تازھاي شش قرن قبل اقوام ژرمن را تكرار كرد و آن آثار   در طي قرون ھشتم، نھم،
كھ حمایت و پاسداري دستگاه مركزي از بین رفت،  ھاي محكمتري استوار ساخت؛ بھ این معني را بر پایھ

در ھر ناحیھ اسقف یا بارون مشكل بازگرداندن نظم و دفاع محلي را بر عھده گرفت و صاحب دادگاه و 
از آنجا كھ مھاجمین بیشتر سوار بر اسب بودند، مدافعاني كھ خرید و نگاھداري . لشكري براي خود شد

سوارنظام مھمتر از پیاده نظام بود، و درست مانند . ن فراوان داشتنداسب برایشان مقدور بود خواستارا
اكویتس میان اعیانزادگان و عوام پدید آمده بود، اینك در فرانسھ،  اوایل پیدایش امپراطوري روم، كھ طبقة 

زان اي از شھسواران سوار بین دوكھا یا بارونھا و تودة كشاور انگلستان نورمان، و اسپانیاي مسیحي، طبقھ
مردم از این تحوالت خشمگین نشدند، چھ در یك محیط پر رعب و ھراس كھ ھر آن ممكن . بھ وجود آمد
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ھاي خود را تا نھایت امكان مانند كاخ  بود ھجومي آغاز شود جدًا خواستار سازمان نظامي بودند، خانھ
خاوند یا یك دوك كھ  كردند، و بھ طیب خاطر حاضر بودند بھ خدمت یك اربابي یا دیري استوار بنا مي

براي درك قبول تابعیت این قبیل مردمان، . قدرت رھبري آنان را داشتھ باشد كمر بربندند و با او بیعت كنند
آزاد مردان، كھ دیگر قادر بھ نگاھداري مال و جان خویش . باید میزان ھراس آنھا را در نظر مجسم كنیم

. زور و بازوي خود را در اختیار مردان قوي پنجھ قرار دادندنبودند، در برابر جان پناه و حمایت، زمین یا 
قطعھ زمیني را بھ » آدم خویش«معموال بارون بھ » تسلیم كرده بودند«در این قبیل موارد كھ افراد خود را 

داد تا ھر وقت مایل باشد آن را فسخ كند؛ این اجارة موقتي رسمي متداول براي  طور موقت اجاره مي
فئودالیسم عبارت بود از انقیاد اقتصادي و بستن بیعت نظامي با آدمي . طرف سرفھا شدتصرف زمین از 

  .باالتر در برابر تشكیالت اقتصادي و حراست نظامي

بھ طور جامع و مانع ممكن است، زیرا این شیوه بنا بھ مقتضیات زماني و مكاني » فئودالیسم«تعریف كلمة 
سم اساسًا از ایتالیا و آلمان سرچشمھ گرفت، لكن در فرانسھ بود كھ فئودالی. كرد بھ صد نوع مختلف تجلي مي

شاید در بریتانیا فئودالیسم از آنجا ناشي شد كھ . اكثر خصایص و مشخصات این شیوه راه تكامل پیمود
فاتحان آنگلوساكسون بھ عنف بریتونھا یا بومیان اصلي بریتانیا را بھ بردگي وا داشتند، اما بیشتر این 

در ایتالیاي شمالي یا اسپانیاي مسیحي فئودالیسم ھرگز . اي بود كھ گلھا از نورماندي بھ بریتانیا بردند تحفھ
  بھ مرحلة رشد و كمال نرسید؛ در امپراطوري روم شرقي مالكان بزرگ بھ ھیچ وجھ 

ظھور و ھرگز آن سلسلھ مراتب تعھدھایي كھ ظاھرًا در مغرب از لوازم ضروري فئودالیسم بود بھ منصة 
ھاي عظیمي از دھقانان اروپایي بیرون از حیطة شیوة فئودال ماندند؛ اینھا عبارت بودند از  دستھ. نرسید

جنوبي؛  داران بالكان، ایتالیاي شرقي، و اسپانیا؛ صاحبان تاكستانھاي آلمان غربي و فرانسة شبانان و گلھ
؛ و كوه نشینان كارپات، آلپ، آپنن، و كشاورزان قوي ھیكل سوئد و نروژ؛ پیشگامان توتوني ماوراي الب

اي كھ از نظر خصایص طبیعي و آب و ھوا تا این حد متنوع بود داراي  رفت قاره انتظار نمي. جبال پیرنھ
حتي در شیوة فئودالیسم، شرایط قرارداد و مقام افراد یك ملت با ملت دیگر، یك . اقتصاد متحدالشكلي شود

تجزیھ و تحلیل ما در این كتاب . ورة بخصوص با دورة دیگر متفاوت بودخانة اربابي با خانة دیگر، یك د
  .گیرد بیشتر فرانسھ و انگلستان قرون یازدھم و دوازدھم را در بر مي

II - سازمان فئودال  

   برده.١

طبقة آزادمردان شامل نجبا، . در آن زمانھا و سرزمینھا، جامعھ عبارت بود از آزادمردان، سرفھا، بردگان
شد كھ  اي، صاحبان مشاغل، اكثر بازرگانان و افزارمندان، و كشاورزاني مي ن، سربازان حرفھروحانیو

تقریبًا با اندك تعھد یا بي ھیچ تعھدي در مقابل خاوندان فئودال مالك زمینھاي خویش بودند، یا در برابر مال 
ر انگلستان قرن یازدھم چھار این قبیل كشاورزان موجر د. كردند االجارة نقدي زمین را از خاوند اجاره مي

دادند، در آلمان غربي، ایتالیاي شمالي، و فرانسة جنوبي عدة  درصد عموم برزگران مملكت را تشكیل مي
  . دادند آنھا بمراتب زیادتر بود و شاید یك چھارم تمام نفوس رعیتي اروپاي باختري را تشكیل مي

در انگلستان قرن دوازدھم بردگان . پذیرفت مينھاد، بردگي كاھش  ھر چھ سرفداري رو بھ افزایش مي
در كشور فرانسھ، شمال رود لوار، تقریبًا اثري از بردگي دیده . بیشتر مختص انجام خدمات منازل بودند

شد؛ در آلمان در خالل قرن دھم رواج گرفت، یعني در دوراني كھ ھیچ كس در اسیر كردن اسالوھاي  نمي
پست در امالك آلماني، یا فروختن آنھا در سرزمینھاي مسلمان یا كافر و گماشتن آنان بھ كارھاي 

فروشان در راستة  از سوي دیگر، برده. شد امپراطوري بیزانس دچار عذاب وجدان و ناراحتي خاطر نمي
pyربودند و بھ عنوان  ھاي دریاي سیاه، آسیاي باختري، یا افریقاي شمالي مسلمانان یا یونانیان را مي كرانھ
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. فروختند عي، خدمة منازل، خواجھ، متعھ، یا فاحشھ در سرزمینھاي اسالمي یا مسیحي ميكارگر زرا
تجارت برده بویژه در ایتالیا رونق گرفت، شاید این امر بھ جھت ھمسایگي با ممالك مسلمان بود، چھ 

  توانستند افراد را از  مسیحیان با وجداني آسوده مي

دار مانده بود اینك حتي در نظر آنھا كھ از صمیم قلب معتقد بھ بنیادي كھ در طول تاریخ معلوم بشري پای
راست است كھ پاپ گرگوریوس اول . كرد پیروي از اصول اخالقي بودند ضروري و ھمیشگي جلوه مي

دو تن از غالمان خویش را با مشتي سخنان ستایش آمیز دربارة آزادي طبیعي عموم ابناي بشر آزاد 
نفر از بردگان در امالك پاپي استفاده كرد، و قوانیني را بھ تصویب رساند  ساخت، ھمچنان از وجود صدھا

كلیسا . كھ بھ موجب آن بردگان از حق ورود بھ جرگة روحانیون یا وصلت با مسیحیان آزاد محروم شدند
فروش اسراي مسیحي را بھ مسلمانان تقبیح كرد، لكن بھ بردگي گرفتن مسلمانان و اروپاییاني را كھ ھنوز 

ھزاران نفر از اسراي اسالو و ساراسنھا را بھ . تا این تاریخ پیرو مسیحیت نشده بودند عملي مجاز دانست
و تا قرن یازدھم ھمچنان بھ خدمت در زمینھاي موقوفة كلیسا و  عنوان برده در بین دیرھا تقسیم كردند، 

را بھ تعداد غالمان تخمین  طبق قوانین شریعت، گاھي ثروت زمینھاي كلیسا. امالك پاپي مشغول بودند
قوانین شرع، مثل قوانین غیر مذھبي، برده را در عداد اموال منقول محسوب . زدند نھ بھ پول نقد مي
داشت كھ ھر  داد، و مقرر مي داشت، بھ بردگاني كھ در خدمت كلیسا بودند اجازة نوشتن وصیتنامھ نمي مي

اسقف اعظم ناربون در وصیت . علق بھ كلیسا بشودنوع پس اندازي كھ برده ھنگام مرگ باقي گذارد مت
معروف بھ [قدیس توماس آكویناس . بردگان سارسن خویش را بھ اسقف بزیھ واگذاشت ١١۴٩اش در  نامھ

بردگي را یكي از نتایج گناه حضرت آدم تعبیر كرد و توضیح داد كھ در جھاني كھ برخي از ] حكیم آسماني
سازند تا دیگران براي دفاع از آنھا آزاد باشند، چنین رسمي از لحاظ  مردم باید رنج كار بر خود ھموار

. این گونھ نظرات بر وفق تعالیم ارسطو و مطابق با روحیة زمان بود. باشد اقتصادي مقرون بھ صالح مي
طبق نظامات كلیسا، تصرف اموال كلیسا ھرگز مجاز نبود مگر آنكھ شخص بھاي آن اموال را بھ نرخ 

شد كھ متعلق بھ كلیسا بودند، و گاھي  این كار بھ ضرر بردگان و سرفھایي تمام مي. بپردازدكامل بازار 
آزادي این قبیل افراد در امالك موقوفة كلیسا بمراتب دشوارتر از آزادي بردگان و سرفھایي بود كھ در 

بردگي گرفتن با اینھمھ، كلیسا با نھي مردم از بھ . امالك خصوصي و حكومتي بھ كار اشتغال داشتند
  .مسیحیان، ھنگامي كھ مسیحیت بھ سرعت تمام در حال گسترش بود، بتدریج تجارت برده را محدود كرد

كم كم ثابت شد كھ تولید فردي، بھ . زوال بردگي ناشي از تحول اقتصادي بود نھ معلول پیشرفت اخالقي
از تولید بر اثر فشار جسماني  تر و بي دردسرتر حكم انگیزة اكتساب مال و جلب سود، بمراتب پرمنفعت

رفت و ھم دربارة سرف، اما بھ  ، ھم در مورد غالم بھ كار مي servusبندگي ادامھ یافت و واژة . است
بھ ) شد كھ بھ سرفھا اطالق مي( villeinشد، ھمچنانكھ واژة ) سرف( serfمرور زمان این لغت بدل بھ 

مبدل  slavدھد، و لغت  ومایھ و ناكس و شریر معني ميشد كھ امروزه آدم فر villainمرور زمان بدل بھ 
  .كرد سرف بود نھ برده كسي كھ نان مردم قرون وسطي را تھیھ مي. گردید) برده( slaveبھ 

  سرف – ٢

مادام كھ سرف . سرف واقعي در تكھ زمیني متعلق بھ یك خاوند یا بارون بھ كار كشاورزي اشتغال داشت
پرداخت، تا زنده بود زمین را در اجاره  االجارة سالیانھ را جنسي، نقدي، یا از طریق انجام كار مي مال

توانست سرف  كرد، مي ھر وقت مالك اراده مي. شد داشت و جان و مالش در مقابل متجاوزین حراست مي
مرد، زمین فقط با اجاره و رضایت خاوند بھ اطفال وي  را از زمین خود بیرون كند، و چون سرف مي

 ۴٠٠در حدود (شیلینگ  ۴٠در فرانسھ ممكن بود كھ سرف را جدا از زمین بھ مبلغ تقریبًا . شد واگذار مي
ت، بھ عبارت دیگر او را بھ خدمت دو فروخ مالك گاھي سرف را بھ دو نفر مي. فروخت) دالر امروزي

توانست با تسلیم  در فرانسھ سرف مي. گماشت كھ گاھي براي این و گاھي براي آن كار كند نفر مختلف مي
pyدر انگلستان وي از این حق نقل . زمین و كلیة مایملكش بھ خاوند، یا صاحب تیول، از قید عقد فئودال برھد
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كردند كھ بردگان  قرون وسطي را با ھمان حدتي دوباره اسیر ميمكان محروم بود، و سرفھاي متواري 
  .متواري قرون جدید را

طبق رسوم فئودالي، دیون سرف نسبت بھ مالك زمین وي متعدد و متنوع بود، بدان حد كھ بھ یادآوردن تمام 
از این  پرداخت، سرف ھمھ سالھ سھ نوع مالیات نقدي مي) ١. این دیون نیاز بھ مقداري تیزھوشي دارد

مبلغ مختصري بھ عنوان مالیات سرانھ بھ خزانة حكومت، بھ وسیلة بارون؛ مبلغ قلیلي بھ عنوان : قرار
كھ مالك سالیانھ، یا چندین بار در عرض سال، از سرف » تاي«االجاره؛ عوارضي دلبخواه موسوم بھ  مال

معموال یك عشر بود بھ مالك سرف ھمھ سالھ سھمي از محصول و اغنام خویش را كھ ) ٢. كرد مطالبھ مي
در عرض سال وي مكلف بود چندین روز براي خاوند بیگاري كند؛ این بیگاري میراث ) ٣. كرد تسلیم مي

شد كھ طبق آن كشاورزان مشتركًا دیني را كھ نسبت بھ جامعھ یا پادشاه  اي محسوب مي اقتصادھاي دیرینھ
. كردند ھا، احداث سیل بندھا، و حفر مجاري آب ادا ميھا، زھكشي مرداب خود داشتند، با قطع درختان بیشھ

برخي از خاوندان در اكثر فصول سال ھر ھفتھ سھ روز، و ھنگام جمع آوري خرمن یا شخم چھار یا پنج 
توانستند سرفھا را بیش از اینھا بھ كار  مواقع ضروري اربابان مي. خواستند روزه، از سرف بیگاري مي

این نوع تعھد بیگاري در ھر . زحمات اضافي فقط بھ آنھا غذاي مجاني بدھند بگمارند، و در برابر این
پختن نان،  سرف مكلف بود كھ براي آرد گندم، ) ۴.شد خانواري فقط شامل حال یكي از افراد ذكور مي

درست كردن آبجو، و كشیدن شیرة انگور خویش از آسیا، تنور، خمره، یا چرخشت خاوند استفاده كند و در 
سرف براي برخورداري از حق ماھیگیري و شكار در قلمرو ) ۵. ورد مبلغ مختصري بپردازدھر م

بایست  كلیة دعاوي حقوقي وي مي) ۶. پرداخت خاوند، یا چرانیدن اغنام خویش در مرتع وي، اجرتي مي
  . در دیوان اعیاني مطرح شود، و سرف مكلف بود كھ بھ نسبت اھمیت مرافعھ مبلغي تأدیھ كند

شد، از سرف متوقع بودند كھ مبلغي  اگر بارون اسیر مي) ٨. راي خدمت نظام بھ لشگر بارون درآیدجنگ ب
یافت، سرف  ھمچنین موقعي كھ فرزند خاوند بھ درجة شھسواري ارتقا مي) ٩. بھ منظور فدیھ بپردازد

بھ بازار وي براي كلیة محصوالتي كھ بھ قصد فروش ) ١٠. مجبور بود تحفة چشمگیري نزد وي بفرستد
وي تا دو ھفتھ بعد از اینكھ خاوند وي آبجو یا شرابش را ) ١١. داد برد باجي بھ بارون مي یا بازار مكاره مي

در بسیاري از موارد، وي مجبور بود كھ ھمھ سالھ مقدار ) ١٢. بفروشد، حق فروش آبجو یا شراب نداشت
بھ (داد، بنابر قاعدة مرسوم  را انجام نمي معیني شراب از خاوند خویش بخرد؛ و اگر در سر موعد این كار

اي چھار گالني شراب بر سقف خانة  آنگاه خاوند باید پیمانھ«، )استناد مجموعة قوانین روستاي خاوندي
آرامش بریزد، اگر شراب بھ پایین سرازیر شد، مستأجر باید قیمتش را بپردازد، و اگر بھ طرف باال جاري 

  » .شد، ھیچ نخواھد پرداخت

كرد یا بھ فرا گرفتن تحصیالت عالي وا  چنانكھ سرف یكي از فرزندان خود را وقف كلیسا مي) ١٣
اي بود، زیرا بھ این نحو یك نفر كارگر از قلمرو روستاي خاوندي بیرون  داشت، مستوجب جریمھ مي
كردند كھ تعلق بھ روستاي خاوندي  در صورتي كھ سرف یا اطفالش با كسي وصلت مي) ١۴. رفت مي

نداشت، وي ملزم بھ پرداخت مالیاتي مخصوص و كسب اجازة خاوند بود، زیرا در آن صورت خاوند تمام 
داد؛ در بسیاري از امالك خاوندي ھر گونھ وصلتي مستلزم كسب  یا برخي از اطفال سرف را از دست مي

شود كھ بھ  نیز مي» حق اربابي«در مواردي معدود صحبت از ) ١۵. اجازه و پرداخت مبلغي پول بود
شود، لكن تقریبًا در تمام » حق شب زفاف«توانست نسبت بھ عروس سرف خود مدعي  موجب آن خاوند مي

حق شب «رسم . یافت با پرداخت مبلغي بھ خاوند عروس خود را از این تعھد برھاند موارد سرف اجازه مي
امالك انگلستان، كشاورزي كھ  اي از در پاره. بھ این شكل تا قرن ھجدھم در باواریا بھ جا ماند» زفاف

در بعضي از امالك . گشت اي ملزم مي شد از طرف خاوند بھ پرداخت جریمھ دخترش مرتكب گناه مي
شد، تمام دارایي وي یا بخشي از آن بھ خاوند ملك  اسپانیایي اگر زن كشاورزي محكوم بھ ارتكاب زنا مي

رگ فرزندي از وي در محل اقامتش باقي گذشت و ھنگام م اگر كشاورز در مي) ١۶. گرفت تعلق مي
اگر وارث كشاورز . شد ماند، خانھ و زمین بھ حكم حق و سنت قدیمي فئودال دوباره از آن خاوند مي نمي

دختري بود كھ ھمسر اختیار نكرده بود، وي فقط در صورتي حق حفظ زمین و اعیاني را داشت كھ با 
نگام مرگ یك مستأجر سرف، بھ خاوند یك نوع مالیات بر بھ ھر حال، ھ. مردي مقیم ھمان ملك وصلت كند
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گرفت، بھ این معني كھ خاوند حق داشت از ماترك متوفا یك سر حیوان، یك پارچھ از اثاث  ارث تعلق مي
» سھم االرث«در بعضي موارد كشیش محل نیز حق گرفتن یك نوع . خانھ، یا تن پوشي را متصرف شود

مرد بي آنكھ وارثي  شد كھ سرف مي ین قبیل مالیاتھاي مرگ ھنگامي اخذ ميدر فرانسھ ا. نظیر آن را داشت
در برخي از روستاھاي خاوندي، بویژه آنھایي كھ تعلق بھ ) ١٧. از او در محل اقامتش بھ جا مانده باشد

  مقامات روحاني داشتند، سرف موظف بود مالیات سالیانھ و مالیات بر ارث را بھ 

آورد از آن  یك عشر محصولي كھ كشاورز سالیانھ از زمین بھ دست مي. لیم كندمتصدي امور دفاع ملك تس
  .كلیسا بود

كردند،  از اینھمھ عوارض و باجھاي گوناگون، كھ ھرگز یك خانواده را مجبور بھ پرداخت تمامي آنھا نمي
قرون  اند كھ در اواخر دوران تخمین زده. غیر ممكن است بھ میزان تمامي تعھدات یك سرف پي برد

وسطي یك سرف در آلمان معموال دو سوم محصول خود را بھ عناویني كھ ذكر شد بھ صاحب تیول تسلیم 
قدرت عرف، كھ در رژیمھاي كشاورزي خیلي اھمیت داشت، بھ نفع سرف تمام شد، بھ این معني . كرد مي

ایج، تعھدات جنسي و كھ در طي چندین قرن متمادي، با وجود افزایش میزان تولید و كاھش اعتبار پول ر
بسیاري از قیود یا تعھداتي كھ بھ حكم فرض یا قانون بر ذمة طبقة سرف بود، بر . نقدي سرف ثابت ماند

بھ طور كلي، احتمال . اثر مرور زمان، مقاومت مؤثر، یا گذشت اربابان، آسانتر شد یا بمرور از بین رفت
باجھایي كھ از سرف گرفتھ . غراق سپرده باشندروزي طبقة سرف قرون وسطي راه ا دارد كھ دربارة تیره

بایستي نقدًا بھ مالك بپردازد، و مالیاتھایي كھ وي بھ  االجاره اي بود كھ مي شد بیشتر در برابر مال مي
شاید در مقام قیاس كلیة این مالیاتھا، . داد براي انجام خدمات عمومي و تأسیسات عام المنفعھ بود اجتماع مي

رف، بمراتب كمتر از مقدار مالیاتھایي باشد كھ امروز ما از درآمد خود بھ حكومت بھ نسبت عواید س
یك كشاورز معمولي قرن دوازدھم وضعش بھ . پردازیم فدرال، حكومت محلي، شھرستان، و آموزشگاه مي

مراتب از یك نفر پرولتر رومي دوران زمامداري آوگوستوس بھتر بود، و المحالھ بھ قدر بعضي از 
دانست كھ از  بارون خودش را آدمي نمي. ان مستأجر كشورھاي عھد جدید از رفاه برخوردار بودكشاورز

كرد، و بندرت  كند؛ وي در روستاي خویش با فعالیت تمام انجام وظیفھ مي مي  دسترنج دیگران سوءاستفاده
دلبستگي تمام  تا قرن سیزدھم كشاورزان بھ خود خاوند با احترام و اغلب با. صاحب ثروت ھنگفتي بود

اي را بھ نمایندگي نزد وي  مرد، و صاحب كودكي نیز نبود، عده اگر ھمسر وي مي. نگریستند مي
كردند تا مبادا بدون وارثي بمیرد و روستاي خاوندي در  فرستادند و او را تشویق بھ ازدواج مجدد مي مي

سیستمھاي اقتصادي و سیاسي تاریخ فئودالیسم مانند اكثر . نتیجة یك منازعھ بر سر جانشیني ویران شود
جھان، مجبور بود براي رفع نیازمندیھاي زمان و مكان و طبیعت آدمي بھ طرزي كھ ضرورت داشت 

  .درآید

زارع از چوبي بیدوام ساختھ شده بود كھ معموال روي آن را با كاه و علف و بعضي اوقات با توفال   كلبة
. گونھ تشكیالتي براي خاموش كردن حریق خبري نبوده استاز ھیچ  ١٢۵٠تا قبل از سال . پوشاندند مي

ھا داراي یك اطاق  بیشتر خانھ. رفت ھا آتش مي گرفت، بكلي از بین مي قاعدتًا ھنگامي كھ یكي از این كلبھ
سوزاندند؛ یك تنور، الوكي براي خمیرگیري، میز  اجاقي داشت كھ در آن ھیمھ مي. یا حداكثر دو اطاق بود

گنجھ، تعدادي بشقاب، ظروف آشپزي، چندین سھ پایھ براي روي آتش، آبكش، و گل میخي  و چند نیمكت،
  در نزدیكي تنور، روي زمین، تشك بزرگي بود انباشتھ از پر یا كاه . براي آویختن كوزه داشت

خوكھا و طیور اختیاردار . شدند خفتند و مقتالبال گرم مي و میھمان وي ھمگي بھ طور درھم و برھم مي
داشتند، لكن براي  داد، محوطة خانھ را تمیز نگاه مي زنان، تا آنجا كھ اوضاع و احوال اجازه مي. نھ بودندخا

ھاي رایج، شیطان سرفھا را بھ دوزخ راه  طبق افسانھ. كشاورزان پر مشغلھ نظافت اسباب مزاحمت بود
ة كشاورز انباري قرار گرفتھ بود نزدیكي كلب. داد، زیرا در مقابل بوي عفونت آنھا تاب شكیبایي نداشت نمي

اي براي نگاھداري ماكیانھا  اي براي اسب و گاوان بود، و شاید در آن جا كندو و محوطھ كھ ضمنًا طویلھ
اي بود كھ تمام حیوانات و اعضاي دوپاي خانواده در افزودن بر  در جوار انبار، تل زبالھ. نیز وجود داشت

ھا و متعلقات آنھا ابزار كار كشاورزي و صناعت خانگي قرار  لبھدر حول و حوش این ك. آن سھیم بودند
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اي وظیفھ داشت كھ محوطھ را از لوث وجود موشھا پاك كند، و سگي از ھمگي مراقبت  گربھ. گرفتھ بود
  .كرد مي

كرد،  اي از چرم یا پشم و شلواري بھ پا مي كشاورز، كھ قاعدتًا زیرپوشي از پارچھ یا پوست و نیم تنھ
كرد كھ آن قدرھا با دھقان  پوشید و ھیكل تنومندي پیدا مي بست و كفشھاي بلند با چكمھ مي دي ميكمربن

اشتباه است كھ كشاورز قرون وسطي را آدم مظلوم و افسرده تصور كنیم، . امروزي فرانسھ تفاوت نداشت
ل ھر كس بھ بركت تكبري بلكھ بر عكس باید او را قھرمان بردبار و نیرومند گاو آھن بدانیم ـ انساني كھ مث

ھمسرش نیز مثل خود وي از بام تا شام سخت كار . ورزید پنھاني، ولو ھر قدر ھم غیر معقول، پایداري مي
با اینھمھ، . زایید و از آنجا كھ كودكان در مزرعھ حكم دارایي را داشتند، پرزا بود كرد؛ بھ عالوه، مي مي

خوانیم كھ چگونھ برخي از كشاورزان  ، مي)١٣٣٠حد (ن ھاي پالگیوس، راھب فرقة فرانسیسیا در نوشتھ
ترسیدند كھ نتوانند  جستند تا مبادا صاحب اوالد شوند، چھ بھ علت فقر مي اغلب از زنان خود دوري مي«

  » .تعداد زیادي از آنھا را بزرگ كنند

شد از لبنیات، تخم مرغ، سبزیجات، و گوشت، لكن  خوراك زارع پرمایھ و گوارا بود و عبارت مي
كنند از اینكھ وي مجبور بود نان سیاه یا بھ عبارت دیگر گندم خالص  تاریخنویسان اصیل اظھار تأسف مي

وي قادر بھ . تجست، لكن ھیچ گونھ عالیق فرھنگي نداش در فعالیتھاي اجتماعي دھكده شركت مي. بخورد
وي جاھل بر ھمھ . شد خواندن نبود؛ وجود یك سرف باسواد توھیني بھ مقام خاوند بیسوادش محسوب مي

حركات و سكناتش خشن و زمخت . چیز بود مگر كشاورزي، و تازه در آن رشتھ نیز استادي كامل نداشت
براي صیانت نفس حیوان خوبي  در این دوران پرآشوب تاریخ اروپا، وي مجبور بود. و شاید ناھنجار بود

حرص وي از تنگدستي، قساوتش از ترس، و خشونتش بھ علت . آمد باشد، و از عھدة این مھم نیز برمي
كردند، وي ركن اصلي  آدم نامھذبي بود، بھ سبب آنكھ با وي مثل دھاتي بي ادبي رفتار مي. سركوبي بود

پالگیوس كشاورز این عھد را بھ تقلب در . دیانت كلیسا بود، لكن بھ خرافات بیشتر اعتقاد داشت تا بھ
  پرداخت عشریة كلیسا و اھمال در رعایت مراسم ایام 

ترسد كھ یك گوسفند، و  ھمان قدر از خدا مي«شاكي بود از اینكھ سرف ) در قرن سیزدھم(دو كوئنسي 
و ناھنجارش سرف گاھگاھي شوخ طبعي زمخت » .براي احكام كلیساي مقدس یك پشیز ارزش قایل نیست

جدي بود، و آن قدر   كرد، كرد، اما ھنگام كار در مزرعھ یا در خانھ آدم كم حرفي بود؛ بددھني نمي گل مي
توانست نیروي خود را بھ پرچانگي یا اوھام و خیاالت  گرفتار مشقت و كارھاي روزمره بود كھ دیگر نمي

بھ بوالھوسیھاي بیرحمانة آسمان . ي بودبا وجود اعتقادش بھ خرافات، وي آدم واقعبین. واھي صرف كند
دانست كھ اگر فصلي خشكسالي شود، وي و ھمة  مي. آشنایي داشت و از حتمي بودن مرگ آگاه بود

شصت بار قحطي مردم را در فرانسھ  ١١٠٠و  ٩٧٠در خالل سالھاي . كودكانش از گرسنگي خواھند مرد
و  ١٠٨۶توانست خاطرة شوم قحطیھاي  ي نميھیچ زارع» انگلستان شادكام«در . بھ خاك ھالك افكند

دید كشاورزان قحطیزده اسب خود را  اسقف تریر، در قرن دوازدھم، از اینكھ مي. را فراموش كند ١١٢۵
سیل و طاعون و زلزلھ قدم بھ عرصة نمایش . كرد كنند احساس انزجار مي كشند و از گوشتش تغذیھ مي مي

  .كرد بدل بھ یك تراژدي مينھاد و سرانجام ھر كمدي را  زندگي مي

  اجتماع ده – ٣

در اطراف قصر اعیاني، تقریبًا از پنجاه تا پانصد تن كشاورز، اعم از سرف، نیمھ آزاد، و آزاد مرد مقیم 
ھایي دور از ھم، بلكھ نزدیك بھ یكدیگر در میان حصار قلعھ زندگي  بودند كھ اینھا بھ علت ایمني نھ در كلبھ

بیشتر مأموران ده را خود بارون . كده بخشي ازیك یا چند پارچھ روستاي خاوندي بودقاعدتًا دھ. كردند مي
لكن زارعین یك نفر را بھ سمت دھبان یا . گماشت و ھمگي فقط در برابر وي مسئول بودند بھ كار مي

ھنگ كردند تا میان آنھا و خاوند واسطھ باشد و كارھاي كشاورزي آنھا را با یكدیگر ھما ضابط انتخاب مي
شدند تا آنچھ را كھ از داد و ستد در  ھر چند یك بار، در موعد معین، ھمھ در محوطة بازار جمع مي. كند
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خانوادة روستایي ده . شد باقیمانده بود، با یكدیگر معاوضھ كنند این اقتصادي كھ صرفًا شامل ملك اربابي مي
ھاي كتاني و یا پشمي مورد نیاز  پارچھ  ،كرد سبزیجات و مقداري از گوشت مورد نیاز خود را خود تھیھ مي

آھنگر دھكده ابزار آھني، دباغ . آورد بافت، و قسمت اعظم لباسھاي خویش را خود فراھم مي را خود مي
رنگرزان،   قصارھا،. ساخت ھا و اثاثة خانھ، و چرخ ساز، گاریھا را مي كاالھاي چرمي، درودگر كلبھ

كردند یا موقتًا براي عرضھ  زھا، و نظایر آنھا یا در خود ده زندگي ميبنایان، سراجان، پینھ دوزھا، صابونپ
نھادند؛ در تھیة گوشت و نان، یكي كھ شغل رسمیش قصابي یا  داشتن امتعھ و حرفة خویش رو بھ ده مي

  . كرد نانوایي بود با كشاورز و كدبانو رقابت مي

در انگلستان و فرانسة قرن یازدھم زمین زراعتي قاعدتًا . داد نھ دھم اقتصاد فئودال را كشاورزي تشكیل مي
یك بخش اختصاص بھ گندم یا چاودار داشت؛ : كردند روستاي خاوندي را ھمھ سالھ بھ سھ بخش تقسیم مي

  بخش دوم منحصر 

كردند كھ حد فاصل  مخصوص آیش ھر بخش یا مزرعھ را بھ چند قطعة یك ایكري یا نیم ایكري تقسیم مي
مأمورین ده بھ ھر كدام از كشاورزان بھ تفاوت . از چمن شخم نخورده بود» ھایي كھباری«یكي با دیگري 

اي كھ از  كردند كھ، طبق برنامھ گذاشتند و او را مكلف مي چند پارچھ از این اراضي مزروع را وا مي
. طرف اجتماع مقرر شده بود، بنوبت ھر قطعھ زمیني را آیش دھد و جاي كاشت محصول را عوض كند

زدن، صاف كردن زمین، كاشتن بذر، عمل آوردن، و برداشتن محصول تمامي مزرعھ بھ اشتراك شخم 
گذاشتند در سھ یا  معموال چند تكھ زمیني كھ در اختیار یك زارع مي. گرفت مساعي عموم افراد انجام مي

ن نبود سھم چھار مزرعة مختلف پراكنده بود تا آنكھ وي بتواند از زمینھایي كھ از لحاظ بارآوري یكسا
كشاورزي تعاوني شاید بازماندة یك نوع مرام اشتراكي بدوي بود كھ آثار مختصري از . اي برگیرد عادالنھ

عالوه بر این تكھ زمینھایي كھ در اختیار كشاورز بود، وي حین انجام تعھدات فئودال . آن بھ جا مانده است
آوري  طع درختھا، چرانیدن گلة خویش، و جمعاربابي بھ ق» چمن«ھا، زمین عمومي، یا  حق داشت در بیشھ

و معموال، در حول و حوش كلبة خود، براي یك باغچھ و پرورش گل بھ قدر كافي زمین . علوفھ بپردازد
  .در اختیار داشت

علم كشاورزي سرزمین مسیحي قرون وسطي ابدًا قابل قیاس با اصول كشاورزي عھد نویسندة رومي، 
ھاي غالت و سایر  تھ ماندة ساقھ. النھرین یا اسپانیاي مسلمان نبود اورزي بینلوكیوس كولومال، یا روش كش

سوزاندند تا ھم كودي براي زمین باشد و ھم حشرات و علفھاي ھرز از بین  ھا را در خود مزارع مي زبالھ
ھیچ گونھ كود مصنوعي وجود . بروند؛ خاكھاي آمیختھ بھ گچ و آھك خود یك نوع كود ناقصي بودند

اسقف اعظم روان فضوالت . كرد شت، و گراني وسایل حمل و نقل مصرف كود حیواني را محدود ميندا
سن  اصطبلھاي خویش را، بھ جاي فرستادن بھ مزارعش در دویل واقع در جوار شھر، بھ رودخانة 

گذاشتند تا گاو آھن یا شن كش زمین صاف كني براي  كشاورزان پشیز خود را روي ھم مي. ریخت مي
تا قرن یازدھم گاو نر حیوان باركش بود، چھ خوراكش بمراتب از اسب . ف عمومي خویش بخرندمصر

لكن در حدود سال . كردند شد، از گوشتش استفادة زیادي در تغذیھ مي شد و وقتي فرتوت مي ارزانتر تمام مي
ن خطر خفھ توانست بدو میالدي یراقسازان یوغ محكمتري اختراع كردند كھ بھ كمك آن اسب مي ١٠٠٠

بھ وسیلة این یوغ و مالبند، اسب قادر بود در عرض یك روز سھ الي چھار برابر گاو نر . شدن بار بكشد
بھ این طریق در . در آب و ھواي معتدل مرطوب، سرعت شخم زدن اھمیت داشت. زمین را شخم بزند

و جنگ  ي سفر، شكار، طول قرن یازدھم اسب بیش از پیش جانشین گاو نر شد و مقام شامخي را كھ برا
آسیاب، كھ مدتھاي مدید مورد استفادة مسلمانان مشرق زمین بود، نزدیك بھ پایان قرن . داشت از دست داد

  . دوازدھم در اروپاي باختري رواج یافت

  كلیسا بار مشقت زارع را در روزھاي یكشنبھ و ایام متبركھ سبك كرد، زیرا حكم داد كھ در چنین 

در این قبیل ایام، كشاورز بعد آنكھ از » .وزي یكشنبھ است و در آن روز كار نخواھند كرددانند چھ ر ما مي
شد و در میان قھقھة خندة  اجراي مراسم قداس فراغت یافتھ بود، بھ نغمھ سرایي و پایكوبي مشغول مي
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ان بود، و آبجو ارز. سپرد آورد، بار دشوار موعظھ و مزرعھ را بھ فراموشي مي خشني كھ از تھ دل برمي
داستانھاي ركیكي كھ دربارة زنان ساختھ بودند با اساطیر ترس آور و احترام انگیز . زبان آزاد و دشنام گو

افراد با یكدیگر، و آحاد یك ده با آحاد ده دیگر، در مسابقات خشن و . شد قدیسان دین با ھم آمیختھ مي
روس و انداختن سگان بھ جان گاومیش جنگ خ. جستند فوتبال، ھاكي، كشتي، و پرتاب وزنھ شركت مي

بستند و آن دو را چماق بھ  مانندي چشمان دو نفر را مي رونق فراوان گرفت؛ ھنگامي كھ در محوطة دایره
بعضي اوقات . رسید كردند سرور و خندة حاضران بھ اوج شدت مي دست پي كشتن غاز یا خوكي روانھ مي

نوشي و بازیھایي كھ مخصوص داخل خانھ بود خود  د و با بادهرفتن شامگاھان كشاورزان بھ خانة یكدیگر مي
اي معابر را روشن  گذراندند زیرا ھیچ وسیلھ اما معموال شبھا را در خانھ مي. كردند را سرگرم مي

در . رفتند شد، بھ بستر مي ساخت، و از آنجا كھ شمع كاالیي گرانقیمت بود، ھمینكھ ھوا تاریك مي نمي
شمردند، زیرا بھ بركت حرارت  افراد خانواده وجود گلھ را در داخل كلبھ مغتنم ميشبھاي دراز زمستان 

  .كردند حیوانات، خود را اندكي گرمتر مي

بھ این نحو كشاورزان اروپایي بھ كمك تالشي سخت و جرئتي خاموش، نھ بھ اتكا ابتكارات و مھارتھاي 
. ن، كشیشان، و پادشاھانشان را فراھم ساختنداربابان، سربازا  ھاي صحیح، خوراك خود، ناشي از انگیزه

ھا، و  ھا، و مجاري آب، كشیدن جاده این جماعت بھ زھكشي مردابھا، ایجاد سیل بندھا، پاك كردن بیشھ
ھا مشغول شدند؛ قلمرو كشاورزي را وسعت دادند، و در نبرد میان جنگل و انسان پیروز  ساختن خانھ

اكنون كھ ما بھ این پرچینھاي منظم و مزارع مرتب نظر . آنان است اروپاي عھد جدید پرداختة دست. شدند
اي را كھ مواد خام این طبیعت دست و  توانیم قرنھا مرارت و رنج كمر شكن و دلسرد كننده دوزیم نمي مي

ھاي اقتصادي زندگي ما را بنا نھاده است در  دل باز و در عین حال بیزار را در ھم كوبیده و بر آن پایھ
بارآوري مقرون بھ شكیبایي آنھا بود كھ تسخیر . در آن مبارزه زنان نیز شركت داشتند. ن ببینیمپشت آ

ھاي خود  چند صباحي رھبانان مثل ھر كس دیگر شجاعانھ سینھ سپر كردند، صومعھ. زمین را مسلم كرد
د بھ وجود ھا استوار ساختند، از میان ھرج و مرج اقتصا را ھمچون پاسگاھھاي مقدمي در دل بیغولھ

در آغاز قرون وسطي قسمت اعظم خاك اروپا غیر مزروع، جنگل . آوردند، و در بیابانھا دھكده ساختند
شاید . در پایان این دوره، سپاه تمدن سراسر قاره را در اختیار خویش داشت. غیر مسكون، و بیمصرف بود

ین نتیجھ برسیم كھ این عظیمترین اگر تمامي وقایع و كشمكشھاي این دوران را بدقت در نظرآوریم، بھ ا
  .نبرد، عالیترین پیروزي، و پراھمیت ترین كامیابي عصر ایمان بود

  خاوند – ۴

كنند كھ فقط توانایي  در ھر سیستم اقتصادي مرداني كھ توانایي ادارة مردم را دارند مردمي را اداره مي
كرد خاوند بود، كھ در التیني او را  مي در اروپاي فئودال آن كھ افراد را اداره. ادارة اشیا را دارند

و در ) ارباب(، در آلماني ھر )ھمان سینور یا مھتر در میان رومیھا(دومینوس، در فرانسھ سنیور، 
اول آنكھ زمینھاي خویش و ساكنین آن را با : خاوند معموال سھ وظیفھ داشت. خواندند انگلیسي لرد مي

شاورزي، صنعت، و بازرگاني را در این زمینھا متشكل نیروي لشكري خود حراست كند؛ دوم آنكھ ك
در اقتصادي كھ بر اثر . سازد؛ سوم آنكھ بھ ھنگام جنگ بھ خدمت سرور متبوع یا پادشاه خویش قیام كند

قرنھا كوچ، تجاوز، غارت، و جنگ تكھ پاره شده و بھ صورت ابتدایي درآمده بود، جامعھ فقط در صورتي 
توانستند بھ  آنھایي كھ مي. قالل محلي و خواربار و سپاھیان كافي برخوردار باشدمجال بقا داشت كھ از است

مالكیت و ادارة زمین منبع ثروت و قدرت . تدارك دفاع و كشاورزي بپردازند خاوندان طبیعي زمین شدند
  .گشت و عصر مالكین اشرافي آغاز شد كھ مقدر بود تا ظھور انقالب صنعتي ادامھ یابد

سرف یا واسال از لحاظ اقتصادي و نظامي در : ودالیسم عبارت بود از تعھدھاي متقابلاصل اساسي فئ
تر خویش، و او ھم  مقابل خاوند متعھد بود، و بھ ھمین نحو خاوند در برابر سرور متبوع یا خاوند عالیرتبھ

وند، و خاوند ھمچنین برعكس، پادشاه در برابر سرور متبوع، و وي در مقابل خا. بنوبت در برابر پادشاه
خاوند در برابر خدماتي كھ سرفھاي وي انجام . در برابر واسال و سرف تعھد اقتصادي و نظامي داشت
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خاوند در . داري تقریبًا حكم مالكیت را داشت داد، و این اجاره دادند زمین را مادام العمر بھ آنھا اجاره مي مي
ھا، و مزارع وي  ھا، چرخشتھا، آسیابھا، آبھا، بیشھداد كھ از تنور مقابل مبلغ ناچیزي بھ آنھا اجاره مي

وي با قبول مبلغ مختصري پول نقد، از دیون بسیاري كھ فقط بھ وسیلة انجام كار ادا كردني . استفاده كنند
ھنگامي كھ سرف بیمار . سپرد كرد و سایر بدھیھا را بھ طاق نسیان مرور زمان مي بود صرف نظر مي

كرد،  شد، خاوند او را بھ حال خودش رھا نمي یا ضعف پیري بر او عارض مي شد و قدرت كار نداشت، مي
در ایام جشن و عید ممكن است درھاي خانة خود را بھ روي مستمندان . كرد بلكھ قاعدتًا از او توجھ مي

ھا،  كار حفظ و مرمت پلھا، جاده. نشستند سیر كند بگشاید و شكم ھمة افرادي را كھ بر سر سفرة وي مي
پیدا كردن بازار براي مازاد محصوالت ملك، و نفرات . یافت نالھا، و داد وستد زیر نظر وي تمشیت ميكا

براي . گرفت براي انجام امور مختلف آن، و پول براي خرید كاالھاي ضروري بھ دست خاوند صورت مي
رفھاي خود اجازه خرید، و بھ س اصالح نژاد و پرورش دام معموال چھارپایان اصیل از خارج ملك خود مي

اي از  توانست، بدون ھیچ واھمھ خاوند مي. خود وي استفاده كنند  ھاي زبدة داد كھ براي تخمكشي از نرینھ مي
  عقوبت، یك سرف را بزند، و در بعضي از جاھا یا تحت اوضاع و احوال 

الوه بر خاوند در قلمرو خویش ع. شد جلو خشونت خود را بگیرد، چھ كشتن سرف بھ ضررش تمام مي
ھایي كھ بھ ناحق در دادگاه روستاي  اختیارات نظامي، از قدرت قضایي نیز برخوردار بود، و از جریمھ

برد، اما، با آنكھ مأمور اجراي وي اغلب اوقات افراد را در این دادگاه  گرفت سود ھنگفتي مي خاوندي مي
ز آنجا كھ سرف حاضر بود براي معافیت ا. ترسانید، اغلب كاركنان و متصدیان دادگاه خود سرفھا بودند مي

توان چنین استنباط كرد  از خدمت در این قبیل دیوانھا مبلغي بھ عنوان تاوان بھ خاوند بپردازد، ظاھرًا مي
ھر سرفي كھ مایل بود و . كھ روش ناقص دادخواھي این گونھ دادگاھھا آن قدرھا ھم ظالمانھ نبوده است

اي جرئت  خواست بگوید، و پاره روستاي خاوندي ھر چھ دل تنگش مي توانست در دادگاه جرئت داشت، مي
چنین كاري را داشتند این دادگاھھا بتدریج و بھ طور غیر عمدي كمك بھ پیدایش آزادیھایي كرد كھ 

  .سرفداري را منسوخ نمود

در آن صورت وي . توانست در آن واحد صاحب بیش از یك روستاي خاوندي یا ملك باشد خاوند فئودال مي
یا بھ عبارت دیگر بھ تمامي » قلمرو«كرد كھ بھ تمامي  خود انتخاب مي» پیشكار«یكي را بھ عنوان 

بھ اتفاق اھل و كرد و  روستاھاي خاوندي وي سركشي، و براي ھر آبادي یك نفر ناظر یا مباشر معین مي
ممكن . رفت تا محصوالت ھر آبادي را در ھمانجا مصرف كند عیالش از روستایي بھ روستایي دیگر مي

تكامل قلعة   قصر یا دژ فئودال، كھ دنبالة. بود خاوند در ھر یك از امالك خویش صاحب قصري باشد
و قلعھ یا بورگ امراي آلماني  ، كاخ استوار اشراف رومي،)كاستروم، كاستلوم(حصاردار لژیونھاي رومي 

خارجیترین وسیلة حفاظ آن عبارت بود از . شد بود، بیشتر براي ایمني و كمتر جھت آسایش ساختھ مي
كرد؛ خاكي كھ بر اثر حفر این خندق دور قلعھ  خاكریزي عمیق یا خندقي كھ دور تا دور دژ را احاطھ مي

كردند و با بستن این تیرھا بھ  مربعي را در آن فرو مي داد كھ تیرھاي اي را تشكیل مي شد پشتھ ریختھ مي
بر روي خندق پلي زنجیري از چوب قرار داشت كھ آن را . ساختند اي مي یكدیگر نردة محكم بھ ھم پیوستھ

شد كھ در  آھني متحركي مي  ھاي آھني یا پنجرة این پل منتھي بھ دروازه. با قطعات آھن محكم ساختھ بودند
در داخل این دیوار، اصطبلھا، آشپزخانھ، انبارھا، حیاطھاي . كرد ھ را محافظت ميعظیم دیوار قلع

سرطویلھ، نانوایي، رختشویخانھ، نمازخانھ، و منازل خدمتكاران قرار داشتند كھ قاعدتًا ھمة آنھا از چوب 
محوطھ  ھنگام جنگ عموم مستأجرین روستاي خاوندي با گلھ و اموال منقول خود در این. شدند ساختھ مي

در اكثر موارد، این خانھ بھ . در مركز قلعھ مستحكمترین بنا یعني خانة ارباب قرار داشت. شدند جمع مي
تا قرن دوازدھم در ساختمان این . شد صورت برج مربع شكل عظیمي بود كھ آن نیز از چوب ساختھ مي

مدور شده بود تا براي دفاع ھاي اربابي چوب جاي خود را بھ سنگ داده بود و شكل برج نیز  قبیل خانھ
اش زندگي  طبقة پایین این بنا عبارت بود از یك انبار و زندان؛ باالي آن خاوند و خانواده. آسانتر باشد

  از ساختمان این قبیل برجھا بود كھ . كردند مي

 و فرانسھ پدید آمد و سنگھاي غیر قابل تسخیر این دژھا بود كھ شالودة قدرت نظامي خاوند را علیھ
  .داد مستأجرین و پادشاه تشكیل مي
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معموال . ھاي آن معدود و كوچك بودند و بندرت شیشھ داشتند داخل برج اربابي تاریك و محدود، و پنجره
پوشانید كھ مانع از باران و نور زیاد  ھایي مي ھا را پارچھ، كاغذ روغني، كركره و شبكھ روي پنجره

در اكثر موارد، ھر كدام از طبقات سھ گانة این . كردند ي روشن ميداخل بنا را با شمعھا یا مشعلھای. شد مي
نردبان یا درھایي كھ بھ محاذات كف اطاق تعبیھ شده بود،   ھر طبقھ بھ وسیلة. برج یك اطاق بیشتر نداشت

در طبقة دوم، تاالر اصلي بنا قرار داشت كھ . شد یا بھ وسیلة پلكھانھایي مارپیچ، بھ سایر طبقات متصل مي
شد، و براي اكثر افراد خانوادة خاوند محل غذا خوري، نشیمن، و  ر آنجا دیوان عدل خاوندي تشكیل ميد

اي باالتر از كف زمین قرار داشت كھ بر  قاعدتًا در این قبیل تاالرھا در یك انتھا سكو یا صفھ. خوابگاه بود
در روي میزھایي بھ صرف غذا دیگران . كردند روي آن خاوند، خانوادة وي، و میھمانانش غذا صرف مي

ھنگام خفتن، . دادند پرداختند كھ آنھا را در مواقع ضروري جلو نیمكتھایي در دو طرف تاالر قرار مي مي
ھمگي . دادند تشكھایي را روي زمین تاالر یا در دو طرف بر روي تختخوابھاي چوبي كوتاھي قرار مي

دیوارھا را سفید یا بھ . ھایي حایل بود ان تختخوابھا پردهخوابیدند، منتھا می اھل خانھ در ھمین یك اطاق مي
ھا یا  ساختند، و قاعدتًا با آویختن پرده كردند و با پرچم، اسلحھ، و زره مزین مي رنگھاي مختلف رنگ مي

كف اطاق را با كاشي یا سنگ، و روي آن را با . شدند دیوار كوبھا مانع از جریان باد بھ درون اطاق مي
در وسط اطاق یك بخاري قرار داشت كھ با سوزانیدن ھیمھ در . كردند باتات یا بوریا مفروش ميھاي ن شاخھ

دود از . تا اواخر قرون وسطي ھیچ نوع دودكش وجود نداشت. نمودند آن یك نوع حرارت مركزي تعبیھ مي
رآمده دري در عقب صفھ یا سكوي ب. رفت كھ در سقف ساختھ شده بود بیرون مي» فانوس«وسط بادگیر یا 

در اینجا خاوند، خانواده، و میھمان وي استراحت . شد باز مي» آفتابگیر«قرار داشت كھ بھ یك غرفة 
یك پارچھ قالي كف آن را مفروش . اثاث این غرفھ بمراتب راحت تر بود. لمیدند كردند و در آفتاب مي مي
  .كرد و یك بخاري و یك تختخواب تجملي داشت مي

كرد معموال از حریر ملون كھ مزین بود بھ اشكال گلھا یا  اي بھ تن مي ي جبھخاوند روستاي خاوند
شد در صورت لزوم آن را روي سر نیز انداخت؛  افكند گشاد كھ مي طرحھاي ھندسي؛ شنلي بر دوش مي

پوشید و شلواري كوتاه و تنگ، جورابھایي كھ تا ران وي را مي پوشانید، و كفشھاي درازي  زیر جامھ مي
كرد؛ معموال شمشیر و خنجري بھ كمر داشت و  كھاي آن مثل دماغة كشتي برگشتھ بود بھ پا ميكھ نو

در طول نخستین جنگ صلیبي، اشراف اروپایي براي آنكھ . آویخت زیوري مانند صلیب از گردن مي
لید شھسوار جوشن پوشیده و كاله خود بر سر را از دیگري تشخیص دھند، از شیوة رایج میان مسلمانان تق

ھا، و اسباب و لوازم  ھاي شخصي، لباسھاي خادمان و ھمراھان، پرچمھا، زره كردند، بھ این معني كھ جامھ
  خویش را با 

ھاي نجبا زبان  از این پس میان خانواده. مخصوص خانوادگي یا آرمھاي ویژة اعیاني منقوش نمودند
ظارت در بخشیدن نشانھا و آرمھاي محرمانة خاصي پدید آمد كھ فقط شھسواران و كساني كھ كارشان ن

. با وجود تمام این تزیینات، خاوند آدم بیكار و طفیلي نبود .فھمیدند ميخانوادگي نجبا و شجرة آنھا بود آن را 
كرد تا از وجود ھر گونھ  باالي برج خویش صعود ميخاست و اول بھ  وي سپیده دمان از خواب برمي

جست؛  پرداخت، شاید در مراسم قداس شركت مي خطر آینده آگاه باشد، بھ شتاب تمام بھ صرف ناشتایي مي
كرد؛ خودش  بامداد صرف، و در عملیات گوناگون روستاي خاوندي نظارت مي ٩ناشتایي را در ساعت 

شت؛ فرامین روزانھ را بھ پیشكار، آبدارباشي، مھتر، و سایر اي از امور شخصًا شركت دا در پاره
داد و در ساعت پنج بعد از ظھر،  كرد؛ مردم رھگذر و میھمانان را بار مي خدمتگزاران خویش ابالغ مي

بعدازظھر بھ بستر  ٩نشست؛ و معموال در ساعت  مي» شام«اش بھ صرف  بھ اتفاق آنھا، با خانواده
بھ سبب رفتن بھ شكار، و بندرت بھ مناسبت تشكیل تورنوا، و گاھگاھي ھم بر  بعضي از روزھا. رفت مي

داد، و میان وي و  اكثر اوقات میھماني مي. خورد اثر وقوع جنگ، این جریان عادي كار بر ھم مي
  .شد میھمانانش تحف فراواني رد و بدل مي

كرد،  زایید و بزرگ مي ل متعدد مياطفا. زن خاوند نیز تقریبًا ھمان اندازه سرگرم كار بود كھ شوھرش
كرد؛ مراقب نانوایي، آشپزخانھ، و  امر و نھي مي) گاھي با نواختن مشت بھ گوش آنھا(خدمتكاران را 

رختشویخانھ بود؛ و در امر تھیة كره و پنیر، درست كردن آبجو، قورمھ كردن گوشت براي زمستان، و 
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گي، نساجي، و قالبدوزي، كھ قسمت اعظم لباسھاي صنایع عمدة خانگي مثل بافندگي، دوزندگي، ریسند
رفت، تمشیت امور نظامي و اقتصادي  اگر شوھرش بھ جنگ مي. كرد، نظارت داشت خانواده را تھیھ مي

اگر . رفت كھ بتواند حوایج مالي شوھر را ھنگام مبارزه برطرف كند ملك بر عھدة او بود، و انتظار مي
ناگزیر بود كھ از دسترنج سرفھاي خاوند یا فروش زیورھا و  گرفتند، وي شوھرش را بھ اسارت مي

اگر شوھرش بدون داشتن پسري فوت . جواھرات خویش فدیة الزم براي رھایي شوھر را فراھم سازد
ملك شود؛ لكن در چنین صورتي ) بانو(او ممكن بود مقام خاوندي را بھ ارث برد و دومینا یا دام   كرد، مي

  زودي بار دیگر شوھر اختیار كند تا سرورش بتواند بھ قرار بر این بود كھ ب

معموال جمع بودن این شرایط در شخص واحدي انتخاب كدبانو را .تجاوزات بیگانگان حفظ و حراست كند
اي باشد، و در  توانست شیرزن یا دیو پتیاره در خلوت اندرون قلعھ مي. كرد در پیدا كردن ھمسر محدود مي

در ساعات فراغت اندام نیرومند خود . خورد یكي بھ او بخوراند ز دست شوھر مياي كھ ا مقابل ھر ضربھ
پاھا و سرش را كفشھا و . پوشانید اي از خز داشت مي ھاي حریر گشاد و بلندي كھ حاشیھ را در جبھ

اي بود كھ  كرد ـ اینھمھ مجموعھ دادند، و جواھراتي درخشنده را زیور تن مي ھایي ظریف زینت مي مقنعھ
  .داشت یك از شعراي این عھد را بھ جذبة عشق یا شور غزلسرایي وا مي ھر

. ھاي علمي عصر تفاوت داشت كودكان او از تعلیم و تربیتي برخوردار بودند كھ كامال با درسھاي حوزه
در بسیاري از موارد ھیچ اقدامي براي . فرستادند پسران طبقة اشراف را بندرت بھ مدارس عمومي مي

گذاشتند كھ در برابر مبلغ ناچیزي خود  سواد را قاعدتًا بھ منشیان و دبیراني وا مي. شد آنھا نمي باسواد كردن
اغلب شھسواران فئودال معلومات عقالني را بھ باد تمسخر . دادند را در اختیار افراد ذي نفع قرار مي

را پیش خود آموخت، و  فنون جنگ  گري، كلیة دوگكلن، یكي از محترمترین رجال عھد شوالیھ. گرفتند مي
بھ خود تعلیم داد كھ چگونھ با دشوارترین ھواھا شجاعانھ مقابلھ كند، لكن ھرگز رنج خواندن و نوشتن را 
. بر خود ھموار نكرد؛ فقط در ایتالیا و امپراطوري بیزانس بود كھ اشراف یك سنت ادبي را مداومت دادند

رسید، بھ جاي مدرسھ او را بھ یك خانوادة  ھفت ميپسر بچة یك خانوادة شھسواري معموال چون بھ سن 
در محیط جدید وي اطاعت، . اي خدمت كند بچھ فرستادند تا در آنجا بھ عنوان غالم اشرافي دیگري مي

شاید . آموخت بازي و جنگ را مي انضباط، طرز لباس پوشیدن، نظامات اخالقي شھسواري، و فنون نیزه
دختران خانواده، از راه چشم و تمرین، . داد كوره سوادي یاد مي كشیش محل نیز بھ وي طرز محاسبھ و

از جملھ وظایف این دوشیزگان آن بود كھ میھمانان . گرفتند انواع و اقسام ھنرھاي ظریفھ یا مفید را فرا مي
در چنین مواقعي . گشت از وي مراقبت نمایند اي برمي را توجھ كنند و وقتي شھسوار از نبرد یا مسابقھ

دیدند، تن پوشھاي كتان و لباسھاي  آوردند، وسایل استحمام برایش تدارك مي از تن وي بیرون مي جوشن
كردند، و با فروتني و وقاري كھ حاصل سالھا تربیت بود در سر سفره بھ  فاخر و عطر برایش حاضر مي

اعظم شنوندگان  دوشیزگان، بر عكس پسران، خواندن و نوشتن یاد مي گرفتند و قسمت. ایستادند خدمتش مي
دادند، و خود موضوع مھم قطعات  بازان را تشكیل مي گویان، و شعبده و حضار مجالس غزلسرایان، حماسھ

  . منثور و منظوم رمانتیك عھد خود بودند

شد  واسال بھ كسي اطالق مي. شد اغلب اوقات، خانوادة بارون شامل بعضي از واسالھا یا مالزمان نیز مي
دید یا  لشكري، مالزم بودن با خاوند، یا حمایت سیاسي، از وي احسان عظیمي ميكھ در برابر خدمت 

گرفت، كھ قاعدتًا عبارت بود از یك پارچھ زمین با كلیة سرفھاي كشاورز آن؛ در این  امتیاز چشمگیري مي
  قبیل موارد، حق تمتع از زمین و اعیاني از آن واسال 

دتر یا متكبرتر از آن بود كھ مثل سرف خدمت كند، و در عین فردي كھ نیرومن. ھمھ چیز از آن خاوند بود
كرد؛ بھ  حال محدودتر از آنكھ بتواند خودش را از نظر نظامي محفوظ بدارد، با یك بارون فئودال بیعت مي

زد، دستھاي خود را بر روي دستھاي خاوند  این معني كھ سر برھنھ و بدون اسلحھ در برابر وي زانو مي
ضمنًا حقوق وي بھ عنوان یك فرد آزادمرد محفوظ (كرد  آن خاوند اعالم مي» بندة «د را نھاد، و خو مي
خورد كھ تا جان در بدن  اي كھ یادگار قدیسان بود یا بھ كتاب مقدس سوگند مي ، و بھ اشیاي متبركھ)ماند مي

داشت،  بھ وي ارزاني مي تیوليبوسید،  كرد، مي خاوند وي را از زمین بلند مي. دارد بھ خاوند وفادار بماند
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از آن لحظھ بھ بعد، ارباب ملزم . بخشید این مرحمت ني، عصا، زوبین، یا دستكشي بھ وي مي  و بھ نشانة
و در صورت لزوم بھ او كمك مالي و بود كھ جان و مال واسال خود را حفظ كند، دوست وفادار وي باشد، 

طبق نظریة یكي از قانونگذاران قرون وسطي، بارون حق نداشت بھ واسال خود اھانت . حقوقي برساند
» دستكش خود را بھ زمین اندازد«توانست  كرد، واسال مي كند، و زن یا دخترش را بفریبد؛ و اگر چنین مي
قید سوگند وفاداري یا بیعت آزاد كرده است، لكن حق دارد و معني این حركت آن بود كھ رعیت خود را از 

  .كھ ھمچنان تیول خود را نگاه دارد

توانست بخشي از زمین خود را بھ یكي كھ حاضر بود فرمان او را گردن نھد واگذارد؛ در این  واسال مي
كھ  شد تر در مقابل موالي فرعي خویش صاحب ھمان حقوق و تعھداتي مي صورت رعیت كم اھمیت 

توانست در آن واحد صاحب تیول چند خاوند باشد؛ در این  یك نفر مي. واسال در برابر خاوند اصلي داشت
داشت و میزان خدماتش در مقابل ھر یك از آنھا محدود بود، اما فقط با » بیعت ساده«صورت با ھر كدام 

ند و گاه جنگ و صلح بھ خدمتش ما یك ساالر بیعت تام و تمام داشت و نسبت بھ او در ھمھ حال وفادار مي
خود خاوند نیز، ولو آنكھ بسیار نیرومند و عالیجاه بود، ممكن بود بھ علت داشتن اموال یا . كمر بستھ داشت

امتیازات خاصي در بیعت خاوند دیگري باشد، یا حتي، بھ سبب قبول تیولي از رعیت خاوند دیگري، 
در این روابط بغرنج، میان آقا و نوكر، پیوند . اه بودندھمة خاوندھا واسال پادش. واسال او محسوب شود

یك نفر در مقابل دیگري موظف بود كھ تعھداتي نظامي انجام دھد و طبق . اصلي نظامي بود نھ اقتصادي
دارایي فقط پاداش شخص در برابر . تعھدھاي خود رفتار كند، یا نظیر این تعھدات را از طرف متوقع باشد

لحاظ نظري، فئودالیسم عبارت از سیستم باعظمتي بود كھ بھ موجب آن اخالقًا اشخاص  از. این تعھدھا بود
اي مشحون از خطر، افراد بھ اتكاي تار در ھم  ورزیدند، و در جامعھ بھ یك سلسلھ اعمال متقابل مبادرت مي

  .تنیده و بغرنجي از تعھدات، حراست، و وفادراي دوجانبھ با ھم متحد شده بودند

  ي فئودالكلیسا – ۵

ھر چند بسیاري از رھبانان خودشان تن بھ كار . گاھي خاوند روستاي خاوندي یك اسقف یا رئیس دیر بود
ھاي قلمرو اسقف یا رئیس شریك بودند، با اینھمھ  دادند و بسیاري از دیرھا و كلیساھاي جامع در عشریھ مي

غلب از كیسة فتوت پادشاھان و مؤسسات روحاني بزرگ بھ كمك اضافي احتیاج داشتند، و این كمك ا
ھنگامي كھ این ھدایا متراكم شد، . شد اشراف بھ صورت ھدایاي ارضي یا سھمي از عواید فئودال تأمین مي
دیر مشھور فولدا پانزده ھزار . كلیسا بزرگترین مالك اروپا و ارجمندترین سرور سروران فئودال شد

اسقفھاي . آلكوین در تور خاوند بیست ھزار سرف بود. دستگاه ویال، و دیر سن گال دو ھزار سرف داشت
گرفتند، مانند دیگر واسالھا با وي بیعت  اعظم، اسقفھا، و رؤساي دیرھا مناصب خود را از دست پادشاه مي

زدند، بر محاكم كلیسایي و  شدند، سكھ بھ نام خود مي كردند، صاحب عناویني مانند دوك و كنت مي مي
و تمشیت امور كشاورزي و تدارك نظامي را كھ از وظایف فئودال بود متعھد كردند،  اسقفي ریاست مي

دیدند كھ جوشن بر تن و زوبین بھ  در آلمان و فرانسھ، مردم بارھا اسقفان و رؤساي دیرھا را مي. شدند مي
از اینكھ  ١٢۵٧ریچارد، ملقب بھ ارل آو كورنوال، پادشاه انگلستان، در . دست پي كار خود روانند

كلیسا، كھ بھ این طریق در تار . نیست شاكي بود» اسقفاني جنگجو و آتشین مزاج«لستان صاحب چنین انگ
بھ ھم تنیدة تعھدات و وظایف فئودالي گرفتار شده بود، نھ تنھا خود را دستگاه روحاني دید، بلكھ متوجھ شد 

ي و حقوق و تعھدات فئودال داراییھاي دنیو. كھ بھ بنیادي اقتصادي، سیاسي، و نظامي نیز بدل شده است
اي براي بدعتگذاران، و منشئي  كلیسا در ایجاد تضییق براي مؤمنین مسیحي مایة بدنامي روحانیت، بھانھ

  .فئودالیسم كلیسا را ملوك الطوایفي كرد. جھت اختالفات شدید میان امپراطوران و پاپھا شد
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اني بود فئودال و داراي سلسلھ مراتبي از تعھدات درست بھ ھمان نحو كھ در قرن دوازدھم كلیسا سازم
خدمت و حمایت متقابل كھ مورد تصویب اسقفان و زیر نظر سرور سروراني چون شخص پاپ اداره 

شد، رژیم فئودال دنیوي نیز براي تكمیل دستگاه خویش نیازمند وجود سروري بود فوق تمام واسالھا،  مي
از . بھ عبارت دیگر، وجود پادشاه ضرورت داشت. حاكم باشدمھتري كھ بر عموم سروران غیر روحاني 

شد، یعني خداوند بھ شخص  اي االھي محسوب مي لحاظ نظري، شاه فرمانبردار خدا بود، و سلطنت عطیھ
اما در عمل، . گرفت شاه رخصت فرمانروایي داده بود، بھ ھمین سبب سلطنت با تصویب حق صورت مي

كساني مانند . زد ي حق موروث یا بھ انتخاب مردم بر مسند خویش تكیھ ميپادشاه بر اثر جنگ یا بھ اتكا
  شارلماني، اوتو اول، 

ضرب شمشیر یا خصال بازو توسعھ بخشیدند، اما پادشاھان فئودال اروپا قاعدتًا بیشتر نمایندة واسالھاي 
ب و مورد نظر اعاظم این قبیل پادشاھان مردماني بودند منتخ. خود بودند تا فرمانروا بر رعایاي خویش

روحاني و اعیان عالیرتبة ملك؛ اختیارات مستقیم آنھا محدود بود بھ امالك و قلمرو فئودال یا روستاھاي 
كردند كھ حافظ جان و مال آنھا  خاوندي آنھا؛ در دیگر نقاط مملكت سرفھا و واسالھا با خاوندي بیعت مي

قواي لشكري خود قدرت حفظ و حراست مواضع مقدم بود، نھ با پادشاھي كھ بھ علت دوري مسافت و كمي 
مملكت طبق شیوة فئودالیسم فقط عبارت بود از ملك یا امالك شخصي . پراكندة مملكت خویش را نداشت

  .پادشاه

در گل این عدم تمركز اختیارات بھ منتھا درجة شدت رسید، زیرا امراي كارولنژي، بر اثر تقسیم 
علل دیگر این تجزیھ آن بود كھ اسقفان امرا را تابع . ا فراھم كردندامپراطوري، موجبات تضعیف خود ر

در . دستگاه روحانیت گردانیدند، و تھاجم اقوام نورس بھ شدت تمام شیرازة امور فرانسھ را از ھم گسیخت
 العقدي را در میان امراي متعدد پیدا این فئودالیسمي كھ صورت كمال بھ خود گرفتھ بود، پادشاه حكم واسطة

لكن در عمل، وي درست مانند . مقام وي یكي دو درجھ فوق امرا، دوكھا، ماركیھا، و كنتھا بود. كرد
بود؛ یعني باروني فئودال كھ عوایدش منحصر بھ اراضي خودش بود، و ناگزیر بود براي » اعیان ملك«

ھ كمك نظامي یا گذران زندگي از یك كاخ سلطنتي بھ كاخي دیگر نقل مكان كند و در جنگ و صلح متكي ب
توانستند بیش از چھل روز از سال را مسلح بھ  خدمات سیاسي رعایاي تیول ثروتمندي باشد كھ بندرت مي

شھریار فرانسھ، بھ . خدمت پادشاه حاضر باشند، و مابقي ایام سال را بھ توطئھ براي خلع وي مشغول بودند
یرومند بخشیده بود، بھ طوري كھ در قرون منظور جلب كمك یا در برابر خدمت، ملك پس ملك بھ افراد ن

. شد دھم و یازدھم قلمرو پادشاه بھ قدري كوچك شده بود كھ دیگر برتري وي بر واسالھایش میسر نمي
ھنگامي كھ این قبیل واسالھا امالك خود را موروثي كردند و بھ تأسیس قواي تأمینیھ و دادگاھھا اقدام كردند 

وي صالحیت دخالت در مرافعات . ه دیگر قدرت جلوگیري از آنھا را نداشتو سكھ بھ نام خود زدند، پادشا
قضایي اراضي تیول را فاقد بود، مگر در موارد دعاوي مھم كھ اصحاب دعوي بھ شخص وي پناه 

توانست عمال یا تحصیلداران مالیاتي خود را بھ قلمرو این قبیل رعایاي تیول گسیل  پادشاه نمي. آوردند مي
در . وانست آزادي این قبیل افراد را كھ مستقال مایل بھ عقد صلح یا اعالم جنگ بودند سلب كندت دارد؛ نمي

رژیم فئودال فرض آن بود كھ پادشاه فرانسھ مالك كلیة زمینھاي خاونداني است كھ خود وي را شھریار 
كان باشد، و شناسند؛ لكن عمال وي فقط یك مالك بزرگ بود؛ ضرورتي نداشت كھ بزرگترین مال خویش مي

  .رسید ھرگز تمامي زمینھاي وي بھ پاي امالك كلیسایي نمي

اما ھمان طور كھ عجز پادشاھان در حراست مملكتشان موجبات پیدایش فئودالیسم را فراھم ساختھ بود، بھ 
ھمان روال، ناتواني خاوندان فئودال در حفظ آرامش میان خودشان، یا عدم كفایت آنھا در ایجاد یك حكومت 

  تحدالشكل براي یك م

شور و حمیتي كھ براي لشكركشي و كشورگشایي بھ وجود آمده . تضعیف بارونھا و تقویت پادشاھان شد
جنگھاي صلیبي، جنگ . بود اشراف فئودال اروپا را گرفتار جنگھاي خصوصي و مبارزات عمومي كرد

بعضي از آنھا كھ تھیدست و . صدسالھ، جنگھاي گلھا، و باالخره جنگھاي مذھبي ھمة خون اشراف را مكید
كردند و مردم را بھ  متمرد شده بودند بدل بھ بارونھاي دزدي شدند كھ بھ طیب خاطر آبادیھا را تاراج مي
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كرد كھ یك قدرت ثابت و متحدي پیدا شود كھ حافظ نظم در  روي در آزادي ایجاب مي زیاده. رساندند قتل مي
ایجاد طبقة توسعھ یابندة ثروتمندي خارج از حیطة نفوذ و  بازرگاني و صنعت سبب. تمامي مملكت باشد

بازرگانان، كھ با باجھا و ناامني حمل و نقل در قلمرو اربابان فئودال مخالف . تبعیت بارون فئودال شد
پادشاه . بودند، خواستار تأسیس یك حكومت مركزي شدند تا جانشین فرمانروایي و قوانین خصوصي شود

و جانبداري از شھرھاي نوبنیادي كھ رو بھ توسعھ بود قیام كرد، و بازرگانان بودجة بھ حمایت این طبقھ 
اي از خاوندھا دیده بودند  الزم براي تأیید گسترش اقتدار وي را فراھم كردند، و ھمة آنھا كھ ستم و صدمھ

یول پادشاه و عالمان روحاني نیز معموال رعایاي ت. نگریستند بھ پادشاه بھ چشم نجاتبخش و فریادرس مي
كردند و معاملھ با پادشاه را  با اینھمھ، پاپھا اغلب اوقات با پادشاھان ستیزه مي. نسبت بھ او وفادار بودند

پادشاھان انگلستان و فرانسھ، برخوردار از . دیدند بمراتب آسانتر از مشتي اشراف پراكنده و نیمھ متمرد مي
ني خود را بھ انتخاب اشراف و بزرگان واگذارند، با نھادن حمایت این نیروھاي متنوع، بھ جاي آنكھ جانشی

تاج بر سر فرزند یا برادر خویش قبل از مرگ، حق سلطنت را موروثي كردند، و مردم شیوة سلطنت 
بھبود وسایل ارتباطي و رواج . البدل ھرج و مرج ملوك الطوایفي بود پذیرفتند موروث را كھ نعم

را ممكن ساخت، و با عواید فزایندة پادشاه، تدارك لشكرھاي عظیمتري  روزافزون پول اخذ مالیات مرتبي
طبقة باالن قانونگذاران حامي دستگاه سلطنت شد و، با نفوذ تمركزبخش قوانین روم كھ احیا شده . میسر شد

، بھ تأیید و تصویب قانونگذاران، تمامي رعایاي ١٢۵٠تا سال . بود، بنیاد حكومت پادشاھي را تقویت كرد
ملكت تابع حوزة صالحیت قضایي شھریار شده بودند؛ و در این تاریخ عموم فرانسویان نسبت بھ پادشاه م

در پایان قرن سیزدھم فیلیپ زیبا چنان قدرتي بھ ھم زده بود . كردند نھ بھ خاوند خود سوگند وفاداري یاد مي
  .گرداندتوانست مطیع  كھ نھ فقط اعیان خویش، بلكھ خود دستگاه پاپي را نیز مي

پادشاھان فرانسھ، در برابر سلب اختیارات اعیان براي سكھ زدن و تشكیل دادگاه و اعالم جنگ 
. خصوصي، با تفویض عناوین و امتیازاتي در دربار سلطنتي، از شدت و خشونت این تحول كاستند

بودن، از درباریان واسالھاي بزرگ كوریارژي یا دربار پادشاه را تشكیل دادند و، بھ جاي آمر و فرمانروا 
شھریار شدند؛ تشریفات رسمي كاخ اربابي بدل بھ آیین دقیق پرتجملي براي حضور در بارگاه، سرسفره، و 

پسران و دختران طبقة اشراف را بھ عنوان غالم بچھ و ندیمھ بھ خدمت پادشاه و ملكھ . خوابگاه شاھي شد
  داشتند، و آنھا بھ دقایق آداب  گسیل مي

اوج این تشریفات . خانوادة سلطنتي بدل بھ آموزشگاھي براي اشراف فرانسھ شد. شدند يدرباري آشنا م
در این مواقع   تاجگذاري پادشاه فرانسھ در رنس، و تاجگذاري امپراطور آلمان در آخن یا فرانكفورت بود؛

تمام شعایر كلیسا . آمدند ھاي فاخر پرشكوھي گرد مي تمام زبدگان قوم با زیورھاي خیره كننده و جامھ
. برد خواست تكیھ بر اریكة سلطنت زند بھ كار مي اسرارآمیز و پرحشمت خود را در تقدیس شاھي كھ مي

اي االھي شد، و ھیچ كس را دیگر جرئت انكار آن نماند، مگر كسي  بھ این نحو بود كھ قدرت شھریار عطیھ
ربار شاھي نھادند كھ آنھا را مطیع خود خاوندان فئودال رو بھ د. كھ حاضر بود او را زندیقي گستاخ خواند

كرده بود، و كلیسا سلطنت را حقي االھي دانست و آن را بھ پادشاھاني واگذار كرد كھ قدرت و رھبري 
  .شكستند دستگاه روحانیت را در اروپا در ھم مي

III  - قانون فئودال  

در رژیم فئودال، یعني در دستگاھي كھ قضات و مجریان حقوق مدني قاعدتًا مردمي باسواد بودند، اغلب 
آمد، از ریش سفیدان اجتماع استفسار  ھنگامي كھ پاي قانون یا مجازت بھ میان مي. عرف و قانون یكي بود

خود اجتماع مھمترین منشأ  بنابراین،. شد كھ سنت معمول در دوران جواني آنھا از چھ قرار بوده است مي
شخص بارون یا پادشاه ممكن بود اوامري صادر كند، لكن این اوامر قوانین جامعھ محسوب . حقوق بود

آمد كھ در موضوع احقاق حق یا مجازات زیادتر از تصویب عرف  شدند، و اگر وي در صدد برمي نمي
فرانسة جنوبي صاحب قوانین . گذاشتند ميمقرر كند، عمومًا با مقاومتي منفي یا علني حكمش را بي اثر 

مدوني بود كھ از حكومت روم بھ میراث برده بود؛ فرانسة شمالي، كھ بیشتر جنبة فئودال داشت، قسمت 
اعظم قوانین فرانكھا را حفظ كرده بود؛ ھنگامي كھ در قرن سیزدھم این قوانین نیز بھ صورت مدون 
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ھاي حقوقي بھ منظور سازش آنھا با  انواع و اقسام افسانھ درآمد، تغییر آنھا بیش از پیش دشوار شد و
  .واقعیات رواج یافت

این قانون سھ نوع تصرف ارضي را بھ رسمیت . در رژیم فئودال قانون دارایي چیز بغرنج و بیمانندي بود
ختیار تیول یا تمتع از زمین و اعیاني كھ ارباب در ا) ٢ملك طلق و مالكیت بي قید و شرط؛ ) ١: شناخت مي

اجاره، كھ در آن صورت زمین و اعیاني، بھ شرط ) ٣شد؛  گذاشت اما مالكیت محسوب نمي واسال خود مي
در رژیم فئودال، از لحاظ نظري، فقط پادشاه . شد عوارض و دیون فئودال، بھ سرف یا مستأجر واگذار مي

تصرفش مشروط و معلق  از مالكیت مطلق برخوردار بود، حتي عالیجاھترین اشراف یك مستأجر بود كھ
ھر فرزندي حق تملك موروثي در زمینھاي آبا و . تملك خاوند ھم كامال انفرادي نبود. شد بھ خدمت مي

قاعدتًا تمامي دارایي خاوند بعد از . توانست مانع از فروش آن زمینھا شود اجداد خویش را داشت و مي
كھ در حقوق روم یا اقوام بربري كامال  این رسم اولویت فرزند ارشد،. رسید مرگ بھ پسر ارشدش مي

بیسابقھ بود، بھ موجب مقتضیات فئودال مقرون بھ صرفھ و صالح گردید، زیرا حراست نظامي و تمشیت 
پسران كھتر را . كرد اقتصادي ملك اربابي را بھ كسي كھ بظاھر بالغترین افراد خانواده بود واگذار مي

حقوق . در دیگر سرزمینھا بھ تحصیل امالك جدیدي مشغول شوندكردند كھ رخت سفر بربندند و  تشویق مي
  فئودال، با وجود محدودیتھایي كھ براي حقوق 

گذاشت و مجازات نقض حقوق مالكیت را چنان شدید معین  تملك قایل شده بود، چنان حرمتي بھ دارایي مي
داشت كھ اگر شخصي  یك قانون نامة ژرمني مقرر مي. رسید كرده بود كھ ھیچ قانوني بھ گرد پایش نمي

امعا و احشاي وي را  باید شكمش را درید و«پوست یكي از درختان بیدي را كھ حافظ سیل بندي بود بكند، 
، بھ موجب ١۴۵۴؛ حتي تا سال »بیرون كشید و بھ دور زخمي بست كھ بر درخت وارد آورده است

داشت،  فرماني در وستفالي، اگر كسي دانستھ و بعمد عالمت مرز ملك ھمسایة خود را از جایش برمي
اند، و آنگاه باید بھ كمك كردند كھ سرش از خاك بیرون بم بایست او را بھ طوري در زمین دفن مي مي

آدم متخلفي كھ در خاك مدفون «زدند؛  اند زمین را شخم مي اي كھ قبال ھرگز شخم نزده گاوھاي نر و عده
  » .توانست خود را بھ ھر نحو ممكن از آن مھلكھ برھاند شده بود مي

بھ جاي انتقام  شد كھ، جریان دادرسي در حقوق فئودال اغلب تبعیت از قوانین بربري بود، و سعي مي
بھ كلیساھا، بازارھا، و . خصوصي، كوششھاي پیشین دربارة اجراي مجازاتھاي عمومي ادامھ یابد

شد كھ تا رسیدن  این امر سبب مي. حق متحصن شدن و بست نشستن افراد تفویض شد» شھرھاي پناه«
. تي برخوردار باشندمأموران حكومت و مداخلة قانون، اشخاص در مقابل انتقام خصوصي از امنیتي موق

منازعات میان خاوند . كرد دادگاھھاي خاوندي بھ مرافعات میان دو مستأجر یا مستأجر و خاوند رسیدگي مي
اینھا عبارت از . شد واگذار مي» اعاظم طبقة اعیان«اي متشكل از  و واسال یا دو خاوند بھ ھیئت منصفھ

وابستھ بھ ھمان تیولي كھ شاكي بھ آن تعلق داشت؛  افرادي بودند، دست كم از نظر مقام، ھمسنگ یكدیگر و
محاكم اسقفي یا دیرھا بھ دعاوي و . رساندند و ھمگي در یكي از تاالرھاي اربابي حضور بھ ھم مي

كردند كھ در سلك روحانیون بودند، و حال آنكھ عالیترین درجة استیناف  مرافعات افرادي رسیدگي مي
دادگاھھاي خاوندي . اعاظم ملك و گاھي ھم زیر نظر خود پادشاه خاص یك محكمة سلطنتي بود مركب از

در كلیة محاكم . داشتند ھم مدعي و ھم مدعي علیھ ھر دو را تا ھنگام اعالم رأي محكمھ در زندان نگاه مي
كردند كھ بھ شرط اثبات گناه یا قصور  باخت، وي را محكوم بھ ھمان مجازاتي مي اگر مدعي در مرافعھ مي

  . در تمام دادگاھھا ارتشا متداول بود. شد مدعي علیھ ميدامنگیر 

برخي از بدعتگذاران را  ١٢١۵در حدود سال . در دوران فئودالي دادرسي از طریق اوردالي ادامھ یافت
بھ این معني كھ آھن داغ را با بدن آنھا آشنا ساختند، و مدعي [در كامبره وادار بھ آزمایش آھن داغ كردند 

؛ ظاھرًا چون این عده از آتش مصون ]گناھكار نباشند، آتش گزندي بھ آنھا نخواھد رسانیدبودند كھ اگر 
منقول است كھ یكي از این افراد . اي رھبري كردند تا در آتش بسوزانند نمانده بودند، آنھا را بھ پاي تل ھیمھ

ي بر روي دستش بھ جا چون بھ گناھان خود اقرار كرد، جراحتش فورًا التیام یافت و ھیچ اثري از سوختگ
در طول قرن دوازدھم، بر اثر ترقي حكمت و . نماند، و بھ ھمین سبب بر او رحم كردند و او را نسوزاندند
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پاپ . بتدریج مكروه شد» اوردالیھاي االھي«رغبت مجدد مردم بھ تحصیل حقوق رومي، این قبیل 
ار كرد تا اجراي این قبیل واد ١٢١۶را در ) ١٢١۵(اینوكنتیوس سوم چھارمین شوراي التران 

ھنري سوم این ممنوعیت را اقتباس و وارد قانون انگلستان كرد . را بكلي ممنوع كند» آزمایشات«
در آلمان دادرسي از طریق ). ١٢٣١(فردریك دوم آن را وارد قانون نامة سلطنت ناپل كرد ). ١٢١٩(

یكي از روحانیون اصالح طلب ایتالیایي، را ساووناروال،  ١۴٩٨اوردالي تا قرن چھاردھم پایدار ماند؛ در 
در فلورانس بھ جرم زندقھ مجبور بھ رفتن در میان آتش كردند؛ در ضمن محاكمة زنان ساحره در قرن 

  . شانزدھم این آزمایشات بار دیگر احیا شد

. كرد شیوة فئودالیسم رسم قدیمي اقوام ژرمن را كھ دادرسي از راه جنگ تن بھ تن و مبارزه بود تشویق
شمردند و تا حدي آن را  علت آن بود كھ این روش را براي اثبات بیگناھي روش تقریبًا معقولي مي

در بریتانیا، بعد از آنكھ آنگلوساكسونھا این رسم را منسوخ . دانستند البدلي براي انتقام خصوصي مي نعم
تا قرن نوزدھم در قوانین مدون  كردند، نورمانھا از نو بھ رواج آن پرداختند، و دادرسي از راه مبارزه

شھسواري بھ نام ھرمان شھسوار دیگري موسوم بھ گاي را بھ توطئھ در  ١١٢٧در . انگلستان باقي ماند
، متھم كرد، و چون گاي چنین عملي را انكار كرد، ھرمان )نازنین(» لوبون«قتل شارل فالندري، ملقب بھ 

چندین ساعت آن دو گرم پیكار . ا با پیروزي مسلم سازداو را بھ مبارزه طلبید تا برائت ساحت خویش ر
. بودند، تا آنكھ ھر دو بي سالح از اسب بھ زیر افتادند و از شمشیربازي بھ كشتي گرفتن رو نھادند

شاید بھ . سرانجام ھرمان، در اثبات اتھام خویش، بیضة گاي را از بدن جدا كرد، و گاي در دم جان سپرد
یھاي شرم آور بود كھ عرف دوران فئودالي موانع و محدودیتھاي فراواني در راه واسطة این گونھ وحشیگر

براي آنكھ تھمت زننده بتواند از چنین حقي برخوردار شود، الزم بود كھ . حق جنگ تن بھ تن ایجاد كرد
ثابت توانست با ارائة دلیل یا شاھدي بیگناھي خود را  تازه اگر مدعي علیھ مي. شكایتش باور كردني باشد

توانست یك آزادمرد را بھ مبارزه دعوت  یك سرف نمي. كند، حق داشت از جنگ تن بھ تن خودداري ورزد
كند، بھ ھمین نحو یك جذامي از حق جنگ با آدم سالم، و یك حرامزاده از حق جنگ با حاللزاده محروم 

اظ درجھ و مرتبھ ھمطراز توانست فقط شخصي را بھ مبارزه بطلبد كھ از لح ھر كس مي بھ طور كلي، . بود
داد كھ اگر مقتضي دانست، ھر گونھ جنگ تن بھ  ھا بھ دادگاه حق مي قوانین بعضي جامعھ. با خود وي باشد

زنان، افراد طبقة روحاني، و اشخاص معلول و مفلوج از شركت در این گونھ . تن حقوقي را ممنوع كند
عني افرادي را كھ در مبارزة تن بھ تن ورزیده بودند ، ی»قھرمانان«مبارزات محروم بودند، اما حق داشتند 

از قرن دھم بھ این طرف، ضمن . كردند، را بھ نمایندگي خویش اجیر كنند و از این طریق ارتزاق مي
از آنجا كھ . زدند خوریم كھ حتي بھ جاي مرداني تندرست شمشیر مي حوادث تاریخي، بھ پھلواناني برمي

سازد، لذا بدیھي بود كھ ھویت افراد مبارز  ند بیگناھي مظلوم را آشكار ميمردم اعتقاد داشتند كھ خداو
اي از امالك  دخالتي در اصل موضوع ندارد؛ اوتو اول موضوع عفاف دختر خویش، و حق جانشیني پاره

در قرن سیزدھم . را كھ بر سر آن كشاكش بود، بھ نتیجة مبارزة دو تن از این قبیل قھرمانان احالھ كرد
سو دھم پادشاه كاستیل، كھ دربارة رواج حقوق روم در قلمرو خویش مردد بود، اخذ تصمیم را موكول آلفون

گاھي یكي دو تن از این قھرمانان را ھمراه فرستادگان بھ دربار پادشاھان . بھ چنین مبارزة تن بھ تن كرد
تا . بھ تن شود، در نمانندداشتند تا اگر كشمكشھاي سیاسي موكول بھ نتیجة مبارزات تن  كشورھا گسیل مي

در این روزگار . شدند این قبیل قھرمانان ھنوز در مراسم تاجگذاري پادشاھان انگلستان دیده مي ١٨٢١سال 
لكن در . رفت دیگر قھرمان مبارز موجودي بود بدیع كھ یادگاري از حوادث قرون گذشتھ بھ شمار مي

انداخت و  دستكش خود را بر روي زمین مي«موال قرون وسطي چنین آدمي ھنگام تاجگذاري یك پادشاه مع
  » .داشت كھ حاضر بھ مبارزة با ھر كسي است كھ منكر حق االھي سلطنت باشد با صدایي رسا اعالم مي

در » بورژوازي«طبقة . استفاده از وجود قھرمانان مبارز دادرسي از راه جنگ تن بھ تن را بي اعتبار كرد
اعي خود حذف كرد؛ در اروپاي جنوبي، در قرن سیزدھم، حقوق رومي حال رشد آن را از قوانین اجتم

  جانشین آن شد؛ كلیسا بارھا آن را تقبیح نمود؛ اینوكنتیوس سوم آن را مطلقًا ممنوع شمرد 

؛ فردریك دوم آن را در سراسر قلمرو ناپل تحریم كرد؛ لویي نھم آن را در مناطقي كھ مستقیمًا )١٢١۵(
این رسم را از تمامي كشور فرانسھ ) ١٣٠٣(؛ و فیلیپ زیبا )١٢۶٠(دانست  زیر فرمان داشت منسوخ

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



شد تا مبارزاتي كھ براي اثبات حق میان  دوئل بیشتر از حق كھنسال انتقام خصوصي ناشي مي. برانداخت
  .گرفت اصحاب دعوي صورت مي

افراد را معموال . اشتجریمھ انواع و اقسام بیشمار د. اي سخت بود مجازاتھاي فئودال بھ طرز وحشیانھ
لكن ھنگامي كھ زندان آكنده از حشرات موذي، . انداختند، نھ بھ عنوان مجازات براي محاكمھ بھ زندان مي

شدند  زنان و مرداني را كھ مجرم شناختھ مي. موش، و مار بود، محبوس شدن خود حكم شكنجھ را داشت
گذاشتند، یا آنھا را در معابر  چوب بیرون ميكردند، یا دست و پا یا سر آنھا را از الي   در كند مي

در مورد جرایم . گرداندند تا مردم ریشخندشان كنند، یا اغذیھ بھ طرفشان بیندازند یا سنگسارشان كنند مي
كوچك، براي تنبیھ زنان سلیطھ، و بدگویي كردن پشت سر دیگران، مجرمین را روي چھارپایة 

پایھ را، كھ بھ اھرم بلندي وصل بود، در آب رودخانھ یا  بستند و چھار مخصوصي بھ حالت نشستھ مي
كردند كھ مثل بردگان مأمور پاروزدن در  مجرمین پوست كلفتر را محكوم مي. كردند استخري فرو مي

دادند و آنھا را نیم عریان بھ نیمكتھایي كھ در  كشتیھا باشند، بھ این معني كھ غذاي بخور و نمیري بھ آنھا مي
كردند آن قدر پارو بزنند تا بكلي از پا  بستند و مجبورشان مي شتي قرار داشت بھ زنجیر ميطبقة زیرین ك

زدن با تازیانھ یا میلة آھني . زدند اش مي ورزید بشدت تازیانھ ھر مجرمي از این امر تخلف مي. در آیند
نشانة جرم  ممكن بود گوشت بدن و گاھي صورت مجرم را با حرفي كھ. شد مجازات متعارفي محسوب مي

بود داغ بزنند؛ در مورد ارتكاب بھ زندقھ و سوگند بھ دروغ، گاه زبان مجرمین را با آھن داغ سوراخ 
بریدند،  كردند، گوشھا یا بیني را مي دستھا یا پاھا را قطع مي. قطع اعضاي بدن امري عادي بود. كردند مي

براي جلوگیري از ارتكاب جرایم، دستور داد ویلیام فاتح، . آوردند و چشمھاي مجرم را از حدقھ بیرون مي
ھیچ كس را براي ھیچ گونھ بزھكاري نكشند و بر دار نكنند، بلكھ بھ جایش چشمھایش را از كاسھ «كھ 

اي از  ھایش را ببرند تا آنكھ ھر قسمتي از بدنش كھ بھ جا ماند شاھد زنده درآورند و دستھا و پاھا و بیضھ
حقوق رومي و . در فئودالیسم شكنجھ آن قدرھا معمول نبود» .ان باشدبزھكاري و شرارت وي براي ھمگ

گاھي مجازات دزدي یا قتل تبعید مجرم، و بیشتر اوقات . قوانین كلیسایي آن را در قرن سیزدھم احیا كرد
حیواني . كردند شدند زنده زنده دفن مي زناني را كھ مرتكب قتل نفس مي. گردن زدن یا آویختن بر دار بود

آموخت، لكن  مسیحیت بھ مردم ترحم مي. كردند شد زنده بھ گور مي ھم كھ مسبب قتل انساني ميرا 
دادگاه دیر . داشت دادگاھھاي كلیسایي دربارة جرایم مشابھ ھمان مجازاتھاي محاكم غیرروحاني را مقرر مي

اعمال ناھنجار  شاید در عھدي كھ مشحون از. سنت ژنویو ھفت تن زن را بھ جرم دزدي زنده بھ گور كرد
لكن این قبیل وحشیگریھا تا . بود، براي جلوگیري از مردمان متمرد، مجازاتھاي وحشیانھ ضرورت داشت

ھا را بدعتگذاران پرھیزكار از دست رھبانان مسیحي چشیدند  ترین شكنجھ قرن ھجدھم ادامھ یافت و سخت
  .نھ بزھكاران از دست طبقة اعیان

IV   - جنگ فئودال  

  اي كشاورزي سر بر آورد كھ دسخوش ویراني و غارت  از تشكیالت نظامي جامعھ فئودالیسم

شده بود؛ محسنات آن بیشتر جنبة نظامي داشت تا اقتصادي؛ واسالھا و خاوندھا موظف بودند خود را براي 
  .اي خیش را بر زمین بنھند و شمشیر بھ كف گیرند جنگ تربیت كنند یا حاضر باشند كھ در ھر لحظھ

فئودال حكایت سلسلھ مراتبي بود متشكل از پیوندھا و بیعتھاي متقابل كھ طبق درجات و مراتب اعیاني  سپاه
امرا، دوكھا، ماركیھا، كنتھا، و اسقفھاي اعظم ھمھ امراي سپاه بودند؛ . بندي شده بود بھ طرزي دقیق طبقھ

تند؛ شھسواران صنف سوار را بارونھا، خاوندھا، اسقفھا، و رؤساي دیرھا ھمگي حكم فرماندھان را داش
ـ » افراد مسلح«دادند؛ دھقانان از مالزمان و خدمتكاران بارونھا یا شھسواران بودند؛ و باالخره  تشكیل مي

بھ طوري كھ در جنگھاي . كردند قواي نظامي كومونھا یا اجتماعات ده ـ بھ عنوان پیاده نظام خدمت مي
تر، بدون فرمانده یا انضباطي،  ال جماعتي از مالكان دون رتبھبینیم، معموال در عقب سپاه فئود صلیبي مي

رساندند و با  این قبیل افراد در تاراج اموال شكست خوردگان بھ عمدة قوا كمك مي. كردند پیاده حركت مي
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رھاندند لكن اساسًا سپاه فئودال را جماعت و صنف  چماق یا تبرزین افراد زخمي دشمن را از قید رنج مي
داد، پیاده نظام، كھ بھ قدر كافي قابلیت تحرك نداشت، از ھنگام شكست رومیان بھ  م تشكیل ميسوار نظا

بھ این طرف مقام شامخ خود را از دست داده بود و دیگر داراي اھمیتي ) ٣٧٨(دست گوتھا در آدریانوپل 
ھاي  و اصال واژهسوار نظام بھ منزلة بازوي جنگي شوالیھ گري بود، . نبود، مگر در قرن چھارم میالدي

( ھمگي از لفظ شوال )  caballero( و باالخره كابالرو )  chevaliar( ، شوالیھ، ) cavalier( كاوالیھ 
chaval  :شد مشتق مي) بھ معني اسب.  

شھسوار این دوران دامنة خودپرستي . برد مرد مبارز عھد فئودال زوبین و شمشیر یا تیرو كمان بھ كار مي
ھر . شید كھ شامل شمشیرش نیز شد و بھ شمشیر خود از روي محبت نامي خاص نھادرا چنان توسعھ بخ

و شمشیر روالن را ) شادان(چند بي شك شعراي حماسھ سرا بودند كھ شمشیر شارلماني را ژوایوز 
كمان این دوره اشكال مختلف داشت؛ یك . نام نھادند) آبدیده(و شمشیر آرثر را اكسكالیبور ) خارا(دوراندال 

كشید؛ نوع دیگر كمان درازي  اش مي وع كمان سادة كوتاھي بود كھ مرد جنگي معموال آن را روي سینھن
كرد؛ یا كمان پوالدي بود كھ زه سفتي  كشید و با چشم ھدف را نشانھ مي بود كھ مبارز آن را تا بن گوش مي
یا یك گلولھ آھني را پرتاب  كشیدند، و معموال قطعھ سنگ مدور اي مي داشت و گاھي آن را بھ وسیلة پاشنھ

اي قدمت بیشتري داشت؛ كمان دراز را براي نخستین بار ادوارد اول  كرد؛ كمان پوالدي یا گلولھ مي
در انگلستان آموختن رموز تیر و كمان ركن . در جنگھایش با ساكنان ویلز رواج داد) ١٣٠٧ - ١٢٧٢(

تكامل كمان شیوة نبرد فئودالي را . رفت شمار ميمھم تعلیمات نظامي و یكي از ورزشھاي مھم باستاني بھ 
دانست، لكن كمانكشھا اسب او را بھ  شھسوار پیاده بھ جنگ رفتن را كسر شأن خود مي. دچار شكست كرد

بعدھا، در . خاك انداختند و وي را مجبور كردند كھ زحمت جنگیدن بر روي زمین را بھ خود ھموار سازد
  و توپ، ضربت نھایي  قرن چھاردھم، با پیدایش باروت

آنكھ  بر قدرت فئودال وارد آمد، زیرا با این وسیلة مخرب جدید امكان داشت كھ مبارز از فواصل دور، بي
  .جانش در خطر باشد، شھسوار سراپا مسلح را بھ قتل رساند و دژ استوار او را متالشي كند

در قرن دوازدھم . غرق اسلحھ كندتوانست خود را  مرد جنگي عھد فئودال چون سوار بر مركب بود، مي
گذاشت كھ تمام سر و صورتش را بھ  كرد و كاله خودي بر سر مي یك شھسوار تمام عیار جوشن بر تن مي

ھنگام نبرد، خود فوالدین . پاھایش تا زانو در ساقبندي از زره بود. پوشانید جز چشمھا، دھان، و بیني مي
. كرد بیني او را محافظت مي» دماغك«اي داشت كھ  برآمدهگذاشت كھ تیغة آھنین  دیگري نیز بر سر مي

كاله خود آھني و خفتان براي حفاظ در برابر كمان بلند یا كمان پوالدي در خالل قرن چھاردھم ابداع شد و 
تا قرن ھفدھم رواج داشت؛ در قرن ھفدھم بود كھ مبارز، براي تحرك بیشتر، از ھر گونھ خود و زرھي 

آویخت كھ از داخل داراي بندھایي  براي محافظت سینة خویش، از گردن سپري مي شھسوار. چشم پوشید
ھایي آھني ساختھ شده  سپر از چوب و چرم و باریكھ. داشت بود، و این بندھا را با دست چپ محكم نگاه مي

با این اوصاف، شھسوار قرون وسطي . بود و سگكي از آھن مطال بھ عنوان زینت در وسط آن قرار داشت
  .ك دژ متحرك بودی

لشكري كھ در . ھا بود معموال وسیلة عمده و كافي براي دفاع در جنگھاي عھد فئودالي ایجاد باروھا و قلعھ
توانست بھ درون چھار دیواري روستاي خاوندي متحصن شود و حتي تا  میدان جنگ ھزیمت یافتھ بود مي

وسطي، فن محاصرة دشمن رو بھ تنزل  در قرون. آخرین لحظھ در برج اقامتگاه ارباب پایداري ورزد
نھاد؛ ساز و برگ و تشكیالت بغرنج براي فرو ریختن دیوارھاي دشمن جانكاھتر و گرانتر از آن تمام 

شد كھ بھ مذاق شھسوارھاي موقر خوشایند باشد؛ لكن ھنر صنف كلنگ دار، یا فن حفر نقب، در نظام  مي
ه بھ جنگاوري بمراتب فزونتر از اسباب جنگ بود، نیروھاي در دنیایي كھ اراد. بھ اعتبار خود باقي ماند

ھر كشتي داراي . دریایي نیز كاھش یافت؛ كشتیھاي جنگي مثل اعصار باستان بھ ھمان صورت باقي ماندند
تزیینات . طبقات و برجھایي براي جنگ بود، و گروھي از آزادمردان یا بردگان مأمور پاروزني بودند

كشتي . این امر ھمان اندازه دربارة كشتي صادق بود كھ در مورد انسان. كرد يفقدان نیرو را جبران م
كردند، و نقاشان  سازان قرون وسطي، براي جلوگیري از نفوذ ھوا و آب، روي بدنة ناو را قیراندود مي
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و جل. زدند آمیختند و این بدنھ را رنگ سفید، شنگرف، و نیلي شفاف مي اي را با موم مي رنگھاي درخشنده
ھاي  ھایي از پیكره سر و عقب كشتي را با مجسمھ. آوردند ھاي آن را بھ رنگ طالیي در مي كشتي و نرده

برخي بھ رنگ : بادبانھا رنگھایي درخشنده و جلي داشت. كردند انسان، جانوران، و ارباب انواع تزیین مي
داشت نشان یا آرم مخصوص  روي ناوي كھ تعلق بھ یك خاوند. اي بھ رنگ طالیي ارغواني بودند و پاره

  .كردند خانوادگي وي را نقش مي

دانست كھ علیھ كسي كھ بھ موجب سنتھاي فئودال با وي پیوندي  ھر باروني خود را محق مي. تفاوت داشت
نداشت جنگ آغازد، و ھر پادشاھي آزاد بود كھ ھر موقع بخواھد زمینھاي حكمران دیگري را بھ طرز 

رفت، تمام واسالھا و بستگانش تا ھفت  ھنگامي كھ پادشاه یا بارون بھ جنگ مي. شرافتمندانھ بھ سرقت برد
در قرن . درجھ قرابت ملزم بودند كھ بھ پیروي وي مدت چھل روز در ركابش مشغول جنگ باشند

. دھد در جنگ و ستیز نباشد اي كھ فرانسة امروزي را تشكیل مي دوازدھم روزي نبود كھ بخشي از ناحیھ
از چنین آدمي انتظار داشتند كھ با رغبت یا . ي بودن اوج ترقي و عظمت یك شھسوار بودمبارز خوب

بزرگترین آرزوي چنین . شكیبایي متحمل ضربات سخت شود یا چنین ضرباتي را بر حریف وارد آورد
 برتولت اھل رگنسبورگ. بمیرد» ھمانند گاو«جان سپرد نھ آنكھ » میدان افتخار«شھسواري آن بود كھ در 

رسند، یا بھ مرگ  فقط عدة بسیار معدودي از خاوندان نامدار بھ سن شایستة خود مي«شاكي بود از اینكھ 
  .؛ ضمنًا نباید از نظر دور داشت كھ برتولت یك رھبان بود»میرند شایستھ مي

اوردریكوس ویتالیس در توصیف نبرد برمول . با اینھمھ، نبرد سلحشوران آن قدرھا ھم خطرناك نبود
در » .از نھصد تن شھسواري كھ دست اندركار نبرد بودند فقط سھ نفر كشتھ شدند«گوید كھ  مي) ١١١٩(

، كھ ھنري اول پادشاه انگلستان تمامي نورماندي را فتح كرد، چھار صد شھسوار بھ )١١٠۶(نبرد تنشبره 
، محل یكي از )١٢١۴(در بووین . اسارت درآمدند، لكن حتي یكي از شھسواران ھنري ھم بھ قتل نرسید

ترین و قاطعترین جنگھاي قرون وسطي، ھزار و پانصد نفر شھسوار با ھم رو بھ رو بودند كھ از  خونین
ساخت؛  وجود جوشن و دژھاي استوار امر دفاع را مؤثرتر مي. این عده فقط صد و ھفتاد نفر بھ قتل رسیدند

، مگر آنكھ وقتي بھ خاك افتاده بود شد آدمي كھ زره بر تن داشت و غرق اسلحھ بود بآساني ھالك نمي
تر آن  وانگھي عاقالنھ. شد حلقومش را ببرند، و چنین عملي بھ حكم موازین شھسواري ناپسنده شمرده مي

بود كھ شھسواري را اسیر كنند و در برابر آزادیش فدیھ بستانند تا آنكھ با كشتن وي حس انتقامجویي دشمن 
اي را بھ ھالكت رسانده بودند، زیرا اگر این عده  از اینكھ در نبردي عدهفرواسار ناالن بود . را برانگیزند

طبق اصول شھسواري و دوراندیشي » .شد فرانك عاید مي ۴٠٠‘٠٠٠بالغ بر «كردند  اسیران را آزاد مي
بایست جانب اعتدال را فرو  متقابل، رعایت احترام در حق اسیران واجب بود، و در گرفتن فدیھ مي

خورد كھ چون آزاد شود، بھ وطن خود برود و سر موعد  عدتًا یك اسیر بھ شرفش سوگند ميقا. نگذارند
بر اثر جنگھاي . افتاد كھ شھسواري بھ وعدة خویش وفا نكند معین با فدیھ مراجعت كند، و بندرت اتفاق مي

ري بر آبادیھا در فرانسھ، آلمان، و ایتالیا ھر لشك. اي متضرر شدند فئودال، كشاورزان بیش از ھر طبقھ
كرد و گلھ و رمة بیرون مانده از دیوار  برد، داروندار واسالھا و سرفھاي دشمن را چپاول مي ھجوم مي

بعد از چنین جنگي، بسیاري از كشاورزان كھ گاو یا اسبي براي شخم نداشتند . برد حصار را از بین مي
  .شدند ذایي تلف ميمجبور بودند خودشان زمین را شخم بزنند، و عدة زیادي از بي غ

دوكھاي نورمان در نورماندي، . كردند كھ گاه گاه صلح داخلي را حفظ كنند پادشاھان و امرا كوشش مي
كنت فالندر در قلمرو خویش، كنت بارسلون در كاتالونیا، و . انگلستان، و سیسیل در این امر توفیق یافتند

در مابقي اروپا كلیسا بود كھ براي این مھم . مدندھنري سوم مدت یك نسل در آلمان بھ چنین توفیقي نایل آ
شوراھاي مختلف كلیسایي در فرانسھ حكام و امرا را بھ رعایت  ١٠۵٠تا  ٩٨٩از . دامن ھمت بھ كمر زد

وادار، و اخطار كردند كھ ھر كس بھ ھنگام جنگ در مورد مردم غیر مبارز ) صلح االھي(پاكس دي 
كلیساي فرانسھ در مراكز مختلف بھ تشكیل یك . فیر خواھند كرددست بھ عنف و خشونت زند، او را تك

نھضت صلح دست زد و بسیاري از اشراف را نھ فقط از جنگ خصوصي بازداشت، بلكھ وادار كرد تا با 
در سرود مذھبي معروفي ) ١٠٢٨ –؟ ٩۶٠(فولبر اسقف شارتر . كلیسا در تحریم مبارزات انباز شوند

مردمان عادي با شور و رغبت . ادت نكرده بودند حمد خداوند را گفتبراي صلحي كھ مردم بھ آن ع
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وصف ناپذیري از نھضت صلح طرفداري كردند و مؤمنین پاكدل پیشگویي كردند كھ در عرض پنج سال 
شاید (بھ بعد  ١٠٢٧شوراھاي روحاني فرانسھ از تاریخ . تمامي عالم مسیحیت آن برنامة صلح را قبول كند

كردند و جنگ در آن روزھاي بخصوص ممنوع  سلمانان كھ ایام حج را ماه حرام اعالم ميھم بھ تقلید از م
را رعایت ) متاركة االھي(مقرر داشتند كھ عموم مسیحیان در روزھاي بخصوصي باید توریگاددي ) بود
 اوت تا ١۵از (بھ موجب این فرامین، جنگ در ایام روزه، در فصل انگورچیني یا برداشتن خرمن . كنند
، در ایام متبركة بخصوص، و چند روز ھفتھ ـ كھ قاعدتًا از غروب چھارشنبھ تا صبح روز )نوامبر ١١

روز براي  ٨٠سرانجام، بھ موجب این قرار متاركھ، در عرض یك سال فقط . دوشنبھ بود ـ ممنوع شد
. افتاداین درخواستھا و تشددھا مؤثر . جنگھاي فئودال و منازعات خصوصي تخصیص داده شده بود

، »بورژوازي«بتدریج بھ پایمردي كلیسا، و بر اثر قدرت روزافزون حكومتھاي سلطنتي، ترقي شھرھا و 
. و شروع جنگھاي صلیبي كھ قدرت مردان جنگاور را بھ خود جذب كرد، منازعات خصوصي پایان یافت

دومین . ي باختري شددر قرن دوازدھم متاركة االھي بخشي از قانون مدني و ھمچنین شرایع ممالك اروپا
گرھو اھل  ١١٩٠در . ھاي جنگي را علیھ افراد ممنوع كرد استفاده از گردونھ) ١١٣٩(شوراي التران 

رایشرزبورگ پیشنھاد كرد كھ پاپ باید ھر نوع جنگي را میان مسیحیان ممنوع كند، و كلیة اختالفاتي كھ 
براي پادشاھان قبول چنین پیشنھادي گران . دھد بھ حكمیت پاپ واگذار شود میان پادشاھان مسیحي روي مي

المللي افزایش یافت، تا جایي كھ در قرن سیزدھم  بود؛ ھر قدر منازعات خصوصي كمتر شد، جنگھاي بین
بردند، براي اجراي  خود پاپھا، كھ در بازي شاھانة شطرنج كسب قدرت انسان را بھ جاي مھره بھ كار مي

  .منویات خویش بھ جنگ توسل جستند

V - گري شوالیھ  

از رسوم دیرینة ابتكار نظامي اقوام ژرمن، توأم با نفوذ ساراسنھا از ایران و سوریھ و اسپانیا و نیز 
گري، آن پدیدة ناقص اما جوانمردانھ،  پندارھاي مسیحي دربارة سرسپردگي و شعایر دیني بود كھ شوالیھ

  .نضج گرفت و بھ درجة كمال رسید

اي صاحب عنوان و مالك ـ كھ رسمًا در سلك شھسواران  ـ یعني از خانواده شھسوار شخصي بود اصیلزاده
یعني افرادي كھ بھ سبب اصل و نسب (زادگان »نجیب«این بدان معني نبود كھ كلیة . پذیرفتھ شده بود

ھا،  واجد شرایط احراز مقام شھسواري یا عنوان باشند؛ معموال پسران جوانتر خانواده) خویش ممتاز بودند
توانستند از  جز فرزندان و بستگان پادشاھان، امالك و عواید چندان زیادي نداشتند و بھ ھمین سبب نميبھ 

عمده » سپرداران«این قبیل افراد در زمرة . عھدة مخارج گزافي كھ در خور زندگي یك شوالیھ بود برآیند
  .رفتند، مگر آنكھ بتوانند زمین و عنوان جدیدي بھ دست آورند بھ شمار مي

بایست دوراني دراز رنج انضباط شدیدي را بر  پخت قاعدتًا مي جواني كھ خیال شھسوار شدن در سر مي
شد، در دوازده یا  در ھفت یا ھشتسالگي بھ عنوان غالم بچھ وارد خدمت مي. خویشتن ھموار سازد

سفره، بست و بر سر  یافت و بھ خدمت خاوندي كمر مي ارتقا مي» سپرداري«چھاردھسالگي بھ مقام 
بازي، یا در میدان جنگ در ركاب ساالر آماده بھ خدمت بود،  خوابگاه، در روستاي خاوندي، ھنگام نیزه

كرد و، از راه تقلید و آزمایش، طرز  روح و جسم خویش را با مسابقات و ورزشھاي خطرناك تقویت مي
رسید، طي یك  پایان ميھنگامي كھ دوران نوآموزي وي بھ . آموخت استعمال اسلحھ جنگ فئودال را مي

داوطلب در بدو ورود بھ جرگة . پذیرفتند رشتھ آداب پرشكوه و با ابھت، او را در سلك شھسواران مي
كرد كھ خود نشانة پاكي روح و شاید ھم تضمیني براي پاكي جسم بود، از  شھسواران اول استحمامي مي

عنوان وجھ تمیزي باشد میان وي و آنھایي كھ  دادند تا این لقب مي» شھسوار گرمابھ«این رو بھ چنین آدمي 
دستة اخیر افرادي بودند كھ بھ پاداش جانفشاني در یكي از میدانھاي . شدند نامیده مي» شھسواران شمشیر«

اي سفید،  در آغاز، شھسوار جدید نیمتنھ. جنگ بي درنگ بھ دریافت عنوان شھسواري مفتخر شده بودند
كرد كھ سفید عالمت نیل بھ پاكي اخالق بود، سرخ براي ریختن خون  تن مي اي سرخ، و قبایي سیاه بر  جبھ

وي مدت یك روز روزه . در راه شرافت یا خدا، و سیاه نشانة آمادگي براي مقابلھ با مرگ در عین متانت
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كرد، در مراسم  گذرانید؛ نزد كشیشي بھ گناھان خود اقرار مي گرفت، و یك شب را در كلیسا بھ دعا مي مي
وظایف اخالقي و   اي دربارة جست، و در اجراي شعایر مربوط بدان سھیم بود، بھ موعظھ داس شركت ميق

شد كھ بھ انجام آنھا اقدام  داد، و از صمیم قلب متعھد مي دیني و اجتماعي و نظامي یك شھسوار گوش مي
  فت، كشیش شمشیر را از ر آنگاه در حالي كھ شمشیري از گردنش آویزان بود تا محراب كلیسا پیش مي. كند

سپس داوطلب رو بھ سوي . داد كرد و آن را دوباره سر جایش قرار مي داشت و تقدیس مي وي برمي
بایست از او عنوان شھسواري بگیرد؛ از زبان وي  كرد؛ مي خاوندي كھ در آن نزدیكي جلوس كرده بود مي

ران درآیي؟ اگر بر سر آني كھ تمكن خواھي بھ سلك شھسوا براي چھ مي«شنید كھ  این سؤال سخت را مي
اندوزي و راحت طلبي و ترا محترم شمرند بي آنكھ احترام شھسواران را داشتھ باشي، بدان كھ لیاقت چنین 
عنواني را نداري و مقام تو در میان شھسواران بھ محرري ماند در ردیف اسقفان كھ منصب خویش را بھ 

ھاي  آنگاه شھسواران یا زنان یك رشتھ جامھ. اي در آستین داشت هداوطلب پاسخ قانع كنند» .زر خریده باشد
آراستند و دستكشھاي فوالدین، شمشیر، و  رزم از قبیل زره، نیمتنھ، و بازوبندھاي فوالدین بر اندام وي مي

آنگاه خاوند، كھ از جاي خویش برخاستھ بود، با پھناي  .كردند ميمھمیزھاي شھسواري را بھ او تسلیم 
نواخت، و این ھر دو  زد و گاھي یك سیلي بر صورت وي مي شمشیر سھ بار بر گردن یا شانة داوطلب مي

اوند ھنگام اجراي این مراسم معموال خ. بایست بدون تالفي قبول كند عالمت آخرین توھینھایي بود كھ او مي
» .كنم بھ نام خداوند، میكاییل قدیس، و قدیس جورج، من ترا شھسوار مي«: راند این عبارت را بر زبان مي

نھاد، بر  وي خود را بر سر مي. شد بھ شھسوار جدید یك زوبین، یك كاله خود، و یك رأس اسب تسلیم مي
كشید، سواره از  یرون ميداد، شمشیر را از غالف ب جست، زوبین را در ھوا حركت مي روي اسب مي

كرد، و مجلس ضیافتي براي دوستان  ھایي میان مالزمان خویش توزیع مي آمد، ھدیھ صحن كلیسا بیرون مي
  .داد ترتیب مي

توانست تن بھ خطر شركت در تورنواھا در دھد تا در  اكنون شھسوار از این امتیاز برخوردار بود كھ مي
این قبیل تورنوا، كھ ابتدا در قرن دھم پدید آمد، در . تر شود فنون جنگ، استقامت، و شجاعت ورزیده

فرانسھ بیش از دیگر جاھا رواج گرفت و لختي از احساسات پرجوش و نیروھایي را كھ مایة از ھم 
در بعضي موارد، یك جارچي از جانب خاوند بزرگ یا . بخشید گسیختگي زندگي فئودال شده بود اعتال مي

شد تا مژدة شھسوار شدن شخص بخصوص یا دیدار یك شھریار یا  ناف فرستاده ميپادشاھي بھ اطراف و اك
. وصلت یكي از افراد خانوادة سلطنت را بھ اطالع ھمگان برساند و آنھا را بھ جشن گرفتن وادارد

رفتند، نشانھاي اصالت  شھسواراني كھ حاضر بھ شركت در چنین مراسمي بودند بھ شھر معین مي
آویختند، و آرمھاي مخصوص خود را بر فراز  از پنجرة اطاقھاي مسكوني خود مي خانوادگي خویش را

تماشاگران این درفشھا و نشانھا را معاینھ . كردند ھا، و سایر ابنیة عمومي آویزان مي دژھا، صومعھ
كردند، و ھر كس از دست شھسواري ستمي دیده بود حق داشت شكایت پیش بر پا كنندگان این قبیل  مي

  كردند و اگر حق بھ جانب شاكي بود، مقصر  معموال متصدیان مزبور مرافعھ را گوش مي. اھا بردتورنو

در میان شور و . شھسوار» اي بود بر سپر لكھ«كردند؛ این محرومیت  را از شركت در مسابقھ محروم مي
سپس نوبت بھ آمدند تا مركبي در اختیار وي گذارند،  شعف حاضران، ابتدا دالالن اسب نزد شھسوار مي

اي براي مغلوبین  ھاي فاخر بیارایند، و صرافان كھ فدیھ رسید تا خود و مركب وي را بھ جامھ خرازان مي
بدھند، و ھمچنین گروھي از طالعبینان، آكروباتھا، مقلدین، آوازخوانان، و حماسھ سرایان، محققان خانھ بھ 

سرایي و پایكوبي، مالقات  اي بود براي نغمھ مجلس جشن آراستھ. دوش، زنان ھرزه، و بانوان عالیرتبھ
  .جویي، و شرط بندیھاي بي مالحظھ بر سر مبارزات افراد، عربده

 ١٢٨۵در تورنوایي كھ بھ سال . تورنوا ممكن بود تا یك ھفتھ ھم بھ طول بینجامد و یا فقط یك روزه باشد
بازي داشت؛  ختصاص بھ نیزهبرگزار شد، یكشنبھ روز اجتماع و شادماني بود؛ دوشنبھ و سھ شنبھ ا

پرداختند كھ نام كل  بھ جنگ نمایشي مي) سواران مسلح(ھا  چھارشنبھ روز استراحت بود؛ و پنجشنبھ تورنھ
محل اجراي مسابقات یا رزمگاه میدان یك شھر یا ھر . مراسم، یعني تورنوا، نیز متخذ از نام ھمینھا بود

كرد، و اشراف ثروتمندتر  ھا و دیوانھایي احاطھ مي آن را صفھاي بود كھ دور تا دور  محوطة باز دورافتاده
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آمدند تا زورآزمایي حریفان را تماشا كنند؛ مردمان  با لباسھاي فاخر قرون وسطي در این اماكن گرد مي
جایگاه اعیان تماشاگر مزین بود بھ . كردند ایستادند و جریان را نظاره مي عادي دور تا دور محوطھ مي

قبل از شروع مسابقھ، و ھر جا . ھاي اشرافي ھا، پرچمھا، و نشانھاي خانواده ھا، پرده ، فرشینھدیوار كوبھا
در خالل . خاست شد، الحان موسیقي بھ آسمان برمي حریفي حین مسابقھ بھ پیروزي درخشاني نایل مي

كردند، و  خش ميھایي بین مردمان كھ سرپا ایستاده بودند پ مبارزات، خاوندھا و زنھاي طبقة اشرافي سكھ
  .پذیرفتند ھا را مي آن سكھ» !مبارك«و » !كرم«مردم با فریادھاي 

قبل از نخستین مبارزه، ابتدا شھسواران با ساز و برگ درخشان خویش با گامھایي سنگین وارد رزمگاه 
اران گاھي زنھایي كھ شھسو. رسید كھ سوار بر مركب بودند شدند، بھ دنبال آنھا نوبت بھ خاوندان مي مي

. كشیدند براي اعتالي نام آنھا حاضر بودند تیغ از نیام بیرون كشند آنان را با زنجیرھاي طال یا نقره مي
قاعدتًا ھر شھسواري روي سپر، كاله خود، یا زوبین خود دستمال گردن، نقاب، شنل، دستبند، یا نواري را 

بھ این منظور برداشتھ و تسلیم وي كرده كرد كھ بانوي برگزیدة وي آن را از میان لباسھاي خویش  حمل مي
  .بود

در حالي كھ نیزة . شدند در مسابقة نیزه بازي روي اسب، شھسواران رقیب بھ تنھایي با ھم رو بھ رو مي
بردند و ضرباتي محكم بر  فوالدین را بھ طرف حریف دراز كرده بودند، بتاخت بھ طرف یكدیگر ھجوم مي

كدام از طرفین از مركب فرو مي افتادند، بھ موجب نظامات، دیگري نیز اگر ھر . آوردند یكدیگر وارد مي
تا آنكھ یكي از طرفین بھ صداي بلند خواستار پایان . مكلف بود پیاده شود و مبارزه را پیاده ادامھ دھند

مسابقھ شود، یا بر اثر فرسودگي یا برداشتن جراحت یا مرگ ناتوان گردد، و یا آنكھ بھ امر داوران یا 
  آنگاه . ادشاه مسابقھ موقوف شودپ

شد و با تشریفات خاصي جایزة خود را از دست آنھا یا بانویي  شخص غالب نزد قضات مسابقھ حاضر مي
مھمترین . ممكن بود كھ چندین مسابقھ از این نوع در عرض یك روز صورت گیرد. داشت رعنا دریافت مي

عبارت از صف آرایي دو دستة متخاصم از تورنھ . بخش از برنامة جشن اختصاص بھ تورنھ داشت
كردند، گو اینكھ قاعدتًا اسلحة آنھا كند  شھسواران بود كھ مثل یك صحنة یك جنگ واقعي با ھم مبارزه مي

آورد، چنانكھ در تورنة سال  با تمام این اوصاف، گاھي این مبارزات دروغي تلفاتي نیز بھ بار مي. بود
جمعي، درست مثل  ھاي دستھ در این قبیل تورنھ. ن بھ قتل رسیدنددر نویس شصت تن از شھسوارا ١٢۴٠

. كردند گرفتند و براي آزاد ساختن اسرا فدیھ مطالبھ مي جنگ واقعي، متخاصمین یكدیگر را بھ اسارت مي
اي كھ شھسواران بھ پول داشتند حتي از عشق بھ  عالقھ. اسبان و اسلحة اسیران از آن پیروزشدگان بود

كند كھ چرا تورنوا را  در فابلیوھا حكایت شھسواري آمده است كھ بھ كلیسا اعتراض مي. بودجنگ زیادتر 
گوید كھ اگر اوامر كلیسا در این باره مؤثر افتد، تنھا وسیلة ارتزاق وي از بین  تقبیح كرده است، و مي

ه بودند، بھ اتفاق رسید شھسواراني كھ جان بھ در برد ھنگامي كھ كلیة مسابقات بھ پایان مي. خواھد رفت
شھسوارھاي پیروز از امتیاز . گذراندند سرایي، و پایكوبي مي اشراف تماشاگر، شب را در بزم سور، نغمھ

بوسیدن زیباترین زنان برخوردار بودند و بھ اشعار و نغماتي كھ بھ یاد پیروزیھاي ایشان تصنیف شده بود 
  .كردند گوش مي

كلیسا، از نظر اشتیاقي . رمان، یك نجیب زاده، و آدمي پاكدامن باشدبایست یك قھ در عالم نظر، شھسوار مي
كھ بھ رام كردن جانوران وحشي دو پا داشت، بنیاد شھسواري را با یك رشتھ سوگندھا و آداب مذھبي در 

شد كھ ھمواره جز بھ راستي سخن نگوید، از حقوق كلیسا دفاع كند، بھ  شھسوار معتقد مي. ھم آمیخت
وفاداري . رخیزد، در منطقة خویش صلح برقرار كند، و سر در عقب جماعت كفار گذاردحمایت ضعفا ب

شھسوار حافظ تمامي . شھسوار نسبت بھ خاوند متبوع خویش بمراتب الزام آورتر از محبت پدر و پسر بود
رادري در مقابل عموم شھسواران، بھ حكم كمك و احترام متقابل، وظیفة ب. زنان، و مدافع ناموس آنان بود

گرفت،  بھ ھنگام جنگ مجاز بود با دیگر شھسواران بجنگد، لكن اگر یكي از ایشان را بھ اسارت مي. داشت
بھ ھمین سبب بود كھ چون شھسواران فرانسوي . بایستي با وي بھ ھمان سان معاملھ كند كھ با یك میھمان

ود، در كمال راحت و آزادي، میھمان در كرسي و پواتیھ اسیر شدند، تا فدیھ براي رھایي آنھا داده نشده ب
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فئودالیسم فوق . شھسواران پیروز انگلیسي، و در مجالس سور و مسابقات با میزبانان خویش شریك بودند
وجدان عوام الناس مایة اعتالي شرافت طبقة اشرافي و اصالت كرداري شد كھ الزمة اصیلزادگي 

د كھ در جنگ شجاع باشد، با كمال امانت بھ شھسواران بود ـ بھ عبارت دیگر، شھسوار را موظف كر
انجام تعھدات فئودال بپردازد، و بي ھیچ قیدي بھ خدمت ھمة شھسواران، عموم زنان، و كلیة ضعفا یا 

  بھ این نحو، . بینوایان كمر بستھ دارد

ت، شوالیھ گري با وجود ھالة مذھبیي كھ بھ دور خود داش. در دورن اقتدار امپراطوري داشت باز یافت
اروپایي كھ از ھمھ سو . نشانة پیروزي پندارھاي اقوام ژرمني، بت پرست، و عرب بر آراي مسیحي بود

  .مورد تجاوز قرار گرفتھ بود بار دیگر بھ فضایل جنگي احتیاج داشت

شھسواراني كھ طبق این موازین عالي . گري گفتھ شد جنبة نظري داشت اما آنچھ تا اینجا دربارة شوالیھ
كردند انگشت شمار بودند، ھمان سان كھ فقط عدة معدودي از مسیحیان توانستند بھ مقامات  رفتار مي

لكن طبیعت جانور خوي انسان این ایدئال را . واالیي كھ خاص مؤمنین از خود گذشتة مسیحي بود نایل آیند
جست،  ت ميھمان دالوري كھ یك روز شجاعانھ در تورنوا یا مبارزه شرك. مثل آن دیگري لكھ دار كرد

بالید، بھ  وي ممكن بود ھمان گونھ كھ بھ پرآرایشي خود مي. روز دیگر ممكن بود جنایتكار بي ایماني باشد
شرف خویشتن نیز ببالد و، مانند النسلو، تریسترم، و شھسوارھایي حقیقیتر از این دو، با زناكاري، 

از ضعفا یاوه گوید و در عین حال  امكان داشت كھ دربارة حمایت. ھاي اصیلي را بر ھم زند خانواده
وي زحمتكشي را كھ شالودة دالوري خود وي . كشاورزان بي سالح را بھ ضرب شمشیر از پا در اندازد

نگریست و بارھا زني كھ خودش سوگند یاد كرده بود  بر حاصل دسترنج او قرار داشت بھ چشم حقارت مي
چنین آدمي . كرد ھي بھ طرزي وحشیانھ، رفتار ميحراستش كند و بھ جان عزیزش بدارد با خشونت، و گا

چاپید، و شب آن قدر باده گساري  جست، بعد از ظھر كلیسایي را مي صبح در مراسم قداس شركت مي
گیلداس، كھ خود در میان شھسواران بریتانیایي قرن ششم . كرد كھ از ارتكاب بھ فسق پروایي نداشت مي

» آن طبقة نامدار سلحشوران میزگرد«ي از شعرا در ستایش آرثرو ا كرد ـ ھمان قرني كھ پاره زندگي مي
ھاي وقایعنگار و شاعر فرانسوي ژان  نوشتھ. كند اند ـ این گونھ اعمال آنھا را توصیف مي ھا ساختھ حماسھ

فرواسار ماالمال است از ذكر رفتار خشن و خیانتھاي این قبیل شھسواران كھ گفتار آنھا ھمھ وفاداري و 
سرودند، شھسواران آلماني  در حالي كھ شعراي آلماني در تجلیل شوالیھ گري غزلھا مي. بوددادگري 

ساراسنھا حین . مشغول مشت بازي، آتش افروزي، و چاپیدن اموال مسافران معصوم در شوارع عام بودند
حتي بوھموند، سلحشور . جنگھاي صلیبي از وحشیگري و جور شھسواران مسیحي بھ حیرت افتادند

اي از شستھا و  رگ، براي آنكھ تحقیر خویش را نسبت بھ امپراطور یوناني نشان داده باشد، محمولھبز
البتھ فكر . شدند این قبیل افراد در عین حال كھ نادر بودند، فراوان دیده مي. بینیھاي بریده پیش وي فرستاد

كھ انسان دشمن خود را بھ بھترین براي آن. اي است كھ انسان انتظار امامت از سربازان داشتھ باشد بیھوده
این شھسواران خشن مورھا را . وجھ ممكن بھ قتل رساند، باید در عالم خویش صاحب محاسن بیعدیلي باشد

. بھ گرانادا ھزیمت دادند، اسالوھا را از رود اودر راندند، و مجارھا را از ایتالیا و آلمان بیرون كردند
كرده، بھ صورت نورمانھا درآوردند، و با نوك شمشیرھاي خود تمدن ھمینھا بودند كھ اقوام نورس را رام 

  .بایست باشند اینھا ھمان قماش مردمي بودند كھ مي. فرانسوي را بھ انگلستان منتقل كردند

كلیسا تا حدي قادر . اولي زن، و دومي مسیحیت: كرد دو عامل بود كھ بربریت شوالیھ گري را تعدیل مي
شاید در این امر آنچھ مددكار كلیسا . ئودال را بھ مبارزات صلیبي معطوف سازدشد كھ جنگجویي دوران ف

بار دیگر فضایل جنس زن را ستودند تا جلو طبع خونریز . شد رواج نیایش مریم عذرا، مادر مسیح، بود
لكن محتمال خود زنان آن عھد، با توسل بھ امور محسوس و معقول، در . مردان قوي پنجھ را سد كند

كلیسا بارھا مسابقات . لة مرد جنگجو بھ یك فرد نجیبزاده نفوذي بمراتب زیادتر از این داشتنداستحا
بانوان در این . تورنواھا را ممنوع كرد، و شھسواران نیز با سرور تمام دستورات كلیسا را نادیده انگاشتند

ا نقش زنان را در كلیس. كرد یافتند، و حضور آنھا شھسواران را جلب مي قبیل تورنواھا حضور مي
ھاي اصیل و  میدانھاي تورنوا و عالم شعر و شاعري ناپسند شمرد، از این رو بین اخالقیات بانوان خانواده

  .تعالیم اخالقي كلیسا تعارضي پدید آمد كھ در آن دنیاي فئودال منجر بھ پیروزي زنھا و شعرا شد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كند، شاید در ھر  عشق رمانتیك، یا بھ عبارت دیگر عشقي كھ معشوق خود را بھ صورت آرماني مجسم مي
عھد و زماني وجود داشتھ باشد، منتھا شدت یا ضعف آن تا حدودي متناسب با تأخیر و موانعي بوده كھ 

ھاي ازدواج  از انگیزه افتاد كھ عشق تا عھد خود ما بندرت اتفاق مي. شده است حایل میان آرزو و وصال مي
بینیم كھ میان عشق و زناشویي ارتباطي وجود ندارد، باید آن  و اگر در اوج تكامل شھسواري مي. باشد

ھا، و باالتر از ھمھ در عصر  در بیشتر دوره. شرایط را طبیعیتر از مقتضیات عھد خودمان بشمریم
كردند، و بھ دیگر مردان بھ خاطر فریبندگیي كھ  فئودالیسم، زنان بھ خاطر دارایي مردان با آنھا ازدواج مي

شعرا، بھ حكم تنگدستي، ناگزیر بودند یا با زنان طبقة پایین ازدواج كنند، یا از . ورزیدند داشتند عشق مي
دور بھ زنان طبقة عالي عشق ورزند و عالیترین غزلھاي خود را بھ این قبیل زنھا، كھ دست آنھا از 

فاصلة میان عاشق و معشوق قاعدتًا آن قدر زیاد بود كھ حتي پرشورترین . دیم كننددامانشان كوتاه بود، تق
شد و یك خاوند اھل آداب بھ شعرایي كھ غزلھایي دربارة  غزلھا فقط بھ عنوان ستایش ملیحي تلقي مي

ز بھ این ترتیب بود كھ ویكونت ناحیة و مھمان نوازي و الطاف خود را ا. داد ساختند صلھ مي ھمسرش مي
پر ویدال، تروبا دور فرانسوي ـ كھ اشعاري عاشقانھ خطاب بھ ویكونتس، ھمسر وي، سرود و حتي در 

. صدد اغفال وي برآمد ـ دریغ نداشت؛ اما این اندازه كرم چیزي نبود كھ بتوان ھمیشھ چشم داشت
كرد،  ب ميتروبادورھاي این عھد مدعي بودند كھ عروسي چون حداكثر فرصت را با كمترین وسوسھ تركی

لذا بھ ھیچ وجھ قادر نبود برانگیزنده یا مؤید عشق آرماني شود؛ حتي شاعر پاكدامني چون دانتھ بظاھر  
اي خطاب بھ ھمسرش بسراید؛ یا ساختن این قبیل  كرد كھ اشعار عاشقانھ ھرگز بھ خاطرش خطور نمي

شھسوار در این . بھ شمار روداي  منظومات براي زني دیگر، چھ مجرد باشد چھ شوھردار، عمل ناشایستھ
امر با شاعر ھمعقیده بود كھ ھدف عشق وي باید زن دیگري باشد نھ ھمسر خود، و قاعدتًا دل شھسوار باید 

  . بھ دام عشق ھمسر شھسوار دیگري اسیر شود

ا خندیدند، بھ مرور ایام ب مي» عشق بي آالیش«بود، با اینھمھ باید دانست كھ این قبیل مردان بیشتر بھ 
اي از روایات، حتي  طبق پاره. كردند ساختند، با شركت در جنگھا تشفي قلب حاصل مي ھمسران خود مي

مثال در حماسة فرانسوي شانسون دو روالن، روالن . كردند شھسواران بھ عشقبازي زنھا اعتنایي نمي
ود نیست، و حال اي بھ فكر نامزدش ا كنیم كھ ھنگام جان سپردن حتي ذره سلحشور بزرگ را مشاھده مي

تمامي زنان این عصر نیز . سپرد شود، از اندوه جان مي آنكھ چون اود از خبر مرگ معشوق مطلع مي
موجوداتي رمانتیك نبودند، و فقط از قرن دوازدھم بھ بعد بود كھ بسیاري از آنھا معتقد شدند كھ یك زن باید 

اگر بتوان عشق . الم خیال، بھ زن عشق ورزداي باشد كھ واقعًا، یا در ع عالوه بر شوھرش صاحب دلداده
شد كھ بھ او  ورزیھاي قرون وسطایي را باور كرد، شھسوار در مقابل زني متعھد و موظف بھ خدمت مي

توانست امور خطیر و خطرناكي را بھ شھسوار محول كند و او را پي انجام  كرد؛ زن مي پرچم اعطا مي
آمد، انتظار داشت كھ، بھ پاداش  ي از عھدة انجام آن مھم برميكاري بھ سفر گسیل دارد؛ و اگر مرد بخوب

رنجي بود كھ شھسوار بر خود ھموار » اجر«این . ، آن زن را در آغوش كشد یا كام دل برآورد خدمت
ھر پیروزي كھ از آن شھسوار بود اختصاص بھ بانوي وي داشت؛ در گرماگرم  در این صورت،. كرد مي

در این . آمد شد، یا در آخرین نفس از حلقوم وي بیرون مي عرة جنگ سلحشور مينبرد نام آن زن بود كھ ن
زنان، كھ از نظر مذھبي عرصة . مورد باز فئودالیسم جزئي از مسیحیت نبود، بلكھ نقیض و رقیب آن بود

عشق ورزي بر آنھا تنگ شده بود، بھ مطالبة آزادي خود قیام كردند، و اصول اخالقي خود را بھ نحو 
عشق مستقال . واه شكل بخشیدند؛ آیین پرستش زن واقعي بھ رقابت با نیایش مریم عذرا سربلند كرددلخ

اي براي سلوك آدمي  مدعي ارزش دیگري براي خود شد؛ آرمانھاي دیگري براي خدمت، و قواعد جداگانھ
اح آمیزي عرضھ داشت و، حتي در عین استفاده از تعابیر و رسوم مذھبي، خود مذھب را بھ طرز افتض

  . نادیده انگاشت

تفكیكي چنین بغرنج میان عشق و عروسي باعث مشكالت فراواني در اخالقیات و آداب معاشرت شد؛ مثل 
  عصر اووید، نویسندگان با تمام نكتھ سنجیھایي كھ خاص حل مشكالت اخالقي بود بھ سخن پردازي دربارة

، در تاریخي كھ بھ طور قطع معلوم نیست، یك ١١٨٢و  ١١٧۴در خالل سالھاي . این قبیل مسائل پرداختند
اي در  اي دست زد موسوم بھ رسالھ بھ تصنیف مجموعھ) یا اندرو پیشنماز(نفر بھ نام آندرئاس كاپالنوس 

بحث » عشق بي آالیش«بیان عشق و درمان آن، كھ ضمن آن از مطالب مختلفي از جملھ اصول و مبادي 
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گیرد كھ این عشق  پروا مسلم مي كند؛ وي بي حدود بھ طبقة اشراف ميآندرئاس این گونھ عشق را م. شد مي
غلیان احساسات غیر مشروع یك شھسوار براي ھمسر شھسواري دیگر است، لكن صفت مشخص آن را 

این كتاب مھمترین مأخذ براي وجود . داند كرنش كردن، غالم حلقھ بھ گوش شدن، و اداي خدمت زن مي
مندان دربارة این گونھ  است كھ در آن زنان طبقة اعیان بھ پرسشھاي عالقھقرون وسطایي » محاكم عشق«

  دادند و فتاوي خود را بھ عنوان میراثي بھ  عشقھاي آرماني پاسخ مي

اگر اظھارات آندرئاس اعتباري داشتھ باشد، در عھد وي بزرگترین زني كھ در این جریان . گذاشتند مي
یك نسل قبل از این كنتس، چنین . بھ كنتس ماري دو شامپاني بوددست داشت شاھزاده خانم شاعره موسوم 

آكیتن، دلرباترین زن در جامعة قرون وسطي، بود كھ چندي ملكة / مقام شامخي از آن مادرش الئونور د
ھاي آندرئاس در این كتاب، ریاست محكمة عشق پواتیھ با این  طبق نوشتھ. انگلستان شد  فرانسھ و بعد ملكة

شناخت، سمت كشیش مخصوص نمازخانة  آندرئاس كنتس شامپاني، ماري، را بخوبي مي. ر بودمادر و دخت
او را داشت، و ظاھرًا غرض وي از نوشتن رسالة عشق نشر نظریات و قضاوتھاي ماري دربارة این 

 »دھد كھ بر حسن آداب بیفزاید؛ عشق بھ ھمھ كس تعلیم مي«: گوید آندرئاس در این رسالھ مي. موضوع بود
اي از  دھد كھ طبقة اشرافي خشن پواتیھ، تحت رھبري ماري، بدل بھ جامعھ بھ خواننده اطمینان خاطر مي

  .زنان با سخاوت و مردان آراستھ شد

اشعار تروبادورھاي قرون وسطي حاوي اشارات فراواني است بھ این قبیل محاكم عشق كھ زیر نظر 
فالندر، و نظایر آنھا در پیرفو، آوینیون، و سایر نواحي بانوان واالمقامي مانند ویكونتس ناربون، كنتس 

شد بیشتر از طرف  كنند، مرافعاتي كھ بھ این قبیل محاكم احالھ مي بھ طوري كھ نقل مي. شد فرانسھ اداره مي
زنان بود، و گاھي ھم از جانب مردان؛ ده و گاھي چھارده، و گاه حتي شصت نفر زن در این مرافعات فتوا 

كردند، عاشق و معشوقھایي را كھ با ھم قھر كرده بودند  در این دادگاھھا اختالفات را برطرف مي. دادند مي
بھ ھمین روش بود . كردند ورزید جریمھ مي دادند؛ و ھر كس را كھ از نظامات مربوطھ تخلف مي آشتي مي

این مضمون كھ  ، در جواب سؤالي بھ١١٧۴آوریل  ٢٧ماري، كنتس شامپاني، در ) طبق گفتة آندرئاس(كھ 
پاسخ منفي داد، زیرا » اند وجود داشتھ باشد تواند میان زنان و مرداني كھ ازدواج كرده آیا عشق واقعي مي«

عشاق بي آنكھ در قید ھیچ گونھ انگیزة احتیاجي باشند ھمھ چیز را بالعوض بھ یكدیگر «معتقد بود كھ 
اند، بھ حكم وظیفھ، ناگزیرند سر اطاعت در  كرده دارند، و حال آنكھ مردان و زناني كھ ازدواج ارزاني مي

گوید كھ جمیع محاكم عشق دربارة سي و یك  ھمین آندرئاس شوخ مي» .مقابل تمایالت یكدیگر فرود آورند
اي براي خودداري از عشق  ازدواج نباید بھانھ) ١: متفق القول بودند، از این قرار» قوانین عشق«مورد 

عشق ھرگز ) ۴… . تواند واقعًا دو نفر را ھمزمان دوست داشتھ باشد نمي ھیچ كس) ٣… . ورزیدن باشد
الطافي كھ بھ طیب خاطر نشان ) ۵. گراید یابد یا بھ نقصان مي ماند، ھمواره یا افزایش مي بھ حال ثابت نمي
. ھورزند عملي است ناشایست عشق بھ زناني كھ فقط بھ قصد ازدواج عشق مي) ١١… . اند داده نشوند بیمزه

شود؛ كامي كھ با مشكالت فراوان  اگر مراد بیش از حد آسان بھ دست آید، عشق نكوھیده مي) ١۴… 
رود  اگر عشق یكباره رو بھ كاھش نھد، بزودي از بین مي) ١٩… . سازد حاصل شود عشق را گرانبھا مي

آدمي ) ٢٣… . یابد عشق ھمواره بر اثر حسادت افزایش مي) ٢١… . گردد و بھ ندرت بھ حال اول برمي
  كھ طعمة عشق شده 

  . نیست چیزي را از معشوق دریغ دارد

این محاكم عشق، بھ شرطي كھ اصال وجود خارجي داشت، از جملھ تفریحات محافل انس زنان اشرافي 
بود؛ بارونھاي پرمشغلھ ھیچ اعتنایي بھ این تشكیالت نداشتند، و شھسواران عاشق پیشھ خود واضع 

اما ھیچ شكي نیست كھ بطالت و ثروت روزافزون سبب پیدایش یك سلسلھ . بودندنظاماتي براي خویش 
ھاي تروبادورھاي  ماجراھاي عاشقانھ و آدابي براي عشق ورزي شد كھ داستان این عشق ورزیھا منظومھ

- ١٢٨٠? ( تاریخنویس فلورانسي موسوم بھ ویالني . قرون وسطي و اشعار اوایل دوران رنسانس پر كرد
py  :نویسد چنین مي ١٢٨٣ژوئن سال  در) ١٣۴٨

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



اجتماعي مركب از … در عید قدیس یوحنا، ھنگامي كھ شھر فلورانس شاد و ساكت و در آرامش بود 
این . خواندند ھاي سفید در بر داشتند و خود را خدمتگزاران عشق مي ھزار نفر تشكیل شد كھ ھمگي جامھ

اشراف و . ا، و رقصیدن با بانوان پرداختندجماعت متوالیًا بھ تدارك یك رشتھ مسابقات، سرگرمیھ
بورژواھا بھ آھنگ موسیقي و نفیر شیپورھا بھ حركت درآمدند، و ھنگام ظھر و شب مجالس سوري برپا 

این محكمة عشق تقریبًا مدت دو ماه بھ طول انجامید و مجللترین و مشھورترین نوعي بود كھ تا این . شد
  . تاریخ در توسكان دیده شده بود

گري، كھ در قرن دھم آغاز شد و در قرن سیزدھم بھ اوج كمال رسید، از وحشیگریھاي جنگھاي  الیھشو
اي جانكاه  اي كھ مایة تشتت اشراف انگلیسي در جنگ گلھا شد لطمھ صد سالھ زیان دید، از نفرت بیرحمانھ

طعي در جامعھ، لكن شھسواري آثار قا. چشید، و در لھیب خشم جنگھاي مذھبي قرن شانزدھم نابود شد
. تعلیم و تربیت، آداب معاشرت، ادبیات، ھنر، و لغات مصطلح اروپاي قرون وسطي و جدید بھ جا گذاشت

ـ چنان  )پشم زرین(، گولدن فلیس )حمام(، باث )زانوبند(سلسلھ مراتب شھسواري ـ مانند نشان گارتر 
بالغ شد و آموزشگاھھایي  ٢٣۴ا، و اسپانیا بھ افزایش یافت كھ مجموع آنھا در بریتانیا، فرانسھ، آلمان، ایتالی

در ھم آمیختند و براي تربیت » لیبرال«مانند ایتن، ھارو، و وینچستر ایدئال آرمان شھسواري را با تعلیمات 
. خصال و پرورش ارادة نوباوگان روشي بھ وجود آوردند كھ در تاریخ تعلیم و تربیت كم نظیر بود

آموخت، بھ  دشاه یا بارگاه امرا و اعیان آداب معاشرت و زن نوازي ميھمچنانكھ شھسوار در دربار پا
را بھ آنھایي كھ از لحاظ اجتماعي در مراتب پایینتر » سلوك و اطوار اشرافي«اي از این  ھمان منوال پاره

گري قرون وسطي است، منتھا بھ  ادب و نزاكت عھد جدید ھمان شوالیھ. كرد از وي قرار داشتند منتقل مي
ادبیات اروپا از حماسة شانسون دو روالن گرفتھ تا سرگذشت دون كیشوت، بھ خاطر . رتي مالیمترصو

توجھ بھ شھسواران و پرورانیدن قضایاي مرتبط با زندگي آنھا، غني گشت و احیاي این موضوع و توجھ 
مانتیك اروپا دوباره بھ آن در قرون ھجدھم و نوزدھم یكي از عناصر متشكلة ھیجان آور در نھضت ادبي ر

گوییھا و اباطیلي كھ دربارة این موضوع از قلم نویسندگان تراوش كرده است زیاد  ھر اندازه گزافھ . شد
  باشد و میان عمل شھسواران و آرمانھاي آنان تفاوت فراوان وجود داشتھ باشد، 

  .ر استھنر زندگي بمراتب مجللتر از سایر انواع ھن. رود كامیابیھاي روح بشري بھ شمار مي

در چنین دورنمایي، تصویر عھد فئودال نھ فقط حكایت سرفداري، بیسوادي، استثمار، و خشونت است، 
كنند، مردماني جالب و در تكلم و  ھا را پاك مي اي است از زارعیني سرزنده كھ بیغولھ بلكھ واقعًا صحنھ

وازین شرف و انجام عشق ورزي و جنگاوري نیرومند؛ داستان شھسواراني است متعھد بھ رعایت م
دھند و خطر مرگ و دوزخ را بھ  خدمت كھ شھرت طلبي و ماجراجویي را بر امنیت و راحت ترجیح مي

ھاي دھقاني  كشند و در كلبھ گیرند؛ سرگذشت زناني است كھ در عین شكیبایي زحمت مي سخره مي
ریم عذرا را با پرورند، قصة زنھاي اشراف است كھ دلسوزترین دعاھاي م نوباوگان خود را مي

آمیزند ـ شاید فئودالیسم بیش از مسیحیت بھ اعتالي مقام زن  گستاخترین اشعار شھواني و عشق مھذب مي
وظیفة خطیر فئودالیسم آن بود كھ پس از یك قرن تھاجمات مخرب و یك دنیا مصایب، نظم . كمك كرده باشد

مھم فئودالیسم توفیق یافت، و ھنگامي كھ راه  در این. سیاسي و اقتصادي را بار دیگر در اروپا برقرار كند
  .ھاي آن قد علم كرد انحطاط سپرد، تمدن جدید از میراث آن برخوردار شد و از ویرانھ

محقق دیگر قادر نیست . قرون تیرگي دوراني نیست كھ شخص محقق از سر تكبر و تحقیر بھ آن نظاره كند
رھنگي این عھد را در خور سرزنش شمرد؛ بر عكس، جھل و خرافات، تجزیة سیاسي، و فقر اقتصادي و ف

رود كھ چگونھ اروپا از ضربات پي در پي اقوام گوتھا، ھونھا، واندالھا، مسلمانھا،  در حیرت فرو مي
ھا و آشوبھا از  مجارھا، و نورسھا كمر راست كرد و اینھمھ از فنون و معارف كھن را در میان آن فاجعھ

انشپژوه براي امثال شارلمانیھا، الفردھا، اوالفھا، و اوتوھا كھ بھ قھر، این د. دستبرد زمانھ محفوظ داشت
ھرج و مرج را نظم بخشیدند؛ براي امثال بندیكتوسھا، گرگوریوسھا، بونیفاكیوسھا، كولومباھا، آلكوینھا، و 

؛ براي اسقفان برونوھا كھ با شكیبایي تمام اخالقیات و ادبیات را از میان ویرانیھاي عھد خویش زنده كردند
و ھنرمنداني كھ توانایي پي افكندن كلیساھاي رفیع را داشتند، و شعراي بي نام و نشاني كھ در فواصل 
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اینھا، جز حس احترام چیزي   ـ براي ھمة. ماند دوران وحشت یا جنگھا طبع وقادشان از غزلسرایي باز نمي
اول شروع كنند، ھمچنانكھ رومولوس و نوما حكومت و كلیسا ناگزیر بودند دوباره از خشت . نخواھد داشت

  . ھزار سال پیش از این كرده بودند
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 فصل بیست و سوم

  

  جنگھاي صلیبي 

١٠٩۵  - ١٢٩١   

I  -  علل  

جنگھاي صلیبي اوج حوادث قرون وسطي و شاید جالبترین واقعھاي بود كھ در تاریخ اروپا و خاور نزدیك 
اكنون دو دین بزرگ جھان، اسالم و مسیحیت، بعد از قرنھا مناظره، سرانجام آن را بھ حكمیت . روي میداد
یي، جمیع عرصھ بازرگاني و تمام ترقیات قرون وسطا. واگذار میكردند -یعني بھ میدان جنگ  - نھایي بشر 

جھان مسیحي، ھمھ شور اعتقاد مذھبي، و كلیھ قدرت فئودالسیم و فریبندگي شوالیھگري در دویست سال 
اولین علت مستقیم . جنگي كھ براي روح بشر و منافع بازرگاني در گرفت بھ اوج كمال و ذروه اعتال رسید

; را با سلطھ مسلمانان بر خاور نزدي وفق داده بود دنیا خود. جنگھاي صلیبي پیشتازي تركان سلجوقي بود
خلفاي فاطمي مصر در حكومت بر فلسطین طریق مدارا پیش گرفتھ بودند و، صرف نظر از چند واقعھ 

. ھاي مسیحي آن سامان از آزادي زیادي در پیروي از تعالیم دیني خویش برخوردار بودند استثنایي، فرقھ
لكن خود مسلمانان مبالغ معتنابھي ) ١٠١٠(یساي قیامت را ویران كرده بود حاكم، خلیفھ دیوانھ قاھره، كل

، جھانگرد و شاعر ایراني، ناصر خسرو، كلیساي مزبور ١٠۴٧در سال . خرج تعمیر مجدد آن كرده بودند
جایي وسیع است چنانكھ ھشت ھزار آدمي را در آن جاي باشد، ھمھ را بھ : ((... را چنین توصیف كرد

ر ساختھ از رخام رنگین و نقاشي و تصویر، و كلیسا را از اندرون بھ دیباھاي رومي آراستھ و تكلف بسیا
مصور كرده و بسیار زر طال بر آنجا بھ كار برده، و صورت عیسي علیھالسالم را چند جا ساختھ كھ بر 

داشتند آزادانھ  زایران مسیحي حق. این فقط یكي از كلیساھاي متعدد در بیتالمقدس بود.)) خري نشستھ است
; سالیان سال بود كھ زیارت فلسطین نوعي عبادت یا كفاره محسوب میشد;بھ اماكن متبركھ رفت و آمد كنند

ھمھ جاي اروپا، انسان كساني را میدید كھ برگھاي نخل فلسطین را چلیپاوار، بھ نشانھ زیارت 
href="f0407841.htm"<رخصت داشتند كھ از آن پس تمام عمر ((معتقد بود كھ این قبیل افراد  پلومن

تركان بیتالمقدس را از چنگ فاطمیان بیرون آوردند، و زایران  ١٠٧٠لكن در .)) سخن دروغ بگویند
طبق . مسیحي از این پس ناقل روایاتي بودند درباره تعدي تركان و بیحرمتي آنھا نسبت بھ اماكن متبركھ

از جانب سیمون، ) پیر منزوي(مي كھ صحت آن مسلم نیست، یكي از زایران بھ نام پیر لومیت روایتي قدی
بطر بیتالمقدس، نامھاي نزد پاپ اوربانوس دوم بھ رم آورد كھ در طي آن تعقیب و آزار مسیحیان فلسطین 

  ) . ١٠٨٨(بتفصیل بیان، و از پاپ عاجزانھ تقاضاي كم شده بود 

امپراطوري مزبور مدت . ي صلیبي تضعیف خطرناك امپراطوري بیزانس بوددومین علت مستقیم جنگھا
ھاي اروپا و آسیا قرار داشت و مانع تھاجم لشكریان آسیایي و خیل جماعات  ھفت قرن میان تقاطع بزرگراه
اكنون این امپراطوري بر اثر نفاقھاي داخلي، بدعتھاي مخرب، و شقاق . چادر نشین استپھا بھ اروپا بود

كھ مایھ جدایي آن از غرب شده بود، آن قدر ضعیف بود كھ دیگر نمیتوانست موفق بھ انجام این امر  ١٠۵۴
ھاي اروپایي آن ھجوم  در حالي كھ بلغارھا، پچنگھا، كومانھا، و روسھا بر دروازه. خطیر تاریخي شود

سپاھیان بیزانس  ١٠٧١در . میبردند، تركان مشغول تكھ تكھ كردن ایالت آسیایي آن امپراطوري بودند
  . تقریبا در مناذگرد تارومار شدند

، طرسوس، حتي نیقیھ را تسخیر كردند و از آن )١٠٨۵(، انطاكیھ [الرھا یا اورفھ]تركان سلجوقي ادسا 
، با امضاي )١١١٨ - ١٠٨١(امپراطور آلكسیوس اول . سوي بوسفور چشم بر خود شھر قسطنطنیھ دوختند
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آسیاي صغیر را نجات بخشید، لكن براي مقابلھ با ھجومھاي بیشتر فاقد عھد نامھ خفت آوري، بخشي از 
اگر قسطنطینھ بھ دست تركان میافتاد، تمامي اروپاي خاوري در برابر لشكریان آنھا . قواي نظامي بود

آلكسیوس غرور مذھبي را فراموش كرد، سفرایي نزد پاپ . بي نتیجھ میماند )٧٣٢(مفتوح میشد و فتح تور 
اوربانوس دوم و شوراي پیاچنتسا گسیل داشت،اروپاي التین را تشویق كرد او را در ھزیمت دادن تركان 

  . از اروپا یاري كند

د تا آنكھ دست روي دست آلكسیوس میگفت كھ مبارزه با این جماعت كفار در خا آسیا عاقالنھتر خواھد بو
سومین علت مستقیم . نھند و منتظر سیل آنھا از طریق شبھ جزیره باكان بھ پایتختھاي اروپایي باشند

جنگھاي صلیبي حس جاھطلبي شھرھاي ایتالیایي مانند پیزا، جنووا، ونیز، و آمالفي بود كھ میخواستند 
كھ نورمانھا سیسیل را از دست حوزه حكمت ھنگامي . دامنھ قدرت تجاري روز افزون خود را بسط دھند

. ، مدیترانھ باختري بھ روي بازرگانان مسیحي باز شد)بھ بعد ١٠٨۵از (مسلمین را در اسپانیا كاھش دادند
شھرھاي ایتالیایي از راه بنادر صادركننده كاالھاي داخلي و مصنوعات وراي آلپ ثروتمندتر و نیرومندتر 

تري مسلمانان در مدیترانھ خاوري پایان داده، بازارھاي خاور نزدیك را بھ شدند و در صدد برآمدند بھ بر
اطالع نداریم كھ این سوداگران ایتالیایي تا چھ حد بھ شخص پاپ . روي امتعھ اروپاي باختري بگشایند

  . تقرب داشتند

مثال . ده بوداین فكر بھ مخیلھ سایر پاپھا ھم خطور كر. تصمیم نھایي از جانب خود اوربانوس گرفتھ شد
ژربر، كھ بھ اسم سیلوستر دوم مقام پاپي را احراز كرد، از عالم مسیحیت خواستار نجات بیت المقدس شد، 

). ١٠٠١حد(و بنا بھ اصرار او جماعتي از مبارزان مسیحي بینتیجھ قدم بھ خاك سوریھ گذاشتند 
جان بر كف نھادن در : ((ھ بودگرگوریوس ھفتم در گرماگرم مبارزه منھدمكنندھاي با ھانري چھارم گفت

ھنگامي كھ اوربانوس .)) راه نجات اماكن متبركھ در نظر من بھ مراتب خوشتراست تا حكومت بر عالمي
در این . ریاست شوراي پیاچنتسا را بھ عھده گرفت، آتش آن مبارزه ھنوز سرد نشده بود ١٠٩۵در مارس 

سخن گفت، اما توصیھ كرد تا مجمع عظیمتري بھ  شورا اوربانوس بھ حمایت از تقاضاي سفیران آلكسیوس
نمایندگي از جانب قاطبھ مسیحیان براي اعالم جنگ علیھ اسالم تشكیل نشده است، در گرفتن تصمیم شتاب 

احاطھ وي بر اوضاع زیادتر از آن بود كھ تصور كند در چنین امر خطیري، در یك سرزمین دور . نورزند
بي شك اوربانوس پیش بیني میكرد كھ جنگجویي نامرتب بارونھاي . دست، پیروزي مسیحیان قطعي باشد

فئودال و دزدان دریایي نورمان را بھ صورت مبارزھاي مقدس در آورد و اروپا و امپراطوري بیزانس را 
آرزوي اوربانوس آن بود كھ كلیساي شرقي را دوباره بھ زیر سلطھ حكومت . از خطر مسلمانان برھاند

حي را بھ صورت جھان نیرومندي تحت فرمان پاپھا در آورد و بار دیگر شھر رم را بھ پاپي، و عالم مسی
  . این مفھوم ذھني ناشي از نھایت دولتمردي بود. پایتخت جھان مبدل كند

اوربانوس بھ سیاحت در ایتالیاي شمالي و فرانسھ جنوبي مشغول بود و از امرا و  ١٠٩۵از مارس تا اكتبر 
در كلرمون، واقع در اوورني، شوراي تاریخي . ضروري در این راه نظر خواست بزرگان قوم براي كمك

ھرچند كھ یك روز سرد ماه نوامبر بود، ھزاران نفر از مردم نواحي و جوامع ; روحاني اجالس كرد
مختلف چادرھاي خود را در میان صحرا برافراشتند، و چنان اجتماع عظیمي برپا شد كھ ھیچ تاالري 

ھنگامي كھ ھموطن خود اوربانوس دوم را بر باالي صفھ بلند كردند، و ; ھ مردم را نداشتگنجایش آن ھم
ھا در تاریخ قرون وسطي پرداخت، قلب ھمھ از فرط  وي بھ زبان خود آنھا بھ ایراد موثرترین خطابھ

  : پاپ خطاب بھ حاضران چنین گفت. احساسات در تپش افتاد

قسطنطنیھ خبر غمانگیزي آوردھاند كھ قومي ملعون بكلي از خدا  نژاد محبوب و برگزیده! اي نژاد فرانك
بیخبر جابرانھ بر اراضي این مسیحیان ھجوم برده و با ویراني و ایجاد آتشسوزي مردم را از زادوبومشان 

ھایي  اینان جماعتي از اسرا را بھ مملكت خویش برده و بخشي از آنھا را زیر شكنجھ.بیرون راندھاند
این مردم محرابھا را با لوث وجود خویش آلوده میسازند و سپس آنھا را ویران . قتل رساندھاندبیرحمانھ بھ 

قلمرو یونانیان اكنون بھ دست آنھا تكھ تكھ شده است و یونانیان از آن اراضي وسیعي كھ پیمودن . میكنند
  . سراسر آن حتي بیش از دو ماه طول میكشد محروم شدھاند
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این اعمال ناحق و بازگرفتن این اراضي را بر خود ھموار نسازید،این مھم از  اكنون اگر شما رنج قصاص
دست چھ كسي ساختھ است آري شمایید كھ خداوند بین الطاف خویش بیش از دیگران حشمت در 

جنگاوري، شجاعت عظیم، و نیرو ارزاني داشتھ است تا سر مردمي را كھ در مقام مخالفت با شما قد علم 
بگذارید كردار نیاكان شما جالل و عظمت شارلماني و سایر شھریاران این سرزمین . بساییدمیكنند بر خاك 

  . مشوق شما باشد - 

بگذارید مزار مقدس منجي و خداوندگار ما كھ اكنون در تصرف اقوام پلید است و اماكن متبركھاي كھ 
ور خانوادگي و ھیچ نوع تملكي بگذارید ھیچ گونھ تشویشي در ام....اكنون ملوث شده است شما را برانگیزد

زیرا این سرزمیني كھ اكنون شما در آن سكنا دارید، از ھمھ سو دریا و . شما را از این امر خطیر باز ندارد
خوراكي كھ از آن عاید میشود . ھا آن را در بر گرفتھ است براي نفوس عظیم شما بسیار تنگ است قلھ كوه

از این روست كھ شما یكدیگر را . بھ كار كشت مشغولند میكندبھ سختي تكافوي نیازھاي مردمي را كھ 
. میكشید و میدرید، بھ جنگ دست میبرید، و بسیاري از شماھا در این زد و خورد داخلي بھ ھالكت میرسید

قدم در طریق كلیساي . بگذارید كشاكشھاي شما پایان یابد; لذا، بگذارید نفرت از میان شما رخت بربندد
اورشلیم بھشتي ; ن سرزمین از چنگ قومي تبھكار بیرون آورید و خود بر آن استیال یابیدآ; قیامت نھید

آن شھر شاھي، كھ . است آكنده از لذات و نعمتھا، سرزمیني است بھ مراتب ثمربخشتر از ھمھ سرزمینھا
ر را براي مشتاقانھ رنج این سف. در قلب عالم قرار گرفتھ است، از شما تمنا دارد كھ بھ یاریش بشتابید

از میان . آمرزش گناھان خویش تقبل كنید، و در عوض بھ حشمت فناناپذیر ملكوت االھي پشتگرم باشید
اوربانوس نیز با آنھا ھماواز شد !))مشیت خدا چنین است: ((جمعیت غریو پرھیجاني بھ آسمان برخاست كھ

رادي كھ حاضر بھ شركت در جنگ و از ایشان تقاضا كرد كھ این جملھ را شعار نبرد خودسازند، و بھ اف
ویلیام . صلیبي شده بودند دستور داد كھ بر روي سینھ یا پیشاني خویش عالمت صلیب را نقش كنند

بي درنگ پارھاي از خواص جلو پاي پاپ بھ زانو افتادند و جان و مال خویش را : ((آوممزبري مینویسد
رھبانان و زاھدان از گوشھ . ن سان پیمان بستندھزاران نفر از عوام نیز بھ ھمی)) وقف خدمت خدا كردند

پاپ پر جنب و جوش از آن . عزلت بھ در آمدند تا در واقع، و بھ معني كلمھ، مجاھدان لشكر مسیح باشند
و مدت نھ ماه مردم ...محل رو بھ سوي دیگر شھرھا نھاد، كھ از جملھ بود تور،بوردو، تولوز، منپلیھ، و نیم

ھنگامي كھ بعد از دو سال غیبت بھ رم بازگشت، مردمان آن . بي تشویق میكردرا بھ شركت در جنگ صلی
شھر، كھ كمتر از دیگر شھرھاي مسیحي بدون مواجھھ با مخالفت شدیدي براي آزاد ساختن صلیبیون از 

بند تعھداتي كھ مانع از شروع جنگ صلیبي میشد، اختیارات الزم را بھ دست گرفت و براي دوره این 
وي بھ عموم صلیبیون . ا واسالھا را از تعھداتي كھ در برابر اربابان خود داشتند رھا ساختجنگ، سرفھ

و ; ھاي كلیسایي محاكمھ شوند نھ در محاكم اربابي این امتیاز را تفویض كرد كھ از این پس در دادگاه
ھر چند كھ  - ني وي بھ موجب فرما. تضمین كرد كھ در غیاب آنھا اسقفان ھر محل حافظ دارایي آنھا باشند

ھمھ جنگھاي مسیحیان را ممنوع كرد و، فوق قوانین مربوط بھ تبعیت و  -كامال ضمانت اجرایي نداشت 
اكنون اروپا بیش از پیش متحد شده بود . سر سپردگي فئودال، اصل جدیدي براي فرمانبرداري وضع كرد

. یستھ و مقبول سالطین اروپا میدیدو اوربانوس دوم خویشتن را، دست كم از لحاظ نظري، مالك الرقاب شا
تمامي جھان مسیحي بھ طرزي بیسابقھ بھ جنبش در آمد و با شور فراواني خود را براي جنگ مقدس با 

  .عالم اسالم آماده ساخت

II - ١٠٩٩-١٠٩۵: نخستین جنگ صلیبي  

بھ موجب آمرزشي تام، . ھاي فوق العادھاي جماعت كثیري را زیر پرچم سپاھیان صلیبي گرد آورد انگیزه
مقرر شد كھ ھركس در جنگ كشتھ شود، از ھر گونھ عقوبتي كھ بھ واسطھ ارتكاب گناه دامنگیرش شده 

  . است برھد

دشاھان از مالیاتھا معاف رعایاي پا; سرفھا، كھ بستھ بھ اراضي مخصوص بودند، اجازه حركت یافتند
و پاپ، با جسارت، اختیارات ; زندانیان آزاد شدند; بدھكاران تا مدتي از پرداخت ربع فراغت یافتند; شدند
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خویش را تعمیم بخشید و مجازات افرادي را كھ محكوم بھ مرگ شده بودند بھ خدمت مادامالعمر در 
افرادي كھ از فقري . این قافلھ مقدس پیوستند ھزاران تن از ولگردان بھ رھروان. فلسطین تخفیف داد

ناگزیر بھ امان آمده بودند، ماجراجویاني كھ حاضر بودند تن بھ مخاطرات در دھند، پسران كھتري كھ امید 
تھیھ تیولنشینھایي را در مشرق زمین در سر میپختند، بازرگاناني كھ بھ دنبال بازارھاي جدید براي 

ني كھ با عزیمت سرفھاي خویش بھ جنگ خود را دست تنھا میدیدند، مردمان كاالھاي خود بودند، شھسوارا
ھمگي بھ جماعتي از مومنین واقعي  -كمرویي كھ از زخم زبان اطرافیان و تھمت ترسویي احتراز داشتند 

بھ حكم آن نوع تبلیغاتي كھ . پیوستند تا سرزمیني كھ محل والدت و وفات عیسي مسیح بود نجات دھند
اج دارد، درباره محدودیتھا و ناتوانیھاي مسیحیان مقیم فلسطین، فجایع مسلمانان، و كفرھاي آیین ھنگام رو

مسلمانان را بھ پرستش تندیس پیغمبر اسالم متھم . ھمھ گونھ راه مبالغھ و اغراق سپرده شد) ص(محمد
ناني نامربوط درباره میكردند و حتي، طبق شایعات بیاساسي كھ بر سر زبان مومنین مسیحي افتاده بود، سخ

ھاي متنوع نمیتوانست توده  ھاي غریبي از بدیھي است كھ این ھمھ انگیزه افسانھ. پیغمبر اسالم میگفتند
در بسیاري موارد، . مردمان متشابھي را كھ واجد شایستگي تشكیالت نظامي باشند بھ دور ھم گرد آورد

شاید این قبیل پافشاریھا بي . ادر خود بھ راه افتادندزنان و كودكان بھ اصرار تمام ھمراه شوھران و پدر و م
اوربانوس ماه . لیل ھم نبود، زیرا بھ زودي فواحش را نیز جمع كردند تا آماده خدمت بھ سلحشوران باشند

را موعد حركت سپاه صلیبي تعیین كرده بود، لكن كشاورزان بیحوصلھ، كھ اولین دستھ از  ١٠٩۶اوت 
یك چنین جماعت مبارزي كھ عده آنھا بھ حدود دوازده ھزار . توانستند درنگ كنندداوطلبان جنگ بودند نمی

در ماه مارس، بھ سر كردگي پیرمنزوي و والتر ) نفر شھسوار بودند ٨و از این عده فقط (نفر میرسید 
ود، دستھ دیگري كھ محتمال مركب از پنج ھزار نفر ب;بیپول یا گوتیھ بیپول، از فرانسھ عازم فلسطین شدند
و ھیئت سومي بھ رھبري امیكو، كنت لینینگن، از ; بھ سرپرستي گوتشالك كشیش، از آلمان بھ راه افتاد

ھاي بي نظم و ترتیب بودند كھ اغلب بھ یھودیان آلمان و  ھمین گروه. خطھ راینالند در آلمان حركت كرد
ري ندادند، و شھوت خونریزي بوھم ھجوم بردند، بھ تقاضاھاي مردمان و كشیشان محل ھیچ گونھ ترتیب اث

افرادي كھ تازه در صف . را در جامھ دینداري پنھان ساختند و چند صباحي بدل بھ جانوران درنده شدند
لشكریان صلیبي در آمده بودند وجوھي اندك و غذایي ناچیز بھ ھمراه آورده بودند، و رھبران بیتجربھ آنھا 

بسیاري از آنھا دوري مسافت را دست كم گرفتھ بودند، و . نیز براي تغذیھ افراد آذوقھ كافي نداشتند
ھمچنانكھ در كناره راین و دانوب راه میسپردند، بھ ھر خمي كھ میرسیدند، كودكانشان از فرط بیطاقتي 

ھاي آنھا تھي شد و گرفتار بي غذایي شدند،  مدام میپرسیدند كھ آیا بھ اورشلیم نرسیدھاند ھنگامي كھ كیسھ
دیري نگذشت كھ . ھایي كھ در سر راه آنھا قرار داشت دست زدند بھ چپاول مزارع و خانھاز راه اضطرار 

برخي از شھرھا . مردم بھ شدت در مقابل آنھا مقاومت ورزیدند. ھتك ناموس نیز بر تاراج اموال افزوده شد
. لت نمودندھاي خود را بھ روي آنھا بستند، و بعضي دیگر بي درنگ توفیقشان را از دادار مسئ دروازه

سرانجام این سپاه كامال تھیدست، كھ تعداد زیادي از نفرات آن بر اثر قحطي و طاعون و جذام و تب و 
آلكسیوس بھ آنھا خوش آمد گفت، . مبارزات حین راه بھ ھالكت رسیده بودند، بھ دروازه قسطنطنیھ رسید

ھاي شھر ریختند و  یبیون بھ حومھاز این رو صل;لكن شكم آن جماعت گرسنھ را بھ طرز دلخواه سیر نكرد
آلكسیوس براي نجات پایتخت خویش از شر این ملخھاي . ھا، و كلیساھا را غارت كردند قصرھا، خانھ

عابد، كشتیھایي در اختیار آنھا گذاشت تا از تنگھ بوسفور عبور كنند، ملزوماتي برایشان فرستاد، و بھ آنھا 
صلیبیون بھ علت گرسنگي . ند تا قواي مسلحتري از عقب برسددستور داد كھ در آن سوي بوسفور توقف كن

نیروي منظم و با انضباطي از . یا بیتابي بھ اوامر آلكسیوس اعتنایي نكردند و بھ سوي نیقیھ پیش تاختند
تركان، كھ ھمگي كمانداران ماھري بودند، از شھر بیرون آمدند و این نخستین لشكر اولین جنگ صلیبي را 

والتر بیپول از جملھ كشتگان این نبرد بود، اما پیر منزوي، كھ از سپاه . مضمحل كردندتقریبا بكلي 
در عین  ١١١۵مھارناپذیر خویش منزجر شده بود، قبل از شروع مبارزه بھ شھر قسطنطنیھ بازگشت، و تا 

  . سالمت میزیست

شركت در جنگ صلیبي لبیك در خالل این احوال، ھر یك از امرا و اربابان فئودال كھ دعوت پاپ را براي 
در میان این امرا و ساالران ھیچ یك از پادشاھان . گفتھ بود، در حوزه خویش قواي خود را گرد آورده بود

اروپا نبود، و در واقع ھنگامي كھ اوربانوس مردم را بھ جنگ صلیبي دعوت میكرد، فیلیپ اول پادشاه 
لكن . م امپراطور آلمان ھمگي محكوم بھ تكفیر پاپي بودندفرانسھ، ویلیام دوم پادشاه انگلیس، و ھانري چھار
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و تقریبا تمامي آنھا از قوم  - عده زیادي از كنتھا و دوكھا حاضر شدند كھ در چنین جھادي شركت كنند 
اولین جنگ صلیبي اقدام خطیري بود كھ بیشتر از جانب فرانسویان صورت . فران یا فرانسوي بودند

گود فروا . مینامند) فرنگي(وز مردمان خاور نزدي اقوام اروپاي باختري را فران گرفت، و تا این تاریخ ھن
صفات یك راھب را با شایستگیھاي یك سرباز در وجود خویشتن ) بویون آبادي كوچكي در بلژیك(دوبویون 

جمع داشت، بھ عبارت دیگر، در تمشیت امور حكومت و اداره جنگ شجاع و الیق بود و پرھیزكاریش بھ 
وي تمام شجاعت و . فرزند روبر گیسكار بود) تارانتو(بوھموند، امیر تارانت، . حد تعصب میرسید سر

كارداني پدرش را بھ ارث برده بود و ھواي آن در سر داشت كھ از متصرفات سابق امپراطوري بیزانس 
ھاش تانكرد ھمراه وي برادرزاد. در خاور نزدیك براي خویشتن و لشكریان نورمانش قلمروي ایجاد كند

وي . اھل اوتویل بود كھ بعدھا قھرمان حماسھ معروف بھ رھایي اورشلیم اثر شاعر ایتالیایي تاسو شد
مردي بود زیباروي، بیباك، دالور، بخشنده، و دوستار شكوه و ثروت، كھ عموما او را بر سبیل شھسوار 

مسلمانان در اسپانیا شركت جستھ  رمون، كنت تولوز، كھ قبال در نبرد با. مسیحي مطلوب تحسین میكردند
لكن خلقي آتشین . بود، اكنون در پیري جان و ثروت عظیم خویش را وقف جھادي بمراتب بزرگتر میكرد

ھاي گوناگون عازم قسطنطنیھ  این جماعات از راه. نجابت وي را آلوده، و آز دینداریش را لكھدار كرد
گود فروا را بھ بھانھ آنكھ وي فقط . مزبور را بگیرند بوھموند بھ گود فروا پیشنھاد كرد كھ شھر. شدند

براي مبارزه با جماعت كفار سفر كرده است، از قبول چنین امري خودداري ورزید، لكن این فكر بكلي از 
شھسواران نیمھ وحشي و نیرومند مغرب زمین مردان تحصیلكرده و مھذب مشرق را بھ دیده . بین نرفت

ھا و نفایسي كھ  گنجینھ. را بدعتگذاراني غرق در خوشگذراني و شھوات میدانستندتحقیر مینگریستند و آنھا 
در كلیساھا، قصرھا، و بازارھاي پایتخت امپراطوري بیزانس بر روي ھم انباشتھ شده بود آنھا را بھ تحیر 

  . و غبطھ وا میداشت، چھ معتقد بودند كھ ثروت باید از آن مرد دلیر باشد

گونھ خیاالتي كھ بھ مخیلھ منجیان وي خطور میكرد بویي برده بود، و شاید آنچھ از  آلكسیوس شاید از این
دیده ) كھ غرب خود وي را براي شكست آنھا شماتت كرده بود(برخورد با خیل لجام گسیختھ كشاورزان 

ھاي  زهبود او براي مقابلھ با تركان یاري خواستھ بود، اما منتظر نبود كھ قواي متحد اروپا در پشت دروا
ھرگز آلكسیوس نمیتوانست خاطر جمع باشد كھ عشق این جنگجویان بھ فتح قسطنطنیھ . پایتختش گرد آیند

از گشودن بیتالمقدس كمتر است، یا در صورت بیرون آوردن اراضي سابق امپراطوري از چنگ تركان، 
ست ھمھ گونھ آذوقھ، از این رو پیشنھاد كرد كھ حاضر ا. متصرفات مزبور را بھ بیزانس باز پس دھند

ھاي  مساعده مالي، وسایط حمل و نقل، و كمك نظامي در اختیار صلیبیون گذارد و بھ رھبران آنھا رشوه
شایستھاي تقدیم كند، و ھر سرزمیني را در جنگ فتح كردند، بھ حكم تعھدات بھ عنوان تیول وي نگاه 

در اوان سال . دند، بھ این امر تن در دادنداشراف مغرب زمین، كھ در برابر سیم و زر نرم شده بو. دارند
سپاھیان صلیبي، كھ رویھمرفتھ در حدود سي ھزار نفر میشدند و ھنوز زیر فرمان سرداران  ١٠٩٧

بخت با صلیبیون یار بود، چھ تشتت میان مسلمانان بھ مراتب . مختلفي بودند، از تنگھ بوسفور عبور كردند
قدرت مسلمانان در اسپانیا تحلیل رفتھ و در افریقاي شمالي گرفتار  نھ فقط. از نفاق مسیحیان فزونتر بود

منازعات مذھبي شده بود، بلكھ در شرق خلفاي فاطمي مصر بر نواحي جنوبي سوریھ تسلط داشتند، و حال 
ارمنستان . آنكھ سوریھ شمالي و قسمت اعظم آسیاي صغیر در دست دشمنان آنھا یعني تركان سلجوقي بود

بھ این نحو، سپاھیان اروپایي پیش تاختند و . علم طغیان بر افراشت و با فرانكھا ھماواز شد علیھ فاتحان
نیقیھ را بھ محاصره در آوردند، و چون آلكسیوس قول داد كھ بھ شرط تسلیم بھ كسي آسیبي نخواھد رسید، 

ز دژ شھر بھ اھتزاز امپراطور یوناني پرچم خویش را بر فرا). ١٠٩٧ژوئن  ١٩(پادگان تر نیقیھ تسلیم شد 
در آورد، آن خطھ را از چپاول بیمالحظھ مبارزان مسیحي نجات داد و، با ھدایاي كالني، موجبات رضایت 

اما لشكریان مسیحي زبان بھ شكوه گشودند كھ آلكسیوس با تركان ; خاطر سرداران فئودال را فراھم ساخت
نطاكیھ كردند و در نزدیكي اسكي شھر بعد از یك ھفتھ استراحت صلیبیون عزم ا. متحد بوده است

در جنگ خونیني كھ روي داد . با سپاھي از تركان بھ سرداري قلج ارسالن رو بھ رو شدند)دوروالیوم(
آنگاه بدون احتمال خطر مواجھھ با دشمني، مگر كمبود آب و . صلیبیون فاتح شدند) ١٠٩٧اول ژوئیھ (

در . نوس نبود، در آسیاي صغیر شروع بھ پیشرفت كردندخوراك و گرمایي كھ قاعدتا خون غربي با آن ما
آن ھشتصد كیلومتر راھپیمایي دشوار، گروھي از مردان و زنان و تعدادي از اسبھا و سگھا از فرط 

چون از سلسلھ جبال توروس عبور كردند، برخي از اشراف لشكریان خود را . تشنگي بھ ھالكت رسیدند
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فتوحاتي خصوصي روان شوند، چنانكھ رمون، بوھموند، و گود فروا  از قواي اصلي جدا كردند تا در پي
در این ناحیھ بود كھ ; رو بھ ادسا آوردند) برادر گود فروا(عزم ارمنستان كردند و تانكرد و بودوئن اول 

اكثریت ). ١٠٩٨(را بنیاد نھاد ) اورشلیم(ھاي جنگي و نیرنگ اولین مملكت التیني شرق  بودوئن، بھ حیلھ
صلیبیون شاكي بودند كھ این گونھ تاخیرھا قرین نحوست است، لكن اشراف مراجعت و پیشرفت بھ عظیم 

شھري بغایت زیبا، ((وقایعنگار و مولف كتاب اعمال فرانكھا انطاكیھ را . سوي انطاكیھ ادامھ یافت
یاري در این مدت بس. این شھر مدت ھشت ماه در محاصره بود. توصیف كرده است)) چشمگیر و لذتبخش

نیھاي شیریني بھ نام ((برخي با جویدن . از صلیبیون بر اثر گرسنگي یا باران سرد زمستاني جان سپردند
  . غذاي نوظھوري پیدا كردند) شكر)) (زوكرا

بتدریج طریقھ فشردن و گرفتن عصاره آن را از . این اولین باري بود كھ فرانكھا لب بھ نیشكر میزدند
یكي از ; فواحش شیرینیھایي بودند بمراتب خطرناكتر. كاشتھ میشد فرا گرفتندگیاھي كھ براي ھمین منظور 

كشیشان عالیرتبھ محبوب كھ در باغي ھمخوابھ سوري خود را در آغوش گرفتھ بود، بھ دست تركان بھ قتل 
خبر آمد كھ لشكر عظیمي از مسلمانان بھ سرداري كربوغا امیر موصل بزودي از  ١٠٩٨در ماه مھ . رسید

; ) ١٠٩٨سوم ژوئن (چند روزي قبل از رسیدن این لشكر، انطاكیھ گشوده شد ; فرا خواھد رسید راه
بسیاري از صلیبیون كھ میترسیدند در برابر كربوغا تاب مقاومت نداشتھ باشند، در اورونتس بر كشتي 

  . نشستند و فرار كردند

ن فراري اغفال شده، تصور كرد كھ آلكسیوس، كھ با لشكري یوناني پیش میتاخت، بر اثر ھزیمت سپاھیا
. بھ ھمین سبب بازگشت تا مگر آسیاي صغیر را در مقابل تركان حراست كند; صلیبیون شكست خوردھاند

پیر بارتلمي، كشیشي اھل مارسي، براي . این گناھي بود كھ ھرگز بھ خاطر آن آلكسیوس را عفو نكردند
ھاي را بھ دست گرفتھ، مدعي شد كھ این ھمان نیزھاي آنكھ قوت قلبي بھ سپاھیان صلیبي داده باشد، نیز

مسیحیان ھنگامي كھ رو بھ میدان جنگ نھادند، این نیزه را . است كھ با آن پھلوي عیسي را دریدھاند
ھمچون علم مقدسي بر باالي سر خود حمل كردند، و سھ نفر شھسوار كھ جامھ سفید بر تن داشتند بھ اشاره 

ھا ظاھر شدند، و نماینده پاپ مدعي شد كھ این سھ نفر قدیس موریس،  ان از پشت تپھآدیمار نماینده پاپ ناگھ
صلیبیون، كھ از دیدن این عالیم غیبي الھام گرفتھ بودند، . قدیس تئودور، و قدیس جورج شھداي راه دینند

تكاب ي تزویر پیر بارتلمي، كھ متھم بھ ار. این متحدا بھ سر كردگي بوھموند بھ پیروزي قاطعي نایل آمدند
وي . مذھبي شده بود، پیشنھاد كرد كھ حاضر است براي اثبات صدق گفتار خویش از میان آتش عبور كند

ظاھرا وي سالم از میان آتش بیرون ; رنج گذشتن از میان تل ھیمھاي سوزان را بر خود ھموار ساخت 
اقعھ نیزه مقدس را از میان پس از این و. آمد، لكن روز بعد بر اثر سوختگي و فشار قلبي جان سپرد

براي قدر داني از زحمات بوھموند، با رضایت عموم او را امیر . علمھاي لشكریان صلیبي برداشتند
ساالر خویش آلكسیوس ضبط كرد، اما در واقع ) تیول(وي رسما آن ناحیھ را بھ عنوان فیف . انطاكیھ كردند

ي مدعي شدند كھ آلكسیوس بھ علت كوتاھي در سركردگان سپاه صلیب. چون شھریار مستقلي حكومت كرد
سرداران . رسانیدن كم بھ آنھا تعھدات خویش را زیر پا گذاشتھ و آنان را از بند تعھدات رھانیده است

صلیبي بعد از آنكھ شش ماھي را بھ تجدید قوا و تجھیز مجدد سپاھیان فرسوده خود مشغول بودند، لشكریان 
، بعد از یك جنگ سھ سالھ كھ ١٠٩٩سرانجام در ھفتم ژوئن . دادندخویش را بھ طرف اورشلیم حركت 

قواي صلیبي را بھ دوازده ھزار نفر مبارز كاھش داد، با دلي خوش و تني كوفتھ بھ مقابل دیوارھاي 
از شوخیھاي تاریخ بود كھ فاطمیان حریفان این مبارزان، یعني تركان، را یك سال قبل از . اورشلیم رسیدند

خلیفھ فاطمي پیشنھاد كرد كھ اگر صلیبیون بھ عقد صلح راضي . از شھر بیرون كرده بودنداین واقعھ 
. شوند، وي حاضر است تامین جاني و مالي عموم زایران مسیحي و مومنین مقیم اورشلیم را تضمین كند

نفر بود،  پادگان خلیفھ فاطمي، كھ مركب از ھزار. اما بوھموند و گود فروا خواستار تسلیم بال شرط شدند
ژوئیھ گود فروا و تانكرد در راس لشكریان خویش از دیوار شھر  ١۵در . مدت چھل روز مقاومت ورزید

گذر كردند، و در این حال صلیبیون، كھ در عین شجاعت سالھا رنج و مرارت را تحمل كرده بودند، از 
ل، كھ خودش شاھد این واقعھ كشیشي رمون نام اھل آژی. رسیدن بھ مقصد عالي خویش سر از پا نمیشناختند
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گروھي دیگر را ...گروھي از مسلمانان را سر از تن جدا كردند. چیزھاي بدیعي از ھر سو بھ چشم میخورد
با تیر كشتند یا مجبور كردند كھ از برجھا خود را بھ زیر افكنند، پارھاي را چندین روز شكنجھ دادند و 

ھر طرف اسب را . ھایي از كلھ و دست و پاي كشتگان دیده میشد ھا توده در كوچھ. آنگاه در آتش سوزانیدند
  . ھي میكردي در میان اجساد كشتگان و الشھ اسبان بودي

سایر معاصران نیز بھ تفصیل مطالبي درباره این واقعھ نگاشتند و حكایت میكنند كھ چگونھ زنان را بھ 
كان شیرخوار را گرفتھ بزور آنھا را از پستان مادرشان جدا ضرب دشنھ بھ قتل میرساندند، ساق پاي كود

و چطور ھفتاد ; ساختھ بھ باالي دیوارھا پرتاب میكردند، یا با كوفتن آنھا بر ستونھا گردنشان را میشكستند
یھودیان را كھ جان سالم بھ در برده بودند در . ھزار مسلماني كھ در شھر مانده بودند بھ ھالكت رسیدند

فاتحان ھمگي رو بھ سوي كلیساي قیامت نھادند، كھ بھ عقیده . جمع كردند و زنده زنده سوزانیدند كنیسھاي
در آنجا یكدیگر را در آغوش كشیدند و از فرط . ایشان زماني سردابھ آن قرارگاه عیساي مصلوب بود

  . سرور و فراغ بال گریستند و براي پیروزي خویش حمد خداوند مھربان را گفتند

III  - ١١۴٣-  ١٠٩٩: مملكت التیني اورشلیم   

گود فروا دو بویون، كھ سرانجام ھمگان بھ امانت و درستي كم نظیرش معترف شده بودند، براي حكومت 
. بر اورشلیم و حول و حوش آن انتخاب شد، و از سر فروتني عنوان مدافع كلیساي قیامت را بر خود نھاد

ز این حكمفرمایي بیزانس بر آن پایان یافتھ بود، ھیچ گونھ سال قبل ا ۴۶۵در اینجا، یعني سرزمیني كھ 
دین رسمي این خطھ، كھ زیر نظر كلیساي یونان . تظاھري بھ تبعیت از آلكسیوس بدل بھ كشور مستقلي شد

ھاي روحاني مملكت پادشاھي جدید بھ  بود، تابع كلیساي التین شد، بطر اورشلیم بھ قبرس گریخت، و حوزه
تاوان . یش ھمگاني بھ زبان التیني، داشتن یك اسقف ایتالیایي، و سیادت پاپ گردن نھادنداجراي مراسم نیا

دو ھفتھ بعد از آزادي عظیم، یك سپاه مصري بھ سوي . حق حاكمیت، صالحیت دفاع از خویش است
گود فروا آن سپاه را . عسقالن رفت تا شھري را كھ براي پیروان كیشھاي متعدد مقدس بود آزادي بخشد

كھ لیاقت ) ١١١٨- ١١٠٠(برادرش، بودوئن اول ). ١١٠٠(ھزیمت داد، لكن یك سال بعد در گذشت 
در دوران سلطنت فول، كنت . گودفروا را نداشت، جانشین وي شد و عنوان بلند پایھتر پادشاه بر خود نھاد

ھنوز  ، كشور جدید شامل قسمت اعظم خاك فلسطین و سوریھ بود، اما مسلمانان)١١۴٣- ١١٣١(آنژو 
  . را در دست داشتند) امسا(حلب، دمشق، و حمص 

سلطنت مزبور بھ چھار امیر نشین فئودال تقسیم میشد كھ مركزشان بترتیب عبارت بود از اورشلیم، 
تقریبا مستقل میشد كھ ) تیول(این چھار امیر نشین ھر كدام خود بھ چندین فیف . انطاكیھ، ادسا، و طرابلس

طرق مختلف خود را مستقل فرمانروایان حسود آن با یكدیگر جنگ میكردند، سكھ بھ نام خود میزدند، و بھ 
پادشاه بھ راي بارونھا انتخاب میشد و سلسلھ مراتبي از روحانیون كھ فقط تابع . از دیگران قلمداد میكردند

عامل دیگري كھ اختیارات پادشاه را تضعیف میكرد . اوامر شخص پاپ بودند در كار او نظارت داشتند
روت، و عسقالن بھ ونیز، پیزا، یا جنووا در عوض كمك واگذاري چندین بندر از جملھ یافا، صور، عكا، بی

سازمان مملكتي و قوانین در محكمھ قضات اورشلیم تعیین . دریایي و گرفتن ملزومات از طریق دریا بود
بارونھا بھ . وضع میشد، و این نظامات یكي از منطقیترین و دقیقترین مجمعالقوانینھاي دولت فئودال بود

یت زمین را مدعي شدند، مالكان سابق اراضي را اعم از مسیحي یا مسلمان بدل بھ ناحق تمامي حقوق مالك
سرفھاي خود كردند و آنھا را مكلف بھ قبول تعھداتي ساختند بھ مراتب شدیدتر از آنچھ در اروپاي فئودال 

  . معاصر رایج بود

ھاي جدیدي مركب از  وهاما از حمایت بیمانند گر; مملكت نوبنیاد اورشلیم عناصر ضعف فراواني داشت 
میالدي، سوداگران آمالفي با اجازه  ١٠۴٨مدتھا قبل از این حوادث، از . رھبانان مبارز برخوردار بود

 ١١٢٠در حدود . مسلمانان بیمارستاني براي زایران مستمند یا بیمار مسیحي در اورشلیم ساختھ بودند
مذھبي در آورد كھ اعضاي آن بھ قید  رمون دوپویي خدمتگزاران این موسسھ را بھ صورت یك فرقھ
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این فرقھ، كھ . سوگند ملزم بھ رعایت پاكدامني، فقر، فرمانبرداري، و حراست مسیحیان در فلسطین بودند
اعضاي آن بھ شھسواران یوحناي حواري اشتھار یافتند، بھ یكي از عالیترین انجمنھاي خیریھ دنیاي 

اوگ دوپین و ھشت نفر دیگر از شھسواران صلیبي خود ) ١١١٩(تقریبا در ھمین تاریخ . مسیحي تبدیل شد
این جماعت از بودوئن دوم . را وقف انضباط، رھبانیت، و شمشیر زدن در راه اعتالي مسیحیت كردند

قدیس برنار نظامات سختي . اقامتگاھي در نزدیكي محل ھیكل سلیمان شھسواران پرستشگاه مشھور شدند
این زاھد مسیحي، در مقام تمجید، شھسواران مزبور . یت آنھا دیري نپاییدرا براي آنان وضع كرد كھ رعا

و موي سر )) بندرت استحمام كنند((خواند و بھ آنھا دستور داد كھ )) ماھرترین افراد در فن جنگ((را 
آن مسیحي كھ در جھاد كافري را بھ : ((برنار خطاب بھ شھسواران پرستشگاه نوشت. خود را از تھ بتراشند

كت رساند مسلما بھ پاداش خود نایل میشود، و ھر گاه خودش كشتھ شود، نیل بھ چنین پاداشي قطعیتر ھال
فرد مسیحي بھ مرگ كافر افتخار میكند، چھ از این طریق است كھ عیسي را تسبیح توان . خواھد بود

بھ مسلمانان  آغاز این نامھ حاوي جملھاي بود كھ گویي طنیني از اوامر پیامبر اسالم خطاب.)) گفت
برنار معتقد بود كھ اگر افراد خواھان پیروزي بر دشمن خود باشند، باید بھ آنھا یاد داد كھ . محسوب میشد

یك شھسوار مھماننواز جبھاي سیاه بر تن میكرد كھ بر روي آستین . با وجدان آسودھاي دشمن را بكشند
یدي بر تن میكرد، و روي شنل عالمت یك شھسوار پرستشگاه جبھ سف; چپش صلیب سفیدي نقش بستھ بود

پیروان ھر دو فرقھ . از نظر دیني، افراد ھر فرقھاي از افراد فرقھ دیگر متنفر بودند. صلیب سرخي داشت
ھر چند كھ ; ھا و مواضع مسلمانان پرداختند  از امر حراست و بھبود حال زایران بھ تدریج بھ حملھ بر قلعھ

قط سیصد نفر، و مجموع نفرات فرقھ دیگر در حدود ششصد نفر بود، عده پیروان شھسواران پرستشگاه ف
ھر دو سھم شایاني در مبارزات صلیبي ایفا كردند و بھ عنوان سلحشوران شھرت  ١١٨٠با اینھمھ در 

ھر دو فرقھ براي جلب كمك مالي تالش میكردند و از كلیسا و حكومتھا، و از فقیر . عظیمي بھ دست آوردند
در قرن سیزدھم و ھر فرقھاي در اروپا صاحب تمولي عظیم بود شامل دیرھا، . رفتندو غني، پول میگ

ھاي عظیمي در سوریھ مایھ اعجاب و شگفتي مسیحیان و  ھر دو با ساختن قلعھ. ھا، و شھرھا دھكده
مسلمانان شدند، و در عین حال كھ فرد فرد این سلحشوران فقر را شعار خود ساختھ بودند، ھمگي در میان 

، آلمانھاي ساكن فلسطین، بھ یاري ١١٩٠در . الم و مشقات جنگ از تجمل سرشاري برخوردار میشدندآ
معدودي از ھواخواھان خویش در وطن، بھ تاسیس فرقھ توتوني شھسواران دست زدند و بیمارستاني را در 

و از قدرت حكومتي كھ بعد از آزادي اورشلیم بیشتر صلیبیون بھ اروپا بازگشتند . نزدیكي عكا بنیاد نھادند
زایران فراواني بھ اورشلیم میآمدند، لكن عده آنھا . در معرض ھجوم قرار داشت بھ طرز خطرناكي كاستند

در سمت شمال، یونانیھا دنبال فرصت بودند تا دوباره بر . كھ تمایل بھ اقامت و جنگیدن داشتند معدود بود
در . ھا بھ امپراطوري بیزانس تعلق داشت تسلط یابندانطاكیھ، ادسا، و دیگر شھرھایي كھ طبق ادعاي آن

سمت مشرق، در قبال دستاندازیھاي مسیحیان و استمداد مسلمانان بھ تدریج اعراب بھ جنبش در آمده متحد 
این . آوراگان مسلمان اورشلیم داستان المانگیز سقوط آن شھر بھ دست صلیبیون را نقل میكردند. میشدند

غداد گرد آمده، خواستار آن بودند كھ جھان اسالمي بیتالمقدس را آزاد سازد و جماعت در مسجد عظیم ب
زنگي نام، امیر  جواني،>"href="f0407951.htmبناي مقدس قبھ الصخره را از دست ناپا كفار 

 ادسا، سپاه كوچك وي، كھ با كفایت تمام اداره میشد، ١١۴۴در . موصل، دعوت آوارگان را لبیك گفت
موضع مقدم جناح خاوري مسیحیان، را از چنگ آنان بیرون آورد، و چند ماه بعد زندگي ادسا را بار دیگر 

شین وي شد، كھ جان) محمود زنگي(خود وي بھ قتل رسید، اما پسرش نورالدین . براي عالم اسالم فتح كرد
خبر این حوادث اروپا . از لحاظ جرئت دست كمي از پدر نداشت و از نظر كفایت بمراتب از وي برتر بود

  . را بھ تدارك دومین جنگ صلیبي بر انگیخت

IV  - ١١۴٨ - ١١۴۶: دومین جنگ صلیبي  

py  . ي گرد آوردقدیس برنار بھ پاپ ائوگنیوس سوم ملتجي شد تا بار دیگر مسیحیان را زیر پرچم صلیب
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اما ائوگنیوس، كھ در این موقع گرفتار منازعھ با مردم بیدین روم بود، از برنار استدعا كرد كھ خود وي 
پیشنھاد پاپ عاقالنھ بود، زیرا برنار، قدیسي كھ وسیلھ رسیدن وي بھ مقام پاپي . این مھم را بھ عھده گیرد

  . خود وي را فراھم ساختھ بود، آدمي بود بھ مراتب بزرگتر از 

ھنگامي كھ برنار از حجره خویش در كلروو بھ قصد ترغیب فرانسویان بھ جنگ صلیبي بیرون آمد، آن 
شكاكیتي كھ در قلوب مومنان پنھان است خاموش، و بیمھایي كھ از شنیدن ماجراھاي جنگ صلیبي اول در 

ویي ھفتم، شتافت و او را تشویق برنار مستقیما نزد پادشاه فرانسھ، ل. میان مردم قوت یافتھ بود زایل شد
آنگاه در حالي كھ پادشاه فرانسھ در كنار وي ایستاده بود، . كرد كھ خود در راس سپاه صلیبي قرار گیرد

  ). ١١۴۶(خطاب بھ انبوه مردم در وزلھ بیاناتي ایراد كرد 

ھ فراھم آورده صلیبھایي ك. ھنگامي كھ سخن وي بھ پایان رسید، انبوه مردم ھمگي حاضر بھ خدمت شدند
بودند بھ ھیچ وجھ كفایت جمعیت را نمیداد، بھ ھمین سبب برنار جبھ خود را ریش ریش كرد تا حاضران 

ھا  شھرھا و قلعھ: ((آنگاه خطاب بھ پاپ نوشت. ھر تكھاي را بھ عالمت پیوستن بھ سپاه صلیبي بردارند
نمانده است، و ھمھ جا پر از زنان  ھمھ تھي شدھاند، حتي در مقابل ھر ھفت نفر زن یك نفر مرد باقي

بعد از آنكھ برنار فرانسھ را آماده جنگ صلیبي كرد، .)) بیوھاي است كھ ھنوز شوھرانشان زنده ھستند
دو گروھي كھ  - در آنجا، بر اثر بالغت پر شور خود، وحدت گوئلفھا و ھوھنشتاوفن . متوجھ آلمان شد

بسیاري از اشراف از كونراد تبعیت كردند، از جملھ . شود - قلمرو امپراطور را بھ دو پاره كرده بودند 
. معروف شد و در جنگ سوم صلیبي جان سپرد) ریش قرمز(فردریك امیر سوابیا، كھ بعدھا بھ بارباروسا 

ھنگام عید پنجاھھ، لویي و . ، كونراد و لشكریان آلماني عزم اورشلیم كردند١١۴٧در عید فصح سال 
تاخیر در حركت آنان براي رعایت احتیاط بود، زیرا مطمئن نبودند كھ . دندفرانسویان بھ حركت در آم

آلمانیھا نیز بھ نوبھ خویش ھمین تردید را درباره تركھا و . آلمانیھا دشمن خونین آنان ھستند یا تركھا
ي ھاي خود را بھ رو در مسیر آنھا آنقدر شھرھاي بیزانس تاراج شد كھ بسیاري دروازه. یونانیھا داشتند

مبارزان صلیبي میبستند و جیره ناچیزي را با زنبیلھا از فراز حصار شھر بھ لشكریان آلماني نثار 
مانوئل كومننوس كھ در این موقع امپراطور روم شرقي بود، با لحن مالیمي پیشنھاد كرد آن . میكردند

ھلسپونت عبور كنند سپاھیان اصیل بھتر است بھ جاي رفتن از جانب قسطنطنیھ، در محل سستوس از تنگھ 
جمعي از مشاوران لویي وي را تشویق . اما كونراد و لویي از قبول چنین پیشنھادي خودداري ورزیدند; 

لویي بھ چنین امري تن در نداد، شاید ھم یونانیان از ; كردند كھ قسطنطنیھ را براي فرانسھ متصرف شود
از ھیبت و اسلحھ شھسواران غربي متوحش بھ ھر حال، مردم امپراطوري شرقي . وسوسھ وي آگاه بودند

در معیت لویي، پادشاه . شدند، و دیدن محارم و زناني كھ ھمراه ایشان بودند مایھ تفریح خاطر آنھا شد
دو كنت . فرانسھ، الئونور آن ملكھ مزاحم سفر میكرد، و جمعي از مغنیان و غزلسرایان بھ دنبالش بودند

را ھمراه داشتند و بخشي از بار و بنھاي كھ بھ دنبال قافلھ فرانسویان  تولوز و فالندر ھر دو كنتسھاي خود
حركت میكرد عبارت بود از جامھدان و صندوقھاي مملو از لباس و اسباب بزكي كھ براي حفظ زیبایي این 

مانوئل با . بانوان در مقابل ھر گونھ تغییرات و تبدالت آب و ھوا، جنگ، و مرور زمان ضرورت داشت
ام وسایل حركت سپاھیان آلمان و فرانسھ را از تنگھ بوسفور فراھم ساخت و مقادیري سكھ قلب شتاب تم

در آسیا، بر اثر كمیابي آذوقھ و قیمتھاي گزافي كھ . براي داد و ستد با صلیبیون در اختیار یونانیھا گذاشت
داد، و فردریك ریش یونانیان مطالبھ میكردند، برخوردھاي بسیاري بین منجیان و نجات یافتگان روي 

قرمز تاسف میخورد از اینكھ براي نیل بھ امتیاز مقابلھ با كفار ناگزیر بود با تیغ خویش خون مسیحي را 
  . بریزد 

علي رغم نصایح مانوئل، كونراد اصرار داشت ھمان خط سیري را بپیماید كھ اولین سپاھیان صلیبي طي 
با حضور آنھا، لشكریان آلماني پي در پي بھ بیابانھاي بي آب و با وجود بلدھاي یوناني، یا شاید . كرده بودند

در . علف و دامھایي كھ مسلمانان گسترده بودند در افتادند، و تلفاتي بھ آنھا وارد آمد كھ دلسرد كننده بود
یعني ھمان نقطھاي كھ سپاھیان جنگ صلیبي اول قلج ارسالن را ) اسكي شھر فعلي(محل دوروالیوم 

ودند، سپاه كونراد با عمده قواي مسلمانان رو بھ رو شد و چنان در ھم بشكست كھ از ھر ده شكست داده ب
لشكریان فرانسوي، كھ مسافت زیادي با جبھھ جنگ فاصلھ داشتند، با شنیدن خبر . نفر مسیحي فقط برد
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مان و دروغین فتح آلمانیھا فریب خوردند و بي محابا پیش تاختند و، بر اثر ھجومھاي لشكریان مسل
چون بقیھالسیف فرانسویھا بھ آتالیا رسیدند، لویي از ناخدایان . گرسنگي متحمل تلفات سنگیني شدند

نا . كشتیھاي یوناني تقاضا كرد كھ سپاھیانش را از طریق دریا بھ شھر مسیحي طرسوس یا انطاكیھ برسانند
فاق چند تن از اشراف، بھ ھمراه لویي، بھ ات. خدایان براي ھر مسافر كرایھاي فوقالعاده مطالبھ كردند

. الئونور و معدودي از بانوان بھ كشتي نشست و عزم انطاكیھ كرد و سپاھان فرانسھ را در آتالیا بھ جا نھاد
  ). ١١۴٨(لشكریان مسلمان بر آن شھر تاختند و تقریبا تمامي فرانسویان را از دم تیغ گذراندند

ن سپاھي ھمراه وي نبود، و كونراد، كھ در آغاز كار با لشكریان لویي بھ اتفاق بانوان بھ اورشلیم رسید، لك
از این عده كھ جان سالم بھ . عظیمي از راتیسبون حركت كرده بود، اینك افراد سپاھش انگشت شمار بودند

در برده بودند، واز سربازاني كھ در خود اورشلیم بودند، لشكري فراھم آمد كھ تحت فرماندھي سھ سردار 
، بسوي دمشق حركت كرد ھنگامي كھ دمشق در )١١۶٢- ١١۴٣(ونراد، لویي، و بودوئن سوم مختلف ، ك

در این حیث . محاصره بود، میان اشراف نزاع افتاد كھ چون شھر گشوده شود، حكومت از آن كدام یك باشد
و بیص، جاسوسان مسلمان بھ میان سپاه مسیحي رخنھ كردند و برخي از سرداران را بھ زور رشوه 

ھنگامي كھ خبر رسید كھ امراي حلب و . داشتند كھ عمدا دست از ھجوم بر دارند یا عقبنشیني اختیار كنندوا
موصل با سپاه عظیمي براي نجات دمشق در حركتند، تفوق با كساني بود كھ عقب نشیني را تجویز 

ھ، عكا،یا بیتالمقدس ھایي چند تقسیم شدند و بھ سوي انطاكی میكردند، در نتیجھ، لشكریان مسیحي بھ دستھ
الئونور و بیشتر شھسواران فرانسوي . كونراد، بیمار و مغلوب، سرشكستھ بھ آلمان مراجعت كرد. گریختند

  . بھ وطن خود بازگشتند

شكست مسیحیان در دومین . لویي یكسال دیگر در فلسطین ماند و در این مدت اماكن متبركھ را زیارت كرد
ھمھ جا مردم میپرسیدند كھ چگونھ قادر متعال اجازه داده است كھ . جنگ صلیبي مایھ بھت اروپا شد

مخالفان بر قدیس برنار تاختند و او را واعظ بي پرواي . مدافعان راه وي این سان خوار و خفیف شوند
این جا و آنجا شكاكان جسوري در . خیالپردازي خواندند كھ مسبب قتل عده زیادي از مردم شده بود

برنار در پاسخ مخالفان مدعي شد كھ مشیت قادر متعال وراي . مباني دین تردید كردند مھمترین اصول و
لكن از این پس بذر . فھم آدمي است و این ضایعھ قطعا مجازاتي بوده است براي گناھان مسیحیان

شور و . پراكنده ساختھ بود در اذھان حتي مردم عادي بارور شد) ١١۴٢فت(تردیدھایي فلسفي كھ آبالر 
غبتي كھ سابقا براي جنگھاي صلیبي وجود داشت سریعا رو بھ زوال گذاشت و عصر ایمان خود را آماده ر

  صالح الدین ایوبي  - Vكرد تا در برابر ھجوم 

اروپاییاني كھ از . در خالل این احوال، در فلسطین و سوریھ مسیحي تمدن عجیب نویني گسترش یافتھ بود
بودند بھ تدریج، بھ سنت مردم خاور نزدیك، عمامھ بر سر میگذاشتند در این اراضي جایگزین شده  ١٠٩٩

و رداھایي فراخ بھ تن میكردند چھ این نوع لباسھا را براي آب و ھواي محل و مقابلھ با آفتاب سوزان و 
ھر قدر جماعات مسیحي با مسلمانان ساكن این قلمرو مانوستر شدند نا آشنایي . ریگ روان مناسب میدیدند

سوداگران مسلمان آزادانھ وارد آبادیھاي مسیحینشین میشدند و امتعھ . د متقابل رو بھ كاھش گذاشتو عنا
كشیشان مسیحي بھ . بیماران مسیحي پزشكان مسلمان و یھودي را مرجح میشمردند. خود را میفروختند

شین انطاكیھ و مسلمانان اجازه میدادند تا در مساجد خود بھ عبادت مشغول شوند، و در شھرھاي مسیحین
بین ممالك مسلمان و مسیحي قرارھایي براي حفظ . طرابلس تدریس قرآن در مكتبھاي مسلمانھا مجاز شد

از آنجا كھ فقط عده قلیلي از زنھاي مسیحي ھمراه . جان و مال مسافران و بازرگانان دو طرف گذاشتھ شد
سوري را بھ عقد ازدواج خود در آوردند، صلیبیون بھ فلسطین آمده بودند، بسیاري از مسیحیان مقیم زنان 

عربي زبان . و دیري نگذشت كھ اوالد دو تیره آنھا بخش عظیمي از جمعیت مملكت را تشكیل دادند
  . روزمره مردمان عادي شد

ملو مسیحي علیھ رقباي ھمكیش خود با امراي مسلمان پیمان بستند، و امراي مسلمان نیز گاھي براي 
میان افراد مسیحي و . دراز میكردند)) مشرك((یاري بھ سوي این قبیل ملوك  دیپلوماسي یا جنگ دست
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از نقاط گوناگون سوریھ مسیحي دیدن كرد،  ١١٨٣ابن جبیر، كھ در . مسلمان دوستي خصوصي پیدا شد
وي از اینكھ عكا . ھمكشیان خود را مردماني مرفھالحال دید كھ فرانكھا با ایشان بخوبي رفتار میكردند

، و ھمھ جا با بوي عفن اروپاییان متعفن شده است شكوه میكرد، اما تا ))شتھ از خوكھا و صلیبھاانبا((
اندازھاي ھم امیدوار بود كھ این جماعت كفار بھ تدریج بھ بركت تمدن عالیتري كھ بھ آن روآوردھاند 

  . متمدن شوند

ني اورشلیم ھمچنان دستخوش در عرض چھل سال آرامشي كھ بھ دنبال جنگ صلیبي دوم آمد، مملكت التی
نورالدین حیطھ فرمانروایي خود . اختالفات داخلي بود، حال آنكھ دشمنان مسلمان آن بھ وحدت میگراییدند

، و ھنگامي كھ در گذشت، صالحالدین مصر و سوریھ مسلمان را )١١۶۴(را از حلب تا دمشق بسط داد 
نیز، و پیزا با رقابت مھلك خویش نظم بنادر سوداگران جنووا، و). ١١٧۵(زیر لواي واحدي متحد كرد 
شھسواران بر سر سلطنت اورشلیم میان خودشان میجنگیدند، و ھنگامي كھ . شرق را بكلي بر ھم میزدند

، رنجش در میان طبقھ اشراف )١١٨۶(گي دو لوزینیان با لطایفالحیل اریكھ سلطنت را بھ چنگ آورد 
اگر این گي یك پادشاه است، من استحقاق خدا : ((بشكوه گفت برادر گي موسوم بھ ژوفروا،. فزوني گرفت

رژینالد دو پادشاه خواند و بارھا قرار ترك مخاصمھاي را كھ میان صالح الدین و پادشاه .)) شدن دارم
وي اعالم داشت كھ ھدف وي ھجوم بر عربستان و از بین بردن .التیني گذاشتھ شده بود زیر پا گذاشت 

لشكر كوچك وي ،مركب از ماجراجویاني . اك یكسان كردن خانھ كعبھ در مكھ استمقابر مدینھ و با خ
شھسوارگونھ، با كشتي از دریاي سرخ متوجھ جنوب شد، در الحورا قدم بھ خشكي نھاد، و بھ سوي مدینھ 

در . این مبارزان چندان راه نپیموده بودند كھ ناگھان خود را با لشكري مصري مواجھ دیدند. حركت كرد
اعراب . گي كھ در گرفت تمامي مسیحیان بھ ھالكت رسیدند، مگر معدودي كھ با خود رژینالد گریختندجن

چند تني از آنھا را بھ اسارت گرفتھ بودند بھ مكھ بردند و در عید قربان آن سال بھ جاي بز سر بریدند 
)١١٨٣ .(  

; طنت فلسطین راضي ساختھ بودتا این تاریخ صالحالدین خویشتن را با زد و خوردھاي مختصري علیھ سل
لكن اینك كھ تیشھ بیحرمتي جدید بر ریشھ دینداري و تقواي وي آشنا شده بود، سپاھي آراست كھ در سایھ 

با لشكریان مملكت التیني اورشلیم در ) ١١٨٣(جنگاوري افراد آن فتح دمشق وي را مسلم شد، و سپس 
چند ماه بعد، صالحالدین بر رژینالد در كرك ھجوم . جنگي رو بھ رو شد كھ براي دو طرف بي نتیجھ بود

وي با مملكت التیني اورشلیم قرار متاركھاي  ١١٨۵در . برد، اما موفق نشد بھ حصار شھر رخنھ كند
  . چھار سالھ گذاشت

رژینالد صلح را نقض كرد، در كمین یك كاروان مسلمانھا نشست و آن را غافلگیر كرد و  ١١٨۶اما در 
حاال : ((رژینالد گفت. چند تن اسیر از آنھا گرفت كھ یكي از این اسرا خواھر صالح الدین بودغنایم زیاد و 

براي نجات )ص(محمد .)) كھ این جماعت بھ محمد توكل كردھاند، بگذار محمد بیاید و آنھا را نجات بخشد
مسیحیان دعوت كرد  آنھا نیامد، اما صالحالدین كھ دیگ غضبش بھ جوش آمده بود، مسلمانان را بھ جھاد با

مھمترین نبرد مبارزات صلیبي در حطین، نزدیكي . و سوگند یاد كرد كھ رژینالد را با دست خود بكشد
صالحالدین، كھ با وضع جغرافیایي محل آشنا بود، لشكریان . روي داد ١١٨٧طبریھ، در چھارم ژوئیھ 

مبارزان مسیحي، گرانبار از . اشتندھاي آب را در اختیار د خود را در مواضعي قرار داد كھ تمام چاه
اسلحھ، كھ زیر آفتاب سوزان اواسط تابستان از دشت عبور كرده بودند، با عطش جانكاھي وارد معركھ 

ھایي را آتش  لشكریان مسلمان از بادي كھ بھ طرف دشمنانشان میوزید استفاده كردند و بوتھ. قتال شدند
در ھرج و مرج حیران كنندھاي كھ روي . یان را بھ ستوه آوردھا بیش از پیش مسیح زدند، و دود این بوتھ

شھسواران، كھ در برابر . داد، میان پیاده نظام و سواره نظام فرانكھا جدایي افتاد، و پیاده نظام مضمحل شد
اسلحھ دشمن و عطش و دود كارد بھ استخوانشان رسیده بود، سرانجام خستھ و كوفتھ بر زمین افتادند و 

ظاھرا بھ فرمان صالح الدین ھیچ گونھ شفقتي نسبت بھ شھسواران مھماننواز یا . سیر شدندكشتھ یا ا
صالحالدین دستور اكید داده بود كھ گي، شاه اورشلیم، و رژینالد را . شھسواران پرستشگاه نشان داده نشد

داد كھ چون ھر دو را پیش وي حاضر كردند، صالح الدین بھ گي ظرف نوشابھاي ; بھ نزد وي ببرند
چون رژینالد از پذیرفتن . را پیغمبر مرسلي بشناسد یا تن بھ مرگ دھد) ص(عالمت بخشایش كھ یا محمد 
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یكي از غنایمي كھ فاتحان از صلیبیون گرفتند . شق اول خودداري ورزید، صالح الدین او را بھ قتل رساند
میكرد، و صالحالدین آن را نزد  بود كھ آن را كشیشي بھ ھنگام مبارزات مثل علم حمل)) صلیب واقعي((

سپس چون صالح الدین مخالفي در راه خود ندید، بھ عزم فتح عكا راه افتاد، چھار . خلیفھ بھ بغداد فرستاد
ھزار نفر از اسراي مسلمان را آزاد، و ثروت سرشار آن بندر پر ازدحام را در میان لشكریان خویش 

ھنگامي كھ صالح الدین بھ اورشلیم . طین در تصرف وي بودچند ماھي تقریبا تمامي خاك فلس. توزیع كرد
  . نزدیك شد، بزرگان شھر بھ پیشواز آمدند تا تقاضاي صلح كنند

بھ نظر من بیتالمقدس خانھ خداست، ھمچنان كھ شما : ((صالحالدین آنھا را مخاطب قرار داد و گفت
اري خواھم كرد و بھ آن یورش بھ ھمین سبب من خود بھ عمد از محاصره آن خودد. عقیدھاي دارید

ھاي آن  وي پیشنھاد كرد كھ حاضر است بیت المقدس را آزادي دھد تا بھ تحكیم قلعھ.)) نخواھم برد
و وعده داد كھ ; بي ھیچ تعرضي اراضي اطراف آن را تا بیست و پنج كیلومتر كشت و زرع كنند; بپردازند

و اگر تا آن موقع كمك ; ھر چھ باشد، جبران كندتا حلول عید پنجاھھ كمبود غذا و وجوھات الزم را، 
ضروري برسد و امید نجات باشد، مسیحیان بتوانند شھر را حفظ و شرافتمندانھ از آن دفاع كنند، وگرنھ 

نیز قول داد كھ در چنین صورتي جان و مال ساكنان ; بدون خونریزي بیت المقدس را تسلیم وي كنند
  . واھند ماندمسیحي بیت المقدس مصون و محفوظ خ

نمایندگان شھر از پذیرفتن پیشنھاد صالح الدین خودداري ورزیدند و گفتند كھ ھرگز حاضر بھ تسلیم 
محاصره شھر فقط . شھري كھ در آنجا منجي آنان خویش را در راه ابناي بشر فنا كرده است نخواھند شد

شاید (ین براي ھر مرد ده سكھ طال ھنگامي كھ اورشلیم تسلیم شد، صالحالد. دوازده روز بھ طول انجامید
، براي ھر زن پنج سكھ، و براي ھر طفلي یك سكھ طال فدیھ مطالبھ )دالر بھ پول امروزي ۵،۴٧معادل 

كرد و آزادي ھفت ھزار نفري را كھ فقیرتر بودند مشروط بھ تسلیم سي ھزار بزانت طال، یعني حدود 
. انگلیس براي شھسواران مھمان نواز فرستاده بوددالر امروزي، دانست كھ ھنري دوم پادشاه ٠٠٠،٢٧٠

شاید بعضي از . پذیرفتھ شوند)) با قدرداني و ندبھ((یكي از وقایعنگاران مسیحي مینویسد كھ این شرطھا 
ملك عادل، براي صالح الدین،  .میكردندمقایسھ  ١٠٩٩را با وقایع  ١١٨٧این مسیحیان مطلع این حوادث 

این تقاضا . نیز از طبقھ تھیدستتري كھ مشمول فدیھ نشده بودند ھزار نفر غالم بھ عنوان تحفھ تقاضا كرد
بالیان، رھبر جماعت مسیحیان مقاوم، نیز بھ . پذیرفتھ شد، و عادل تمامي آنھا را در راه خدا آزاد ساخت

ھزار غالم دیگر را خلیفھ مسیحي . آنھا را گرفت و آزاد كرد تقلید عادل خواستار ھزار تن غالم شد و
برادر من صدقھ خود نوبت بھ : ((اورشلیم بھ ھمین سان مطالبھ كرد و آزادي بخشید آنگاه صالحالدین گفت

بظاھر از شصت ھزار اسیر . وي تمام سالمنداني را كھ استطاعت پرداخت نداشتند آزاد كرد.)) من میرسد
در میان جماعتي كھ با دادن فدیھ آزاد شدند . زار نفر بدون فدیھ ماندند و بھ غالمي در آمدندمسیحي پانزده ھ

صالحالدین كھ در برابر گریھ . زنان و دختران اشرافي بودند كھ بھ قتل رسیده یا در حطین اسیر شده بودند
را كھ در چنگ ) ماز جملھ گي شاه اورشلی(این قبیل زنان بھ رقت در آمده بود، شوھران و پدراني 

صالحالدین بھ زنان و دوشیزگاني كھ ((ارنول ،مباشر بالیان نقل میكند كھ .مسلمانان اسیر بودند آزاد كرد
شوھران و پدرانشان جان سپرده بودند از خزینھ خویش آن قدر مال بخشید كھ حمد خدا را گفتند و، در 

گي .)) ین در حق آنھا كرده بود ورد زبانشان بودسایر اقالیم، بھ ھرجا رفتند محبت و احترامي كھ صالحالد
و اشرافي كھ از بند رھایي یافتھ بودند سوگند خوردند كھ مادامالعمر دیگر قدمي در راه مخالفت با وي 

بھ حكم كشیشان، از بار گران وعده ((اما چون بھ خطھ امن مسیحي طرابلس و انطاكیھ رسیدند، ; برندارند
سلطان صالحالدین بھ یھودیان اجازه داد . در تدارك انتقام از صالحالدین برآمدند، و ))خویش رھایي یافتند

تا دوباره در بیتالمقدس اقامت گزینند و بھ مسیحیان نیز اجازه داد كھ، بھ شرط حمل نكردن اسلحھ، حق 
بناي . وي بھ زایران مسیحي كمك كرد و حافظ جان و مال آنھا شد. ورود بھ شھر را داشتھ باشند

و صلیب طالیي كھ ; بھالصخره كھ بھ دست مسیحیان مبدل بھ كلیسا شده بود، بار دیگر با گالب مطھر شدق
آنگاه .بر باالي گنبد نصب شده بود، در میان غریو شادماني مسلمانھا و غرولند مسیحیان، بھ زیر افكنده شد

تسخیر آن شھر را غیر صالحالدین با سپاھیان كوفتھ خویش بھ عزم محاصره صور حركت كرد، و چون 
ممكن دید، بیشتر سپاه را مرخص كرد و خود، بیمار و فرسوده، در پنجاھمین سال عمر خویش بھ دمشق 

  ). ١١٨٨(بازگشت 
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VI  - ١١٩٢-١١٨٩: سومین جنگ صلیبي   

ناوگان .باقي ماندن صور،انطاكیھ ،و طرابلس در دست مسیحیان براي آنھا بھ منزلھ روزنھ امیدي بود
ي ھنوز بر مدیترانھ تسلط داشت و حاضر بود در برابر مبلغي صلیبیون تازه نفس را بھ مشرق زمین ایتالیای
ویلیام،اسقف اعظم صور،بھ اروپا برگشت و داستان از دست رفتن اورشلیم را براي مردم ایتالیا و .برساند

وثر افتاد كھ آن امپراتور در ماینتس تقاضاي وي چنان در دل فردریك بارباروسا م. فرانسھ و آلمان نقل كرد
و ھمھ مسیحیان در مقام ) ١١٨٩(سالھ تقریبا بیدرنگ با لشكریان خویش عزم بیتالمقدس كرد  ۶٧بزرگ 

لشكریان جدید در محل گالیپولي از . تحسین او را موساي ثاني و راھگشاي سرزمین موعود خواندند
یز ھمان اشتباھات جنگ اول صلیبي را اینان ن; ھلسپونت عبور كردند و مسیر جدیدي در پیش گرفتند

صدھا نفر از گرسنگي جان سپردند، خود . ھایي از سپاھیان ترك مرتبا بر را قطع كردند دستھ. تكرار كردند
، و فقط بخشي از لشكریان وي )١١٩٠(فردریك در رودخانھ كوچك سالف در كیلیكیا با فضاحت غرق شد 

ریچارد اول، مشھور بھ شیردل، كھ در ھمین . ركت جستندجان سالم بھ در بردند و در محاصره عكا ش
چون . اوان در سي و یك سالگي بھ پادشاھي انگلیس رسیده بود، تصمیم گرفت تا با مسلمانان روبرو شود

ریچارد میترسید كھ مبادا در غیاب وي فرانسویان و متصرفات انگلیس در خاك فرانسھ دست اندازي كنند، 
فیلیپ، كھ جواني . فرانسھ فیلیپ اوگوست نیز باید در این سفر ھمراه وي باشد اصرار ورزید كھ پادشاه

در محل وزلھ، دو شھریار جوان طي تشریفاتي . بیست و سھ سالھ بود، با این پیشنھاد موافقت كرد
لشكریان ریچارد، مركب از . ھیجانانگیز بھ دریافت صلیب از دست ویلیام، اسقف اعظم صور، نایل شدند

، از مارسي با كشتي بھ )زیرا فقط عده معدودي از انگلیسیھا در مبارزات صلیبي شركت جستند(ھا نورمان
راه افتادند و سپاھیان فیلیپ از بندر جنووا حركت كردند، و قرار شد كھ ھر دو سپاه در سیسیل یكدیگر را 

ند و بھ طرق مختلف در آنجا پادشاھان مسیحي مدت شش ماھي را بھ جدال گذرانید). ١١٩٠(مالقات كنند
تانكرد، پادشاه سیسیل، مایھ رنجش خاطر ریچارد را فراھم ساخت، و ریچارد . خود را سرگرم كردند

شھر مسینا را تسخیر كرد و، در )) سریعتر از آنكھ كشیشي قدرت تالوت ادعیھ بامدادي را داشتھ باشد((
ریچارد اكنون كھ با چنین غنیمتي قادر بھ . مقابل چھل ھزار اونس طال، آن شھر را بھ تانكرد مسترد داشت

برخي از كشتیھاي . پرداخت قروض خود شده بود، لشكریان خود را بھ كشتي نشاند و عزم فلسطین كرد
. وي در ساحل جزیره قبرس شكستھ شد، و حاكم سوناني آن جزیره كاركنان ناوھا را بھ زندان انداخت

د و آن را بھ گي دو لوزینیان، شاه آواره اورشلیم، ریچارد پس از توقف مختصري، قبرس را فتح كر
فیلیپ قبل از وي در . ، یعني یك سال پس از عزیمت از وزلھ، بھ عكا رسید١١٩١ریچارد در ژوئن .بخشید

محاصره عكا بھ دست مسیحیان تقریبا نوزده ماه بھ طول انجامید و بھ قیمت جان . خشكي پیاده شده بود
فاتحان تقاضاي دویست . فتھ بعد از ورود ریچارد شیردل، مسلمانان تسلیم شدندچند ھ. ھزاران تن تمام شد

، ھزار و ششصد نفر اسیر زبده، و استرداد صلیب واقعي را كردند، و )دالر ٠٠٠،٩۵٠(ھزار سكھ طال 
صالح الدین این قرار داد را تائید كرد و بھ مردم . مسلمانان نیز متعھد شدند كھ این شرایط را بپذیرند

نفر، اجازه داده شد كھ ھر قدر بتوانند، آذوقھ با خود بردارند و شھر را  ١۶٠٠مسلمان عكا، صرف نظر از 
نفر  ١٠۵٠٠فیلیپ اوگوست، كھ بھ مرض تب مبتال شده بود، لشكریان خویش را كھ مركب از . ترك كنند

. ر سومین جنگ صلیبي شدبھ این نحو، ریچارد تنھا سردا. میشدند بھ جا گذاشت و خود بھ فرانسھ بازگشت
از این پس مبارزه بیمانند و سردرگمي آغاز شد كھ بعد از ھر نبرد و چكاچاك اسلحھ، دو طرف متوالیا بھ 
تعارف و تمجید از خصال یكدیگر میپرداختند، و در خالل تمام این ماجراھا پادشاه انگلیس و سلطان كرد، 

ھیچ كدام از آن . دنھاي خویش را بھ نمایش میگذاشتندصالح الدین، پارھاي از عالیترین صفات كیش و تم
ھر موقع مقتضیات جنگ ایجاب میكرد، صالح الدین قادر بود . دو مرد بزرگ در حلقھ قدیسان مقام نداشتند

بي آنكھ خم بر ابرو آورد، افراد را بھ دیار عدم رھسپار سازد، و آدم عاشق منش خیالپردازي چون ریچارد 
ھنگامي كھ بزرگان . ویش، بھ حكم اصیلزادگي، از رویھ خویش دست برمیداشتگاھي ضمن جنگھاي خ

شھر محاصره شده عكا در اجراي شرایط قرارداد تسلیم تعلل ورزیدند، ریچارد، براي آنكھ آنھا را بھ شتاب 
py  . تن از اسراي مسلمان را در برابر حصار شھر گردن زد ٢۵٠٠وا دارد، 
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الدین رسید، وي دستور داد كھ از آن پس كلیھ اسیراني را كھ در نبرد  ھنگامي كھ این خبر بھ گوش صالح
ریچارد، كھ حال چنین دید، پیشنھاد كرد كھ حاضر است خواھرش . با پادشاه انگلیس بگیرند بھ قتل رسانند

كلیسا . جو آن را بھ زني بھ عادل، برادر صالحالدین، دھد و با این ازدواج جنگھاي صلیبي را پایان بخشد
ریچارد كھ میدانست . این تدبیر را ناپسند شمرد، و بھ ھمین سبب ریچارد در اجراي آن پافشاري نورزید

صالح الدین بعد از پذیرفتن شكست دست روي دست نخواھد گذاشت، از نو بھ تدارك سپاھیان خویش 
ب در نوردد و مشغول شد و خود را آماده ساخت تا در امتداد ساحل مسافت صد كیلومتري را بھ سمت جنو

بسیاري از اشراف حاضر بھ . یافا را، كھ دوباره در دست مسیحیان بود، از محاصره مسلمانان در آورد
ھمراھي با ریچارد در این سفر نبودند و ترجیح میدادند كھ در عكا بمانند و براي احراز مقام سلطنت 

لشكریان آلماني بھ آلمان . ننداورشلیم، كھ مطمئن بودند بھ دست ریچارد مسخر خواھد شد، توطئھ ك
برگشتند، و فرانسویان بارھا از دستورات سرپیچي كردند و تدابیر سوقالجیشي پادشاه انگلیسي را بیاثر 

وقایعنگار جنگھاي . بھ عالوه، افراد و افسران نیز حاضر نبودند از نو دامن ھمت بھ كمر بزنند. گذاشتند
اصره طوالني، فاتحان مسیحي، كھ بھ تناسایي و تجمل عادت صلیبي ریچارد مینویسد كھ بعد از این مح

كرده بودند، از اینكھ شھري چنین سرشار از نعمات، یا بھ عبارت دیگر گواراترین شرابھا و زیباترین 
بسیاري بر اثر آنكھ بھ این گونھ لذات بسیار خو . دوشیزگان، را پشت سر گذارند بینھایت اكراه داشتند

وجوداتي ھرزه تبدیل شدند، تا جایي كھ شھر از تجمل پرستي آنان آلوده شد و شكمپروري گرفتھ بودند، بھ م
از آنجا كھ بھ حكم ریچارد، براي جلوگیري از گناه، . و بیعاري ایشان مردمان بخرد را شرمگین ساخت

. ھیچ كس از زنھا مگر زنان رختشو حق حركت با سپاھیان را نداشت، عرصھ بر مردان تنگتر شده بود
كفایت بیمانند ریچارد در اداره لشكریان، مھارت وي در دقایق لشكر كشي، و شجاعت الھامبخش او در 
میدان جنگ جبران كمبودھاي سپاھیان وي را میكرد، و از این لحاظ بر صالح الدین و تمامي سرداران 

دیگر رو بھ رو سپاھیان ریچارد و صالح الدین در ارصوف با یك. مسیحي مبارزات صلیبي برتري داشت
صالح الدین قاصدي با پیشنھاد . شدند، و ریچارد بھ فتحي نامسلم نایل آمد را بھ درون شھر یافا عقب كشید

در حین مذاكرات كونراد، ماركي مونفرا، كھ بر بندر صور حكومت . صلح بھ نزد ریچارد روانھ داشت
حاضر است با او ھمپیمان شود و عكا را  میكرد، مستقال نامھاي نزد صالح الدین فرستاد و اعالم كرد كھ

با وجود . براي مسلمانان فتح كند، بھ شرطي كھ صالح الدین با تسلط وي بر صیدا و بیروت موافقت كند
این پیشنھاد، صالحالدین بھ برادر خود دستور داد كھ عھدنامھ صلحي را با ریچارد منعقد سازد و كلیھ 

ریچارد بھ . مسیحیان بود با نیمي از بیت المقدس بھ آنھا واگذارد شھرھاي ساحلیي را كھ آن موقع در دست
قدري از این قضیھ خوشحال شد كھ طي تشریفات خاصي بھ فرزند سفیر مسلمان درجھ شھسواري بخشید 

اندكي پس از این قضایا، چون شنید كھ صالح الدین در مشرق با شورشي رو بھ رو شده است، ). ١١٩٢(
ایوبي را رد نمود، داروم را محاصره و تصرف كرد، و تا نوزده كیلومتري بیت شرایط پیشنھادي شاه 

صالح الدین كھ سپاھیان خود را بھ خاطر فصل زمستان مرخص كرده بود، بار دیگر . المقدس پیش تاخت
ھاي  دیدبانان سپاه مسیحي خبر آوردند كھ چاه. در ھمین اثنا در سپاه مسیحیان نفاق افتاد. آنھا را فرا خواند

شورایي . آب مشروب در راه اورشلیم زھر آلود شده است و مبارزان از آب آشامیدني محروم خواھند بود
اعضاي شورا نظر دادند كھ مصلحت این است كھ از اورشلیم صرف . تشكیل دادند تا ببینند چھ باید كرد

ریچارد، بیمار و . ت كنندنظر شود و بھ سوي قاھره، كھ چھار صد كیلومتر با آن نقطھ فاصلھ داشت، حرك
اما ھنگامي كھ . بیزار و دلسرد، دست از جنگ شست، متوجھ عكا شد، و بھ فكر بازگشت بھ انگلستان افتاد

شنید صالح الدین باز ھم بر یافا ھجوم برده و در عرض دو روز آنجا را تسخیر كرده است، غرورش جان 
. نجا كھ امكان داشت سپاھي تدارك دید و عازم یافا شدوي بي درنگ، با كمي وقت، تا آ. تازھاي در او دمید

آنگاه، در حالي . و خود را تا كمر بھ آب دریا زد!)) مرگ بر عقبترین: ((ھنگام ورود بھ بندر فریاد كشید
كھ تبر دانماركي معروف خویش را تكان میداد، ھمھ آنھایي را كھ قد مردانگي در جلوي وي برافراشتند بر 

ت، لشكریان خود را بھ داخل شھر ھدایت كرد، و قبل از آنكھ صالحالدین از جریان آگاه خاك ھالك انداخ
. صالحالدین عمده قواي خود را براي كمك فرا خواند). ١١٩٢(شود، یافا را از لشكریان مسلمان پاك كرد 

، شجاعت با آنكھ سپاه صالح الدین از لحاظ عده بمراتب از لشكر سھ ھزار نفري ریچارد فزوني میگرفت
صالح الدین چون در حین جنگ ریچارد را پیاده . بیمحاباي شخص ریچارد مانع از ھزیمت صلیبیون شد

pyدید، مركب تیزرویي براي وي فرستاد و پیغام داد كھ دریغ باشد سلحشوري این سان دلیر پیاده بھ جنگ 
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اتت سردار خود را لشكریان صالح الدین بزودي از جنگ فرسوده شدند و بناي شم. دشمن خویش رود
گذاشتند كھ از چھ رو پادگان یافا را بھ حال خود رھا كرد تا مجال آن یابند كھ اكنون دوباره دست بھ اسلحھ 

اگر گفتھ وقایعنگاران مسیحي درباره این جنگ صحت داشتھ باشد، سرانجام ریچارد در حالي كھ . برند
روز بعد بخت از او . ھ مسلمانان حركت كردنیزه خود را بھ حال راحت باش كرده بود، بي آنكھ جبھ

و ریچارد، كھ دوباره بیمار شده . لشكریان تازه نفسي براي كمك بھ صالح الدین از راه رسیدند. برگشت
ریچارد در حالي كھ . بود و حمایتي از شھسواران مقیم عكا و صور نمیدید، بار دیگر تقاضاي صلح كرد

صالح الدین بھ اجابت خواستھ وي مقداري . یخ و میوه خواستدر آتش تب میسوخت بھ صداي بلند آب 
آن  ١١٩٢در دوم سپتامبر . گالبي و ھلو و برف، و ھمچنین طبیب شخصي خویش را، بھ بالین وي فرستاد

طبق عھدنامھ، . دو دالور عھد نامھ صلحي را براي مدت سھ سال امضا، و خاك فلسطین را تقسیم كردند
مسلمانان و ; لیھ شھرھاي ساحلیي كھ تسخیر كرده بود، از عكا تا یافا، حكومت كندقرار شد كھ ریچارد بر ك

جان و مال زایران در اورشلیم محفوظ و ; مسیحیان مجاز باشند آزادانھ از اراضي یكدیگر عبور كنند
ایي بعید نیست كھ چون بازرگانان ایتالی(مصون ماند، لكن شھر بیت المقدس زیر نظر مسلمانان اداره شود 

بھ طور كلي عالقھ مند بھ نظارت بر بنادر فلسطین بودند، بھ ھمین سبب ریچارد را تشویق كرده باشند كھ 
. با تدارك تورنواھا، عقد صلح را جشن گرفتند. ) اورشلیم را در برابر مناطق ساحلي بھ مسلمانان واگذارد

رك و تعالي از شادماني بي اندازه این دو فقط خداوند تبا: ((وقایعنگار ریچارد درباره این رویداد مینویسد
ریچارد ھنگام سوار شدن بر كشتي بھ عزم . براي اندك زماني افراد دل از تنفر شستند.)) سپاه آگاه است

انگلیس آخرین نامھ گستاخانھ خود را خطاب بھ صالحالدین فرستاد و در طي آن وعده داد كھ سھ سال 
صالحالدین در جواب نوشت كھ اگر وي ناگزیر شود سرزمین خود  دیگر برگردد و اورشلیم را بازستاند،

عدالت، شكیبایي، و میانھ . را از دست دھد، باختن بھ ریچارد را بر ھر آدم زنده دیگري مرجح میشمرد
وحدت و وفاداري ; روي صالح الدین كارداني، شجاعت، و تدبیر جنگي ریچارد را شكست داده بود

تجربھ نشان داده بود كھ یك خط ; عھدشكنیھاي ساالران فئودال تفوق یافتھ بود سرداران مسلمان بر نفاق و
كوتاه مھمات رساني در عقب صفوف سپاه مسلمان بمراتب بر تسلط مسیحیان بھ دریاھاي جھان مزیت 

وجود سلطان مسلمان نمونھ بارزتر و مشخصتري از جمیع فضایل و نقایص مسیحي بود تا وجود . داشت
صالح الدین دینداري را بھ آنجا میرساند كھ از تعقیب و آزار مخالفان دین پروایي نداشت، . يشھریار مسیح

و در این قبیل مسائل چنان دستخوش احساسات میشد كھ خصومتش با شھسواران پرستشگاه و مھمان نواز 
بان، و در وفاي با اینھمھ، معموال با ضعفا بمالیمت رفتار میكرد، با شكست خوردگان مھر. بیش از حد بود

بھ عھد چنان از دشمنان خویش برتر بود كھ وقایعنگاران مسیحي درشگفت بودند چطور االھیاتي چنین 
وي با خدمتگزاران خویش در نھایت مالطفت رفتار، و شخصا بھ . قادر است آدمي چنان بھ وجود آورد

، و آنچھ در خزانھ ))كھ خاكپول در نظر وي ھمان اندازه قدر داشت . ((كلیھ شكایتھا رسیدگي میكرد
چندي قبل از آنكھ جان سپرد، خطاب بھ فرزندش، بظاھر . شخصي خویش بھ جا نھاد فقط یك دینار بود

  :اندرزھایي داد كھ ھیچ حكیم مسیحي قادر نبود سخني پر مغزتر از آن بگوید

رامش خاطر در آن نھفتھ طبق مشیت وي رفتار كن، زیرا آ..... پسرم، ترا بھ خداي تبارك و تعالي میسپارم
  . است

كوشش كن تا دل آحاد رعیت خود . زیرا خوني كھ بر زمین ریزد ھرگز نمیخسبد.... از خونریزي بپرھیز
زیرا تو از جانب خداوند و من بھ این سمت برگزیده شدھاي تا ; را بھ دست آوري و مراقب رفاه آنان باشي

اگر من . ران، بزرگان و امیران خویش را بھ دست آوريجھد كن تا دل وزی. خوشبختي آنھا را تامین كني
  . بھ مقام شامخي نایل آمدھام، علت آن است كھ با محبت و مالطفت دل مردم را تسخیر كردھام

  . ، ھنگامي كھ پنجاه و پنج سال بیشتر از عمرش نمي گذشت، بدرود حیات گفت١١٩٣وي در سال 
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  . جنگ صلیبي عكا را آزاد ساخت، اما بیت المقدس را ھمچنان در دست مسلمانان باقي گذاشتھ بود سومین

نتیجھاي چنین اندك از یك سلسلھ مبارزاتي كھ در آن بزرگترین سالطین اروپا شركت جستھ بودند طبعا 
ھاي  رد، توطئھغرق شدن فردریك بارباروسا، فرار فیلیپ اوگوست، قصور آشكار ریچا. مایھ دلسردي بود

بي دغدغھ شھسواران مسیحي در سرزمین مقدس، اختالفات بین شھسواران پرستشگاه و مھمان نواز، و 
شروع مجدد جنگ بین انگلیس و فرانسھ دماغ اروپاي مغرور را بھ خاك سایید و ایقان دین عیسي را در 

شت و امپراطوري وي لكن چون صالح الدین زود درگذ. میان پیروان آن بیش از پیش ضعیف ساخت
اینوكنتیوس سوم از آغاز تصدي مقام پاپي خواستار كوشش . امید مومنین اروپایي باال گرفت. تجزیھ شد

دیگري در این راه بود و كشیش سادھاي بھ نام فولك دونویي، در طي موعظاتي، سالطین و مردم را بھ 
  . شركت در چھارمین جنگ صلیبي دعوت كرد

فیلیپ ; امپراطور فردریك دوم پسري بود چھار سالھ. وجھ مایھ امیدواري نبودنتایج حاصلھ بھ ھیچ 
و ریچارد اول پادشاه انگلیس، كھ ; اوگوست شركت در یك جنگ صلیبي را براي یك عمر كافي میدانست

آخرین نامھ خود خطاب بھ صالح الدین را فراموش كرده بود، بھ سخنان تشویق آمیز و فولك خندید و در 
بھ من توصیھ میكني كھ سھ دختر خویش یعني غرور، آز، و ناپرھیزكاري را ترك : ((ي گفت پاسخ و

غرورم را بھ شھسواران پرستشگاه، : من آنھا را بھ آنھایي كھ بیش از ھمھ استحقاق دارند میبخشم . گویم
ینوكنتیوس در با تمام این احوال، ا.)) آزم را بھ راھبان سیتو، و ناپرھیز كاریم را بھ جماعت اسقفان

وي پیشنھاد كرد كھ مبارزه علیھ مصر در صورتي قرین كامیابي خواھد . تقاضاي خویش پافشاري ورزید
شد كھ ایتالیا حاكم بر دریاي مدیترانھ باشد، و تسلط بر سرزمین ثروتمند و حاصلخیزي مثل مصر بھترین 

ي با ونیز چانھ میزدند، عاقبت آن پس از آنكھ مدت. وسیلھ رسیدن بھ بیت المقدس و تسخیر آن شھر است
جمھوري كوچك دریانورد را راضي كردند، در برابر وسایل حركت چھار ھزار و پانصد نفر شھسوار با 

مركب آنھا، نھ ھزار تن از مالزمان، و بیست ھزار پیاده نظام بھ انضمام سیورسات نھ ماھھ آنھا را از 
ي جنگي مجھز بھ افراد پاروزن را در اختیار صلیبیون بھ عالوه، پنجاه فروند كشت; دریا فراھم سازد

. و نیز در مقابل این خدمات یك شرط قایل شد، و آن گرفتن نیمي از غنایم اراضي تصرف شده بود. بگذارد
سوداگران ونیزي ھمھ سالھ از طریق صدور . لكن ونیزیھا بھ ھیچ وجھ قصد حملھ بھ مصر را نداشتند

ر، و وارد كردن غالم، میلیونھا دالر استفاده میكردند و اكنون حاضر نبودند الوار و آھن و اسلحھ بھ مص
بھ ھمین . كھ این داد و ستد را با جنگ بھ مخاطره افكنند یا پیزا و جنووا را در این معامالت سھیم سازند

ي بستند سبب، در ھمان حال كھ مشغول مذاكره با كمیتھ صلیبیون بودند، مخفیانھ با سلطان مصر عقد اتحاد
ارنول، یكي از ). ١٢٠١(و متعھد شدند كھ آن كشور را در برابر تھاجم بیگانگان حراست كنند 

وقایعنگاران این عھد، اظھار میدارد كھ ونیز براي منحرف ساختن جنگ صلیبي از فلسطین، رشوه 
ران این سپاه سردا. ، لشكریان جدید صلیبي در ونیز گرد آمدند١٢٠٢در تابستان . چشمگیري دریافت كرد

عبارت بودند از ماركزه بونیفاچو از مونفرا، كنت لویي از بلوا، كنت بودوئن از فالندر، سیمون دو مونفور 
، و عده زیادي از بزرگان و )كھ بعدھا در مبارزه با بدعتگذاران آلبیگایي شھرت فراواني بھ دست آورد( 

وشامپاني، كھ نھ فقط در دیپلوماسي و مبارزات اشراف عھد، از جملھ ژوفروا دو ویالردوئن، و مارشال د
صلیبي سھم شایاني ایفا كرد، بلكھ تاریخ فضاحت آور آن را بھ صورت خاطرات آبرومندي تدوین كرد كھ 

بھ ھر كس . بھ سنت مالوف، اكثر صلیبیون از فرانسھ میآمدند. خود مقدمھ آثار ادبي منثور زبان فرانسھ بود
میجست دستور داده شده بود كھ بھ نسبت استطاعت مالي خویش مبلغي پول كھ در این امر خطیر شركت 

پس از گردآوري تمام وجوه، . مارك نقرھاي كھ ونیز مطالبھ میكرد گرد آید ٠٠٠،٨۵نقد ھمراه بیاورد تا 
كھ دلش را دریاي كرم ((انریكو داندولو، دوج تقریبا نابیناي ونیز . مارك كمبود داشتند ٣۴٠٠٠ھنوز 
، با تمام حرمتي كھ از آن مردي نود و چھار سالھ بود، پیشنھاد كرد كھ اگر صلیبیون در تسخیر ))دندمیخوان

این بندر . بندر زارا بھ ونیز مدد رسانند، جمھوري مزبور از تقاضاي مابقي پول صرف نظر خواھد كرد
تسخیر كرده بود، و  ونیز آن را ٩٩٨در . بعد از خود ونیز مھمترین بندر دریاي آدریاتیك محسوب میشد
اما در این تاریخ بھ مجارستان تعلق داشت . بارھا در آنجا مردم علم شورش برافراشتھ و منكوب شده بودند

از آنجا كھ ثروت و قدرت این بندر رو بھ فزوني بود، . و تنھا راه ارتباط اراضي مجارنشین با دریا بود
اینوكنتیوس سوم چنین پیشنھادي را . اتیك شودونیز بیم آن داشت كھ رقیب عمده وي در تجارت آدری
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لكن صداي . شریرانھ نامید و تھدید كرد كھ ھر كس در اجراي این نقشھ شریك شود، او را تكفیر میكند
ھاي طال آن قدر بلند بود كھ امكان نداشت سخنان بزرگترین و مقتدرترین پاپھاي عالم بھ گوش  دلنواز سكھ
  . كسي رسد

ناوگان مشترك جنگجویان بر زارا ھجوم بردند و آن بندر را در عرض پنج روز تسخیر، و غنایم بھ دست 
. آنگاه صلیبیون ھیئتي را بھ شفاعت نزد پاپ روانھ داشتند و تقاضاي عفو كردند. آمده را خود تقسیم كردند

صلیبیون از پاپ . رد دارندپاپ برایشان آمرزش فرستاد، لكن تقاضا كرد كھ غنایم بھ دست آمده را مست
ونیزیھا حكم تكفیر پاپ را نادیده انگاشتند و . براي آمرزش گناھان تشكر كردند، اما غنائم را نگاه داشتند

حكومت سلطنتي بیزانس . درصدد اجراي دومین قسمت برنامھ خویش، كھ تسلط بر قسطنطنیھ بود، برآمدند
در این مبارزات بھ صلیبیون كرد اندك بود، اما منافعي  كمكي كھ; از جنگھاي صلیبي چیزي نیاموختھ بود

قسمت اعظم آسیاي صغیر را دوباره بھ چنگ آورد و با آرامش و قرار شاھد تضعیف ; سرشار عایدش شد
امپراطور مانوئل ھزاران نفر از . متقابل اسالم و غرب در كشمكشي كھ بر سر فلسطین روي میداد شد

ني، و چند صباحي امتیازات تجارتي و نیز را در آن سامان لغو كرده بود ونیزیھا را در قسطنطنیھ زندا
اسحاق دوم، ملقب بھ آنگلوس، بي ھیچ ناراحتي و دغدغھ خاطري، با اعراب مسلمان متحد شده ). ١١٧١(

پسر اسحاق، كھ او نیز . اسحاق بھ دست برادرش آلكسیوس سوم خلع، زنداني، و نابینا شد ١١٩۵در . بود
از سناي ونیز و صلیبیون تقاضا كرد . وي عازم ونیز شد ١٢٠٢در . نام داشت، بھ آلمان گریختآلكسیوس 

كھ پدرش را نجات دھند و دوباره بھ مقام سلطنت بردارند، و در عوض وعده داد كھ براي ھجوم بھ 
سنگیني را  داندولو و بارونھاي فرانسوي قرار داد. مسلمانان ھمھ نوع سیورسات در اختیار آنھا قرار دھد

مارك نقره بھ  ٠٠٠،٢٠٠بھ این معني كھ از وي تعھد گرفتند مبلغ : بر آلكسیوس جوان تحمیل كردند
صلیبیون تسلیم كند ،سپاھي مركب از ده ھزار نفر را براي خدمت در فلسطین مجھز سازد، و كلیساي 

  . ارتدوكس یوناني را مطیع و منقاد پاپ اعظم گرداند

كانھ، اینوكنتیوس سوم صلیبیون را از ھجوم بھ امپراطوري بیزانس باز داشت، و با وجود این رشوه زیر
برخي از اعیان حاضر بھ شركت در . تھدید كرد كھ ھركس را كھ از گفتھ او تخلف ورزد تكفیر خواھد كرد

بخشي از سپاھیان، خود را از مبارزات صلیبي معاف دانستند و بھ زادبومشان . چنین ماجرایي نشدند
لكن امید بھ تسخیر ثروتمندترین شھر اروپا چنان اندیشھ نوید بخشي بود كھ تاب و توان از ھمھ . شتندبرگ

فروند كشتي، در میان شور و شعفي  ۴٨٠، ناوگان عظیم مزبور، مركب از ١٢٠٢در اول اكتبر . میبرد
بیا اي روح ((بسیار، در حالي كھ كشیشان بر باالي حصارھاي جنگي ناوھا مشغول ترنم سرود مذھبي 

  . بودند، بھ حركت درآمد)) القدس، آفریدگار

، آن ناوگان عظیم بھ مقابل شھر قسطنطنیھ ١٢٠٣ژوئن  ٢۴پس از یك رشتھ تاخیرھاي گوناگون، در 
  . رسید

  : ویالردوئن درباره این واقعھ مینویسد 

ز تحیر باز مانده بود، زیرا مطمئن باشید كھ آنھایي كھ ھرگز قسطنطنیھ را ندیده بودند اكنون دیدگانشان ا
شھري كھ با دیوارھاي ; ھرگز باور نمیكردند كھ در تمامي جھان شھري این قدر ثروتمند وجود داشتھ باشد

بلند و برجھاي استوار محاط بود و كاخھایي شاھانھ و كلیساھایي پرشكوه داشت، و تعداد این گونھ بناھا آن 
و . شھرھاي دیگر عالم تفوق داشت; م نمیدید، ھرگز باورش نمیشدقدر زیاد بود كھ اگر كسي آنھا را بھ چش

و در این امیر ; بدان كھ در میان ما ھیچ كس آن قدر جسور نبود كھ از دیدن آن منظره لرزه بر اندامش نیفتد
شگفتي نبود، زیرا از آغاز خلقت جھان تا كنون، مردان ھرگز بھ امري چنین خطیر، مانند تھاجم ما بر 

  . در نداده بودند شھر، تن

اتمام حجتي بھ آلكسیوس تسلیم شد بھ این مضمون كھ باید بي درنگ اریكھ امپراطوري را بھ برادر نابینا یا 
چون وي از قبول این امر . برادرزادھاش، آلكسیوس جوان كھ ھمراه ناوگان سفر كرده بود، واگذارد
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ار شھر، در خشكي پیاده شدند، و داندولوي خودداري ورزید، صلیبیون در برابر مقاومتي جزیي، جلو حص
اعیان یوناني اسحاق . آلكسیوس سوم بھ تراكیا گریخت. كھنسال اولین كسي بود كھ بھ ساحل قدم نھاد

آنگلوس را از سیاھچال بیرون آوردند، بر اریكھ سلطنتش نشانیدند، و پیامي بھ نام وي نزد سركردگان سپاه 
  . وي در انتظار است كھ بھ پسر خویش خوشامد بگوید التین فرستادند بھ این مضمون كھ

ھا و قولھایي كھ پسرش داده بود،  داندولو و بارونھا، بعد از گرفتن تعھدي از اسحاق مشعر بر انجام وعده
اما چون یونانیان آگاه شدند كھ . وارد شھر شدند، و آلكسیوس چھارم جوان تاج امپراطوري را بر سر نھاد

مردم عادي متوجھ شدند . ا بھ چھ قیمتي خریده است، با نفرت و خشم از وي برگشتندوي پیروزي خویش ر
كھ امپراطور، براي ایفاي قول خویش بھ منظور رسانیدن كمك مالي بھ سپاه نجات دھنده، بھ گرفتن مالیات 

  . از آنھا نیاز دارد

بودند، و طبقھ روحانیون با  طبقھ اشراف یوناني از حضور اعیان و سپاھیان بیگانھ در خاك خویش متنفر
در ھمین احوال، پارھاي . خشم تمام پیشنھاد را رد كرده بودند و حاضر بھ اطاعت از شخص پاپ نمیشدند

از سپاھیان التین كھ جمعي از مسلمانان را در مسجدي، آن ھم در یك شھر مسیحي، مشغول عبادت دیده 
آتشسوزي مدت . ند و مومنین مسلمان را كشتندبودند، چنان دچار وحشت شدند كھ آن مسجد را آتش زد

ھشت روز ادامھ داشت و بھ فاصلھ پنج كیلومتر بھ اطراف سرایت و بخش عظیمي از قسطنطنیھ را مبدل 
شاھزادھاي كھ پیوند نسبي با خاندان امپراطور داشت مردم را بھ شورش دعوت كرد، . بھ خاكستر كرد

آنگلوس را دوباره زنداني ساخت، و خود بھ اسم آلكسیوس پنجم  آلكسیوس چھارم را بھ قتل رسانید، اسحاق
بر تخت نشست و شروع بھ تدارك و تجھیز سپاه كرد تا لشكریان التین را از ) مشھور بھ دوكاس(

اما یونانیان ، كھ سالیان سال در داخل حصار شھرھاي خویش بھ امن . اردوگاھشان در غالطیا بیرون كند
پس از . ، اینك از آن فضایل دیرینھ رومي جز اسمي بیش برایشان بھ جا نمانده بودو امان خو گرفتھ بودند

آلكسیوس پنجم گریخت، و التینھاي پیروزمند . یك ماھي كھ قسطنطنیھ در محاصره بود، ھمگي تسلیم شدند
سربازان ). ١٢٠۴(مانند گروه عظیمي از ملخھاي گرسنھ بھ جان پایتخت امپراطوري بیزانس افتادند 

لیبي، كھ مدتھا بود چنین لقمھ چرب و شیریني را انتظار میكشیدند، اینك در اثناي ھفتھ عید فصح، چنان ص
عده . قسطنطنیھ را مورد تاراج قرار دادند كھ حتي رم در یورش واندالھا و گوتھا نظیرش را ندیده بود

. ، اما غارت حد و حصري نداشتتلفات یونانیان آن قدرھا زیاد نبود، و شاید از دوھزار نفر تجاوز نمیكرد
لشكریان . اصیلزادگان التین كاخھا را بین خودشان تقسیم، و نفایسي را كھ در آنھا یافتند تصاحب كردند

نھ فقط طال و . ھاي مردم، دكانھا، و كلیساھا شدند و آنچھ پسند خاطرشان افتاد بھ غنیمت برداشتند وارد خانھ
ال در كلیساھا گرد آمده بود بھ تاراج رفت، بلكھ پارھاي از نقره و جواھراتي كھ در عرض ھزار س

  . یادگارھاي قدسیان نیز ناپدید شد و چندي بعد در اروپاي باختري بھ قیمتھاي گزافي بھ فروش رسید

بود، چھ در  ١۴۵٣خساراتي كھ بر كلیساي سانتا سوفیا وارد آمد بمراتب عظیمتر از ضایعات تركان در 
از آنجا كھ . رگ كلیسا را تكھ تكھ كردند تا طال و نقره آن را میان فاتحان تقسیم كننداین تاراج محراب بز

ھاي آن  ونیزیھا بارھا بھ عنوان سوداگر بھ این شھر آمده بودند، بدیھي است كھ میدانستند نفیسترین گنجینھ
ھا،  مجسمھ. نددر كجا قرار دارد، واز این رو با منتھاي ھوشیاري این گونھ نفایس را بھ سرقت برد

چھار اسب برنزیي كھ مشرف بر شھر قسطنطنیھ . منسوجات، غالمان، و جواھرات ھمھ بھ دست آنھا افتاد
نھ دھم تمامي مجموعھ . بود از این پس بھ ونیز برده میشد تا زیب و زیور میدان كلیساي سان ماركو شود

م ممتاز ساخت از این سرقتي كھ بھ آثار ھنري و جواھراتي كھ بعدھا خزانھ كلیساي مزبور را در عال
. براي محدود ساختن ھتك ناموس پارھاي اقدامات بھ عمل آمد. طرزي دقیق ترتیب داده شده بود تامین شد

بسیاري از سپاھیان جانب اعتدال را رعایت نمودند و خود را با فواحش راضي كردند، لكن اینوكنتیوس 
سركشي نفس اماره، نھ اعتنایي بھ سن داشتند، نھ بھ جنس، و سوم شاكي بود كھ سپاھیان التین، در برابر 

ھاي یوناني ناگزیر بودند عشقورزي سورچیان یا برزگران فرانسوي یا ونیزي  نھ حرفھ دیني، چنانكھ راھبھ
. ھا بھ یغما رفت و كتابھاي خطي گرانبھایي خراب یا ناپدید شد در میان این چپاولھا، كتابخانھ. را تحمل كنند

از . ھاي مردم، را ویران كرد ھا و چند موزه، بھ اضافھ كلیساھا و خانھ ریق دیگر كتابخانھدو ح
ھاي سوفكل و اوریپید، كھ تا آن تاریخ تمام و كمال حفظ شده بود، پس از این تاراجھا و  نمایشنامھ
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گامي كھ موج ھن. ھزاران شاھكار ھنري دزدیده، ضایع، یا منھدم شد. آتشسوزیھا فقط معدودي بھ جا ماند
تعدي و تاراج فرو نشست، اشراف التین بودوئن، كنت فالندر، را برگزیدند تا فرمانرواي امپراطوري 

امپراطوري . ، و فرانسھ را زبان رسمي این سلطنت نوبنیاد قرار دادند)١٢٠۴(التیني قسطنطنیھ شود 
ونیز، كھ . راف التین حكومت میكردبیزانس بھ چند قلمرو و فئودال تقسیم شد كھ بر ھر كدام یك نفر از اش

ھاي بازرگاني داشت، سلطھ خویش را بر آدریانوپل، اپیروس، آكارنانیا،  اشتیاق فراواني بھ نظارت در راه
مجمعالجزایر یونیایي، بخشي از پلوپونز، ائوبویا، مجمعالجزایر اژه، گالیپولي، و سھ ھشتم قسطنطنیھ 

كھ سوداگران جنووایي در بیزانس داشتند از چنگ آنھا )) ایيھ كارخانھ((مواضع مقدم و . محرز ساخت
دیري . بر خویش نھاد)) بیرون آورده شد، ونیز فرمانفرماي یك چھارم و یك ھشتم امپراطوري روم

بیشتر روحانیون یوناني را از مقامشان عزل، . نگذشت كھ وي در اوج كامیابي شرارت آمیزش در گذشت
آنھا منصوب كردند، و چون عده این قبیل كشیشان كم بود، در بعضي موارد و كشیشان التیني را بھ جاي 

اینوكنتیوس سوم، كھ ھنوز بھ عمل لشكریان ; افراد عادي را با شتاب تمام در سلك روحانیون در آوردند 
اكثر مبارزان . التین معترض بود، اتحاد رسمي مجدد دو كلیساي یونان و التین را با حسن نیت قبول كرد

برخي در متصرفات جدید رحل اقامت . یبي با غنایمي كھ بھ دست آورده بودند بھ میھن خود بازگشتندصل
شاید صلیبیون چنین میپنداشتند . افكندند، و فقط مشتي خود را بھ فلسطین رسانیدند، كھ آن نیز بي نتیجھ بود
مستحكمتر از روزي كھ  كھ چون قسطنطنیھ بھ دست آنھا بیفتد، در برابر تركان پایگاھي خواھد بود

لكن نسلھا اختالف بین التینھا و یونانیھا اینك نیروي جھان . امپراطوري بیزانس بر آنجا حكومت میكرد
امپراطوري بیزانس ھرگز از این ضربت كمر راست نكرد، و تسخیر . یوناني را ناچیز كرده بود

  . تركان بر آن شھر را فراھم آوردقسطنطنیھ بھ دست سپاھیان التین در طي دو قرن مقدمات استیالي 

VIII - ١٢٩١-١٢١٢:اضمحالل جنگھاي صلیبي   

افتضاح چھارمین جنگ صلیبي، كھ در عرض ده سال بر شكست سومین جنگ افزوده شد، ھیچ گونھ مایھ 
تسلي خاطر براي دین مسیحي، كھ بزودي با احیاي حكمت ارسطو و خردگرایي دقیق طرفداران ابن رشد 

ان چنین متفكران در توضیح این موضوع كھ از چھ رو خداوند راضي بھ شكست مدافع. مواجھ میشد، نبود
در . امر مقدسي شده و فقط توفیق را نصیب مردم شروري چون ونیزیھا ساختھ ممارست فراواني داشتند

میان این شك و تردیدھا، بھ اندیشھ مردمان ساده دل چنین خطور كرد كھ فقط بیگناھي میتواند وسیلھ 
عي درباره وي در دست ، جواني آلماني، كھ چندان اطال١٢١٢در . استیالي دوباره بر سنگر مسیح شود

نیست و فقط از او بھ نیكوالوس یاد میكنند، اعالم داشت كھ خداوند بھ او ماموریت داده است كھ سپاھي 
كشیشان و نیز مردمان غیر روحاني . صلیبي از كودكان بیاراید و آنھا را بھ سرزمین مقدس رھبري كند

اعصار مردمان دستخوش احساسات پر شور عمل وي را تقبیح كردند، اما در عھدي كھ بیش از سایر 
پدر و مادرھا نھایت درجھ كوشش كردند تا كودكان خود را از . میشدند، چنین نظري بآساني رواج گرفت
كھ رویھمرفتھ سنشان از ) و برخي از دختران با لباس پسرانھ(این خیال متصرف كنند، اما ھزاران پسر 

ي خود خارج شدند و بھ دنبال نیكوالوس راه افتادند، و شاید ھم ھا دوازده تجاوز نمیكرد، پنھاني از خانھ
. را انتخاب میكنند) بیتالمقدس(خوشحال بودند كھ استبداد خانھ را پشت سر میگذراند و آزادي راه اورشلیم 

خیل انبوھي مركب از سي ھزار كودك ، كھ بیشترشان از كولوني بیرون آمده بودند، از كنار رود سن 
و از فراز سلسلھ جبال آلپ عده زیادي از گرسنگي تلف، و برخي كھ از قافلھ عقب مانده بودند سرازیر شد 

. جماعتي از دزدان بھ آنھا پیوستند و، بین راه خوراك و پوشاكشان را دزدیدند; نصیب گرگان بیابان شدند 
یھاي مادي آنھا را مورد در اینجا ایتالیای. آنھا كھ جان سالمي در برده بودند سرانجام بھ جنووا رسیدند

ھیچ ناخدایي حاضر نبود ایشان را بھ فلسطین برساند، و ھنگامي كھ . تمسخر قرار دادند و بھ شك انداختند
. بھ پاپ اینوكنتیوس سوم پناه آوردند، وي با مالیمت آنھا را بھ بازگشت بھ زاد و بومشان تشویق كرد

پ نھادند، و بسیاري در جنووا اقامت گزیدند و بھ فرا بعضي نومید و پریشان دوباره رو بھ سوي جبال آل
در ھمین سال، در فرانسھ، شباني دوازدھسالھ . گرفتن رسوم و آداب یك جامعھ بازرگاني مشغول شدند

موسوم بھ اتین نزد فیلیپ اوگوست آمد و گفت كھ ھنگامي كھ وي مشغول چرانیدن گلھ خویش بوده، عیسي 
. ن داده است كھ راھبر لشكري صلیبي مركب از كودكان بھ فلسطین باشدبر وي ظاھر شده، بھ او فرما
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با اینھمھ، بیست ھزار جوان دور ھم گرد آمدند تا ; فیلیپ او را فرمان داد كھ بھ نزد گوسفندانش برگردد
بود این جماعت رو بھ مارسي بھ راه افتادند، زیرا اتین بھ آنھا نوید داده . زیر پرچم اتین عزم فلسطین كنند

در مارسي اقیانوس . كھ آنجا اقیانوس دھان باز خواھد كرد و آب خواھد خشكید تا ھمگي بھ فلسطین برسند
ھمھ آنھا در . دھان باز نكرد، اما دو تن از كشتیداران حاضر شدند بھ رایگان آنھا را بھ مقصدشان برسانند

دو تا از . بودند، بھ حركت در آمدند ھفت فروند كشتي جمع شدند و، در حالیكھ مترنم بھ سرودھاي پیروزي
كودكان دیگر را بھ . این كشتیھا در نزدیكي ساحل ساردني شكست، و ھمگي سرنشینان آن دو تلف شدند

بعدا، بھ فرمان فردریك دوم، كشتیداران مزبور را . تونس یا مصر بردند و آنھا را بھ عنوان غالم فروختند
  . ختندبھ سبب ارتكاب بھ این جرم بھ دار آوی

سھ سال بعد، اینوكنتیوس سوم در چھارمین شوراي التران بار دیگر از اروپاییان تقاضا كرد كھ موطن 
عیسي مسیح را از چنگ مسلمانھا بیرون آورند، و نقشھ ھجوم بھ مصر را، كھ از جانب ونیز خنثا شده 

بھ سرداري اندراش دوم  پنجمین سپاه صلیبي از آلمان، اتریش، و مجارستان، ١٢١٧پیش كشید در . بود
. شاه مجارستان، بھ حركت در آمد و بھ سالمت بھ دمیاط و واقع در منتھي الیھ شرقي مصب نیل، رسید

شھر دمیاط بعد از یك سال محاصره گشوده شد، و ملك كامل، سلطان جدید مصر و سوریھ، پیشنھاد صلح 
لیبیون واگذارد، اسراي مسیحي را آزاد كرد، بھ این معني كھ حاضر شد قسمت اعظم بیتالمقدس را بھ ص

  . كند، و صلیب واقعي را باز پس دھد

جنگ . صلیبیون افزون بر اینھا خواستار غرامتي نیز شدند، كھ ملك كامل از پذیرفتن آن خودداري ورزید
. قواي امدادي تازه نفسي كھ انتظارشان میرفت نرسیدند. از سر گرفتھ شد، لكن بھ خوبي پیش نرفت

ام معاھده ترك مخاصمھاي براي ھشت سال میان طرفین بھ امضا رسید كھ طبق آن مقرر شد صلیب سرانج
واقعي بھ صلیبیون باز گردانده شود، لكن دمیاط بار دیگر از آن مسلمانان باشد و كلیھ سپاھیان مسیحي از 

ه داده بود كھ بھ ، وي با اداي سوگند بھ جرگھ صلیبیون در آمده و وعد١٢١۵در . خاك مصر بیرون بروند
جمع محاصره كنندگان دمیاط بپیوندد، اما اشكاالت سیاسي در ایتالیا، و شاید ھم نداشتن ایمان كافي، مانع از 

، ھنگامي كھ براي تاخیر و تعللھاي پي در پي تكفیر شده بود، عزم ١٢٢٨فردریك در . حركت وي شده بود
گونھ كمكي از مومنین مسیحي آنجا دریافت نكرد، در ورود بھ فلسطین وي ھیچ. جنگ صلیبي ششم را كرد

وي . زیرا ھمھ او را متمرد و رانده كلیسا میدانستند و از حشر و نشر با وي خودداري میورزیدند
نمایندگاني بھ نزد ملك كامل فرستاد كھ در این موقع رھبري لشكریان مسلمانان را در نابلوس بر عھده 

فخرالدین سفیر سلطان، از اطالع فردریك بر زبان عربي ; یك جواب داد كامل مودبانھ بھ نامھ فردر. داشت
دو سلطان از سر مودت شروع بھ تبادل آرا و . و احاطھ وي بر ادبیات، علوم، و فلسفھ سخت در شگفت شد

بھ موجب این . ، دو جھان اسالم و مسیحیت را متحیر ساختند)١٢٢٩(تعارفات كردند و، با عقد پیماني 
ملك كامل عكا، یافا، صیدا، ناصره، بیتلحم، و تمامي بیتالمقدس، مگر قبھالسخره كھ در نظر عھدنامھ، 

مقرر شد كھ زایران مسیحي حق ورود بھ محوطھ مزبور . مسلمانان مقدس بود، را بھ فردریك واگذار كرد
بیت لحم از  را داشتھ باشند، تا در صورت تمایل در محل ھیكل سلیمان نماز گزارند و مسلمانان نیز در

طرفین موافقت كردند كھ كلیھ اسراي خود را آزاد كنند و مدت ده سال و . حقوق ھمانندي برخوردار شوند
امپراطور تكفیر شده موفق بھ تحصیل چیزي شده بود كھ یك قرن تمام . ده ماه مكلف بھ حفظ صلح باشند

تلف، كھ با تفاھم و احترام متقابل سرانجام دو فرھنگ مخ. جھان مسیحي در نیل بھ آن كوتاھي كرده بود
مسیحیان بیت المقدس خوشحال . براي لحظھاي بھ ھم نزدیك شده بودند، مودت بین خود را امكانپذیر دیدند

شدند، اما پاپ گرگوریوس نھم این عھد نامھ را بھ عنوان توھیني بھ عالم مسیحیت ناپسند شمرد و حاضر 
اشراف مسیحي فلسطین اورشلیم را در اختیار خود در آوردند  پس از عزیمت فردریك،. بھ تصویب آن نشد

  ). ١٢۴۴(و با حكمران مسلمان دمشق علیھ سلطان مصر متفق شدند 

سلطان مصر تركان خوارزمي را بھ كمك طلبید، و ایشان بیت المقدس را تسخیر و تاراج كردند و عده 
رس مسیحیان را در غزه شكست داد و بار دیگر دو ماه بعد، ملك ظاھر بیب. زیادي از ساكنان شھر را كشتند

py  ). ١٢۴۴اكتبر(بیت المقدس مسخر لشكر اسالم شد 
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در حالي كھ اینوكنتیوس چھارم مسیحیان را بھ جھادي علیھ فردریك دوم دعوت میكرد و بھ تمام افرادي كھ 
وید میداد كھ شامل حال حاضر بھ جنگ با امپراطور مزبور در ایتالیا بودند ھمان امتیازات و گذشتھایي را ن

مبارزان صلیبي در فلسطین میشد، لویي نھم، پادشاه پارساي فرانسھ بھ تدارك ھفتمین جنگ صلیبي 
  . پرداخت

اندكي بعد از سقوط بیتالمقدس، لویي رسما بھ سپاه صلیبي پیوست و بزرگان كشور را تشویق كرد كھ از 
ھاي گرانبھایي  ھ از چنین عملي كراھت داشتند جبھھنگام عید میالد مسیح بھ برخي ك; وي پیروي كنند 

اینوكنتیوس حاضر . ھدیھ كرد و فردریك بكار برد تا مگر اروپاي متحدي از مبارزان صلیبي پشتیباني كند
را نزد خان بزرگ مغوالن فرستاد و  - جوواني د پیانو كارپیني  - در عوض، وي راھبي ; بھ آشتي نشد 

خان مغول در پاسخ خواستار . یحیان بھ ضد تركان آسیاي صغیر متحد شوندپیشنھاد كرد كھ مغوالن و مس
  . انقیاد عالم مسیحي شد

لویي با شھسواران فرانسوي خویش، از جملھ ژان سیر دو ژوئنویل كھ بعدا فتوحات  ١٢۴٨سرانجام در 
ند و بھ زودي آن مبارزین بھ دمیاط رسید. پادشاه خود را در تاریخ معروفي گرد آورد، عزم فلسطین كردند
ھاي جنگ بھ كلي فراموش شده بود، بھ  را تسخیر كردند، لكن طغیان ساالنھ آب نیل، كھ در طرح نقشھ

مجرد ورود صلیبیون آغاز شد، و اراضي اطراف نیل را چنان آب فرا گرفت كھ مبارزان تقریبا مجبور 
یع تاسف آنھا نشد، و ژوئنویل مینویسد اما رویھمرفتھ این توقف اجباري ما. شدند شش ماه در دمیاط بمانند

ھنگامي )) و مردمان عادي بھ عشقبازي با زنان ھرزه معتاد شدند... بارونھا بھ تدارك مجالس سور((كھ 
كھ سپاه صلیبي دوباره بھ حركت در آمد، تعداد نفرات آن بر اثر گرسنگي، بیماري، و فرار تحلیل رفتھ و 

در منصوره لشكریان مسیحي، با وجود شجاعتي كھ از خود نشان . بر اثر بي انضباطي ضعیف شده بود
ده ھزار تن مسیحي، از جملھ خود لویي . دادند، شكست خوردند و صفوف در ھم شكستھ آنھا ھزیمت یافت

یكي از پزشكان عرب لویي ). ١٢۵٠(كھ بر اثر عارضھ اسھال خوني غش كرده بود، بھ اسارت در آمدند 
معادل (ز یك ماه پر مشقت، در برابر تسلیم دمیاط و پانصد ھزار لیور را معالجھ كرد، و بعد ا

ھنگامي كھ لویي با پرداخت چنین فدیھ ھنگفتي . فدیھ، او را آزاد ساختند) دالر امروزي ٠٠٠،٨٠٠،٣
موافقت كرد، سلطان مصر یك پنجم آن را كاست و براي نیمي از این مبلغ كھ نقدا پرداختھ نشده بود، بھ 

لویي بازمانده لشكریان خویش را بھ عكا برد، مدت چھار سال در آنجا . ار فرانسھ اعتماد كردقول شھری
اقامت كرد، و بیھوده از اروپا تمنا میكرد كھ دست از جنگھاي داخلي خود بردارد و پشتیبان وي در جنگ 

شت و تقاضاي وي راھب معروفي، گیوم دو روبروكي، را بھ نزد خان مغول روانھ دا. صلیبي جدیدي شود
در . پاپ اینوكنتیوس را تكرار كرد، لكن جواب خان مغول درست ھمان چیزي بود كھ قبال شنیده بودند

  . ، لویي بھ فرانسھ بازگشت ١٢۵۴

  . سالھاي اقامت لویي در مشرق زمین آتش نفاق و دستھبندي را در میان مسیحیان آن منطقھ فرو نشانده بود

یك جنگ داخلي در بنادر  ١٢۶٠تا  ١٢۵۶از . ا از نو مشتعل ساختعزیمت وي از فلسطین آن آتش ر
ھاي مسیحي را بھ میان كشید و  سوریھ میان ونیزیھا و سوداگران جنووایي در گرفت كھ پاي كلیھ فرقھ

ملك ظاھر بیبرس، غالمي كھ بھ مقام سلطنت مصر رسیده بود، . قواي مسیحیان را در فلسطین تحلیل برد
در كناره ساحلي بھ حركت در آمد و شھرھاي مسیحي را یكي پس از دیگري تسخیر با لشكریان خویش 

اسراي . گشوده شد ١٢۶٨، و انطاكیھ در ١٢۶٧، یافا در ١٢۶۶، صفد در ١٢۶۵قیصریھ در . كرد
مسیحي بھ قتل رسیدند یا بھ غالمي در آمدند، لویي نھم، كھ اكنون در كھولت باز عرق دینداریش بھ جنبش 

سھ پسرش از وي پیروي ). ١٢۶٧(ود، براي دومین بار زیر پرچم صلیبي عزم فلسطین كرد در آمده ب
ھاي وي را در عین مردانگي ابلھانھ دانستند و حاضر بھ ھمراھي با او  كردند، اما اشراف فرانسوي نقشھ

. ي نبوداما ژوئنویل كھ لویي را از تھ قلب دوست میداشت آماده شركت در این ھشتمین جنگ صلیب. نشدند
 -كھ در امر حكومت آدمي خردمند، و در تمشیت امور جنگ شخصي نادان بود  - این بار پادشاه فرانسھ 

قواي اندك خود را در خاك تونس پیاده كرد، زیرا امیدوار بود كھ حكمران مسلمان تونس را بھ دین مسیح 
آفریقا نگذاشتھ بود كھ  ھنوز پا بھ خاك. دعوت كند و از طرف مغرب مصر را مورد ھجوم قرار دھد
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را بر لب داشت، جان )) اورشلیم((و، در حالي كھ كلمھ )) بھ واسطھ ترشحي در معده بیمار شد((ناگھان 
یك سال بعد، ادوارد، شاھزاده انگلیسي، در عكا پیاده شد و شجاعانھ بھ چند حملھ بي ). ١٢٧٠(سپرد 

ضایعھ نھایي ھنگامي . ھ سلطنت را تصاحب كندحاصل دست زد و با شتاب تمام عازم انگلیس شد تا اریك
روي داد كھ برخي از ماجراجویان مسیحي بر كارواني متعلق بھ مسلمانان در سوریھ ھجوم، و اموال مردم 

را بھ غارت بردند، نوزده تن از سوداگران مسلمان را بھ دار آویختند، و چند شھر مسلمانان را تاراج 
. ھ مسیحیان باید تالفي مافات را بكنند و در مقابل غرامات كافي بپردازندسلطان خلیل تقاضا كرد ك. كردند

چون كسي بھ تقاضاي وي وقعي ننھاد، بھ سوي عكا، كھ نیرومندترین موضع مقدم مسیحیان بود، لشكر 
در این واقعھ شصت ھزار نفر اسیر گرفتھ . كشید و بعد از چھل و سھ روز محاصره آنجا را تسخیر كرد

اندكي پس از این واقعھ، صور، ). ١٢٩١(دستور خلیل یا آنھا را بھ غالمي در آوردند یا كشتندشد كھ بھ 
چند صباحي مملكت التیني اورشلیم فقط بھ صورت عناوین پوچي كھ . صیدا، حیفا، و بیروت گشوده شدند

ویان یا مردان امرایي چند بر خود مینھادند در عالم فرض بھ جا ماند، و مدت دو قرن تني چند از ماجراج
را از )) ستیزه بزرگ((پرشور، بھ صورت متفرق و جداگانھ، كوششي بیھوده ورزیدند تا مگر این 

  . سرگیرند، ولي اروپا میدانست كھ جنگھاي صلیبي بھ پایان رسیده است

IX  - نتایج جنگھاي صلیبي   

راز داشتھ بودند بھ نتیجھاي جنگھاي صلیبي در دستیابي بھ مقاصد مستقیم و نیاتي كھ مسیحیان آشكارا اب
بعد از دو قرن جنگ بیت المقدس در دست سالطین درنده خوي ممالیك بود، و زایران مسیحي كھ . نرسید

سالطین مقتدر مسلمان، كھ روزگاري نسبت بھ . بھ آن شھر میآمدند معدودتر و بر جان خود بیمناكتر بودند
بنادر . ھجومھاي اقوام مسیحي، فاقد این خصلت شده بودند پیروان سایر ادیان تساھل نشان میدادند، بر اثر

آسایش، . فلسطین و سوریھ، كھ براي سوداگران ایتالیایي تسخیر شده بود، بدون استثنا از دست رفتھ بود
جھد بلیغ پاپھا در راه استقرار صلح در اروپا بھ . فرھنگ، و جنگ بمراتب بر تمدن مسیحي برتري دارد

خود پاپھا علیھ امپراطوران، بي اثر )) جھادھاي((شترك، بر اثر امیال ناسیونالیسم و وسیلھ ایجاد ھدف م
از آنجا كھ . فئودالیسم بزحمت از شكستي كھ در مبارزات صلیبي خورده بود كمر راست كرد. شده بود

خود را شیوه فئودالیسم متناسب با مردانگي و ماجراجویي فردي در حیطھ محدودي بود، طبعا نتوانستھ بود 
بدون عذر . با مقتضیات آب و ھواي مشرق زمین و مبارزاتي كھ دور از اروپا صورت میگرفت وفق دھد

موجھي، كارش در رسانیدن سیورسات و ملزومات بھ لشكریاني كھ مرتبا خطوط مھمات رساني آنھا 
  . طویلتر میشد بھ فضاحت كشیده بود

غلبھ بر مسیحیان بیزانس تحلیل برده و روحیھ خود را  بھ جاي تسلط بر مسلمانان، قواي مادي خود را در
بسیاري از شھسواران براي تامین مخارج سفرھاي خویش بھ مشرق زمین ناگزیر . ضعیف ساختھ بود

در برابر مبلغي، از ; امالك خود را نزد لردھا، صرافان، كلیسا، یا سلطان بھ رھن گذاشتھ یا فروختھ بودند 
یا در برابر مبلغي، ;ھ در شھرھاي قلمرو خود داشتند صرفنظر كرده بودندكلیھ حقوق و امتیازاتي ك

ھزاران سرف از امتیازي كھ . عوارض و دیون فئودال را بھ بسیاري از كشاورزان واگذار كرده بودند
شخص پاپ براي شركت در جنگ صلیبي بھ آنھا داده بود استفاده كرده، زمین را ترك گفتھ بودند و دیگر 

در حالي كھ اسلحھ و ثروت فئودال بھ طرف مشرق . ر امالك اربابي سابق باز نمیگشتندھرگز بھ س
این یكي از نتایج مھم جنگھاي  -سرازیر شده بود، بر قدرت و ثروت حكومت پادشاھي فرانسھ افزوده شد

. در عین حال، بر اثر این مبارزات، دو امپراطوري روم شرقي و غربي ضعیف شدند. صلیبي بود
طوران روم غربي، بر اثر شكستھاي خود در بیت المقدس و كشمكشھاي خویش با یك دستگاه پاپي كھ امپرا

  . بر اثر جنگھاي صلیبي اعتالي بیشتري یافتھ بود، حیثیت خود را از دست دادند

از نوپا بھ حیات نویني نھاد، ھرگز آن قدرت یا اعتبار  ١٢۶١و امپراطوري روم شرقي، ھر چند كھ در 
با تمام این احوال، جنگھاي صلیبي تا این حد مقرون بھ پیروزي بود كھ . ویش را بھ دست نیاوردسابق خ

جھان اسالم نیز بر اثر . قسطنطنیھ را تسخیر كرده بودند ١۴۵٣بدون آن جنگھا تركھا مسلما مدتھا قبل از 
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. بود از پا در آمدجنگھاي صلیبي ضعیف شد و در برابر سیل ھجوم مغول بمراتب آسانتر از آنچھ ممكن 
ھاي نظامي مسیحیان بھ سرنوشتھاي غمانگیزي گرفتار آمدند آن دستھ از شھسواران مھمان  بعضي از فرقھ

جزیره  ١٣١٠ھمین جماعت در . نواز كھ از قتل عام عكا جان سالمي بھ در برده بودند بھ قبرس گریختند
سواران مھماننواز بھ شھسواران رودس رودس را از چنگ مسلمانان بیرون آوردند، نام خود را از شھ

در آن سال، چون تركھا آنھا را از رودس . بر آن جزیره حكمفرما بودند ١۵٢٢تغییر دادند، و تا سال 
بیرون كردند، ھمگي خود را بھ جزیره مالت رسانیدند، و شھسواران مالت شدند و ھمانجا فعال بودند تا 

  . فرقھ آنھا از ھم پاشید ١٧٩٩آنكھ در 

شھسواران . ردند، چھ آن سرزمین را از دست اسالوھا بیرون آورده و براي آلمان فتح كرده بودندك
پرستشگاه كھ از آسیا بیرون رانده شده بودند، بار دیگر در فرانسھ تشكیالت خود را برقرار كردند و از 

وت سرشار، در ھمانجا آنجا كھ در سراسر اروپا امالك قیمتي فراوان داشتند، بھ قصد استفاده از این ثر
این جماعت چون از دادن مالیات معاف بودند، لذا با ربحي بھ مراتب از آنچھ لومباردھا و . مقیم شدند

بر خالف . یھودیان مطالبھ میكردند شروع بھ دادن قرضھ كردند و از این راه منافع شایاني بھ دست آوردند
اني را اداره میكردند، نھ بھ تاسیس مدارسي دست شھسواران مھمان نواز، افراد این جماعت نھ بیمارست

میزدند، و نھ از طبقھ ضعفا دستگیري میكردند، سرانجام سركشي ایشان از اوامر پادشاه مملكت ثروتي كھ 
روي ھم انباشتند، و پایگاه مستقلي كھ براي خود در داخل یك كشور مستقل ایجاد كرده بودند مایھ رشك 

، بھ امر وي و بدون ھیچ گونھ ١٣١٠اكتبر ١٢در . ھ فیلیپ چھارم زیبا شد،ترس، و خشم پادشاه فرانس
اخطار قبلي، كلیھ شھسواران پرستشگاه را در تمامي فرانسھ دستگیر و اموال آنھا را بھ مھر شاھي ممھور 

فیلیپ آنھا را بھ ھمجنس گرایي متھم ساخت، و مدعي شد كھ بھ سبب تماسي طوالني با اسالم دست . ساختند
ز ایمان خود شستھاند، منكر وجود عیسي ھستند، بر روي صلیب آب دھان میاندازند، بتھا را میپرستند، ا

مخفیانھ با مسلمانان متحد شدھاند، و بارھا در طریق پیشرفت در امر مقدس نھضت خویش غدر 
بازداشت  دادگاھي مركب از سر اسقفان و رھباناني كھ نسبت بھ شخص پادشاه وفادار بودند. ورزیدھاند

  . شدگان را مورد بازپرسي قرار دادند، اما یك یك آنھا خود را از اتھامات پادشاه بري دانستند

مچ برخي را بھ چوب بستھ، آنھا را بھ این نحو . سپس قاضیان آنھا را براي گرفتن اقرار شكنجھ كردند
. ان روي شعلھ آتش نگاه داشتندبعضي را با پاھاي عری; آویختند و بارھا باال كشیده و ناگھان رھا كردند

بھ . تیغھاي تیزي را بھ زیر ناخن جمعي از آنھا فرو بردند، و ھمھ روز دندان برخي از آنھا را میكندند
در بسیاري . ھاي سنگین آویزان كردند، و پارھاي را آھستھ آھستھ گرسنگي دادند ھاي عدھاي وزنھ بیضھ

ھ طوري كھ بیشتر آنھا را چون دوباره بھ پاي میز بازپرسي ھا استفاده شد، ب موارد از تمام این شكنجھ
یكي نشان داد كھ از پاھاي . بردند، آنقدر ضعف بر ایشان عارض شده بود كھ نزدیك بھ مرگ بودند

بسیاري از آنھا بھ كلیھ اتھامات پادشاه اعتراف كردند، برخي گفتند كھ . سوختھاش استخوانھا جدا شده بود
جانب پادشاه نوید داده شده كھ در صورت اعتراف بھ گناھان از نعمت زندگي و آزادي چگونھ بھ ایشان از 
پنجاه و نھ نفر آنھا را . برخي خود را كشتند. چند تن از ایشان در زندان جان سپردند. برخوردار میشوند

ناھي خود ، حال آنكھ این جماعت تا آخرین لحظھ در اثبات بي گ)١٣١٠(زنده بر روي تل ھیمھ سوزانیدند 
ژاك دومولھ، صدر فرقھ مزبور، در زیر شكنجھ اقرار كرد، و چون او را بھ پاي تل . اصرار میورزیدند

  . دژخیمان در صدد برآمدند دوباره از او بازجویي كنند. ھیمھ بردند، اقرار خود را پس گرفت

پاپ كلمنس پنجم بھ  .كلیھ اموال شھسواران پرستشگاه را حكومت در فرانسھ ضبط كرد. مجلس اعدام شد
ھمچون اسیري در "پاپ، كھ معنا. این جریان اعتراض كرد اما طبقھ روحانیون از پادشاه طرفداري كردند

). ١٣١٢(آوینیون بود، دست از مخالفت خویش برداشت و بھ تقاضاي فیلیپ فرقھ مزبور را منحل كرد 
ل شھسواران پرستشگاه را در كشور خویش پادشاه انگلیس، ادوارد دوم، نیز كھ بھ پول احتیاج داشت اموا

. بخشي از ثروتي كھ بھ این نحو بھ تصرف فیلیپ و ادوارد در آمده بود بھ كلیسا واگذار شد. ضبط كرد
ھمچنین پادشاھان مزبور مقداري از آن را بھ مقربان خویش بخشیدند، و آنان از این طریق بھ تاسیس 

احتماال برخي . ارزه با اشراف فئودال مھین حامي پادشاھان شدندامالك اعیاني بزرگي اقدام كردند و در مب
از صلیبیون بھ واسطھ اقامت در مشرق زمین تساھل جدیدي نسبت بھ انحرافھاي جنسي پیدا كردند، و شاید 
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. ھاي عمومي و مستراحھاي خصوصي از جملھ جنگھاي صلیبي باشد بتوان گفت كھ رواج مجدد گرمابھ
ثر مرابطھ با مسلمانان مشرق زمین تراشیدن ریش را، كھ عادت دیرینھ رومیھا بود، یحتمل اروپاییان برا

افسانھ عشقي و تخیلي . اكنون ھزاران لغت عربي وارد در زبانھاي اروپایي شده بود. از نورایج كردند
ا كھ از آنج. مشرق زمین رو بھ باختر نھاد و در زبانھاي بومي تازه پا گرفتھ بھ شكل جدیدي آراستھ شد

صلیبیون از ھنر لعابكاري مسلمانان بر روي شیشھ سخت در شگفت شده بودند، بھ احتمال زیاد رموز فني 
ھاي رنگي و  این ھنر را از اساتید مشرق زمیني فرا گرفتند و ھمین امر منجر بھ تكامل ساختمان شیشھ

بھ پایان رسد، مردم مشرق  قبل از آنكھ جنگھاي صلیبي. منقوش در تزیین كلیساھاي جامع سبك گوتیك شد
زمین با قطب نما، باروت، و صنعت چاپ آشنا بودند، و احتمال دارد كھ آمدن این وسایل بھ اروپا نیز ناشي 

ظاھرا صلیبیون بھ قدري بیسواد و عاري از فضایل بودند كھ ھیچ اعتنایي . از نتایج مبارزات مزبور باشد
ند تاثیر مسلمانان در این قبیل مباحث بیشتر از ناحیھ اسپانیا و نداشت)) عرب((بھ فلسفھ، علوم، یا ادبیات 

بعد از تسخیر شھر قسطنطنیھ، . سیسیل بود تا برخوردھاي اروپاییان و مسلمانان در جنگھاي صلیبي
غربیان تحت تاثیر فرھنگ یوناني قرار گرفتند، و ویلیام اھل موربك، اسقف اعظم فالندري كورنت، 

. رسطو را مستقیما از اصل یوناني بر گردانید و در اختیار توماس آكویناس قرار دادمباحث مختلف فلسفھ ا
بھ طور كلي،چون صلیبیون متوجھ شدند كھ اگر از پیروان كیشھاي دیگر متمدنتر و مشفقتر و قابل 
برخي  اعتمادتر نباشند، بایستي در این قبیل كماالت دست كمي از آنھا نداشتھ باشند، درك این حقیقت افكار

. را پریشان ساخت و بھ تضعیف معتقدات مومنین اصیل آیین در خالل قرون سیزدھم و چھاردھم كمك كرد
تاریخنویساني مانند ویلیام، سقف اعظم صور، در بعضي موارد چنان با تحسین و بھ طور كلي با احترام 

ران خشن جنگ اول سخن از تمدن اسالمي گفتند كھ اظھارات آنھا قطعا مایھ وحشت و ھراس سلحشو
  . صلیبي میشد

اجتماع اقوام مختلف و اتحاد مشاھیر اعیان و شھسواران . مبارزات صلیبي كم كم رو بھ كاھش نھاد
سرافراز، و گاه امپراطوران و پادشاھان، زیر پرچم صلیبي، بھ قصد پیروزي، و بھ رھبري كلیسا، مایھ 

زه روحاني رو كردند تا مردم را در پیوستن بھ سفیران پاپ بھ ھر كشور و حو. اعتالي مقام پاپي شد
آنھا تجاوز بھ قلمرو . سپاھیان صلیبي و جمع آوري وجوه براي تامین ھزینھ این مبارزات تشویق كنند

سلسلھ مراتب ملكي را امر كردند و اغلب جانشین قدرت چنین مقاماتي شدند، و از طریق آنھا بود كھ 
این نحو جمعآوري وجوه سنتي ھمیشگي . اجگزار شخص پاپ شدندمومنان مسیحي در ھمھ جا تقریبا خر

. شد، و دیري نگذشت كھ این وجوه، عالوه بر مبارزات صلیبي، بھ مصارف عدیده دیگري نیز رسید
شخص پاپ، علیرغم عدم رضایت شدید سالطین، توانست از رعایاي آنھا مالیات بستاند و مبالغ عظیمي را 

توزیع . اھان ریختھ یا صرف نیازھاي محلي شود، بھ طرف رم سرازیر كندكھ ممكن بود بھ خزانھ پادش
ھاي مرسوم در نظام، یك عمل  آمرزشنامھ در ازاي چھل روز خدمت در فلسطین، بھ پیروي از شیوه

خدمت كساني كھ ھزینھ سفر یكي از مبارزان صلیبي را میپرداختند ظاھرا در خور چشم . مشروع بود
ین مرحمت در مورد آنھایي كھ بھ خزانھ پاپھا پول میفرستادند، یا آنھایي كھ در پوشي بود، لكن شمول ا

اروپا، بھ طرفداري از پاپ، با فردریك، مانفرد، یا كونراد میجنگیدند عمل دیگري بود كھ بیشتر مایھ تكدر 
نھم  گرگوریوس ١٢۴١در . خاطر پادشاھان شد و بھانھاي براي ظریفھگویي بھ دست مطایبھ نویسان داد

بھ سفیر خود در مجارستان دستور داد كھ، در برابر قبول وجھ معیني، پیمان آنھایي را كھ متعھد بھ شركت 
در یك جنگ صلیبي شده بودند باطل كند، و عواید آن را خرج تدارك جنگ حیاتي و مماتي خود با فردریك 

ن بھ جھاد با بدعتگذاران آلبیگایي را تروبادورھاي پروونسال بر كلیسا خرده گرفتند كھ عالقھمندا. دوم كرد
در فرانسھ مثل صلیبیون مورد بخشایش قرار میدھد، و بھ ھمین سبب كساني را كھ باید بھ مدد مبارزان راه 

مومنان متحیر ماندند كھ براي : ((مثیو پریس میگوید. آزادي فلسطین بشتابند از آن طریق منحرف میسازد
بسیاري از مالكان .)) نوید داده میشد كھ براي ریختن خون كفار ریختن خون مسیحي ھمان عفو عمومي

ھا یا كلیساھا فروختند یا  براي تامین مخارج جنگ صلیبي امالك و اموال خود را در مقابل نقدینھ بھ صومعھ
پارھاي از دیرھا بھ این طریق صاحب امالك وسیعي شدند، و چون شكست . نزد آنھا بھ رھن گذاشتند

حیثیت كلیسا را پایین آورد، ثروت سرشار كلیسا آماج مناسبي براي رشك پادشاھان، تنفر  جنگھاي صلیبي
ناشي از مبارزات پاپ  ١٢۵٠برخي علت شكستھاي لویي نھم را در . عمومي، و سرزنش مخالفان شد

عي شكاكیون گستاخ مد. اینوكنتیوس چھارم علیھ فردریك دوم دانستند كھ ھر دو مقارن با ھم اتفاق افتاد
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شدند كھ شكست جنگھاي صلیبي كذب دعاوي پاپ را میرساند كھ خود را خلیفھ یا جانشین خداوند بر روي 
، ھنگامي كھ رھبانان از مردم تقاضاي كمك مالي براي یك سلسلھ ١٢۵٠بعد از سال . زمین خوانده بود

دایان را احضار كردند و جنگھاي دیگري میكردند، پارھاي از شنوندگان آنھا بھ شوخي یا از سر تلخكامي گ
  . را نیرومندتر از عیسي دیدھاند) ص(بھ نام بھ آنھا صدقھ دادند، و در توضیح گفتند كھ در عمل محمد 

گذشتھ این تضعیف معتقدات مسیحیان، اثر مھم دیگر جنگھاي صلیبي آن بود كھ مسیحیان را با صناعت و 
. بازرگاني جھان اسالمي آشنا كرد و از این راه باعث ازدیاد فعالیتھاي غیر روحاني جوامع اروپایي شد

بر اثر جنگھاي صلیبي سوداگران ایتالیایي، كھ . جنگ یك حسن دارد، و آن آموختن جغرافیاست بھ مردم
وقایعنگاراني ; ھاي دقیقي از دریاي مدیترانھ را فرا گرفتند مال و منال فراوان كسب كردند، طرز تھیھ نقشھ

كھ در لباس رھبانیت و ھمراه شھسواران سفر میكردند از وسعت و تنوع قاره آسیا ادراك جدیدي پیدا كردند 
شور سفر و اكتشاف مردم را بھ جنبش . دیگر انتقال دادند ھاي خود بھ مردمان و ھمان را از طریق نوشتھ

ھاي راھنمایي براي ھدایت زایران بھ بیتالمقدس و سفر آنھا در فلسطین  ھا و مجموعھ نقشھ; در آورد 
اطباي مسیحي از شیوه معالجھ امراض بھ دست اطباي . فراھم، و در دسترس عالقھمندان گذاشتھ شد

ھر جا صلیبیون رفتند، . و جراحي از جنگھاي صلیبي فواید فراواني دید یھودي و مسلمان آگاه شدند،
. سوداگران بھ دنبال آنھا كاالھاي خود را راه انداختند، شاید ھم بازرگانان راھنما و مشوق صلیبیون بودند

كھ شھسواران فلسطین را از دست دادند، لكن ناوھاي بازرگاني ایتالیا بود كھ نھ تنھا دست مسلمانان، بل
  . دست امپراطوري بیزانس را نیز از مدیترانھ كوتاه و سلطھ خویش را بر آن دریا آشكار ساخت

ونیز، جنووا، پیزا، آمالفي، مارسي، و بارسلون قبل از این حوادث با مسلمانان مشرق زمین، ناحیھ تنگھ 
ي صلیبي بسیار توسعھ پیدا بوسفور، و دریاي سیاه معامالت تجاري داشتند، اما این داد و ستد بر اثر جنگھا

تسخیر قسطنطنیھ بھ دست ونیزیھا، حمل و نقل زایران و مبارزان صلیبي بھ فلسطین، رسانیدن . كرد
سیورسات بھ مسیحیان و سایرین در مشرق زمین، وارد كردن كاالھاي شرقي بھ ممالك اروپا، ھمھ اینھا، 

ھاي  كھ نظیر آن ھرگز از پررونقترین دوره بھ حدي وسیلھ گسترش بازرگاني و حمل و نقل دریایي شدند
از قبیل فلفل، زنجبیل،  - ھاي حریر، قند، و ادویھ  پارچھ. حكمراني امپراطوران روم بھ بعد دیده نشده بود

اینك بھ وفور تمام  - میخك، و دارچین، كھ ھمھ در اروپاي قرن یازدھم از تجمالت كمیاب محسوب میشدند
  . شد در آن قاره مایھ لذت خاطرھا

گیاھان، محصوالت، و درختاني كھ از طرف اسپانیاي مسلمان در اروپا معروف شده بود اكنون بھ مقدار 
ذرت، برنج، كنجد، خرنوب، لیمو، : بسیار زیادي از شرق بھ غرب منتقل و كاشتھ میشد، از آن جملھ بود

)) آلوي دمشقي((اروپا زرد آلو را تا مدتھا مردم . و موسیر... خربزه، ھلو، زرد آلو، آلبالو، گیالس، خرما
  . میخواندند

ھا، رنگھا، لوازم آرایش، عطرھا، و جواھرات  ھا، قالیچھ ھاي حریر، ململ، اطلس، مخمل، و فرشینھ پارچھ
ھمھ از جھان اسالمي، بھ منظور آرایش و مطبوع ساختن منازل و ابدان فئودال و بورژوا، سوغات برده 

  . شد

اي كھ بر روي آن ورقھ نازكي از فلز كشیده بودند جانشین صفحات صیقلي برنز یا ھایي شیشھ اكنون آیینھ
فوالد در بازارھاي جدید مشرق زمین صنعت ایتالیایي و فالندري رو بھ گسترش گذاشت و مشوق توسعھ 

ھاي بھتري براي بانكداري از جھان اسالمي و امپراطوري بیزانس  شیوه. شھرھا و ترقي طبقھ متوسط شد
رفت و آمد افراد، تبادل آرا، و گردش پول . باس شد و انواع و اقسام اسناد جدید اعتباري بھ وجود آمداقت

جنگھاي صلیبي با فئودالیسمي كشاورزي آغاز شده بود كھ از بربریت آلماني توام با یك . فزوني گرفت
ھ وسیلھ ترقي صنعت و این جنگھا با انقالبي اقتصادي بھ سر آمد ك. رشتھ عواطف مذھبي الھام میگرفت

py  فصل بیست و چھارم. توسعھ بازرگاني و باالخره منادي و مایھگذار نھضت رنسانس شد
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  ١٣٠٠- ١٠۶۶انقالب اقتصادي 

I  -  احیاي بازرگاني  

ھر كجا درخت فرھنگ برومند شود، معموال ریشھ آن از توسعھ صنعت و بازرگاني آب میخورد و قوت 
تسلط مسلمانان بر بازرگاني و بنادر مدیترانھ خاوري و جنوبي، ھجومھاي اقوام مسلمان و . میگیرد

ني و وایكینگ و مجار، و باالخره ھرج و مرج سیاسي دوران حكومت جانشینان شارلماني حیات عقال
تجدید تشكیالت كشاورزي و حمایت . اقتصادي اروپا را در قرون نھم و دھم بھ حضیض ذلت كشانیده بود

اربابان فئودال، رام شدن دریازنان نورس و در آمدن بھ صورت برزگران و سوداگران نورمان، دفع 
از جانب بازرگانان ھجومھاي ھونھا و تشویق آنھا بھ قبول آیین مسیح، باز پس گرفتن دریاي مدیترانھ 

از طرف صلیبیون، و بیداري مغرب بر اثر ارتباط با تمدنھاي جلو افتادھتري  لوانایتالیا، گشودن مجدد 
چون اسالم و بیزانس در خالل قرن دوازدھم مجال و انگیزھاي براي بھبود اوضاع اروپا فراھم آورد و 
وسایل مادي الزم را براي رونق فرھنگي قرن دوازدھم و اوج كمال قرون وسطایي قرن سیزدھم تدارك 

پیش از اشتغال بھ فلسفھ، سد ((اي جامعھ و ھمچنین فرد فرد مردم، طبق یك ضربالمثل التیني، بر. كرد
اولین گام در راه احیاي . و بشر اول بھ فكر ثروت میافتد و سپس بھ ھنر رو میكند)) جوع الزم میآید

ندیشي، انواع و اقسام حكومتھا، بھ واسطھ نداشتن مآل ا. اقتصادي، رفع محدودیتھاي داد و ستد بینالمللي بود
باجھا را بر حمل و نقل و فروش و كاالھا بستھ بودند از آن جملھ بود عوارض ورود بھ بنادر، عبور از 

ھا یا كانالھا، و عرضھ داشتن كاالھا براي فروش در بازارھا و  ھا یا رودخانھ پلھا، استفاده از جاده
براي عبور ھمان سان كھ امروزه میان ممالك عالم  بارونھاي فئودال احساس میكردند كھ. بازارھاي مكاره

ھاي مسلحي براي محافظت بازرگانان و كاروانھاي آنھا و  و برخي از آنھا نیز، با تھیھ گروه -مرسوم است 
   .میكردندپذیرایي از این قبیل سوداگران، عمال از آنھا مراقبت و توجھ 

لكن نتیجھ مداخلھ حكومتھا و اربابان فئودال این شد كھ شصت و دو مركز مختلف باجگیري بر روي رن، 
و ھفتاد و چھار تا بر روي رود لوار، سي و پنج تا بر روي رود الب، ھفتاد و ھفت تا بر روي رود 

االھاي خویش در طول رود رن مجبور بود شصت درصد یك بازرگان براي عبور ك; پیدا شد.......دانوب
  . آن را بھ عنوان باج بھ مقامات مختلف تحویل دھد

ھا و  جنگھاي فئودال، و وجود لشكریان بي انضباط و بارونھاي راھزن و دریازنان بر روي رودخانھ
كاري خطرناك ساختھ ھا و كانالھا  ھا و رودخانھ دریاھا سفر را براي سوداگران و مسافران در طول جاده

بنا بر متاركھ جنگ االھي و صلح االھي، چون سفر در ایام معیني نسبتا خالي از خطر اعالم میشد، بھ . بود
قدرت روزافزون پادشاھان از خطر دزدي كاست، اوزان و ; حركت مال التجاره و بازرگاني كمك میكرد

تابع مقرراتي ساخت، و گرفتن باج را ھنگام  مقادیر متحدالشكلي ایجاد كرد، عوارض و باجھا را محدود و
تشكیل . ھا و بازارھا از میان برداشت برپا ساختن بازارھاي مكاره بزرگ در مورد برخي از جاده

البتھ فروشندگان دورھگرد كاالھاي كوچ خود را . بازارھاي مكاره ركن اصلي تجارت قرون وسطایي بود
سترنج خویش را در دكانھایشان میفروختند، و بازارھایي كھ بھ صنعتگران حاصل د. ھا میبردند بھ در خانھ

بارونھا . اسم روزھاي مختلف تشكیل میشد خریداران و فروشندگان را در شھرھا بھ دور ھم جمع میكرد
كلیساھا صحن حیاطھاي خود را در ;اجازه میدادند كھ این گونھ بازارھا در جوار كاخھاي آنھا دایر شود

. و پادشاھان تاالرھا یا انبارھاي پایتخت را براي این كار اختصاص میدادند; گان میگذاشتنداختیار دایر كنند
ھاي معیني تشكیل  لكن داد و ستد بینالمللي و عمده در بازارھاي مكاره ناحیھاي متمركز بود كھ بھ فاصلھ

pyلیل، ایپر،دوئھ، و  ;پاریس، لیون، رنس، و شامپاني، در فرانسھ; لندن و ستوربریج، در انگلستان: میشد
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و ; ژنو، در سویس; ، فرانكفورت، الیپتسیگ، و لوبك، در آلمان)كولن(كولوني ; ، در فالندر)بروگھ(بروژ
  ... نووگورود، در روسیھ

معروفترین و متداولترین این بازارھاي مكاره در النیي، واقع در ایالت شامپاني، در ماه ژانویھ تشكیل 
در تروا در ; ھاي مھ و سپتامبر در پروون در ماه;))روزه بزرگ((ر ایام د- اوب -سور -در بار ; میشد

  . ھاي سپتامبر و نوامبر ماه

ھر كدام از این بازارھاي مكاره ششگانھ مدت شش تا ھفت ھفتھ بھ طول میانجامید، بھ طوري كھ تشكیل 
سوداگران فرانسھ، لولندز  یكي جغرافیایي این بازارھا را طوري تعیین كرده بودند كھ ارتباط و داد و ستد

، و حوزه رن، با بازرگانان پرووانس، اسپانیا، ایتالیا، افریقا، و مشرق زمین بي ھیچ اشكالي )فروبومان(
رویھمرفتھ این گونھ مراكز قسمت اعظم ثروت و قدرت فرانسھ را در طي قرن دوازدھم . صورت گیرد
نجم میالدي در تروا وجود داشتند، در دوران سلطنت این گونھ بازارھا، كھ حتي از قرن پ. تشكیل میدادند

فیلیپ چھارم بتدریج از اعتبار افتاد، زیرا وي ایالت شامپاني را از دست كنتھاي روشنفكرش بیرون آورد و 
براي بازارھاي مكاره مالیات و قوانیني چنان سخت وضع كرد كھ بانیان این قبیل تشكیالت درمانده و 

ساختمان كشتیھا . یزدھم بازرگاني دریایي و بنادر جانشین این گونھ بازارھا شدنددر قرن س. تھیدست شدند
صدھا شھر . و دریانوردي از دوران فرمانروایي رومیھا بھ این طرف بتدریج رو بھ بھبود گذاشتھ بود

بسیاري مانند قسطنطنیھ، ونیز، جنووا، مارسي، و . ساحلي صاحب فانوسھاي دریایي خوبي شده بودند
ناوھاي این عھد قاعدتا كوچك بودند، یا اصال عرشھ نداشتند . سلون اسكلھ و باراندازھاي وسیعي داشتندبار

و چون گنجایش محدودي ;ظرفیت ھر یك از این ناوھا از سي تن تجاوز نمیكرد;یا آنكھ نصف عرشھ داشتند
این رو، با آنكھ شھرھایي  از. ھا تا مسافت بسیار زیادي پیش روند داشتند، میتوانستند در داخل رودخانھ

مانند ناربون، بوردو، نانت، روان، بروژ، و برمن اندكي از دریا دور بودند، با اینھمھ سفر با ناوھاي 
بعضي از ناوھایي . اقیانوس پیما بھ آن مراكز اشكالي نداشت و كم كم بھ بنادر آباد و پررونقي تبدیل شدند

بزرگتر بودند، طوري كھ ظرفیت حمل ششصد تن بار و ھزار  كھ در دریاي مدیترانھ رفت و آمد میكردند
متر، كھ عده كاركنان آن بھ ٣٣و نیز بھ لویي نھم ناوي ھدیھ كرد بھ درازاي . و پانصد نفر مسافر را داشتند

بھ منظور تزیین، ;ناو جنگي یا بازرگاني قدیمي ھنوز بھ ھمان شكل عادي خود باقي بود. نفر میرسید ١١٠
و دو یا سھ ردیف پاروزن داشت كھ ; داراي یكي دو دكل و شراع، و بدنھاي كوتاه بود; ه داشتعقبھ بر آمد

اكثر پاروزنھا افرادي بودند كھ بھ طیب خاطر داوطلب چنین كاري . نفر میرسید ٢٠٠مجموع عده آنھا بھ 
باد، كھ در قرن ھنر ھدایت كشتي در مقابل . در قرون وسطي از غالمان پاروزن اثري دیده نمیشد. میشدند

ششم از آن آگاه بودند، بھ تاني، تا قرن دوازدھم رو بھ تكامل نھاد، و در این تاریخ بود كھ بیشتر كشتیسازان 
ایتالیایي طنابھاي جلو و عقب را بر بادبانھاي مربع شكل قدیمي افزودند، لكن ھنوز مھمترین قوه محركھ 

  . ناو ھمان پاروھا بود و بس

  . میالدي مورد استفاده ناخدایان مسیحي قرار گرفت ١٢٠٠ن نامعلوم است، در حدود سال قطبنما، كھ منشا آ

دریانوردان سیسیلي، بھ منظور جھتیابي در دریاھاي بسیار متالطم، با قرار دادن سوزن مغناطیسي بر 
تا  با وجود این یك قرن دیگري سپري شد. روي محوري متحرك، استفاده از این وسیلھ را ممكن ساختند

جرئت كردند ساحل را بكلي پشت سر گذارند و در میان دریاي باز مسیر )بھ جز نورسھا(آنكھ دریانوردان 
مستقیمي خالل این مدت، حركت كشتیھاي متعلق بھ اتحادیھ ھانسایي در دریاھا ممنوع بود و قسمت اعظم 

یا مانند ادوار باستان بكندي صورت سفر از راه در. كشتیراني در دریاي مدیترانھ یا دریاي سیاه راكد میماند
معموال سفر دریا براي سالمتي تجویز . میگرفت، چنان كھ از مارسي تا عكا پانزده روز طول میكشید

كشتیھا بارھا بھ دام دریازنان میافتاد یا در دریا میشكست، و تالطم، نیرومندترین افراد را بیمار . نمیشد
شرح میدھد كھ چگونھ سر اروه دولئون مدت پانزده روز در سفر فرواسار،وقایعنگار فرانسوي ،. میساخت

چنان از پا در آمد كھ از آن پس از دیگر ھرگز روي ((بین ساوثمتن و آرفلور گرفتار تالطم دریا بود و 
در قرن چھاردھم كرایھ . ارزاني كرایھ سفر جبران این نامالیمات را نمیكرد.)) سالمتي بھ خود ندید

ھزینھ حمل بار و سفرھاي دور و دراز از راه دریا نسبت بھ . مانش شش پنس بود مسافرت از كانال
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. ھاي زمیني بھ قدري ارزان و با صرفھ بود كھ در قرن سیزدھم نقشھ سیاسي اروپا را بكلي عوض كرد راه
، و كوتاه ساختن دست )١٠٩١(، و كرس )١٠٩٠(، سیسیل )١٠٢٢(تسلط مجدد مسیحیان بر ساردني 

و بر اثر ; از این جزایر، تنگھ مسینا و مدیترانھ مركزي را بر روي كشتیھاي اروپایي گشودمسلمانان 
اكنون كھ این موانع از جلو . فتوحات جنگ صلیبي اول، تقریبا تمامي بنادر جنوبي آن دریا از نو تسخیر شد

را بھ ھم مرتبط  پاي سوداگران برداشتھ شده بود، تار درھم تنیده روز افزوني از خطوط تجارتي اروپا
ساخت و نھ فقط رابط بین اروپا و مسیحیان آسیا شد، بلكھ اروپا را بھ آسیا و افریقاي اسالمي، حتي بھ ھند 

كاالھاي چین یا ھند یا از طریق تركستان، ایران، و سوریھ متوجھ بنادر فلسطین . و خاور دور، وصل كرد
یا با كشتي بھ خلیج فارس و، از راه دجلھ ; ولگا رسید و یا از راه مغولستان بھ دریاي خزر و; و سوریھ شد

و یا از طریق دریاي ; و فرات و صحاري و جبال، بھ دریاي سیاه یا دریاي خزر یا مدیترانھ راه یافت
از بنادر اسالمي قاره افریقا . سرخ، و بعدا بھ وسیلھ كانالھا و كاروانھایي، بھ قاھره و اسكندریھ رسید

بھ : بھ ھر سو روان شد -ھ در قرن سیزدھم اغلب بھ بازرگانان مسیحي تعلق داشتند ك - كاالھاي تجاري 
بھ سالونیكا، پیرایئوس، كورنت، و ; بھ قبرس، رودس، و كرت; آسیاي صغیر و امپراطوري بیزانس

قسطنطنیھ مصنوعات تجملي خویش را بر این سیل كاالھا . بھ سیسیل، ایتالیا، فرانسھ، و اسپانیا; پاتراس
فزود و مرتبا ناوھا را از طریق راه دانوب و دنیپر بھ اروپاي مركزي، روسیھ، و ایاالت بالتیك روانھ ا

ونیز، پیزا، و جنووا تجارت بیزانس با نواحي غربي را قبضھ كردند و، براي تسلط مسیحیان بر . داشت
در وسط دریاي مدیترانھ قرار  از آنجا كھ ایتالیا. دریا، مانند جماعتي از وحشیان وارد میدان مبارزه شدند

داشت و بین شرق و غرب از موقعیت سوقالجیشي مھمي برخوردار بود و بنادر اطراف آن از سھ سمت 
ھاي آلپ مسلط بودند، قھرا چنین كشوري، بھ واسطھ وضع  متوجھ دریا و شھرھاي شمالي آن بر گذرگاه

ا امپراطوري بیزانس، فلسطین، و اسالم سود جغرافیایي خویش، بیشتر از دیگر كشورھا از تجارت اروپا ب
و در كرانھ ساحل ; در ساحل دریاي آدریاتیك، ونیز، راونا، ریمیني، آنكونا، باري، جنوب، كروتونا. میبرد

باختري آن كشور، ردجو، سالرنو، آمالفي، ناپل، اوستیا، پیزا، و لوكا، ھمھ جا بازار تجارت رونق بسزایي 
از طریق دو رود . حكم بانكدار این مراكز بود، بھ تمشیت امور مالي میپرداخت داشت، و فلورانس، كھ در

آرنو و پو، مقداري مال التجاره بھ شھرھایي در داخل خاك ایتالیا مانند پادوا، فرارا، كرمونا، پیاچنتسا، و 
سینا . میكرد ھاي مردمان مقدس اروپا را بھ اماكن متبركھ خود جلب ھا و صدقھ رم عشریھ. پاویا حمل میشد

میالن، كومو، . ھاي داخلي بود و بولونیا در سر چھارراه پر بركتي قرار داشتند كھ محل تقاطع شاھراه
برشا، ورونا، و ونیز از ثمرات تجارت كاالھایي برخوردار میشدند كھ از فراز جبال آلپ میگذشت و بھ 

طور كھ ونیز بر دریاي آدریاتیك حكومت  ھمان. دانوب و رن میرفت و بالعكس از آنجا متوجھ ایتالیا میشد
ناوگان تجارتي جنووا بالغ بر دویست فروند بود كھ مجموع . میكرد، جنووا بر دریاي تیرنھ مسلط بود

جنووا مانند . كاركنان آن سر بھ بیست ھزار نفر میزد، و بنادر بازرگاني آن از كرس تا طرابوزان میرسید
ونیز با مصر طرف معاملھ بود، پیزا با تونس دادوستد . م تجارت میكردونیز و پیزا آزادانھ با دنیاي اسال

بسیاري از این بنادر ایتالیایي در اثناي جنگھاي . میكرد، و جنووا با ناحیھ مسلماننشین مراكش و اسپانیا
صلیبي بھ مسلمانان اسلحھ میفروختند پاپھاي نیرومندي مانند اینوكنتیوس سوم ھر نوع دادوستدي را با 

تجارت ((مسلمانان تقبیح میكردند، اما جذبھ طال قویتر از پیوندھاي نژادي یا معتقدات دیني بود، و 
  . ادامھ یافت)) كفرآمیز

جنگھاي جنووا با ونیز موجبات تضعیف آن حكومت را فراھم آوردند، و بھ ھمین دلیل بنادر فرانسھ جنوبي 
مارسي، كھ در دوران برتري . بھ خود اختصاص دادند و اسپانیاي باختري مقداري از دادوستد مدیترانھ را

لكن مونپلیھ، كھ در ھمان ; مسلمانان دچار انحطاط شده بودند، چند صباحي اھمیت سابق خود را باز یافت
نزدیكي قرار داشت، بھ واسطھ فرھنگ گلھا و مسلمانان و یھودیان، و بر اثر وجود نفوسي كھ آشنا بھ 

ر خالل قرن دوازدھم بھ عنوان یك بندر مھم فرانسھ جنوبي با مارسي بناي زبانھاي گوناگون بودند، د
  . رقابت را گذاشت

ھاي تجار قدیمي یھود، كھ بعد از بیرون آوردن شھر از چنگ فاتحان مسلمان در  بارسلون از وجود خانواده
ه سلسلھ جبال پیرنھ از طریق بارسلون و والنسیا، كھ ھر دو در پنا. ھمانجا مقیم بودند، سود فراوان برد

كادیث، بوردو، الروشل، و نانت ناوھاي خود . قرار داشتند، اسپانیاي مسیحي با دنیاي مدیترانھ مربوط شد
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در قرن سیزدھم جنووا، و در . را در امتداد ساحل اقیانوس اطلس بھ روان، لندن، و بروژ روانھ میداشتند
تا سال . امي این بنادر اقیانوس اطلس میفرستادندونیز كشتیھاي خود را از راه جبل طارق بھ تم ١٣١٧
تجارت از راه جبال آلپ رو بھ كاھش نھاده بود، و تجارت اقیانوس اطلس كم كم ملل واقع در كناره  ١٣٠٠

  . این اقیانوس را بھ آن سیادتي میرسانید كھ بھ ھمت كریستوف كلمب بھ اوج كمال میرسید

رون، لوار، سون، سن، اواز، و موزل ھم مزارع فرانسھ را بارور رود رون، گا. مزبور را ثروتمند كردند
بریتانیا نمیتوانست با فرانسھ رقابت كند، اما سینك . میكردند و ھم تجارت آن سرزمین را پر ثمر میساختند

مانش، ناوھا و كاالھاي خارجي را با آغوش باز میپذیرفتند، بھ طوري كھ در قرن ، واقع در كنار پورتس
ھاي متصل بھ یكدیگر قرار  دوازدھم، در امتداد ساحل بندر لندن، واقع در كناره تمز، یك رشتھ اسكلھ

از ھاي حریر،  در اینجا بازرگانان با صدور قماش، پشم و قلع، از عربستان ادویھ، از چین پارچھ. داشت
فالندر از كلیھ بنادر اروپاي شمالي، بندر بروژ پایتخت . روسیھ پوست، و از فرانسھ انواع شراب میخریدند

و مركز بازرگاني و راه ارتباط سرزمین فالندر با دنیاي اروپاي شمالي، بندر بروژ پایتخت و مركز 
ز آنجا ناشي میشد كھ فالندر از این اھمیت ا. بازرگاني و راه ارتباط سرزمین فالندر با دنیاي خارج بود

  . لحاظ صنعت و كشاورزي خطھاي ثروتمند بھ شمار میرفت

در بروژ نیز، مانند ونیز و جنووا، شاھراه تجارت بین شرق و غرب با محور بازرگاني شمال و جنوب 
نگلیسي را از آنجا كھ این بندر در نزدیكي دریاي شمال و مقابل انگلستان قرار داشت، پشم ا. تالقي میكرد

ھاي بافندگي فالندري و فرانسوي بدل بھ منسوجات كند، و چون بھ اندازه كافي از  وارد كرد تا در دستگاه
دریاي شمال دور بود كھ لنگرگاه بیخطري باشد، بھ ھمین سبب ناوھاي جنووا، ونیز، و فرانسھ باختري را 

ھاي خود را از صدھا راه بھ بنادر كوچكتري جذب میكرد و تسھیالتي براي آنھا قایل میشد تا بتوانند كاال
ھر قدر وسایط نقلیھ دریایي ایمنتر و ارزانتر میشدند، حمل و نقل كاالھاي تجارتي از طریق . برسانند

خشكي كاھش مییافت، بھ طوري كھ بروژ كانون بازرگاني اروپاي شمالي شد و بازارھاي مكاره شامپاني 
ھاي موز، سكلت، و رن در رفت و آمد بودند،  ھ بر روي رودخانھناوھاي نسبتا بزرگي ك. را كساد كرد

كاالھاي آلمان غربي و فرانسھ شرقي را براي صدور بھ روسیھ، اسكاندیناوي، انگلیس، و اسپانیا بھ بروژ 
ھا صورت میگرفت، شھرھاي دیگري نیز رو  بھ بركت تجارتي كھ در سراسر این رودخانھ. حمل میكردند

و دینان، لیژ، و ماستریشت ; جملھ واالنسین، كامبره، تورنھ گان، و آنورس در كنار سكلت بھ ترقي نھاد، از
در خالل قرن . بروژ مھمترین عضو اتحادیھ ھانسایي در اروپاي باختري محسوب میشد. در كنار موز

جاد دوازدھم، بھ قصد حمایت از تشریك مساعي بینالمللي و جلوگیري از رقابت در بازارھاي خارجي، ای
محفل موافقي براي سوداگران دور از زاد بوم، و براي حفاظت خویش در برابر دریازنان، راھزنان، ترقي 

و تنزل نرخ پول رایج در كشورھا، بدھكاران متخلف، تحصیلداران مالیاتي، و باجھاي فئودال، شھرھاي 
انھا ھریك از اینھا را ھانس تجارتي اروپاي شمالي با ھم بھ عقد پیمانھاي اتحادي مبادرت جستند كھ آلم

بھ عنوان یك پایگاه مقدم آلماني بھ منظور تدارك جنگ و  ١١٨۵در ) ھا یا انجمنھاي صنفي یعني اتحادیھ(
اتحادیھ  )١٢۵٢(و بروژ ) ١٢١٠در(معامالت تجارتي با اسكاندیناوي تاسیس شده بود، با ھامبورگ 

، )تارتو(، برمن، نووگورود، دورپات )گدانسك(كم كم سایر شھرھا از قبیل دانتزیگ . مشابھي تشكیل داد
، برلین، ویزبي، استكھلم، برگن، و لندن بھ این اتحادیھ پیوستند، بھ طوري كھ )تورون(ماگدبورگ، تورن 

این اتحادیھ اختیاردار . شھر میشد ۵٢ر قرن چھاردھم مشتمل بر اتحادیھ ھانسایي، در اوج ترقي خود، د
 - ھاي بزرگي كھ كاالھاي اروپاي مركزي را بھ دریاي شمال یا بالتیك حمل میكردند مصب تمامي رودخانھ

بود و بر معامالت بازرگاني اروپاي شمالي از روان تا  - از قبیل رن، وزر، الب، اودر، و ویستول 
مدت مدیدي ماھیگیري در دریاي بالتیك و تجارت میان انگلستان و دیگر ; كردنووگورود نظارت می

اتحادیھ ھانسایي براي حل اختالفاتي كھ میان اعضایش پیش . كشورھاي اروپایي را در انحصار خود داشت
میآمد بھ تاسیس محاكمي اقدام كرد، مدافع اعضاي خویش در دعاوي حقوقي با كشورھایي شد كھ در 

ھمچنین این اتحادیھ . ضویت نداشتند، و گاھگاھي مثل حكومت مستقل واحدي اعالن جنگ میداداتحادیھ ع
بھ وضع قوانین و مقرراتي براي معامالت بازرگاني و حتي سلوك اخالقي شھرھاي عضو و ساكنان آنھا 

كرد، و در ھاي نقدي حراست می پرداخت، بازرگانان عضو را در مقابل قوانین دلبخواه و مالیاتھا و جریمھ
مورد شھرھایي كھ از نظامات مربوطھ تخلف میكردند فرمان تحریم معاملھ صادر میكرد و بھ موقع اجرا 
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متخلفین و بازرگاناني كھ امانتداري نشان نداده یا كاالھاي دزدي را خریده بودند مجازات . میگذاشت
یا )) نمایندگي تجارتي((ھ تاسیس یك اتحادیھ ھانسایي در تمام شھرھایي كھ متعلق بھ اعضایش بود ب. میكرد

ھر جا بازرگانانش میرفتند آنھا را تابع قوانین آلماني نگاه میداشت، و بھ آنھا ; مركز دادوستد اقدام كرد
اتحادیھ ھانسایي مدت یك قرن بھ منزلھ سازماني براي اشاعھ تمدن . اجازه ازدواج با بیگانگان را نمیداد

ھا و كانالھا را پاك وصاف  دریاي بالتیك و دریاي شمال دفع كرد، رودخانھ شر دریازنان را از حوزه. بود
ھا را روي نقشھ آورد، بھ ساختن فانوسھاي  گردانید، جزر و مد و جریان آبھا را بھ دقت ضبط كرد، ترعھ

در دریایي و بنادر و كانالھا مبادرت ورزید، بھ وضع و تدوین قوانین دریا نوردي پرداخت، و بھ طور كلي 
  . عرصھ بازرگاني اروپاي شمالي نظم را جانشین ھرج و مرج ساخت

در )) بورژوازي((اتحادیھ مزبور، با متشكل ساختن طبقھ بازرگانان بھ صورت انجمنھایي نیرومند، حامي 
ھمین اتحادیھ پادشاه فرانسھ را بھ محاكمھ . مقابل بارونھا و ادامھ آزادي شھرھا از بند نظارت فئودال شد

، زیرا مجبور بھ پرداخت مبالغي براي برگزاري مراسم قداس كرد تا ارواح سوداگران ھانسایي كھ بھ كشید
جامعھ مروج بازرگاناني، زبان، و تمدن . دست انگلیسیھا در آب غرق شده بودند از برزخ رھایي یابند

چون آلماني بھ مشرق، یعني بھ سوي خاك پروس و لیوونیا و استوني، شد و شھرھاي عظیمي 
بھا و كیفیت كاالھایي كھ سوداگران عضو معاملھ میكردند . كونیگسبرگ، لیباو، ممل، و ریگا را بنیاد نھاد

را تحت نظارت آورد، و چنان حیثیتي براي راستي و درستي این قبیل سوداگران كسب كرد كھ عنوان 
د، در قاموس انگلیسي بھ شكل ، نامي كھ انگلیسیھا بھ آنھا داده بودن)یا مردان نواحي شرق(ایسترلینگز 

در مورد نقره یا لیره طال بھ كار )) خالص((ضبط شد، و بعدھا بھ معني ) یعني اصل و ناب(سترلینگ 
ھمچنین استقالل اعضاي اتحادیھ . اما ھانس بھ مرور ایام، گذشتھ از آن كھ مدافع بود، متجاوز ھم شد. رفت

یا اعمال زور مجبور بھ ) بایكوت كردن(ربھ تحریم اجناس شھرھا را بھ وسیلھ ح; را ظالمانھ محدود ساخت
پارھاي اوقات از اینكھ، براي ; براي شكست رقباي خود بھ حق و باطل ھر دو دست یازید; عضویت كرد

براي خود لشكرھایي آراست . لطمھ زدن بھ تجارت رقیب، جمعي از دریازنان را اجیر كند ابایي ھم نداشت
آنچھ در توان داشت . یاري از كشورھاي مستقل براي خودش كشور مستقلي شدو در داخل حدود ثغور بس

كوشید تا طبقھ صنعتگر، یعني ھمان طبقھاي كھ دسترنجش را میگرفت و كاالي كار خویش میكرد، را ذلیل 
بسیاري از رنجبران و عده زیاد دیگري بھ مرور ایام از این جامعھ، كھ مقتدرترین كلیھ . و منكوب گرداند

. كیالت انحصاري جھان براي ایجاد محدودیت در تجارت بود، بھ ھراس افتادند واز آن متنفر شدندتش
علم شورش برافراشتند، سر در پي تجار عضو اتحادیھ ھانسایي  ١٣٨١ھنگامي كھ كارگران انگلیس در 

را كھ قدرت اداي گذاشتند و حتي بھ آنھایي كھ در كلیساھا بست نشستھ بودند امان ندادند، و جمیع افرادي 
  . را بھ لھجھ فصیح انگلیسي نداشتند بھ قتل رساندند)) نان و پنیر((

، ھانس جزیره گوتالند را، كھ متعلق بھ سوئد بود، متصرف شد و شھر ویزبي را بھ ١١۶٠حدود سال 
ا بر بھ مرور سالیان، سلطھ خود ر. عنوان پایگاه و دژ استواري براي تجارت حوزه بالتیك بھ وجود آورد

آدام فون بر من . بازرگاني و امور سیاسي دانمارك، لھستان، نروژ، سوئد، فنالند، و روسیھ گسترش داد
و براي ... ھمان قدر فراوانند كھ تپالھ((درباره روسیھ قرن سیزدھم نوشت كھ در آنجا بازرگانان ھانسایي 

.)) ات اخروي خویش میكوشندبھ دست آوردن پوست یك سمور چنان تالشي میكنند كھ گویي در راه نج
سوداگران مزبور نووگورود، واقع در كنار والخوف، را مقر خویش ساختند و در آنجا خود را بھ صورت 

كلیساي قدیس پطرس را بدل بھ انبار مااللتجاره كردند، دور تا دور محراب را . پادگان مسلحي در آوردند
بار را محافظت كردند، و مانند مردماني پرھیزگار چلیكھاي شراب چیدند، ھمچون سگھاي درندھاي این ان

  . تمام تشریفات و آداب ظاھري دین را مراعات نمودند

اما . شھر كولوني را، كھ خودش مستقال یك ھانس تشكیل داده بود، تحت فشار، مجبور بھ انقیاد كرد. ساخت
بر اثر اتحاد میان  ١٢۵۴كھ در نفوذ ھانسایي وقتي رو بھ جنوب نھاد، بر اثر مقابلھ با اتحادیھ رایني 

اندكي پایینتر از . تشكیل شده بود، راكد ماند) بازل(كولوني، ماینتس، شپایر، ورمس، ستراسبورگ، و بال 
این حوزه منطقھ اتحاد آوگسبورگ، اولم، و نورنبرگ قرار گرفتھ بود كھ كاالھاي تجارتي وارده از ایتالیا 

رگنسبورگ و . ادیھ ھنوز در كنار كانالھ گرانده شھر ونیز باقي استانبار مھم این اتح. را زیر نظر داشت
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وین در انتھاي باختري رود عظیم دانوب قرار داشتند، و از راه این رود بود كھ كاالھاي نواحي داخلي 
آلمان بھ سالونیكا و دریاي اژه، یا از راه دریاي سیاه بھ قسطنطنیھ، روسیھ، دنیاي اسالم و مشرق زمین 

بھ این نحو، تجارت اروپا یك دوره كامل را طي میكرد و تار درھم تنیده دادوستد قرون . ده میشدفرستا
ھا، از زیر چشم  ھا و رودخانھ بازرگاناني كھ كاالھاي خویش را در امتداد این جاده. وسطایي تكمیل میشد

ه مملكت روانھ میداشتند دوازد -مردماني مشكوك و از میان زبانھاي عجیب و اعتقاداتي تعصبآمیز، بھ ده 
خود چھ سنخ مردماني بودند اینھا آحاد اقوام كشورھاي مختلفي بودند، اما اكثریت عظیم آنھا را تجار 

اینھا بھ بازرگانان امروزي، كھ قاعدتا در شھرھاي . سوریھ، یھودیان، ارامنھ، یا یونانیھا تشكیل میدادند
. معموال ھمراه كاالھاي خود سفر میكردند. شباھتي نداشتند خود پشت میز تجارتخانھ مینشینند، تقریبا ھیچ

بیشترشان مسافات عظیمي را میپیمودند تا ھر جا مصنوعات مورد عالقھ آنھا فراوان باشد بھ نرخ ارزان 
این بازرگانان طبعا كارشان آن . بخرند و ھمان كاالھا را جایي كھ بسیار نادر بود بھ قیمت گزافي بفروشند

 grosانگلیسیھا لفظ . بخرند یا بفروشند) gros enیا بھ قول فرانسویان، (اس را بھ طور عمده بود كھ اجن
en  را جنبھ فاعلیت بخشیدند و بدل بھgrosser  كردند، و این واژه، كھ بھ تدریج در زبان انگلیسي بھ

گران مردماني سودا. در آمد، بھ كسي اطالق میشد كھ بنكدار ادویھ بود) بقاي امروزي( grocerصورت 
بودند ماجراجو و جھانگرد و شھسوار كاروان، مسلح بھ دشنھ و انواع رشوه، و آماده مقابلھ با راھزنھا و 

ھاي صالحیت قضایي مختلف شاید  تنوع قوانین و تعدد حوزه. دریا زنان و ھزار جور مشكالت و سختیھا
ود، و وضع قانون بینالمللي تجارت و بیش از ھر عامل دیگري براي این قبیل سوداگران اسباب دردسر ب

اگر بازرگاني از . دریا نوردي با موازین ترقیخواھانھ یكي از عظیمترین كامیابیھاي آنان بھ شمار میرفت
راه خشكي مااللتجاره خود را حركت میداد، در قلمرو ھریك از اربابان فئودال تابع احكام یك دادگاه جدید، 

اگر كاالھاي وي ضمن راه از گرده چھار پایان . ایت یك نوع قوانین بودو شاید در ھر نقطھ مكلف بھ رع
، بھ مالكي تعلق ))قانون كشتي شكستگي((فرو میریخت و پخش میشد، ھر جا این عمل اتفاق بھ موجب 

یكي از خاوندھاي برتون فخر میكرد كھ یك صخره . داشت كھ صاحب قانون آن اراضي ساحلي بود
چندین . ساحلي ملك وي بھ منزلھ گرانبھاترین جواھرات تاج وي محسوب میشدخطرناك واقع در اراضي 

قرن متمادي بازرگانان با این اجحاف مبارزه میكردند، تا آنكھ در قرن دوازدھم بتدریج موفق بھ نسخ آن 
د ضمنا سوداگران یھودي بینالملل، براي استفاده بیشتر، مجمعالقوانیني از كلیھ نظامات تجارتي گر. شدند

این مقررات بازرگاني سال بھ . ھمین مجموعھ پایھ و اساس قانون تجارت در قرن یازدھم شد; آورده بودند
سال، بر اثر احكامي كھ خاوندان و پادشاھان بھ خاطر حراست تجار یا مسافران ممالك بیگانھ صادر 

ي تاسیس شد، و نكتھ محاكم مخصوصي براي اجراي این قانون بازرگان. میكردند، مبسوطتر و مفصلتر شد
شایان اھمیت آن كھ این محاكم بھ طرق قدیمي شھادت یا دادرسي از قبیل شكنجھ، مبارزه تن بھ تن، یا 

از قرن ششم بھ این طرف، طبق قوانین ویزیگوتھا، تجار خارجي در . اوردالي ھیچ اعتنایي نداشتند
ي را بھ نمایندگان ممالك متبوعھ خویش مرافعاتي كھ فقط مربوط بھ خود آنھا بود محق بودند امر دادرس

پدید آمد، كھ بھ موجب آن ھر كشوري كھ دست ) یا كاپیتوالسیون(بھ این ترتیب، شیوه كنسولي . احالھ دھند
یا رایزن نگاه میداشت تا حافظ منافع و مددكار )) كنسول((اندر كار تجارت بود در ممالك خارجي عدھاي 

شھرھاي فرانسھ در . یكي از این كنسولگریھا را در عكا تاسیس كرد ١١٨٠ جنووا در سال. اتباع آنھا باشند
  . خالل قرن دوازدھم از ھمین شیوه پیروي كردند

براي این قبیل حقوق كنسولي حاصل شد از  -حتي بین ممالك مسیحي و مسلمان  -توافقھایي كھ میان ملل 
برخي از قوانین . وق بینالمللي انجام گرفتجملھ عالیترین خدماتي است كھ در قرون وسطي براي تكامل حق

این نظامات در بین بازرگانان روشنفكر رودس ھرگز متروك . دریانوردي از اعصار كھن بھ جا مانده بود
 ١١۶٧ھاي مربوط بھ دریانوردي قانون نامھ رودسیھا مورخ  نشد، در حقیقت یكي از كھنترین قانون نامھ

م، زیر نظر بازرگانان جزیرھاي در جوار بندر بوردو، بھ منظور قوانین اولرون در قرن دوازدھ. بود
اتحادیھ ھانسایي . این نظامات را فرانسھ فالندر، و انگلستان قبول كردند. تنظیم تجارت شراب وضع شد

براي اعضاي خویش قانون نامھ دریایي خاصي منتشر ساخت كھ مشتمل بود بر ذكر یك سلسلھ اقدامات 
ان مسافران و بار، تعھدات متقابل میان نجات دھنده و نجات یافتھ، وظایف و احتیاطي براي حفظ ج

دستمزدھاي ناخدایان و كاركنان ناوھا، شرایطي كھ تحت آن یك ناو بازرگاني ممكن یا ناگزیر بود بدل بھ 
ھا شدید بود، لكن باید در نظر داشت كھ براي  جریمھ تخلف از این قانون نامھ. یك كشتي جنگي شود
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تقرار سنن و عادات خاص، و براي حفظ انضباط و ھمچنین ایجاد اعتماد در ناوھاي دریاپیما، سختگیري اس
قرون وسطي مدت ده قرن بھ افراد انضباط آموخت تا آنكھ مردمان اعصار جدید بتوانند . ضروري بود

  ترقي صنعت  - II. چھار قرن از آزادي برخوردار باشند

بازارھاي وسیعتر، انگیزه افزایش تولید، و باال رفتن ; تكامل صنعت پا بھ پاي توسعھ بازرگاني پیش رفت 
اكثر . حمل و نقل كمتر از سایر فعالیتھا رو بھ كمال گذاشت. میزان تولید موجب رونق بازار تجارت شد

راي جریان آب باران از میان ھنوز ب; ھاي قرون وسطایي معابري بودند پر از كثافات و خاك و گل شاھراه
. ھا فراوان، پیچ و خمھا بسیار، و پلھا اندك بودند گودالھا و حفره. ھا ھیچ آبگذري ساختھ نشده بود جاده

معموال باروبنھ را بھ وسیلھ استر یا اسب حمل میكردند نھ با گاري، زیرا با ارابھ و گاري احتراز از 
. ن عھد بزرگ و نتراشیده، داراي چرخھایي آھني، و فاقد فنر بودندھاي ای گودالھا چندان آسان نبود كالسكھ

ھا ھر قدر ھم تزیین داشت وسیلھ راحتي براي سفر نبود، اغلب مردم، مرد و  از آنجا كھ این قبیل كالسكھ
تا قرن . زن، مسافرت با اسب را ترجیح میدادند و ھر دو بھ یكسان پا در ركاب كرده بر مركب میراندند

ھا بھ عھده مالك اراضي مجاور بود، و معموال چنین آدمي شكوه داشت  نگاھداري و مرمت جاده دوازدھم
. كھ چرا باید مبلغي خرج تعمیر جادھاي كند كھ اكثرا مورد استفاده جماعتي از مردم رھگذر قرار میگیرد

الھام گرفتھ بود، در قرن سیزدھم فردریك دوم، كھ از شیوه معمول در امپراطوري بیزانس و جھان اسالمي 
و مقارن با ھمین ایام بود كھ با قرار دادن سنگھاي ; ھاي سیسیل و ایتالیاي جنوبي داد فرمان بھ تعمیر جاده

در ھمین قرن . دست زدند)) ھاي شاھي جاده((مكعبشكل در بستري از شن و خاك نرم بھ ساختن نخستین 
لورانس، پاریس، لندن، و شھرھاي فالندر ف. شھرھا شروع بھ سنگفرش كردن معابر مركزي خود كردند

در قرن دوازدھم كلیسا بھ تشكیل مجامع برادران مذھبي . ھر كدام بھ ساختن پلھاي زیبایي مبادرت ورزیدند
براي تعمیر یا ساختن پلھا اقدام كرد، و اعالم داشت كھ گناھان تمام افرادي را كھ در این گونھ كارھا 

ان پل آوینیون، كھ چھار طاق اصلي آن تا امروز محفوظ مانده است، بھ ساختم. شركت كنند خواھد بخشید
ھاي رھبانان، بھ ویژه سیسترسیان،  پارھاي از فرقھ. صورت گرفت)) برادران روحاني((ھمت این قبیل 

شاه، روحانیان، و  ١٢٠٩تا  ١١٧۶از . ھا و پلھا كوشش فراواني مبذول میداشتند در حفظ و مرمت جاده
این پل . ستان ھمگي با بذل وجوه و باال زدن آستینھاي خود بھ ساختن پل لندن كمك كردندرعایاي انگل

عظیم، كھ بر روي رود تمز در كنار لنگرگاه لندن ساختھ شد، داراي بیست طاق سنگي بود، و بر روي آن 
ر گردنھ سن در اوایل قرن سیزدھم، بر فراز درھاي واقع د. تعداد زیادي خانھ و یك نماز خانھ ساختھ شد

از آنجا كھ . گوتار، در میان جبال آلپ، پل معلقي ساختھ شد كھ از قرار معلوم اولین نوع خود در عالم بود
ھا و كانالھا راغب شدند، و این قبیل  ھا كاري پر زحمت بود، مردم بھ سفر از راه رودخانھ حركت در جاده

یك فروند كشتي ظرفیت حمل پانصد از راه . ردندمعابر كشتیپیما سھم عظیمي در حمل و نقل كاالھا ایفا ك
ھا و كانالھا گذرگاه  در اسپانیا تا ولگا، ھمھ جا در اروپا، رودخانھ) تاخو(از رود تاگوس . خشكي انجام دھد

مسیر و مصب این رودھا گسترش نفوس، ترقي شھرھا، و اكثر خط مشي نظامي ھر دولتي را ; ناوھا شدند
قالعاده زیاد بودند، لكن سدھایي براي انتقال ناوھا از یك تراز آب بھ تراز دیگر كانالھا فو. تعیین میكرد

  . وجود نداشت

سفر یك اسقف از شھر . مسافرت، اعم از آنكھ در خشكي یا آب صورت میگرفت، دشوار و كند بود
یان راه چاپارھایي كھ در منازل م. كنتربري واقع در انگلستان تا رم بیست و نھ روز بھ طول انجامید

اسبھاي تازه نفسي در اختیار داشتند میتوانستند مسافت یكصد و شصت كیلومتر را در عرض یك روز طي 
كھ در خالل (اما فرستادن چاپار خصوصي از محلي بھ محل دیگر گران تمام میشد، و پیك یا پست ; كنند

در پارھاي از نقاط، مثال  .قاعدتا اختصاص بھ امور حكومت داشت) قرن دوازدھم در ایتالیا برقرار شد
اخبار نیز نظیر سفر افراد بكندي . میان لندن و آكسفرد یا وینچستر، دلیجانھا مرتب در رفت و آمد بودند

یك قرون وسطایي . انتقال مییافت، چنانچھ خبر مرگ بارباروسا در كیلیكیا پس از چھار ماه بھ آلمان رسید
از ضایعات مختلف جھان، بھ صرف ناشتایي بپردازد، و میتوانست، بدون دغدغھ شنیدن اخبار موحشي 

اخباري كھ بھ گوش وي میرسید خوشبختانھ آنقدر كھنھ بودند كھ دیگر فكر چاره نیز حكم نوشداروي پس 
در دامزدي . بشر در استفاده از قواي طبیعي تا حدودي پیشرفت كرده بود. از مرگ سھراب را پیدا میكرد
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آسیاب  ۵٠٠٠رویھمرفتھ در انگلستان  ١٠٨۶مسطور است كھ در سال ) كتاب داوري و ارزیابي( بوك
یك چرخ چاه را نشان میدھد كھ حركت آھستھ آن بھ كمك یك چرخ  ١١۶٩و نقشھاي مورخ ; وجود داشت

یك  ١٢۴۵در ; نین شتابي، چرخ چاه یك وسیلھ اساسي در صنعت شدبا چ. دنده دو برابر میشده است
در دوئھ آسیابي براي ساختمان  ١٣١٣و در ; دستگاه اره كھ بھ كمك آب حركت میكرد در آلمان ساختھ شد

  . افزار برنده و لب تیز بھ كار رفت

بعد از آنكھ مسیحیان  در اروپاي باختري دیده شده بود، ١١٠۵آسیاي بادي، كھ براي نخستین بار بھ سال 
در قرن . رواج آن را در دنیاي اسالمي مشاھده كردند، بسرعت در تمامي اروپا مورد استفاده قرار گرفت

افزار كاملتر و حوایج روز افزون مشوق . دستگاه از این آسیابھا داشت ١٢٠سیزدھم شھر ایپر بتنھایي 
ھ طالیي قابل اعتماد شده و مھارت صنعتگران از آنجا كھ دادوستد مستلزم سك. مردم بھ حفر معادن شد

براي اقناع تمایالت ھمنوعان خویش در زر و زیور رو بھ افزایش نھاده بود، استخراج كانھاي طال در 
ھاي پر  رگھ ١١٧۵نزدیك بھ سال . ایتالیا، فرانسھ، انگلستان، مجارستان و بیشتر از ھمھ در آلمان منجر شد

فرایبرگ، گوسالر، و آنابرگ در . ھاي معدني پیدا شد در ارتسگبیرگھ یا كوهمایھاي از مس، نقره، و طال 
) Joachimsthal(و از نام شھر كوچك یوآخیمشتال ; شدند)) ھجوم بھ طال((قرون وسطي مراكزي براي 

)) ھاي طال بیرون آوردند محلي كھ در آنجا سكھ((بھ معني ) Joachimsthaler(كلمھ آلماني یوآخیمشتالر 
. در انگلیسي در آمد dollarدر آلماني، و  thalerو كم كم ھمین كلمھ مخفف شده بھ صورت  - شدمشتق 

آلمان مھمترین مركز استخراج و تھیھ فلزات قیمتي براي اروپا شد، و معادن آن شالوده، و تجارت آن 
ھاي ھارتس، در وستفالي، در اراضي پست شمال  آھن در كوه. حیطھ اقتدار سیاسي آلمان را فراھم ساخت

در ایالت داربي شر . نسال الب استخراج میشداروپا، انگلیس، فرانسھ، اسپانیا، و سیسیل، و در جزیره كھ
واقع در انگلستان سرب، در دون كورنوال و بوھم قلع، در اسپانیا جیوه و نقره، و در ایتالیا گوگرد و زاج 

وجھ تسمیھ سالزبورگ وجود مقادیر عظیمي نمك بود كھ از آن ناحیھ استخراج . سفید بھ دست میآمد
استخراج زغال سنگ، در انگلستان عھد رومیان متداول و ظاھرا در عھد ساكسونھا متروك شده  .میگردید

ملكھ الئونور قصر ناتینگم را ترك گفت، زیرا دودي  ١٢٣٧در . بود، بار دیگر در قرن دوازدھم آغاز شد
لندن استفاده از  ١٣٠١در ; سنگ از شھر بر میخاست او را ناراحت میكرد كھ بر اثر سوزاندن زغال

این دو نمونھ  -زغال سنگ را ممنوع اعالم داشت، زیرا دود زغال سنگ ھواي شھر را مسموم میكرد 
با تمام این احوال، تا پایان . قرون وسطایي از بلیھاي است كھ ظاھرا دامنگیر بشر اعصار جدید بوده است

دھم استخراج زغال سنگ بھ صورتي جدي در نیوكاسل و دارم، و نواحي دیگري در انگلستان، قرن سیز
. مالكیت نھشتھاي معدني در قوانین موجود ھرج و مرجي را بھ راه انداخت. بلژیك، و فرانسھ جریان داشت

داشت، و ھنگامي كھ مباني تصرف فئودال محكم بود، كلیھ حقوق مربوط بھ معدنھا تعلق بھ شخص خاوند 
در امالك كلیسایي نیز مقامات روحاني مدعي . وي بھ كمك سرفھاي خویش معادن را استخراج میكرد

مالكیت این قبیل ذخایر معدني بودند و براي استخراج آن از وجود سرفھاي خود استفاده، یا معدنچیاني را 
خایر معدني مملكت را ملك فردریك بارباروسا طبق صدور فرماني جمیع ذ. براي این كار اجیر میكردند

طلق شھریار دانست و دستور اكید داد كھ این قبیل معادن فقط باید بھ دست موسساتي استخراج شوند كھ 
، كھ در دوران فرمانروایي امپراطوران ))حق شھریاري((این كسب مجدد . تحت نظارت حكومت باشند

ستان كلیھ ذخایر معدني طال و نقره تعلق بھ در انگل. روم امري عادي بود، قانون آلمان قرون وسطایي شد
سلطان مملكت داشت، اما استخراج فلزات پستتر از جانب مالك زمین در برابر براي گداختن و تصفیھ 

ھاي این عھد كھ ھنوز بدوي بود مقدار بسیار زیادي چوب بھ  در كوره; فلزات از زغال چوب استفاده میشد
آھنگران لیژ، نورنبرگ، ;ان كاالھاي برنجي بسیار ظریفي میساختندبا اینھمھ، مسگران دین. كار میرفت

براي ) اشبیلیھ(و سویل ; میالن، بارسلون، و تولدو اسلحھ و افزارھاي فوقالعاده مرغوبي تھیھ میكردند
درجھ سانتیگراد ذوب  ١۵٣۵كھ در (نزدیك بھ پایان قرن سیزدھم، چدن . فوالدش شھرت بسزایي داشت

قبل از این تاریخ ھر . گرفت) درجھ سانتیگراد نرم میشود ٨٠٠كھ در (ي آھن ورزیده را كم كم جا) میشود
ریختھگري ناقوس . گونھ آلت و افزاري با آھن ساختھ میشد و بھ ضرب چكش بھ شكل دلخواه در میآمد

ر صنعت مھمي بود، زیرا ناقوسھاي شھرھا و كلیساھاي جامع از لحاظ وزن، طنین، و نوع آھنگ با یكدیگ
مسگران براي اجاقھا سرپوشھایي میساختند، زیرا مرسوم بود كھ وقتي عسس در شھر . رقابت میكردند

زنگ آخر شب را بھ عالمت قطع عبور و مرور بھ صدا در میآورد، مردم بر آتشھاي خود سرپوش 
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، ساكس در صنعت ریختھگري برنز شھرت داشت، و انگلستان در ساختن فلزي از تركیب مس. مینھادند
ھاي  ھاي ظریف براي پنجره، میلھ آھن ورزیده در تزیین شبكھ. بیسموت، آنتیمون، و قلع معروف بود

ھاي عظیمي كھ بھ اشكال مختلف براي زینت و استحكام بر  بزرگ براي جایگاه سرودخوانان كلیسا، و لولھ
  . درھا نصب میشد بھ كار میرفت

ھاي طال و نقره نھ فقط براي خود نمایي یا پنھان كردن زرگران و نقرھكاران فراوان بودند، زیرا بشقاب
ارزش واقعي افراد مصرف داشت، بلكھ تضمیني در مقابل كاھش بھاي پول رایج بود و بھ ھنگام ضرورت 

در قرن سیزدھم صنعت . یك نوع ثروتي بود كھ میشد آن را با خواربار یا كاالھاي مورد نیاز معاوضھ كرد
لیا حكم یك نوع سازمان عریض و طویل نیمھ سرمایھداري پیدا كرد كھ در آن نساجي در فالندر و ایتا

ھزاران نفر كارگر براي بازار عمومي بھ تھیھ كاال، و براي سرمایھگذاراني كھ ھرگز آنھا را نمیدیدند بھ 
ھاي عظیمي را مالك بود كھ در آنھا  در فلورانس صنف پشم فروش كارخانھ. تحصیل منافع مشغول بودند

ازران، قصاران، متصدیان دستھ بندي، ریسندگان، بافندگان، بازرسان، و منشیان ھمھ با مواد اولیھ، افزار گ
ھاي بافندگي در زیر یك سقف كار میكردند، و در عین حال نھ نظارتي داشتند، نھ مالك آنھا  كار، و دستگاه

ھا سازمان میدادند، ادوات و  ھتجار پارچھاي كھ كارشان عمده فروشي منسوجات بود بھ كارخان. بودند
افزار كار را فراھم میكردند، كارگر و سرمایھ را تھیھ میدیدند، دستمزدھا و قیمتھا را معین مینمودند، كار 
توزیع و فروش را ترتیب میدادند، كلیھ خطرات چنین سازماني را قبول میكردند، خسارات ناشي از عدم 

سایر كارفرمایان ترجیح . توفیق، منافع حاصلھ را بر میداشتند توفیق را بھ گردن میگرفتند، و در صورت
در این صورت ھر فرد یا خانوادھاي . ھا تقسیم كنند میدادند كھ مواد اولیھ را میان كارگران منفرد یا خانواده

با افراز كار خود، در خانھ، این مواد خام را بھ مصنوعات مورد نیاز تبدیل میكرد، و كاالھاي مصنوع را 
كانتن، پروون، رنس، تروا، كامبره،  -آمین، بووه، لیل، الن، سن . طبق نرخ یا دستمزدي بھ صنعتي شدند

تورنھ، لیژ، لوون، و مھمتر از ھمھ این شھرھا گان، بروژ، ایپر، و دوئھ تبدیل بھ مراكز این گونھ صنایع 
، یك lawnكلمھ . شھره شدندخانگي شدند، كھ كارگران آن از نظر ذوق و سلیقھ و شورشھایي كھ كردند 

پارچھ ساخت كامبره . ، گرفتھ شده بود)Laon(نوع پارچھ كتاني، از محل بافت آن، یعني شھر الن 
)Cambrai( كھ شباھت بھ حریر داشت، بھ كامبریك ،)cambric (لغت . مشھور شدdiaper كھ در ،

در . است) ypres(ود، از نام شھر ایپر ھاي گل و بوتھدار اطالق میش پارھاي از زبانھاي اروپایي بھ پارچھ
ھاي پارچھ بافي بھ كار اشتغال داشتند، و تعداد پارچھ بافان  نفر از نساجان در كارگاه ٢٣٠٠شھر گان 

ده دوازده تا از شھرھاي ایتالیا صناعات نساجي . نفر بالغ میشد ٣٢٠٠پروون در قرن سیزدھم بھ 
نس در قرن دوازدھم متخصص در تھیھ انواع قماش صنف پشم فروش فلورا. مخصوص بھ خود داشتند

در اوایل قرن سیزدھم، صنف بزاز آن شھر براي واردات پشم و صدور منسوجات . پشمي رنگ شده بود
فلورانس صاحب سیصد كارخانھ پارچھ بافي،  ١٣٠۶تا سال . مصنوع دستگاه عریض و طویلي تشكیل داد

جنووا در تھیھ حریرھاي زربفت و مخملھاي . شده بودنفر پارچھباف  ٠٠٠،٣٠داراي  ١٣٣۶و تا سال 
نزدیك بھ پایان قرن سیزدھم وین عدھاي از پارچھبافان فالندري را استخدام كرد، . ظریف شھرتي بھ ھم زد

انحصار تھیھ پشم در اروپاي شمالي . و دیري نگذشت كھ صاحب صنعت نساجي پر رونقي براي خود شد
ن قسمت اعظم پشم انگلیس بھ فالندر صادر میشد، لذا از لحاظ سیاست و تقریبا از آن انگلیس بود و چو

شھر ووستد، واقع در نورفك، یكي از . جنگ میان آن دو كشور روابط و عالیق نزدیكي وجود داشت
. نام نھادند)) ووستد((ھاي معروف را  مراكز مھم پارچھ بافي بود، و بھ ھمین سبب بسیاري از پارچھ

ھیھ پشم ظریفي تخصص داشت، و گوسفندان مرینو آن سرزمین یك منبع مھم ثروت ملي اسپانیا نیز در ت
اعراب فن و صنعت حریربافي را در قرن ھشتم بھ اسپانیا ودر قرن نھم بھ سیسیل بردند، . محسوب میشدند

آمدند،  ، و پالرمو، پس از آنكھ از دست مسلمانان در)لیزبوآ(و شھرھاي والنسیا، كارتاخنا، سویل، لیسبون 
جماعتي از حریربافان یھودي و  ١۴١٧روژه دوم در سال . ھمچنان ھنر و صنایع اسالمي را حفظ كردند

بھ ھمت این مردان و كودكان آنھا ; یوناني را از كورنت و تب بھ پالرمو برد و آنھا را در قصري منزل داد
اسلوب سرمایھداري متشكل ساخت و  لوكا ساختن ابریشم را بھ. بود كھ پرورش نوغان در ایتالیا رایج شد

ھنر . چنان ترقي كرد كھ با فلورانس، میالن، جنووا، مودنا، بولونیا، و ونیز كوس ھمسري میكوفت
ھاي آلپ گذر كرد، و در زوریخ، پاریس، و كولوني ھنرمندان شایستھاي بھ این صنعت  حریربافي از كوه

سفالگران . صنعت دیگر نیز وجود داشت در دایره صنایع قرون وسطایي صد گونھ. مشغول شدند
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ھاي سفالین خود را با پاشیدن ورقھ نرمي از سرب بر روي سطح مرطوب سفال، و آتش دادن آن در  كوزه
ھا  ھر قدر خانھ. حرارتي مالیم، لعاب میدادند و، مس یا برنز بھ سرب، رنگ مطلوب را بھ دست میآوردند

زدھم پرخرجتر و خانمان براندازتر شد، بھ ھمان نسبت، و حریقھا در شھرھاي رو بھ گسترش قرن سی
ھا را  شھر لندن این تعویض بام خانھ ١٢١٢در . ھا جاي كاه و پپزر را گرفت سفال در ساختمان سقف خانھ

معماران این عھد قطعا در كار خویش استاد بودند، زیرا پارھاي از بزرگترین و محكمترین . اجباري كرد
شیشھ صنعتي در ساختمان آیینھ، پنجره، و ظروف بھ كار . ا تعلق بھ این عھد دارندابنیھ موجود در اروپ

ھایي بودند كھ تا كنون  كلیساھاي جامع صاحب ظریفترین شیشھ. میرفت، لكن مصرف آن نسبتا محدود بود
ز بھ دست بشر ساختھ شده است، لكن در ساختمان بسیاري از ابنیھ شیشھ بكار نمیرفت شیشھ گري الاقل ا

اما در ایتالیا احتماال این صنعت از اعتالي خود در ; قرن یازدھم میالدي در اروپاي باختري رواج داشت
كاغذ تا قرن دوازدھم از جھان اسالمي بھ اسپانیا وارد . امپراطوري روم بھ بعد ھرگز متروك نیفتاده بود

آلمان، تاسیس شد، و در خالل  یك كارخانھ كاغذ سازي در راونسبورگ واقع در ١١٩٠میشد، لكن در سال 
چرم از كاالھاي مھم داد و ستد بینالمللي بود، و . قرن سیزدھم اروپا ساختن كاغذ را از كتان آغاز كرد

دستكش دوزھا، سراجان، انبان دوزان، كفاشان، پینھ دوزان جملگي ; دباغي در ھمھ جا رواج داشت
پوست معموال از صفحات . سایرین قرار میگرفتصنعتگراني برجستھ بودند كھ اھمیت آنھا مایھ غبطھ 

  . ھاي سالطین، اشراف، و بورژواھا بھ كار میرفت شمال و مشرق وارد میشد و براي تزیین جامھ

شراب و آبجو حكم حرارت مركزي را براي افراد داشت، و بسیاري از شھرھا بھ واسطھ حق انحصار 
ا در این صنعت قدیمي مدتھا قبل از سایر ملل طالیھدار آلمانھ. شراب و تھیھ آبجو منافعي تحصیل میكردند

محسوب میشدند، و ھامبورگ قرن پانزدھم، با پانصد كارخانھ آبجو سازي، قسمت اعظم عمران و رفاه 
كارگراني كھ بھ . از منسوجات كھ بگذریم، صنعت فقط جنبھ دستي داشت. خود را مدیون ھمین ھنر بود

 - مانند نانوایان، پینھدوزان، آھنگران، درودگران، و امثال آنھا  - ال داشتندخدمت براي یك بازار محلي اشتغ
قسمت بیشتر صنعت ھنوز . خود بر لوازم كار و مصنوعات خود نظارت میكردند و منفردا آزاد میماندند

 ھاي آن عھد ھاي آنھا صورت میگرفت، و اكثر خانواده ھاي كارگران یا دكانھایي پیوستھ بھ خانھ در خانھ
نان خود را  - ھا محول شده است خودشان انجام میدادند بسیاري از تكالیفي را كھ امروز بھ دكانھا یا كارخانھ

در این . ھاي مورد نیاز خود را خود میبافتند، و كفشھاي خود را خود تعمیر میكردند خود میپختند، پارچھ
ھاي رقابت و جلب منفعت افراد  انگیزه ;صنعت خانگي پیشرفت كند، افزار كار ساده، و ماشینھا معدود بود

با اینھمھ، شاید صنعت خانگي . را بھ اختراع یا تعویض مھارت آدمي با نیروي ماشیني وا نمیداشت
قوه و میزان تولید آن كم، لكن درجھ رضایت و اقناع . سالمترین نوع سازمان صنعتي در تاریخ بوده است

خودش ساعات كار و ;بور نبود از ھمسر و فرزندانش دور باشدكارگر مج. فرد محتمال و بالنسبھ زیاد بود
چنین آدمي ھم صنعتگر بود . و تفاخر وي بھ ھنرش نفس میشد; ارزش كارش را معین میكرد) تا حدودي(

و درست مانند یك نفر ھنرمند، خشنود بود از اینكھ میدید زیر دستھاي وي نتیجھ ھنرش، بي ; ھم ھنرمند

   پول - III. دھیچ نقصي، شكل میپذیر

بازرگاني نمیتوانست بر اصل مبادلھ یا . توسعھ صنعتي و بازرگاني موجد انقالبي در امور مالي شد
معاوضھ كاال پیشرفت كند، بلكھ مستلزم معیار ثابتي براي قیمت گذاري، یك وسیلھ مبادلھ بي دردسر و 

وپایي، خاوندان بزرگ و نخست در دوران فئودالیسم ار. دسترسي بھ وجوھاتي براي سرمایھگذاري بود
ھاي رایج، دچار ھرج و  كشیشان از حق ضرب سكھ بھرھمند بودند، و اقتصاد قاره اروپا، از لحاظ سكھ

ھا  جمعي نیز با ساختن پول قلب و تراش گوشھ سكھ. مرجي بود بھ مراتب گیج كنندھتر از اوضاع امروزي
موال جوارح این قبیل افراد را قطع یا آنھا را بھ حكم سالطین، مع. این بینظمي را زیادتر میكردند

لكن خود سالطین بارھا پولھاي رایج در قلمرو ; مقطوعالنسل میكردند، یا زنده زنده در دیگ میجوشاندند
پس از تھاجمات بربرھا طال كمیاب شد، و بعد از استیالي مسلمانان بر  .میساختندخویش را بي ارزش 
در خالل قرون ھشتم و سیزدھم تمامي . ھاي طالي اروپاي باختري اثري بھ جا نماند مشرق دیگر از سكھ

طال و تمدن با ھم و بھ تدریج رو بھ افزایش و كاھش . ھا از نقره یا فلزات كم بھاتر بودند این قبیل سكھ
. با این حال، امپراطوري بیزانس در سراسر قرون وسطي بھ ضرب مسكوكات طال میپرداخت. ذاشتندمیگ
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ھر قدر رابطھ شرق و غرب اروپا بیشتر شد، مسكوكات طالي بیزانسي، كھ در مغرب اروپا بھ بزانت 
، ١٢٢٨در سال . اشتھار داشت، در تمامي اروپا رواج بیشتري یافت و معتبرترین پول عالم مسیحي شد

فردریك دوم بعد از آنكھ اثر سودمند یك سكھ ثابت طال را بھ عنوان پول رایج خاور نزدیك، بھ چشم دید، 
فردریك، در مقام رقابت با . در ایتالیا بھ ضرب اولین مسكوكات طالي اروپاي باختري مبادرت ورزید

مسكوكات وي ; نھاد ھاي خود را آوگوستالس نام شھرت و مسكوكات آوگوستوس امپراطور روم، سكھ
سزاوار چنین اسمي ھم بود، زیرا ھر چند كھ جنبھ تقلیدي داشت، داراي طرح با شكوھي بود، و بیدرنگ بھ 

جنووا و فلورانس ھر دو بھ  ١٢۵٢در . احراز عالیترین مدارج در ھنر سكھشناسي قرون وسطي نایل آمد
كھ از لحاظ قیمت معادل یك رطل نقره رواج مسكوكات طال اقدام كردند، چون سكھ فلورین فلورانس، 

ارزش داشت، بھ مراتب زیباتر اروپایي بھ استثناي انگلستان صاحب مسكوكات طالي رایج قابل اعتمادي 
  . این توفیقي بود كھ در دوران پر آشوب قرن بیستم از دست داده شد; بودند

ضرب مسكوكات را خریداري یا  تا پایان قرن سیزدھم سالطین فرانسھ تقریبا كلیھ حقوق خاوندي براي
ھا بھ صورت اصلي باقي  گرچھ ارزش سكھ -در سیستم پولي فرانسھ  ١٧٨٩تا سال . مصادره كرده بودند

بھ این معني كھ ھنوز لفظ ; اصطالحاتي را كھ شارلماني وضع كرده بود ھنوز بھ كار میبردند - نمانده بود
این . یا یك دوازدھم سو معمول بود)) دنیھ((تم لیور، و یا یك بیس)) سو((یا یك پوند نقره، لفظ ))لیور((

بھ بیست جز یا )) پوند سترلینگ((سیستم بر اثر حملھ نورمانھا بھ انگلستان آمد و در آن كشور نیز 
انگلیسیھا الفاظ پوند، شیلینگ، و پني را از معادل . جز یا پنس تقسیم شد ١٢شیلینگ، و ھر شیلینگ بھ 

گرفتند، لكن عالیم آنھا را از التین ) pfennig(، و فنیگ )schilling(، شیلینگ )pfund(آلماني یعني فوند 
در انگلستان ). denarius(از دناریوس  D، و )solidus(از سولیدوس libra) ،S(از لیبرا L: اتخاذ كردند

ھنري ھاي نقره آن كشور، كھ در زمان سلطنت  ھاي طال معمول نبود، لكن سكھ ضرب سكھ ١٣۴٣تا سال 
در آلمان مارك نقره، كھ نصف . دوم متداول شد، در اروپا بھ صورتي فوقالعاده ثابت و پایدار باقي ماند
  . قیمت پوند انگلیسي یا فرانسوي ارزش داشت، در قرن دھم ضرب شد

ھاي قرون وسطایي دستخوش ترقي و تنزل قیمت، عدم تناسب میزان نقره بھ  با وجود این تحوالت، سكھ
ھا  بود كھ ھر موقع مقتضي میدیدند كلیھ سكھ -و گاھي اشراف و روحانیون  - رت سالطین شھرھا طال، قد

ھاي جدید ضرب  را جمع میكردند، براي ضرب مجدد سكھ مبلغي میگرفتند، وبا آلیاژي پستتر سكھ
اي سھولت ھا، بر اثر افزایش سریعتر طال در مقابل كاالھا، و بر بھ واسطھ عدم امانت ضرابخانھ. میكردند

پرداخت قروض ملي بھ پول ارزش افتاده در خالل قرون وسطي و اعصار جدید، كلیھ پولھاي رایج ممالك 
لیور در فرانسھ فقط  ١٧٨٩بھ سال . اروپایي از لحاظ ارزش بھ طور غیر منظمي رو بھ انحطاط گذاشتند

روي قیمت بعضي اجناس تنزل پول را میتوان از . درصد ارزش دوران سلطنت شارلماني را داشت ٢,١
در ; بود)) پني((قیمت دوازده عدد تخم مرغ یك  ١٢۶٨بھ طور نمونھ درك كرد، مثال در راونا بھ سال 

و در ; در لندن یك راس خوك چھار شیلینگ، و یك راس گاو نر پانزده شیلینگ ارزش داشت١٣٢٨سال 
تاریخ خود . انك بھ فروش میرفتفرانسھ قرن سیزدھم یك راس گوسفند سھ فرانك و یك راس خوك شش فر

   .استحكایت تورم پولي 

كلیسا بھ منظور جمع آوري وجوه صاحب . فراھم میشد بزرگترین منبع واحد تھیھ سرمایھ كلیسا بود
در عالم مسیحیت . حركي براي ھر گونھ مقصدي آماده داشتسازماني بود بیمانند و ھمواره سرمایھ مت

بھ عالوه، بسیاري از افراد ،براي آنكھ جاي امني . سازمان كلیسا بزرگترین قدرت مالي محسوب میشد
. ھا بھ ودیعھ مینھادند براي ذخیره داشتھ باشند، مبالغي از وجوه خصوصي خود را در كلیساھا و صومعھ

بھ طور كلي بھ . خود بھ افراد یا موسساتي كھ در تنگناي مالي بودند پول وام میدادندكلیساھا از ممر دارایي 
كلیساھا عمل بانكھاي روستایي را انجام . دھقاناني كھ درصدد آباد كردن مزارع خود بودند وام داده میشد

دي بھ این میال ١٠٧٠حتي از تاریخ . میدادند و سھم مفیدي در حمایت از آزادي كشاورزان ایفامیكردند
. طرف، كلیساھا در برابر داشتن سھمي از عواید امالك خاوندي بھ خاوندھاي ھمجوار وجوھي وام میدادند

كار معامالت . بھ واسطھ ھمین رھنھا و وامھا بود كھ دیرھا نخستین موسسات بانكي قرون وسطي شدند
ات مالي خویش ناگزیر از استخدام آندره در فرانسھ چنان رونق گرفت كھ براي اداره عملی-بانكي دیر سنت
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شھسواران پرستشگاه بھ سالطین و ملوك، امرا و شھسواران، كلیساھا، و . عدھاي وامدھنده یھودي شد
نخست كشیشان، در مقابل اخذ ربح، وام میدادند، و احتماال در قرن سیزدھم این قبیل معامالت آنھا 

  . عظیمترین نوع خود در جھان بود

مھایي كھ مقامات روحاني بھ اشخاص میدادند قاعدتا براي مصارف خصوصي یا استفاده اما این قبیل وا
اعتبار تجارتي ھنگامي آغاز . سیاسي بود و بندرت بھ كار تامین سرمایھ براي صنعت یا بازرگاني میخورد

لھ یا سفر شد كھ فردي یا خانوادھاي، معموال بھ حكم اعتمادي كھ بھ یك بازرگان داشت، پولي را براي معام
عملي كھ در دنیاي مسیحي التین كومندا نام (تجاري بخصوصي در اختیار وي گذاشت یا بھ وي تسلیم كرد 

این قبیل شركتھا، یا بھ عبارت دیگر . و در برابر این عمل سھمي از منافع را دریافت داشت) داشت
نظري نمیكرد، فكر بكري بود كھ  معامالتي كھ در آن شریك بازرگان ھیچ گونھ عملي انجام نمیداد و اظھار

از اعصار قدیمي روم بھ یادگار مانده بود و شاید ھم دنیاي مسیحي غرب آن را بار دیگر از جھان بیزانس 
چنین طریقھ مفیدي كھ شخص را، بدون نقض نواھي كلیسا درباره رباخواري، در منافع سھیم . فرا گرفت

ماخوذ از دو واژه )) (كمپاني((و بھ ھمین سبب بود كھ  میساخت طبعا میبایست رواج فراوان پیدا كند،
com  سھیم((بھ معني (( وpanis  بھ معني))ھا بھ صورت شركتي در  یا سرمایھگذاریھاي خانواده))) نان

آمد كھ چند تن، بي آنكھ الزاما با ھم نسبتي داشتھ باشند، در آن سھیم بودند و، بھ عوض یك معاملھ، براي 
ھاي مالي نزدیك بھ پایان قرن دھم در جنووا و  این قبیل بنگاه. ت مختلف سرمایھ میگذاشتندیك سلسلھ معامال

این شركتھاي . ونیز پدیدار شدند، و وجود آنھا عامل مھمي براي گسترش سریع تجارت ایتالیا بود
سیلھ، از سرمایھگذاري اغلب در آن واحد در چندین كشتي یا در معامالت متعددي سھیم میشدند و بھ این و

در بھ سایر افراد شد، براي نخستین بار در جھان فكر . خطراتي كھ متضمن معاملھ واحدي بودند میكاستند
یا بھ عبارت دیگر (بزرگترین منبع واحد تھیھ سرمایھ براي معامالت . ایجاد شركت تضامني نضج گرفت

فردي بود كھ، بھ حكم حرفھ )تدارك وجوه براي پرداخت مخارج معاملھ، قبل از برداشت مایھ و نفع 
در ادوار باستان چنین شخصي معموال صرافي میكرد، و در . خویش، پول در اختیار سوداگران قرار میداد

این تاریخ مدتھا بود كھ این قبیل صرافان بدل بھ مردماني وامدھنده شده بودند كھ پول خود و سایر مردم را 
درباره . كلیساھا، دیرھا، اشراف، و یا سالطین وام میدادندوقف بر انجام معامالت بزرگ میكردند یا بھ 

وامدھندگان یھودي در . ھاي فراوان شده است نقشي كھ یھودیان در وام دادن پول بر عھده داشتند مبالغھ
چند صباحي موقعیت آنھا در انگلستان تحكیم یافت، در آلمان ضعیف بودند، و . اسپانیا اقتدار فراوان داشتند

بزرگترین فردي كھ بھ سالطین انگلستان وام . یا و فرانسھ بھ پاي سرمایھداران مسیحي نمیرسیدنددر ایتال
در فرانسھ و فالندر قرن سیزدھم مھمترین وامدھندگان دو خانواده لوشار و كرسپن ; میداد ویلیام كید بود

ماالمال از ((یف میكرد بودند از مردم آراس ویلیام اھل برتون، از مشاھیر این عھد، آراس را جایي توص
، كھ در لغت انگلیسي bursaبرگرفتھ از واژه (مركز دیگر امور مالي شمال اروپا بورس )). رباخوران

purse  یا بازار پول بروژ بود) است)) كیسھ پول((و امروزه بھ معني )) صندوق پول((بھ معني .  

ور یعني ساكنان شھري واقع در نواحي نیرومندتر از وامدھندگان آراس و بروژ جماعتي از مسیحیان كائ
  : مثیو پریس درباره این دستھ چنین مینویسد. جنوبي فرانسھ بودند

آفت ھولناك كائوریھا چنان دامن گستر شده بود كھ در تمامي خاك انگلستان، بویژه در ) ١٢٣۵(در این ایام 
سلطان آن كشور مبالغ . ر نباشدبین نخست كشیشان، كمتر كسي را میشد سراغ گرفت كھ در دام آنھا گرفتا

كائوریھا از تھیدستي مردم سواستفاده كرده با رفع حوایج ضروریشان . بي حد و حصري بھ آنھا مدیون بود
  . آنھا را میفریفتند، و بازرگاني را بھانھاي براي رباخواري خویش ساختھ بودند

لكن عدم . داران كائوري تفویض كرددستگاه پاپي چند زماني امور مالي خویش را در انگلستان بھ بانك
راجر اسقف ; مروت آنان بھ قدري انگلیسیھا را متغیر ساخت كھ یكي از كائوریھا در آكسفرد بھ قتل رسید

رابرت گروستست، اسقف لینكن، در بستر . لندن آنھا را لعنت، و ھنري سوم آنھا را از انگلیس تبعید كرد
py  . بودند))لئیمتر از یھودیان ((نالھاش بلند بود كھ )) ار ما پاپبازرگانان و صرافان خداوند گ((نزع از 
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  . بر اثر مساعي ایتالیاییھا بود كھ شیوه بانكداري در اثناي قرن سیزدھم بھ طرزي بیسابقھ راه تكامل پیمود

ھاي معروفي از صرافان بھ بازرگاني پر دامنھ ایتالیایي قوت بخشیدند، و از آن جملھ بودند دو  خانواده
و پیزاني و ; فرسكو بالدي، باردي، و پروتتسي در فلورانس;خانواده بوئونسنیوري و گالراني در سینا

و مبالغ عظیمي بھ سالطین این دستھ دامنھ عملیات خود را تا آن سوي آلپ رساندند ... تیپولي، در ونیز
پاپھا و سالطین براي جمع آوري عواید، . دایما نیازمند انگلیس و اسقفھا، روساي دیرھا، و شھرھا وام دادند

ھمین جماعت . ھا، مالیھ مملكت، و راھنمایي در اتخاذ خط مشي آنھا را استخدام كردند اداره ضرابخانھ
ھاي سراسر  كجا خریداري میكردند و مالك ناوھا و مھمانخانھبانكدار پشم، ادویھ، جواھرات، و حریر را ی

تا نیمھ قرن سیزدھم این بانكداران ایتالیایي، یا بھ گفتھ مردمان صفحات شمالي اروپا . اروپا بودند
در خارج و داخل ایتالیا این جماعت . ، فعالترین و مقتدرترین سرمایھداران جھان شده بودند))لومباردھا((

ي كھ در وصول مطالبات خود بھ كار میبردند منفور، و براي ثروتي كھ بھھم زده بودند بھ سبب فشار
این امر اختصاص بھ ایتالیاي قرن سیزدھم نداشت، زیرا ھر نسلي وام میگیرد . انگیزه رشك ھمگان بودند

بینالمللي ترقي این جماعت ضربھ عظیمي بر پیكر بانكداري . و قاعدتا عمل وامدھندگان را ناپسند میشمرد
یھودیان بود، و در مقام رقابت، صرافان لومبارد ابایي نداشتند از اینكھ تبعید وامدھندگان یھودي را بھ 

موسسات بانكي فلورانس بود كھ در خالل )) لومباردھا((نیرومندترین . زمامداران خویش توصیھ كنند
ھ بودند كھ مخارج مبارزات نظامي و ھمین دست. ھشتاد تا از آنھا را نام بردھاند ١٣۴٧و  ١٢۶٠سالھاي 

سیاسي دستگاه پاپي را پرداخت كردند، و از این راه ثمرات فراواني بر گرفتند، بھ عنوان بانكداران پاپ 
بھانھ خوبي براي انجام معامالتي كھ بھ ھیچ وجھ با نظرات كلیسا درباره رباخواري سازگار نبود در دست 

ھاي ھنگفت اعصار جدید  نھا چنان سرشار بود كھ دست كمي از بھرهمنافع حاصلھ از معامالت آ. داشتند
لكن آنچھ . میالدي سھام سود حاصلھ از عملیات پروتتسي چھل درصد بود ١٣٠٨نداشت، چنانكھ در سال 

این آز موسسات ایتالیایي را جبران میكرد خدمات بي اندازه مغتنمي بود كھ نسبت بھ صنعت و تجارت 
ھنگامي كھ ستاره بخت و قدرت آنھا افول گرفت، پارھاي از اصطالحات خود را . دمملكت انجام میدادن

 credito، )بانك( banco: تقریبا در تمامي زبانھاي اروپایي بھ جا گذاشتند، كھ از آن جملھ بود
، )تنزیل( disconto، )حساب( conto، )صندوق و پول نقد( cassa، )بدھكار( debito، )بستانكار(

corrente conto )حساب جاري( ،netto )ویژه( ،bilanza )بیالن یا ترازنامھ( ،rotta banca ) افالس
  . ، و مانند آنھا)و ورشكستگي

ھاي پولي عظیم ونیز، فلورانس، و جنووا در قرن سیزدھم یا  بھ طوري كھ از این كلمات ھویداست، بنگاه
ھا از مردم ودیعھ میپذیرفتند  این بنگاه. میدادندحتي قبل از آن تقریبا تمامي وظایف یك بانك نوین را انجام 

حتي . و، براي طرفین معامالتي كھ میان آنھا پیوستھ پول دست بھ دست میگشت، حساب جاري باز میكردند
بانك ونیز صرفا با یك رشتھ عملیات حسابداري بھ تصفیھ حسابھاي مشتریان خود  ١١٧١از سال 

ام میدادند، و جواھرات، جوشنھاي گرانبھا، سھام قرضھ دولتي ،حق ھاي پولي بھ مردم و بنگاه. میپرداخت
كاالھاي تجارتي را بھ طور . تحصیل مالیاتھا، یا حق اداره عواید عمومي را بھ عنوان وثیقھ قبول میكردند

 اینان، بھ واسطھ داشتن ایادي و عمال و آشنایاني در سراسر. اماني براي انتقال بھ سایر كشورھا میپذیرفتند
قادر بھ نشر اسناد اعتباریي بودند كھ بھ موجب آن چون یك نفر مبلغي را در یك كشور بھ ودیعھ مینھاد، 

این انتقال اعتبار ھمان . ھمان مبلغ در كشور دیگري قابل پرداخت بھ ودیعھ گذارنده یا نماینده وي بود
ان پرستشگاه از آن اطالع وسیلھاي بود كھ، مدتھا پیش از این عصر، یھودیان، مسلمانان، و شھسوار

ھاي پولي برات صادر میكردند، بھ این معني كھ یك نفر بازرگان در  از طرف دیگر، ھمین بنگاه. داشتند
برابر كاالھا یا قرضھاي كھ دریافت میداشت بھ شخص بستانكار سفتھاي میداد كھ بھ موجب آن متعھد میشد 

این قبیل . ا بانكھاي بینالمللي بدھي خود را بپردازددر موعد معیني در یكي از بازارھاي مكاره بزرگ ی
ھا را در یكي از بازارھاي مكاره یا بانكھاي متعدد باھم سنجیده و حساب میكردند و فقط مانده یا  سفتھ

با رواج این شیوه، صدھا معاملھ تجارتي امكانپذیر شده . مابھالتفاوت نھایي آنھا را بھ وجھ نقد میپرداختند
نكھ طرفین معامالت گرفتار دردسر حمل مقادیر زیادي سكھ یا تحویل و قبول مبالغ عظیمي بود، بدون آ

بانكداران از . ھایي براي مبادلھ بروات و تصفیھ حسابھا شدند ھمچنانكھ مراكز بانكي بنگاه. وجھ نقد باشند
كرانھ (یھ لوان در سراسر اروپا و ناح. رنج سفرھاي دور و دراز بھ بازارھاي مكاره خودداري میكردند
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بازرگانان میتوانستند، بھ اتكاي حسابھاي خود در بانكھاي ایتالیا، بروات صادر و تصفیھ )خاوري مدیترانھ 
با این شیوه، در واقع فایده و جریان پول ده . نھایي را بھ عملیات حسابداري رایج میان بانكھا واگذار كنند

ر اثر اعتماد متقابل امكانپذیر شد، از حیث اھمیت و ، كھ ب))سیستم اعتباري((این . برابر ترقي كرد
  . ھاي مھم انقالب اقتصادي بود آبرومندي از جنبھ

ھاي بازرگانان اعضاي خود را در مقابل آتش سوزي،  اتحادیھ. آغاز پیدایش بیمھ نیز از قرن سیزدھم بود
وقیي كھ بھ واسطھ ارتكاب شكستن كشتي در دریا، و سایر مصایب یا جراحات، و حتي در برابر دعاوي حق

بسیاري از . جرایم اقامھ میشدند، اعم از آنكھ اعضاي اتحادیھ مقصر یا بیگناه بودند، بیمھ میكردند
ھا، در مقابل گرفتن مبلغ معیني از شخص، نوید میدادند كھ مادامالعمر خوراك و نوشابھ و گاھي  صومعھ

در قرن دوازدھم حاضر بود كھ كاالھاي بازرگانان  یك بانك بروژ. نیز پوشاك و مسكن وي را تامین كنند
موسسھ باردي در . ، یك شركت بیمھ مجاز تاسیس شد١٣١٠ظاھرا در ھمین شھر، بھ سال . را بیمھ كند

ھاي قماشي را كھ از راه خشكي حمل میشد در برابر  ، حاضر بود محمولھ١٣١٨فلورانس، بھ سال 
حوایج جنگ . از طرف ونیز منتشر شد ١١۵٧رضھ دولتي در اولین سھام ق. مخاطرات احتمالي بیمھ كند

 ImPresidi degli(جمھوري مزبور را بر آن داشت تا بزور از رعایا وام بگیرد، و دایره مخصوصي 
camera ( براي دریافت وامھا تاسیس شد كھ بھ ھر كس وام میداد، تصدیقي بھ عنوان وثیقھ پرداخت تسلیم

این گونھ سھام قرضھ  ١٢٠۶بعد از سال . ھرھاي ھم بھ آن تعلق میگرفتمیكرد كھ، طبق مقدار وام، ب
دولتي را قابل معاوضھ و انتقال ساختند، از آن پس امكان داشت كھ سھام مزبور را بخرند یا بفروشند، یا 

میالدي شھري ھمانندي را در شھر كومو بھ جاي  ١٢۵٠در سال . مانند وثیقھاي براي اخذ وام بھ كار برند
از آنجا كھ اسكناس در واقع یك نوع سفتھ دولتي محسوب میشود، رواج این . وكات رایج قبول میكردندمسك

  . قبیل اوراق زرین بھادار را باید مقدمھ پیدایش اسكناس در اروپا دانست

معامالت بغرنج بانكداران دستگاه پاپي و حكومتھاي سلطنتي اروپا مستلزم یك اصول حسابداري دقیق 
  . بودند

ھا، مالیاتھا، قبوض رسید،  ھاي قطوري از ممیزي ماالالجاره فاتر حساب و بایگانیھا بھ صورت مجموعھد
روشھاي حسابداري سازمان امپراطوري روم، كھ در قرن ھفتم . اسناد خرج، اعتبارات، و بدھیھا در آمد

عراب اقتباس، و در در اروپاي باختري متروك و فراموش شده بود، در قسطنطنیھ ادامھ یافت، از سوي ا
یك سیستم تمام عیار حسابداري مترادف در دفاتر محاسبات . ضمن جنگھاي صلیبي در ایتالیا احیا شد

و  ١٢٧٨مشھود است، و چون بایگاني حسابداري شھر جنووا در سالھاي ١٣۴٠عمومي جنووا بھ تاریخ 
داري نیز از كامیابیھاي بشري در بكلي مفقود شده است، احتمال میرود كھ این پیشرفت در امر حساب ١٣۴٠

  . قرن سیزدھم میالدي باشد

IV  -  بھره  

این نظرات از سھ منبع . بزرگترین مانعي كھ سد راه بانكداري میشد اصول نظرات كلیسا درباره بھره بود
اول فلسفھ ارسطو، كھ بھره را ناپسند میشمرد، زیرا معتقد بود كھ بر اثر آن پول بھ طور : ناشي میشدند

و سوم واكنش آباي كلیسا علیھ برتري ; غیر طبیعي مولد پول میشود، دوم تقبیح بھره بود از جانب عیسي
مردان ((حقوق روم گرفتن بھره را عملي قانوني شمرده بود، و . بازرگانان و رباخواري در روم

در نكوھش این  قدیس آمبروسیوس،. ھاي ھنگفتي میگرفتند مانند بروتوس با كمال قساوت بھره)) ارجمندي
  : فرضیھ كھ شخص بتواند با مال خویش ھر طور صالح میداند عمل كند، چنین میگفت

چھ چیز مال توست ھنگامي كھ از رحم مادرت آمدي چھ چیز با خود بھ ھمراه )) مال خودم((تو میگویي 
آیا . تھايآوردي صرف نظر از آنچھ كفاف احتیاجات تو را دھد، ھر چھ را بدست آوردھاي بھ عنف گرف

pyخداوند ظالم است كھ نیازھاي زندگي را میان ما برابر تقسیم نمیفرماید تا تو را از مال افواج باشد و 
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دیگران بھ حبھاي محتاج آیا چنین نیست كھ قادر متعال میخواستھ است تو را مشمول عنایات خود گرداند و 
ھ عطیھ االھي را دریافت داشتھاي، بھ حال آنكھ بھ ھمنوعان تو خصلت شكیبایي ارزاني دارد پس تو، ك

ھوش باش تا آنچھ را كھ وسیلھ معیشت بسیاري است براي خویشتن نگاه نداري و از این رو مرتكب 
آن نان گرسنگان است كھ محكم در چنگال خود نگاه میداري، و آن پوشاك برھنگان است . اجحافي نشوي

  . كھ در صندوق میگذاري

  . ان میكني فدیھ مستمندان استپولي را كھ تو در خاك پنھ

بھرھمندي از تمامي : مثال كلمنس اسكندراني میگفت. آراي سایر آباي كلیسا بھ مرام اشتراكي نزدیك بود
لكن، بر اثر بیعدالتي، یكي یك چیز را . چیزھایي كھ در جھان وجود دارد باید میان كلیھ مردم مشترك باشد

  . از آن خود دانستھ، و بھ این نحو میان مردم تفرقھ افتاده است مال خودش خوانده و دیگري چیز دیگري را

در نظر آوگوستینوس پلید )) معاملھ((ھر نوع . قدیس ھیرونوموس معتقد بود كھ ھر نوع منفعتي نا رواست
)) افراد را از طلب آسایش واقعي كھ تقرب بھ ذات پروردگار است باز میدارد((بود، زیرا بھ عقیده وي 

ول این اصول عقاید افراطي را رد كرده بود، لكن واكنش كلیسا ھمچنان بھ صورت مخالفت با پاپ لئو ا
و )) انحصار كردن((بازرگاني، بد گماني نسبت بھ ھر نوع احتكار و منفعت، و خصومت با ھر گونھ 

باقي ماند، در قرون وسطي غرض از رباخواري جلب ھر نوع سود و )) رباخواري((و )) سلف خریدن((
رباخواري عبارت از ھر چیزي است كھ بر سرمایھ افزوده : ((آمبروسیوس میگفت. ھره از معامالت بودب

شوراھاي جامع . و گراتیانوس نیز ھمین تعریف رك و راست را در قانون شرع كلیسا وارد كرد; ))شود
وام بھ قصد  مقامات روحاني را از دادن)۶٢۶(، و كلیشي )۵٨۵(، ماكون )۵٣٨(، اورلئان )٣٢۵(نیقیھ 

، و شوراھاي كلیسایي ٧٨٩فرامین صادره از جانب شارلماني براي سال . جلب منفعت نھي كرده بودند
احیاي قوانین روم در . قرن نھم، این ممنوعیت را گسترش داده، شامل حال افراد غیر روحاني نیز كردند

جري كرد، و این عده در استداللھاي  قرن دوازدھم ایرنریوس و سایر مفسران بولونیا را در مدافعھ از بھره
بار دیگر جلب ) ١١٧٩(لكن سومین شوراي التران . خویش بھ قانون نامھ یوستینیانوس استناد جستند

آنھایي كھ آشكارا رباخواري را پیشھ خود ساختند حق شركت در مراسم ((منفعت را نھي، و حكم كرد كھ 
ھكار بمیرند، اجازه دفن آنھا در گورستان مسیحیان صادر تناول عشاي رباني را نخواھند داشت، و اگر گنا

قطعا اینوكنتیوس سوم نظرش .)) ھاي آنھا را قبول نخواھد كرد بھ عالوه، ھیچ كشیشي صدقھ. نخواھد شد
وي در پارھاي موارد توصیھ كرد كھ جھیزیھاي  ١٢٠۶در این باره بیشتر قرین تساھل بود، زیرا بھ سال 

با این )). از طریق مشروع فراھم شود((تا درآمدي براي صاحبش )) بازرگاني بگذارندباید در اختیار ((را 
و این ; وصف، گرگوریوس نھم بار دیگر رباخواري را ھر گونھ جلب منفعت از راه وام دادن تعریف كرد

  . بھ صورت قانون شرع كلیساي كاتولیك باقي ماند ١٩١٧امر تا سال 

و كلیسا بھ ھمان درجھ بازرگانان را خوار ; نھ از معامالت بازرگانيثروت كلیسا از زمین ناشي میشد 
در نظر كلیسا تنھا عوامل مولد ثروت و ارزش عبارت بودند . میشمرد كھ خاوند فئودال از آنھا عار داشت

، كلیسا با قدرت و مكنت روز افزون طبقھ بازرگاناني كھ آن قدرھا )از جملھ حسن تدبیر(از زمین و كار 
قرنھا بود كھ كلیسا نام وامدھندگان را با یھودیان قرین . ي بھ مالكان فئودال یا كلیسا نداشتند مخالف بودتمایل

میشمرد و خود را محق مردمان را، براي شرایط سختي كھ بر موسسات نیازمند روحاني تحمیل میكردند، 
افعھ شجاعانھاي بود از اصول بھ طور كلي، جھد كلیسا در جلوگیري از انگیزه سودجویي مد. توبیخ نماید

اخالقي مسیحیت، و عمل سودمند كلیسا در این مورد كامال متباین با محبوس كردن و بھ بردگي گرفتن 
ھیچ نمیتوان . بدھكاراني بود كھ مایھ بدنامي حقوق و زندگي یونانیان، رومیان، و اقوام بربري میشدند

. بھ مراتب خوشبختتر از آن نمیشدند كھ امروزه ھستند مطمئن بود كھ اگر كلیسا حكمفرما میگردید، افراد
ھاي غیر روحاني عمال از  مدت مدیدي قوانین مصوبھ حكومتھا از نظریھ كلیسا طرفداري میكرد، و دادگاه

توسعھ . لكن ضرورت تجارتي بر ترس از زندان یا عذاب دوزخ چیره شد. رباخواري جلوگیري میكردند
براي كشورھایي كھ خود . كار انداختن پولھاي راكد در معامالت موثر بود داد و ستد و صنعت مستلزم بھ

اصناف ; را گرفتار جنگ یا دیگر محذورات میدیدند، قرض كردن بھ مراتب آسانتر از گرفتن مالیات بود
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. ھم قرض میدادند و ھم قرض میگرفتند، و در ھر دو عمل گرفتن یا دادن، بھره ركن اصلي معاملھ بود
. كھ مشغول توسعھ امالك خویش یا عازم جنگھاي صلیبي بودند از وامدھنده حسن استقبال كردندمالكاني 

كلیساھا و دیرھا نیز براي مقابلھ با افزایش روز افزون قیمتھا یا رھایي از عواقب بحرانھاي مالي خویش 
  . دست طلب بھ سوي لومباردھا، كائوریھا، یا یھودیان دراز كردند

مثال وامخواه ملك خویش را بھ ثمن . براي گریختن از چنگال قانون افراد بھ حیل زیادي متوسل میشدند
بخس بھ وامدھنده میفروخت، و تمتع از اعیاني را بر سبیل بھره بھ وي واگذار مینمود و سپس ملك را 

االالجاره سالیانھ خود را بھ یا آنكھ مالك مقداري یا تمامي عواید یا م. دوباره از وامدھنده خریداري میكرد
مثال اگر زید قطعھ زمیني را كھ در سال ده دالر عایدي داشت در مقابل یكصد دالر بھ . وامدھنده میفروخت

بسیاري . عمرو واگذار میكرد، در واقع عمرو مبلغ یكصد دالر را با ربح ده درصد بھ زید قرض داده بود
این رویھ . ، بھ كار میانداختند))اجرتالمثل((خرید این گونھ از دیرھا وجوھات خود را بھ ھمین نحو، با 

از لغت قرون وسطایي التین ) بھره( zinsبیش از ھرجا در آلمان معمول بود و در آن كشور بود كھ واژه 
census )شھرھا معموال در مقابل وام بخشي از عواید خویش را بھ وام دھنده انتقال . مشتق شد) ماالالجاره

افراد و موسسات، از جملھ دیرھا، براي آنكھ كالھي شرعي براي ربا خواري ساختھ باشند، در . میدادند
از دست بسیاري از  ١١۶٣پاپ آلكساندر سوم در . برابر تحفي سري یا معامالتي موھوم پول قرض میدادند

متعارفي كھ  در حالي كھ این جماعت از ربا خواري: ((شكایت داشت و میگفت)) اكثر رھبانان((روحانیان 
آشكارا تقبیح شده است اظھار بیزاري میكنند، بھ آنھایي كھ نیازمندند وام میدھند، اموال آنھا را بر سبیل 

برخي از وام گیرندگان .)) وثیقھ میگیرند، و از ثمرات حاصلھ بھ مراتب زیادتر از اصل وام متمتع میشوند
ند، و تاریخ پرداخت آن قدر زود تعیین میشد كھ بپرداز) تاوان(متعھد میشدند كھ اگر مبلغي بھ عنوان 

بر ھمین اساس، بھره وامي كھ كائوریھا بھ برخي از . وامگیرنده از تادیھ چنین ربح مخفي چارھاي نداشت
بسیاري از موسسات بانكي آشكارا در مقابل وامي كھ . دیرھا میدادند ساالنھ در حدود شصت درصد میشد

ھا، ادعاي  استناد این فرضیھ كھ قانون فقط شامل حال افراد میشود نھ بنگاهمیدادند ربح میگرفتند و، بھ 
شھرھاي ایتالیا براي پرداخت ربح در مورد سھام قرضھ دولتي خویش ھیچ عذري را . مصونیت میكردند

، اینوكنتیوس سوم گفت كھ اگر قرار است طبق حكم شریعت كلیھ رباخواران را از ١٢٠٨در . نمیپذیرفتند
  . اخراج كنند بھتر آن است كھ در تمامي كلیساھا را ببندندكلیسا 

با شھامت تمام بھ  ١٢۵٠قدیس توماس آكویناس حدود سال . كلیسا بھ اكراه خود را با واقعیات وفق داد
وضع اصول عقاید جدیدي درباره بھره پرداخت، بھ این معني كھ گفت ھر كس در معاملھ بزرگي سرمایھ 

طور مشروع در  گذارد، بھ شرط آنكھ خودش عمال در مخاطرات یا زیان وارده سھیم باشد، میتواند بھ
ثمرات حاصلھ شریك شود، و معني لغوي زیان را طوري بسط میداد كھ شامل ھر گونھ تاخیري در 

قدیس بوناونتوره و پاپ اینوكنتیوس چھارم ھر دو این اصل را پذیرفتند . پرداخت بعد از موعد قرضھ میشد
ر برابر محروم ساختن وام دھنده از و با بسط معني آن فتوا دادند كھ پرداخت مبلغي از جانب وامگیرنده، د

برخي از متشرعان قرن پانزدھم بھ این . بھ كار بردن سرمایھاش بھ طور موقت، یك عمل مشروع است
 ١۴٢۵پاپ مارتینوس پنجم در . نكتھ مقر بودند كھ حكومتھا حق نشر سھام قرضھ و دادن بھره را دارند

  . فروش اجرتالمثل را قانوني ساخت

از این پس . ، بیشتر كشورھاي اروپایي قوانین خویش را علیھ گرفتن بھره لغو كردند١۴٠٠بعد از سال 
راه حل دیگري . احكام كلیسا درباره ربح سند پوسیدھاي شد كھ عموم در نادیده انگاشتن آن متفقالراي بودند

ت كلیسایي بھ بھ بعد پیدا كرد تشویق قدیس برناردینو اھل فلتره و سایر مقاما ١٢۵١كھ كلیسا از سال 
در این مراكز اشخاص نیازمند قابل اعتماد چیزي . معروف شدند)) كوه محبت((تاسیس مراكزي بود كھ بھ 

ھاي  لكن این پیشگامان بنگاه. را بر سبیل گروگان بھ جا میگذاشتند و وامھایي بدون بھره دریافت میكردند
حوایج بازرگاني و صنعت ھمچنان باقي  .رھني عھد ما فقط نیازمندي عده بخصوصي را بر طرف میكردند

اگر اشخاصي كھ از طریق وام دادن ارتزاق میكردند . ماند، و در مقام رفع آن بود كھ سرمایھ پدید آمد
ھاي ھنگفتي از وامگیرندگان میگرفتند، بھ سبب خطرات عظیم جاني و مالیي بود كھ بر خود ھموار  بھره

ھمیشھ این امكان نبود كھ وامدھندگان براي . ي از وجدان نبودندمیكردند، وگرنھ این جماعت غولھایي عار
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ھمینكھ ثروتي گرد میآوردند، ھمیشھ خطر آن ; اجراي قراردادھاي خویش متوسل بھ محاكم قضایي شوند
ھر لحظھ امكان داشت كھ تبعید ; در بین بود كھ از جانب سالطین یا امپراطوران بھ مصادره ضبط شود

عدھاي از ; بسیاري ھرگز تادیھ نمیشد. ر حالي از لعنت شدگان محسوب میشدندشوند، و ھمیشھ بھ ھ
برخي روانھ جنگھاي صلیبي و از پرداخت ربح معذور میشدند و ; وامگیرندگان مفلس از جھان میرفتند

ھنگامي كھ جمعي از وامگیرندگان خلف وعده میكردند، وامدھندگان را . دیگر بھ زاد بوم خود بر نمیگشتند
ھمان طور كھ . ھا جبران كنند ھاي نبود مگر آنكھ خسارات وارده را با افزایش نرخ بھره سایر قرضھچار

قیمت خرید كاالھاي عرضھ شده در بازار شامل بھاي كاالھاي تلف شده قبل از فروش نیز میشود، بھ ھمان 
در . ا نیز بكشدنحو وامگیرنده معتمد و مطمئن مجبور بود جور اشخاص بد قول و بھ عسرت افتاده ر

  . در صد بود ۴۴ ١٣درصد تا ٣٣ ١٣فرانسھ و انگلستان قرت دوازدھم نرخ بھره از

در ایتالیا، كھ كشور مرفھي بود، نرخ بھره بھ مراتب تنزل . در صد افزایش مییافت٨۶و گاھي بھ حدود 
رخ بھره را فردریك دوم درصدد برآمد كھ ن ١٢۴٠در حدود سال . در صد رسید ٢٠تا  ١٢ ١٢كرده و بھ

درصد تقلیل دھد، اما اندكي از این مقدمھ نگذشتھ بود كھ خودش با نرخ بیشتري از وامدھندگان  ١٠بھ 
 ۴٠حكومت ناپل حداكثر نرخ رسمي و قانوني بھره را  ١۴٠٩حتي تا سال . مسیحي مبالغي قرض گرفت

  . درصد تعیین كرده بود

قابت میان وامدھندگان افزایش مییافت، نرخ بھره ھر قدر تامین براي پرداخت قروض زیادتر میشد و ر
كم كم، بر اثر ھزار نوع تجربھ و خطا، افراد بشر طرز بكار بستن افزارھاي مالي جدید ; كاھش میگرفت

  . یك اقتصاد مترقي را فرا گرفتند، و عصر پول در اثناي عصر ایمان آغاز شد

V -  اصناف  

ولگیا و سكوالي و سودالیتاتس و آرتس، یعني اجتماعاتي از در روم باستان انجمنھاي عدیدھاي مانند ك
ھاي سراي اخوت، و محافل برادران دیني  ھاي سیاسي، فرقھ صنعتگران، بازرگانان، مقاطعھكاران، باشگاه

. آیا ھیچ یك از این تشكیالت بھ جا ماند تا اصناف قرون وسطایي را بھ وجود آورد. و امثال آن وجود داشت
رگوریوس اول بھ جا مانده است كھ در یكي اشاره بھ یك انجمن صابونپزان ناپل میشود و در دو نامھ از گ

در مجمعالقوانین سلطان روتاریس، شاه لومبارد، ذكري از . دیگري سخن از نانوایان اوترانتو بھ میان میآید
یا ھمكاران متعلق  ماگیستري كوماكیني یا ظاھرا استادان سنگ تراش كومو میشود كھ یكدیگر را كولگانتس

ھاي روم قرن ھفتم و  از انجمنھاي كار گران وسایط نقلیھ در نوشتھ. بھ یك رشتھ و صنف مینامیدھاند
در راونا . اصناف قدیمي در امپراطوري بیزانس ھمچنان بر جا ماندند. ورمس قرن دھم سخن بھ میان میآید

در قرن ششم در این شھر نانوایان صاحب  مثال: بھ نام چندین انجمن اقتصادي یا سكوالي بر میخوریم
انجمني بودھاند، در قرن نھم مدیران دفاتر اسناد رسمي و بازرگانان، در قرن دھم ماھیگیران، و در قرن 

یازدھم سیورساتچیان انجمنھایي خاص خود داشتند، در قرن نھم صنعتگران ونیزي صاحب بھ نام 
بدون شك . اي انجمن یا سكوالي مخصوص بھ خود بودندمینیستریا،و در رم قرن یازدھم باغبانان دار

قسمت بیشتر اصناف قدیمي اروپاي باختري در برابر سیل تھاجمات اقوام بربري، در نتیجھ پخش شدن 
ھا ناشي شد از بین رفت، اما ظاھرا  مجدد مردم در روستا، و باالخره بھ خاطر فقري كھ از این حملھ

ھنگامي كھ بازرگاني و صنعت در قرن . بر جا ماند) لومباردیا(ردي پارھاي از این تشكیالت در لومبا
یازدھم بھبود یافت، شرایطي كھ در ادوار باستاني سبب پیدایش كولگیا یا انجمنھاي مردان ھمپیشھ شده بود 

در نتیجھ، این قبیل تشكیالت در ایتالیا در نھایت درجھ نیرومند شدند، زیرا در . اصناف را بھ وجود آورد
در فلورانس، در خالل قرن . ن كشور بود كھ بھ بھترین وجھي بنیادھاي قدیمي رم را حفظ كرده بودندآ

از قبیل روساي دفاتر اسناد رسمي، ) موسوم بھ آرتي(ھاي مختلفي  ھاي پیشھ دوازدھم بھ اتحادیھ
دباغان، پارچھفروشان، پشمفروشان، بانكداران، پزشكان، داروفروشان، حریرفروشان، پوستفروشان، 

ھاي موجود  این اصناف ظاھرا بھ تقلید از رستھ... اسلحھسازان، مھمانخانھداران، و امثال آنھا بر میخوریم
در شمال سلسلھ جبال آلپ، بھ قرار معلوم، انھدام انجمنھاي صنفي قدیمي . در قسطنطنیھ بھ وجود آمده بودند
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، و )٧٧٩، ٧٨٩(، در فرامین شارلماني )۶٣٠(اول با وصف این، در قوانین داگوبر . كاملتر از ایتالیا بود
در قرن . ، بھ نام اینگونھ انجمنھاي صنفي بر میخوریم)٨۵٢(در دستورات ھینكمار، اسقف اعظم رنس 

، ))شاریتھ((یازدھم انجمنھاي صنفي مجددا در فرانسھ و فالندر پدیدار میشوند و بھ عناوین گوناگوني مثل 
در آلمان، اصناف . بھ سرعت رو بھ افزایش میگذارند)) كومپانیھ((یا ) ھاي اخوان فرقھ)) (فرري((
و ھر كدام از ; ھا یا انجمنھاي محلیي منبعث شدند كھ آنھا را ماركگنوسن شافتن مینامیدند از اتحادیھ) ھانس(

این تشكیالت در واقع محفلي بود براي كمك متقابل، رعایت رسوم و آداب مذھبي، و باالخره برگزاري 
ھایي براي بازرگانان یا صنعتگران  تا قرن دوازدھم بسیاري از این محافل بھ صورت اتحادیھ. یاد دینياع

و تا قرن سیزدھم این تشكیالت بھ قدري نیرومند شده بودند كھ با شوراھاي شھري نھ فقط ; در آمده بودند
  . در امور اقتصادي، بلكھ در مسائل سیاسي نیز رقابت میكردند

در تاریخ انگلستان نام انجمنھاي صنفي اولین بار . سایي خود یكي از این انجمنھاي صنفي بوداتحادیھ ھان
این انجمنھا یك نوع . تعبیر میشود gegildanضمن قوانین شاه ایني آمده است كھ از این قبیل تشكیالت بھ 

ھ جاي مجازات تشكیالت صنفي بودند كھ وقتي ھر یك از اعضاي آن مجبور بھ پرداخت جریمھاي نقدي ب
یعني (بھ زبان آنگلو ساكسون  gildغرض از واژه . میشد، دیگران داوطلبانھ بھ كمك وي قیام میكردند

در )) بھ معني تسلیم كردن(( yeildو )) بھ معني طال(( goldدر آلماني و دو واژه  geldھمان لغت 
و بعد ھمین لغت بھ انجمني اطالق  وجھي بود كھ ھر یك از افراد بھ صندوقي مشترك میپرداختند،) انگلیسي

ھاي صنفي انگلستان  قدیمیترین ذكري كھ از انجمنھا یا اتحادیھ. شد كھ ناظر بر جمع و خرج آن صندوق بود
)) سوسیالیسم صنفي((تا قرن سیزدھم تقریبا ھر شھر مھمي در و یك نوع . است ١٠٩٣میشود بھ سال 

  . ه بودشھري انگلستان و آلمان را تحت نفوذ در آورد

تقریبا تمامي انجمنھاي صنفي قرن یازدھم از آن بازرگانان بود، بھ این معني كھ این انجمنھا فقط مشتمل بر 
  . استادكاران و سوداگران مستقل میشدند، و ھر كس را كھ متكي بھ دیگران بود بھ این تشكیالت راه نمیدادند

معموال در ھر جا انجمن صنفي سودا . بودند این انجمنھا آشكارا براي جلوگیري از تجارت تشكیل شده
گران مقامات شھري را وا میداشت تا با تصویب تعرفھ گمركي گزاف، یا بھ نحوي دیگر، از ورود ھر 

اگر بھ این قبیل كاالھا اجازه . نوع كاالیي كھ احتمال داشت بازار كاالھاي محلي را كساد كند مانع شود
در . ھا را بھ قیمتي میفروختند كھ انجمن صنفي مربوطھ معین كرده بودورود بھ شھر داده میشد، قاعدتا آن

بسیاري از موارد، یك صنف از بازرگانان از حكومت ناحیھ یا محل، یا از سلطان مملكت، حق انحصاري 
شركت . اجناس مخصوص بھ خود را براي تمامي قلمرو شھریار یا ھمان ناحیھ بخصوص كسب میكرد

انجمن صنفي، طبق فرمان حكومت شھر . االھا از راه آب تقریبا مالك رود سن بودپاریس براي ترانزیت ك
یا بر اثر فشار اقتصادي، معموال صنعتگران را مجبور میكرد كھ فقط براي صنف مزبور كار كنند و اگر 
مایل بھ كار براي كس دیگري ھستند، این عمل را بدون اجازه صنف انجام ندھند، و مصنوعات خود را 

انجمنھاي صنفي بزرگتر بدل بھ سازمانھاي نیرومندي . بھ صنف یا از مجراي انجمن صنفي بفروشند فقط
ھا با انواع و اقسام كاالھا سرو كار داشتند، مواد اولیھ را بھ طور كلي میخریدند، كاالھا را  این بنگاه; شدند

شھرھاي خود را بھ عھده  در مقابل خسارت احتمالي بیمھ میكردند، دفع فاضالب و رسانیدن خواربار
ھا، گماشتن  ھا، عمیق كردن لنگرگاه ھا و اسكلھ بھ ساختن جاده; میگرفتند، خیابانھا را سنگفرش میكردند

و دستمزدھا، ساعات و شرایط كار، دوره ; ھاي ارتباطي، و نظارت بر بازارھا میپرداختند مراقب در راه
ھمھ سالھ چھار یا . و اجناس فروش را تعیین میكردندكارآموزي، طرق تولید و فروش، و بھاي مواد خام 

براي اجناس معین میكردند كھ بھ نظر آنھا پاداش و انگیزھاي منصفانھ براي )) بھایي عادالنھ((پنج بار 
این انجمنھاي صنفي كلیھ مصنوعاتي را كھ در حوزه فعالیت و رشتھ . عموم شركاي ذي عالقھ بود

شد توزین، امتحان، و شماره میكردند، و نھایت كوشش را براي جلوگیري بازرگاني آنھا خرید و فروش می
  . از ورود اجناس پست و نامرغوب بھ بازار مبذول میداشتند

بھ منظور مقاومت در برابر دزدان، باجھا و خاوندھاي فئودال، كارگران متمرد، و حكومتھاي مالیات بگیر 
بر بسیاري از ; نقش مھمي در سیاست ایفا میكردنداین انجمنھاي صنفي . دست اتحاد بھ ھم میدادند
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و در مبارزاتشان علیھ خاوندھا، اسقفھا، و پادشاھان بھ طرز موثري از ; شوراھاي شھري حكمفرما شدند
جوامع محلي حمایت كردند، و خودشان كم كم بھ صورت اولیگارشي جفا كاري از سوداگران و 

نجمن صنفي تاالر اجتماعي خاص خود را داشت كھ در قاعدتا ھر ا. سرمایھداران عرض وجود كردند
اواخر قرون وسطي اینگونھ ابنیھ از لحاظ پیچیدھاي مركب از كارمندان مختلف داشت كھ در راس آنان 
دستھاي از كدخدایان قرار داشتند، و مابقي عبارت بودند از بایگانھا، خزانھداران، ناظران یا مباشران، 

ھر تاالري براي رسیدگي بھ مرافعات اعضاي خویش صاحب ... ، و غیرهسركردگان ماموران انتظامي
دادگاھي بود، و اعضاي صنف مكلف بودند، قبل از احالھ دعوي بھ محاكم مملكتي، مرافعات خود را در 

اعضاي ھر صنف موظف بودند كھ در مواقع بیماري یا پریشانحالي بھ كمك . دادگاه صنفي مطرح كنند
ند، و اگر یكي از آنھا در معرض ستم قرار گرفت یا بھ زندان افتاد، درصدد كمك یا ھمصنفان خویش بشتاب

  . رھایي وي بر آیند

انجمن صنفي بر اصول اخالقي و آداب و لباس اعضاي خود نظارت داشت، و ھر كس را بدون جواب در 
انان لستر در ھنگامي كھ دو تن از اعضاي صنف بازرگ. جلسھ اجتماع صنف حضور مییافت جریمھ میكرد

بازار مكاره بستن كار مشاجره را بھ مشت زني كشانیدند، سایر اعضاي صنف، بھ عنوان جریمھ، آنھا را 
ھر صنفي براي . مجبور بھ خرید یك چلیك آبجو كردند تا تمامي اعضاي صنف در نوشیدن آن سھیم باشند

ین مجالسي مرسوم بود كھ ابتدا در چن. تجلیل نام قدیس حامي خود ھمھ سالھ مجلس جشني تشكیل میداد
صنف در پرداخت ھزینھ و تزیین . ادعیھ مختصري تالوت كنند و سپس تمام روز را بھ میگساري بگذرانند

كلیساھا یا كلیساي جامع، و در تدارك و اجراي نمایشھاي تعزیھ مانند دیني كھ مقدمھ پیدایش درام نوین بود، 
كھ از جانب حكومتھاي محلي ترتیب داده میشد، معاریف  ھاي باشكوھي بھ ھنگام رژه; شركت میكرد

اصناف، با لباسھاي ویژه صنف، در حالي كھ پرچم یا علم مخصوص حرفھ خویش را در دست داشتند، بھ 
اصناف اعضاي خویش را در برابر خطرات ناشي از آتش سوزي، سیل، دزدي، . حركت در میآمدند

ھا،  بھ احداث بیمارستانھا، نوانخانھ. یري بیمھ میكردندزنداني شدن، فلج شدن، و تنگدستي ایام پ
از عھده مخارج كفن و دفن اعضاي خویش بر میآمدند . ھاي كودكان یتیم، و دبستانھا میپرداختند پرورشگاه

اخالف كامران این اصناف كمتر میشد كھ . و براي رھایي ارواح آنھا از برزخ، آیین قداس برگزار میكردند
چون قاعدتا افزارمندان ھر صنعتي بھ این قبیل . اي خویش ذكري از آنھا بھ عمل نیاورندھ در وصیتنامھ

انجمنھاي صنفي سوداگران راه نداشتند، و در عین حال پیرو نظامھاي اقتصادي و قدرت سیاسي آنھا 
ن، ، در لند١٠٩٩در . بودند، در خالل قرن دوازدھم ھر كدام در ھر شھري صنف جداگانھاي تشكیل دادند

لینكن، و آكسفرد انجمنھاي صنف نساجان وجود داشت، و اندكي پس از این تاریخ بھ ذكر اصناف 
آرتي،  - این گونھ تشكیالت بھ اسامي مختلف . قصاران، دباغان، قصابان، زرگران، و مانند آن بر میخوریم

  . افتدر طول قرن سیزدھم در سراسر اروپا گسترش ی - تسونفتھ، متیھ، كامپنیز، میستریز 

ونیز پنجاه و ھشت، جنووا سي و سھ، فلورانس بیست و یك، كولوني بیست و شش، و پاریس یكصد صنف 
یا بھ اصطالح امروزي وزیر بازرگاني بود، بھ نشر مجموعھاي موسوم بھ كتاب اربابان حرف پرداخت 

ار شگفتانگیز طبق این فھرست، تقسیم ك. كھ حاوي اصول و نظاماتي براي یكصد و یك صنف پاریس بود
ھایي جدا گانھ براي پوستكنھا، دباغان، پینھدوزھا، یراقسازان،  مثال در صنعت چرم سازي اتحادیھ. است

در رشتھ درودگري صندوق سازھا، قفسھ ; سراجان، و سازندگان اجناس ظریف چرمي وجود داشت
ھر صنفي . جداگانھ داشتندسازھا، قایقسازھا، چرخ سازھا، چلیك سازھا، و نخ قند سازھا ھر كدام صنفي 

بھ نھایت درجھ از اسرار صنفي خویش نگاھداري میكرد، بیگانگان را بھ حیطھ عملیات خود راه نمیداد، و 
  . در مرافعات حقوقي حساسي شركت میجست

بھ مقتضاي عقاید و آراي عصر، ھر صنفي جنبھ مذھبي بھ خود میگرفت، یك قدیس حامي داشت، و ھوس 
قاعدتا ھیچ كس نمیتوانست بھ حرفھاي اشتغال ورزد . شھ خاص خود را در سر میپختانحصاري كردن پی

روساي صنف را ھمھ سالھ با حضور ھمگي آحاد صنف انتخاب . مگر آنكھ تعلق بھ صنف خود داشتھ باشد
تا آنجا كھ اصناف سوداگران، . میكردند، اما اكثر این قبیل مقامات از آن اعضاي ارشد و متمكن صنف بود

احكام مقامات شھري، و قانون اقتصادي اجازه میداد، شرایط كار و دستمزدھا و قیمت كاالھاي مصنوع ھر 
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بھ موجب این قبیل نظامات، عده استادكاران در ھر ناحیھ، . صنفي بھ حكم نظامات ھمان صنف تعیین میشد
مقررات صنفي، . عدود بودو عده كارآموزاني كھ میبایست زیر نظر یك نفر استاد تربیت شوند، معلوم و م

استخدام زنان، بھ استثناي زن استادكار، یا كار كردن افراد ذكور را از ساعت شش بعدازظھر بھ بعد 
ممنوع، و كارمندان صنف را براي وارد ساختن اتھامات ناروا، معامالت نادرست، و تھیھ اجناس بنجل 

مت تجارتي خاصي حك میكرد كھ بھ در بسیاري موارد صنف روي مصنوعات خود عال; تنبیھ میكرد
صنف پارچھفروشان بروژ یكي از اعضاي خود را كھ عالمت . منزلھ تصدیقي بر مرغوب بودن جنس بود

در مقدار تھیھ یا قیمت اجناس رقابت . تجارتي بروژ را بر اجناس نامرغوبي زده بود، از شھر بیرون كرد
زرنگترین یا سختكوشترین استادان بھ زیان دیگران شود، و میان استادان را ناپسند میشمردند، تا مبادا كار 

. آنان بیش از حد ثروتمند شوند، لكن رقابت در كیفیت مصنوعات میان استادان و شھرھا تشویق میشد
ھاي گوناگون،  اصناف پیشھوران مثل اصناف بازرگانان بھ ساختن بیمارستانھا و دبستانھا، تھیھ بیمھ

تدارك جھیزیھ براي دختران آنان، كفن و دفن مردگان، سرپرستي از دستگیري اعضاي مستمند و 
بیوگان،بذل وجوه، و ھمچنین تھیھ كارگر بھ منظور ساختن كلیساھاي عادي و جامع و منقوش ساختن 

روح برادریي كھ بین استادان . ھاي رنگي كلیساي جامع میپرداختند عملیات و عالیم صنفي بر روي شیشھ
در . طبقھبندي دقیقي براي عضویت و حدود اختیارات در اصناف پیشھوران نمیشد وجود داشت مانع از

چنین مدت سھ الي دوازده سال ; پایینترین طبقھ فرد كارآموز قرار داشت، كھ كودكي بود ده تا دوازده سالھ
شاك، در مقابل، نوآموز خوراك، پو. با وي زندگي كند و در خانھ و دكان بھ خدمت استاد كمر بستھ دارد

مسكن، و تعلیمات حرفھ مطلوب را رایگان دریافت میداشت، و چون چند سالي كار میكرد، افزار كار و 
ھنگامي كھ دوره كارآموزیش بھ پایان میرسید، استاد مبلغي بھ وي ھدیھ میكرد تا . دستمزد نیز میگرفت

نزد استادش بر میگرداندند اگر كودك در دوران كار آموزي میگریخت، او را بار دیگر . مایھ كارش باشد
اگر نوآموز طبیعتا گریزپا بود، او را براي ھمیشھ از فرا گرفتن رموز پیشھ مزبور . و تنبیھ میكردند
  . محروم میكردند

چنین فردي را در انگلیسي (نوآموز چون دوره تعلیماتش را تكمیل میكرد، بھ درجھ نوچھ استادي میرسید 
میخواندند )) كومپانیون((، و ))گارسون((، ))سرویتور((، و در فرانسھ ))كارگر سیار((یا )) جرني من((

از ))) ژورنھ((بھ فرانسھ، (و مثل عملھ روزمزد ) ترجمھ كرد)) وردست((كھ میتوان بھ فارسي آن را 
بعد از دو یا سھ سالي، نوچھ استاد، بھ شرط داشتن سرمایھ . خدمت یك استاد پیش استاد دیگري میشتافت

و ; منظور باز كردن دكاني براي خویش نزد ھیئت گزینشي مركب از افراد صنف خود میرفت مكفي، بھ
. اگر آن ھیئت از لیاقت فني وي اطمینان خاطر و رضایت حاصل میكرد، آنگاه او را استاد میشناختند

داوطلب مكلف بود كھ ) و این موضوع بھ ویژه در اواخر قرون وسطي مرسوم شد(بعضي اوقات 
صنعتگري . را بھ عنوان نمونھ قانع كنندھاي از ھنر دست خویش بھ ھیئت مدیره صنف تسلیم كند شاھكاري

كھ مدارج كارآموزي را طي كرده و بھ عبارت دیگر استاد شده بود افزاري از آن خود داشت و معموال 
ھاي اولیھ را سفارشدھنده در پاره اي موارد كاال. اجناس را مستقیما طبق سفارش مصرف كننده تھیھ میكرد

خود در اختیار استاد میگذاشت، و ھر موقع دلش میخواست میتوانست بھ دكان رود و جریان كار را تماشا 
دامنھ . در این سیستم ھنوز دالل یا واسطھاي وجود نداشت كھ میان سازنده و مصرف كننده حایل باشد. كند

میكرد، و این بازار قاعدتا شھري بود كھ عملیات صنعتگر محدود بھ بازاري بود كھ براي آن جنس تھیھ 
لكن وي نھ دستخوش ترقي و تنزلھاي یك بازار عمومي بود، و نھ تابع ; صنعتگر در آنجا اقامت داشت

وي از مصایب . امیال سرمایھ گذراني ناشناس یا خریداراني كھ فرسنگھا دور از وي زندگي میكردند
نمیدانست كھ ممكن است بازار بھ توالي دچار رونقھاي عجیب  اقتصادي ادوار جدید ابدا بویي نبرده بود، و

  . و كسادھاي مھیب شود

لكن وي در انتخاب . ساعت طول میكشید ١٣الي  ٨ساعت كارش زیاد بود، بھ این معني كھ ھر روز از 
وي غذایي . ساعات كار آزادي داشت، عاقالنھ و با تاني كار میكرد، و از بسیاري اعیاد مذھبي متلذذ میشد

د، و حدود زندگي ھاي ساده اما بادوامي میپوشی جامھ. مقوي میخورد، اثاثھ محكمي خریداري میكرد
وي آن قدرھا كتاب نمیخواند، و بھ ھمین . فرھنگي وي، الاقل بھ اندازه یك استاد كار امروزي، وسیع بود

لكن در نغمھ سرایي، پایكوبي، نمایشات درام، و ; سبب ھم وقتش بھ مطالعھ مشتي الطایالت تلف نمیشد
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د و قدرت رو بھ افزایش نھادند و مانع اجراي شعایر طول قرن سیزدھم اصناف پیشھوران از لحاظ تعدا
لكن خود این اصناف پیشھوران نیز بھ نوبت . دموكراتیكي در برابر اصناف متنفذ بازرگانان ایجاد كردند

بھ این معني كھ استادي را انحصاري فرزندان استادكارھا ; خویش مبدل بھ یك آریستوكراسي كارگري شدند
ھمین امر در خالل قرن چھاردھم سبب شورشھاي ; في دستمزد ندادندكردند و بھ نوچھ استادان بھ قدر كا

پي درپي نوچھ استادان و در نتیجھ باعث ضعف اصناف شد، و باالخره موانع و محدودیتھایي را كھ براي 
در یك عصر صنعتي كھ . ورود بھ جرگھ یا شھرھاي ایشان وجود داشت سخت تر و شدیدتر كردند

ازار را بھ خریداران محلي محدود میكرد و تراكم سرمایھ ھنوز آن قدر زیاد و مشكالت حمل و نقل بیشتر ب
متحرك نبود كھ وسیلھاي براي ایجاد موسسات تولیدي بزرگ و گسترده شود، این اصناف سازمانھایي 

ھاي ھنگفت پدیدار شدند، نظارت اصناف اعم از بازرگانان و  ھنگامي كھ سرمایھ. بسیار مفید بودند
بر بازار از بین رفت، و لھذا از آن پس اختیارات این سازمانھا در تعیین شرایط كار نیز سلب پیشھوران 

انقالب صنعتي، در انگلستان، با تحول كند اقتصادي، اصناف را از میان برد، و انقالب فرانسھ ناگھان . شد
و حیثیتي كھ ھمین  آنھا را منحل كرد، زیرا اصناف را مخل آزادي و حیثیت كارگر دانست، ھمان آزادي

  . اصناف چند صباح درخشاني بھ حمایت و اعتالي آن قیام كرده بودند

VI -  كمونھا  

انقالب اقتصادي قرون دوازدھم و سیزدھم، مانند انقالبھاي قرون ھجدھم و بیستم، موجد بروز انقالبي در 
ر قرون وسطایي آن طبقات جدیدي صاحب قدرت اقتصادي و سیاسي شدند و بھ شھ. جامعھ و حكومت شد

موضوع اھمیت نسبي عامل . استقالل مردانھ و جنگجویانھاي بخشیدند كھ حاصل آن پیدایش رنسانس بود
وراثت، در مقابل عامل محیط، مسئلھاي است كھ در مورد شھرھا و ھمچنین اصناف ممالك اروپایي صدق 

مان تشكیالت بدوي روم قدیم بودند، یا سوالي كھ پیش میآید این است كھ آیا شھرھا اخالف موروثي ھ. میكند
رسوبات جدیدي بودند كھ رود تحول اقتصادي بھ جا گذاشت بسیاري از شھرھاي رومي، در خالل قروني 

اما فقط در معدودي از این ; مملو از ھرج و مرج و فقر و تباھي، سابقھ تاریخي خود را حفظ كردند
و در شھرھاي معدودتري  -انسھ بنیادھاي كھنسال رومي شھرھاي واقع در ایتالیا و نواحي جنوب شرقي فر

در شمال سلسلھ جبال آلپ، حقوق اقوام بربري جانشین . از دستبرد زمانھ محفوظ ماند - حقوق رومي 
. و تا حدودي رسوم سیاسي قبایل یا دھات آلماني در حكومتھاي محلي باستاني نفوذ كرد; میراث روم شد

رو ملوك فئودال قرار داشتند و بھ میل آنھا، و زیر نظر عمال منتخب اكثر شھرھاي وراي آلپ در قلم
در خارج ایتالیا، شھر قرون وسطایي بر اثر پیدایش . ایشان، و بنیادھاي فئودال تشكیالتي طبیعي بودند

در دوران فئودالیتھ معموال شھر را در . اختیارات طبقات و مراكز جدید بازرگاني رو بھ ترقي نھاد
در حول و . ھا، یا در كنار رودھا، یا بر سر مرزھا احداث میكردند واقع در محل تقاطع جاده بلندیھایي

حوش دیوارھاي دژ فئودال یا دیرھاي مستحكم، كم كم تجارت و صناعت مختصري نضج میگرفت كھ 
ھنگامي كھ تھاجمات اقوام نورس و مجار فرو نشست، این . اختصاص بھ شھرنشینان یا مردم محل داشت

كھ روزي  - عالیت بیرون شھري توسعھ یافت، بر تعداد دكانھا افزوده شد، و بازرگانان و صنعتگران ف
لكن ھنگام جنگ بار دیگر دوران ناامني . در شھر سكونت اختیار كردند - مردمي خانھ بھ دوش بودند 

وي، كھ محیط آن تجدید میشد، بھ ھمین سبب، مردمي كھ بیرون شھر ساكن شده بودند بھ احداث دیواري ثان
بھ مراتب وسیعتر از خندق عھد فئودالیتھ بود، اقدام كردند تا دكانھا و جان و مال خود را از دستبرد 

این شھر توسعھ یافتھ ھنوز بخشي از حوزه قلمرو اسقف یا خاوند فئودال محسوب . یغماگران محفوظ دارند
ن سوداگر و غیر مذھبي بودند، مدام از شر قیود میشد، اما در این تاریخ نفوس دم افزون آن، كھ اكثر مردما

از میان سنن . و باجھاي فئودال آزرده خاطر میشدند و در طلب كسب آزادي شھري مشغول توطئھ بودند
سیاسي كھنھ و نیازمندیھاي اداري نو، مجلسي مركب از افراد شھرنشین و ھیئتي مشتمل بر ماموران شھر 

نزدیك بھ . یا دستگاه سیاسي در امور شھر بتدریج بیشتر شد)) كمون((نظارت و دخالت این ; بھ وجود آمد
پایان قرن یازدھم رھبران بازرگانان از سروران فئودال تقاضاي منشورھایي براي تسجیل آزادي شھرھاي 

خاوند را با ; این جماعت، با زیركي مخصوص بھ خود، ملوك مختلف را بھ جان ھم انداختند. خویش كردند
مردمان شھري براي . وار را با خاوند، و شخص سلطان را بھ مجادلھ با تمامي آنھا وا داشتنداسقف، شھس

تحصیل آزادي شھري بھ تدابیر مختلفي دست زدند، مثال طي تشریفات خاصي سوگند یاد كردند كھ از 
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بھ ساالر یا پرداخت خراجھا یا باجھاي خاوند و اسقفان امتناع ورزند، در مقابل اخذ منشور، مبلغ مقطوعي 
ھر جا شھر در قلمرو . شخص ملك پرداختند، یا متعھد شدند كھ مادامالعمر مستمري معیني بھ وي بپردازند

. یك سلطان بود، با دادن مبالغي بھ عنوان پیشكش یا براثر خدمت در جنگ وي، بھ چنین حقي نایل آمدند
شھر تور . نقالبي خونین بھ مبارزه برخاستندگاھي شھریان بدون مجاملھ استقالل خود را اعالم داشتھ و با ا

خاوندھاي بدھكار یا نیازمند، بھ ویژه آنھایي كھ مشغول . قبل از آنكھ بھ استقالل نایل آید، دوازده بار جنگید
تدارك براي رفتن بھ جنگ صلیبي بودند، بھ شھرھایي كھ در تیول آنھا بود منشورھاي خود مختاري 

كھ بسیاري از شھرھاي انگلستان منشور استقالل خود را از ریچارد اول بھ  بھ این نحو بود. میفروختند
برخي از خاوندھا، و بیشتر از ھمھ جا در فالندر، بھ شھرھایي كھ توسعھ آنھا ممد عوایدشان . دست آوردند

روساي دیرھا و اسقفان بیش از دیگران مقاومت ورزیدند، . میشد منشورھاي آزادي محدودي عطا میكردند
نت كلیسا ھر كدام سوگند یاد كرده بودند كھ مرتكب ھیچ گونھ عملي براي تنزل و تخفیف عواید حوزه س

از این رو، . بھ عالوه، این قبیل عواید بھ مصرف بسیاري از خدمات مذھبي آنھا میرسید; خویش نشوند
در تحصیل آزادي مبارزه میان شھرھا و صاحبان روحاني آنھا طویلترین و شدیدترین مبارزاتي بود كھ 

شاھان اسپانیا با ایجاد كمونھا روي موافقت نشان دادند، زیرا آزادي شھرھا را بھترین . صورت گرفت
بھ ھمین سبب، در اسپانیا منشورھاي شاھي فراوان . وسیلھ عقیم گذاردن توطئھ طبقھ اشراف شرور میدیدند

; ادي خود از دست سلطان كاستیل نایل آمدبھ دریافت منشور آز ١٠٢٠لئون در سال . و سخاوتمندانھ بودند
و اندكي بعد نوبت بھ . استقالل داخلي یافتند ١٠٨۵، و تولد و در ١٠٧۶، ناخرا در ١٠٧٣بورگوس در 

جنگھایي كھ میان امپراطوران آلمان و دستگاه . شھرھاي كومپوستال، كادیث، والنسیا، و بارسلون رسید
و ھمچنین كشمكشھاي  -و قواي ھر دو را تحلیل برد  -داد  پاپي بر سر حق عزل و نصب روحانیون روي

در . دیگري كھ میان حكومت و كلیسا روي داد در آلمان بھ نفع فئودالیسم، و در ایتالیا بھ نفع شھرھا تمام شد
ایتالیاي شمالي شھرھا بھ قدري قدرت سیاسي پیدا كردند كھ تا آن موقع، یا تا بھ امروز، ھرگز سابقھ نداشتھ 

و این دو رود وسیلھ  - ھمچنانكھ نھرھاي حوزه آلپ بھ رودھاي عظیم لومباردي و توسكان میپیوست . تاس
بازرگاني كشورھاي اروپایي ماوراي  - ھا بودند  حمل و نقل كاالھاي بازرگاني و مایھ حاصلخیزي جلگھ

تجاري بھ )) ورژوازيب((آلپ و آسیاي باختري در ایتالیاي شمالي نیز با ھم تالقي كردند و در آنجا یك 
وجود آوردند كھ ثروتش شھرھاي كھن را تعمیر كرد، شھرھایي نو پي افكند، مشوق ادبیات و ھنر شد، و با 

اشراف از كاخھاي خود در دل روستا علیھ نھضت . تفاخر تمام زنجیرھاي فئودالیسم را از ھم گسست
چون تسلیم شدند، در شھر ; ي در آن نبودآزادیطلبانھ شھرنشینھا بھ جنگي مبادرت جستند كھ امید پیروز

اسقفان، كھ چندین قرن متمادي حكام حقیقي و . سكونت گزیدند و نسبت بھ كمون سوگند وفاداري یاد كردند
الیق شھرھاي لومبارد بودند و مدتھا فرمان پاپ را نادیده میانگاشتند، بھ یاري ھمان پاپھا، در برابر 

، بھ نام كنسولھایي بر میخوریم كھ در لوكا حكومت ١٠٨٠در . دحكومت شھري سر تسلیم فرود آوردن
شھر  ١١٠۵شھر جنووا، در  ١٠٩٩شھر آرتتسو، در  ١٠٩٨شھر پیزا، در  ١٠٨۴نظایر آنھا در ; میكردند

شھرھاي ایتالیاي شمالي تا قرن پانزدھم ھمچنان . شھر فلورانس را اداره میكردند ١١٣٨پاویا، و در سال 
امپراطوري را قبول داشتند و ھنگام افشاي اسناد دولتي خویش نام امپراطوري را ذكر حق حاكمیت رسمي 

شھر با كلیھ ھرج و مرج و انگیزھاي كھ  -میكردند، اما واقعا و عمال آزاد بودند و رژیم كھنسال كشور 
ھایي در فرانسھ تحصیل استقالل و آزادي عمل براي شھرھا متضمن كشمكش. ھمراه داشت دوباره احیا شد
اسقفاني كھ زمام امور ) ١١٣٩(، و رنس )١٠٧۶(، كامبره )١٠۶٩(در لومان . طوالني و اكثرا خونین بود

لكن در نوایون اسقف محل بھ طیب خاطر . را بھ كف داشتند، با اسلحھ تكفیر یا زور، ایجاد كرده بودند
، و آمین ١١٠٠ي در ، مارس١٠٩٩، بووه در ١٠٨٠سن كانتن در ). ١١٠٨(منشوري بھ شھر عطا كرد 

غیبت اسقف فاسد خویش را غنیمت  ١١١۵در الن اھالي شھر در سال . بھ استقالل نایل آمدند ١١١٣در 
ھنگامي كھ اسقف مراجعت كرد، بھ زور رشوه او را قسم دادند كھ . شمرده، بھ تاسیس كموني اقدام كردند

، را )فربھ(ششم، ملقب بھ لوگرو  یك سال بعد وي سلطان فرانسھ، لویي. از حكومت شھر حمایت كند
تفصیلي كھ گیبر دو نوژان راھب درباره این واقعھ نگاشتھ است نمونھاي از . ترغیب بھ انحالل آن كرد

  : شدت انقالب مردم شھر است 

!)) ... كمون: ((افراد فریاد میزدند; در تمامي شھر صداي بلوایي بلند شد... در روز پنجم ھفتھ عید فصح
. ر از مردم شھر با شمشیرھاي آختھ، تبرزین، كمان، تبر، چماق و نیزه وارد حیاط اسقف شدندجماعت بسیا
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وي، بھ كمك برخي از یاران با قلوه سنگ و تیر بھ جنگ . ... اشراف از ھمھ سو بھ مدد اسقف شتافتند... 
  . ... مردم برخاست

ا التماس نمود و قول داد كھ دیگر اسقف و با عجز و الحاح بھ آنھ. ... وي خودش را در بشكھاي پنھان كرد
در آن ھنگام كھ آنھا با سنگدلي . آنھا نباشد، ثروتي بیكران بھ آنھا تفویض كند، و آن سرزمین را ترك گوید

وي را بھ باد ریشخند گرفتھ بودند، شخصي بھ نام برنار تبرزین خود را باال برد و با كمال قساوت مغز آن 
وي از میان دستھاي افرادي كھ او را نگاه داشتھ بودند ; ناھكار را متالشي كردمرد مقدس و در عین حال گ

بر اثر ضربھ دیگري كھ بھ زیر كاسھ چشمان و روي بیني اصابت . فرو افتاد پیش از آنكھ بھ زمین بخورد
دند و اكنون كھ اسقف بیجان بر زمین افتاده بود، مردم ساق پاھایش را قطع كر. كرده بود، جان سپرده بود

تیبو كھ انگشتري بر انگشت اسقف دیده و نتوانستھ بود آن . بسیاري جراحات دیگر بر بدنش وارد آوردند
  . را بیرون آورد، انگشت وي را قطع كرد

یغماگران، كھ درصدد بودند با یك تیر دو نشان بزنند، . كلیساي جامع بھ آتش كشیده و با خاك یكسان شد
لشكري كھ از جانب سلطان اعزام شده بود بر شھر . اخھاي اشراف كردندشروع بھ تاراج و سوزانیدن ك

چھارده سال بعد . شبیخون زد و بھ یاري اعیان و روحانیون بھ قتل عام مردم كمر بست، و كمون پایمال شد
بار دیگر اجازه تشكیل آن داده شد، و اھالي شھر از شوق دینداري آستین باال زدند و بھ تعمیر كلیساي 

  . ي كھ خود آنھا و یا پدرانشان ویران كرده بودند پرداختندجامع

آرنو، صدر دیر، را بھ قتل رسانیدند و كموني ) ١١٠۶(اھالي شھر وزلھ . این تالش یك قرن ادامھ یافت
 ١١۴۶لویي ھفتم در . قیام كردند، لكن سعي آنھا بیحاصل ماند ١١٣٧اھالي اورلئان در . تاسیس كردند

ویض، اما سھ سال بعد، بھ تقاضاي صدر دیري كھ در حوزه قلمرو آن شھر قرار منشوري بھ سانس تف
  . داشت، آن را نسخ كرد

اسقف . مردم شھر صدر دیر و برادرزاده وي را بھ قتل رسانیدند، لكن نتوانستند كمون را از نو دایر كنند
پاپ . جنگ بود براي انحالل كمون شھر مزبور با مردم مشغول) ١١٩۶-١١٩٠(تورنھ مدت شش سال 

، با صدور فرمان مخصوصي از طرف ١٢٠٧در . كلیھ اھالي شھر كلیساي جامع شھر را غارت كردند
اھالي رنس، سنگھایي را كھ براي ساختمان مجدد  ١٢٣۵در . پاپ، بھ شھر مزبور مصونیت داده شد

امات روحاني گل از كلیساي جامع بھ شھر آورده شده بود ضبط كردند تا در شورش خود علیھ عالیترین مق
تا آنكھ دو ; اسقف اعظم رنس بھ اتفاق كشیشان خویش فرار اختیار كرد و دیگر باز نگشت. آن استفاده كنند

تا وقوع انقالب كبیر، . سال بعد لویي ھفتم، پادشاه فرانسھ، بنا بھ تقاضاي پاپ، كمون رنس را منحل كرد
اما در شمال فرانسھ، اكثر شھرھا در . فیق نیافتندبسیاري از شھرھاي فرانسھ بھ احراز آزادي خویش تو

از قیود دوران فئودالیسم رھایي یافتند و بر اثر انگیزه آزادي پا بھ  ١٢٠٠و  ١٠٨٠خالل سالھاي 
  . ساختن كلیساھاي جامع گوتیك در پرتو ھمت كمونھا عملي شد. مشعشعترین ادوار خویش نھادند

ایي كھ استقالل داخلي محدود بھ شھرھا میبخشید، از حمایت آنھا در انگلستان پادشاھان با اعطاي منشورھ
ھنري دوم با . ویلیام فاتح چنین منشوري بھ شھر لندن اعطا كرد. در برابر طبقھ اشراف برخوردار شدند

. صدور فرامین مشابھي بھ لینكن، دارم، كارالیل، بریستول، آكسفرد، سالزبري، و ساوثمتن آزادي بخشید
در . بریج حق آزادي در امور داخلي خویش را از جان، پادشاه انگلستان، خریداري كرد، كم١٢٠١در 

فالندر كنتھایي كھ بر مملكت حكومت میكردند امتیازات معتنابھي بھ شھرھاي گان، بروژ، دوئھ، تورنھ، 
لیدن، . لیل، و غیره عطا كردند، اما با كلیھ مجاھدات مردم براي تحصیل استقالل شھري كامل مخالفت شد

ھارلم، روتردام، دوردرخت، دلفت، و سایر شھرھاي ھلند در قرن سیزدھم بھ دریافت منشور استقالل 
اسقفان، . و اغلب صلحجویانھ بود. در آلمان تحصیل آزادي مدت مدیدي بھ طول انجامید. داخلي نایل آمدند

انجام بھ كولوني، تریر، مس، كھ چندین قرن شھرھا را بر سبیل تیول شخص امپراطور اداره میكردند، سر
ماینتس، شپایر، استراسبورگ، و ورمس استقالل دادند و سایر شھرھا را در انتخاب قضات و وضع قوانین 

  . خویش آزاد گذاشتند
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اگرچھ تا این تاریخ شھرھا . تا پایان قرن دوازدھم انقالب جوامع در اروپاي باختري قرین توفیق شده بود
د، اما قیود اربابان فئودال در ھم گسیختھ شده بود، باجھاي دوران فئودالیسم بكلي كامال مستقل نشده بودن

شھرھاي . منسوخ شده یا كاھش یافتھ بود، و اختیارات مقامات روحاني را بشدت محدود كرده بودند
ھاي  فالندري تاسیس دیرھاي جدید و بخشیدن اراضي بھ كلیسا را ممنوع كردند، حدود اختیارات دادگاه

لیسایي را كھ حق محاكمھ كشیشان را داشتند محدود ساختند، و با نظارت كشیشان بر دبستانھاي مملكت ك
  . مخالف ورزیدند

تقریبا در كلیھ كمونھا اصناف . اكنون بورژوازي تجاري بر حیات اقتصادي و اداره شھرھا مسلط بود
ون و صنف بازرگانان تشكیالتي در بعضي موارد كم. بازرگانان را سازمانھایي خودمختار میشناختند

اما كمون بندرت با منافع . معموال این دو سازمانھایي مشخص و جداگانھ محسوب میشدند. ھمانند بودند
یك ; اصناف مخالفت نخستین بار بعد از ھزار سال دوباره تملك پول قدرتي عظیمتر از تملك زمین شد

این بورژوازي تجاري . راف و روحانیون قد علم كردتوانگرساالري یا حكومتي از ثروتمندان در برابر اش
در . بھ مراتب بیشتر از اعصار كھن ثروت، نیرو، و كارداني خویش را در گرو برتري سیاسي گذاشت

بر كارگر یدي و زارع ستم روا . اكثر شھرھا دست مردم بیبضاعت را از مجالس و مناصب كوتاه كرد
كرد، بر جامعھ مالیاتھاي گزاف بست، و قسمت اعظم عواید بھ داشت، منافع بازرگاني را انحصاري خود 

دست آمده را صرف خصومتھاي داخلي یا جنگھاي خارجي كرد تا بازارھا را قبضھ و رقباي خود را نابود 
ھمچنین در صدد پایمال كردن انجمنھاي صنعتگران برآمد و، با مقرر داشتن مجازات تبعید یا مرگ، . كند

ھدف اصلي وي از تعیین قیمتھا و دستمزدھا چیزي جز جلب نفع . نان سلب كردحق اعتصاب را از آ
درست ھمان طور كھ در انقالب كبیر فرانسھ اتفاق افتاد، . شخصي و ضرر فاحش براي طبقھ كارگر نبود

  . شكست اعیان فئودال فتحي بود بیشتر براي طبقھ بازرگانان

بھ مجردي كھ صداي ناقوس از . اثبات آزادي بشري بودندبا تمام این اوصاف، كمونھا نمونھ باشكوھي از 
جانب برج شھر بلند میشد، اھالي شھر ھمگي بھ تاالر اجتماع رو میآوردند و صاحبمنصبان شھري خویش 

شھرھا مامورین انتظامي جامعھ خود را خود تعیین میكردند و با كمال شجاعت در مقام . را انتخاب میكردند
و آن ) ١١٧۶(ند، چنانكھ در لنیانو سربازان ورزیده امپراطور آلمان را شكست داده دفاع از خود بر میآمد

ھرچند كھ شوراھاي اداري شھرھا بزودي . قدر با یكدیگر جنگیدند تا قواي آنھا متقابال تحلیل رفت
عضویت خود را بھ اشراف ساالري بازرگانان محدود كردند، این نوع مجالس اولین حكومت منتخب مردم 

تكامل دموكراسي عھد . د كھ از دوران فرمانروایي تیبریوس بھ این طرف پا بھ عرصھ وجود مینھادبو
. اولین فرمان مشروطیت انگلستان - نوین را بیشتر باید مدیون این قبیل تشكیالت شھري دانست تا ماگناكارتا

ھاي دیرپاي حقوق  مقررات قضایي جدیدي، مانند بازجویي مشروع از شھود، جانشین پارھاي از نشانھ
مانند اثبات برائت متھمان بھ اتكاي سوگند دیگران، موكول كردن بیگناھي بھ نتیجھ  - فئودالي یا قبیلھاي 

دادن جریمھ نقدي بھ جاي تحمیل مجازات، یا بھ عبارت دیگر خونبھا، . شد - نبردھاي تن بھ تن و اوردالي
ھاي جسماني، زندان، و پرداخت  ضعف جرم، تنبیھمنسوخ شد و بھ جاي آن در ھر مورد، بھ نسبت شدت یا 

  . جریمھ رواج گرفت

عقود جانشین بیعتھا و شرایط حقوقي فئودالي شد، ; تاخیرھایي كھ با مرافعات حقوقي توام بود كاھش یافت
  . و بر اثر پیدایش یك رشتھ قوانین جدید بازرگاني، نظم نویني در زندگي اروپایي بھ وجود آمد

دموكراسي جدید، بدون اتالف وقت بھ صورت اقتصاد شبھ سوسیالیستي كھ زیر نظر حكومت اداره شود 
كمون یا سازمان سیاسي شھر براي خود سكھ ضرب كرد، نظارت و اجراي كارھاي عمومي را بھ . درآمد

قھ را عھده گرفت، جاده و پل و آبراھھ ساخت، برخي از خیابانھاي شھر را سنگفرش كرد، تامین آذو
و بھ آزمایش ; سازمان داد، و بازارھاي مكاره وسیلھ تماس مستقیم میان فروشنده و خریدار را فراھم آورد

اوزان و مقادیر، نظارت بر كاالھا، مجازات متقلبان، بازرسي واردات و صادرات ذخیره غلھ براي 
قیمت آبجو و اغذیھ اساسي  سالھاي قحطي، فروش غلھ بھ قیمت عادلھ در مواقع ضروري، و باالخره تعدیل

ھنگامي كھ كمون میدید كھ قیمت جنسي نازلتر از آنچھ باید تعیین شده است، بھ طوري كھ . پرداخت
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سازندگان از تھیھ آن كاالھاي بخصوص دلسرد میشوند، بھاي عمده فروشي برخي از كاالھا را بھ حال 
كن محاكم یا دیوانھاي مخصوصي تاسیس ل; خود وا میگذاشت تا، بر اثر رقابت، بھ تراز مطلوب برسد

 - یعني دو فقره از ضروریات زندگي -كرده بود كھ كار آنھا این بود كھ مدام بھاي خردھفروشي نان و آبجو 
  . را با قیمت گندم و جو متناسب سازند

این  نظر. ھاي از قیمتھاي عادالنھ اجناس را منتشر میكرد كمون، بھ طور مرتب، ھر چند وقت یكبار، سیاه
داشتھ باشد مركب از مجموع بھاي مواد اولیھ )) قیمت مناسبي((سازمانھاي شھر آن بود كھ ھر كاالیي باید 

فرضیھ مزبور موضوع عرضھ و تقاضا و ھمچنین ترقي و تنزل ارزش پول . بھ اضافھ دستمزد كارگر
. ت نمك را در دست داشتندبرخي از كمونھا مثل كمون بال یا جنووا انحصار تجار. رایج را نادیده میگرفت

با . بعضي دیگر مانند نورنبرگ خودشان آبجو میساختند، یا غالت را در سیلوھاي شھري انبار میكردند
در بعضي موارد مقرر . ھایي از جانب سازمان شھر، جلو ورود كاالھاي خارجي گرفتھ میشد تعیین تعرفھ

درست مثل . اي خود را بھ معرض فروش بگذارندشده بود كھ سوداگران سیار قبل از عبور از شھر، كاالھ
بازار ((عھد خود ما، اكثر عناصر متمرد، بھ حیلھ، مفري براي نقض این قبیل قوانین پیدا میكردند، و 

  . فراوان بود)) سیاه

بسیاري از این محدودیتھا متضمن ضرر بود تا منفعت، و بھ ھمین سبب نیز اجراي آنھا بزودي موقوف 
  . شد

مرفتھ، كار كمونھاي قرون وسطایي شاھد پرافتخاري بر كارداني و شجاعت بازرگاناني بود كھ لكن رویھ
در دوران تصدي این كمونھا، در قرون دوازدھم و سیزدھم، اروپا بھ . این قبیل سازمانھا را اداره میكردند

علي . قھ نداشتچنان رفاھي نایل آمد كھ از ھنگام واژگون شدن بساط امپراطوري روم بھ این طرف ساب
رغم بیماریھاي فراگیر و قحطیھا و جنگھا، نفوس اروپا در سایھ ایجاد كمونھا چنان تكثیر یافت كھ نظیرش 

جمعیت اروپا، كھ در قرن دوم میالدي كم كم رو بھ كاھش . از ھزار سال قبل از آن ھرگز دیده نشده بود
بود، از قرن یازدھم تا بروز مرگ سیاه نھاده و در قرن نھم احتماال بھ كمترین میزان خود رسیده 

در ناحیھ میان دو رود موزل و . ، با احیاي مجدد بازرگاني و صنعت، دوباره رو بھ افزایش نھاد)١٣۴٩(
رن، این جمعیت بھ احتمالي كلي ده برابر شد، و در فرانسھ احتماال بالغ بر بیست میلیون نفر شد، كھ این 

انقالب اقتصادي متضمن مھاجرت از روستا بھ سوي . رن ھجدھم نبودرقم كمتر از جمعیت آن كشور در ق
شھر بود، و این مھاجرت، تقریبا نظیر آنچھ در اعصار اخیر مشھود مدتھا از شھرھاي پر جمعیت اروپا بھ 

ھاي آلپ بیش از سھ ھزار نفر  فقط معدودي از شھرھاي واقع در كوه ١١٠٠شمار میرفتند، لكن قبل از 
جمعیت پاریس بھ حدود یكصد ھزار نفر، و سكنھ دوئھ، لیل، ایپر، گان، و  ١٢٠٠تا سال . نفوس داشتند

، ونیز، میالن، و ٠٠٠,١۵٠پاریس  ١٣٠٠تا سال . بروژ ھر كدام تقریبا بھ پنجاه ھزار نفر رسیده بود
 ، و فرانكفورت، بال،٠٠٠,٢٠، لوبك، نورنبرگ، و كولوني ٠٠٠,٣٠، سینا و مودنا ٠٠٠,١٠٠فلورانس 

البتھ كلیھ این ارقام تخمینھایي تقریبي ھستند . جمعیت داشتند ٠٠٠,١٠ھامبورگ، ناریچ، و یورك ھركدام 
  . كھ صد در صد مناط اعتبار نیستند

بھ عبارت دیگر، جمعیت شھرھا از آن . فزوني جمعیت، ھم یك نتیجھ تحول اقتصادي بود و ھم یك علت آن
افراد زیادتر، طرز استفاده از منابع طبیعي در صنعت كاملتر، و رو افزایش گرفت كھ تامین جاني و مالي 

از طرف دیگر این امر ; دایره گردش خواربار و كاالھا، بھ بركت افزایش ثروت و دادوستد، وسیعتر شد
تفاخر . بازار رو بھ گسترشي را در اختیار بازرگاني و صنعت، ادبیات، درام، موسیقي، و ھنر گذاشت

ھا،  ا ثروت شھرھا را بھ كلیساھاي جامع، تاالرھاي شھرداري، برجھاي ناقوس، فوارهرقابت آمیز كمونھ
اسالم و دنیاي ; تمدن بھ دنبال بازرگاني، از دریاھا و كوھستانھا گذر كرد. ھا بدل كرد مدارس، و دانشگاه

ن، فرانسھ، فالندر، و بیزانس خطھ ایتالیا و اسپانیا را درنوردیدند، از سلسلھ جبال آلپ گذشتند، و پا بھ آلما
py  . از قرون تیرگي ھیچ چیز جز خاطرھاي بھ جا نماند، و اروپا قوت شباب از نو گرفت. بریتانیا گذاشتند
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از آنچھ درباره شھر قرون وسطایي گفتیم نباید این توھم بھ خواننده دست دھد كھ چنین شھري غایت 
ون وسطایي، با قلعھاي كھ بر فراز تپھ داشت و شھر قر) در نظر انسان عھد جدید(البتھ . مطلوب آدمي بود

ھایي مسقف بھ كاه و پیزر یا سفال، و  ھا و خانھ دیوارھاي مستحكمي بھ دور آن احداث كرده بودند، با كلبھ
با ردیف دكانھایي كھ در اطراف كلیساي جامع، ارگ، یا میدان عمومي قرار داشتند، منظري بس بدیع بھ 

  . وجود میآورد

بسیار مطلوب براي مدافعھ و (ھایي بودند باریك و صعبالعبور  این قبیل شھرھا بیشتر كوچھ لكن معابر
كھ تقوتق سم ستوران و گفتگو و صداي كفشھاي چوبي عابران فضاي آن را پر ) گریختن از شر گرما

 میكرد و ماالمال از تفنن عھدي بود كھ در آن ھیچ ماشیني از زحمت عضالت نمیكاست و اعصاب آدمي
در حول و حوش بسیاري از منازل شھري باغچھ، مرغداني، آغل خوك، چراگاه گاو، . را فرسوده نمیكرد

شھر لندن درباره چراي خوك سختگیر بود، و بھ ھمین سبب مقرر داشتھ بود كھ . و تلھاي تپالھ قرار داشت
گر شھرھا، خوكھا در دی)). ھر كس خوك را پرورش دھد باید آن حیوان را در خانھ خود نگاه دارد((

ھرچند گاه یك بار، بر اثر بارانھاي شدید، رودخانھ طغیان . ھایي از زبالھ میچریدند بالمانع در میان توده
در آن . میكرد و سیل مزارع و شھرھا را آنكھ باران بند میآمد، تا چندین روز معابر پر از گل و الي بودند

را با كالسكھ یا تخت روان حركت میدادند، و ھر وقت كھ  ایام مردھا چكمھ بھ پا میكردند و بانوان مشخص
. این قبیل وسایل بھ سر چالھ یا حفرھاي در معبر میرسیدند، راكب و مركب ھر دو بسختي تكان میخوردند

در قرن سیزدھم خیابانھاي عمده برخي از شھرھا را با قلوه سنگ میپوشانیدند، لكن در اكثر شھرھا معابر 
دیرھا و دژھا مجھز بھ وسایل مخصوص . براي پاھا و بیني عابران خطر داشتندسنگفرش نبودند و 

در برخي از اماكن، میدانھایي وجود داشت پوشیده . ھا معموال چنین تسھیالتي نداشتند كلبھ; فاضالب بودند
از علف یا شن، با تلمبھاي مخصوص آب آشامیدني مردم، و الوكي پر آب براي رفع عطش چھارپایاني كھ 

ھاي آلپ، تقریبا بھ تمامي از چوب ساختھ شده  ھا، در شمال رشتھ كوه خانھ. از آن محل عبور میكردند
آتشسوزي فراوان بروز میكرد، . فقط منازل ثروتمندترین اشراف و بازرگانان از آجر یا سنگ بودند; بودند

تروا، پروون، پواتیھ، و  روان، بووه، آراس، ١١٨٨در . و اكثر بیمانع در سراسر یك شھر زبانھ میكشید
، روان شش بار بھ آتش ١٢٢۵و  ١٢٠٠در خالل سالھاي . مواساك ھمگي بر اثر آتشسوزي ویران شدند

طریقھ آتشنشاني استمداد . بھ كار بردن سفال در ساختمان سقف فقط در قرن چھاردھم معمول شد. سوخت
  . از سطل آب بود، یعني عملي شجاعانھ و در عین حال ناموثر

ھاي درازي كھ منتھي  اعدتا مراقباني را بھ كار دیدھباني میگماشتند تا در صورت بروز آتشسوزي، با میلھق
بھ یك قالب میشد، سقف خانھاي را كھ آتش گرفتھ بود پایین بكشند و مانع از سرایت آتش بھ دیگر 

  . ساختمانھا شوند

ي میكردند، ابنیھ شھر طبقات متعددي پیدا از آنجا كھ ھمگي افراد براي ایمني نزدیك بھ قلعھ شھر زندگ
ھاي فوقاني بھ طرز بدیع اما وحشتناكي بر باالي معابر  كردند كھ بعضي اوقات بھ شش تا میرسید و طبقھ

  . قرار داشتند

  . در این ایام شھرھا با صدور فرامیني ارتفاع ابنیھ را محدود میكردند

زندگي در شھر  - یبا ھیچكس آن را احساس نمیكرد كھ چون عمومیت داشت، تقر - علیرغم این مشكالت 
بازارھا پر از ازدحام، گفتگو فراوان، و لباسھا و كاالھا رنگارنگ . قرون وسطایي میتوانست جالب باشد

  . بودند

ھاي ھنر دست  فروشندگان دورھگرد بھ بانگ بلند كاالھاي خود را اعالن میكردند، و صنعتگران نمونھ
گاه میشد كھ در میدان شھر بازیگران مشغول اجراي . ر بر روي ھم میانباشتندخویش را در معرض انظا

مانند باشند، یا دار و دستھاي مذھبي در معابر بھ حركت درآیند، و ھمراه آن بازرگانان )) تعزیھ((نمایشي 
زھایي ھایي پر زرق و برق، لباسھایي باشكوه، و آوا مغرور و كارگران قوي ھیكلي رژه روند و با گردونھ
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گاه میشد كھ مشغول ساختن كلیساي باشكوھي باشند، لعبت زیبایي از فراز . مھیج عابران را سرگرم سازند
مھتابي خم شده پایین را نظاره كند، و یا آواي ناقوس اھالي شھر را بھ حضور در تاالر اجتماعي شھرداري 

دا در میآمد كھ نشانھ پایان عبور و ھنگام غروب آفتاب ناقوس دیگري بھ ص. یا برداشتن اسلحھ دعوت كند
مرور بود و مردم را در بازگشت بھ سوي خانھ بھ معابر ھیچگونھ چراغي وجود نداشت مگر شمعھایي كھ 

در آن ایام ماموران . ھا میسوخت و چراغي كھ اینجا و آنجا در جلو زیارتگاھي سوسو میزد در پنجره خانھ
یا مامور شبگرد بھ دنبال خدام مسلح خویش، كھ مشعل یا انتظامي معدود بودند، و ھنگام شب گزمھ 
از یكنواختي ; شھریان عاقل ھمان اول شب بھ بستر میرفتند. فانوسھایي در دست داشتند، حركت میكرد

و میدانستند كھ چون پگاه روز بعد فرا ; شبھاي درازي كھ فاقد ھر گونھ انگیزه عقالني بود احتراز میجستند
ن سحر آواز بر خواھند داشت و بار دیگر یك رشتھ كارھاي پیدرپي باید صورت رسد، دوباره خروسا

  . گیرد

VII -  انقالب كشاورزي  

توسعھ صنعت و بازرگاني، گسترش اقتصادي كھ اساس آن پول بود، و تقاضاي روزافزون براي كارگر 
شھرداریھا، كھ شایق بھ پیدا كردن كارگران جدید . در شھرھا رژیم كشاورزي را دستخوش تحول ساخت

بھ عنوان روز در شھري مقیم باشد بي آنكھ شخص دیگري او را  ٣۶۶بودند، اعالم داشتند كھ ھركس مدت 
سرف بشناسد یا تحت اختیار خود درآورد، چنین آدمي خود بھ خود آزادمرد شناختھ میشود، و میتواند، بھ 

فلورانس از جمیع برزگراني كھ  ١١٠۶در . اتكاي قوانین و قدرت كمون، از ھرگونھ تعرضي مصون بماند
و بر سبیل آزاد مردان مقیم در قرا و قصبات اطراف شھر زندگي میكردند دعوت كرد كھ بھ شھر آیند 

بولونیا و سایر شھرھا مبالغي بھ خاوندھاي فئودال میپرداختند تا بھ سرفھاي خود اجازه اقامت در . شوند
عده كثیري از سرفھا بھ نواحي باختري الب گریختند، یا از آنھا دعوت شد كھ در . شھرھا را تفویض كنند

  . ھ خود جزو آزاد مردان محسوب شوندآن صفحات بھ كشت اراضي جدید مشغول و خود ب

آنھایي كھ در روستاي خاوندي باقي ماندند نسبت بھ عوارض و باجھایي كھ با گذشت ایامي متمادي 
بسیاري از سرفھا، در مقام رقابت با اصناف شھري، انجمنھایي . تصویب شده بود بناي مخالفت را گذاشتند

ي مذھبي خیرات و مبرات و انجمنھاي فتنھ و دسیسھ بر ضد انجمنھا: بھ عناوین مختلف از قبیل(روستایي 
تشكیل دادند و بھ قید سوگند خود را مكلف ساختند كھ ھمگي در خودداري از پرداخت ) دولت و پادشاه

ھمین جماعت منشورھاي متعلق بھ خاوندان را، كھ سند بردگي یا . باجھاي فئودالي با ھم متحد باشند
دژھاي خاوندھاي خیرھسر را بھ آتش سوزاندند، و . ت بردند یا منھدم كردندتعھدات ایشان بود، بھ سرق

در . تھدید كردند كھ اگر تقاضاھاي آنھا مورد اجابت قرار نگیرد، قلمرو اربابي را بھ تمامي ترك گویند
، سرفھاي سن میشل دو بووه اعالم داشتند كھ از آن پس ھر زني را كھ مایل باشند بھ عقد ازدواج ١١٠٠

 ١١٠٢در . ود در خواھند آورد و دختران خود را بھ میل خویش و بدون اجازه دیگري شوھر خواھند دادخ
سرفھاي سنت آرنول دوكرپي از پرداخت مالیات بر براي شوھر دادن دختران خویش بھ مرداني خارج از 

مختلف، از فالندر دوازده شھر  - در ده . قلمرو رئیس دیر، كھ در حكم خاوند محل بود، خودداري ورزیدند
براي خاوندان فئودال جلب منفعت از دسترنج سرفھا . گرفتھ تا اسپانیا، شورشھاي ھمانندي بروز كرد

روزبھروز دشوارتر شد، و مقاومت روزافزون سرفھا در ھر مرحلھ مستلزم نظارتي بر اعمال ایشان بود 
اي خاوندي قرار داشتند در مقام قیاس مصنوعات دكانھایي كھ در روست. كھ براي خاوندان گران تمام میشد

خاوند، بھ . با مصنوعات ھمانندي كھ در شھرھا بھ دست كارگران آزاد تھیھ میشد گرانتر و نامرغوبتر شد
منظور نگاه داشتن برزگران در روي زمین، و براي سودمند ساختن دسترنج آنھا بھ نفع خویش، حاضر شد 

  . و بدھیھاي قدیمي فئودالي چشم بپوشد كھ در مقابل قبول وجوھي نقد، از عوارض

وي بھ سرفھایي كھ قادر بودند از محل پسانداز خویش این قبیل وجوه را پرداخت كنند آزادي بخشید، بیش 
از پیش اراضي مجاور ملك خویش را، در مقابل ماالالجاره نقدي، بھ كشاورزان آزاد واگذاشت، و 

از قرن یازدھم تا قرن سیزدھم، در . ع در ملك خویش اجیر كردكارگران آزاد را براي كار در دكانھاي واق
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ھایي كھ اكثر  اروپاي باختري، سال بھ سال، بھ پیروي از جھان اسالمي و بیزانس، بدھیھا و ماالالجاره
مالكان فئودال، در طلب مصنوعاتي كھ بازرگاني پیش چشم آنھا . جنسي بودند بھ صورت نقدي درآمدند

براي عزیمت بھ جنگھاي . ق پیدا كردن پول براي خرید اشیاي مطلوب بودندعرضھ میداشت، مشتا
حكومتھا مالیاتھاي خود را نقدي . صلیبي، مالكان بھ پول نقد بیشتر احتیاج داشتند تا بھ خوراك و كاالھا

مالكان در برابر جریان حوادث سر تسلیم فرود آورده، بھ عوض عمل شاق كوچ . مطالبھ میكردند نھ جنسي
ردن از كاخي بھ كاخي دیگر، براي مصرف كردن محصوالت، ھمھ را در برابر مقداري پول نقد ك

پایھ . گرایش بھ سوي اقتصادي كھ اساس آن مبادلھ پول بود براي مالكان فئودال گران تمام شد. فروختند
اپذیر قرون ھایي كھ بھ شخص مالك تعلق میگرفت رسوم ثابت و تغییر ن این مبادالت پولي و ماالالجاره

وسطایي بود، و طبعا نمیتوانست بھ ھمان سرعتي كھ ارزش پول ترقي و تنزل میكرد رو بھ افزایش و 
بسیاري از آحاد اشرافساالري ناگزیر بودند اراضي خود را بفروشند، و معموال در اكثر موارد . كاھش نھد

ي رسیده بود كھ بعضي از كار بھ جای ١٢۵٠تا سال . شخص خریدار تعلق بھ بورژوازي مترقي داشت
در اوایل قرن چھاردھم پادشاه فرانسھ، فیلیپ . اشراف ھنگام مرگ، بدون زمین و یا بكلي تھیدست بودند

تحت ((، فرزندش لویي دھم فرمان داد كھ ١٣١۵لوبل، كلیھ سرفھاي اراضي شاھي را آزاد كرد و، در 
بتدریج از قرن دوازدھم تا قرن شانزدھم . كنند، تمامي سرفھاي مملكت را آزاد ))شرایط مقتضي و منصفانھ

در كشورھاي مختلفي كھ در مغرب رود الب قرار داشتند، در ازمنھ متفاوت، بنیاد سرفداري بدل بھ مالكیت 
روستاي خاوندي فئودال بدل بھ چندین پارچھ امالك كوچك شد و طبقھ كشاورزان در قرن . كشاورزان شد

بھ چنان درجھاي ارتقا یافت كھ ھیچكس نظیرش را در از كف داد، و  سیزدھم از نظر آزادي و مالكیت
اجتماع دھكده ماموراني را براي رتق و فتق امور خویش برگزید كھ دیگر با خاوند محل بیعت نمیكردند، 

صورت كمال بھ  ١٧٨٩آزادي كشاورزان در اروپاي باختري تا سال . بلكھ فقط مطیع پادشاه مملكت بودند
بسیاري از خاوندھاي فئودال ھنوز قانونا خود را مدعي حقوقي قدیمي میدانستند و در قرن . خود نگرفت

لكن مادام كھ بازرگاني و صنعت رو بھ توسعھ بود، جلوگیري ; چھاردھم رسما درصدد اعاده آنھا برآمدند
  . از گرایش بھ سوي كارگر متحرك و آزاد عملي بود غیر ممكن

ھا، افزارھا، و محصوالت كشاورزي  عظیم بازار كشاورزي در بھبود راهانگیزه جدید آزادي با توسعھ 
نفوس رو بھ گسترش شھرھا، ازدیاد ثروت، و تسھیالت جدید دارایي و بازرگاني . تشریك مساعي كرد

ھاي  صنایع جدید موجب پیدایش تقاضایي براي فرآورده. اقتصاد روستایي را توسعھ بخشید و غني ساخت 
قرب جوار . كر، تخم بادیان، زیره، شاھدانھ، بزرك، روغنھاي نباتي، و رنگھا شدصنعتي مانند نیش

از ھزاران تاكستان واقع در . شھرھاي پرجمعیت گلھداري و تھیھ لبنیات و سبزیجات را افزایش داد
ھاي تیبر، آرنو، پو، گواذالكیویر، تاگوس، ابرو، رون، ژیروند، گارون، لوار، سن، موزل، موز، رن،  دره

ھا، خشكي، و دریا براي تسلي خاطر رنجبران اروپایي كھ در مزارع  و دانوب، شراب از طریق رودخانھ
حتي در انگلستان از قرن یازدھم تا شانزدھم . و دكانھا و حسابداریھا بھ كار اشتغال داشتند جریان یافت

وزه فراوان و گوشت براي تغذیھ شھرھاي گرسنھاي كھ در آنجاھا ایام ر. انداختن شراب رواج گرفت 
گران بود، ناوگانھاي عظیمي عازم دریاھاي بالتیك و شمال شدند تا بھ صید شاھماھي و سایر انواع مشغول 

یارمث زندگي خود را مدیون صید شاھماھي بود، سوداگران لوبك با قطعھ قطعھ كردن شاھماھي بر . شوند
ھاي امین مقر بودند كھ شھر پرافتخار آمستردام روي پیشخوانھاي خود بھ این دین اذعان میكردند، و ھلندی

  )). بر روي شاھماھي بنا نھادھاند((را 

مسیحیان این رموز را از اعراب در اسپانیا، سیسیل، . اصول فني كشاورزي بتدریج رو بھ تكامل گذاشت 
یتالیایي درباره ھاي بندیكتیان و سیسترسیان، و تكنیكھاي جدید ا و مشرق زمین فرا گرفتند، و رھبانان فرقھ

ھاي كھنسال رومي، در كشورھاي شمال  كشاورزي، گلھداري، و حفظ خاك زراعتي را، بھ انضمام شیوه
شیوه قدیمي فئودالي كھ تكھ تكھ كردن اراضي كشاورزي، آیش دادن، و یك نوع . ھاي آلپ رواج دادند كوه

ر زارعي را بھ حال خود رھا زراعت اشتراكي بود، در سیستم جدید متروك شد، و در مزارع جدید ھ
در باتالقھاي زھكشي شده فالندر، . كردند تا بھ كمك قوه ابتكار و كارداني خویش از زمین استفاده كند

كشاورزان قرن سیزدھم ھر مزرعھ را براي كاشت بھ سھ بخش تقسیم، و ھمھ سالھ از زمین استفاده 
ھایي  بھ كمك دستھ. بار یونجھ یا بقوالت میكاشتندمیكردند، لكن، براي تقویت ھر قطعھ زمیني، سھ سال یك 
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اما . از گاوھاي نیرومند مجھز بھ خیشھاي كاملتر، زمین را بھ مراتب عمیقتر از ادوار قبل شخم میزدند
. فقط نواحي معدودي از چرخھاي ارابھ را با آھن میپوشاندند; چوبي بود) م١٣٠٠(اكثر خیشھا ھنوز 

ي دراز مدت دشوار بود، لكن در قرن سیزدھم نخستین آزمایشھا در پیوند گلھداري بھ واسطھ خشكسالیھا
در صنعت . اجناس مختلف دامھا و كوچاندن نژادھاي دامي از یك اقلیم بھ اقلیم دیگر صورت گرفت

یك راس گاو معمولي در قرن سیزدھم خیلي كم شیر میداد، و ; لبنیاتسازي چندان پیشرفتي حاصل نشده بود
در این سالھا از یك راس گاو اصیل . (ھفتھ از آن شیر بھ دست میآمد از نیم كیلو كمتر بودكرھاي كھ در 

در حالي كھ اربابان كشاورزان اروپا بھ جان یكدیگر افتاده بودند، .) ھفتھاي پنج تا پانزده كیلو كره میگیرند
وصداتر عبارت بود از این نبرد شجاعانھتر و بي سر. خود برزگران دست اندر كار نبرد بزرگتري بودند

در خالل قرون یازدھم و سیزدھم امواج دریا سي و پنج بار از روي سدھا . مبارزه انسان با طبیعت
گذشتند، اراضي پست شمال اروپا را فراگرفتند، و در ھمان نواحي كھ روزي خشكي بود خلیجھایي بھ 

از قرن یازدھم تا قرن چھاردھم  .وجود آورد، و در عرض یك قرن یكصد ھزار نفر را در آب غرقھ ساخت
كشاورزان این نواحي بھ رھبري ملوك و روساي دیرھاي خود قطعات بزرگ سنگ را از اسكاندیناوي و 

را احداث كردند كھ در عقب آن ھلندیھا و بلژیكیھا دو تا از متمدنترین )) دیوار زرین((آلمان وارد و 
ب زمین از شر امواج دریا نجات داده شد، و تا قرن ھزاران جری. كشورھاي تاریخ را بھ وجود آوردھاند

ایتالیاییھا  ١٢۵٧تا  ١١٧٩از . سیزدھم این اراضي پست و كم ارتفاع مجھز بھ شبكھاي از كانالھا شده بود
ایكر زمین  ۴٨۵,٨۶كانال بزرگ را در میان دریاچھ مادجوره و رود پو حفر كردند، كھ در نتیجھ آن 

  . حاصلخیز شد

اودر مھاجران صبوري از فالندر، فریزیا، ساكس، و اراضي حوزه رن زمینھاي باتالقي آن میان الب و 
جنگلھاي بسیار درھم و انبوه فرانسھ بتدریج پاك شدند و . محل را مبدل بھ كشتزارھاي حاصلخیزي كردند

. استبھ صورت مزارعي درآمدند كھ، در خالل چندین قرن آشوبھاي سیاسي فرانسھ را سیر نگاه داشتھ 
اگر این جریان را بھ خوبي مورد ارزیابي قرار دھیم، چنین نتیجھ خواھیم گرفت كھ شاید ھمین شجاعت 

ھمگاني در قطع درختان جنگلھا، زھكشي باتالقھا، و آبیاري و كشت اراضي بود كھ شالوده جمیع 
ر جنگھا یا بازرگاني پیروزیھاي تمدن اروپایي را در ھفتصد سالھ اخیر فراھم ساخت نھ كامیابیھایي كھ د

  . نصیب شده بود

VIII - جنگ طبقاتي   

در اواخر قرون وسطي فقط دو طبقھ مردم در اروپاي باختري بودند، یكي فاتحان ژرمني و دیگري بومیان 
بھ طور كلي، طبقات اشرافي انگلستان، فرانسھ، آلمان، و . سرزمینھایي كھ بھ دست ژرمنھا فتح شده بودند

ھمگي از اخالف فاتحان بودند و حتي در گرما گرم مبارزاتشان بر این ھمخوني و قرابت ایتالیاي شمالي 
اشراف كھ میجنگیدند، روحانیان كھ بھ دعا میپرداختند، و كشاورزان كھ كار : طبقھ مردم. آگاھي داشتند

الھي میشمردند این تقسیم طبقاتي بھ حكم سنت چنان ریشھ دوانید كھ اكثر مردم آن را از مقدرات ا. میكردند
و اكثر كشاورزان، مانند بیشتر اشراف، این امر را مسلم میگرفتند كھ انسان باید با كمال شكیبایي در ھر 

انقالب قرن دوازدھم طبقھ جدیدي . طبقھاي كھ چشم بھ دنیا گشوده است بماند و پا از آن دایره بیرون ننھد
زي، مانند نانوایان، سوداگران، و استادكاران بھ وجود آورد كھ عبارت بود از شھرنشینان یا بورژوا

مینامیدند و ) etats(در فرانسھ طبقات را اتا . در آن تاریخ ھنوز طبقھ جدید شامل پیشھوران نمیشد. صنایع
افراد این طبقھ زمام اموري شھري را . محسوب میشد) etat trers(طبقھ سوم یا تیراتا )) بورژوازي ((

عضویت پارلمنت انگلستان، دیت آلمان، كورتس اسپانیا، و اتاژنروي فرانسھ  در دست داشتند و موفق بھ
شدند كھ این آخري مجلس ملي فرانسھ بود و فقط گھگاھي تشكیل جلسھ میداد، لكن بورژوازي قبل از قرن 

با آنكھ اشراف اكنون نیروي كوچكي را تشكیل میدادند، با . ھجدھم چندان نفوذي در خط مشي ملي نداشت
بھ استثناي (افراد این طبقھ . ھمھ ھمچنان بھ اداره مملكت و رتق و فتق امور حكومت مشغول بودنداین

با ھر یك از افراد طبقھ ; شھرنشینان و بازرگاني را بھ دیده حقارت مینگریستند; در روستا میزیستند) ایتالیا
نان داشتند كھ حكومت اشراف و اطمی; خویش كھ با یك نفر بورژوا وصلت میكرد بكلي قطع رابطھ میكردند
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موروث شق منحصر بھ فرد در برابر حكومت توانگرساالري یا روحانیان افسانھپرداز یا حكومت ستمگر 
با تمام این احوال، ثروتي كھ از بازرگاني و صنعت عاید میشد كم كم در مقابل . مردمان قوي پنجھ است

بازرگانان . قرن ھجدھم بر آن برتري جستثروت حاصل از مالكیت اراضي كوس ھمسري میكوفت و در 
ثروتمند از خود نماییھاي اشرافي متغیر بودند، ولي خودشان طبقھ صنعتگر را بھ دیده تحقیر مینگریستند و 

این جماعت در كاخھایي مجلل میزیستند، اثاثھ بسیار عالي میخریدند، خوراكھایي بیگانھ . استثمار میكردند
ھاي حریر،  ھاي فربھ خود را با خز و پارچھ بانوان آنھا جثھ. ھا بر تن میكردندمیخوردند، و لباسھاي گرانب

ژان دوناوار، ملكھ فرانسھ، ھنگام ورود بھ شھر بروژ، از دیدن ششصد . مخمل، و جواھرات میپوشاندند
 تن از بانوان بورژوایي كھ خود را درست مانند او بھ لباسھاي فاخر آراستھ و بھ پیشواز آمده بودند

اشراف زبان شكایت گشوده، خواستار قوانین تحدید مخارج براي جلوگیري از این . خشمگین شد
این قبیل قوانین ھر چند وقت یك بار مرتبا بھ تصویب میرسید، لكن از آنجا . خودنماییھاي گستاخانھ بودند

پراكنده، بھ موقع  كھ سالطین نیازمند حمایت و كمكھاي مالي بورژوا بودند، فقط گھگاھي، آن ھم بھ طور
افزایش سریع نفوس شھرنشین از سرسپردگي در مقابل مالكان بورژواي شھر . عمل گذاشتھ میشد

طرفداري كرد، و چون با ازدحام جمعیت بیكاري نیز توام بود، ھمین امر سبب شد كھ قبضھ كردن طبقھ 
ولي از قدرت سیاسي بي بھره طبقھ تعلیم و تربیت سھمي اندك داشت، . كارگران صنایع دستي آسانتر شود

دستمزد یك نفر . بود و در چنان فقر و فاقھاي زندگي میكرد كھ گاھي مالالنگیزتر از تھیدستي سرفھا بود
دالر بھ  ٢پنس یعني، از نظر قدرت خرید، تقریبا معادل  ٢عملھ انگلیسي قرن سیزدھم روزانھ در حدود 

 ١٢دالر و  ۴معادل (پنس  ۴١٨درودگر روزانھ  یك نفر; در كشورھاي متحد امریكا بود ١٩۴٨نرخ 
دستمزد یك نفر سنگتراش سھ پنس و یك ھشتم، و دستمزد یك نفر معمار دوازده پنس ; عایدي داشت) سنت

  . بود بھ عالوه خرج سفر و ھدایایي كھ گھگاھي بھ وي میدادند

سنت بھ  ٢١معادل (یك فاردینگ یك پوند گوشت گاو  ١٣٠٠قیمتھا نسبتا پایین بود، مثال در انگلستان سال 
 ۵٧(پنس و نیم  ٩، و یك كوارتر گندم پنج شیلینگ و )سنت ٨۴(، مرغ یا خروس یك پنس )پول آمریكایي

كار روزانھ در پگاه آغاز میشد و ھنگام غروب آفتاب بھ پایان میرسید، اما . قیمت داشت) سنت ٩٠دالر و 
تعداد ایام عید و سرور در عرض . دست از كار میكشیدندھا كارگران زودتر  معموال روزھاي عید یا شنبھ

سال تقریبا بھ سي روز میرسید، لكن در انگلستان از میان این روزھا فقط شش روز مردم از كار معاف 
ساعات كار روزانھ آن عھد قدري زیادتر از انگلستان قرون ھجدھم یا نوزدھم بود، و دستمزدھاي . بودند

  ). برخي معتقدند كھ بیشتر ھم بود(د حقیقي كارگران كمتر نبو

در دوران ھر نسل، بھ ویژه در . نزدیك بھ پایان قرن سیزدھم كشمكش طبقاتي مبدل بھ جنگ طبقاتي شد
، برزگران ستمدیده فرانسھ و فالندر علم ١٢۵١در . فرانسھ، شورشي از جانب كشاورزان بروز میكرد
جماعت شورشیان، كھ خود را . خویش بلند كردندمخالفت در مقابل مالكان روحاني و غیر روحاني 

یك نوع سپاه صلیبي )) مقتداي گرسنگان((چوپانان مینامیدند، تحت رھبري واعظي غیر مجاز معروف بھ 
ضمن راه، كشاورزان . انقالبي تشكیل دادند و از فالندر بھ راه افتادند و از طریق آمین رو بھ پاریس نھادند

این جماعت . بھ آنھا ملحق شدند، تا آنكھ عده آنھا بالغ بر یكصد ھزار نفر شد ))پرولتر((ناراضي و گروه 
پرچم و علمھاي مذھبي با خود حمل میكردند و خود را فدایي پادشاه فرانسھ، لویي نھم، كھ در آن موقع 

لكن ھمگي بھ طرز شومي مسلح بھ چماق، خنجر، تبر، نیزه، و ; اسیر مسلمانان در مصر بود میخواندند
شورشیان فساد دستگاه حكومت، ستمگري توانگران بر مستمندان، و ظاھر سازي آزمندانھ . شمشیر بودند

این جماعت حقوق طبقھ روحاني، . و مردم نیز عمل آنھا را میستودند; كشیشان و راھبان را تقبیح میكردند
ف مسلم خویش میدانستند از قبیل موعظھ كردن، بخشودن گناھان، و جاري ساختن عقد ازدواج، را از تكالی

از پاریس متوجھ اورلئان شدند و . و برخي از كشیشان را كھ با آنھا از در مخالفت درآمدند بھ قتل رسانیدند
اما در اورلئان و در بوردو قواي . در آنجا عده زیادي از روحانیان و دانشجویان دانشگاه را قتل عام كردند

و گروه بیپناھي كھ جان سالم از این ; ن جماعت گرفتار و كشتھ شدندرھبران ای; انتظامي بر آنھا چیره شدند
برخي از این شورشیان بھ انگلستان پناھنده شدند و . رھنوردي بیھوده بھ در برده بودند، مانند ھزیمت یافتند

py  . در آنجا بلواي مختصري بھ پا كردند كھ آن نیز بھ نوبھ خود پایمال شد
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ف پیشھوران بارھا علیھ زورگویي و اختیارات انحصاري اقتصادي و در شھرھاي صنعتي فرانسھ اصنا
در بووه ھزار و پانصد تن از بلواگران . سیاسي طبقھ بازرگانان بھ اعتصاب یا قیام مسلحانھ اقدام كردند

در روان كارگران نساجي علیھ تجار پارچھفروش ; )١٢٣٣(شھردار و برخي از بانكداران را كتك زدند 
و در پاریس شاه ; )١٢٨١(ردار را، كھ در این مرافعھ مداخلھ میكرد، بھ قتل رسانیدند شوریدند و شھ

ھاي كارگران را بھ علت توطئھ چیني براي برپا كردن انقالب منحل كرد  فرانسھ، فیلیپ لوبل، اتحادیھ
 ، آوینیون و آرل)١٢١٣(با تمام این اوصاف، اعضاي اصناف پیشھوران در مارسي ). ١٣٠٧و  ١٢٩۵(
بعضي اوقات یكي . ، آمین، مونپلیھ، نیم، و مانند آن بھ انجمنھاي شھر و محاكم انتظامي راه یافتند)١٢٢۵(

یكي از اسقفان قرن . از اعضاي طبقھ روحانیان با شورشیان ھماواز میشد و شعارھایي بھ آنھا یاد میداد
است، و ھر آدم توانگري یا خود ثروت اغنیا از راه دزدي انباشتھ شده : ((سیزدھم در ھمین باب میگفت

با وجود . بلواھاي ھمانندي شھرھاي فالندر را دچار ھرج و مرج كرد.)) دزد است یا وارث یك دزد
، نساجان ١٢۵۵مجازات مرگ یا تبعید، كھ در مورد رھبران اعتصاب مقرر شده بود، مسگران دینان در 

در انو علم  ١٢٩٢صنف مزبور بھ سال  ، و افراد١٢٧۴، كلیھ پارچھبافان گنت در ١٢٨١تورنھ در 
با شورشیان متحد شدند، یك سپاه  ١٣٠٢كارگران ایپر، دوئھ، گنت، لیل، و بروژ در . شورش برافراشتند

فرانسوي را در كورتزه ھزیمت دادند، حق عضویت نمایندگان خویش را در ادارات و شوراھاي شھرداري 
لیگارشي بازرگانان بھ كمك آن اصناف پیشھوران را بھ محرز ساختند، و قوانین ستمگرانھاي را كھ او

نساجان، كھ چند صباحي قدرت بھ دستشان افتاده بود، درصدد تغییر و حتي . ستوه آورده بود ملغا كردند
  . تقلیل دستمزدھاي گازران برآمدند، زیرا در این تاریخ طبقھ گازر از سوداگران ثروتمند پشتیباني میكرد

زرگانان كنترل لندن را بھ دست گرفتند، و دیري نگذشت كھ بھ شاه انگلستان، جان، ، اصناف با١١٩١در 
جان این . پیشنھاد كردند كھ اگر صنف نساجان را منحل كند، سالیانھ مبلغ معیني بھ خزانھ وي تحویل دھند

طبقھ در میان ) ریش دراز(شخصي بھ نام ویلیام فیتزوبرت  ١١٩۴در سال ). ١٢٠٠(پیشنھاد را پذیرفت 
ھزاران نفر با رغبت تمام بھ سخنان وي . تنگدستان شھر لندن درباره لزوم یك انقالب بھ موعظھ پرداخت

  . گوش فرا دادند

وي بھ كلیسایي پناھنده شد، لكن براثر تراكم دود در داخل . دو تن از اھالي شھر درصدد قتل ویلیام برآمدند
. كھ بي شباھت بھ ھاراكیري ژاپنیھا نبود خودكشي كردبنا ناگزیر شد كلیسا را ترك گوید، و بھ طرزي 

ھواخواھان وي ویلیام را ھمچون یكي از شھدا نیایش، و خاكي را كھ خون وي بر آن ریختھ شده بود بھ 
محبوبیت رابین ھود، ھمان دالوري كھ اموال خاوندان بزرگ و بطركھا . عنوان تربت مطھري حفظ كردند

. شدیدترین كشمكشھا در خاك ایتالیا صورت پذیرفت. در قرن دوازدھم است را بھ سرقت طبقاتي انگلستان
در ابتداي امر، كارگران دست اتحاد بھ اصناف بازرگانان دادند و بھ یك رشتھ طغیانھاي خونیني علیھ 

چند صباحي نفوس . اشراف مبادرت جستند، و تا پایان قرن سیزدھم این كشمكش بھ پیروزي منجر شد
ھا در انجمن  لكن بزودي بازرگانان بزرگ و موسسان بنگاه. اره شھر فلورانس سھیم شدندصنعتگر در اد

شھر تفوق احراز، و چنان نظامات سخت و مستبدانھاي بر كارمندان خود تحمیل كردند كھ در قرن 
بھ این معني كھ بھ صورت جنگي درآمد پراكنده و متناوب  - چھاردھم كشمكش وارد دومین مرحلھ خود شد 

ھایي از جنگ داخلي بود كھ قدیس  در میان چنین صحنھ. ھا یان كارخانھداران ثروتمند و كارگران كارخانھم
خاطر نشان میساخت كھ عیسي مسیح ھرگز )) طبقھ نوكیسھ((فرانسیس بھ مردم درس فقر میداد و بھ 

  . صاحب ھیچ گونھ اموال خصوصي نبود

ر اثر گسترش و تبدیل بازار و اقتصاد شھري بھ بازار و كمونھا، مانند اصناف در خالل قرن چھاردھم، ب
و (علت این زوال بیشتر آن بود كھ اختیارات و انحصارات كمونھا . اقتصاد ملي، رو بھ زوال نھادند

بھ عالوه، كمونھا، بھ واسطھ كشمكشھاي . سد راه تكامل اختراعات، صناعات، و بازرگاني میشد) اصناف
تثمار بیرحمانھ روستاھاي اطراف خود، تعصب خشك و بیموردي كھ در ھرج و مرج افكن داخلي، اس

عالقھ بھ شھر ابراز میداشتند، خط مشیھا و مسكوكات متناقض خویش، جنگھاي بیاھمیتي كھ در فالندر و 
ایتالیا با ھم داشتند، و بیكفایتي آنھا در متشكل ساختن خویش بھ صورت یك كنفدراسیون خود مختاري كھ 

 ١٣٠٠بعد از . براثر ھمھ این عوامل، لطمھ دیدند - ر برابر توسعھ قدرت شھریاري دوام آورد ممكن بود د
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با ھمھ . میالدي چند تا از كمونھاي فرانسھ بھ پادشاه مملكت عرضحال دادند تا اداره امور آنھا را تقبل كند
ب سرانجام فئودالیسمي را این انقال. اینھا، انقالب اقتصادي قرن سیزدھم شالوده و اساس اروپاي جدید بود

از بین برد كھ وظیفھ حمایت كشاورزي و سازماندھي را بھ درجھ كمال رسانیده، و خود سد راه توسعھ 
این انقالب ثروت راكد فئودالیسم را بھ شكل منابع متحرك یك . فعالیتھاي بازرگاني و صنعتي شده بود

بازرگاني و صنعت مترقي فراھم ساخت، و ھمین  وسایل كار را براي تكامل; اقتصاد جامع جھاني درآورد
و موجد پیدایش ; امر بود كھ قدرت و آسایش و معلومات فرد اروپایي را بھ طور معتنابھي افزایش داد

رفاھي شد كھ بھ كمك آن، در طي دو قرن، ساختمان یكصد باب كلیساي جامع میسر شد، و ھر كدام از این 
تولیدي كھ براثر این . رشار و انواع و اقسام مھارتھاي حیرت انگیز بودساختمانھا بیشك داراي ثروتھایي س

انقالب براي یك بازار گسترش یابنده صورت گرفت پیدایش سیستمھاي اقتصاد ملي را امكانپذیر ساخت، 
حتي جنگ طبقاتي، كھ براثر این انقالب بھ ھمھ جا سرایت كرد، . كھ خود شالوده ترقي كشورھاي نوین بود

مال كلي انگیزه اي ھنگامي كھ طوفان تحول فرونشست، تشكیالت سیاسي و اقتصادي اروپا دگرگون بھ احت
د موج خروشانیاز صنعت و بازرگاني موانع بسیار پا برجایي را كھ در راه تكامل بشري وجو. شده بود

   .داشت از بن برافكند
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فصل بیست و پنجم 
  

  بھبود اروپا 

١٩٠۵ -١٣٠٠  

I  - امپراطوري بیزانس   

آلكسیوس اول كومننوس بعد از آنكھ با كامیابي تمام امپراطوري شرقي را در ضمن جنگھاي تركان و 
را در ) ١١١٨-١٠٨١(نورمانھا و اولین جنگ صلیبي رھبري كرده بود، دوران طویل زمامداري خویش 

ننا نمونھاي دختر بزرگ وي موسوم بھ آنا كوم. میان توطئھاي كھ مختص امپراطوري بیزانس بود پایان داد
از فضل، زبدھاي از حكمت، شاعري صاحب منظومات مختلف، سیاستمداري باریكبین، و تاریخنویسي در 

بعد از آنكھ بھ عقد ازدواج فرزند امپراطور میخائیل ھفتم درآمد، . دروغپردازي سرآمد محسوب میشد
شدن آفریده شده است و  احساس كرد كھ، بھ حكم واالتباري، زیبایي، و درایت خویش، براي امپراطور

بھ ھمین سبب براي . عفو كند - بھ دنیا آمدن و جانشین پدر شدن  -ھرگز نمیتوانست جرم برادرش یوحنا را 
قتل برادر توطئھ چیني كرد، توطئھ كشف شد، مورد عفو قرار گرفت، و ترك دنیا گفت و در صومعھاي 

یوحناي دوم كومننوس . آلكسیاد بھ نشر درآورد مقام گزید، و ماجراي فرمانروایي پدر خود را تحت عنوان
با پاكدامني، شایستگي اداري، و مبارزاتي توام با پیروزي ) ١١۴٣-١١١٨(در دوران زمامداري خویش 

چند صباحي ظواھر امر دال بر آن بود كھ . علیھ دشمنان مشرك، مسیحي، و مسلمان، مایھ شگفتي اروپا شد
سابق خود خواھد رسانید، اما، بر اثر خراشي كھ از تیر زھر وي امپراطوري را بھ حشمت و وسعت 

پسرش مانوئل اول كومننوس . آلودھاي در تركش خویش برداشت، زندگي و آرمانھاي وي بھ پایان آمد
ربالنوع جنگي بود بھ صورت آدمي درآمده، كھ حیات خود را وقف جنگ كرده بود، از ) ١١٨٠-١١۴٣(

سربازان خویش بھ میدان مبارزه میشتافت، جنگ تن بھ تن را مغتنم میشمرد، آن لذت میبرد، دایما پیشاپیش 
در میدان جنگ آدمي میگرفت، اما در كاخ خویش از اصحاب . و در ھر جنگي مگر جنگ آخري فاتح بود

بر . لذت میشد، خوراك و پوشاكي پر تجمل داشت، و از معاشقھ نامشروع با برادر زاده خویش لذت میبرد
بانوان درباري نویسندگان را . وجھ و عنایات وي، بازار ادبیات و تتبع بار دیگر رونق گرفتاثر بذل ت

تشویق میكردند و خود از سر تفقد شعر میسرودند، و در این دوران بود كھ زوناراس بھ نوشتن اثر بزرگ 
لیھ شاخ مانوئل كاخ جدیدي موسوم بھ بالكرناي در منتھي ا. خویش موسوم بھ خالصھ تاریخ دست زد

. زیباترین بناي روي زمین بود: ((اودوم اھل دویل درباره این كاخ نوشت. زرین، كنار بوسفور، بنا كرد
نیمي از دیوارھا و ستونھاي آن مستور از طال بود و مزین بھ جواھرات، كھ حتي در میان ظلمت شب 

این حشمت پایتخت . آمددر قسطنطنیھ قرن دوازدھم مقدمات رنسانس ایتالیایي فراھم )) میدرخشید،
امپراطوري، و جنگھاي مكرري كھ براي دفع خطر دشمنان صورت میگرفت، مستلزم مالیاتي سنگین بود 

كشاورزان تھیدستتر شده، بھ وضع . كھ تجملپرستان بر دوش تولید كنندگان ضروریات زندگي میگذاشتند
گي میكردند كھ كثافت تاریك آن ھاي عفني زند سرف درآمدند، كارگران صنایع دستي شھرھا در زاغھ

نھضتھایي شورشي، كھ معتقد بھ مرام مبھمي شبھ اشتراكي بودند، آتش طغیان . كانون جرایمي بیشمار بود
متوالي پرولتر را دامن میزدند، لكن این ھیاھوھا در میان تكرارھاي گردش بیمباالت زمان فراموش شده 

ادر سوریھ را بھ روي بازرگانان كشورھاي التین گشوده ضمنا تسخیر فلسطین از جانب صلیبیون بن. است
. بود، و بھ ھمین سبب یك سوم تجارت دریایي قسطنطنیھ بھ چنگ شھرھاي رو بھ ترقي ایتالیا افتاد

مسیحیان و مسلمانان بھ یكسان ھوس تصرف این گنجینھ را، كھ حاوي ثروت ھزار سال بود، در سر 
در اوج كامراني مانوئل از قسطنطنیھ دیدن میكرد، دعایش این بود كھ  یكي از مومنان مسلمان، كھ. میپختند

سرانجام، چنانكھ !)) خداوند از سر كرم و لطف عمیم خویش شھر قسطنطنیھ را پایتخت اسالم گرداند((
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دیدیم، ونیز آن دختر امپراطوري بیزانس سلحشوران اروپا را دعوت كرد تا با او در ھتك ناموس ملكھ 
  . شوند بوسفور شریك

امپراطوري التیني قسطنطنیھ، كھ بھ دست سلسلھ جنبانان جنگ صلیبي چھارم تاسیس شده بود، فقط پنجاه 
سلطنت جدید از آنجا كھ از لحاظ نژاد، مذھب، یا رسوم قومي . دوام آورد) ١٢۶١-١٢٠۴(و ھفت سال 

; نف آن را تابع رم ساختھ بودندھیچ گونھ ریشھ یا سابقھاي نداشت، مورد تنفر یك كلیساي یوناني بود كھ بع
و از آنجا كھ خود بھ امیرنشینھاي متعدد فئودالي تقسیم میشد كھ ھر كدام بھ تقلید از یكدیگر داعیھ حاكمیت 

و چون این واحدھا فاقد تجربھ الزم براي منظم و متشكل ; داشتند، ھمین امر مایھ تضعیف سلطنت میشد
د، از خارج مورد ھجوم سپاھیان بیزانس، و از داخل مواجھ با ساختن یك اقتصاد بازرگاني و صنعتي بو

بھ عالوه، قادر نبود ھزینھ ضروري براي دفاع نظامي را از نفوسي متخاصم ; دسیسھچیني مخالفان میشد
اشراف فرانكھا، . فاتحان در یونان بیش از ھرجا كامكار شدند. بھ این فاقد اتحاد و اسلحھ بود. باز ستاند

دیگر شھرھاي ایتالیا ھر كدام تكھاي از آن سرزمین تاریخي را تصاحب كردند و با شتاب تمام ونیزیھا، و 
براي خود خاوندنشین فئودالي تشكیل دادند، بر روي مرتفعاتي كھ مسلط بر نواحي اطراف بود دژھاي بدیع 

خاص  مناصبي كھ. منظري ساختند، و با كوشش و شایستگي بر نفوسي بیكار و كاري حكومت كردند
اسقفان و روحانیان اصیل آیین تبعیدي بود بھ نخست كشیشان كلیساي التیني تفویض شد، و رھبانان غرب 

ھایي را پي افكندند كھ از بھترین آثار تاریخي و نفیسترین گنجینھ ھنر  بر فراز قلل باستاني یونان صومعھ
نھاد، كھ اگر شكسپیر میبود، با  یكي از فرانكھاي خودپسند عنوان دوك آتن بر خود. قرون وسطایي بود

اما . اشتباه قابل اغماض دو ھزار سال، برخالف سیره بیكن، چنین عنواني را بر تسئوس اطالق میكرد
ھمان روحیھ جنگاوري كھ این سلطنتھاي كوچك را پدید آورده بود بر اثر كشمكشھاي برادرانھ مایھ ھدم 

ر دشتھاي بئوسي بھ جنگھایي مبادرت جستند كھ جز انھدام ھاي مورئا و د ھاي رقیب در تپھ گروه. آنھا شد
مركب از افراد ماجراجوي ناحیھ كاتالونیا، )) گردان عظیم كاتاالن((خود آنھا سودي نداشت، ھنگامي كھ 

، گلھاي سرسبد شھسواري فرانك، در نبردي كھ مجاور رودخانھ كفیسوس در )١٣١١(بر یونان ھجوم برد 
  . طیدند و یونان بیپناه بازیچھ دست مشتي از دریازنان اسپانیا شدگرفت، بھ خاك و خون غل

دو سال بعد از سقوط قسطنطنیھ، داماد آلكسیوس سوم، موسوم بھ تئودور السكاریس، كھ دور از وطن در 
سراسر آناطولي با شھرھاي ثروتمندي چون . نیقیھ بھ سر میبرد، بھ تشكیل یك دولت بیزانسي دست زد

، ازمیر، و افسوس حكومت وي را با آغوش باز پذیرفتند، و فرمانروایي او، كھ )عمان(یا بورسھ، فیالدلف
در عین لیاقت قرین عدالت بود، براي این نواحي موجد رفاھي نوین شد، بھ ادبیات یوناني جان تازھاي 

در ناحیھ كمي دورتر از این حوزه، در مشرق، یعني . بخشید، و بھ وطنپرستان یوناني امیدي نو عطا كرد
طرابوزان، آلكسیوس كومننوس فرزند مانوئل حكومت بیزانسي دیگري تشكیل داد، و یك حكومت سومي 

داماد و جانشین السكاریس، یوحناي سوم واتاتسز . در اپیروس زیر نظر میخائیل آنگلوس بھ وجود آمد
و، ) ١٢۴۶(بیرون آورد بخشي از اپیروس را بھ سلطنت نیقیھ عالوه كرد، سالونیكا را از دست فرانكھا 

. اگر ناگریز بھ بازگشت بھ آسیایي صغیر نشده بود، احتمال داشت قسطنطنیھ را نیز بار دیگر تسخیر كند
علت بازگشت وي آن بود كھ شنید پاپ اینوكنتیوس چھارم از لشكریان پیشتازنده مغول دعوت كرده است 

پیشنھاد پاپ را بھ این بھانھ مضحك رد  مغوالن). ١٢۴٨(كھ از سمت مشرق بر قلمرو وي ھجوم برند 
دوران طویل زمامداري یوحنا . متنفرند)) كینھ مسیحیان نسبت بھ یكدیگر((كردند كھ از دامن زدن آتش 

علي رغم مخارج گزافي كھ وي در مبارزات خویش . یكي از معتبرترین سلطنتھاي تاریخ بھ شمار میرود
تھا را تخفیف داد، كشاورزي را تشویق كرد، و بھ ساختن براي اعاده وحدت بیزانس متحمل شد، مالیا

بازار ادبیات و . ھا، كلیساھا، دیرھا، بیمارستانھا، و منازلي براي مستمندان مبادرت جست مدارس، كتابخانھ
ھنرھاي زیبا در دوران سلطنت وي رونق گرفت و نیقیھ یكي از ثروتمندترین و زیباترین شھرھاي قرن 

وي پس از . وي تئودور دوم السكاریس محققي علیل، فاضل، و در عین حال گیج بودفرزند . سیزدھم شد
دوران كوتاھي زمامداري، درگذشت و میخائیل پاالیولوگوس، رھبر اشراف ناراضي، اریكھ سلطنت را 

اگر سخنان تاریخنویسان براي ما مناط اعتباري باشد، میخائیل جامع جمیع رذایل بود، بھ این . غصب كرد
اما در )). بالفطره دروغگو، خودبین، جفاكار، و حریص...خودپرست، ظاھر ساز((ي كھ آدمي بود معن

وي با یك نبرد قدرت خود را در اپیروس ایمن . تدابیر سوقالجیشي با تدبیر، و در دیپلوماسي پیروز بود
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نیزیھا و فرانكھا، كھ ساخت و با عقد یك پیمان اتحاد با جنووا از كمك غیورانھ لشكریان جنووا در مقابل و
وي بھ سردار خویش ستراتگوپولوس دستور داد كھ از . بر قسطنطنیھ حكومت میكردند، برخوردار شد

ستراتگوپولوس فقط با ھزار تن سپاھي رو بھ . جانب مغرب بھ ھجومي ظاھري بر قسطنطنیھ مبادرت كند
ھ شد و با یك یورش آنجا را تسخیر پایتخت نھاد، و چون عده مدافعان شھر را اندك دید، وارد قسطنطنی

سلطان بودوئن دوم با ملتزمان خویش پا بھ فرار نھاد، و كشیشان التیني شھر از ترس جان بھ وي . كرد
میخائیل، كھ ھرگز انتظار چنین فتحي را نداشت، از تنگھ بوسفور عبور كرد و تاج . تاسي كردند

كھ بھ نظر جھانیان مرده بود، دوباره سر بلند  امپراطوري بیزانس،). ١٢۶١(امپراطوري بر سر نھاد 
كرد، كلیساي یوناني بار دیگر استقالل از دست رفتھ را بازیافت، و حكومت بیزانس در عین فساد و 

شایستگي دو قرن دیگر بھ منزلھ خزینھ و وسیلھ انتقال ادبیات كھن، و بھ عنوان دژي ضعیف لكن گرانبھا، 
  رد در برابر تجاوز اسالم دوام آو

II -  ١٣٠٠-١٠۶٠ارامنھ   

ھاي ارمني كھ با سلطھ تركان سلجوقي مخالف بودند سرزمین  ، بسیاري از خانواده١٠٨٠در حدود سال 
در . ھاي توروس گذشتند، و سلطنت ارمنستان صغیر را در كیلیكیا بنیاد نھادند خود را رھا كرده، از كوه

ارمنستان فرمانروا بودند، كشور نوبنیاد مدت سھ  حالي كھ تركان، كردھا، و مغوالن بر سرزمین اصلي
ھاي شاھان  لئو دوم در دوران سي و چھار سالھ زمامداري خویش حملھ. قرن استقالل خود را حفظ كرد

را پایتخت خود قرار ) در تركیھ فعلي(ایسوریا را مسخر ساخت، شھر سیس . حلب و دمشق را دفع كرد
حادي بست، قوانین اروپایي را اقتباس كرد، مشوق صنعت و بازرگاني داد، با مبارزان صلیبي پیمانھاي ات

ھایي براي یتیمان و بیمارستانھا و  شد، امتیازاتي بھ بازرگانان ونیزي و جنووایي ارزاني داشت، پرورشگاه
در برابر اینھمھ خدمات، بھ . مدارسي ساخت، و كامراني ملت خود را بھ درجھاي رسانید كھ بینظیر بود

داماد وي ھتوم اول از آنجا كھ مسیحیان را مردمان موثقي نمیدید، با . وسطي بود) با شكوه (ب وي لق
لكن مغوالن بھ دین ). ١٢۴٠(مغوالن متفق شد، و از اخراج تركان سلجوقي از ارمنستان ابراز مسرت كرد

حد (ان كردند بناي تاخت و تاز را بر ارمنستان صغیر نھادند، و آن سرزمین را ویر. اسالم درآمدند
در خالل تمام این . ارمنستان بھ دست ممالیك تسخیر و میان ملوك فئودال تقسیم شد ١٣٣۵در سال ). ١٣٠٣

آشوبھا، ارامنھ ھمچنان بھ ابراز استعداد اختراعي خویش در معماري، زبردستي خود در مینیاتورسازي، و 
كھ ھر گونھ مجاھدتي را كھ از جانب  اثبات عزم بھ حفظ نوعي مذھب مستقل كاتولیك اھتمام ورزیدند

  . كلیساي ارتدوكس قسطنطنیھ یا كاتولیك رم براي تسلط بر ارامنھ بھ عمل میآمد عقیم میگذاشت

III  -  ١٣١۵-١٠۵۴: روسیھ و مغوالن   

در قرن یازدھم، روسیھ جنوبي مقھور قبایلي بود نیمھ وحشي مانند كومانھا، بلغارھا، خزرھا، پولووتسیھا، 
مابقي روسیھ اروپایي بھ شصت و چھار امیر نشین تقسیم میشد كھ مھمترین آنھا  .آنھاا، و مانند پچنگھ

ر این اكث. عبارت بودند از كیف، ولینیا، نووگورود، سوزدال، سمولنسك، ریازان، چرنیگوف، و پریاسالول
، امیرنشینھاي )١٠۵۴(یاروسالو، میھن امیر كیف، ھنگام مرگ . امیرنشینھا برتري كیف را قبول داشتند

بھ این معني كھ مھمترین این ایاالت یعني كیف : مختلف را بھ نسبت اھمیت میان فرزندان خویش تقسیم كرد
تند، موافقت كردند كھ از آن پس برادران، طبق قراري كھ میان خود گذاش; را بھ فرزند بزرگتر واگذاشت

ھر كدام از امراي مھتر درگذرد، دیگران حق داشتھ باشند یك درجھ باالتر بروند، یعني از ایالت كوچكتر 
در قرن سیزدھم چندین امیرنشین باز بھ اجزاي كوچكتري تقسیم شد، . خود بھ ایالت بزرگتري منتقل شوند

)) ضمایم((بھ مرور ایام، این . اختیار فرزندان خویش گذاشتزیرا ھر امیري بخشي از قلمرو خود را در 
موروثي شدند، و اساس فئودالیسم جرح و تعدیل یافتھاي را تشكیل دادند كھ بعدھا، با حملھ مغول، دو عامل 

لكن در این عھد بازار صنایع دستي . عقب افتادگي روسیھ در حین پیشرفت اروپاي غربي محسوب شدند
pyگرم، و بازرگاني آن سرزمین بھ مراتب پر رونقتر از آن بود كھ در چند قرن بعد دیده در شھرھاي روسیھ 
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سنا مركب از ((اختیارات ھر امیري با آنكھ معموال موروثي بود از جانب یك مجلس یا وچھ، و یك . شد
این جماعت . اداره امور و اجراي قوانین اكثرا دست كشیشان بود. یا بایارسكایا دوما محدود میشد)) اشراف

. با عده معدودي از اشراف، بازرگانان، و وامدھندگان تقریبا تمامي با سوادان مملكت را تشكیل میدادند
افراد این طبقھ با سواد، بھ كمك سرمشقھا یا متون بیزانسي كھ در مد نظر داشتند، بھ روسیھ ادبیات، 

ران زمامداري یاروسالو براي نخستین بار در پرتو مساعي آنھا بود كھ در دو. قوانین، مذھب، و ھنر دادند
  ). ١١۶٠حد (قوانین یا حقوق روسي یا روسكایا پراودا تنظیم، تصحیح، و بھ طور قطع مدون گردید 

بھ كلیساي روسیھ در امور مذھبي، مسائل طبقھ كشیشان، عقد ازدواج، اخالقیات، و وصایا اختیارات كامل 
. یر افرادي كھ در امالك خدمت میكردند قدرت مطلق پیدا كردو كلیسا در مورد بردگان و سا; داده شد

مجاھدتھاي كلیسا تا اندازھاي باعث ترقي وضع حقوقي برده در روسیھ شد، لكن خرید و فروش برده ادامھ 
  . یافت و در قرن دوازدھم بھ اوج شدت خود رسید

نحو كھ مغرب اروپا دچار  بھ ھمان. در طي ھمین قرن بود كھ سلطنت كیف رو بھ ضعف و انقراض نھاد
در خالل . ھرج و مرج فئودالي شده بود، شرق نیز از ھرج و مرج قبایل و امراي مختلف بینصیب نماند

ھشتاد و سھ جنگ داخلي در روسیھ بروز كرد، چھل و شش بار بر روسیھ ھجوم  ١٢٢۴و  ١٠۵۴سالھاي 
 ۶۴امیر مدعي اریكھ قلمرو  ٢٩٣، و برده شد، شانزده بار ایاالت روسیھ با ملل غیر روسي جنگیدند

ھاي گزاف، استثمار، و  ، تھیدستي نفوس كیف، كھ ناشي از جنگ، بھره١١١٣در . شھزاده دیگر شدند
ھاي كارفرمایان و وامدھندگان ھجوم بردند و  مردم خشمگین بھ خانھ. بیكاري بود، مسبب بروز انقالب شد

انجمن . پیروزي زودگذر خود، اندك مدتي متصرف شدند بھ چپاول پرداختند، و ادارات دولتي را، براي
. شھر كیف از مونوماخ، امیر پریاسالول، دعوت كرد تا سمت مھین امارت كیف را بر عھده گیرد

مونوماخ، بر خالف میل قلبي خود، رضا داد و بھ عملي مبادرت ورزید نظیر آنچھ سولون در آتن سال 
وي نرخ بھره وامھا را تقلیل داد، از بھ بردگي افتادن وامداران تھیدست جلوگیري  .بودم كرده  ق ۵٩۴

كرد، اختیاراتي را كھ كارفرمایان در مورد كارگران خویش داشتند محدود ساخت، و با این اقدامات و 
مانع از تشدید انقالب، و ) غنیا قلدرانھ و بھ عقیده ضعفا غیر مكفي بودكھ در نظر ا(تصمیمات ھمانند 

وي نھایت مجاھدت را در پایان دادن بھ كشمكشھا و جنگھاي امرا و بخشیدن . مسبب استقرار صلح شد
وحدت سیاسي بھ روسیھ مبذول داشت، لكن این تكلیف خطیرتر از آن بود كھ وي بتواند در عرض دوازده 

  . خویش انجام دھد سال حكمراني

در خالل این احوال، ادامھ تسلط قبایل بیگانھ . بعد از مرگ وي، زد و خورد امرا و طبقات از نو آغاز شد
بر دنیستر سفال، دنیپر، و دون از یك طرف، و توسعھ بازرگاني ایتالیا در قسطنطنیھ، دریاي سیاه، و بنادر 

ابقا جھان اسالم و امپراطوري بیزانس از طریق سوریھ از طرف دیگر، قسمت بیشتر تجارتي را كھ س
ثروت كیف رو بھ كاھش نھاد، و قدرت و روحیھ . ھاي روسیھ با بھ بنادر مدیترانھ منحرف ساخت رودخانھ

بھ بعد، ھمسایگان بربر كیف شروع بھ دست  ١٠٩۶حتي از سال . جنگاوري مردم آن سامان سودي نبخشید
احي دور از كرانھ آن سرزمین كردند، بھ تاراج دیرھا دست زدند، و ھا و نو ھا و قصبھ اندازي بر قریھ

از آنجا كھ كیف منطقھ خطرناكي شناختھ میشد، نفوس آن . كشاورزان بیپناه را گرفتند و بھ بردگي فروختند
سپاه آندري بوگو لیوبسكي چنان كیف را غارت كرد و آن اندازه نفوس آن را  ١١۶٩در . كم كم كاھش یافت

تسخیر . تقریبا از صفحھ تاریخ محو شد)) مادر شھرھاي روسیھ((گي در آورد كھ مدت سھ قرن نام بھ برد
، و تھاجمات مغول در خالل ١٢٠۴قسطنطنیھ و افتادن تجارت آن بھ دست ونیزیھا و فرانكھا در سال 

دست در نیمھ دوم قرن دوازدھم، رھبري روسیھ از . ویراني كیف را تكمیل كرد ١٢۴٠- ١٢٢٩سالھاي 
ساكن اوكرائین بھ چنگ اقوام خشنتر و جسورتري افتاد كھ در ناحیھ اطراف مسكو و )) روسھاي صغیر((

تاسیس شده  ١١۵۶مسكو، كھ در . مشھور بودند)) روسھاي كبیر((كرانھ علیاي ولگا زندگي میكردند و بھ 
حكم یك پاسگاه ) وواقع در شمال خاوري مسك(بود، در این عھد دھكده كوچكي بود كھ براي سوزدال 

آندري بوگو . مرزي را بر سر جادھاي كھ از شھرھاي والدیمیر و سوزدال بھ كیف منتھي میشد داشت
pyلیوبسكي بھ منظور آنكھ قلمرو خویش یعني سوزدال را بر تمامي روسیھ تفوق بخشد، بھ مبارزاتي دست 

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



ر آورد، در جنگ بھ دست زد، لكن چون میخواست نووگورود را نیز مثل كیف بھ زیر فرمان خود د
  . جنایتكاري كشتھ شد

شھر نووگورود، در شمال باختري روسیھ، در دوسوي والخوف و نزدیكي مخرج آن رود از دریاچھ ایلمن 
از آنجا كھ رود والخوف بھ دریاچھ الدوگا در شمال میریخت و سایر رودھا از دریاچھ ایلمن . قرار داشت

ر میشدند، و راه رسیدن بھ دریاي بالتیك از راه دریاچھ الدوگا نھ جدا، و بھ طرف جنوب و مغرب سرازی
آن قدر نزدیك بود كھ راه امني باشد و نھ آن قدر دور كھ بھ كار تجارت آید، لذا شھر نووگورود مركز 

شھر مزبور از طریق دنیپر با كیف . تجارتي داخلي و خارجي نیرومند، و محور شرقي اتحادیھ ھانسایي شد
تقریبا تجارت پوست روسیھ را . وري بیزانس، و از راه ولگا با دنیاي اسالم داد و ستد میكردو امپراط

انحصاري خود ساخت، زیرا نظارت آن از پسكوف در مغرب تا نواحي منجمده در شمال، و تا حدود رشتھ 
د بر ، اشراف تجارت پیشھ نیرومند نووگورو١١٩۶بعد از سال . ھاي اورال در مشرق ممتد میشد كوه

شھر نووگورود یك  - كشور . انجمني كھ امیرنشین را بھ وسیلھ امیر منتخب شھر اداره میكرد مسلط شد
اگر امیر منتخب شھر بھ نحو . میخواند)) خداوندگار من نووگورود بزرگ((جمھوري آزاد بود و خود را 

از شھر را بھ وي نشان  با اداي احترامات، راه بیرون شدن((مطلوب انجام وظیفھ نمي كرد، اھالي شھر 
ھنگامي كھ سویاتوپولك، مھین امیر كیف، . اگر وي مقاومتي ابراز میداشت، بھ زندانش میافكندند)). میدادند

با تمام این اوصاف، .)) میخواست فرزند خود را بھ سمت امارت بر مردم نووگورود تحمیل كند ما بفرست
ه كسبھ ھیچ دستي در حكومت شھر نداشتند و فقط با كارگران و خرد. جمھوري مزبور یك دموكراسي نبود

  . شورشھاي مكرر میتوانستند در تعیین خط مشي امور منشا اثري باشند

پاپ اعظم، . در دوران زمامداري پرنس آلكساندر نفسكي بود كھ نووگورود بھ اوج اقتدار خود رسید
ین كند، مردم را بھ یك جنگ صلیبي گرگوریوس نھم، كھ مشتاق بود روسیھ ارتدوكس را پیرو كلیساي الت

آلكساندر . در نتیجھ، سپاھي مركب از سپاھیان سوئدي متوجھ رود نوا شد. علیھ نووگورود دعوت كرد
و، بھ واسطھ ھمین افتخار، نام رود نوا ) ١٢۴٠(لشكریان مزبور را در نزدیكي لنینگراد فعلي شكست داد 

فوق شان آدمي بود كھ بر یك جمھوري حاكم باشد، و بھ وي بھ مراتب . را عنوان خانوادگي خویش ساخت
  . ھمین سبب او را تبعید كردند

لكن ھنگامي كھ آلمانھا بھ مبارزه صلیبي خود ادامھ دادند و پسكوف را تسخیر كردند و تا بیست و ھفت 
و شر  كیلومتري نووگورود پیش تاختند، مجلس شھر از فرط وحشت دست بھ دامان آلكساندر زد تا برگردد

آلكساندر مراجعت و شھر پسكوف را تسخیر كرد و شھسواران لیوونیایي را بر روي . آلمانھا را دفع كند
آلكساندر نفسكي در سالھاي آخر عمر ناگزیر بھ تحمل خفت ). ١٢۴٢(یخھاي دریاچھ پیپوس شكست داد 

  . رھبري ملت خویش در زیر یوغ مغول بود

این مھاجمان از تركستان بھ راه افتادند، در قفقازیھ . ك روسیھ شدندعده بسیار زیادي از مغوالن وارد خا
كومانھا، كھ خود مدت . سپاھي از افراد گرجي را شكست دادند، و بھ چپاول شبھ جزیره كریمھ دست زدند

امروز مغوالن : ((چند قرن علیھ كیف مبارزه میكردند، دست كمك بھ سوي روسھا دراز كردند و گفتند
برخي از امراي روسي متوجھ وخامت .)) ا متصرف شدھاند، فردا نوبت شما خواھد رسیدسرزمین ما ر

مغوالن چند تن ایلچي نزد روسھا . امر شدند، لشكري چند فراھم آوردند، و بھ كمك كومانھا شتافتند
بھ قتل اما روسھا ایلچیان مزبور را ; فرستاده، پیشنھاد كردند كھ حاضر بھ عقد اتحاد علیھ كومانھا ھستند

در نبردي كھ در كرانھ رود كالكا نزدیكي دریاي آزوف روي داد، مغوالن لشكریان متحد روس . رسانیدند
بھ نیرنگ، چند تن از سرداران روس را گرفتار كردند، دست و پاي آنھا را ; و كومان را شكست دادند

ر حالي كھ روساي عشایر د. بستند، آنھا را در محفظھاي زنداني كردند، و بر روي آن سكویي ساختند
مغول بر روي آن سكو مجلس سوري آراستھ بودند، اشراف محبوس آنھا در زیر پایشان خفھ شدند 
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در ھمان حال كھ آنان سرگرم تسخیر خاك چین بودند، امراي ; لشكریان مغول بھ مغولستان باز گشتند
، حملھ مغول بھ سركردگي باتو از ١٢٣٧ر د. روسي دوباره مبارزات برادركشانھ خود را از سر گرفتند

نفر بالغ میشد، كھ تقریبا ھمگي  ٠٠٠,۵٠٠این بار عده لشكریان مغول بھ . ھاي چنگیزخان آغاز شد نواده
خیل مغوالن از منتھي الیھ شمالي بھ دریاي خزر باال آمدند، بلغارھاي ناحیھ ولگارا . بر مركبي سوار بودند

وقتي ھمگي ما مرده باشیم، ((امیر پاسخ فرستاد كھ .)) الت را بھ ما تسلیم كناز دم تیغ گذرانیدند، و امو
ھمگي از دادن . ریازان از امیرنشینھاي مختلف روسیھ استمداد جست.)) تمام اموالمان از آن تو خواھد بود

  . یاري خودداري ورزیدند

واي مقاومتناپذیر مغول تمامي ق. ریازان شجاعانھ جنگید و تمامي دارایي خود را بر سر این كار گذاشت
شھرھاي ریازان را تاراج و با خاك یكسان كردند، سیآلسا بھ خاك سوزدال ریختند، سپاه آن سرزمین را 

اشراف، از ترس جان، موھاي سر . تار و مار كردند، مسكو را سوزانیدند، و والدیمیر را محاصره كردند
ھنگامي كھ تمامي شھر طعمھ ; ساي جامع شھر پنھان كردندرا تراشیدند و، بھ ھیئت راھبان، خود را در كلی

سوزدال، راستوف، و تعداد كثیري از قصبات امیرنشین مزبور بر اثر . آتش شد، آنھا نیز جان سپردند
مغوالن متوجھ نووگورود گردیدند، لكن، بھ واسطھ برخورد با ). ١٢٣٨(آتشسوزي با خاك یكسان شدند 

وشان، از آن نقشھ صرف نظر كردند و بھ غارت چرنیگوف و پریاسالو ھاي انبوه و رودھاي خر بیشھ
مردمان . ابتدا نمایندگاني بھ شھر روانھ كردند و تسلیم كیف را خواستار شدند. پرداختند و بھ كیف رسیدند

مغوالن از دنیپر گذشتند، مقاومت مختصري را در ھم شكستند، . كیف نمایندگان مزبور را بھ قتل رسانیدند
شش سال بعد كھ جوواني د پیانو كارپیني . تاراج شھر دست زدند، و ھزاران نفر را بھ ھالكت رساندندبھ 

كیف را دید، آنجا را شھري توصیف كرد با دویست كلبھ كھ زمینھاي اطراف آن ھمھ جا پوشیده از 
یا خالیق  طبقات عالیھ و متوسط روس ھرگز جرئت نكرده بودند كھ كشاورزان. ھاي مردگان بود جمجمھ

بھ ھمین سبب ھنگامي كھ مغوالن آمدند، نفوس شھر چون قادر بھ دفاع از خویش . شھر را مسلح كنند
  . نبودند، ھمگي یا از دم تیغ گذشتند یا بھ میل فاتحان بھ بردگي درآمدند

مغوالن در اروپاي مركزي پیش رفتند، در نبردھاي متعددي فاتح و مغلوب شدند، ھنگام بازگشت از راه 
روسیھ بار دیگر بھ چپاول پرداختند، و در كنار یكي از شعب ولگا شھري بنا نھادند موسوم بھ سراي كھ 

سال بر قسمت  ٢۴٠ت از آن پس باتو و جانشینان وي مد. شد)) آلتون اردو((یا )) اردوي زرین((مركز 
بھ امراي روس فقط بھ شرطي اجازه حفظ اراضي و تمتع از آنھا . اعظم خاك روسیھ حكمفرمایي كردند

داده شد كھ ھمھ سالھ بھ خان عشایر مغول، یا حتي بھ خان بزرگ آنھا در قراقروم، خراجي ساالنھ 
. اداي احترام، بھ خدمت خان بشتابدبپردازند، و ھر امیري مكلف باشد كھ گاھي، براي ابراز حقشناسي یا 

امراي روس براي پرداخت خراج یك نوع باج سرانھ معین كرده بودند كھ بھ طرز بیرحمانھاي بھ یكسان 
امرا . آنھایي را كھ قادر بھ پرداخت این مالیات نبودند بھ بردگي میفروختند; مشمول حال فقیر و غني میشد

این . امر مایھ حراست آنھا در برابر شورشھاي اجتماعي میشدبھ تفوق مغوالن رضا دادند، زیرا این 
. جماعت در ھجوم بر سایر اقوام، و حتي بر امیرنشینھاي خود روسیھ، با لشكریان مغول متحد میشدند

بسیاري از روسھا با مغوالن وصلت كردند، و محتمال از اینجا بود كھ سخن گفتن و لباس پوشیدن مغولي 
ون كھ روسیھ بھ صورت سرزمین تابع یك حكومت مقتدر آسیایي در آمده بود، بیشتر اكن. را تقلید كردند

حكومت استبدادي خان مغول و طرز حكومت خودكامھ امپراطوران . رابطھاش با تمدن اروپایي قطع شد
)) فرمانفرماي مطلقالعنان تمامي روسیھ((بیزانس بود كھ بعدھا در وجود حكمران مسكو جمع آمد و وي را 

  . دكر

سران عشایر مغول متوجھ شدند كھ فقط بھ اتكاي قدرت محض نمیتوانند روسیھ را مطیع خود نگاه دارند، 
از این رو با كلیساي روس از در صلح در آمدند، اموال و ماموران آن دستگاه روحاني را پاسداري كردند 

كلیساي . ردند سزاوار مرگآنھا را از مالیات معاف ساختند، و توھین بھ مقدسات و دین را گناھي شم
روسیھ از راه حقشناسي با اضطرار، مردم را بھ اطاعت و انقیاد از فاتحان مغولي توصیھ، و آشكارا براي 

ھزاران تن از روسھا در میان بیم و ھراس، بھ طلب امنیت، در سلك راھبان در . سالمت ایشان دعا كرد
ي تشكیالت روحاني روانھ، و كلیساي روسیھ در میان از ھمھ طرف سیل تحف و ھدایا بود كھ بھ سو. آمدند
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بتدریج یك روحیھ انقیادي در مردم پدید آمد و زمینھ را . فقر و فاقھ عمومي بنیادي شد بیاندازه ثروتمند
با تمام این اوصاف، روسیھ بود كھ با خم شدن در برابر گردباد حملھ . براي قرنھا استبداد فراھم كرد

یا خندقي عریض، میان مھاجمان و كشورھاي اروپایي حایل شد و قسمت بیشتر مغول، بر سبیل برزخ 
  . اروپا را از دستبرد مغوالن محافظت كرد

و مجارھا ) روسھا، بوھمیھا، موراویاییھا، لھستانیھا(كلیھ قوت و شدت آن صاعقھ انساني بر سر اسالوھا 
شاید بدان علت كھ مدتي بالغ بر دو . ي ندیداروپاي باختري بر جان خویش لرزید، لكن ھیچ گزند. فرود آمد

قرن روسیھ ھمچنان منكوب، خفیف، راكد، و تھیدست مانده بود، مابقي اروپا توانست بھ سوي آزادي 
  . سیاسي و فكري، ثروت، تجمل، و ھنر پیش رود

IV - تحوالت پي در پي در بالكان  

ھاي بدیع  بھ نظر بیگانگان دور، شبھ جزیره بالكان كالف عظیم سردرگمي است از بیثباتي و دسیسھ، حیلھ
لكن در نظر یك نفر كھ خود بومي بلغارستان، . و تزویر در تجارت، جنگھا، آدمكشیھا، و قتل عامھا

الل از روماني، مجارستان، یا یوگوسالوي است ملتش حاصل ھزار سال تالش، براي كسب استق
ھزار سال مجاھدت بھ منظور حفظ  -امپراطوریھایي است كھ روزي این كشورھا را احاطھ میكردند 

فرھنگي بینظیر و جالب، براي تجلي بیمانع و رادع منش ملي در معماري، پوشاك، ادبیات، موسیقي، و 
  . آواز

سال زیر  ١۶٨، مدت بلغارستان، كھ روزگاري تحت رھبري خان كروم و سیمئون كشور نیرومندي بود
در ) یا اھالي واالكیا(نارضایتي نفوس بلغار و و الكھا  ١١٨۶در . سلطھ امپراطوري بیزانس باقي ماند

ایوان و پطر آسن، كھ ھر دو معجون زیركي و شجاعتي را كھ براي مقتضیات : وجود دو برادر تجلي كرد
كھ آن مقتداي دین، دمتریوس، ناحیھ سالونیكا را بھ كلیساي قدیس دمتریوس احضار، و بھ آنھا تلقین كردند 

اكنون اگر مردم زیر پرچم وي جمع شوند، بلغارستان . یونان را پشت سر نھاد تا در ترنووو اقامت گزیند
دو برادر در این مبارزه توفیق یافتند و دوستانھ . میتواند آزادي از دست رفتھ خود را بھ چنگ آورد

قسیم كردند، بھ این نحو كھ ایوان شھر ترنووو را مقر حكومت ساخت، و امپراطوري جدید را میان خود ت
بزرگترین سلطان دودمان آنھا، و ضمنا عظیمالشانترین شھریاران تاریخ بلغارستان، ایوان . پطر پرسالو را

ھ ایوان نھ فقط تراكیا، مقدونیھ، اپیروس، و آلباني را بھ حوزه قلمرو خویش منضم ساخت، بلك. آسن دوم بود
وي با ابراز وفاداري و . با چنان عدالتي حكومت كرد كھ حتي رعایاي یوناني وي نیز دوستش میداشتند

با تصویب قوانین روشنفكرانھ و با بذل ; ایجاد موقوفاتي براي دیرھا موجبات خشنودي پاپھا را فراھم آورد
  . توجھ، حامي تجارت، ادبیات، و ھنر شد

و بلغارستان را از لحاظ فرھنگ و تمدن ; یباترین شھرھاي اروپا ساختپایتخت خود ترنووو را یكي از ز
. جانشینان وي دانایي و خرد ایوان را بھ ارث نبردند. بھ پاي اكثر ملل پیشرفتھ ھمعصر خود رسانید

، و در قرن چھاردھم بلغارستان ابتدا سر )١٢٩۵- ١٢٩٢(تھاجمات مغول كشور را آشفتھ و ضعیف كرد 
  . صربستان، و سپس در برابر تركان فرود آورداطاعت در برابر 

ھا و نواحي مختلف صرب را زیر لواي واحدي جمع كرد و  سركرده عشایر و طایفھ ١١۵٩ستفان نمانیا در 
فرزندش ساوا . دودمان وي در آنجا دویست سال حكمفرما بودند; در واقع سلطنت صربستان را بنیاد نھاد

در این تاریخ ھنوز صربستان . از معززترین قدیسان محسوب شد اسقف اعظم و دولتمردي بود كھ یكي
بندري داشت آباد موسوم بھ راگوزا . كشوري فقیر بود، و حتي كاخھاي سلطنتي آن را از چوب میساختند

تحتالحمایھ  ١٢٢١شھر مستقلي بود كھ در سال  - این بندر كشور ; )كھ ھمان دوبروونیك امروزي باشد(
ن قرون، ھنر صربي، كھ منشا آن بیزانسي بود، سبك و برتري خاص خویش را پیدا در خالل ای. ونیز شد

) ١١۶۴حدود (در دیر كلیساي قدیس پانتلیمون، واقع در نرز، نقاشیھایي كھ بر روي دیوار شده است . كرد py
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ي حاكي از واقعپردازي شگرفي است كھ معموال در نقاشي بیزانسي سابقھ نداشتھ و یك قرن بر ریزھكاریھا
در میان این . بخصوصي كھ زماني آن را شیوه ابتكاري نقاشاني مثل دوتچیو و جوتو میدانستند مقدم است

قبیل نقاشیھاي دیواري ھنرمندان صربي قرون دوازدھم و سیزدھم بھ تصویرھاي سالطیني بر میخوریم آن 
صربستان قرون . میشودقدر برجستھ و زنده كھ در میان نقاشیھاي دیواري بیزانسي ابدا نظیرش دیده ن

وسطایي داشت بھ سوي تمدني درخشان گام بر میداشت كھ بدعت و اذیت و آزار مردم سبب شد وحدت 
بوسني نیز پس از آنكھ . ملي، یعني ھمان عاملي كھ امكان داشت جلو تھاجمات تركان را بگیرد، منھدم شود

یي خود رسید، براثر درگیریھاي مذھبي كولین بھ اوج اعتالي قرون وسطا) شاه(در دوران حكمراني بان 
  . تحت تسلط مجارستان درآمد ١٢۵۴ضعیف شد و در 

اوضاع مجارستان براثر طغیانھاي مجارھاي بتپرست علیھ سالطین ) ١٠٣٨(بعد از مرگ قدیس ستفان 
اندراش اول ھانري را . كاتولیك و مجاھدت ھانري سوم براي الحاق مجارستان بھ خاك آلمان آشفتھ شد

كست داد، و ھنگامي كھ امپراطور ھانري چھارم بار دیگر درصدد اجراي نیات سلف خود برآمد، شاه ش
مجارستان، گیزاي اول، با دادن مجارستان بھ پاپ گرگوریوس ھفتم، و قبول آن سرزمین بھ عنوان تیول 

باني فئودالیسم در قرن دوازدھم مدعیان تقویت م). ١٠٧۶(پاپي، اقدامات امپراطور آلمان را خنثا كرد 
اشراف مملكت آنقدر نیرومند بودند كھ توانستند اندراش دوم را وادار بھ صدور یك  ١٢٢٢شدند، و در 

این فرمان بھ طرز شایان توجھي شباھت بھ ماگناكارتا داشت كھ بھ دست جان لكلند، . منشور زرین كنند
ثت تیولنشینھاي فئودالي را رد میكرد، منشور زرین اصل ورا. بھ امضا رسیده بود ١٢١۵شاه انگلستان در 

لكن وعده میداد كھ سلطان ھمھ سالھ مجلس دیتي را تشكیل دھد، ھیچ یك از اشراف را بدون دادرسي در 
زنداني نسازد، و ) یا بھ عبارت دیگر، یك نفر كنت كھ تعلق بھ كاخ امپراطور داشت(حضور كنت كاخنشین 

این فرمان شاھي، كھ وجھ تسمیھ آن مھر یا جعبھ . مالیاتي نگیرداز امالك اشراف یا مقامات روحاني ھیچ 
زرین آن بود، مدت ھفت قرن منشور آزادي طبقھ اشرافي مجار شد و درست ھنگامي كھ مغوالن براي 

اروپا یكي از عظیمترین بحرانھاي تاریخ را تدارك میدیدند، موجبات تضعیف حكومت پادشاھي مجارستان 
  . را فراھم آورد

خان اعظم مغول اوگتاي براي فتح اراضي مختلف كره، چین، و  ١٢٣۵بھ این نكتھ كھ در سال  توجھ
سومین سپاه مغول بھ . اروپا سھ سپاه اعزام داشت، شاید درك حیطھ تطاول و حملھ مغول را آسانتر سازد

ین سپاه را افراد ا. از رود ولگا عبور كرد ١٢٣٧سرداري باتو، كھ مركب از سیصد ھزار نفر میشد، در 
جمعي از سپاھیان بیانضباط تشكیل نمیدادند، بلكھ ھمگي آنھا نھایت درجھ ورزیده گشتھ، زیر نظر 

سرداراني الیق تعلیم دیده و نھ فقط بھ وسایلي نیرومند براي محاصره دشمن بلكھ بھ اسلحھ جدید آتشیني 
عرض سھ سال این جنگجویان تقریبا در . مسلح بودند كھ طرز استعمال آن را از چینیھا فرا گرفتھ بودند

آنگاه باتو كھ گویي قابلیت درك شكست را نداشت لشكریان . تمامي صفحات جنوبي روسیھ را ویران كردند
و لوبلین را تسخیر كرد، از ) كركوف (خود را بھ دو سپاه فرعي تقسیم كرد یكي متوجھ لھستان شد كراكو 

ھاي  سپاه دومي زیر نظر باتو از رشتھ كوه; )١٢۴١(كست دادرود اودر گذشت و آلمانھا را در لیگنیتس ش
كارپات عبور كرد بر مجارستان ھجوم برد و با قواي متحد اتریش و مجار در موھي روبھرو، و چنان بر 

عده ) ھر چند ھرگز با ارقام كم و كوچك میانھاي نداشتھاند( آنھا چیره شد كھ وقایعنگاران قرون وسطي 
ا بالغ بر یكصد ھزار نفر بھ حساب آوردند، و امپراطور فردریك دوم تخمین زد كھ كشتھشدگان مسیحي ر

در این مورد بھ حكم . میزان كشتھ شدگان و زخمیھاي مجار تقریبا بھ اندازه تمامي قواي نظامي مملكت بود
شوخي سنگدالنھ روزگار، غالب و مغلوب ھر دو از یك خون، و اشراف مقتول مجار ھمگي از اخالف 

باتو دو . یره مغولي بودند كھ سھ قرن قبل از این حوادث ھمین اراضي را بھ خاك و خون كشیده بودندت
در خالل ھمین احوال دستھاي از مغوالن از دانوب گذشتند و بھ ; ١٢۴١شھر پست و استرگوم را فتح كرد 

بھ سوختن و  طرف ساحل آدریاتیك سر در عقب شاه مجار بالي چھارم گذاشتند و ضمن راه وحشیانھ
فردریك دوم بیھوده از ممالك اروپایي دعوت كرد تا در مقابل خطر استیالي . ویراني آبادیھا مشغول شدند
اینوكنتیوس چھارم بیھوده تالش كرد تا مگر مغوالن را بھ پیروي از آیین . این اقوام آسیایي متحد شوند

pyنھا مرگ اوگتاي و بازگشت باتو بھ قراقروم آنچھ مسیحیت و اروپا را نجات داد ت.مسیح و صلح تشویق كند
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ھرگز در تاریخ بشري سابقھ نداشت كھ چنین عرصھ گستردھاي . براي شركت در انتخاب خان جدید بود
  . از جھان یعني از اقیانوس كبیر تا آدریاتیك و بالتیك دستخوش ویراني شده باشد

عاتي از آلمانھا در آنجا مسكن داد، پایتخت بالي چھارم، شاه مجار، بھ شھر ویران پست مراجعت كرد، جما
طبقھ نجباي نوبنیاد بار دیگر مزارع و نواحي . خود را بھ شھر بودا گسیختھ كشور خود سر و صورتي داد

روستاي عظیمي را تشكیل دادند كھ در آن غالمان گلھچران و برزگر بھ تھیھ خواربار براي ملت مشغول 
  . شدند

. بیرگھ سرازیر شدند و شروع بھ استخراج معادن سرشار ترانسیلواني كردندمعدنچیان آلماني از ارتسگ
ھاي مسكوني بھ صورت  زندگي و حركات و سكنات مردم ھنوز ناقص و خشن، افزاركار بدوي، و خانھ

در میان نژادھاي مختلف، زبانھاي درھم و برھم، تشتتھاي طبقاتي و مذھبي ، افراد . ھایي از جگن بود كلبھ
بھ طلب قوت الیموت و جلب منفعت مشغول بودند، و آن تسلسل اقتصادیي را كھ زمین مساعدي ھمچنان 

  . براي بذر تمدن است تجدید كردند

V - كشورھاي مرزي  

ھمچنانكھ در جھان الیتناھي ھر نقطھاي را میتوان بھ عنوان مركز بھ حساب آورد، بھ ھمین روال در جلوه 
تمدنھا و كشورھا ھر ملتي مانند ھر فردي جریان تاریخ یا زندگي خود را بھ معیار منش و سھمي كھ بر 

دگي میكردند كھ عبارت بودند در شمال بالكان معجون دیگري از اقوام گوناگون زن. عھده دارد تعبیر میكند
ھر كدام از این ملل با غروري حیاتبخش ). فنالندیھا(از بوھمیھا ، لھستانیھا، لیتوانیھا، لیوونیاییھا و فینھا

  . دنیا را وابستھ بھ تاریخ ملي خود میدانست

تا . گزیدند در اوایل قرون وسطي، فینھا، بستگان دور مجارھا و ھونھا، در كرانھ ولگاي علیا و آكا سكنا
) سرزمین فینھا(قرن ھشتم این قوم بھ سرزمین صعب و خوش منظري كھ نزد سایر اقوام بھ فنالند 

  . مینامیدند كوچ كرده بودند) اراضي باتالقي (معروف شد، و خود فینھا آن را سوئومي 

ھ استیالي بر آن مجبور ب ١١۵٧ھاي اسكاندیناوي اریك نھم شاه سوئد را در سال  تھاجمات فینھا بر كرانھ
این اسقف موسوم بھ . اریك اسقفي را براي اشاعھ تمدن در اوپساال میان فینھا بھ جا گذاشت. قوم كرد 

ھا  این مردمان با شجاعتي بیسرو صدا بیشھ. ھنریك كھ بھ دست آنھا كشتھ شد، بعدھا قدیس حامي فنالند شد
ود را بھ یكدیگر مرتبط ساختند و بھ جمع آوري را صاف و باتالقھا را زھكشي كردند و ده ھزار دریاچھ خ

  . پوست و مبارزه با برف پرداختند

بوروسیھا : در جنوب خلیج فنالند نظیر این توفیقھا نصیب قبایلي شد منسوب بھ فینھا كھ متشكل بودند از
این قبایل روز را ). اییھاالتوی(، و لتھا )لیتوانیھا(، لیتووا )لیوونیاییھا(، لیوھا )استونیاییھا(، استھا )پروسیھا(

ادبیات و ھنر را بھ اخالف كم زورتري كھ بھ .بھ شكار ، صید ماھي ، كندوداري و برزگري میگذراندند
جمیع این قبایل ، بھ استثناي استونیاییھا، تا قرن دوازدھم . خاطر رفاه آنھا زحمت میكشیدند واگذاشتند

. آتش و تیغ مایھ اشاعھ مسیحیت و تمدن در میان آنھا شدندمشرك ماندند، و در آن قرن بود كھ آلمانیھا با 
لیوونیاییھا چون متوجھ شدند كھ آلمانھا دین را وسیلھاي براي رخنھ كردن در میان آنھا و مایھ تفوق خویش 

ساختھاند، مبلغان مسیحي را كشتند، براي زدودن لوث تعمید خود را بھ دوینا افكندند و دوباره بھ پرستش 
  . ومي خود مشغول شدندخدایان ب

اینوكنتیوس سوم مسیحیان را بھ جھادي علیھ آنھا ترغیب كرد، اسقف آلبرت بھ اتفاق بیست و سھ تن مرد 
py  ). ١٢٠١(مبارز وارد دوینا شد و پایتخت خود را در ریگا بنا نھاد، و لیوونیا را زیر سلطھ آلمان در آورد
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تسخیر ممالك بالتیك را  -لیوونیایي و شھسواران توتوني شھسواران - نظامي  - ھاي مذھبي  دو فرقھ از فرقھ
براي آلمان تكمیل كردند، اراضي وسیع را شخصا صاحب شدند و بومیان را بھ دین مسیح در آورده و آنھا 
را بھ مرحلھ بودند بھ امید آنكھ الاقل ایاالت باختري روسیھ را براي آلمان و جھان مسیحي التین فتح كنند، 

ور شدند، لكن در كنار دریاچھ پیپوس، ضمن یكي از مبارزات قاطع بیشمار تاریخ، ھزیمت متوجھ آن كش
  ). ١٢۴٢(یافتند 

یك دستھ از این اقوام خود را . این كشورھاي بالتیك از ھمھ سو در دریایي از نژاد اسالو محاط بودند
دستھ دیگر . در مشغول بودندھاي وارت و او یا اھالي مزرعھ میخواندند، و بھ زراعت در دره)) پوالني((

یا كرانھ )) پومورزاني((دستھ سوم خود را . مازورھا بودند كھ در كرانھ رود ویستول اقامت داشتند
امیر لھستان، میشكو اول، بھ  ٩۶٣در . دریانشین میخواندند كھ نام سرزمین پومراني از آنھا مشتق شد

مایت پاپھا قرار داد، و از آن پس این سرزمین پشت منظور احتراز از سلطھ آلمانھا، لھستان را در كنف ح
. بھ روش اسالوي شبھ بیزانس خاور اروپا نمود و خود را با اروپاي باختري و مسیحیت رم انباز كرد

فرزند میشكو، بولسالف اول، پومراني را تسخیر و برسالو و كراكو را ضمیمھ قلمرو خویش ساخت، و 
حكومت . بولسالف سوم كشور خود را میان چھار پسرش تقسیم كرد. خود را اولین شاه لھستان نامید

پادشاھي رو بھ ضعف نھاد، طبقھ اشراف اراضي را بھ امیر نشینھاي فئودال تقسیم كردند، و زماني چند 
سیل مغول سرازیر شد، و پایتخت كشور،  ١٢۴١در سال . لھستان گاه آزاد و گاه تابع آلمان یا بوھم بود

ھمینكھ سیل تھاجمات مغول فروكش كرد، موجي از . ست آنھا افتاد و با خاك یكسان شدشھر كراكو، بھ د
مھاجران آلماني، نواحي باختري لھستان را فرا گرفت و مایھ اختالط شدید خون، قوانین، و زبان آلماني در 

میگریختند بھ  بولسالف پنجم یھودیاني را كھ از قتل عامھاي آلمان) ١٢۴۶(ضمنا در ھمین ایام . لھستان شد
ونسالوس دوم  ١٣١٠در سال . خاك خود پناه داد و آنھا را بھ توسعھ بازرگاني و امور مالي تشویق كرد

در قرون . سلطان بوھم را بھ مقام سلطنت لھستان برداشتند و دو كشور زیر سلطنت شھریار واحدي در آمد
یكي از روساي عشایر اسالو، كھ  ۶٢٣ در. پنجم و ششم اسالوھا در بوھم و موراوي سكونت گزیده بودند

سامو نام داشت، شر مھاجمان آوار را از سر مردم بوھم دفع، و بھ تاسیس سلطنتي اقدام كرد كھ با مرگ 
شارلماني بر این سرزمین دست یافت، و براي مدت نامعلومي  ٨٠۵در سال . منقرض شد ۶۵٨وي در 

خانواده پرمسیل این  ٨٩۴در . یان بھ حساب میآمدندبوھم و موراوي ھر دو بخشي از امپراطوري كارولنژ
مجارھا بر ) ٩۵٧ - ٩٠٧(دو سرزمین را حوزه فرمانروایي سلسلھ طوالني خود كردند، لكن مدت نیم قرن 

دوك ونسالوس اول با . امپراطور ھانري اول بوھم را تابع آلمان كرد ٩٢٨موراوي حكمفرما بودند، و در 
بع دیگران بود، بھ آن كشور رفاه بخشید، این مرد كھ زیر دست مادر خویش وجود آنكھ بوھم متناوبا تا

قدیسھ لودمیال تعالیم مسیحیت را بھ تمام و كمال آموختھ بود، ھنگامي كھ بھ مقام سلطنت رسید، از معتقدات 
ا وي مستمندان را اطعام میكرد، برھنگان را میپوشانید، زنان بیوه و اطفال یتیم ر. خویش دست نكشید

حمایت مینمود، بیگانگان را مینواخت، و خالصھ بھ اسالوھا آزادي بخشید، برادرش چون معتقد بود كھ 
لكن ونسالوس برادر را بر زمین . ونسالوس رذایل ویژه یك نفر شاه را فاقد است، درصدد قتل وي بر آمد

ا روز بیست و پنجم سپتامبر سایر افرادي كھ در توطئھ شریك بودند سرانجام وي ر. افكند و او را عفو كرد
اینك ھمھ سالھ چنین روزي را بھ عنوان . ، ھنگامي كھ عازم مراسم قداس بود، بھ قتل رسانیدند٩٣۵سال 

  . عید ونسالوس، قدیس حامي بوھم، با تشریفات خاصي برگزار میكنند

، لكن ھانري موراوي، سیلزي، و لھستان را تسخیر كردند. دوكھاي جنگ افروز جانشین ونسالوس شدند
سوم براتیسالو را مجبور كرد كھ لھستان را ترك گوید و بار دیگر خراجگزار آلمان شود و اوتوكار اول 

اوتوكار دوم اتریش، ستیریا، و كارینتیا را تابع خود . بوھم را آزادي بخشید و اولین شاه آن سرزمین شد
نوان تعدیل كننده در برابر اشراف سركش كرد و، چون عالقھمند بھ صنعت و پیدایش یك طبقھ متوسط بھ ع

بود، ورود آلمانھاي مھاجر را بھ خاك بوھم تشویق كرد، تا آنجا كھ بیشتر نفوس شھرھاي بوھم و موراوي 
در . كانھاي نقره كوتناھورا علت رفاه و ثروت بوھم و غرض غایي بسیاري از مھاجمان بود. آلماني بودند

اشراف وي حاضر بھ حمایت سلطان خویش نشدند و اتو كار . داد آلمان بھ اوتوكار اعالن جنگ ١٢٧۴
ناگزیر شد تمام متصرفات خود را بھ آلمان تسلیم كند و اریكھ سلطنت خود را فقط بھ عنوان یك تیول آلماني 

نگاه دارد اما ھنگامي كھ امپراطور رودولف از خاندان ھاپسبورگ مداخلھ در امور داخلي بوھم را آغاز 
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این بار نیز اشراف وي . كار سپاه جدیدي تدارك دید و در دورنكروت با آلمانھا بھ جنگ پرداختاوتو. كرد
از دورش پراكنده شدند، اوتو كار خود را بھ میان صفوف انبوه دشمن انداخت و در نبرد متھورانھاي جان 

مستقر كرد و در ونسالوس دوم با شناسایي مجدد امپراطور آلمان بھ عنوان سرور خویش، صلح را . سپرد
با فوت او دودمان پرمیسل بعد از پانصد سال فرمانروایي . اعاده آرامش و رفاه سعي فراوان مبذول داشت

  . منقرض شد

بوھمیھا، موراویاییھا، و لھستانیھا تنھا اقوامي از مھاجران اسالو بودند كھ روزگاري تمامي آلمان خاوري 
  .اكنون در زیر سلطھ یك حكومت آلماني بسر میبرند تارود آلب را قرارگاه خود ساختھ بودند و

VI  -  آلمان  

در مبارزه تاریخي كھ بر سر مسئلھ خلعتپوشان از جانب مقامات ملكي در گرفت، پیروزي از آن طبقھ 
طبقھاي مركب از دوكھا، خاوندھا، اسقفان، و روساي دیرھا كھ، بعد از شكست ھانري  - اشرافي آلمان بود 

حكومت پادشاھي ضعیفي را در دست داشتند و فئودالیسم نا متمركزي را بھ وجود آوردند چھارم ، كنترل 
  . كھ در قرن سیزدھم آلمان را از رھبري اروپا بركنار كرد 

ھانري پنجم پس از آنكھ دست پدر را از امور امپراطوري كوتاه كرد، بھ مبارزات وي بر ضد خاوندھا و 
مگر بھ شرط صرف نظر كردن از حق  - وم حاضر بھ تاجگذاري وي نشد چون پاسكالیس د. پاپھا ادامھ داد

پس از آنكھ ھانري در گذشت اشراف اصل سلطنت . ھانري پاپ و كاردینالھا را زنداني كرد - خلعتپوشان 
موروث را ملغا و سلسلھ سالطین فرانكونیا را منقرض كردند، و لوتار سوم امیر ساكس را بھ سلطنت 

ال بعد، كونراد سوم امیر سوابیا سلسلھ ھوھنشتاوفن را تشكیل داد، كھ مقتدرترین برداشتند، سیزده س
ھانري، دوك باواریا، با برگزیده اشراف و امرا براي مقام . سالطین در تاریخ آلمان بھ شمار میروند

این بھ . سلطنت مخالفت ورزید و عم خود موسوم بھ ولف یا گوئلف را براي احراز چنین مقامي تقویت كرد
سپاه ھوھنشتاوفن  .نمودنحو كشمكشي میان گوئلفھا و گیبلینھا آغاز شد كھ در طي اشكال مختلف تجلي 

د ھر یك شورشیان باواریا را در شھر و دژ واینزبرگ محاصره كرد، و طبق یك روایت قدیمي چون افرا
ھي ((( weibling Hiیا )))ھي، گرگھا((( welf Hiاز این دو گروه متخاصم حین برخورد یكدیگر را 

افسانھ جالب كھنسالي حاكي است كھ لشكریان فاتح . صدا میزدند، این اسامي بر آنھا علم شد))) ھا ،عجوزه
سوابیا در این محل بھ شرطي با تسلیم شھر موافقت كردند كھ فقط جان زنان در امان باشد، و چون بھ زنان 

خود حمل كنند و ھمراه ببرند، زنان  نیرومند شھر اجازه داد كھ ھر چھ را بخواھند میتوانند بر پشت
، ھنگامي كھ كونراد عزم جنگ صلیبي ١١۴٢در سال . شوھران خویش را بر دوش گرفتند و بھ راه افتادند

كرد، میان طرفین قرار ترك مخاصمات گذاشتھ شد، لكن كونراد شكست خورد و سرشكستھ بھ وطن 
بھ مقام سلطنت رسید، بظاھر چنین مینمود كھ وقتي اولین رجل برازنده خاندان ھوھنشتاوفن . بازگشت

یا فردریك ))) خداوندگار صلح(((فردریك . دامان این دودمان ھمواره با لكھ سرشكستگي آلوده خواھد بود
مردي بود كوچك اندام . وي ظاھر با ابھت و برازندھاي نداشت. اول سي سالھ بود كھ بھ سلطنت انتخاب شد

ریش ]ریشي سرخ رنگ، كھ بھ ھمین سبب در ایتالیا ملقب بھ بارباروسا  با پوست سفید و موھاي زرد، و
زندگي وي مصروف بھ امور مملكتي شد و ھر . شد، لكن فكري درست و ارادھاي نیرومند داشت[ قرمز

  . چند كھ در مبارزات شكستھاي عدیده خورد، آلمان را دو باره رھبر جھان مسیحي كرد

ھوھنشتاوفن و ولف در شرایین وي جاري بود، بھ اعالم صلح اقلیم اقدام از آنجا كھ خون ھر دو خانواده 
كرد، بھ سازش با دشمنان و تسكین خاطر دوستان پرداخت، و از كشمكشھا و ھرج و مرج و جرایم بھ 

معاصرانش وي را آدم خوش مشربي توصیف كردھاند كھ ھمیشھ لبخندي . شدیدترین وجھ جلوگیري كرد
خشونت قوانین جزایي وي مایھ پیشرفت تمدن در . بود)) بالي جان تبھكاران((ما دلنشین بر لب داشت ا

از عفاف و نجابت وي در زندگي شخصیش بحق تمجید كردھاند، اما وي زن اولش را بھ بھانھ . آلمان شد
بھ این نحو، . قرابت صلبي طالق داد، و زني را بھ حبالھ نكاح در آورد كھ وارث كنت بور گوني بود
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از آنجا كھ فردریك اشتیاق داشت در حضور پاپ . تي را سر جھیزیھ عروسي بھ دست آوردسلطن
تاجگذاري كند، بھ پاپ ائوگنیوس سوم نوید داد كھ در برابر چنین عملي حاضر است در دفع شر رومیان 

 ھنگامي كھ فردریك جوان بھ نپي در نزدیكي شھر رم. سركش و نورمانھاي مزاحم بھ كمك وي قیام كند
رسید و پاپ جدید ھادریانوس چھارم را مالقات كرد، از سر غرور حاضر نشد، بھ سنت مالوف، افسار 

  . اسب و ركاب پاپ را نگاه دارد و او را كمك بھ فرود آمدن از اسب كند

و )) بوسھ صلح((ھادریانوس بي مدد فردریك پیاده و مدعي شد كھ تا تشریفات مزبور برگزار نشود، از 
مدت دو روزي مالزمان سلطان و دستیاران پاپ بر سر این مسئلھ جرو بحث . خودداري ورزدتفویض تاج 

پاپ نیز از آن محل . سر انجام فردریك رضایت داد. میكردند و امپراطوري معلق بھ تشریفات شده بود
پس  اندكي دور شد و بار دیگر سواره وارد شد و این بار فردریك افسار و ركاب پاپ را گرفت و از آن

ھمواره دم از امپراطوري مقدس روم میزد تا مگر جھانیان، عالوه بر شخص پاپ وي را نیز خلیفھ 
عنوان امپراطور شخص فردریك را سلطان لومباردي نیز . روحاني و نایب خدا بر روي زمین بدانند

ي تلقي نكرده بودند، از زمان ھانري چھارم بھ بعد، ھیچ یك از فرمانروایان آلمان این عنوان را واقع. میكرد
. لكن اكنون فردریك بھ ھر یك از شھرھاي ایتالیاي شمالي فرمانداري اعزام داشت تا بھ نام وي حكومت كند

از آنجا كھ فردریك بھ انضباط . برخي از شھرھا این گونھ حكام را پذیرفتند و پارھاي خودداري ورزیدند
ھاي ارتباط تجارتي با  د كھ بر بنادر ایتالیا بھ منظور راهبیشتر از آزادي اھمیت میداد، و شاید ھم مشتاق بو

عازم قلع و قمع شھرھاي متمردي شد كھ براي آزادي  ١١۵٨مشرق زمین نظارت داشتھ باشد، در سال 
وي قانوندانھاي مطلعي را كھ در شھر بولونیا مشغول احیاي حقوق . بیش از انضباط اھمیت قایل بودند

  . ش در رونكالیا احضار كرد و نظریھ آنھا را خواستار شدرومي بودند بھ دربار خوی

ایشان نظر دادند كھ بھ حكم قانون، امپراطور بر تمام سرزمینھاي امپراطوري حاكمیت مطلق دارد، مالك 
جمیع اموال آن است، و ھر وقت كھ بھ نظر وي مصالح مملكت اقتضا كند، میتواند حقوق خصوصي را 

پاپ آلكساندر سوم از ترس آنكھ مبادا اختیارات غیر روحاني دستگاه پاپي فوت  .الغا یا جرح و تعدیل كند
و شارلماني، این دعاوي امپراطور آلمان را منكر شد، و )) دھش پپن((شود، بھ استناد فرامین موسوم بھ 

اكنون دامنھ خصومت ). ١١۶٠(چون فردریك در تسجیل ادعاي خود پافشاري ورزید، وي را تكفیر كرد 
ن دو طایفھ گوئلف و گیبلین بھ ایتالیا كشیده شد، بھ این معني كھ ھواخواھان طایفھ اولي بھ طرفداري از میا

مدت دو سال فردریك شھر سر سخت میالن . پاپ و حامیان دومي در مقام پشتیباني از امپراطور قیام كردند
زد و با خاك یكسان كرد  را در محاصره داشت و ھنگامي كھ سرانجام آن را گشود تمامي شھر را آتش

شھرھاي ایتالیایي ورونا، ویچنتسا، پادوا، ترویزو، فرارا، مانتوا، برشا، برگامو، كرمونا، ). ١١۶٢(
پیاچنتسا، پارما، مودنا، بولونیا، و میالن كھ از این سنگدلي امپراطور آلمان بھ خشم و از اخاذیھاي حكام 

 ١١٧۶در سال . دادند و اتحادیھ لومبارد را تاسیس كردند آلماني بھ تنگ آمده بودند، دست اتحاد بھ ھم
سربازان اتحادیھ در لنیانو لشكریان آلماني فردریك را شكست دادند و وي را مجبور بھ قبول ترك 

یك سال بعد میان امپراطور و پاپ سازشي حاصل شد، و فردریك در . مخاصمھاي شش سالھ كردند
ت كھ موجب آن شھرھاي ایتالیایي بار دیگر از حق خود مختاري كنستانس بھ امضاي پیماني مبادرت جس

این شھرھا نیز در عوض حاضر شدند كھ اسما شخص امپراطور آلمان را دیدن ).١١٨٣(بھرھمند میشدند 
فردریك گرچھ در ایتالیا شكست خورد، جاھاي دیگر در . كنند، آذوقھ ضروري در اختیار آنھا بگذارند

وي با كامیابي تمام حق حاكمیت امپراطوري خویش را بر لھستان، بوھم، و . مبارزات خود پیروز شد
كلیھ اختیاراتي را كھ ھانري چھارم در مورد عزل و نصب مقامات روحاني مدعي ; مجارستان محرز كرد

و اگر چھ اسما این امر گوشزد خاص و عام نمیشد، عمال وي بر روحانیان آلماني مسلط ; بود بھ چنگ آورد
  . تي حمایت آن طبقھ را در مبارزه با پاپھا جلب كردشد، و ح

آلمان، مسرور از اینكھ توانستھ بود فردریك را از خیال ایتالیا منصرف كند در سایھ شكوه و عظمت 
فرمانروایي وي بیاسود و بھ تشریفات با شكوه شھسواران در حین تاجگذاریھا، وصلتھا، و جشنھاي وي 

راطور فرتوت، با لشكري مركب از یكصد ھزار نفر، بھ عزم سومین امپ ١١٨٩در سال . مباھات كرد
جنگ صلیبي متوجھ فلسطین شد، و شاید امیدوار بود كھ شرق و غرب را زیر لواي یك امپراطوري روم 
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فردریك . سال بعد وي در نھري در كیلیكیا غرق شد. متحد كند و آن را بھ وسعت و عظمت سابقش رساند
وي تمامي قواي خویش را در راه احیاي یك گذشتھ . عاده از سنت رومي برخوردار بودمانند شارلماني فوقال

ھواخواھان حكومت پادشاھي بر شكستھاي وي ماتم گرفتھ، ھر شكستي را غلبھاي براي . مرده تحلیل برد
و حال آنكھ طرفداران دموكراسي با شعف آنھا را مراحلي در تكامل ; ھرج و مرج طلبان تلقي میكردند

آلمان و ایتالیا ھر دو در یك . اعمال فردریك تا حدود تصور خود وي خالي از مجوز نبود. زادي میدانستندآ
فقط یك حكومت امپراطوري نیرومند قادر بود بھ . ورطھ ھرج و مرج ناشي از ھرزھگري غرقھ میشدند

ش درخت آزادي عقالني قبل از آنكھ براي پرور. كشمكشھاي فئودال و جنگھاي شھرھا با یكدیگر پایان دھد
ھاي بعدي كھ آلمان خود را ضعیف میدید،  در دوره. مجال رشد فراھم آید، الزم بود كھ آرامش بر قرار شود

مردم آلمان آنچھ را كھ در قرن سیزدھم . ھایي حاكي از كمال محبت درباره فردریك اول جعل كردند افسانھ
گفتند كھ وي واقعا نمرده . بھ خود بارباروسا نسبت دادند درباره نواده فردریك تصور میكردند بھ مرور ایام

میتوان از زیر سنگ مرمري كھ بر ; بلكھ در كوھستان كیفھویزر واقع در تورپنگن بھ خواب رفتھ است
یك روز وي از خواب بیدار خواھد شد خاك را ; روي گورش افتاده ریش بلندش را در حال رشد تماشا كرد

. خواھد افكند، و بار دیگر آلمان را كشوري نیرومند و امن خواھد ساختاز روي دوش خود بھ دور 
ھنگامي كھ بیسمارك یك آلمان متحد بھ وجود آورد ملتي سربلند در وجود شخص وي فردریك بارباروسا را 

  . میدید كھ پیروزمندانھ سر از خاك بھ در آورده است

، با كمك جنووا و پیزا، ١١٩۴وي در سال . آورد ھانري ششم تقریبا آرزوي دیرینھ پدر را از قوه بھ فعل
تمامي ایتالیا جز ایاالت پاپي سر اطاعت در . ایتالیاي جنوبي و سیسیل را از چنگ نورمانھا بیرون آورد

پرووانس، دوفینھ، بورگوني، آلزاس، لورن، سویس، آلمان، اتریش، بوھم، موراوي، . برابر وي خم كردند
موحدون عرب خراجگزار . انگلستان خود را تیول وي شناخت. دي در آمدندو لھستان ھمھ در قلمرو متح

ھانري با . انطاكیھ كیلیكیا، و قبرس از وي تقاضا كردند كھ آنھا را ضمیمھ امپراطوري خویش كند. او شدند
نخستین . اشتھایي سیریناپذیر چشم بھ فرانسھ و اسپانیا داشت و در تدارك فتح امپراطوري بیزانس بود

ھاي سپاه وي بھ عزم شرق حركت كرده بودند كھ بھ سن سي و سھ در سیسیل بھ بیماري اسھال خوني  ھدست
  . از پا در آمد

ھانري براي مقابلھ با چنین انتقام احتمالي كھ ناشي از اقلیمھاي مفتوحھ خود بود، ھیچ گونھ تداركي ندیده 
  . بود

تنھا فرزند وي كودكي سھ سالھ بود، با مرگ وي ده سالي ھرج و مرج حكمفرما شد، و مدعیان اریكھ 
ھنگامي كھ فردریك دوم بھ سن رشد رسید، جنگ میان امپراطوري و . امپراطوري بھ جان یكدیگر افتادند

و نورمن صورت گرفت در ایتالیا چون این مبارزه بھ دست یك پادشاه آلماني . دستگاه پاپي از نو آغاز شد
بعد از مرگ فردریك دوم . و رنگ ایتالیایي پیدا كرد، درك آن از دیدگاه ایتالیاییھا بھتر میسر میشد

عھدي بي سرور و (مدت یك نسل آشوب حكمفرما شد در این عھد كھ بھ قول شیلر شاعر آلماني ) ١٢۵٠(
یفي كھ حاضر بود آنھا را در تحكیم بود، امیرھاي برگزیننده، اریكھ آلمان را بھ ھر شخص ضع) موحش

  . اختیارات فردیشان آزاد گذارد میفروختند

رودولف از  ١٢٧٣ھنگامي كھ سیل ھرج و مرج فرو نشست، دودمان ھوھنشتاوفن منقرض شده بود، و در 
رودولف بھ منظور تحصیل . خاندان ھاپسبورگ وین را پایتخت خود كرد و سلسلھ جدیدي را بنیاد نھاد

، طي اعالمنامھاي، تبعیت كامل پادشاه آلمان را نسبت بھ شخص پاپ ١٢٧٩مپراطوري، در سال اریكھ ا
رودولف ھرگز بھ مقام . رسما قبول، و كلیھ دعاوي آلمان را بر ایتالیاي جنوبي و سیسیل انكار كرد

و شالوده امپراطوري نرسید لكن بر اثر جرئت، فداكاري، و نیروي وي نظم و رفاه در آلمان اعاده یافت 
ھانري ھفتم كوشش نھایي . بر اتریش و مجارستان سلطنت كرد ١٩١٨محكم دودماني افكنده شد كھ تا سال 

وي با اندكي حمایت از جانب نجباي آلمان و جمع قلیلي از . را در متحد ساختن آلمان و ایتالیا مبذول داشت
بسیاري از شھرھاي لومبارد كھ . یا نھادو قدم بھ خاك ایتال) ١٣١٠(شھسواران والون، از جبال آلپ گذشت 

از جنگھاي طبقاتي و مبارزات میان شھرھاي مختلف بھ ستوه آمده بودند و اشتیاق رھایي از بند اختیارات 
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دانتھ شاعر ایتالیایي مقدم پادشاه مھاجم را با . سیاسي كلیسا را داشتند، ھانري را با آغوش باز پذیرفتند
سلطنت گرامي شمرد، در این رسالھ آزادي مقامات ملكي را از قید اختیارات  نگارش رسالھاي با عنوان در

لكن در این . دستگاه روحانیت، اعالم داشت و از ھانري تقاضا كرد كھ ایتالیا را از بند سلطھ پاپھا برھاند
ري، در نتیجھ شھرھاي یاغي دست از حمایت خود برداشتند و ھان. ستیز برتري با گوئلفھاي فلورانس بود

كھ از ھمھ سو خود را با دشمنان مواجھ میدید، بھ عارضھ تب نوبھ یعني ھمان پاداشي كھ گاه بھ گاه ایتالیا 
پیشرفت آلمان كھ اكنون در جنوب بر اثر موانع طبیعي، . بھ عاشقان سمج خود ارزاني میداشت، در گذشت

اجرت آلمانیھا و ھلندیھا، و غلبھ و مھ. شده بود، در مشرق پاداش و راه دیگري بھ دنیاي خارج پیدا كرد
. ایجاد كوچ نشینھا، وسیلھاي شد براي آنكھ آلمانھا سھ پنجم خاك آلمان را از چنگ اسالوھا بیرون آورند

بازرگانان . نژاد برومند آلماني در كناره رود دانوب گسترش یافت و بھ خاك مجارستان و روماني رسید
كنار اودر، برسالو، كراكو، دانتزیگ، ریگا، دورپات، و روال بھ  آلماني در شھرھاي فرانكفورت واقع در

دایر كردن بازارھاي مكاره و ایجاد مراكزي براي صدور كاال مشغول شدند و بھ ھمت آنھا در ھمھ جا، از 
این غلبھ با . دریاي شمال و دریاي بالتیك گرفتھ تا جبال آلپ و دریاي سیاه، بازارھاي داد و ستد پدید آمد

ل بیرحمي صورت گرفت و نتایج حاصلھ پیشرفت عظیمي در حیات اقتصادي و فرھنگي ممالك مرزي كما
  . بود 

در خالل این احوال، اشتغال امپراطوران بھ امور ایتالیا، احتیاج مبرمي كھ بھ تفویض اراضي یا اختیارات 
ف حكومت پادشاھي آلمان بھ خاوندھا و شھسواران در برابر پشتیباني آنھا وجود داشت، و باالخره تضعی

بر اثر مخالفت پاپھا و شورشھاي لومباردي ھمھ سبب شده بود كھ میدان براي طبقھ اشرافي خالي ماند تا 
بھ عالوه در آلمان قرن . بتوانند روستا را قبضھ و طبقھ كشاورزان را مبدل بھ تودھاي از سرفھا بكنند

در فرانسھ مقھور سرپنجھ قدرت شھریار خود  سیزدھم، فئودالیسم درست ھمان موقعي فاتح میشد كھ
ھاي خاوندھا مفید  اسقفان، یعني ھمان طبقھاي كھ امپراطوران پیشین آنھا را براي خنثا كردن نقشھ. میگشت

بھ این معني كھ در ثروت، قدرت، و : میشمردند، اكنون یك طبقھ اشراف ثانوي را تشكیل داده بودند
عموم اعیان فئودال صالحیت  ١٢۶٣تا سال . ي غیر روحاني نداشتنداستقالل ھیچ دست كمي از خاوندھا

اسقفھاي اعظم ماینتس و تریر و كولوني، دوكھاي ساكس و باواریا،  -انتخاب شاه را بھ ھفت تن از اشراف 
این ھفت تن اشرافي كھ آنھا را . واگذار كرده بودند -كنت كاخنشین، و ماركگراف براندنبورگ 

یم خود را در حریم امنیت پادشاه پناه داده، بھ غصب اختیارات ویژه شھریاري و تصرف برگزینندگان مینام
امكان داشت كھ این عده بھ مثابھ یك حكومت مركزي عمل كنند و ملت خود را . امالك سلطنتي میپرداختند

یش متحد سازند، لكن بھ چنین عملي مبادرت نورزیدند، در فاصلھ دو گزینش ھر كدام كار خویش در پ
ھنوز ملت آلماني وجود نداشت، بلكھ تنھا ساكسونھا، سوابیاییھا، . میگرفت، و بھ راه خود میرفت

ھر . ھنوز در این تاریخ یك پارلمان یا مجلس ملي بھ وجود نیامده بود. بودند... باواریاییھا، فرانكھا، و
ع یا رایشستاگ در یك دیت مشتركالمناف. سرزمیني صاحب یك دیت یا الندتاگ مخصوص بھ خود بود

  . تاسیس شد، كھ در دوران فترت بھ سستي و بیحالي عرض وجود میكرد ١٢۴٧

دستھاي از صاحبمنصبان دولتي، مركب از سرفھا یا آزاد . بود كھ رونقي بسزا یافت ١٣٣٨و فقط در سال 
دادند و تسلسل مرداني كھ از جانب پادشاه بھ كار گماشتھ میشدند، یك نوع بوروكراسي آزادي را تشكیل می

ھیچ گونھ اصول حقوقي . ھیچ پایتختي كانون عالقھ و وفاداري مملكت نبود. حكومت را حفظ میكردند
با وجود كوششھاي بارباروسا بھ منظور تحمیل حقوق رومي . بخصوصي قلمرو پادشاھان را اداره نمیكرد

، قوانین ساكسونھا ١٢٢۵در . ردبر تمامي خاك آلمان، ھر ناحیھاي مجمعالقوانین و عرف خود را حفظ میك
آیینھ ((شوابنشپیگل یا  ١٢٧۵و در )) آیینھ ساكسون((بھ صورت مجموعھاي موسوم بھ زاخزنشپیگل یا 

ھا كار انتخاب شاه را، كھ  این قانون نامھ. كھ مجموعھ قوانین و عرف ناحیھ سوابیا بود تدوین شد)) سوابیا
كرد و حق كشاورزان را در حفظ آزادي و اراضي خود از ادوار باستان حق مشروع ملت بود، مسجل 

میگفت كھ سرفداري و بردگي خالف طبیعت و مشیت االھي است، منشا ) آیینھ ساكسون. (محرز میدانست
py  . با وجود این سرفداري رو بھ توسعھ نھاد)) ٢٣. ((ھر دو عنف یا تزویر است
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حركات و . ارك ،عظیمترین عصر آلمان بوددوران فرمانروایي دودمان ھوھنشتاوفن، قبل از ظھور بیسم
سكنات مردم ھنوز بدوي و خشن، قوانین آنھا آشفتھ، اصول اخالقي آنھا نیمھ مسیحي و نیمھ مشركانھ، و 

از نظر ثروت و اسباب راحت، . مسیحیت آنھا تا حدودي بھانھاي براي تسخیر سرزمینھاي دیگران بود
لكن كشاورزان آلماني مردماني كوشا و . یا قابل مقایسھ نبودندشھرھاي آلماني با شھرھاي فالندر و ایتال

برومند، سوداگران آنھا افرادي متھور و ماجراجو، اشرافشان در اروپا مقتدرتر و با معرفتتر از سایرین، و 
پادشاھان آنھا فرمانروایان غیر روحاني عالم غرب بودند، كھ قلمرو آنھا از رود راین تا رود ویستول، از 

تا شبھ جزیره بالكان، از دریاي بالتیك تا رود دانوب و از دریاي شمال تا جزیره سیسیل امتداد  رون
از میان یك محیط نیرومند بازرگاني یكصد شھر قد علم كرده و بسیاري از آنھا بھ تحصیل . مییافت

ا رو بھ فزوني با گذشت سالیان، بتدریج ثروت و ھنر این شھرھ. منشورھاي خود مختاري نایل آمده بودند
مینھاد، تا در دوران رنسانس مایھ تفاخر و مجد آلمان شدند و در عھد ما نظاره كنندگان را در ماتم حسني 

  . كھ رخت از این جھان بر كشیده است مینشانند

VII -  اسكاندیناوي  

عرصھ تاریخ  بعد از یك قرن گمنامي توام با خوشبختي، كشور دانمارك با جلوس والدمار اول دوباره پا بھ
والدمار بھ كمك وزیر خویش آبسالون، كھ اسقف اعظم الند بود، دولت نیرومندي تشكیل داد، . جھان نھاد

شر دریازنان را از دریاھا دفع كرد و، با تشویق و حمایت از بازرگانان، دانمارك را كشوري ثروتمند 
. را بنیاد نھاد))) پناھگاه بازار((یا در اصل كوبنھاون، یعني (آبسالون شھر كپنھاگ  ١١۶٧ساخت، در 

والدمار دوم، در مقام مقابلھ با تجاوزات آلمان بھ تسخیر ھولشتاین، ھامبورگ و صفحات شمال خاوري 
با اسالوھاي بالتیك دست زد، استوني )) جھاد((بھ سھ )) براي اعتالي نام مقدس مریم باكره. ((پرداخت

منقول است كھ این امر تا . در یكي از این مبارزات، برد .شمالي را تسخیر، و شھر روال را بنا كرد
اندازھاي معلول شجاعت شخص وي بود، و تا حدي معلول فرود آمدن پرچم سرخي از آسمان كھ بر روي 

در . درفش جنگي دانماركیھا شد)) پارچھ دانماركي((از آن پس این دانبورگ یا . آن صلیب سفیدي نقش بود
، كنت شورین، در آمد و پس از دو سال و نیم، آن ھم بعد از آنكھ تمامي وي بھ اسارت ھانري ١٢٢٣

وي مابقي دوران . متصرفات ژرمننشین و اسالونشین خود غیر از روگن را تسلیم آلمانیھا كرد، آزاد شد
زندگي جالب خویش را صرف اصالحات داخلي و تدوین قوانین دانماركي كرد ھنگامي كھ والدمار دوم 

خاك دانمارك دو برابر مساحت كنوني آن و مشتمل بر نواحي جنوبي سوئد میشد و بھ قدر  درگذشت وسعت
بعد از والدمار دوم قدرت سالطین . جمعیت داشت) نفر٠٠٠,٢٠٠(و نروژ ) نفر ٠٠٠,٣٠٠(مجموع سوئد 

 اشراف موفق شدند از اریك گلیپینگ منشوري بگیرند كھ طبق آن پادشاه، ١٢٨٢رو بھ كاھش نھاد و در 
  . مجلس آنھا موسوم بھ دینھوف را بھ عنوان یك پارلمان ملي قبول میكرد

فقط جوشش احساسات تخیلي یك نفر داستانپرداز چیرھدست میتواند كامیابي عظیم مردمان اسكاندیناوي را 
در این قرون اولیھ براي ما مجسم سازد و توصیف كند كھ چگونھ این اقوام اراضي صعبالعبور و خطرناك 

شكار، . زندگي ھنوز بدوي بود. بھ جزیره را وجب بھ وجب، روز بھ روز، دالورانھ تسخیر كردندآن ش
ناگزیر بودند . صید ماھي، بھ عالوه كشاورزي، منابع اساسي پیدا كردن قوت الیموت محسوب میشد

ري فرعي ھاي وسیعي را پاك كنند، جلو درندگان را بگیرند، آبھا را براي مصارف تولیدي وارد مجا بیشھ
ھا مشغول شوند و خالصھ خود را براي مقابلھ با طبیعتي كھ ظاھرا آدمیزاده را  كنند، بھ ساختن لنگرگاه

در این مبارزه متمادي، رھبانان فرقھ سیسترسیان نقش پرافتخاري . مخل آسایش خود میدید رویین تن سازند
یكي از . ھتر براي كشاورزان پرداختندایفا كردند و بھ قطع درختان، افشاندن بذر، و آموختن روشھاي ب

در سمت صدر اعظمي سوئد خدمت نمود،  ١٢۶۶ -  ١٢۴٨قھرمانان متعدد این جنگ ارل بیریر بود كھ از 
، و با بر تخت )١٢۵۵حد (سرفداري را منسوخ كرد، حكومت قانون را رواج داد، شھر استكھلم را بنا نھاد 

در این عھد بود كھ برگن، بندر . فولكونگ را تاسیس كرد نشاندن فرزند خویش والدمار، سلسلھ سالطین
مھم تجارتي نروژ، بدل بھ شھري ثروتمند و ویزبي، واقع در جزیره گوتالند، بھ صورت مركز ارتباط 

كلیساھاي فخیمي بر پا شدند، مدارس منضم بھ كلیساھا و دیرھا . میان سوئد و اتحادیھ ھانسایي در آمد
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ھاي ساز برپا ساختند، و ایسلند، آن جزیره دور  نغمھپرداز غزلھاي خود را با زخمھافزایش یافتند، شاعران 
افتاده و مستور در مھ و میغ قطبي، در طي قرن سیزدھم، جوشانترین سرچشمھ ادب در جھان اسكاندیناوي 

  انگلستان  - VIII. شد

   ویلیام فاتح - ١

ویلیام پس . ، تقدس، زیركي، انگلستان حكومت كردولیام فاتح با معجون استادانھاي از زور، رعایت قانون
از آنكھ مجلس ترسوي ویتان او را بھ مقام سلطنت برداشت، با اداي سوگند متعھد بھ رعایت قوانین موجود 

در نواحي باختري و شمال مملكت، برخي از مجالس محلي غیبت ویلیام را در نورماندي . در انگلستان شد
لكن وي بازگشت، مانند شعلھ انتقامي مملكت را در ; )١٠۶٧(رش بر آمدند مغتنم شمردند و در صدد شو

ھا و انبارھا و  دست یازید و آن قدر بھ قتل مردم و ھدم خانھ)) غارت شمال((نوردید، و چنان خردمندانھ بھ 
محصوالت و گلھ و رمھ پرداخت كھ صفحات شمالي انگلستان تا قرن نوزدھم دیگر كامال كمر راست 

  . نكرد

ویلیام فاتح امالك بزرگي از بھترین اراضي مملكت را میان مالزمان نورمان خود تقسیم، و این قبیل افراد 
وي امالك بزرگي را بھ  .كردھایي بر سبیل دژھاي دفاعي در برابر نفوس دشمن تشویق  را بھ ساختن قلعھ

یك پارچھ از این اراضي، بھ طول پنجاه كیلومتر، بھ شكار گاه شاھي ; عنوان خالصھ سلطنتي ضبط كرد
ھر چھ خانھ، كلیسا، و مدرسھ در این محوطھ بود ھمھ را با خاك یكسان كردند تا . اختصاص داده شد

بیشھ نو گوزن نر یا مادھاي را شكار  ھر كس در این. عرصھ حركت براي اسبان و سگان تازي باز باشد
  . میكرد چشمانش را از كاسھ در میآوردند

بھ این نحو طبقھ اشرافي جدید انگلستان پا بھ عرصھ وجود نھاد، كھ ھنوز تا این تاریخ برخي از اخالف آن 
مامي مملكت فئودالیسمي كھ قبل از استیالي نورمانھا نسبتا ضعیف بود بر ت; ملقب بھ القاب فرانسوي ھستند

كلیھ اراضي مملكت تعلق بھ پادشاه داشت، اما . چیره شد و اكثر ملت مغلوب را بھ صورت سرف در آورد
ھر فردي از افراد بومي انگلستان میتوانست ثابت كند در مقابل استیالي نورمانھا ھیچ گونھ مقاومتي ابراز 

ویلیام براي سیاھھبرداري و . ي كندنداشتھ است مجاز بود زمین خود را بار دیگر از حكومت خریدار
ماموراني را بھ اطراف گسیل داشت تا جزئیات شرایط مالكیت و  ١٠٨۵اطالع بر غنایم خویش، در سال 

طبق تاریخ قدیمي اقوام انگلستان، توصیھ ویلیام بھ ; اعیاني ھر قطعھ زمیني را در انگلستان معین كنند
نھ یك راس گاو نر یا ... نھ یك ذرع زمین((اي دقیق بود كھ ماموران خویش و كار ممیزي آنھا بھ اندازھ

نتیجھ این ممیزي تدوین كتاب روز قیامت بود كھ )). گاو ماده و نھ یك سر خوك از قلم ایشان افتاده بود
عنواني بد شگون داشت و وجھ تسمیھاش این بود كھ در كلیھ مرافعات و دعاوي ارضي و حق مالكیت بھ 

ویلیام بھ منظور آنكھ خود را از حمایت . قضاوت و احقاق حق بھ شمار میرفتمنزلھ آخرین مرجع 
و فرد فرد آنھا را وا ) ١٠٨۶(سپاھیان خاطر جمع و قدرت امراي تابعھ خویش را محدود دعوت كرد 

در عھدي كھ آزادي انفرادي امراي فئودال . داشت كھ سلطان را سرور غایي خود بدانند و با وي بیعت كنند
  . ن فرانسھ را تكھ تكھ میكرد، عمل ویلیام فاتح كاري بخردانھ بود سرزمی

ویلیام عدھاي . بدیھي است كھ بعد از استیال بر یك قوم باید از فاتحان انتظار حكومت نیرومندي را داشت
از شھسواران و ارلھا، اسقفھاي اعظم، و روساي دیرھا را از كار بر كنار كرد و عدھاي دیگر را بھ جاي 

  . ا نشانیدآنھ

وي بدون ھیچ پروا، اعیان عالیمقام را بھ زندان میافكند و، درست در ھمان روزگاري كھ گرگوریوس 
ھفتم، پاپ مقتدر، امپراطور آلمان، ھانري چھارم را بھ كانوسا میكشانید وي علي رغم تمایالت پاپ حق 

pyوگیري از بروز براي جل. خویش را در عزل و نصب روحانیان مملكت مسجل و محرز میساخت
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آتشسوزي، ویلیام دستور داد كھ مردم انگلستان شب ھنگام پیش از رفتن بھ بستر، روي اجاقھاي خود 
بھ ھمین سبب مردم در زمستان حدود ساعت ھشت بعد از ظھر بھ ; سرپوش نھند یا آتش را خاموش كنند

نواحي مفتوحھ مستلزم مخارج چون متصرفات و دستگاه دولت وي بسط مییافت و اداره . رختخواب میرفتند
ھا و شوارع  بود، بھ فرمان وي، بر كلیھ خرید و فروشھا، واردات و صادرات، و استفاده از پلھا و راه

مالیات دینگلد، كھ در دوران سلطنت ادوارد خستوان ملغا شده بود اعاده یافت، و ھنگامي . مالیات بستھ شد
براي طفره رفتن از زیر بار مالیات، نقدینھ خود را در  كھ ویلیام شنید كھ بعضي از افراد انگلیسي،

ھاي جمیع دیرھاي مملكت را جستجو كنند و ھر چھ  ھاي دیرھا پنھان ساختھاند، امر داد كھ سردابھ سردابھ
ماموران دربار شاھي وي وجوھاتي را كھ مردم . از این قبیل زر و سیم بیابند بھ خزانھ سلطنتي منتقل كنند

حكومت . ه میدادند بي ھیچ دغدغھاي قبول، و آن را در دفاتر حساب عمومي درج میكردندبھ عنوان رشو
ویلیام، بي ھیچ ریا و پرده پوشي، حكومت فاتحاني بود كھ تصمیم داشتند منافع حاصلھ از كار خطیر آنھا 

نفرانك، آن ال. كشیشان نورمان در این پیروزي سھیم بودند. متناسب با خطراتي باشد كھ بھ جان خریدھاند
النفرانك چون . مرد الیق و نرمشپذیر، ازكان احضار، و اسقف اعظم كنتربري و صدراعظم پادشاه شد

كشیشان آنگلوساكسون را بھ شكار و قمار و مواصلت معتاد دید، ھمگي را از كار بر كنار، و جماعتي از 
نظامھاي جدیدي براي دیرھاي  .كشیشان و اسقفان و روساي دیرھاي نورمان را بھ جاي آنھا منصوب كرد

انگلستان مقرر داشت، كھ بھ رسوم كنتربري اشتھار یافتند و درجھ فكري و اخالقي طبقھ روحاني انگلستان 
ھاي ملكي  شاید بھ پیشنھاد وي بود كھ ویلیام با صدور فرماني محاكم روحاني را از دادگاه. را باال بردند

ربوط بھ دین باید بر وفق قانون شریعت كلیسا رتق و فتق یابد، و تفكیك كرد، دستور داد كھ كلیھ مسائل م
. ھاي كلیسایي تعین میشود ضامن باشد متعھد شد كھ حكومت اجراي مجازاتھایي را كھ از طرف دادگاه

لكن ویلیام مقرر شخص وي . براي جلب حمایت مردم از كلیسا، عموم را بھ دادن عشریھ مكلف كردند
وقع اجرا نگذارند، و ھیچ یك از نمایندگان پاپ بدون صوابدید پادشاه حق ورود بھ خاك انتشار ندھند یا بھ م

مجلس ملي اسقفان انگلستان كھ بخشي از مجلس ویتان بود، از این بھ بعد بھ . انگلستان را نداشتھ باشند
اشتھ باشد، صورت مجلس جداگانھاي در آمد، و قرار شد كھ فرامین صادره آن ھیچ گونھ اعتبار قانوني ند

  . مگر آنكھ از جانب پادشاه تایید شود

. مانند اغلب رجال بزرگ، براي ویلیام فرمانروایي بر یك كشور بھ مراتب آسانتر از اداره خانوادھاش بود
فرزندش رابرت براي حكومت بر . یازده سال آخر عمر وي در مرافعھ با ملكھاش ماتیلدا آشفتھ بود

مطلق بود، و ویلیام چون از اعطاي چنین اختیاراتي خودداري ورزید، با نورماندي خواستار اختیارات 
  . عصیان پسر روبھرو شد

ویلیام با تردید بھ جنگ با وي مبادرت جست و سرانجام با نوید ھبھ كردن دوكنشین مزبور بھ رابرت از 
برایش كاري بسیار ویلیام در این سالھا بھ قدري فربھ شده بود كھ سوار شدن بر مركب . در صلح در آمد

ھنگامي كھ . بر سر حدود و ثغور متصرفات، میان وي و فیلیپ اول، پادشاه فرانسھ، نزاع افتاد. دشوار بود
ویلیام بھ واسطھ تنومندي بیش از حد، ناگزیر بھ درنگ در روان شد، منقول است كھ فیلیپ از سر طعنھ 

مراسم كفن و دفنش منظر جالبي از شمعھاي  و در)) دراز كردھاند((گفت كھ نعش پادشاه انگلستان را 
. ویلیام سوگند خورد كھ كاري كند كھ براستي شمعھاي فراواني در فرانسھ بیفروزند. افروختھ خواھد بود

وي بھ سپاھیان خود دستور داد كھ مانت و تمامي حول و حوش آن را بسوزانند و تمامي محصوالت و 
ھنگامي كھ ویلیام سرخوش میان . ز اوامر شاه خود را اطاعت كردندلشكریان وي نی. ھا را منھدم كنند میوه

وي را بھ . ھا گردش میكرد، ناگھان اسبش لغزید و او را محكم بھ قاچ زین آھنیش پرتاب كرد ویرانھ
; در آنجا ویلیام بھ جملھ گناھانش اعتراف نمود. صومعھ كوچك سن جرواس نزدیكي روان حمل كردند

بھ منظور توبھ، خزاین خود را میان فقرا و كلیساھا تقسیم كرد، و وجوھاتي را بھ ; وصیت خویش را نوشت
كلیھ فرزندان وي، بھ جز ھنري، پدر را در بستر نزع تنھا گذاشتند و، . تجدید عمارت مانت اختصاص داد

بھ  سرداران و خادمان وي ھر قدر میتوانستند اموال او را. بھ ادعاي جانشیني روانھ میدان جنگ شدند
ناو ساده و بیپیرایھاي جسد ویلیام را بھ صومعھ مردان در كان حمل كرد . غنیمت بر داشتند و گریختند

pyھنگامي كھ مالزمان خواستند . تابوتي كھ برایش ساختھ بودند گنجایش اندام فربھ وي را نداشت). ١٠٨٧(
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كلیسا را با بوي گند شاھانھ بھ زور جثھ عظیم وي را در آن تابوت باریك جا دھند جسدش تركید و ساحت 
  . خویش متعفن كرد

طبقھ و ملتي جدید را بر دانماركیھا تحمیل كرد كھ بر . نتایج استیالي نورمان بي حد و حصر بود
و آن ; آنھا نیز بھ نوبھ خویش بریتونھاي رومي را منكوب كرده بودند; آنگلوساكسونھا چیره شده بودند

گذشت قرنھا الزم بود تا عناصر آنگلوساكسون و سلتي ; ...آمده بودند بریتونھا نیز روزي بر سلتھا فایق
نورمانھا با دینھا قرابت داشتند، لكن در عرض یكصد . بتوانند دوباره، با خون و زبان خود را محرز سازند

با تسلط آنھا بر خاك انگلستان، مدت سھ قرن رسوم . سالي كھ از عھد رولو گذشتھ بود فرانسوي شده بودند
فئودالیسم با تمام ملحقات آن، از قبیل شھسواري و نشانھاي . و زبان رسمي این سرزمین فرانسوي بود

سرفداري، عمیقتر و بیرحمانھتر . مخصوص خانوادگي و لغات مربوطھ، از فرانسھ بھ انگلستان آورده شد
ام بھ انگلستان آمدند بھ وامدھندگان یھودیي كھ با ویلی. از آنچھ قبال در انگلستان مرسوم بود رواج گرفت

رابطھ نزدیكتري كھ میان انگلستان و سایر نقاط اروپا بر . بازرگاني و صنعت مملكت انگیزه نویني دادند
معماري سبك نورمان در انگلستان بھ اوج . قرار شد ترویج آراي زیادي را در ادبیات و ھنر ممكن كرد

دید، روحیھاي فعال و با نشاط، و سازمان بھتري طبقھ جدید اشراف با خود آداب ج. اعتالي خود رسید
. براي كشاورزي بھ انگلستان آورد، و خاوندھا و اسقفان نورمان تشكیالت اداري مملكت را كاملتر كردند

ھر چند كھ بھ شیوه استبدادي عمل میشد، مملكت وحدت یافتھ بود، جان و مال مردم . حكومت متمركز بود
از این بھ بعد، دیگر ھیچ قوم مھاجمي . ھ یك دوران دراز صلح داخلي نھادامنتر شد، و انگلستان قدم ب

  . نتوانست پیروزمندانھ بر انگلستان استیال یابد

  تامس ا بكت - ٢

در انگلستان ضربالمثل است كھ ھمیشھ در فاصلھ زمامداري دو پادشاه نیرومند شھریاري ضعیفالنفس تكیھ 
بعد از مرگ ویلیام . ن متوسطالحال از دایره شمارش بیرون استبر اریكھ سلطنت میزند، لكن عده سالطی

پسر كوچكترش . فاتح، پسر ارشدش رابرت سرزمین نورماندي را بھ عنوان قلمرو جداگانھاي تصاحب كرد
موسوم بھ ویلیام مشھور بھ روفوس یا سرخ بھ النفرانك بھ صدر اعظم تعھد حسن سلوك داد، و در مقابل بھ 

بھ سفاكي تمام حكومت  ١٠٩٣وي تا سال . فت و دیھیم سلطنت انگلستان را بر سر نھاددست وي تدھین یا
میكرد، كھ ناگھان بیمار شد، توبھ كرد كھ دست از ستمكاري بر دارد، بھبود یافت، بار دیگر بناي جور را 

ھ بعد از قدیس انسلم، ك. گذاشت، و آخراالمر، ھنگام شكار، بھ دست ناشناسي بھ ضرب تیر از پا در آمد
النفرانك اسقف اعظم كنتربري شده بود، در عین شكیبایي با ویلیام روفوس پایداري كرد، و سرانجام بھ امر 

ھنگامي كھ فرزند سوم ویلیام فاتح موسوم بھ ھنري اول بر تخت سلطنت جلوس . پادشاه بھ فرانسھ بازگشت
، از پادشاه تقاضا كرد كھ از حق انتخاب انسلم، آن سر اسقف حكیم. كرد، انسلم را از فرانسھ فرا خواند

اسقفان صرف نظر كند، ھنري چنین خواستھاي را نپذیرفت، پس از یك سلسلھ كشمكشھاي مالل افزا، قرار 
شد كھ روساي دیرھا و اسقفان انگلیسي را مجمع عمومي كلیساھاي جامع یا رھبانان دیرھا در حضور 

اي اختیارات و مایملك فئودال خویش سر تعظیم در برابر شخص پادشاه انتخاب كنند و افراد منتخب بر
  . پادشاه فرود آورند و وي را ولینعمت خویش بشناسند

مالیاتھاي گزافي از رعایاي خویش میگرفت، لكن دوران سلطنتش مقرون بھ . و از حیف و میل متنفر بود
صلح برخوردار شد، و تنھا  در دوران زمامداري وي، انگلستان از آرامش و. انصاف و مال اندیشي بود

بود كھ در نتیجھ آن نورماندي دوباره ضمیمھ قلمرو  ١١٠۶جنگ عھد سلطنت ھنري نبرد تنشبره در 
  . پادشاه انگلستان شد

; ))در معاملھ با زنان پسران دختران و نوكرھایشان تمسك نفس نشان دھند((وي نجبا را فرمان داد كھ 
pyدین پسر و دختر نامشروع شد،لكن بھ حكم بصیرت و وقاري كھ ھاي مختلف صاحب چن خودش از معشوقھ
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داشت، مود را، كھ پیوندي از ساللھ شاھان اسكاتلند و سالطین انگلیسي قبل از نورمانھا بود، بھ حبالھ نكاح 
  . در آورد و، بھ این نحو، خون پادشاھان كھن را با دودمان سلطنتي نوبنیاد در ھم آمیخت

خاوندھا و اسقفھا را مجبور كرد كھ بھ قید سوگند با دخترش متیلدا و فرزند ھنري، در اواخر عمر، 
اما ھمینكھ وي در گذشت، نواده ویلیام فاتح، ستیون او بلوا، . خردسال او كھ بعدا ھنري دوم شد بیعت كنند

مدعي تاج و تخت شد، و انگلستان مدت چھارده سال مجبور شد كھ در جنگ داخلي خونیني، كھ ضمن آن 
در خالل این احوال ھنري دوم بزرگ . طرفین بھ موحشترین مظالم دست زدند، تلفات و مالیات زیادي بدھد

آكیتن را بھ حبالھ نكاح در آورد، دوكنشین مزبور را تصاحب كرد، بر انگلستان ھجوم / شد ،الئونور د 
ون ستیون فوت شد، بھ مقام برد، و ستیون را واداشت تا او را بھ سمت ولیعھد و جانشین خود بشناسد، و چ

ھنري . آغاز شد پالنتاژنھبھ این نحو، دودمان سالطین نورمان منقرض، و سلسلھ ). ١١۵۴(سلطنت رسید 
از آنجا كھ اسما بر . مایل بھ الحادآدمي بود تند خلق، بسیار جاھطلب، باھوش فطري، و تا اندازھاي مت

سرزمیني حكمفرما بود كھ از اسكاتلند تا پیرنھ ممتد و شامل نیمي از فرانسھ میشد، بظاھر خود را در یك 
جامعھ فئودالیي كھ در آن خاوندھاي عالیمقام، با مسلح كردن سپاھیان  - جامعھ فئودالي مضطر میدید 

تحكم، تمامي مملكت را بھ یك مشت خاوندنشینھاي متعدد تكھ تكھ مزدور و مقام گزیدن در میان دژھاي مس
سلطان جوان با قوتي ھیبت آور، وجوه و افراد الزم را گرد آورد، با خاوندھاي مملكت یكي . كرده بودند

پس از دیگري جنگید و آنھا را منقاد كرد، و دژھاي فئودال را ویران، و آرامش، امنیت، عدالت و صلح را 
با سپاه نسبتا كم و ھزینھاي اندك ایرلندي را كھ بھ دست دریازنان ویلزي مسخر و . مستقر كرددر مملكت 

لكن این مرد نیرومند، یعني یكي از بزرگترین پادشاھان . تاراج شده بود تحت سلطھ انگلستان در آورد
و در عالم  كھ ارادھاي انعطافپذیر مثل وي داشت - تاریخ انگلستان، چون با آدمي مثل تامس ا بكت 

رو بھ رو، اركان ارادھاش تامس  -روحانیت آن عھد صاحب قدرتي بود بھ مراتب افزونتر از ھر حكومت 
ھوش بیاندازه وي در . در دامان خانواده متوسطي از قوم نورمان در لندن بھ دنیا آمد ١١١٨در حدود سال 

اسقف اعظم، تامس براي تحصیل بھ اشاره آن . جواني نظر ثیوبالد اسقف اعظم كنتربري را جلب كرد
ھنگام بازگشت بھ انگلستان بھ سلك روحانیان در . حقوق مدني قوانین شریعت روانھ بولونیا و اوسر شد

لكن مثل بسیاري از كشیشان آن . آمد، و دیري نگذشت كھ بھ مقام شماسي اعظم دیر كنتربري ارتقا یافت
بود مدبر در امور حكومت و رتق و فتق مھمات،  قرون، تامس بیش از آنچھ یك كشیش عادي باشد مردي

عالقھ و كارداني وي اختصاص بھ رشتھ مملكتداري و سیاستمداري داشت و در این فنون چنان كفایتي از 
چند صباحي میان تامس و ھنري توافق . وي بروز كرد كھ در سي و ھفت سالگي بھ وزارت منصوب شد

از موانست پادشاه و شركت در مسابقات شھسواران و تقریبا نظر كامل وجود داشت و آن وزیر زیباروي 
خوان وي مھناترین خوانھا در تمامي انگلستان محسوب . از ثروت و قدرت شھریار مملكت بھرھور بود

بھ ھنگام . میشد، از ضعفا بھ ھمان اندازه دستگیري میكرد كھ نسبت بھ دوستان خویش مھمان نواز بود
ھسوار را بر عھده داشت، در نبردھاي تن بھ تن با دشمنان شركت تن ش ٧٠٠جنگ، شخصا رھبري 

ھنگامي كھ بھ نمایندگي پادشاه متبوع خویش بھ . میجست و خود مسئول طرح لشكركشیھا و پیكارھا بود
پاریس رفت، مركب پر شكوه وي مركب از ھشت كالسكھ و چھل راس اسب و دویست نفر مالزم، و چنان 

ان را مرعوب و متفكر ساخت كھ حشمت وزیر اگر این باشد، ثروت پادشاھش چھ پر تجمل بود كھ فرانسوی
بھ مجردي كھ تامس بھ چنین . وي را بھ سمت اسقف اعظم كنتربري منصوب كردند ١١۶٢در . حد است

كاخ مجلل، .مقامي نایل شد گویي ناگھان بھ نیروي سحر كلیھ آداب و رسوم خویش را از بیخ و بن تغییر داد
. از مقام وزارت استعفا داد. ھاي گرانبھا، و صحبت دوستان اشرافي خویش را ترك گفت ، جبھتزیینات

جامھاي خشن و زیر جامھاي از قماش مویي میپوشید، با سبزیجات، حبوبات، و آب سد جوع میكرد، و ھر 
ي كلیسا اكنون وي مدافع سرسخت حقوق، مزایا، و در آمد اعضا. شب پاي سیزده تن گدا را شستشو میداد

ھنري، كھ آرزومند . ھاي مدني بود از جملھ این حقوق یكي معافیت كشیشان از محاكمھ در دادگاه. شده بود
بود افراد كلیھ طبقات را یكسان تابع فرامین خویش سازد وقتي میدید كھ كشیشان اكثر بھ سبب ارتكاب 

براي رفع پارھاي از این . مناك میشدھاي روحاني مورد مواخذه قرار نمیگیرند بسیار خش جرایم در دادگاه
اشكاالت، وي شھسواران و اسقفان انگلستان را در محل كلرندن بھ دور ھم جمع، و آنھا را تشویق بھ 

لكن تامس ; كھ بسیاري از مصونیتھاي روحاني را ملغا میساخت) ١١۶۴(امضاي قوانین كلرندن كرد 
علي رغم این عمل، ھنري بھ . ش ممھور سازدحاضر نشد كھ این اسناد را بھ مھر اسقف اعظمي خوی
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تامس در آن . وضع قوانین جدیدي اقدام، و تامس ا بكت علیل را بھ محاكمھ در دربار خود احضار كرد
مجلس حضور یافت و با كمال نرمي در برابر اسقفان تابع خود، كھ علیھ وي دادگاه حكم بھ بازداشت وي 

ھاي  اه بھ پاپ استیناف خواھد داد و پس از ایراد این سخن، در جبھتامس اعالم داشت كھ از حكم دادگ. داد
غروب آن . اسقف اعظمي خویش كھ ھیچ كس جرئت لمس آن را نداشت، بدون گزند از تاالر بیرون آمد

روز عده زیادي از فقرا را در خانھ خویش واقع در لندن اطعام كرد و در اثناي شب، تامس متفكرانھ از 
انش رھسپار شد و با ناوي شكننده از آن تنگھ متالطم عبور كرد و بھ صومعھاي در بیراھھ بھ سمت م

تامس استعفانامھ خویش از مقام اسقف اعظمي را نزد پاپ . سنتومر، واقع در قلمرو پادشاه فرانسھ پناه برد
ویش پاپ ایستادگي وي را تقدیس و بار دیگر او را بھ ریاست حوزه روحاني خ. آلكساندر سوم فرستاد

منصوب كرد، لكن مدتي او را بھ صومعھ پونتینیي فرستاد تا بھ صورت یكي از راھبان عادي فرقھ 
ھنري كلیھ بستگان تامس را از ھر سني، اعم از مرد و زن، از انگلستان . سیسترسیان روزگار بگذراند

در وزلھ، از  ھنگامي كھ ھنري بھ نورماندي سفر كرد، تامس حجره خویش را ترك گفت و،. تبعید كرد
ھنري بھ رئیس ). ١١۶۶(باالي منبر، كلیھ كشیشان انگلیسي را كھ طرفدار قوانین كلرندن بودند تكفیر كرد 

ھایي را كھ در  صومعھ پونتینیي پیغام فرستاد كھ اگر تامس را كماكان در آنجا پناه دھد، تمام اموال صومعھ
رئیس صومعھ . پیوستگي دارند توقیف خواھد كرد انگلستان، نورماندي، آنژو، و آكیتن با صومعھ مزبور

متوحش شد و از تامس تقاضا كرد كھ آنجا را ترك گوید، تامس متمرد و رنجور چندي را در كاروانسراي 
آلكساندر سوم، بر اثر فشار شاه فرانسھ لویي ھفتم، بھ . محقري در سانس از راه صدقات روزگار گذرانید

را بھ منصب خویش بر گرداند، وگرنھ انجام كلیھ مراسم دیني را در ھنري دستور داد كھ اسقف اعظم 
وي بھ آورانش . ھنري در برابر چنین تھدیدي تسلیم شد. سراسر قلمرو پادشاه انگلستان ممنوع خواھد كرد

آمد، تامس را مالقات كرد، وعده داد كھ بھ كلیھ شكایات وي رسیدگي كند، و ھنگامي كھ اسقف اعظم 
چون تامس بھ ). ١١۶٩(زیمت بھ انگلستان سوار بر مركب میشد ركابش را نگاه داشت پیروز براي ع

. كنتربري باز گشت، بار دیگر حكم تكفیر اسقفاني را كھ با وي از در مخالفت در آمده بودند تجدید كرد
از رفتار  برخي از این اسقفان براي مالقات ھنري عازم نورماندي شدند و، احتماال با گزارشاتي مبالغھآمیز

بھ پادشاه و ...مردي كھ نان مرا خورده است! عجبا: ((ھنري فریاد زد. تامس، وي را بر سر خشم آوردند
تمامي مملكت اھانت كند، و ھیچ یك از خادمان تنپروري كھ از خوان من برخوردار میشوند در قبال چنین 

شاه را شنیده بودند ظاھرا بدون اطالع چھار تن از شھسواراني كھ سخن پاد)) اھانتي حق مرا بھ جا نیاورد
شھسواران، اسقف اعظم را در محراب كلیساي جامع  ١١٧٠در سیام دسامبر . وي عازم انگلستان شدند

تمامي عالم مسیحي با وحشت بھ . كنتربري یافتند و ھمانجا بھ ضرب شمشیر وي را از پاي در آوردند
ر خلقالساعھ او را تكفیر بھ روي ھمھ بست و از خوردن مخالفت با ھنري قیام كرد، و ھمھ جا مردم بھ طو

خوراك خودداري كرد، فرمان داد كھ قاتالن تامس دستگیر شوند، نمایندگاني نزد پاپ روانھ داشت تا 
بیگناھي خود را بھ وي ابالغ كنند و وعده داد كھ بھ دادن ھر نوع كفارھاي كھ پاپ ضروري بداند حاضر 

  . غو كرد، و تمامي اموال و حقوق كلیسایي را در قلمرو خویش اعاده دادقوانین كلرندن را ل. است

ضمنا مردم تامس را در شمار قدیسان دین گذاشتند و اعالم داشتند كھ در مزار وي معجزات زیادي بھ 
، و دیري نگذشت كھ ھزاران نفر بھ قصد )١١٧٢(كلیسا او را رسما قدیس شناخت . منصھ بروز میرسد

سرانجام ھنري نیز بھ عنوان زایر تایبي رو بھ سوي آن محل نھاد . ي متوجھ كنتربري شدندزیارت مقبره و
كیلومتر آخر راه را با پاھاي عریان، كھ بر روي سنگھاي چخماق جاده زخمي و خون آلود شده بود  ۵و 

او را با  در نوردید، خود را در برابر مزار دشمن شھید خویش بھ خاك افكند، از رھبانان تقاضا كرد كھ
اراده نیرومند ھنري زیر فشار مالمت عمومي و . تازیانھ بزنند و با رغبت آن ضربات را تحمل كرد

ھمسرش الئونور كھ بھ امر آن . مزاحمتھاي روز افزوني كھ در قلمرو وي بروز میكرد در ھم شكست
. بناي دسیسھ را گذاشت پادشاه زناكار تبعید شده بود، بھ منظور خلع شوھر از مقام سلطنت با فرزندانش

بھ كمك برخي خاوندھاي فئودال بر  ١١٨٣و  ١١٧٣فرزند ارشدش، كھ او نیز ھنري نام داشت، دو بار در 
دو پسر دیگرش ریچارد و جان، كھ با بیصبري  ١١٨٩در . پدر شورید، و سرانجام در شورشي در گذشت

اوگوست متحد شدند و بھ جنگ با پدر قیام تمام انتظار مرگ پدر را میكشیدند، با پادشاه فرانسھ فیلیپ 
پادشاه انگلستان، در حالي كھ بھ خدایي كھ زادگاه و . كردند، ھنري را ھزیمت داده، از لومان بیرون راندند

شھر محبوبش را از دستش گرفتھ بود ناسزا میگفت، متوجھ شینون شد، در بستر نزع افتاد، در آخرین دم 
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در ورزیده بودند، و بھ عمري كھ بھ وي قدرت و حشمت و ثروت و بھ فرزندانش كھ نسبت بھ وي غ
ھاي متعدد و دشمنان و بیحرمتي و خیانت و شكست ارزاني داشتھ بود لعنت فرستاد، و جان سپرد  معشوقھ

)١١٨٩ .(  

بعد از مرگ تامس حاضر بھ تسلیم چیزي شده بود كھ . ھنري در مبارزه خویش كامال شكست نخورده بود
با اینھمھ در آن مرافعھ شدید، این مدعاي ھنري . حیات تامس از دادن آن خودداري ورزیده بوددر دوران 

بھ عبارت دیگر، وي كاري را آغاز كرد كھ ; بود كھ بھ مرور زمان كامیابي پر افتخاري براي وي شد
وسیعتر  پادشاھان بعد از وي یك یك دنبال آن را گرفتند و بتدریج محاكم ملكي حوزه صالحیت خود را

. ھا شدند كردند، تا جایي كھ عموم رعایاي پادشاه اعم از روحاني و غیر روحاني تابع احكام این قبیل دادگاه
وي حقوق انگلستان را از مضایق و محدودیتھاي فئودال و روحاني رھایي داد، و بھ طریق تكاملي رھبري 

. زمان امپراطوري روم بھ بعد بوده استكرد كھ نتیجھ آن یكي از عالیترین كامیابیھاي حقوقي بشر از 
ھنري دوم، مانند جدش ویلیام فاتح، طبقھ نجباي گردنكش و ھرج و مرج طلب انگلستان را منقاد و با 

بھ این معني كھ : انضباط ساخت، و از این طریق موجبات تحكیم و مورد توفیق ھنري زیاده از حد بود
بھ صورت حكومتي بسیار مستبد و غیر مسوول در آمد، و حكومت مركزي آن قدر نیرومند شد كھ تقریبا 

 - ٣. در این تناوب تاریخي انتظام و اختیار، دور بعدي بھ اشرافیت و آزادي تعلق داشت
  ماگناكارتا

ریچارد از نظر اخالق با . ریچارد اول مشھور بھ شیر دل، بدون ھیچ مخالفتي بر اریكھ پدر تكیھ زد
ماجراجو و ستیزه طلب و رام نشدني، بیشتر شباھت داشت تا بھ پدرش كھ مادرش الئونور، كھ زني بود 

در آكسفرد متولد شد و چون بھ سن رشد رسید، مادرش او را  ١١۵٧وي در سال . آدمي بود ساكت و الیق
در این دوران بود كھ فرھنگ پر از شكاكیت . بھ آكیتن فرستاد تا قلمرو خانواده مادري را اداره كند

تروبادورھاي آن سامان اعماق روح وي را تسخیر كردند، و از این بھ بعد )) علم طرب((پرووانس و 
  . دیگر محال بود كھ ریچارد یك نفر انگلیسي باشد

وي در دوران . عالقھ وي بھ ماجراجویي و آوازه خواني بھ مراتب زیادتر از سیاست و كشورداري بود
سال، الاقل بھ اندازه یك قرن شور و سوداھاي عشق نسبتا كوتاه عمر خویش، یعني در عرض چھل و دو 

را متجلي ساخت و، عالوه بر تشویق غزلسرایان عھد خویش با تقلید از سبك آنھا در سخنسرایي، منتھاي 
پنج ماه اول دوران سلطنت وي صرف جمع آوري وجوھات براي یك . عالقھ خود را بھ ادبیات نشان داد

ھ ھنري دوم بھ جا مانده بود بھ ھمین منظور ضبط كرد و ھزاران وي ھر چھ در خزان. جنگ صلیبي شد
بھ . نفر از عمال حكومت را از عمل معزول ساخت و در برابر گرفتن پول، آنھا را دوباره بھ كار گماشت

شھرھایي كھ استطاعت پرداخت داشتند منشورھاي آزادي فروخت، و استقالل اسكاتلند را در برابر 
این ھمھ تالش از بھر آن نبود كھ بھ سیم و زر عالقھ كمتري داشت، . ت شناختمارك بھ رسمی ٠٠٠,١۵

شش ماه بعد از آنكھ بر تخت سلطنت جلوس كرد، روانھ . بلكھ دل بیقرارش حادثھجویي را بیشتر میپسندید
وي تا . ریچارد براي جان خویش ھمان ارزش اندكي را قایل بود كھ براي حقوق دیگران. فلسطین شد

امكان از رعایاي خود مالیات میگرفت و ھمھ را در راه تجمالت، بساط سور، و تظاھرات صرف  حداكثر
لكن صفحات تاریخ دھسالھ آخر قرن دوازدھم چنان از اعمال متھورانھ و دلیریھاي وي پر شد كھ . میكرد

صالحالدین ریچارد با . شاعران معاصرش وي را ارجمندتر از اسكندر كبیر، آرثر، و شارلماني دانستند
جنگید و نسبت بھ وي عالقھمند شد، بر وي چیره نشد، لكن سوگند خورد كھ سرانجام او را شكست دھد، 

چون عزم وطن كرد در راه بھ دست لئوپولد دوك اتریش، كھ در آسیا موجبات رنجش خاطر وي را فراھم 
پراطور آلمان ھانري ششم، كھ لئوپولد ریچارد را بھ ام ١١٩٣در اوایل سال ).١١٩٢(ساختھ بود، اسیر شد 

علیرغم قانوني كھ اروپا . نسبت بھ پادشاه انگلستان و پدرش ھنري دوم كینھاي در دل داشت، تسلیم كرد
رعایت میشد و بھ موجب آن ھیچ كس مجاز بھ زنداني كردن یك مبارز صلیبي نبود، ھانري ششم پادشاه 

 ٠٠٠,١۵٠دانوب بھ بند كشید و از انگلستان مبلغ  انگلستان را در قلعھاي در دورنشتاین واقع در كنار
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فدیھ مطالبھ كرد و این رقم دو برابر تمامي عواید ) معادل پانزده میلیون دالر بھ پول امروزي(مارك 
در خالل این احوال، جان برادر ریچارد، در صدد تصاحب اریكھ . سالیانھ خزانھ سلطنتي آن كشور بود

ومتھایي ابراز شد، بھ فرانسھ گریخت، صلح خود را با فیلیپ نقض كرد، بر سلطنت بر آمد، در مقابلش مقا
ھاي ھنگفتي داد تا  متصرفات انگلستان در فرانسھ ھجوم برد و آنھا را گرفت، و بھ ھانري ششم رشوه

  . ریچارد را در زندان نگاه دارد

داري خطاب بھ ھموطنان ریچارد در گوشھ زندان راحتي ایام را بھ سوز و گداز گذرانید، و قصیده آب
در خالل این آشوبھا، ملكھ الئونور در مقام نیابت . خویش سرود و ضمن آن از ایشان تقاضاي فدیھ كرد

سلطنت بھ كمك راھنماي بخردانھ سرپرست امور قضایي و سیاسي خویش ھیوبرت والتر، اسقف اعظم 
لكن ھر دو جمع آوري وجوھات الزم  .كنتربري، با كامیابي تمام بھ رتق و فتق امور مملكت مشغول بود

، با شتاب بھ )١١٩۴(ریچارد ھنگامي كھ سر انجام آزاد شد . براي پرداخت فدیھ را دشوار میدیدند
انگلستان رفت، مالیاتھایي بر مردم بست، و سپاھیاني گرد آورد و از كانال مانش عبور كرد تا انتقام 

  . خویشتن و انگلستان را از فیلیپ بگیرد

روایت میكنند كھ وي سالھاي متمادي حاضر بھ اجراي شعایر دیني نشد، زیرا میترسید كھ مبادا این امر 
وي تمام سرزمینھاي از دست رفتھ را از چنگ فیلیپ بیرون آورد . مستلزم بخشیدن دشمن بي ایمانش باشد

در خالل این احوال . و بھ صلحي راضي شد كھ در نتیجھ آن فیلیپ از نعمت زندگي برخوردار میگردید
میان ریچارد و آدمار، ویكنت لیموژ، از رعایاي تیول وي بود، بر سر مقداري طال كھ در حفرھاي در ملك 

آدمار پیدا شده بود اختالف افتاد، آدمار حاضر شد كھ بخشي از آن را بھ ریچارد واگذار كند، لكن ریچارد 
تیري را كھ از جانب دژ رھا شده بود بھ پادشاه . كھ تمامي زر را میخواست قلعھ آدمار را محاصره كرد

پس از  جانبرادرش . اصابت كرد و ریچارد شیر دل در چھل و سھ سالگي بر سر مقداري طال جان داد
نشین ریچارد شد، و اسقف اعظم كنتربري، والتر، ھنگام مواجھھ با مقداري سو ظن و مخالفتھایي چند، جا

بھ عبارت دیگر، نجبا و نخست (تاجگذاري، وي را مجبور كرد كھ سوگند یاد كند كھ بھ انتخاب ملت 
لكن جان، كھ نسبت بھ پدر و برادر و ھمسر . و با تاییدات االھي بر اریكھ سلطنت تكیھ میزند) كشیشان

جان مانند ھنري دوم و . یك قسم دروغ دیگر چندان پروایي نداشت خویش دروغ میگفت، از خوردن
. ریچارد اول بظاھر چندان اعتنایي حتي در روز تاجگذاریش، ھر گز در آیین قرباني مقدس شركت نجست

رھبانان او را بھ الحاد متھم و نقل میكردند كھ چھ طور روزي بھ ھنگام شكار پس از گرفتن گوزن نر 
با اینھمھ حاضرم سوگند یاد كنم كھ ھرگز ! عجب جانور درشت استخوان و چاقي است((فربھي، گفتھ بود 

علت خشم راھبان آن بود كھ این جملھ را كنایھاي بھ فربھي خودشان )) در مراسم قداس شركت نكرده است
نبود  جان مردي بود صاحب ھوش فراوان و مدیري بسیار الیق كھ چندان پایبند قیود اخالقي. تلقي میكردند

و از این رو بھ قول ھالینشد تا حدي آماج تیرھاي )) چندان محبتي نسبت بھ طبقھ روحانیان نداشت((
وي ھمیشھ خطا كار نبود لكن اكثر بھ علت زخم زبان و كج . كینھتوزانھ راھبان وقایعنگار قرار گرفت

ھ براي دفاع متصرفات خلقي، بھ واسطھ شوخیھاي وقیح، مباھات بھ قدرت مطلق، و مالیاتھاي گزافي ك
در . انگلستان در خاك فرانسھ در برابر فیلیپ او گوست ضرورت داشت مردمان را دشمن خود میكرد

، جان از پاپ اینوكنتیوس اجازه خواست تا ھمسر خویش ایزابل آو گالستر را بھ علت قرابت صلبي ١١٩٩
نامزدیش با كنت لوزینیان، بھ ازدواج خود انگولم را، با وجود / طالق گوید، و اندكي پس از این ایزابل د 

  . در آورد

. نجباي ھر دو كشور از این عمل خشمگین شدند و كنت لوزینیان دست دادخواھي سوي فیلیپ دراز كرد
مقارن ھمین احوال، خاوندھاي آنژو، تورن، پواتو، و من بھ فیلیپ شكایت كردند كھ جان بر ایاالت آنھا 

عھدات فئودال كھ مسبوق بھ دوران واگذاري سرزمین نورماندي بھ رولو میشد، بھ حكم ت. تعدي روا میدارد
خاوندھاي فرانسوي حتي در ایاالتي كھ تعلق بھ انگلستان داشتند، پادشاه فرانسھ را سرور سروران فئودال 

ن را فیلیپ جا. خویش و، طبق قانون فئودال جان را دوك نورماندي و لھذا واسال پادشاه فرانسھ میشناختند
پادشاه انگلستان . بھ پاریس احضار كرد تا، در برابر شكایات و اتھامات مختلف، برائت خویش را ثابت كند

محكمھ فئودال فرانسوي حكم داد كھ مایملك وي در فرانسھ بھ . از قبول چنین دعوتي خودداري ورزید
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اني كھ نواده ھنري دوم بود، عنوان جریمھ ضبط شود، و نورماندي، آنژو، و پواتو را بھ آرثر، كنت برت
  . اعطا كرد

آرثر مدعي اریكھ سلطنت انگلستان شد و سپاھي تدارك دید و در میرابو ملكھ الئونور را، كھ در ھشتاد 
جان بھ . سالگي با لشكري بسیار بھ مدافعھ از حقوق فرزند سركش خویش قیام كرده بود محاصره كرد

در . رماندي ھجوم بردفیلیپ بر نو. نجات مادر شتافت آرثر را دستگیر ساخت، و ظاھرا امر بھ قتل وي داد
را در روان میگذرانید، سر گرمتر از آن بود كھ بھ امر )) ماه عسل((این موقع جان، كھ با عروس خویش 

جان بھ انگلستان . لشكركشي اعتنایي داشتھ باشد، بھ ھمین سبب سپاھیان وي و مادرش منھزم شدند
پاپ اینوكنتیوس سوم، كھ با فیلیپ . افتاد گریخت، و نورماندي، من، آنژو، و تورن بھ دست پادشاه فرانسھ

اینك جان بناي جدال با اینوكنتیوس را ; دشمني داشت ھرچھ از دستش بر میآمد بھ جان كمك كرده بود
ھیوبرت والتر، پادشاه انگلستان، راھبان سالخورده را بھ جانشیني والتر ) ١٢٠۵(ھنگام مرگ . گذاشت

دوگري و . پیشواي خود رجینالد را بھ عنوان اسقف اعظم بر گزیدند جمعي از رھبانان جوانتر. انتخاب كنند
رجینالد كھ ھر دو ھوس نیل بھ چنین مقامي را در سر داشتند، نزد پاپ بھ رم شتافتند تا موافقت وي را 

لكن اینوكنتیوس تقاضاي ھیچ كدام را نپذیرفت و یك نخست كشیش انگلیسي موسوم بھ ستیون ; جلب كنند
سال در پاریس زیستھ و در این  ٢۵لنگتن مدت ; عنوان اسقف اعظم كنتربري منصوب كرد لنگتن را بھ

جان اعتراض كرد كھ لنگتن براي اسقف اعظم شدن در . تاریخ استاد االھیات در دانشگاه آن شھر بود
انگلستان یعني مقامي كھ متضمن انجام وظایف سیاسي و روحاني ھر دو بود، ھیچ نوع آمادگي نداشتھ 

  . ستا

اینوكنتیوس بي آنكھ بھ اعتراضات جان وقعي نھد، لنگتن را در محل ویتربو واقع در ایتالیا براي تصدي 
تھدید ; جان پیغام داد كھ اگر لنگتن جرئت دارد قدم بھ خاك انگلستان نھد). ١٢٠٧(مقام جدیدش تقدیس كرد 

و سوگند یاد كرد كھ اگر پاپ  ;ھا را بر روي سر رھبانان گردنكش كنتربري بسوزاند كرد كھ صومعھ
مراسم نیایش را در انگلستان ممنوع كند، وي عموم كشیشان كاتو لیك را از قلمرو خویش تبعید میكند، 

پاپ بھ موجب فرماني كلیھ . چشمان بعضي را از حدقھ بیرون میآورد و بیني و گوش برخي را میبرد
كشیشان ).١٢٠٨(ر را در انگلستان ممنوع كرد مراسم مذھبي غیر از غسل تعمید و تدھین بیماران محتض

جان . كلیساھا را بستند، ناقوسھا خاموش شد، و مردگان را در گورستانھاي تقدیس نشده بھ خاك سپردند
اینوكنتیوس پادشاه انگلستان را . كلیھ اموال اسقفان و دیرھا را ضبط و میان مردم غیر روحاني تقسیم كرد

. اپ را نادیده انگاشت و پیروزمندانھ بر ایرلند، اسكاتلند، و ویلز لشكر كشیدتكفیر كرد، لكن جان فرمان پ
مردم از فرمان تحریم پاپ بر خود لرزیدند، اما طبقھ نجبا كھ ضبط و تقسیم اموال كلیسا را وسیلھاي براي 

ي جان، كھ از پیروزي ظاھر. منعطف ساختن دست یغماگر شاه از ثروت خویش میدیدند مخالفتي نكردند
وي از دومین . خویش غره شده بود، بر اثر زیادھرویھایش اسباب تكدر خاطر جمع زیادي را فراھم آورد

  . ھاي بیپروایي صاحب چندین طفل نامشروع شد ھمسر خویش غفلت كرد، و از معشوقھ

اد تا در برخي از اسقفان زنداني را آن قدر آزار د; جماعتي از یھودیان را بھ طمع مالشان در زندان انداخت
و قوانین مربوط بھ ; با افزودن دشنام بر مالیاتھا، طبقھ نجبا را دشمن خویش كرد; حبس جان سپردند

، اینوكنتیوس بھ ١٢١٣در . جنگلباني را، كھ منفور عموم بود بھ شدیدترین وجھ بھ موقع اجرا گذاشت
خلع جان از مقام سلطنت آخرین تیري كھ در تركش داشت دست برد، بھ این معني كھ فرماني مبني بر 

انگلستان صادر كرد، اتباع وي را از قید سوگند وفاداریشان رھانید و اعالم داشت كھ از این پس ھر كس 
ھر چھ از اموال شاه را بتواند از چنگ آن توھین كننده بھ مقدسات بیرون آورد، میتواند بھ عنوان غنایم 

جان . كرد، لشكري تھیھ دید و عازم كرانھ مانش شد فیلیپ اوگوست دعوت پاپ را قبول. حالل نگھ دارد
لكن متوجھ كھ از عمل طبقھ نجبا سخت در خشم و مواجھ با ; براي مقابلھ با مھاجمان خود را آماده كرد

شكست قریبالوقوع بود، با پاندولف نماینده پاپ از در مذاكره در آمد و قرار گذاشت كھ اگر پاپ فرامین 
ذھبي و خلع وي را نسخ وبا وي آشتي كند، جان نیز در عوض تمام اموال ضبط تكفیر و تحریم مراسم م

پاپ . شده كلیسا را مسترد دارد، تخت و تاج سلطنت را در اختیار پاپ گذارد، و خود را واسال وي بشناسد
جان تمامي انگلستان را در اختیار پاپ گذاشت و بعد از پنج روز آن را بھ . با این شرایط موافقت كرد
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جان براي ھجوم ). ١٢١٣(عنوان تیول پاپي كھ مستلزم بیعت و عھد و وفاداري ھمیشگي بود پس گرفت 
بر فیلیپ بھ عزم پواتو حركت كرد و بھ بارونھاي انگلستان فرمان داد كھ با نفرات و ساز و برگ از دنبال 

در بووین جان پادشاه  پیروزي فیلیپ. بارونھا از قبول دعوت پادشاه خودداري ورزیدند. وي روان شوند
انگلستان را از حمایت آلمان و سایر متفقیني كھ بھ آنھا علیھ توسعھطلبي فرانسھ چشم امید دوختھ بودند 

طبقھ نجبا با مالیاتھاي . وي بھ انگلستان باز گشت و با یك طبقھ اشرافي خشمگین روبھرو شد. محروم كرد
قانونشكنیھا و پشت پا زدن وي بھ سوابق حقوقي، و  گزافي كھ وي براي جنگھاي مصیبتبار خود میگرفت،

عملي كھ كاسھ صبر اشراف . با معاوضھ انگلستان در مقابل حمایت و بخشایش اینوكنتیوس مخالف بودند
را لبریز كرد تقاضاي جان از آنھا براي پرداخت مالیات معروف بھ سكیوتج یا مالیات خدمت لشكري بود، 

نجبا نمایندگاني نزد . م بود در برابر خدمت لشكري مبلغ معیني باج بپردازدكھ بنا بر آن ھر باروني ملز
كھ بھ موجب آن حقوق اشراف محفوظ و اختیارت پادشاه  - جان فرستادند و اعاده قوانین ھنري اول را 

  . خواستار شدند - محدود بود 

مفرد گرد آوردند و، در حالي چون پادشاه بھ این خواستھ اعتنایي نكرد، نجبا لشكریان مسلح خود را در ست
كھ جان در آكسفرد طفره میرفت، نمایندگاني بھ لندن فرستادند و حمایت كمون شھر و درباریان را جلب 

در چمنزار رانیمید، واقع در كنار رود تمز و نزدیكي شھر وینزر، سپاھیان اشراف در مقابل . كردند
ل بود كھ جان بھ دومین فداكاري عظیم خویش دست در این مح. معدودي از ھواخواھان پادشاه اردو زدند

زد و پاي ماگناكارتا یا منشور كبیر را، كھ مشھورترین سند در تاریخ انگلیس است، صحھ گذاشت 
)١٢١۵ .(  

بھ اسقفھاي اعظم، اسقفان، روساي دیرھا، ... از جانب جان، كھ با تاییدات االھي پادشاه انگلستان است
بھ حكم این منشور، براي خویشتن و جانشینان ... آگاه باشید كھ ما. ھ اتباع باوفاي ويو كلی... ارلھا، بارونھا

  ... كلیساي انگلستان باید آزاد باشد، و كلیھ آزادیھا و حقوق آن مصون بماند - ١: خود الیاالبد تایید كردھایم 

آزادیھاي مذكور در ذیل را  بھ عموم آزاد مردان قلمرومان، از جانب خویشتن و جانشینانمان، الیاالبد - ٢
  .... اعطا میكنیم

ھیچ گونھ مالیات خدمت لشكري تحمیل، و ھیچ نوع اعانھاي مطالبھ نشود مگر بھ حكم شوراي  - ١٢
  .... عمومي قلمرو ما

مقرر ...براي اجالس شوراي عمومي، بھ منظور تخمین مقدار مالیات خدمت لشكري و میزان اعانھ - ١۴
و كلیھ كسان دیگري كھ ما را بھ ... مملكت>"href="f0409071.htmفھاي اعظم، خواھیم داشت تا اسق

  . ... سروري خود میشناسند گرد ھم آیند

) یعني افرادي كھ غالم نیستند(مادر آینده بھ ھیچ كس رخصت نخواھیم داد كھ از مستاجران آزاد  - ١۵
پسر ارشد، یا یك بار ازدواج دختر اعانھ بستاند، مگر آنكھ غرض فدیھ براي خویشتن، شھسوار كردن 
  . ... ارشد وي باشد، و براي این منظور فقط اعانھاي منصفانھ اخذ شود

  . .... دعاوي عمومي نھ در دیوان عدل ما، بلكھ در اماكن معیني رسیدگي خواھند شد - ١٧

رد برایگان تفویض بلكھ این مو... از این پس، براي قرار تحقیق ھیچ چیز داده یا گرفتھ نخواھد شد - ٣۶
  ). ... بھ عبارت دیگر، ھیچ كس را نباید بدون دادرسي مدت مدیدي در زندان نگاه داشت(خواھد گشت 

ھیچ آزاد مردي را نباید بازداشت، زنداني، خلع ید، محروم از حقوق اجتماعي، تبعید، یا بھ نحوي از  - ٣٩
py  . وي، یا بھ حكم قانون مملكت) و ھمطراز افراد ھمشان(مگر بھ حكم مشروع اقران ...انحا معدوم كرد
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ما حق یا عدالت را بھ ھیچ كس نخواھیم فروخت، و ھیچ فردي را از این دو موھبت محروم نخواھیم  - ۴٠
در . بھ كلیھ سوداگران تامین و آزادي خواھیم داد تا از حق ورود و خروج برخوردار باشند -  ۴١. كرد

بھ منظور خرید یا فروش، از ... اخت ھیچ گونھ اعانھ غیر منصفانھايانگلستان اقامت گزینند، و بدون پرد
  ... طریق خشكي و دریا سفر كنند،

كلیھ مردم قلمرو ما، اعم از روحاني و غیر روحاني، تا آنجا ... جمیع رسومات و آزادیھاي مذكور را - ۶٠
این فرمان در حضور شھود،  ...كھ مربوط بھ ایشان باشد، نسبت بھ متابعین خویش مرعي و ملحوظ دارند،

  . در چمنزار موسوم بھ رانیمید موشح شد، بھ تاریخ پانزدھمین روز ژوئن در ھفدھمین سال فرمانروایي

منشور كبیر را شالوده آزادیھایي خواندھاند كھ امروزه مردم دنیاي انگلیسي زبان از آنھا برخوردارند، و 
زیرا بیشتر حقوق طبقھ نجبا و روحانیان ; رمان محدود بوددر واقع این ف. البتھ سزاوار چنین شھرتي است

ھیچ ضمانت اجرایي براي فصل شصتم منشور، كھ در . را معین میكرد تا حقوق جمیع مردم مملكت را
منشور كبیر بیشتر پیروزیي براي فئودالیسم بود . واقع تحریر آن عمل تقدسمآبانھاي بود، مقرر نكرده بودند

كن ھمین فرمان حقوق اساسي را بھ وضوح معین و حراست میكرد، مسجل ساخت تا براي دموكراسي، ل
كھ ھیچ یك از رعایاي پادشاه را نمیتوان بدون حكم احضار بھ دادگاه و دادرسي از آزادي محروم كرد، و 

بھ پارلمنت نوبنیاد در تعیین مخارج مملكتي قدرت ; دادرسي باید در حضور ھیئت منصفھاي صورت گیرد
و حكومت مطلقھ پادشاھي را بھ حكومت ; بعدا بتواند ملت را بر ضد حكومت استبدادي مجھز كند داد تا

  . مشروطھاي با اختیاراتي محدود بدل كرد

وي تحت فشار بر پاي این فرمان صحھ نھاد، بعد . مطلقھاش خود را در تاریخ شخصیتي جاوداني میسازد
سوي پاپ دراز كرد، و اینوكنتیوس سوم، كھ اكنون وي دست توسل بھ . براي نسخ آن مشغول دسیسھ شد

براي اجراي منویات خویش محتاج حمایت انگلستان علیھ فرانسھ بود، بھ كمك واسال سرشكستھ خود قیام 
كرد و منشور كبیر را از درجھ اعتبار ساقط دانست، بھ جان دستور اكید داد كھ از اطاعت مفاد آن سر باز 

بارونھا فرمان پاپ را نادیده . تكلیف كرد كھ از اجراي آن خودداري ورزند زند، و بھ نجباي انگلستان
لكن ستیون لنگتن، كھ بھ ; اینوكنتیوس آنھا، شارمندان شھر لندن، و سینك پورتس را تكفیر كرد. انگاشتند

تن نمایندگان پاپ در انگلستان لنگ. رھبري وي منشور تھیھ شده بود، از انتشار فرمان پاپ خودداري كرد
را از مقامش عزل و بھ نشر فرمان اقدام كردند، و در فالندر و فرانسھ لشكري مركب از سربازان مزدور 

بھ ظاھر . جمع آوري كردند و با شمشیر، آتشسوزي، چپاول، قتل، و ھتك نوامیس بھ جان طبقھ نجبا افتادند
با تجھیز اتباع خویش در برابر طبقھ نجبا، كھ از پشتیباني عامھ مردم برخوردار نبودند، بھ عوض آنكھ 

مھاجمان پایداري ورزند، از لویي پسر پادشاه فرانسھ دعوت كردند كھ بر انگلستان ھجوم برد، از حقوق 
اگر چنین نقشھاي عملي میشد، . آنھا دفاع نماید، و اریكھ انگلستان را بھ عنوان پاداش خویش تصاحب كند

خاك فرانسھ در میآمد، نمایندگان پاپ بھ لویي اجازه گذشتن بھ احتمال كلي انگلستان بھ صورت بخشي از 
ھنگامي كھ لویي . از تنگھ مانش را ندادند، و چون لویي اصرار ورزید، او و ھمراھانش را تكفیر كردند

  . وارد لندن شد بارونھا مقدمش را پذیره شدند و با وي بیعت كردند

ولي ناگھان در بحبوحھ قدرت و ; ز و بیرحم بودخارج از محوطھ شھر تجارتي لندن، ھمھ جا جان پیرو
جنون پیروزیش، بھ عارضھ اسھال خوني از پا در آمد، با رنج فراوان خود را بھ دیري رسانید، و بھ سن 

یكي از نمایندگان پاپ پسر شش سالھ جان بھ اسم ھنري سوم را بھ . چھل و نھ سالگي در نیوآرك جان سپرد
  . سلطنت برداشت

طبقھ نجبا، كھ اینك یكي از ; سلطنتي تشكیل شد كھ در راس آن ارل آو پمبروك قرار داشت شوراي نیابت
اقران خویش را مصدر شامخترین مقامات مملكتي میدیدند، دلگرم شدند، بھ ھواخواھي ھنري برخاستند، و 

و زیبا پسند ھنري پس از آنكھ بھ سن قانوني رسید، پادشاھي ھنر دوست . لویي را بھ فرانسھ پس فرستادند
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بھ عقیده ھنري سوم، منشور كبیر آلتي براي . احداث دیر وستمینستر مرھون الھام و كیسھ فتوت وي بود
وي . تجزیھ مملكت محسوب میشد، از این رو، در صدد لغو آن بر آمد، اما در این راه توفیقي حاصل نكرد

نكند، ولي دایما بھ قدري از آنھا مالیات گزاف ھمواره سوگند یاد میكرد كھ دیگر مالیاتي بر اشراف تحمیل 
پاپ نیز احتیاج بھ پول . میگرفت كھ گویي اگر ذرھاي بیشتر تجاوز میكرد، خطر بروز انقالبي در پیش بود

ھاي روحاني انگلستان عشریھ جمع میكرد تا كمكي بھ تامین مخارج  داشت و با اجازه ھنري از حوزه
خاطره تلخ این باجھاي جابرانھ بود كھ زمینھ را براي . كرده باشدجنگھاي خویش بر ضد فردریك دوم 

عصیانھاي ویكلیف و ھنري ادوارد اول بھ اندازه پدرش مرد فاضل و محققي نبود، لكن قباي سلطنت بر 
مردي بود جاھطلب، قوي اراده، در جنگ سرسخت، در سیاست محیل، و در . اندامش بیشتر میبرازید
در آمد غني، با اینھمھ، قدرت میانھروي و رعایت اعتدال داشت، و از خصلت مآل تدابیر سوق الجیشي و 

اندیشي برخوردار بود، و در پرتو ھمین صفات نیكو، دوران سلطنت وي یكي از مشعشعترین ادوار تاریخ 
ده از وي سپاه مملكت را از نو پي افكند، جمع كثیري از كمانكشھا را بھ فرا گرفتن طرز استفا. انگلستان شد

كمان دراز واداشت، فرمان داد كھ ھر انگلیسي قویبنیھاي در سراسر مملكت صاحب اسلحھ شود و طرز بھ 
كار بردن انواع سالح را فرا گیرد، و بھ این نحو، عالوه بر فراھم ساختن یك میلیشیاي ملي، سھوا بھ ایجاد 

ت خود را بدین سان تحكیم بخشید، ادوارد پس از آنكھ قدر. یك شالوده نظامي براي دموكراسي كمك كرد
ویلز را گشود، اسكاتلند را تسخیر كرد و از دست داد، از پرداخت اعانھاي كھ جان بھ پاپھا نوید داده بود 

اما بزرگترین واقعھ دوران سلطنت وي . خودداري ورزید، و سروري پاپان را بر انگلستان منسوخ كرد
نكھ خود اراده كرده باشد، عامل اصلي عالیترین كامیابي انگلستان شاید ادوارد، بدون آ. تكامل پارلمنت بود

  .شد، كھ عبارت بود از سازش میان آزادي و قانون، در حكومت مملكت و سیرت مردم

  رشد قوانین  - ۴

بود كھ قوانین و حكومت انگلستان بھ  -یعني استیالي نورمانھا تا سلطنت ادوارد دوم  - در این عھد 
بر اثر الحاق حقوق فئودال نورمان بھ . تا قرن نوزدھم میالدي بدون تغییر باقي ماند صورتي در آمد كھ

قوانین محلي آنگلوساكسون، حقوق انگلستان براي نخستین بار جنبھ ملي پیدا كرد، بھ این معني كھ از این 
عرف مملكت قانون و ((پس دیگر سخن از قوانین اسكس یا مرشا یا دینال در میان نبود، بلكھ صحبت از 

این جملھ را بھ )١١٩٠' فت(اكنون درك این نكتھ براي ما میسر نیست كھ چون رانولف دوگلنویل . میشد))
بھ سبب تشویق ھنري دوم و راھنماییھاي . كار برد، ھمین كالم ضمنا داللت بر چھ انقالب حقوقیي میكرد

كھ (دادخواھي و رعایت انصاف  سرپرست امور قضایي و سیاسي وي، حقوق و محاكم انگلستان در تسریع
چنان شھرتي بھ ھم رسانیدند كھ پادشاھان رقیب در اسپانیا مرافعات خود را بھ محكمھ ) با ارتشا ھمراه بود

  . عدل شاھي انگلستان احالھ كردند

روایات كھن نوشتن در بیان حقوق را بھ گلنویل نسبت دادھاند، و احتمال دارد كھ وي منصف این رسالھ 
نیم . در ھر صورت، این قدیمیترین كتاب حقوقي است كھ درباره قوانین انگلستان موجود است. بوده باشد
تحت عنوان حقوق و  ھنري دوبركتن، با نگارش اثر كالسیك خود در پنج مجلد) ١٢۵۶ -  ١٢۵٠(قرن بعد 

حوایج روز افزون پادشاه بھ . قوانین عرف انگلستان، اولین مجموعھ اصولي حقوق مملكت را مدون كرد
پول و لشكریان طبعا تبدیل ویتناگموت آنگلوساكسون را بھ پارلمنت انگلستان آن بود كھ خاوندھا با قیام و 

 ١٢۵۴ا احضار كرد تا در شوراي كبیر سال قعود تصویب كنند، وي از ھر شھرستاني دو نفر شھسوار ر
سیمون دومونفور، پسر ھمان  ١٢۶۴ھنگامي كھ در سال . بھ جمع بارونھا و نخست كشیشان بپیوندند

سردار مشھوري كھ در جھاد آلبیگایي جنگیده بود، اشراف را بھ دور خود جمع كرد و علیھ ھنري سوم 
روزي خویش، نھ فقط خواستار شركت دو نفر شھسوار شورید، براي جلب حمایت طبقات متوسط در راه پی

از ھر شھرستاني در مجلس ملي مملكت بود، بلكھ میخواست از ھر شھري دو نفر از رھبران محلي نیز در 
اگر این قبیل ; شھرھا در حال توسعھ بودند، و بازرگانان صاحب مال. مجلس بارونھا حضور داشتھ باشند

، حاضر بھ پرداخت پولي نیز میشدند، شركت آنان در مجلس ملي مملكت افراد عالوه بر مشورت در امور
از آنجا كھ وي در آن . ادوارد اول تقلید از عمل سیمون را امر پر منفعتي دید. امر مغتنمي محسوب میشد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



واحد گرفتار جنگ با اسكاتلند، ویلز، و فرانسھ بود، خود را ناگزیر بھ جلب حمایت و كمك مالي تمام 
را كھ، اولین پارلمنت كامل در تاریخ انگلستان است، )) پارلمنت نمونھ((١٢٩۵پادشاه در . یدیدطبقات م

آنچھ بھ حال عموم تاثیر دارد باید بھ تصویب ھمگان باشد ((فرمان احضار وي حاكي بود كھ . احضار كرد
بھ این نحو، )) موم باشدبراي مقابلھ با مخاطرات عمومي باید اقداماتي اندیشیده شود كھ مورد توافق ع... و

دو تن از شارمندان را دعوت كرد تا در شوراي كبیر )) از ھر شھرك، شھر بزرگ، و شھرستان((ادوارد 
این قبیل افراد را در ھر محلي از میان برجستھترین شارمندان انتخاب میكردند . در وستمینستر اجالس كنند

انتخابات عمومي بھ معني جدید ھرگز بھ خاطر كسي در جامعھاي كھ فقط عده بسیار كمي با سواد بودند 
ھنوز پارلمنت . با اختیارات اشراف برابر نبود)) عوام((اختیارات )) پارلمنت نمونھ((در . خطور نمیكرد

. سالیانھ اجالس نمیكرد و، چون مرجع منحصر بھ فرد مقننھ بود، جلسات خود را بھ میل خود تشكیل میداد
ل مورد قبول واقع شده بود كھ ھیچ كس حق لغو قانون مصوبھ پارلمنت را ندارد این اص ١٢٩۵لكن تا سال 

نیز بر سر این امر موافقت حاصل آمد كھ ھیچ مرجعي بدون  ١٢٩٧دو سال بعد در . غیر از خود پارلمنت
اینھا بذرھاي ناچیزي بودند كھ بھ مرور زمان بدل بھ . صوابدید پارلمنت حق برقراري مالیات را ندارد

طبقھ روحاني فقط با اكراه در این پارلمنت . رومندترین درخت حكومت دموكراسي در تاریخ بشر شدندب
روحانیان جدا از دیگران در مجلس مینشستند و جز در مجالس ایالتي خویش در . توسعھ یافتھ شركت جست

ت مربوط بھ قانون محاكم كلیسایي ھمچنان بھ تمام مرافعا. ھیچ موردي براي ھزینھ دولتي راي نمیدادند
كشیشاني كھ متھم بھ . شرع و اكثر مرافعاتي كھ در آنھا یكي از طرفین از روحانیان بود رسیدگي میكردند

ھاي ملكي محاكمھ شوند، لكن محكومیت بھ جرایم را،  ارتكاب خالف و جنحھ بودند امكان داشت در دادگاه
بھ )) امتیاز ویژه روحانیان((كت بودند، بھ علت بھ استثناي آنھایي كھ مرتكب خیانت بھ مصالح عالیھ ممل

ھاي ملكي اكثر  یك دادگاه كلیسایي تحویل میدادند، و فقط آن دادگاه حق مجازات داشت بھ عالوه در دادگاه
. قضات را افراد طبقھ روحاني تشكیل میدادند، زیرا تحصیل علم حقوق بشر اختصاص بھ روحانیان داشت

ھنگامي كھ روحانیان در . ھاي ملكي افزونتر شد اول جنبھ غیر روحاني دادگاه در دوران زمامداري ادوارد
ھاي دولتي خودداري ورزیدند، ادوارد اول، بھ دلیل آنكھ میگفت ھر  پارلمنت از راي دادن درباره ھزینھ

كس از جانب حكومت حراست شود باید بارھاي حكومت را بر دوش گیرد، بھ محاكم خویش دستور داد كھ 
بھ عالوه ادوارد . رسیدگي بھ ھر دعوایي كھ در آن مدعي علیھ آن یكي از روحانیان باشد رسیدگي كننداز 

را بھ تصویب قانون موقوفات واداشت، كھ بھ موجب آن واگذاري  ١٢٧٩در مقام تالفي، شوراي سال 
الحیت علي رغم این تفكیك در ص. اراضي بھ تشكیالت مذھبي موكول بھ جلب موافقت پادشاه میشد

قضایي، قوانین انگلستان در دوران زمامداري ویلیام اول، ھنري دوم، جان، و ادوارد اول سریعا رو بھ 
آزاد . این قوانین كامال جنبھ فئودالي داشتند و نسبت بھ طبقھ سرف سخت اجحاف روا میداشتند. تكامل نھاد

انون براي زنان حق مالكیت ،ارث ق. مردان براي ارتكاب جرایم نسبت بھ سرفھا معموال جریمھ میشدند
بردن، ھبھ اموال، بستن عقود، مدعي و مدعي علیھ شدن را قایل بود و زن را مستحق یك سوم اموال غیر 
منقول شوھر بھ عنوان مھریھ میدانست، لكن كلیھ اموال منقولي كھ زن ھنگام ازدواج بھ خانھ شوھر میبرد 

از لحاظ حقوقي تمامي اراضي مملكت . ق بھ شوھر داشتیا در دوران زندگي زناشویي كسب میكرد تعل
  . متعلق بھ شخص پادشاه بود، و ھر كس مالك زمین بود واسال شھریار محسوب میشد

قاعدتا تمامي ملك یك نفر بارون فئودال بھ پسر ارشد وي واگذار میشد تا نھ فقط ملك یكپارچھ و دست 
اظ پرداخت باجھا و اداي خدمت لشكري در مقابل سرور نخورده باقي بماند، بلكھ مسئولیت واسال از لح

در بین كشاورزان آزاد چنین قاعدھاي براي حصر و واگذاري كلیھ دارایي بھ پسر . فئودال وي تقسیم نشود
در قانون نامھاي كھ تا این حد پیرو اصول و مبادي فئودالي بود، قانون عقود بھ صورت . ارشد معمول نبود
اوزان، مقادیر، و مسكوكات را طبق اصول  ١١٩٧در سال )) فرمان عالي مقادیر((. ناقصي بر جا ماند

طبقھبندي كرد و آنھا را مشمول قواعد معیني ساخت، و مقرر داشت كھ عمال حكومت در اجراي آنھا ناظر 
و ) ١٢٨٣(تصویب قوانیني روشنگرانھ براي معامالت بازرگاني در انگلستان با قانون سوداگران . باشند

آغاز شد، كھ دو امر دیگر از كامیابیھاي دوران سلطنت خالقھ ادوارد اول ) ١٣٠٣(نشور سوداگران م
براي ضمانت اجراي قوانین، ھر منطقھاي یك . آیین دادرسي حقوقي بتدریج رو بھ تكامل گذاشت. است

وظف بودند بھ كلیھ افراد م. داشت، ھر بارو یك كالنتر، و ھر شھرستاني یك فرماندار یا داروغھ) عسس(
بھ راه اندازند و براي بازداشت متخلف بھ )) جاروجنجالي((مجردي كھ نقض قانوني را مشاھده كنند، 
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قانون اجازه براي قوانین انگلستان افتخار عظیمي است كھ شكنجھ را در مورد بازجویي . سایرین بپیوندند
  . مظنونین یا شھود جایز ندانست

ار پادشاه فرانسھ فیلیپ چھارم، شھسواران معبد را در انگلستان دستگیر ھنگامي كھ ادوارد دوم، بھ اصر
از این رو پاپ كلمنس پنجم، بي . كرد، نتوانست ھیچ گونھ دلیلي براي اثبات محكومیت آنھا بھ دست آورد

شنیدھایم كھ شما شكنجھ را از آن لحاظ كھ : ((شك بر اثر فشار فیلیپ، خطاب بھ ادوارد چنین نوشت
لكن ھیچ قانون مملكتي نمیتواند افضل بر قانون شریعت یعني . با قوانین كشوري است منع میكنیدمتناقض 

ادوارد تسلیم شد، لكن در )) بنابر این بھ شما امر میدھم كھ فورا آن افراد را شكنجھ دھید. قانون ما باشد
 ١۵۵٣(دي یا خونخوار شیوه دادرسي قضایي انگلستان تا دوران سلطنت ملكھ ماري تودور معروف بھ بال

نورمانھا سیستم قدیمي معروف بھ باز پرسي از طرف ھیئت منصفھ . دیگر از شكنجھ استفاده نشد) ١۵۵٨- 
را وارد در امور مالي و  - كھ مركب از چند تن از شارمندان سوگند خورده محلي براي كشف حقایق بود  - 

از این سابقھ ھیئت منصفھ استفاده كرد و  )١١۶۶حد)) (فرمان عالي كلرندن. ((قضایي ھر ناحیھ كردند
مقرر داشت كھ اصحاب دعاوي میتوانند، بھ جاي توسل بھ داوري از طریق جنگ تن بھ تن، مسائل مورد 
اختالف را در حضور دادگاھي متشكل از چھار تن از شھسواران كھ از طرف فرماندار یا داروغھ معین 

. از دوازده تن از شھسواران كھ برگزیده مردمان محل بودند میشدند، بھ ھیئت منصفھاي احالھ كنند مركب
معموال اجتماع چنین نفراتي محكمھ عالي یا دادگاه جنایي را تشكیل میداد، در محكمھ بدایت یا خالف، كھ 
كارش رسیدگي بھ مرافعات عادي و خالف بود، خود داروغھ دوازده تن آزاد مرد را از میان مردم محل 

مردان گاه و بیگاه از خدمت در ھیئت منصفھ احتراز میجستند، و . منصفھ انتخاب میكرد براي تشكیل ھیئت
ھیچ بھ خاطرشان خطور نمیكرد كھ اصول تشكیل ھیئت منصفھ یكي از مباني حكومت عامھ یا دموكراسي 

تا پایان قرن سیزدھم، تقریبا ھمھ جا، در انگلستان طرح مرافعات با حضور ھیئت منصفھ . خواھد شد
  . جانشین روشھاي كھنسال حقوق اقوام بربري شده بود

  منظره جامعھ انگلستان  - ۵

، انگلستان نود درصد كشوري روستایي بود، با صد شھرك، كھ بھ معیار امروزي ھیچ كدام از ١٣٠٠در 
چنین  -یك قصبھ بزرگتر و مھمتر نبودند، و یك شھر، یعني لندن، كھ با چھل ھزار نفر سكنھ مباھات میكرد 

وت یا زیبایي ابدا بھ پاي نفوسي چھار برابر سكنھ ھر شھرك دیگر در انگلستان بود، لكن لندن از لحاظ ثر
ھا با  خانھ. پاریس، بروژ، ونیز، یا میالن نمیرسید، چھ رسد بھ شھرھایي مانند قسطنطنیھ، پالرمو، یارم

. سقفھاي سھ گوش، دو یا سھ اشكوبھ از چوب كھ اغلب طبقھ فوقاني آنھا برآمدھتر از طبقھ زیرین بود
شپزخانھ، خوابگاه، یا اغلب از این وسیلھ راحت استفاده نظامات شھري اجازه نمیداد كھ زبالھ و كثافات آ

ھا و خیابانھا كنار پیادھروھا سرازیر  ھا بھ جریان آب باراني كھ در كوچھ اكثر فاضالب خانھ. میكردند
. خالي كردن مدفوعات در این نھر كنار معابر ممنوع، لكن ریختن بول در آن مجاز بود. میشد میپیوست

ھبود و بھداشت ھر چھ از دستش بر میآمد انجام میداد از آن جملھ شھرنشینان را انجمن شھر در راه ب
در صورت ; ھاي آنھا قرار داشت بروبند مجبور میكرد كھ آن قسمتي از كوچھ و خیابان را كھ جلو خانھ

ات را را اجیر میكرد تا زبالھ و كثاف)) سپوراني((قصور در انجام چنین تكلیفي، افراد را جریمھ میكرد، و 
بسیاري از مردم شھرنشین . جمع، و بھ قایقھاي مخصوص خاكروبھ كشي در روي رود تمز منتقل كنند

اسب، گلھ، خوك، و طیور خانگي نگاه میداشتند، اما این امر آن قدرھا اشكالي نداشت، زیرا زمین باز 
نگ مثل كلیساي تمپل یا در گوشھ و كنار، بنایي از س. فراوان بود، و تقریبا ھر خانھاي یك باغچھ داشت

برج اخیر، بھ امر ویلیام فاتح، براي حفظ پایتخت و  - دیر وستمینستر یا برج لندن سر بر افراشتھ بود 
مردم لندن بھ داشتن شھر خود مباھي بودند، فرواسار وقایعنگار در . زنداني كردن اشخاص مھم بنا شده بود

ر نواحي انگلستان متنفذترند، زیرا از لحاظ عده و قدرت این جماعت از تمامي مردم سای: ((این باره نوشت
تقریبا حریصترین، ستیزھجوترین، ((و عقیده رھبان انگلیسي، تامس والزینگم، آن بود كھ ; ))برتري دارند

py  )). و خودخواھترین مردم مملكتند كھ بھ رسوم باستاني و بھ خدا اعتقاد ندارند
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ھاي نورمان، آنگلوساكسون، دانماركي، و سلتي، و از اختالط  هدر خالل این قرون بود كھ از تلفیق تیر
ھمینكھ نورماندي از انگلستان جدا . زبان و عادات ھمگي آنھا، اخالق و زبان و ملت انگلستان بھ وجود آمد

. ھاي نورمان انگلیسي نورماندي را فراموش، و بھ وطن جدید خویش دلبستگي پیدا كردند شد، خانواده
نھ و شاعرانھ قوم سلت بھ ویژه در طبقات پایینتر بھ جا ماند، لكن، بر اثر نیرومندي و خصایص رازورا

در میان تضاد بین ملل و طبقات و فشارھاي قحطي و وبا، ھنوز . دنیا دوستي نژاد نورمان، تعدیل یافت
)) انگلیس سر خوش((آن را) ١١۵۵- ١٠٨۴(بومي بریتانیایي بھ ایجاد محیطي كھ ھنري آو ھنتینگدن 

ملتي لبریز از نیروي سرشار، شوخیھاي خشن، بازیھاي پر صدا، رفیق دوست، و  -مینامید قادر بود 
از آن نسلھا و صلب غیور بود كھ شھوتپرستي فوقالعاده . دلباختھ پایكوبي و نغمھ سرایي و نوشیدن آبجو

د الیزابت بھ منصھ ھاي چاسر و گزافھگوییھاي پردبدبھ سلحشوران گردن كلفت و مھذب عھ زایران قصھ
  . ظھور رسید

IX  - ١٣١٨-  ١٠۶۶: ایرلند، اسكاتلند، ویلز   

، ھنري دوم پادشاه انگلستان شد و یك نفر انگلیسي، نیكوالس بریكسپیر، بھ اسم ھادریانوس ١١۵۴در سال 
، پیش یك سال بعد، ھنري جان آو سالزبري را با پیغام زیركانھاي، بھ نمایندگي. چھارم بھ مقام پاپي رسید

ھنري میگفت ھرج و مرج سیاسي، زوال ادبي، انحطاط اخالقي، و استقالل و فساد . پاپ بھ رم فرستاد
مذھبي، و تحت این شرایط از پاپ اجازه میخواست تا آن جزیره مستقاللراي را تصاحب، نظم اجتماعي را 

اعتبار باشد، پاپ با این  اگر سخن جیرالدوس كمبرنسیس مناط. در آنجا مستقر، و مردم را مطیع پاپ كند
پیشنھاد موافقت و با صدور توقیعي ایرلند را بھ ھنري واگذار كرد، بھ شرطي كھ دوباره حكومت صحیحي 

در آنجا بر سر كار آورد، موجبات تشریك مساعي بھتري را میان كشیشان ایرلندي و رم فراھم سازد، و 
. بھ پرداخت یك پنس بھ حوزه روحاني رم باشدمقرر دارد كھ ھر خانواري در ایرلند ھمھ سالھ موظف 

ھنري در آن موقع سرگرمتر از آن بود كھ از این تصویب رسمي پاپ استفاده كند، با این حال، آنچھ را پاپ 
، درمت مكمارو، شاه لنستر، كھ زن شاه برفني، تیرنان او، رورك، را ١١۶۶در . پیشنھاد كرده بود پذیرفت

ست وي شكست خورد و، چون رعایاي وي تبعیدش كردند، با دختر زیباروي در جنگي بھ د. فریفتھ بود
  . خود ایوا بھ انگلستان و فرانسھ گریخت

درمت از ھنري دوم نامھاي دریافت كرد بھ این مضمون كھ ھر كس از رعایاي وي، درمت را براي نیل 
در . ات شھریاري بداندبھ حق مشروعش، یعني سلطنت لنستر، كمك كند، باید خود را مستظھر بھ عنای

بریستول، واقع در ناحیھ ویلز، درمت حاضر شد، در برابر گرفتن تعھد كمك نظامي، دختر خویش ایوا را 
، بھ زني بدھد و حق جانشیني )قوي كمان(بھ ریچارد فیتس گیلبرت، ارل آوپمبروك، مشھور بھ سترانگبو 

ر دیگر اریكھ سلطنت را براي درمت باز گرفت ریچارد، با ١١۶٩در . سلطنت لنستر را بھ وي واگذار كند
روري اوكانر، كھ در آن ھنگام شاه واالي ایرلند بود، . ، لنستر را بھ ارث برد١١٧١و بعد از فوت وي در

لشكریان محصور ویلز . با سپاھي علیھ مھاجمان ویلزي بھ حركت در آمد و آنھا را در دوبلن محاصره كرد
در ھم شكستند، و سپاھیان ایرلندي، كھ نھ در فنون جنگ مھارت و نھ با شجاعت تمام صفوف دشمن را 

را احضار كرده )) قوي كمان((در این ھنگام چون ھنري دوم، . ساز و برگ كافي داشتند، پا بھ فرار نھادند
 بود، ریچارد بھ ویلز رھسپار شد، شاه را مالقات، و موافقت كرد كھ دوبلن و سایر بنادر ایرلند را بھ ھنري

  . واگذارد و بقیھ خاك لنستر را بھ عنوان تیول شاه انگلستان نگاه دارد

، حمایت طبقھ روحانیان )١١٧١(ھنري با چھار ھزار تن سپاھي در نزدیكي واترفرد بھ خشكي پیاده شد 
بھ این نحو، استیالي . ایرلند را جلب نمود، و تمامي ایرلند غیر از كانات و آلستر با وي بیعت كردند

یك سینود، . تي از قوم ویلز، بدون ھیچ خونریزي، مبدل بھ غلبھ نورمان و انگلستان بر خاك ایرلند شدجماع
متشكل از نخست كشیشان ایرلندي، پیروي كامل خویش را از شخص پاپ اعالم داشت و حكم كرد كھ از 

بھ اكثر . رم مطابق باشد آن پس آداب و مراسم نیایش در كلیساي ایرلند باید با تشریفات و مراسم انگلستان و
سالطین ایرلند اجازه داده شد كھ، بھ شرط تعھدات فئودالي و دادن خراج سالیانھ بھ شاه انگلستان، تاج و 
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. میكرد كھ نیروھایي كھ بھ جا گذاشتھ است میتوانند صلح و آرامش را حفظ كنند. تخت خویش را نگاه دارند
فتادند، و دستیاران و سپاھیان آنھا بیدریغ دست بھ تاراج گماشتگان وي بر سر غنایم بھ جان یكدیگر ا

. فاتحان منتھاي سعي خود را مبذول داشتند تا كشاورزان ایرلندي را بھ حالت سرف در آورند. مملكت زدند
ایرلندیھا با توسل بھ جنگ چریكي مقاومت ورزیدند، و حاصل این زد و خوردھا یك قرن آشوب و ویراني 

برخي از روساي عشایر ایرلند حاضر شدند مملكت خود را در اختیار اسكاتلند  ١٣١۵در سال . بود
در این موقع سردار اسكاتلندي، رابرت ذبروس، انگلیسیھا را در بنكبرن شكست داده، و ادوارد، . بگذارند

ي را پاپ یوآنس بیست و دوم جمیع افراد. نفر سپاھي در خاك ایرلند پیاده شده بود ٠٠٠,۶برادر رابرت با 
كھ بھ كمك اسكاتلندیھا بر میخاستند تكفیر كرد، با این حال، كلیھ ایرلندیھا زیر پرچم ادوارد گرد آمدند و در 

دو سال بعد، وي در نزدیكي دندوك ھزیمت یافت و بھ قتل . اریكھ سلطنت را بھ وي تفویض كردند ١٣١۶
رانولف ھیگدن، وقایعنگار انگلیسي . رسید، و شورش در عین در ماندگي و نومیدي بھ اضمحالل گرایید

اسكاتلندیھا مردماني ھستند امیدوار و نیرومند، و بھ قدر كفایت خودسر، لكن چون : ((قرن چھاردھم، نوشت
از ; این قوم نسبت بھ دشمنان خویش بیرحم ھستند. با انگلیسیھا بیامیزند، اخالقشان بسیار اصالح میپذیرد

ر مردي در بستر بمیرد، عملش را تنبلي موھني میپندارند، و اگر در اگ; بندگي بیش از ھر چیز متنفرند
ایرلند كماكان ایرلندي ماند، اما آزادیش را از )). میدان جنگ جان دھد، در خور ستایش فراوانش میشمرند

  . اسكاتلند بریتانیایي شد، لكن آزادي خود را حفظ كرد. كف داد

زاد و ولد كردند و زندگاني [ اراضي كم ارتفاع جنوبي]ان آنگلھا، ساكسونھا، و نورمانھا، در فروبوم
ملكم سوم سلحشوري بود كھ بارھا بر خاك . كشاورزي مملكت را بھ یك شیوه فئودالي از نو پي ریختند

انگلستان ھجوم برد، اما ملكھ وي مارگارت شھزاده خانمي از نژاد آنگلوساكسون بود كھ تكلم بھ زبان 
سكاتلند رواج داد، كشیشان انگلیسیزبان را بھ اسكاتلند برد، و كودكان خود را با انگلیسي را در دربار ا

آخرین و نیرومندترین پسران ملكھ مارگارت، دیوید اول، كلیسا را تنھا . آداب و سنن انگلیسي بار آورد
در كلسو دراي برا، ملروز، و ھالیرود دیرھایي براي رھبانان ; وسیلھ حكمفرمایي خویش ساخت

بھ جمع آوري ) براي نخستین بار در اسكاتلند(براي تقویت بنیھ مالي كلیسا ; لیسیزبان تاسیس كردانگ
عشریھ پرداخت، و چنان از كیسھ فتوت خود بھ نخست كشیشان و روساي دیرھا بذل میكرد كھ مردم بغلط 

ندز بدل بھ یك كشور در دوران سلطنت دیوید اول تمامي اسكاتلند غیر از ھایل. وي را از قدسیان پنداشتند
  . انگلیسي شد

مھاجران انگلیسي مبدل بھ اسكاتلندیھاي وطنپرست . با وجود این، چیزي از استقالل اسكاتلند كاستھ نشد
، كھ )شیر(ویلیام، ملقب بھ الین . ملكم چھارم آن اراضي را از دست داد. ھجوم برد و آنجا را تسخیر كرد

ده بود، بھ دست ھنري دوم اسیر شد و، در برابر سپردن تعھدي بھ درصدد تسخیر مجدد نورثامبرلند بر آم
). ١١٧۴(نشانھ پذیرش سروري پادشاه انگلستان و رھین منت وي بودن، اریكھ سلطنت خود را بازیافت 

پانزده سال بعد، در برابر كمك مالي بھ ریچارد اول براي تدارك سومین جنگ صلیبي، خود را از قید این 
اما پادشاھان انگلستان كماكان مدعي بودند كھ طبق سنت فئودالي بر شھریاران اسكاتلند  تعھد آزاد كرد،
الگزاندر سوم مجمعالجزایر ھبریدیز را از چنگ نروژ بیرون آورد و با انگلستان روابط . سروري دارند

بعد . شداسكاتلند در دوران سلطنت وي از یك عصر طالیي صلح و رفاه برخوردار ; دوستانھ برقرار كرد
از در گذشت الگزاندر، بر سر جانشیني میان رابرت ذبروس و جان بیلیل، از اخالف دیوید اول، نزاع 

  . افتاد

اما در مقابل . ادوارد اول پادشاه انگلستان از این موقعیت استفاده كرد و بیلیل بھ كمك وي بھ سلطنت رسید
این حال ھنگامي كھ ادوارد بھ بیلیل دستور داد  با). ١٢٩٢(پادشاه انگلستان را بھ سروري خود قبول كرد 

كھ سپاھیاني گرد آورد و بھ نفع انگلستان با فرانسھ جنگ كند، اشراف و اسقفان اسكاتلند علم شورش بر 
ادوارد اسكاتلندیھا را در ). ١٢٩۵(افراشتند و بھ بیلیل حكم كردند كھ بر ضد انگلستان با فرانسھ متحد شود 

، اشراف را منقاد خویش ساخت بیلیل را از سلطنت عزل كرد، سھ تن )١٢٩۶(اد محل دانبار شكست د
py  . انگلیسي را از جانب خود بھ حكومت اسكاتلند گماشت، و بھ انگلستان بازگشت 
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بسیاري از اشراف اسكاتلندي در انگلستان صاحب زمین بودند، و بھ ھمین سبب جز اطاعت از اوامر 
یكي از . سكاتلندیھاي سالمندتر شدیدا بھ اطاعت از انگلیسیھا مخالف بودندلكن ا. ادوارد چارھاي نداشتند

تشكیل و پادگان انگلیسي را ھزیمت )) سپاھي از عامھ مردم اسكاتلند((اینھا، موسوم بھ سر ویلیام واالس، 
لكرك اما ادوارد بازگشت و واالس را در فا. داد و خود یك سالي بھ عنوان نایبالسلطنھ بیلیل حكومت كرد

وي واالس را دستگیر كرد و طبق قانون انگلستان دستور داد كھ بھ  ١٣٠۵در سال ). ١٢٩٨(شكست داد 
یك سال بعد از این حادثھ، مدافع دیگري بھ اجبار . جرم خیانت، شكمش را بدرند و بند از بندش جدا سازند

دعي تاج و تخت شده بود، م ١٢٨۶رابرت ذبروس، نواده ھمان بروسي كھ در . قدم بھ عرصھ میدان نھاد
با جان كامین، یكي از نمایندگان برجستھ ادوارد اول در اسكاتلند، اختالفي پیدا كرد و در نتیجھ او را بھ قتل 

پس از ارتكاب چنین جرمي، بروس مجبور بھ افراشتن علم مخالفت شد و،علي رغم تكفیر پاپ و . رسانید
ادوارد بھ مجرد شنیدن . ر كرد تا تاج سلطنت بر سرش نھندحمایت عده كمي از اشراف، اطرافیان را وادا

بیكفایتي ادوارد دوم ). ١٣٠٧(این خبر، با سپاھیان خویش عازم شمال شد، اما در میان راه در گذشت 
نجبا و روحانیان اسكاتلند زیر لواي آن پادشاه تكفیر شده سر جیمز داگلس ادنبورگ . براي بروس نعمتي بود

، ادوارد دوم با عظیمترین ١٣١۴در . ورثامبرلند ھجوم بردند، و دارم را مسخر ساختندرا گشودند، بر ن
. سپاھي كھ اسكاتلند تا آن تاریخ بھ خود دیده بود متوجھ شمال، و با اسكاتلندیھا در بنكبرن رو بھ رو شد

ن را بروس بھ لشكریان خود دستور داده بود كھ در جلو صفوف خود گودالھایي حفر كنند و روي آ
بسیاري از سپاھیان انگلیسي حین تھاجم در این خندقھا افتادند، و سپاه ادوارد تقریبا بھ تمامي . بپوشانند

شوراي نیابت سلطنتي، كھ بھ اسم ادوارد سوم انگلستان را اداره میكرد، گرفتار  ١٣٢٨در . مضمحل شد
شد، كھ بنابر آن بار دیگر اسكاتلند جنگ با فرانسھ بود، و از این رو ناگزیر بھ عقد عھدنامھ نورثمتن 

  . كشور مستقلي میشد

ویلیام اول . در خالل این احوال، كشمكش ھمانندي در سرزمین ویلز منجر بھ مرافعھ دیگري شده بود
ویلیام . مدعي حكومت بر ویلز بود، زیرا آن كشور را بخشي از قلمرو دشمن مغلوب خویش ھرلد میدانست

مجال پیدا نكرد كھ ویلز را بر متصرفات خویش ضمیمھ كند، اما در سر حد در دوران زمامداري خویش 
شرقي آن سرزمین سھ امیر نشین مختلف ایجاد، و آن امراي سھ گانھ را تشویق بھ توسعھ قلمروشان در 

در ھمین اثنا ویلز جنوبي دستخوش تاخت و تاز دریازنان نورمان قرار گرفت، واز آثار . خاك ویلز كرد
بود كھ بر سر پارھاي از اسامي ) فرانسوي، بھ معني پسر یا پورfilsھمان (fitzآنھا یكي پیشوند استیالي 

سپاھیان  ١١۶۵در . كادو گن آپ بلدین این نورمانھا را مطیع و منقاد ساخت ١٠٩۴در . ویلزي عالوه شد
كشمكش با بكت ویلز قواي انگلیسي را در كورون شكست دادند، و ھنري دوم، كھ در این موقع گرفتار 

بود، استقالل ویلز جنوبي را بھ رھبري پادشاه روشنفكري چون ریس آپ گریفیذ بھ رسمیت شناخت 
لوئلین كبیر بر اثر كاردانیش در جنگ و مملكتداري تقریبا تمامي ناحیھ ویلز را زیر فرمان ). ١١٧١(

لكن نوادھاش لوئلین آپ ; دپسرانش بھ جان یكدیگر افتادند و مملكت را دچار ھرج و مرج ساختن. آورد
وحدت را اعاده داد، با ھنري سوم صلح كرد و بھ این نحو عنوان پرینس آو ویلز را ) ١٢٨٢' فت(گروفیذ 

ادوارد اول، كھ مصمم بود ویلز و اسكاتلند را با انگلستان متحد سازد، با ناوگان . براي خود بھ وجود آورد
وئلین در بر خوردي اتفاقي با عده كمي از نیروھاي مرزي ل). ١٢٨٢(و سپاه عظیمي بر ویلز ھجوم برد 

برادرش دیوید بھ دست ادوارد اسیر شد، و بھ فرمان شاه انگلستان سر از بدنش جدا كردند، و . بھ قتل رسید
ویلز ضمیمھ انگلستان شد . سرھاي دو برادر را از فراز برج لندن در معرض آفتاب، باد، و باران آویختند

در میان تمام این . عنوان پرینس آو ویلز را مختص ولیعھد ساخت ١٣٠١وارد در سال ، و اد)١٢٨۴(
سرافرازیھا و سقوطھا، مردم ویلز زبان و رسوم كھن خود را حفظ كردند، زمینھاي سنگالخ خود را با 

شجاعتي خیرھسرانھ بھ زیر كشت آوردند، و آالم شب و روز خود را با افسانھپردازي، شعر، موسیقي، و 
ھاي مبینوگیون شكل بخشیدند و، با لطافتي خوشاھنگ و عارفانھ كھ خاص طبع  غزلسراي آنھا بھ افسانھ

ھمھ سالھ آوازخوانان و خنیا گران در یك ایستدود یا . ویلز است، ادبیات سرزمین خود را غني ساختند
در یك . معلوم است ١١٧۶و قدمت تشكیل این گونھ محافل تا سال  - محفل ملي بھ دور ھم گرد میآمدند 

شر كت كنندگان در فن خطابھ، ادبیات، آواز خواني، و نواختن آالت موسیقي با ھم " مجلس ایستدود معموال
py  . مسابقھ میدادند
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مردان ویلز شجاعانھ میجنگیدند، لكن دوران جنگاوري آنھا زیاد طول نمیكشید، زیرا اشتیاق فراواني 
و بھ سر خانھ و زندگي خود برگردند و كار حراست از زن و بچھ داشتند، كھ میدان جنگ را پشت سر نھند 

اي كاش ((یكي از ضربالمثلھاي ویلزي موید این اشتیاق بھ زندگي است . و خانھ را شخصا بر عھده گیرند
  .)) ھر پرتوي از آفتاب دشنھاي میشد تا تھیگاه دوستداران جنگ را بدرد

X - ١٣١۵- ١٠۶۶: راینالند  

ل حوش راین سفال و مصبھاي متعدد آن از جملھ غنیترین سرزمینھاي جھان قرون ممالك واقع در حو
در جنوب راین كشور فالندر قرار داشت كھ از كالھ شروع میشد، از بلژیك امروزي عبور . وسطي بودند

از فالندر اسما تیولنشیني بود متعلق بھ پادشاه فرانسھ، لكن عمال دودماني . میكرد، و بھ سكلت منتھي میشد
نزدیكي . كنتھاي روشنفكر بر آن فرمان میراندند كھ تنھا مانع در برابر ایشان استقالل پر افتخار شھرھا بود

مغرب رود . راین مردم از تیره فالندري یا تخمھ مردم آلمان سفال بودند، و بھ یك لھجھ آلماني تكلم میكردند
داراي اصل سلتي بود كھ بھ یك لھجھ فرانسوي لیس مسكن والونھا یعني مخلوطي از آلمانھا و فرانسویھاي 

  . حرف میزدند

بازرگاني و صنعت ھم مایھ ثروت و ھم موجب پریشانخاطري گان، اودنارد، كور تره، ایپر، و كاسل در 
، شھرھا بر ١٣٠٠در . نواحي فالندري شمال خاوري، و بروژ، لیل، و دوئھ در نواحي والون نشین بود

ي محاكم ابتدایي جوامع بزرگتر یك دادگاه عالي براي تمامي مملكت تشكیل دادند و روسا; كنتھا تفوق داشتند
معموال كنتھا با شھرھا تشریك مساعي بھ عمل . بھ اختیار خویش با شھرھا و دول خارجي مذاكره میكردند

تي از میآوردند، مشوق صنایع و بازرگاني بودند قوه خرید و ارزش مسكوكات را ثابت نگاه میداشتند، و ح
اسلوب متحدالشكلي از اوزان و مقادیر را در تمامي شھرھاي مملكت ) دو قرن قبل از انگلستان( ١١٠٠

ضمن . جنگ طبقاتي بالمآل ھم آزادي شھرھا را از بین برد و ھم آزادي كنتھا را. خود رواج داده بودند
وازن در برابر بورژوازي از آنكھ بر عده، خشم، و قدرت پرولترھا افزوده میشد، و كنتھا براي ایجاد ت

خودراضي جانب پرولترھا را میگرفتند، اوگوست دراز كردند، و وي نوید داد كھ فالندر را بھ نحو موثري 
  . تابع سلطنت فرانسھ كند و آنھا را مدد رساند

د، انگلستان، كھ مشتاق بود بازار عمده صادرات پشم خویش را از بند نظارت پادشاه فرانسھ دور نگاه دار
فیلیپ این اتحاد مصلحتي را . با كنتھاي فالندر و انو، دوك برابانت و اوتو چھارم امپراطور آلمان، متحد شد

، كنتھا را مطیع خویش ساخت، و از حكومت اولیگارشي سوداگران فالندر، )١٢١۴(در بووین بر ھم زد 
دیگر كنت گي دو دامپیر فالندر ، بار ١٢٩٧در. كشمكش میان دول مقتدر و طبقات ادامھ یافت. حمایت كرد

پادشاه فرانسھ، فیلیپ زیبا، بر فالندر ھجوم برد، گي را بھ زندان افكند و وي . را با انگلستان متحد ساخت
لكن ھنگامي كھ سپاھیان فرانسوي درصدد تسخیر بروژ بر . را مجبور كرد تا فالندر را بھ فرانسھ واگذارد

ریان مھاجم را شكست دادند، سوداگران ثروتمند را قتل عام كردند، و آمدند، عامھ مردم قیام كردند و لشك
. فیلیپ، بھ تالفي این فضاحت، سپاه عظیمي بھ فالندر روانھ كرد. خود زمام امور شھر را بھ كف گرفتند

كارگران شھرھا بدون تدارك قبلي گرد ھم آمدند و لشكري بزرگ آراستند، و در نبرد كورتره شھسواران و 
گي دو دامپیر، كنت سالخورده از زندان آزاد شد و ). ١٣٠٢(ن مزدور و فرانسوي را شكست دادند سربازا

دوباره بھ مقام سابق خویش منصوب گشت، و اتحاد عجیب كنتھاي فئودال و پرولترھاي انقالبي ده سالي از 
تا نھم میالدي سرزمیني كھ امروزه ما آن را كشور ھلند مینامیم از قرن سوم . پیروزي برخوردار شد

، این سرزمین منتھي الیھ شمالي كشور میانگیر ٨۴٣در . بخشي از قلمرو سالطین فران محسوب میشد
در قرون نھم و دھم سرزمین، بھ منظور . لورن را تشكیل میداد كھ بر اثر عھدنامھ وردن بھ وجود آمده بود

آلمانھایي كھ ناحیھ شمال راین را . تقسیم شدبھبود دفاع در برابر تھاجم نورسھا، بھ چندین تیولنشین فئودال 
لقب )) اراضي جنگلي((ھاي انبوه پاك كردند و در آنجا سكنا گزیدند این سرزمین را ھولتالند یا  از بیشھ

اغلب مردمان این ناحیھ سرفھایي بودند كھ براي قوت الیموت دایما خود را ناگزیر بھ سد بستن در . دادند
حتي امروزه نیمي از خاك ھلند را زمینھایي تشكیل میدھند كھ، بر اثر . نھا میدیدندبرابر سیل یا زھكشي زمی

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



شھرھایي ھم وجود داشتند كھ مثل شھرھاي فالندر .ایجاد سیلبند، از زیر امواج دریا بیرون آوردھاند
. تندثروتمند و گردنكش نبودند، لكن در پرتو تجارتي منظم و صنعتي تدریجي شالوده و بنیان محكمي داش

  . میان این شھرھا، دوردرخت پر رونقتر از ھمھ بود

چند صباحي دلفت . ھارلم حكومتنشین كنت ھلند بود. اوترشت یكي از مراكز كسب علم محسوب میشد
شھر در ; شد .كردند، ھاگ یا الھھ را بھ عنوان مركز حكومت انتخاب ١٢۵٠پایتخت شد، و سپس، حدود 

  . آغاز بھ صورت دژ مستحكمي بود كھ یكي از خاوندھاي فئودال آن را در مصب رود آمستل بنا نھاد

میشدند، مشوق داد و ستد این پناھگاه امن، در كنار زوئیدر زه و وجود كانالھایي كھ با ھمھ طرف مرتبط 
، شھر آمستردام را بھ صورت یك بندر آزاد در آوردند، بھ این معني كھ بندر مزبور ١٢٩٧در . شد

از این . كاالھاي بازرگانان را میپذیرفت و ھمھ را بدون عوارض گمركي دوباره بھ خارج صادر میكرد
در آنجا نیز، مثل دیگر شھرھاي . ایفا كرد تاریخ بھ بعد بود كھ ھلند كوچك سھم بزرگي در دنیاي اقتصادي

در قرن سیزدھم، میبینیم كھ مارالنت، یكي از شعراي . آباد عالم، تجارت مایھ نشو و نماي فرھنگ شد
و در دیرھا ھنرھاي ; ھلند، با لحن شدیدي زندگاني تجملي طبقھ روحانیان عھد را بھ باد سخره گرفتھ است 

سفالگري، نقاشي، و تذھیبكاري، حیات بینظیر و بسیار شگرف خود را  ظریفھ ھلندي، مانند پیكرتراشي،
در جنوب ھلند دوكنشین برابانت قرار گرفتھ بود كھ در آن تاریخ مشتمل بر شھرھاي . شروع كردھاند

لیژ مستقال در دست جمعي از اسقفان بود كھ تا حدود زیادي بھ آن شھر . آنورس، بروكسل، و لوون میشد
  . داده بودند استقالل داخلي

پایینتر از دوكنشین برابانت و لیژ، ایاالت انو بود و نامور، لیمبورگ، و لوكزامبورگ، و ھمچنین دوكنشین 
لورن با شھرھاي تریر، نانسي، مس، و چند امیرنشین دیگري كھ اسما تابع امپراطوري آلمان و عمال در 

ھر كدام از این نواحي تاریخ پرھیجاني از . دقسمت بیشتر كارھاي خود تحت فرمان كنتھاي حاكم خود بودن
در . وقایع سیاسي، عشقورزیھا، و جنگھاي خاص خود داشت، و ما با احترام از آنھا یاد میكنیم و میگذریم

جنوب و مغرب این نواحي، بورگوني قرار گرفتھ بود كھ امروزه بخش خاوري ناحیھ مركزي فرانسھ را 
الت بھ مرور ایام چنان دستخوش تغییر و تحول بود كھ ذكر آن، ولو بھ حدود و ثغور این ای; تشكیل میدھد

ایجاز، از حوصلھ این تاریخ بیرون است، و بر سر تملك آن بھ قدري گردنھاي پر نخوت بر خاك افتاد كھ 
در . رودولف اول آنرا بھ صورت سلطنت مستقلي در آورد ٨٨٨در . شمارش آنھا فصلي جداگانھ میخواھد

ف سوم آن را بھ آلمان واگذار كرد، لكن در ھمان سال بخشي از خاك بور گوني، بھ عنوان رودول ١٠٣٢
  . یك دوكنشین بھ فرانسھ ملحق شد

دوكھاي بورگوني، مانند سالطین قبلي این ناحیھ، با فطانت بر رعایاي خود حكومت كردند، و اكثر بھ جان 
در . از حوادث مھم قرن پانزدھم اروپاست عصر درخشان فرمانروایي آنھا. و دل خواستار صلح بودند

ھاي  مخلوطي از تیره - ازمنھ كالسیك، سویس موطن قبایل متعددي از قبیل ھلوتھا، رایتیاییھا، و لپونتیھا 
در قرن سوم میالدي آلمانھا فالت شمالي را متصرف شدند و آنجا را . بود - سلتي، توتوني، و ایتالیایي 

د از سقوط امپراطوري كارولنژیان، این سرزمین بھ چند تیولنشین فئودال بع. رنگ و بوي ژرمني بخشیدند
لكن بھ بردگي در آوردن مردمان كوھي امري است . تقسیم شد كھ ھمگي تابع امپراطوري مقدس روم بودند

دھنشینان این . دشوار، و تعھدات فئودال را گردن مینھادند، بھ زودي خود را از بند سرف بودن رھانیدند
ھ، بدون دخالت غیر، بھ دور ھم جمع میشدند، روساي خود را آزادانھ انتخاب میكردند، و طبق قوانین ناحی

. آلمانھا و اھالي بورگوني، كھ از نظامات كھنسال ژرمني بود، بھ رتق و فتق امور خود میپرداختند
كانتونھاي ((و كشاورزان مجاور دریاچھ لوتسرن بھ منظور حفظ جان و مال یكدیگر با ھم متحد شدند 

كھ نام كشور سویس  - را تشكیل دادند، كھ عبارت بود از اوري، نیدوالدن، و شویتس ) یا والدشتتر))(جنگلي
  . از این سومي مشتق شده است

ھاي آلپ بھ وجود آمده بودند، مانند ژنو، كنستانس،  ساكنین قوي بنیھ شھرھایي كھ بھ محاذات گذرگاه
تخاب عمال و حكام و اجراي قوانین خویش از استقالل و آزادي برخوردار فرایبورگ، برن، و بال، در ان
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بودند مادام كھ مردمان این قبیل شھرھا باجھاي اساسي فئودالي را میپرداختند، خاوندھاي فئودال ایشان ھیچ 
  . گونھ مخالفتي با این رویھ نداشتند

، از این قاعده كلي مستثنا بودند، و نواحي شمالي را در تصرف داشتند ١١٧٣كنتھاي ھاپسبورگ، كھ از 
چون سعي میكردند كھ بھ بدترین شیوه رعایا را بھ پرداخت باجھاي فئودالي ملزم كنند، خود را منفور مردم 

مبادرت ورزیدند و )) اتحادیھ دایمي((، كانتونھاي سھ گانھ جنگلي بھ تشكیل یك ١٢٩١در . شویتس كردند
صورت تجاوز دول خارجي یا بروز آشوب داخلي بھ كمك یكدیگر  بھ قید سوگند ھمپیمان شدند كھ در

بشتابند، تمامي اختالفات خود را بھ وساطت فیصلھ دھند، و رداي قضاوت را شایستھ اندام كسي دانند كھ 
دیري نگذشت كھ لوتسرن، زوریخ، و . بومي وادي سویس باشد یا منصب خویش را بھ پول نخریده باشد

، دوكھاي ھاپسبورگ، براي وادار كردن مردم بھ پرداخت ١٣١۵در . زبور پیوستندكنستانس بھ اتحادیھ م
در گذرگاه مورگارتن پیاده نظام شویتس و اوري، مسلح . كلیھ باجھاي فئودالي، دو سپاه روانھ سویس كردند

لشكریان اتریشي عقب . شكست دادند)) نبر ماراتون سویس((بھ تبرزین، سواره نظام اتریشي را در 
و كنفدراسیون )) ١٣١۵دسامبر  ٩((كانتونھاي سھ گانھ پیمان حمایت متقابل خویش را تجدید كردند. ستندنش

شارمندان آزاد این اتحادیھ ; سویس در این تاریخ ھنوز كشور مستقلي نبود. سویس را بھ وجود آوردند
وندھاي فئودال و پارھاي از تعھدات فئودالي و سروري امپراطور مقدس روم را قبول داشتند لكن خا

آموختھ بودند كھ باید بھ قدرت آزادي شھرھا و كانتونھاي [ بھ حكم تجارب خویش]امپراطوران مقدس 

: فرانسھ - XIپیروزي مورگارتن زمینھ را براي ایجاد استوارترین ; سویس احترام گذاشت
١٠۶١ ١٣٢٨ -  ٠  

، فرانسھ )١١٨٠(بر اریكھ سلطنت زد فیلیپ اوگوست ھنگامي كھ فیلیپ دوم، مشھور بھ اوگوست، تكیھ  - 
كشوري بود كوچك، بھ ستوه آمده از تھاجم بیگانگان، و ظواھر حالش داللت بر قدرت و عظمت آیندھاش 

نورماندي، برتاني، آنژو، تورن، و آكیتن، با وسعتي سھ برابر تمام قلمرو پادشاه فرانسھ، در دست . نمیكرد
بھ آلمان پیوستھ بود، و ایالت پر رونق فالندر در واقع حكم قسمت بیشتر بورگوني . انگلستان بودند

واقع در جنوب خاوري فرانسھ، و (ایاالت لیون، ساووا، شامبري، پرووانس . امیرنشین مستقلي را داشت
و شھرھاي آرل، آوینیون، اكس، ) مشھور بھ داشتن شرابھاي عالي، روغن نباتي، میوه، و شعراي غزلسرا

  . م از استقالل برخوردار بودندو مارسي نیز ھر كدا

دوفینھ، واقع در حدود وین، بھ عنوان بخشي از خاك بورگوني بھ آلمان واگذار شده بود و اكنون مستقال 
خود . اقتباس میكرد اداره میشد)) دلفین((زیر نظر یك دوفن، كھ این عنوان را نشان خانوادگي خویش از 

سنیورنشین، و امالك مباشرین و ناظران شاھي تقسیم میشد كھ خاك فرانسھ بھ چندین دوكنشین، كنتنشین، 
یا بھ عبارت دیگر دوكھا، كنتھا، سنیورھا، -این سلسلھ مراتب معرف درجات اتكاي حكام این تقسیمات 

مجموعھ این سرزمینھا، كھ در قرن نھم میالدي فرانسیا نامیده . بھ شخص پادشاه بود- مباشرین، و ناظران 
پاریس، پایتخت پادشاه، در . مختلف و با محدودیتھاي فراوان تابع اوامر پادشاه فرانسھ بودمیشد، بھ درجات 

حتي نام رومي آن بر این نكتھ گواھي ; ھایي پرگل والي شھري بود صاحب عمارات چوبي و كوچھ ١١٨٠
ه از بوي عفونت فیلیپ اوگوست، آزرد. میخواندند)) شھر گل((میداد، زیرا در آن تاریخ پایتخت را لوتتیا یا 

ھاي پاریس را با تختھسنگھاي  ھاي شھر كھ در كنار رود سن قرار داشت، فرمان داد تا تمامي كوچھ كوچھ
  . محكمي مفروش سازند

وي یكي از سھ تن سالطین مقتدري بود كھ در این عصر فرانسھ را بھ مقام رھبري عقالني، اخالقي، و 
فیلیپ اول، كھ در . نیز مردان نیرومندي بر فرانسھ حكمفرما بودندلكن قبل از وي . سیاسي اروپا باال بردند

آنژو را تشویق كرد تا زنش كنتس برتراد را بھ زني / چھلسالگي زن خویش را طالق گفت و فولك كنت د
كشیشي را پیدا . بھ وي دھد، یكي از این قبیل مردان بود، زیرا با این عمل جاي خود را در تاریخ باز كرد

pyبھ كمك تشریفات مذھبي این زناكاري را بھ صورت ازدواجي مشروع در آورد، اما پاپ  كردند تا
m
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اوربانوس دوم، كھ مقارن این احوال براي بر انگیختن مردم بھ جنگ صلیبي اول وارد خاك فرانسھ شده 
مل خود لكن چندي پس از این واقعھ، از ع; فیلیپ مدت دوازده سال اعتراف كرد. بود، پادشاه را تكفیر كرد

بھ شوھران دوگانھ . برتراد ھمراه فیلیپ بھ آنژو سفر كرد. پشیمان شد و ملكھ خویش را دوباره فرا خواند
  . و ظاھرا تا آنجا كھ جذبھ فریبندگیش اجازه میداد دل ھر دو را بھ دست آورد; خویش درس دوستي آموخت

كتي را بھ پسرش لویي ششم واگذاشت كھ فیلیپ، كھ در چھل و پنج سالگي آدم فربھي شده بود امور مھم ممل
لویي بیست و چھار سال تمام را در مبارزه . وي سزاوار اسم بھتري بود; او نیز بھ لویي فربھ اشتھار داشت

ھا بھ سرقت میبردند گذرانید و سر انجام در این مبارزات  با بارونھاي دزدي كھ اموال مسافران را در جاده
ھر چھ از دستش بر میآمد براي ; الیقي مباني حكومت پادشاھي را تقویت كرد وي با تشكیل سپاه. پیروز شد

حمایت از كشاورزان، صنعتگران، و كمونھا انجام داد و، از حسن تشخیص، سوژه نامي را كھ رئیس دیر 
وي . سوژه ریشلیو قرن دوازدھم بود. دني بود بھ سمت صدر اعظم و دوست مشاور خویش بر گزید - سن 

كشاورزي را تشویق كرد، و ترقي ; رد، عدالت و دوراندیشي، بھ تمشیت امور فرانسھ پرداختدر سایھ خ
و شرح جامع و ; بھ طرح و ساختمان یكي از اولین و عالیترین شاھكارھاي سبك گوتیك اقدام ورزید; داد

حیات لویي  سوژه تا آخرین لحظھ. دقیقي از كارھاي دیواني و اعمال روزانھ خود را بھ رشتھ تحریر كشید
لویي . و خود گرانبھاترین میراثي بود كھ لویي براي فرزند خویش بجا گذاشت; فربھ بھ وي خدمت كرد

خیال میكردم زن پادشاھي میشوم، لكن در واقع ((آكیتن دربارھاش گفت كھ / ھفتم مردي بود كھ الئونور د
عقیده و طبق اوامر وجداني خویش لویي در انجام تكالیف سلطنت از روي خلوص .)) او را رھباني یافتم

فداكاري وي در اداره امور حكومت بھ نظر الئونور . كوشش ورزید، اما فضایل وي خانھ خرابش كرد
شكیبایي وي در برابر عشقورزیھاي او اھانت را بر مسامحھ افزود، تا آنكھ . غفلت از تكالیف زناشویي بود

ھنري دوم شاه انگلستان در آمد، و دوكنشین آكیتن را بھ سرانجام الئونور شوھر را طالق داد بھ ازدواج 
  . شوھر جدید خود پیشكش كرد

لویي، كھ بدین نحو سرخورده بود، دوباره بھ گوشھ زھد و پرھیزكاري خود بازگشت و امر خطیر ایجاد 
ھ بعدا فیلیپ دوم، مشھور بھ اوگوست، مانند فیلیپ دیگري ك. یك فرانسھ نیرومند را بھ پسر خود واگذاشت

اي بود كھ دیھیم شاھي بر سر گذاشتھ باشد، بھ عبارت ))بورژواي نجیبزاده((بھ سلطنت رسید، در حكم 
مشوق فضل و ادب بود، ; دیگر ھوش بسیاري براي انجام امور داشت كھ احساسات از شدت آن میكاست

اط، در عین احتیاط آدمي بود از روي زیركي محت; بي آنكھ خود استعدادي براي كسب دانش داشتھ باشد
  . شجاع، صاحب خلقي زود رنج، و حاضر بھ بخشایش

در دینداري جانب اعتدال را رعایت ; در كسب و جمع مال بي بندوبار بود، لكن جلو نفس اماره را میگرفت
و ; میكرد و در عین حال كھ نسبت بھ كلیسا سخي بود، نمیگذاشت روحانیان ناسخ اصول سیاسي وي باشند

بھ طور دلپذیري انعطافناپذیر و بھ شكل بیرحمانھاي خردمند  محترم،چنین آدمي كھ در آن واحد خشن و 
بود، درست ھمان كسي بود كھ فرانسھ براي بقاي خویش در مقابل انگلستان ھنري دوم و آلمان فردریك 

  . بارباروسا الزم داشت

چھار سال بعد وي . فوت كرد ١١٨٩اولش، ایزابل در  ھمسر. ازدواجھاي وي آشوبي در اروپا بھ پا كرد
این ازدواجھا جنبھ سیاسي داشت و . اینگبورگ، شاھزاده خانم دانماركي، را بھ عقد ازدواج خویش در آورد

بعد از یك روز او را نادیده . اینگبورگ بھ مذاق فیلیپ خوش نیامد. بیشتر متضمن ثروت بود تا عشق
ز این ازدواج نگذشتھ بود كھ شورایي مركب از اسقفان فرانسھ را واداشت تا انگاشت، و ھنوز یك سالي ا

فیلیپ با  ١١٩۶در . پاپ كلستینوس سوم حاضر بھ تایید حكم اسقفان نشد. حكم طالق وي را جاري كنند
كلستینوس وي را تكفیر كرد، لكن فیلیپ سر سختي . وجود مخالفت پاپ، با آنیس دو مران عروسي كرد

ترجیح میدھم نیمي از قلمرو : ((و مشھور است كھ وقتي احساسات رقیقھاش را بھ غلیان آمد، گفتنشان داد 
اینوكنتیوس سوم بھ وي امر كرد كھ اینگبورگ را دوباره نزد .)) خود را از كف بدھم و از آنیس جدا نشوم

در كلیساھاي فرانسھ  چون فیلیپ خودداري ورزید، پاپ شكستناپذیر كلیھ مراسم مذھبي را; خود باز گرداند
فیلیپ بر آشفت و تمامي اسقفاني را كھ از پاپ اطاعت میكردند معزول كرد و بر صالحالدین . ممنوع كرد
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بعد از . میگرود[ ص]، و تھدید كرد بھ آیین محمد ))كھ تحت اوامر یك نفر پاپ نیست((ایوبي رشك برد 
. ریج از ترس عذاب دوزخ زمزمھ آغاز كردندچھار سال كھ این مبارزه مذھبي ادامھ یافت، مردم بھ تد

در اتامپ محبوس  ١٢١٣، اما اینگبورگ را تا )١٢٠٢(فیلیپ ناگزیر از آنیس محبوب خود دست كشید 
  . و باالخره در آن سال بود كھ او را بھ بستر خویش راه داد. نگاه داشت

و در ) ١٢٠۴(نگلستان بیرون آورد در میان این شادیھا و شداید، فیلیپ بار دیگر نورماندي را از چنگ ا
عرض دو سال بعد برتاني، آنژو، من، تورن، و پواتو را بھ سرزمینھایي كھ مستقیما زیر نظر وي اداره 

  . میشد ضمیمھ كرد

ناظران . اكنون وي آن قدر نیرومند بود كھ بتواند بر تمامي دوكھا، كنتھا، و سنیورھاي قلمروش چیره شود
حوزه سلطنت وي دیگر باریكھ زمیني در ; و مباشران مخصوص وي بر حكومتھاي محلي نظارت داشتند

جان، پادشاه  .ساحل رود سن نبود، بلكھ مملكت عظیم نیرومندي بود در شمار دیگر ممالك مھم عالم
انگلستان، كھ اكنون متصرفات خود را در فرانسھ از دست داده بود، حاضر نمیشد دست روي دست 

وي اوتو چھارم امپراطور آلمان، و كنتھاي بولوني و فالندر را تشویق كرد كھ در برابر این . بگذارد
  . توسعھطلبي فرانسھ با وي متحد شوند

فیلیپ بھ عوض آنكھ لشكریان خود را براي مقابلھ بھ این . اوريھجوم زند، و سایرین از طرف شمال خ
ھاي زیاد تقسیم كند، با عمده قواي خود بر متفقین جان ھجوم برد و آنھا را در  تھاجمات جداگانھ بھ دستھ

; سبب عزل اوتو شد: آن نبرد قضایاي چندي را فیصلھ بخشید). ١٢١۴(بووین، نزدیكي لیل، شكست داد 
و اضمحالل امپراطوري ; بھ استیالي آلمان خاتمھ داد; را در اختیار فردري دوم گذاشتسلطنت آلمان 

كانتن را بھ  - آمین، دوئھ، لیل، وسن; كنتھاي فالندر را تابع پادشاه فرانسھ كرد; مقدس روم را جلو انداخت
شاه انگلستان، را در جان، پاد. خاك فرانسھ افزود، و در واقع شمال خاوري فرانسھ را تا رود رن امتداد داد
مایھ تضعیف حكومت . مقابل بارونھایش بیپناه بھ جا نھاد و او را ناگزیر بھ امضاي ماگناكارتا كرد

پادشاھي و تحكیم فئودالیسم در انگلستان و آلمان شد و، درست بر عكس، حكومت سلطنتي فرانسھ را 
براي پیشرفت و ترقي كمونھا و طبقات و باالخره وضع مساعدي ; تقویت، و فئودالیسم آن را تضعیف كرد

فیلیپ كھ قلمرو . متوسط فرانسھ كھ در جنگ و صلح جدا از فیلیپ طرفداري كرده بودند، پیش آورد
چون نیمي از . شھریاري خویش را سھ برابر كرده بود، با اخالص و مھارت بھ تنظیم امور آن مشغول شد

ز شوراي دولتي و تشكیالت حكومتي كوتاه كرد و افراد اوقات با كلیسا كشمكش داشت، دست روحانیان را ا
با ; وي بھ تعداد زیادي از شھرھا منشور خود مختاري تفویض كرد. طبقھ حقوقدان را بھ كار گماشت

متناوبا از یھودیان حمایت كرد، و اموال آنھا را ; اعطاي امتیازاتي بھ سوداگران، مشوق بازرگاني شد
عواید روزانھ . ي وجھ نقد دریافت كرد و، بھ این نحو، خزانھ خود را انباشتبھ جاي خدمات فئودال; چاپید

در دوران سلطنت وي . یعني بھ دو برابر بالغ شد) دالر ٠٠٠,٢۴٠(لیور  ٢٠٠,١لیور بھ  ۶٠٠پادشاه از 
ھنگامي كھ فیلیپ در . نماي خارجي نوتردام تكمیل، و لوور بھ عنوان دژي براي محافظت سن احداث شد

  سن لویي  - ٢. ، فرانسھ امروزي قدم بھ عرصھ وجود نھاده بود)١٢٢٣( گذشت

تاریخ بیشتر از آن جھت . سلطنت پسر وي لویي ھشتم كوتاھتر از آن بود كھ بتواند كار درخشاني انجام دھد
لویي ھشتم را بھ خاطر دارد كھ زني پسندیده چون بالنش دو كاستي را بھ عقد ازدواج خویش در آورد، و 

اثر این ازدواج صاحب پسري شد كھ در تاریخ قرون وسطي، مانند آشوكا در ھند باستان، ھم یك پادشاه بر 
ھنگامي كھ لویي ھشتم در گذشت، پسرش لویي نھم، دوازده سال، و بالنش، سي و . بود و ھم یك قدیس

آكیتن یعني از / دھشت سال داشت بالنش دختر آلفونسو نھم پادشاه كاستیل و نواده ھنري دوم و الئونور 
وي زني بود زیبا و فریبنده، نیرومند، و صاحب سیرت پسندیده و . تبار شھریاران بود و شھزادھوار زیست

در عین حال، چون در دوران زناشویي و پس از مرگ شوھر دامان عفافش پا ماند و خود را ; كارداني
py  وقف تربیت یازده فرزندش كرد، مردمان 
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ھم )) بالنش، مادر نازنین((گرامي میداشت، بلكھ بھ ھمان نسبت بھ وي بھ عنوان ) )بالنش، ملكھ نازنین((
مبالغ عظیمي بھ مصرف ; بالنش عده زیادي از سرفھاي امالك سلطنتي را آزاد كرد. احترام میگذاشت

براي دختراني كھ بھ علت فقر بھ خود جرئت عشقورزي و امید ازدواج نمیدادند ; امور خیریھ رسانید 
بر اثر نفوذ او بود كھ بر ; و بھ پرداخت مخارج احداث كلیساي جامع شارتر كمك كرد; زیھ تدارك دید جھی

ھاي الوان كلیساي مزبور مریم را نھ بھ صورت دختري با كره، بلكھ بھ شكل یك ملكھ نقش  روي شیشھ
قدري بود كھ نسبت بالنش پسر خود لویي را بي اندازه دوست میداشت و حسادتش در این باره بھ . كردند

  . بھ زن لویي نظر تنگي میكرد

ملكھ با جھدي بلیغ لویي را صادقانھ بھ پیروي از اصول دیانت مسیح تربیت كرد و بھ وي گفت كھ مردن 
لكن بالنش مسئول . فرزند در نظرش بھ مراتب ترجیح دارد تا ارتكاب او بھ یكي از گناھان كبیره

او خودش كمتر میشد كھ سیاست را فداي احساسات كند، چنانكھ . سرسپردگي عجیب لویي بھ كلیسا نبود
. غرض از پیوستن وي بھ جھاد ظالمانھ علیھ آلبیگاییان بسط قدرت شھریاري در نواحي جنوبي فرانسھ بود

، در حالي كھ لویي بزرگ میشد، بالنش مملكت را اداره میكرد، و بندرت )١٢٣۵- ١٢٢۶(سال  ٩مدت 
در آغاز دوران نیابت سلطنت . فرانسھ پادشاھي الیقتر از این زن بھ خود دیده باشد اتفاق افتاده بود دكھ

بالنش، بارونھا، بھ امید آنكھ میتوانند اختیاراتي را كھ در زمان سلطنت فیلیپ دوم از كف داده بودند از یك 
یي خویش بر آنھا بالنش با خردمندي و دیپلوماسي توام با شكیبا. زن باز ستانند، علم شورش برافراشتند

در مقابل انگلستان با لیاقت كافي مقاومت كرد و سپس با شرایط منصفانھاي بھ امضاي یك متاركھ . فایق آمد
ھنگامي كھ لویي نھم بھ سن بلوغ رسید و زمام امور حكومت را بھ دست گرفت، مملكتي . جنگ رضا داد

  . را بھ ارث میبرد نیرومند و مرفھ و برخوردار از صلح

ي جواني بود زیبا روي، یك سرو گردن بلندقامتتر از بیشتر شھسواران، با خطوط سیمایي خوش تراش، لوی
آدمي بود بسیار خوش ذوق كھ لباسھاي فاخر و اثاثھ تجملي را . پوستي سفید، و مویي طالیي پررنگ

و مسابقات  لكن دلداده شكار و قوشبازي، تفریحات،; عالقھ وافري بھ كتاب نشان میداد ; دوست داشت
  . میداني بود

در این تاریخ ھنوز قدیس نشده بود، زیرا رھباني شكایت پیش بالنش برد كھ پادشاه با زنان سروسري 
  . دارد

وي سر مشقي براي وفاداري بھ اصول . بالنش برایش زني پیدا كرد، و لویي صاحب سرو ساماني شد
یي یازده فرزند داشت و خودش در تعلیم و تربیت زناشویي، و نمونھ بارزي از انجام تكالیف پدري شد، لو

بھ تدریج وي از تجمالت دست كشید، بیش از پیش بھ زندگي ساده عالقھمند شد و . آنھا دقیقا مراقبت میكرد
لویي معتقد بود كھ حكومت . تمام كوشش خویش را صرف امور حكومت، كارھاي خیریھ، و عبادت كرد

لي و بقاي قوم، و ھمچنین حراست ضعفا و مستمندان در برابر اقویا پادشاھي وسیلھاي است براي وحدت م
  . یا معدودي مردمان خوشبخت

  وي حقوق نجبا را محترم میشمرد، آنھا را تشویق بھ انجام تعھداتشان نسبت بھ سرفھا و 
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ید واسالھا و سرور سروران میكرد، لكن حاضر نبود ببیند كھ ھیچ یك از حكام فئودال اختیارات جد
ھر جا پاي اجحافاتي از جانب خاوند نسبت بھ رعیت بھ میان آمد، لویي شدیدا . شھریاري را نقض كنند

مداخلھ میكرد و در چند مورد خاوندھایي را كھ بدون دادرسي مقرر آدمھایشان را بھ قتل رسانیده بودند 
را بھ خاطر كشتن چند  بسختي مجازات كرد، ھنگامي كھ آنگران دوكوسي سھ تن از دانشجویان فالندري

خرگوش در مملكتش بھ دار آویخت، بھ فرمان لویي وي را در قلعھ لوور زنداني كردند، و پادشاه تھدید 
سھ نماز خانھ ) ١ - كرد كھ دو كوسي را بھ دار میآویزد، سرانجام وي را با شرایطي از زندان آزاد كرد 

بیشھاي را كھ در آن )٢; مراسم قداس برپا شوداحداث كند تا در آنجا ھمھ روزه براي سھ تن مقتولین 
در امالكش از حقوق شكار و ) ٣;دانشجویان جوان خرگوش گرفتھ بودند بھ دیر قدیس نیكوالوس ببخشد 

سھ سال از عمر خود را در فلسطین بھ خدمت بگذراند ) ۴; صالحیت رسیدگي بھ مرافعات محروم شود
لویي كینھتوزي و انتقامجویي و جنگھاي خصوصي . بپردازد پوند بھ پادشاه ۵٠٠,١٢جریمھاي معادل ) ۵;

بھ تدریج كھ دادرسي با اقامھ دلیل جانشین نبردھاي . فئودال را ممنوع كرد و دوئل را امري نكوھیده شمرد
ھا در ھر  این قبیل دادگاه. ھاي شاھي دادند تن بھ تن شد، رفتھ رفتھ محاكم باروني نیز جاي خود را بھ دادگاه

حق استیناف از احكام قضات محاكم . از طرف ناظران یا نمایندگان شخص پادشاه تشكیل میشدندمحلي 
باروني بھ دیوان عدل مركزي پادشاه مسجل شد، و در خالل قرن سیزدھم، در كشور فرانسھ، نظیر 

این از دوران استیالي رومیان بھ . انگلستان، حقوق فئودالي جاي خود را بھ یك حقوق عرف مملكتي داد
در دوران سلطنت سن لویي، ثروت . طرف، ھرگز فرانسھ از چنین رفاه و امنیتي برخوردار نشده بود

لویي اعتقاد . فرانسھ بھ درجھاي رسید كھ قادر شد سبك معماري گوتي را بھ اوج اعتال و غناي خود برساند
را از كف دھد، در مناسبات داشت و ثابت كرد كھ یك دولت میتواند بي آنكھ ذرھاي از حیثیت و قدرت خود 

وي تا نھایت امكان از جنگ دوري میكرد، لكن وقتي خطر بروز . خارجي خود عادل و سخي باشد
pyتجاوزي در كار بود، سپاھیان خود را با كارداني تمام میآراست، نقشھ مبارزات خود را قبل از شروع 
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رتي بھ موقع اجرا میگذاشت و چنان جنگھا طرح میكرد، و در اروپا این گونھ طرحھا را با قوت و مھا
بھ مجردي كھ از امنیت فرانسھ خاطر . شرافتمندانھ صلح میكرد كھ جایي براي توجھ بھ انتقام باقي نمیماند

جمع میشد، سیاست صلحآمیزي اتخاذ میكرد كھ بھ موجب آن حاضر بود بر سر حقوق مشروع مورد 
. نھ حاضر نبود بھ راضي كردن دشمن بپردازدلكن درباره دعاوي غیر عادال; اختالف مصالحھ كند

. سرزمینھایي را كھ اخالف لویي از انگلستان و اسپانیا گرفتھ بودند بھ آن دو كشور مسترد داشت
مشاورانش از این عمل مكدر و متاسف شدند، اما اقدام لویي باعث دوام صلح شد و حتي در طي سالھاي 

گیوم دو . صلیبي بود، فرانسھ از خطر ھجوم ایمن ماند طوالني كھ لویي دور از وطن مشغول جنگھاي
فرانسھ با  ١٢٧٠تا  ١٢۴٣از . مردم از او میترسیدند، زیرا عادل است: ((شارتر درباره لویي چنین نوشت

ھنگامي كھ ھمسایگان فرانسھ با یكدیگر میجنگیدند، لویي نھایت سعي را . ھیچ دشمن مسیحي در جنگ نبود
ھا بھ كار میبرد و نظر مشاوران خود را، كھ میگفتند این قبیل كشمكشھا را باید دامن در آشتي دادن بین آن

  . زد تا مایھ تضعیف دشمنان بالقوه شود، ریشخند میكرد

مردم در شگفت بودند كھ چگونھ چنین . پادشاھان خارجي مرافعات خود را بھ حكمیت وي احالھ میكردند
لویي آدمي بھ كلي عاري از نقص یا، بھ قول یكي از ادبا،  .آدم نازنیني پادشاھي چنین نازنین است

وي گاھي، شاید بھ علت ناخوشي، آتشي ; نبود)) ھیوالي كاملي كھ ھرگز جھان بھ چشم خود ندیده است((
بعضي اوقات صفاي درونش بھ حدي میرسید كھ او را بھ خوش باوري یا ارتكاب ندانم كاري . مزاج بود

ملھ بود جنگھاي صلیبي وي كھ از روي محاسبھ غلط صورت گرفت، و مبارزات متمایل میكرد، از این ج
ھر چند لویي در مقام . ناشیانھاش در مصر و تونس كھ جان خود و جمع دیگري را بر سر آن گذاشت

معاملھ با دشمنان مسلمان خویش آدمي درستكار بود، نتوانست در مورد ایشان نیز ھمان تفاھم 
  . ر مورد دشمنان مسیحیش با موفقیت معمول میداشت بھ كار بردجوانمردانھاي را كھ د

یقین كودكانھاش بھ دیانت وي را بھ یك عدم تساھل مذھبي واداشت كھ بھ استقرار دستگاه تفتیش افكار در 
خزانھ وي با ضبط . فرانسھ كمك كرد و ترحم طبیعي وي را براي قربانیان جھاد آلبیگایي خاموش نمود

ان محكوم انباشتھ شد، و پاي شوخ طبعي عادي وي چون بھ یھودیان فرانسوي رسید لنگ اموال بدعتگذار
  . شد

صرف نظر از این نقایص، لویي، در جزئیات اخالق، بھ طرز شایستھاي شباھت بھ مردي داشت كھ غایت 
مي كھ ھنگا. ھیچ روزي از عمرم نشنیدم كھ از كسي بدگویي كند: ((ژوئنویل مینویسد. مطلوب مسیحیي بود

لیور  ٠٠٠,١٠مسلمانان در مقابل دریافت مبلغي كھ تصور میكردند تمام فدیھ است و در واقع كمتر از 
بود لویي را آزاد كردند، آن پادشاه، علي رغم اعتراض مشاوران خویش، بقیھ را نزد ) دالر ٠٠٠,٠٠٠,٢(

ھ عمال خویش در تمامي قبل از آنكھ عازم نخستین جنگ صلیبي شود، بھ كلی. مسلمانان ارسال داشت
ھر كس از ما یا نیاكانمان شكایتي داشتھ باشد، و ھمچنین نسبت بھ اجحافات یا ((مملكت فرمان داد كھ 

اخاذیھاي ناظران، فرمانداران، جنگلبانان، ماموران اجرا، و یا زیر دستان آنھا دادخواه باشد، باید 
اغلب اوقات، : ((ژوئنویل میگوید. قیق بھ عمل آوریدھایش را كتبا بپذیرید و درباره آن شكایات تح خواستھ

بعد از اجراي مراسم قداس، بھ جنگل ونسن میرفت، بر روي زمین مینشست، بھ درختي تكیھ میداد و ما را 
جمیع افرادي كھ تقاضا یا شكایتي داشتند، بدون آنكھ حاجب و دربان یا ; مجبور میكرد كھ گردش بنشینیم

بھ پارھاي از قضایا شخصا رسیدگي میكرد، و .)) میآمدند و با وي گفتگو میكردندممانعتي در كار باشد، 
اما براي ھر دادخواھي حق استیناف ; برخي دیگر را بھ مشاوراني كھ در اطرافش نشستھ بودند احالھ میداد

نابینایان، و  دادن بھ پادشاه را بیشماري بیمارستان، نوانخانھ، دیر، ضیافتخانھ براي زایران، اقامتگاه ویژه
بھ ماموران . براي فواحشي كھ توبھ كرده بودند تاسیس و ھبھ كرد) مشھور بھ خانھ دختران خدا(خانھاي 

خود در ھر ایالتي دستور داد تا مردمان سالخورده و مستمند را پیدا كنند و در حق آنھا اعانھاي از خزانھ 
د كھ ھر جا میرفت، ھمھ روزه صد و بیست نفر از این وظیفھ را یك قید اخالقي ساختھ بو. عمومي بپردازند

فقرا را اطعام میكرد، سھ نفر از آنھا را دعوت میكرد تا بر سر خوان كنار وي بنشینند، خودش براي آنھا 
مانند ھنري پادشاه انگلستان، پیشخدمتي جذامیان را میكرد و با . غذا میكشید، و پاھاي آنھا را شستشو میداد

ھنگامي كھ در نورماندي قحطي روي داد، مبالغ ھنگفتي صرف تھیھ . خوراك میداد دست خویش بھ آنھا
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ھمھ روزه بھ بیماران، مستمندان، زنان بیوه، زنان زنداني . خواربار براي مردم نیازمند آن سامان كرد
 بھ.)) بھ قدري صدقھ میداد كھ تقریبا محال بود میزان آن را بر شمرد((ھاي مفلوج  ،فواحش، و عملھ

مستمنداني كھ . عالوه، اجازه نمیداد كھ درباره این قبیل اعانات سر و صدایي راه افتد و اجر آن از بین برود
این عمل در خلوت و دور از انظار صورت . پاھایشان را شستشو میداد از بین نابینایان انتخاب میشدند

. تھ است شخص پادشاه استمیگرفت، و قاعدتا بھ مستمندان نمیگفتند كسي كھ بھ خدمتشان كمر بس
جراحاتي كھ در كنج عزلت بر خویش وارد آورده بود بر دیگران مجھول ماند، تا آنكھ بعد از مرگ بر 

در نواحي باتالقي سنتونژ بھ عارضھ تب و نوبھ  ١٢۴٢در مبارزات . روي پوست بدنش آشكارا دیده شد
شاید بھ علت درك این . یك بھ مرگ بودنزد ١٢۴۴لویي در ; بیماري سبب كم خوني مزمن شد. مبتال شد

راستش را بخواھیم، بعد از بھبود از ھمین بیماري . قبیل حاالت بود كھ بیش از پیش بھ دیانت روي آورد
وي، بھ سیره زاھدان، با . بخصوص بود كھ در مراسم تحلیف براي شركت در جنگ صلیبي شركت جست

  . كشتن خواھشھاي نفساني بنیھ خودش را تحلیل برد

ھنگامي كھ از اولین جنگ صلیبي مراجعت كرد، با آنكھ فقط سي و ھشت سال از عمرش میگذشت، پشتش 
خمیده و سرش بیمو شده بود، و از دوران جواني چیزي بر جا نمانده بود مگر وقار تابناك ایمان بیریا و 

فتھ شده بود بر تن در زیر ي جبھ قھوھاي رنگ مخصوص رھبانان، پیراھني كھ از موي با. حسن نیت وي
رھبانان دو فرقھ . میكرد، و دستور میداد كھ زنجیرھاي آھني كوچكي را تازیانھوار بر بدنش بكوبند

عالقھاش بھ رھبانیت . فرانسیسیان و دومینیكیان را بھ جان دوست میداشت و بي دریغ بھ آنھا كمك میكرد
بھ اشكال توانست خود را از چنین خیالي چنان بود كھ واقعا میخواست پیرو فرقھ فرانسیسیان شود، و 

وي روزي دوبار در مراسم قداس شركت میجست، طبق احكام شرع بھ تالوت ادعیھ سومین . منصرف كند
قبل از رفتن بھ بستر پنجاه ; و نھمین نماز، نماز مغرب، و نماز واپسین میپرداخت) نماز ظھر(و ششمین 

در عید ظھور مجدد مسیح و در ایام . و بھ نمازخانھ میرفت تا با كشیشان نماز صبح بگزارد ماریابار آوه 
اغلب رعایاي وي بھ تقدس پادشاه خویش . روزه بزرگ از نزدیكي با ھمسر خویش خودداري میكرد

. نام نھاده بودند)) برادر لویي((خطاب میكنند، او را )) برادر((یگر را میخندیدند و بھ تقلید رھبانان، كھ یكد
بھتر میبود اگر كس دیگري بھ جاي تو پادشاه میشد، زیرا تو فقط پادشاه : ((زماني زن جسوري بھ وي گفت
سخت عجب است كھ تو را از . قباحت دارد كھ تو پادشاه فرانسھ باشي... فرانسیسیان و دومینیكیان ھستي

من لیاقت آن را ندارم كھ پادشاه باشم و اگر ...راست میگویي: ((لویي جواب داد.)) قامت خلع نمیكنندم
مشیت منجي بر این قرار گرفتھ بود، شخص دیگري بھ جاي من نشستھ بود كھ بھتر از من میدانست 

  . چگونھ مملكت را اداره كند

دني مدعي بود كھ میخي از صلیب  - دیر سن . وي با شور و رغبتي در خرافات عصر خویش سھیم بود
میخ مزبور یك روز پس از آنكھ در طي تشریفاتي بھ مردم نشان داده شد، مفقود . واقعي را در اختیار دارد

از شنیدن خبر بسیار  لویي كھ. براثر انتشار این خبر غوغاي عظیمي بر پا، و سرانجام میخ پیدا شد. گشت
.)) ترجیح میدادم كھ بھترین شھر مملكتم را ببلعند و میخ نابود نشود: ((آسوده خاطر شده بود، اظھار داشت

، چون بودوئن دوم، پادشاه قسطنطنیھ براي رھایي قلمرو خویش از شر مشكالت بھ پول احتیاج ١٢٣۶در 
لیور  ٠٠٠,١١ب شدن بر سر نھاده بود بھ مبلغ داشت، تاج خاري را كھ ظاھرا عیسي مسیح قبل از مصلو

پنج سال بعد، لویي از ھمین شخص تكھاي از صلیب واقعي را . بھ لویي فروخت) دالر ٠٠٠,٢٠٠,٢(
شاید غرض اصلي از خرید این گونھ اشیا رسانیدن كمك مالي بھ یك كشور مسیحي  - خریداري كرد 

ھ لویي بھ پیر دو مونترو سفارش ساختمان نمازخانھ براي حفظ ھمین اشیاي متبركھ بود ك. درمانده بود
وي . لویي با تمام زھد و پرھیز كاري عمیقش آلت دست طبقھ روحانیان نبود. شاپل را داد - كوچك سنت 

سر مشقھاي خوبي بھ آنھا میداد، و از سرزنش آشكارا دریغ ; میدانست كھ كشیشان ھم انسانند و جایزالخطا
حاكم كلیسایي را محدود، و قدرت قانون مملكتي را در مورد عموم رعایا اعم از وي اختیارات م. نمیورزید

، با صدور اولین فرمان شاھي، حدود اختیارات دستگاه پاپي ١٢۶٨در . روحاني و غیرروحاني تایید كرد
مقرر میداریم كھ : ((را در انتصاب اشخاص بھ مقامات روحاني و وضع مالیات در فرانسھ محدود ساخت

كس بھ ھیچ وجھ حق اخذ یا تحصیل مالیات و عوارضي را كھ از جانب دربار روم وضع شده است ھیچ 
علي رغم تمایالت لویي بھ گوشھ  .))باشدمگر آنكھ در راه امري معقول، مقدس، و مملكت ما ... ندارد
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ني و محشور بودن با رھبانان، وي ھمواره یك پادشاه باقي ماند، و حتي ھنگامي كھ فراسالیمبنھ او را نشی
توصیف )) آدمي الغر و باریك اندام با صورتي شبیھ بھ یك فرشتھ و چھرھاي تابناك از نور ایمان((

افتاد، جامھاي بر  پیاده بھ راه) ١٢۴٨(وي در نخستین جنگ صلیبي . میكرد، ابھت شاھانھاش محفوظ بود
ھنگامي كھ ملكھ بالنش را با اختیارات تام بھ مقام . تن و عصایي در كف داشت مانند یك نفر از زایران

نیابت سلطنت خود منصوب كرد، آن زن سالخورده، كھ شصت سال از عمرش میگذشت، ھنگام وداع زار 
لبند، دیگر چشمم بھ جمال تو روشن اي زیباترین جان شیرین، اي فرزند عزیز و د: ((زار گریست و گفت

لویي در مصر گرفتار شد، و بالنش بھ اشكال تمام توانست مبالغي را كھ مسلمانان بھ عنوان .)) نخواھد شد
لكن ھنگامي كھ وي مغلوب و سر شكستھ بھ فرانسھ بازگشت . فدیھ خواستھ بودند جمع آوري كند و بپردازد

لویي، كھ بر اثر بیماري دچار ضعف بود، بار دیگر بھ عزم  ،١٢٧٠در . مادرش در گذشتھ بود) ١٢۵٢(
این اقدام خطیر بھ آن اندازه كھ بعد از شكست لویي مورد طعن . جنگ صلیبي این بار بھ تونس حركت كرد

آنژو را، بھ سرداري / لویي برادر خویشتن شارل د . دشمنان قرار گرفت عجیب و بیحاصل و مسخره نبود
امید آن بھ ایتالیا گسیل داشتھ بود تا نھ فقط مانع از تسلط آلمانھا بر آن سرزمین شود،  یك سپاه فرانسھ، بھ

اندكي پس از . بلكھ جزیره سیسیل را بھ صورت پایگاھي براي ھجوم فرانسویان بر خاك تونس در آورد
ھاي عمرش آنكھ لویي قدم بھ خاك تونس نھاد، آن مبارز بزرگ صلیبي، كھ جسما بھ مراتب نحیفتر از سال

بیست و ھفت سال بعد، كلیسا رسما وي را در عداد قدیسان . شده، بود بھ مرض اسھال خوني در گذشت
قرون و نسلھاي بعد از وي دوران سلطنتش را عھد زرین فرانسھ شمردند، و متعجب بودند . دین قرار داد

لویي یك پادشاه . اني نمیداردكھ بھ چھ سبب قدرت مرموز آفریدگار دگرباره آدمي مثل وي را بھ آنھا ارز
  . مسیحي بود

  فیلیپ زیبا  - ٣

دوران طویل پادشاھي . فرانسھ بر اثر جنگھاي صلیبي نیرومندتر شد، چھ در آن نقش مھمي ایفا كرده بود
فیلیپ اوگوست و لویي نھم بھ حكومت فرانسھ دوام و ثبات بخشید، و حال آنكھ انگلستان از زمامداري آدم 

ل ریچارد اول، شاه بیمالحظھاي مانند جان، و شخص بیكفایتي چون ھنري سوم زیان دید، و بیمباالتي مث
فیلیپ چھارم . میالدي، فرانسھ نیرومندترین كشورھاي اروپا شده بود ١٣٠٠در تاریخ . آلمان نیز بر اثر شد

و آدم بیپرواي لقب دادند، چون قامتي رعنا و صورتي زیبا داشت، در كار مملكتداري محیل )) زیبا((را 
میخواست كلیھ طبقات اعم از نجبا، روحانیان، مردمان : دامنھ مقاصد و ھدفھایش گسترده بود. بیرحمي بود

ھاي ترقي فرانسھ را بیشتر  شھرنشین، و سرفھا را تحت نظارت مستقیم پادشاه و قانون كشور در آورد، پایھ
ھاي  فرانسھ را تا اقیانوس اطلس، كوه بر تجارت و صنعت استوار سازد تا بر كشاورزي، و مرزھاي

فیلیپ مالزمان و مشاوران خود را از میان حقوقداناني . پیرنھ، دریاي مدیترانھ، آلپ و رود رن امتداد دھند
برگزید كھ وقتي بھ دربار وي راه یافتند، با آراي امپراطوري و حقوق رومي مشبع بودند نھ از میان 

كھ در چھار قرن گذشتھ خدمت سالطین فرانسھ را كرده بودند،  خاوندھا و اعاظم روحانیان بزرگي
پیرفلوت و گیوم دو نو گاره از عقالي درخشاني بودند كھ بھ اصول اخالقي و سوابق بیاعتنا بودند و فیلیپ، 
بھ ھدایت آنان، تشكیالت حقوقي فرانسھ را از نو پي ریخت، حقوق سلطنتي را جانشین حقوق فئودالي كرد، 

یپلماسي زیركانھاي بر دشمنان چیره شد، و سرانجام قدرت دستگاه پاپ را در ھم شكست و در بھ كمك د
فیلیپ در صدد بر آمد گویین را از انگلستان جدا كند، لكن . واقع پاپ را بھ حالت زنداني فرانسھ در آورد
ر را بھ دست آورد، وي، بر اثر ازدواج شامپاني، بري و ناوا. ادوارد اول را حریف بسیاري نیرومندي دید

از آنجا كھ فیلیپ زیبا . كونتھ، لیونھ، و بخشي از لورن را با پول نقد خریداري كرد -و شارتر، فرانش 
ھمیشھ بھ پول احتیاج داشت، نصف اوقات عمر و ھوشیاري خویش را در ابداع مالیاتھا و جمع آوري 

د از تعھدات نظامي خویش در برابر وي خاوندھا را مجبور كرد با پرداخت وجھ نق. وجوه صرف میكرد
ھاي تمام عیار  بارھا عیار مسكوكات طال را كم كرد، و اصرار ورزید كھ مالیاتھا باید بھ سكھ; پادشاه برھند

شھسواران پرستشگاه را معدوم، و ثروت ; یھودیان و لومباردھا را تبعید كرد. یا شمش طال پرداختھ شود
بر واردات، صادرات و فروش ; تي را از قلمرو خویش ممنوع گردانیدصدور فلزات قیم. آنھا را ضبط كرد

و مقرر داشت كھ، بھ عنوان مالیات جنگ، ھر لیوري از ثروت خصوصي ; كاالھا مالیات گزافي بست
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سر انجام، فیلیپ بدون صوابدید پاپ، بر ثروت كلیسا، كھ . افراد در فرانسھ مشمول یك پنس عوارض باشد
نتایجي كھ بر این عمل مترتب بود ماجراي . م خاك فرانسھ را مالك بود، مالیات بستاكنون یك چھارم تما

زندگي پاپ بونیفاكیوس ھشتم را تشكیل میدھد، و ھنگامي كھ آن پاپ سالخورده در مبارزه با فیلیپ مغلوب 
پنجم بھ  شد و جان سپرد، پول و عمال فیلیپ بودند كھ موجبات انتخاب یك نفر فرانسوي را بھ نام كلمنس

ھرگز در تاریخ سابقھ نداشت كھ . مقام پاپي فراھم آوردند و دستگاه پاپي را از روم بھ آوینیون منتقل كردند
از این بھ بعد، در فرانسھ . یك غیر روحاني در مبارزه با كلیسا بھ چنین پیروزي بزرگي نایل آمده باشد

رد كھ در عرض یك سال فیلیپ نیز دیده از تل ھیمھ پیشگویي ك. حقوقدانھا بر كشیشان حكومت میكردند
در  ١٣١۴این پیشگویي درست در آمد و نھ فقط فیلیپ بلكھ كلمنس نیز در سال . جھان بر خواھد بست

مردم فرانسھ پشتكار و جرات وي . در این موقع پادشاه پیروز فرانسھ فقط چھل و شش سال داشت. گذشت
ي حمایت كرده بودند، لكن نام وي را بھ عنوان حریصترین را تحسین، و در مبارزه با بونیفاكیوس از و

فرانسھ بر اثر پیروزیھاي وي درھم شكستھ . پادشاه در تاریخ خود ذكر كردند و بر وي لعنت میفرستادند
ھاي گزاف  عمل وي در كاستن از عیار مسكوكات اقتصاد كشور را مختل كرد، قیمتھا و ماالالجاره. شد

لیات صنعت را عقب انداخت، و اخراج یھودیان و لومباردھا بھ رگ و پي تجارت ملت را تھیدست كرد، ما
رفاھي كھ در زمان سلطنت سن لویي باال گرفتھ بود در . لطمھ زد و بازارھاي مكاره بزرگ را خراب كرد

  . ھاي دیپلوماسي راه زوال در پیش گرفت ھاي قانوني و حیلھ دوران زمامداري استاد حقھ

سال پس از مرگ فیلیپ، سھ تن از فرزندان وي بر تخت سلطنت نشستند و در خاك  در عرض چھار ده
  . شدند

) ١٣٢٨' فت(شارل چھارم . ھیچ یك از آنھا پسري بھ جاي نگذاشت تا اختیارات حكومت را بھ ارث برد
چند دختر داشت، اما مخالفان براي آنكھ مانع از رسیدن آنھا بھ تخت سلطنت شوند، قانون باستاني سالیك را 

نزدیكترین فرد . م بودنداحیا كردند، كھ بھ موجب آن فرزندان دختر پادشاه فرانسھ از حق سلطنت محرو
با جلوس وي بر . ذكوري كھ میتوانست دیھیم شاھي بر سر گذارد فیلیپ دو والوا برادرزاده فیلیپ زیبا بود

بھ پایان رسید و زمامداري دودمان [ كھ با اوگ كاپھ آغاز شده بود]تخت سلطنت فرانسھ سلسلھ كاپسین 
ھد، مشاھده میشود كھ در اقتصاد، حقوق، تعلیم و تربیت، با نظري اجمالي بھ فرانسھ این ع. والوا آغاز شد

بھ علت آنكھ توسعھ صنعت شھري افراد را از مزارع . و ادبیات و ھنر پیشرفتھاي شایاني حاصل آمده بود
در حدود  ١٣١۴پاریس در سال . بھ سوي شھرھا جذب میكرد، سرفداري بھ سرعت رو بھ زوال بود

برونتو التیني، كھ . نفر میرسید ٠٠٠,٠٠٠,٢٢تمامي فرانسھ تقریبا بھ دویست ھزار سكنھ داشت و جمعیت 
از شر بیدادھاي سیاسي فلورانس بھ فرانسھ پناھنده شده بود، از دیدن صلح و آرامشي كھ در دوران سلطنت 
لویي نھم بر خیابانھاي پاریس حكمفرما بود، از رونق بازار داد و ستد و صنایع دستي شھرھا، و از مزارع 

  . ر ثمر و تاكستانھاي روستاي دلپسند اطراف پایتخت تعجب میكردپ

ترقي طبقات بازرگان و صاحبان مشاغلي از قبیل قضاوت و وكالت و طبابت، كھ ثروت آنھا تقریبا كوس 
ھمسري با طبقھ اشراف میزد، حضور نمایندگانشان را در اتاژنرو یا مجلس عمومي طبقاتي ضروري 

در شھر پاریس بھ امر فیلیپ چھارم تشكیل شد تا  ١٣٠٢ومي بود كھ در سال این ھمان مجلس عم. ساخت
این قبیل مجالس عمومي طبقات سھ . در مرافعھ با پاپ بونیفاكیوس بھ شخص وي كمك مالي و معنوي كند

تشكیل میشد و تحت ارشاد ...)، و١٣١۴، ١٣٠٨، ١٣٠٢(متشكل از در موارد بسیار ضروري - گانھ 
پارلمان . ني كھ دریك شوراي دولتي بھ خدمت پادشاه كمربستھ بودند انجام وظیفھ میكردندزیركانھ حقوقدانا

پاریس، كھ در دوران سلطنت لویي نھم تشكیل شد، مجلسي نبود كھ اعضاي آن را ملت بھ نمایندگي خویش 
بھ كار نفر حقوقدان و روحاني كھ از طرف پادشاه  ٩۴برگزیده باشد،بلكھ مجمعي بود مركب از تقریبا 

احكام .منصوب شده بودند و سالي یكي دوبار دور ھم جمع میشدند تا عمل یك دادگاه عالي را انجام دھند
صادره از طرف این پارلمان یك سلسلھ قوانین ملي را بھ وجود آورد كھ بر پایھ حقوق رومي استوار بود نھ 

py  . ھي كامال طرفداري میكردھاي فرانكھا، و طبق سنت حقوقي كالسیك از حكومت پادشا قانوننامھ
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ھیجان عقالني عصر فیلیپ چھارم بھ خوبي از خالل یك رشتھ رساالت سیاسي كھ یكي از حامیان پادشاه 
این مرد حقوقداني بود كھ در مجلس طبقات عمومي . نوشتھ ھویداست) ١٣١٢-١٢۵۵(موسوم بھ پیر دوبوا

ر مقالھاي تحت عنوان عرضحال ملت دوبوا، د. بھ نمایندگي ناحیھ كوتانس حضور داشت١٣٠٢سال 
، و در رسالھاي تحت عنوان در استرداد زمین مقدس )١٣٠۴(فرانسھ بھ پادشاه علیھ پاپ بونیفاكیوس 

، بھ تشریح نظریاتي پرداخت كھ حاكي از افتراق شدیدي بود كھ در این تاریخ میان عقاید )١٣٠۶(
ت كھ موقوفات كلیسا باید ضبط شود از این پس دوبوا میگف. حقوقدانان و روحانیان فرانسھ وجود داشت

كلیسا دیگر كمك مالي از حكومت دریافت ندارد، كلیساي فرانسھ باید از دستگاه خالفت روحاني روم جدا 
شود كلیھ اختیارات ملكي باید از دستگاه پاپي منتزع گردد، و اختیارات حكومت باید فوق تمام تشكیالت 

رد كھ باید فیلیپ را در راس یك امپراطوري متحد بھ مقام امپراطوري وي ھمچنین پیشنھاد میك. باشد
  . بردارند و و قسطنطنیھ را پایتخت وي سازند

براي رسیدگي و فیصلھ دادن بھ مرافعات ملل، باید یك دادگاه بینالمللي تشكیل و معاملھ با ھر ملت مسیحي 
ه زبان و علوم شرقي در رم تاسیس شود و باید یك آموزشگا; كھ با یك ملت دیگر جنگ آغازد تحریم شود

  . زنان از ھمان تسھیالت فرھنگي و حقوق سیاسي برخوردار شوند كھ از براي مردان وجود دارد

ھاي رومانتیكي  این عصر، عصر تروبادورھا در پرووانس، و تروورھا در صفحات شمالي، عصر حماسھ
دوژست آمده است و داستان عشقي اوكاسن و  ھایي كھ در شانسون چون شانسون دوروالن و دیگر ترانھ

. بود - ویالردوئن و ژوئنویل  -نیكولت و داستان گل سرخ و ظھور اولین تاریخنویسان برجستھ فرانسوي 
با مرداني چون . ھاي بزرگي در پاریس، اورلئان، آنژه، تولوز، و مونپلیھ پدید آمدند در این عھد دانشگاه

عصر تجلي سبك گوتیك . اوج اعتالي حكمت فلسفھ مدرسي بھ پایان رسیدروسلن و آبالر آغاز شد، و با 
دني، شارتر، نوتردام، آمین، و رنس، پدید آمد  -بود، كھ در ساختمان كلیساھاي جامع با شكوھي مانند سن 

فرانسویان بھ طرزي بھ . و پیكر تراشي با اسلوب گوتیك بھ عالیترین مدارج كمال روحاني خود ارتقا یافت
تازه مردم داشتند با نظر . ر، پایتخت و فرھنگ خود عدم تمركزي میشد كھ خاص دوران فئودال بودكشو

فرانسھ ((جدیدي بھ كشور خویش مینگریستند، بھ طوري كھ در شانسون دوروالن با محبت تمام از 
  . در فرانسھ، مانند ایتالیا، این دوره اوج تكامل تمدن مسیحي بود. سخن میرفت)) شیرین

XII - ١٢٨۵ -  ١٠٩۶: اسپانیا   

استیالي مجدد مسیحیت در خاك اسپانیا بھ ھمان سرعتي پیش رفت كھ ھرج و مرج برادركشانھ میان 
پاپھا براي مسیحیاني كھ حاضر بودند بھ بیرون راندن مسلمانان مغربي . پادشاھان اسپانیا اجازه آن را میداد

برخي از شھسواران ; قایل شدند كھ خاص صلیبیون بود از اسپانیا كمك كنند ھمان عنوان و امتیازاتي را
پرستشگاه براي انجام این مھم از فرانسھ بھ اسپانیا آمدند، و در قرن دوازدھم سھ فرقھ مذھبي نظامي از 

، ١١١٨افراد اسپانیایي تشكیل شد كھ آنھا را شھسواران كاالتراوا، سانتیاگو، و آلكانتارا میخواندند در سال 
، مسیحیان در آالركوس منھزم شدند، لكن ١١٩۵در . ، شاه آراگون، ساراگوسا را تسخیر كردآلفونسو اول

این پیروزي قاطع .تقریبا عمده قواي موحدون را در محل السناواس د تولوسا قلع و قمع كردند ١٢١٢در 
مقاومت مسلمانان مغربي درھم شكست و دژھاي مستحكم مسلمانان یكي پس از دیگري بھ دست .بود

از آن پس این ). ١٢۵٠(، و قادس )١٢۴٨(، اشبیلیھ )١٢٣٨(، والنسیا )١٢٣۶(قرطبھ : مسیحیان افتاد
  . استیالي مجدد مسیحیت مدت دو قرن در بوتھ اجمال ماند تا مبارزات میان پادشاھان فیصلھ یابد

كھ وعده داده  ھنگامي كھ آلفونسو ھشتم، پادشاه كاستیل، در آالركوس شكست خورد، شاھان لئون وناوار،
بودند بھ یاري وي بشتابند، بر قلمروش ھجوم بردند، و آلفونسو خود را مجبور دید براي حفظ خویشتن در 

فردیناند سوم لئون و كاستیل را از نو متحد كرد، . مقابل نیرنگ مسیحیان با مسلمانان از در صلح درآید
پایتخت خود ساخت، مسجد بزرگ آنجا را بھ  مرز سرزمینھاي كاتولیك را بھ غرناطھ رسانید، اشبیلیھ را
كلیسا، كھ ھنگام تولدش وي را حرامزاده . كلیساھاي جامع خود، و القصر را بھ اقامتگاه خود بدل كرد
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فرزندش آلفونسو دھم محققي عالیقدر و شاھي . شمرده بود، بعد از مرگش او را در شمار قدیسان گذاشت
آلفونسو، كھ از دیدن فرھنگ اسالمي در اشبیلیھ فریفتھ دانش و . قب دادندبي اراده بود و او را دانا و منجم ل

تحقیقات علماي مغربي شده بود، پیھ دشمني مردمان خشك مقدس را بر تن مالید و فضالي عرب و یھودي 
و ھمچنین مسیحي را اجیر كرد تا كتابھاي اسالمي را براي تعلیم و افزایش آگاھي مردمان اروپا بھ التیني 

اجرام سماوي و حركات )) زیج آلفونسي((وي بھ تاسیس آموزشگاه نجومي اقدام ورزید كھ . رجمھ كنندت
وي گروھي از تاریخنویسان را گرد آورد كھ بھ . ستارگان آن قاعده مسلمي براي عموم منجمان مسیحي شد

قطعھ  ۴۵٠و حدود آلفونس. نام او یك تاریخ اسپانیا و یك دوره عظیم تاریخ عمومي عالم تصنیف كردند
بسیاري از این . پرتغالي بودند -منظوم ساخت، كھ پارھاي از آن اشعار بھ زبان كاستیلي، زبان گالیثیایي 

ھاي  اشعار را بھ الحان موسیقي در آوردند و ھمین قطعات است كھ امروزه از آنھا بھ عنوان مھمترین ترانھ
دست خود وي یا بھ امر وي درباره مھرھبازي، كلیھ كتابھایي كھ بھ . اصیل قرون وسطي یاد میشود

شطرنج، تختھ نرد، سنگھا، موسیقي، دریانوردي، كیمیا گري، و فلسفھ نوشتھ شد حاكي از شور وحدت 
ظاھرا آلفونسو دستور داد كھ كتاب مقدس را مستقیما از اصل عبراني بھ زبان . قریحھ ادبي او میباشند

وي بود كھ زبان كاستیلي بھ اوج اھمیت خود رسید و از آن تاریخ  در دوران سلطنت. كاستیلي ترجمھ كنند
. در واقع آلفونسو بنیاد گذار ادبیات زبان اسپانیایي بود. تا بھ امروز حاكم بر حیات ادبي اسپانیا بوده است

در . توطئھ چیني وي براي تحصیل اریكھ امپراطوري مقدس روم دوران سلطنت درخشانش را لكھدار كرد
وي در صدد . ل بھ این مقصود بود كھ آلفونسو مقدار زیادي از خزاین اسپانیا را بھ مصرف رسانیدراه نی

بر آمد، با اخذ مالیاتھا و كاھش عیار مسكوكات، دوباره خزینھ سلطنتي را انباشتھ كند، لكن او را از مقامش 
قعھ زنده بود، و سرانجام با دلي آلفونسو دو سالي بعد از این وا. خلع كردند و پسرش را بھ سلطنت برداشتند

بر اثر ازدواج پیترو نیلیا، ملكھ آراگون، با رامون بیرنگر، كنت بارسلون . شكستھ از جھان در گذشت
سرزمین آراگون اھمیت بسزایي پیدا كرد، و بھ این نحو كاتالونیا، مشتمل بر بزرگترین بنادر ) ١١٣٧(

ھا را محفوظ، و  قوانین شدیدي امنیت بنادر، بازارھا، و جادهپذرو دوم با اجراي . اسپانیا، را تصاحب كرد
  . بھ این نحو كشور جدید آراگون را قرین آسایش و رفاه كرد

با . وي دربار خویش را در بارسلون مركز طرب و مغازالت شھسواران و تروبادورھاي اسپانیایي كرد
 - و ضمنا عنوان خویش  - ، نجات اخروي اعطاي آراگون بھ رسم یك تیول فئودال بھ پاپ اینوكنتیوس سوم

نجباي آراگون این ; پسرش جیمز اول پنجسالھ بود كھ پذرو در میدان نبرد در گذشت. را تضمین كرد
فرصت را براي تجدید استقالل فئودال خویش غنیمت شمردند، لكن جیمز در دھسالگي زمام امور كشور را 

ھنوز جیمز جوان بیست سال بیشتر . منقاد خویش كرد در دست گرفت و دیري نگذشت كھ نجبا را مطیع و
نداشت كھ مجمعالجزایر بالئار را، كھ از لحاظ تجاري حایز اھمیت فوقالعادھاي بود، از چنگ اعراب 

، جیمز، بھ ١٢۶۵در سال . و والنسیا و آلیكانتھ را از آنھا باز گرفت) ١٢٣۵ -  ١٢٢٩(مغربي بیرون آورد 
خویش در راه تحقق وحدت اسپانیا، دست اعراب را از مورثیا كوتاه كرد و  منظور نشان دادن جوانمردي

  . آن ایالت را بھ پادشاه كاستیل ارزاني داشت

جیمز، كھ خردمندتر از آلفونسو خردمند بود، خود را مقتدرترین پادشاھان قرن خویش در اسپانیا و رقیب 
لكن، بھ ; بیدغدغھ بھ فردریك میماند  از لحاظ تیز ھوشي و شجاعت. فردریك دوم و لویي نھم ساخت

واسطھ بیاعتنایي بھ اصول اخالقي، طالقھاي متعدد، جنگھاي بیرحمانھ، و درندھخویي گھگاھیش، قیاس 
وي دست اندر كار توطئھ براي گرفتن نواحي جنوبي باختري فرانسھ بود، . وي با سن لویي شایستھ نیست
در . را خنثا كرد، ھر چند كھ مجبور شد مونپلیھ را بھ وي واگذاردھاي جیمز  اما لویي با شكیبایي تمام نقشھ

سنین را تسخیر كند و آنجا را بدل بھ یك دژ سوقالجیشي و پناھگاھي براي بازرگاني سازد، و منطقھ 
باختري مدیترانھ را بھ صورت یك دریاي اسپانیایي در آورد لكن عمرش كفاف نداد و تحقق امیال وي بھ 

دختر مانفرد، فرزند فردریك كھ پادشاه سیسیل بود، ازدواج كرد [ كنستانس]د پذرو سوم با پسرش واگذار ش
آنژو، برخوردار از دعاي خیر پاپ سیسیل را بھ تسخیر در آورد، احساس كرد كھ /و ھنگامي كھ شارل د 

پذرو سروري . آن قبا بر اندام شخص وي زیبندھتر میآید، خاصھ كھ بھ حكم ازدواج آنجا را بھ ارث میبرد
فایقھ پاپ را بر آراگون رد كرد، حكم تكفیر را بھ جان خرید و با لشكریان خویش از طریق دریا متوجھ 

  . سیسیل شد
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در . اسپانیا نیز مثل انگلستان و فرانسھ در این عھد، ھم شاھد برآمدن فئودالیسم بود و ھم ناظر زوال آن
افراد این طبقھ و طبقھ روحانیان ھر دو از ; یگرفتندآغاز عھد نجبا تقریبا حكومت مركزي را نادیده م

. مالیات معاف بودند، و بھ این نحو بار سنگین مالیاتي كھ بر دوش شھرھا و بازرگانان بود سنگینتر میشد
لكن در پایان این عھد ھمگي سر تسلیم در برابر پادشاھي فرود آورده بودند كھ مجھز بھ لشكریان خاص 

د و سپاھیان شھرھا، و برخوردار از حیثیت یك حقوق رومي در حال احیا بود و خود، پشتگرم بھ عوای
در آغاز این دوره ھیچ گونھ قانون اسپانیایي . حكومت سلطنتي خودكامھ را از لوازم اولیھ حكومت میشمرد

طبقھ وجود نداشت، بھ این معني كھ حوزه قلمرو ھر سلطان و امیري تابع یك قانوننامھ جداگانھ بود، و ھر 
بھ امر فردیناند سوم، وضع اصول حقوقي . در ھر یك از این نواحي قانوني مخصوص بھ خود داشت

اصول حقوقي جدید بھ . این اقدام در زمان سلطنت آلفونسو دھم تكمیل شد; جدیدي براي كاستیل شروع شد
ار یافت، كھ خود اشتھ) ١٢۶۵ - ١٢۶٠(ھفت بخش ) قوانین(ھفت قسمت تقسیم میشد، بھ ھمین سبب بھ نام 

مجموعھ ھفت بخش، كھ . ھا در تاریخ حقوقي بشر بھ شمار میرود یكي از كاملترین و مھمترین قانون نامھ
مبني بر قوانین ویزیگوتھاي اسپانیا، لكن بھ اسلوب اصول حقوقي یوستینیانوس نوشتھ شده بود، مترقیتر از 

ن قوانین اكثر ھفتاد سالي نادیده گرفتھ شد، تا آنكھ بھ ھمین سبب ای; آن بود كھ با اوضاع عھد سازگار باشد
جیمز . سراسر اسپانیا را در بر گرفت ١۴٩٢عنوان قوانین واقعي كاستیل شد و در سال  ١٣٣٨در سال 

آراگون بھ وضع یك قانون نامھ مھمي  ١٢٨٣در سال . قانوننامھ ھمانندي را در سرزمین آراگون رواج داد
و دریانوردي مبادرت جست و، ابتدا در والنسیا و سپس در بارسلون و  براي تنظیم مقررات تجارتي

در بسط و تكامل شھرھاي آزاد و سازمانھاي بر . مایوركا، محاكمي بھ اسم كنسولگري دریا تاسیس كرد
  . گزیده مردم، اسپانیاي قرون وسطي پیشرو دیگر ممالك بود

د، بھ بسیاري از شھرھا منشورھاي خودمختاري پادشاھان، كھ درصدد جلب حمایت شھرھا علیھ نجبا بودن
شھرھاي كوچك . استقالل شھري در اسپانیا بھ صورت احساسات شدیدي بروز كرد. تفویض كردند

خواستار استقالل خود از شھرھاي بزرگتر، یا از نجبا، كلیسا، و پادشاه شدند، و ھنگامي كھ بھ مقصود 
، بارسلون را شورایي اداره میكرد ١٢۵٨در . كردندخود رسیدند، عمومي شھر بھ نشانھ آزادي نصب 

چند صباحي آزادي . مركب از دویست نفر كھ اكثریت آنھا نمایندگان اصناف صنعتي یا بازرگانان بودند
اما ضمنا یكي از نتایج .شھرھا بھ درجھاي رسیده بود كھ مستقال بھ یكدیگر یا بھ مورھا اعالن جنگ میدادند

، ھنگامي كھ ١٢٩۵در . براي تامین یا اقدامات متقابل بود)) انجمن اخوت((جاد مترتب بر این آزادي ای
را )) انجمن اخوت كاستیل((نجبا درصدد مطیع كردن كمونھا برآمدند، سي و چھار شھر ھمپیمان شدند و 

و بھ ھمین قصد سپاه مشتركي ; تشكیل دادند، و متعھد شدند كھ از حقوق دستھجمعي خویش دفاع كنند
این انجمن پس از آنكھ نجبا را بھ جاي خود نشاند، بھ نظارت و رسیدگي بھ كارھاي عمال و حكام .ندآراست

) كھ تعدادشان گاھي بالغ بر یكصد میشد(پادشاه و تصویب قوانیني پرداخت كھ براي كلیھ شھرھاي عضو 
  . الزمالرعایھ بود

ت مجلسي با حضور نجبا و روحانیان مدتھا در میان پادشاھان اسپانیا مرسوم بود كھ در مواقع ضرور
در . نھاده شد)) دیوان((بر یكي از این مجالس براي نخستین بار نام كورتس یا  ١١٣٧در سال . تشكیل دھند

شاید این یكي از  - ، پارھاي از بازرگانان شھرھا بھ عضویت مجلس كورتس لئون پذیرفتھ شدند ١١٨٨
ر آن نمایندگان طبقات مردم در موسسات سیاسي عضویت قدیمیترین موارد در اروپاي مسیحي است كھ د

در این اجتماع تاریخي، پادشاه نوید داد كھ بدون جلب رضایت كورتس، بھ اعالم جنگ یا عقد . داشتھاند
در كاستیل اولین كورتس از این قبیل، كھ متشكل از نجبا، . صلح صدور ھیچ گونھ فرماني نپردازد

)) پارلمنت نمونھ((، یعني چھل و پنج سال قبل از ایجاد ١٢۵٠سال  روحانیون، و بورژوازي بود، بھ
خطاب بھ )) درخواستھایي((كورتس راسا بھ تصویب قوانین نمیپرداخت، بلكھ . ادوارد اول، اجالس كرد

پادشاه تھیھ میكرد، و قدرت مالي آن مجلس اغلب پادشاه را ناگزیر میساخت تا با تصویب قوانین ضروري 
، كھ مورد موافقت پادشاه آراگون قرار ١٢٨٣یك فرمان مصوب كورتس كاتالونیا مورخ . موافقت كند

. گرفتھ بود، مقرر داشت كھ از آن تاریخ بھ بعد اعالم ھر گونھ قانون ملي باید با رضاي شارمندان باشد
مدتي بالغ  این قوانین. ماده قانون دیگري مقرر میداشت كھ پادشاه باید سالي یك بار كورتس را تشكیل دھد

بھ . بھ تصویب پارلمنت انگلستان رسید مقدم بود) ١٣٢٢، ١٣١١در (بر ربع قرن بر نظامات ھمانندي كھ 
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عالوه، كورتس از ھر طبقھ اجتماعي چند تني را برگزید و بھ عضویت خونتا یا اتحادیھاي منصوب كرد 
ھاي  فواصل میان دورهھاي مصوبھ كورتس در  كھ كار آن نظارت بر اجراي قوانین و صرف بودجھ

  . اجالسیھ آن بود

مسئلھ حكومت در اسپانیا بھ واسطھ وجود كوھستانھایي كھ حایل میان نواحي مختلف میشد دشوار بود، 
اراضي ناھموار، فالتھاي . زیرا این موانع طبیعي اجراي یك قانون عمومي و مشترك را غیر ممكن میكرد

ا بیشتر بدل بھ بي آب و علف، و خرابیھاي متناوب جنگھا، كشاورزان را از كار دلسرد و اسپانیا ر
ھاي گوسفنداني بسیار اصیل بھ دست میآمد ھزاران  پشمي كھ از گلھ. چراگاھي براي گلھ و رمھ كرده بود

دستگاه بافندگي را در شھرھا بھ از این طریق میتوانست شھرتي را كھ از ادوار باستان براي پشم اعالي 
و نقل و گرفتار تنوع اوزان و مقادیر و  داد و ستد داخلي دستخوش دشواریھاي حمل. خود داشت حفظ كند

با اینھمھ، بازرگاني خارجي در بنادر بارسلون، تاراگونا، والنسیا، اشبیلیھ، و قادس رو بھ . مسكوكات بود
بازرگانان كاستیل  ١٢٨٢سوداگران كاتالونیایي در اطراف و اكناف پراكنده بودند، در سال . افزایش نھاد

بازرگانان و تھیھ كنندگان . قط اتحادیھ ھانسایي با آنھا كوس ھمسري میزددر بروژ مقامي داشتند كھ ف
پرولتاریاي شھرنشین خود را بھ صورت اصناف . مصنوعات مھمترین منبع كمك مالي بھ پادشاه شدند

متشكل ساختند، لكن پادشاھان بر این قبیل اصناف نظارت دقیق داشتند و طبقات كارگري مجبور بھ 
  . لیاتھا بودند، بي آنكھ در تشكیالت سیاسي نمایندھاي داشتھ باشندپرداخت انواع ما

یھودیان در آراگون و كاستیل . در اسپانیاي مسیحي اكثر كارگران صنعتي یا یھودي بودند یا مسلمان
مردماني مرفھ و كامران شدند و در فعالیتھاي عقالني این دو سرزمین بھ نحو موثري شركت داشتند، 

سوداگراني ثروتمند بودند، لكن در پایان عھدي كھ مورد بحث ماست، روز بھ روز بیشتر  بسیاري از آنھا
بھ مسلمانان نیز آزادي عبادت و استقالل داخلي زیادي داده . خود را با تنگناھا و محدودیتھا مواجھ میدیدند

شان مصدر خدماتي در از میان آنھا نیز بسیاري از سوداگران توانگر برخاستند، و چند تني از ای. شده بود
دربارھاي سلطنتي شدند، صنعتگران مسلمان با بكار بردن اشكال و موضوعات عربي در صنایع ظریفھ 

مسیحي، شیوه خاصي بھ وجود آوردند و معماري، درودگري، منبتكاري، و فلز كاري اسپانیا را شدیدا 
)) امپراطور پیروان دو دیانت((ا آلفونسو ششم زماني از سر بلندنظري، خود ر. تحت تاثیر قرار دادند

لكن بھ طور كلي، مسلمانان ناگزیر بودند جامھ مشخصي بر تن كنند، در ھر شھري در برزن معیني . نامید
سرانجام، ثروتي كھ از راه مھارت آنان در . اقامت گزینند، و مخصوصا متحمل بار گراني از مالیاتھا باشند

، ١٢۴٧در . ھم آمده بود موجب رشك و كینھ اغلب مسیحیان شدكارھاي صنعتي و معامالت بازرگاني فرا
بالغ بر یكصد ھزار نفرشان آنجا را ترك گفتند، . جیمز اول فرمان اخراج آنان را از آراگون صادر كرد

آراگون را از مھارتھاي فني خویش محروم كردند، در نتیجھ صنعت مملكت از آن پس رو بھ كاھش 
اسالمي در تمدن اسپانیایي، انگیزه پیروزي بر یك دشمن دیرینھ، توسعھ جذب جزئي از فرھنگ . گذاشت

ھا، ھمھ موجبات یك سلسلھ فعالیتھاي عقلي و ذوقي را در  صنعت و ثروت، تكامل آداب و اطوار و سلیقھ
آلفونسو دوم، پادشاه آراگون، . در قرن سیزدھم، شش دانشگاه در اسپانیا تاسیس شد. اسپانیا فراھم آورد

ن تروبادور اسپانیا بود، دیري نگذشت كھ نظیر وي صدھا نفر عرض وجود كردند، این جماعت نھ فقط اولی
شعر سرودند، بلكھ تشریفات كلیسایي را در قالب نمایشھاي غیر مذھبي پروراندند و زمینھ را براي پیدایش 

بھ سید تعلق بھ ھمین دوران شاھكارھاي ادبي لوپھ دوگا و كالدرون آماده كردند، حماسھ ملي اسپانیا مشھور 
ھا و  باالتر از تمام اینھا، آوازھا، و رقصھایي بود كھ از دل مردمان سرچشمھ گرفتھ بودند و در خانھ. دارد

ھا اجرا میشدند و بھ تدریج راه كمال پیموده، بھ صورت نمایشھاي پر حشمت و شكوھمند در بارھاي  كوچھ
از گاو بازي بھ اسلوب نوین ضبط شده است در مجلس جشن اولین بار كھ ذكري . پادشاھان در آمدند

گاوبازي  ١٣٠٠تا سال . در آویال، واقع در كاستیل، صورت گرفتھ بود ١١٠٧عروسیي است كھ بھ تاریخ 
بھ صورت ورزشي عادي در آمده بود كھ در تمامي شھرھاي اسپانیا رواج داشت، در عین حال، 

رون راندن مورھا آمده بودند، با خود آراي مربوط بھ شھسواري شھسواران فرانسوي، كھ براي كمك بھ بی
احترام براي زنان، یا حرمت حق تملك اختصاصي یك نفر مرد بر یك . و مسابقات تورنوا را ھمراه آوردند

نفر زن، بھ صورت یك قید اخالقي در آمد و بھ ھمان اندازه اھمیت یافت كھ یك نفر مرد بھ شجاعت و 
اختالط خون اروپایي و . بود، دوئل براي حفظ شرف جزئي از زندگي فرد اسپانیایي شدحیثیت خود مفتخر 
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سامي، تركیب فرھنگ غربي و شرقي، امتزاج اشكال و نقوش عمده سوري و ایراني با ھنر  - آفریقایي 
ا گوتیك، و تلفیق صالبت رومي با احساسات شرقي، سیرت اسپانیایي را بھ وجود آورد و تمدن اسپانیایي ر

  . در قرن سیزدھم بھ صورت عنصر بي نظیر و جالبي در میان عرصھ فرھنگ اروپاییان در آورد

XIII -  ١٠٩۵:پرتغال   

، كنت ھانري دو بور گوني، یكي از شھسواران صلیبي در اسپانیا، بھ حدي رضایت خاطر ١٠٩۵در سال 
ترزا را بھ زني وي داد و ضمنا  آلفونسو ششم پادشاه كاستیل و لئون را جلب كرد كھ پادشاه دختر خویش

نام داشت بھ رسم تیولنشین و بھ اسم جھیزیھ عروس بھ ھانري بخشید و  پرتغالایالتي از توابع لئون را كھ 
گ مسلمانان اسپانیا بیرون آورده شده بود، و این سرزمین فقط سي و یك سال پیش از این تاریخ از چن

كنت ھانري آدمي نبود كھ تابع كسي شود و بھ . ھنوز مورھا بر ناحیھ جنوب رود موندگو حكومت میكردند
بھ ھمین سبب از وقتي كھ خطبھ عقد ازدواج جاري شد، وي ; ھیچ چیز كمتر از عنوان پادشاه راضي باشد

ھنگامي كھ ھانري در گذشت . ن تیول را بھ مملكت مستقلي مبدل كنندو زنش بناي توطئھ را نھادند تا آ
وي بھ نجبا و واسالھاي خویش . ،ترزا ھمچنان بھ كوشش خود در راه حصول استقالل ادامھ داد)١١١٢(

و شھرھاي خود را بھ ایجاد دژھا، تحكیم مواضع، و ; تعلیم داد كھ قضایا را بھ معیار آزادي ملي بسنجند
این زن در جنگ شخصا سردار لشكریان خود بود و در خالل جنگھا . وز جنگ تشویق كردفراگرفتن رم

مبالغ زیادي از عواید ملك را در راه عشقي . اسارت در آمد، آزاد شد، و دوباره بھ قلمروش بر گشت
او را از مقامش منفصل كردند، با دلداده خود جالي وطن گفت، و در گوشھ مسكنت ; نامشروع صرف كرد

  ). ١١٣٠(ن داد جا

بر اثر الھامات و كارھاي مقدماتي ملكھ ترزا بود كھ پسرش آلفونسو اول، ملقب بھ انریكوئس مقاصد و 
آلفونسو ھفتم، شاه كاستیل، نوید داد كھ بھ شرطي كھ انریكوئس اراضي جنوب . نیات مادر را عملي كرد

آلفونسو . مامي آن نواحي بشناسدرود دورو را از چنگ مورھا بیرون آورد، وي را پادشاه مستقل ت
انریكوئس با تمام شجاعت بیمالحظھ پدر، و زنده دلي و خیره سري مادر، بر مورھا ھجوم برد و آنھا را 

اشراف و اعاظم دو كشور ھر دو پادشاه . و خود را شاه پرتغال خواند) ١١٣٩(در محل اوریكھ شكست داد 
پاپ در این مرافعھ حق را از آن . نوكنتیوس دوم احالھ كنندرا تشویق كردند كھ مرافعھ خود را بھ پاپ ای

آلفونسو انریكوئس، براي آنكھ این تصمیم را خنثا كند حاضر شد كھ سلطنت جدید پرتغال را . كاستیل دانست
پاپ جدید آلكساندر سوم این . بھ رسم تیولنشیني از آن پاپ بداند و شخص پاپ را سرور خود بشناسد

ت و انریكوئس را شاه پرتغال شناخت، بھ شرطي كھ وي ھمھ سالھ مبلغي بھ عنوان خراج پیشنھاد را پذیرف
بعد از این معاملھ، آلفونسو انریكوئس بار دیگر بھ جنگ با مورھا ). ١١۴٣(بھ مقر پاپ در رم بفرستد 

. دادمشغول شد، دو شھر سانتارم و لیسبون را تسخیر كرد، و حوزه قلمرو خویش را تا رود تاگوس بسط 
در دوران سلطنت آلفونسو سوم، مملكت پرتغال بھ حدود كنونیش رسید، و شھر لیسبون واقع در مصب 

یك افسانھ ).١٢۶٣. (رود تاگوس، كھ موقعیت سوقالجیشي مھمي داشت، بندر مھم و پایتخت پرتغال شد
پو بر آن نھاده بود، قدیمي حاكي بود كھ اولیس یا اودوسئوس این شھر را كشف كرده و نام باستاني اولوسی

در [ لیسبون]و ھمین نام قدیمي بود كھ بھ مرور زمان تحریف شد و بھ صورت اولیسیپو و باالخره لیزبوآ 
آخرین سالھاي سلطنت آلفونسو دوم، بھ واسطھ بروز یك جنگ داخلي میان وي و پسرش دینیز كھ . آمد

با آنكھ شروع كار دینیز این . نتزا گردیدمدتھا بھ انتظار مرگ پدر نشستھ بود، دوراني جگر سوز و مح
بھ واسطھ ازدواجي با خاندان . و سودمند بود) ١٣٢۵-١٢٧٩(سان مشكوك بود، دوران سلطنتش دراز 

سلطنتي لئون و كاستیل، میان دو كشور صلح تضمین شد و بر اثر وساطت ایزابل، ملكھ پاكدامن، خطر 
دینیز كھ از حشمت و جالل . تاج و تخت، برطرف گردید جنگ از ناحیھ فرزند دینیز، یعني وارث قانوني

وي . جنگ چشم پوشیده بود، تمام كوشش خود را صرف پیشرفت اقتصادي و فرھنگي مملكت خویش كرد
ھاي بھتري براي گلھداري آموخت، بھ منظور  بھ تاسیس مدارس كشاورزي دست زد، بھ رعایاي خود راه

پرداخت، مشوق بازرگاني شد، بھ ساختن كشتیھا و احداث  جلوگیري از فرسایش زمین، بھ غرس درخت
و براي عقد یك پیمان تجارتي با انگلستان ; براي پرتغال یك نیروي دریایي بھ وجود آورد; شھرھا اقدام كرد
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وي شعرا و . بھ ھمین سبب بود كھ رعایاي وي با یك مدیر كوشا و یك قاضي دادگر بود. وارد مذاكره شد
بر . حمایت خویش گرفت و بھترین منظومات آن عھد و محیط از كلك وي تراوش كردفضال را در كنف 

در . اثر مساعي وي، زبان پرتغالي از صورت یك لھجھ گالیثیایي بیرون آمد و مبدل بھ یك زبان ادبي شد
بھ پاستورالھاي خود، دینیز آوازھاي عامیانھ را در قالب ادبي ریخت و در دربارش تروبادورھا را تشویق 

دینیز خودش در پیدا كردن زن تخصصي داشت و كودكان حرامزادھاش . سراییدن لذات و آالم عشق كرد
ھنگامي كھ پسرش علم شورش بر افراشت و در صدد خلع پدر در آمد، . را بر پسر شرعیش ترجیح میداد

لشكریان قدیسھ ایزابل، مادرش كھ دور از بساط عیش و طرب دربار زندگي میكرد، سواره بھ میان 
  متخاصم رفت و سینھ سپر كرد كھ اولین قرباني آن معركھ باشد 
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 فصل بیست و ششم

  

  ایتالیاي پیش از رنسانس

١٠۵١٣٠٨- ٧   

I  - ١١٩۴-١٠٩٠: سیسیل در دوران استیالي نورمانھا   

شایان مالحظھ است كھ چگونھ نورمانھا، از اسكاتلند گرفتھ تا سیسیل، خود را با محیطھاي مختلف چندي 
سازگار كردند، با چھ نیروي شدیدي نواحي و اقوام خموده را برانگیختند و چگونھ در عرض چند قرن در 

آشوب، نورمانھا بھ  در طي یك قرن پر. ملل تابعھ خویش مستحیل و از صحنھ تاریخ بكلي ناپدید شدند
جانشیني عمال امپراطوري بیزانس بر نواحي جنوبي ایتالیا حكمفرما بودند، و بعد از مسلمانان سیسیل را 

روژه اول گیسكار با دستھ كوچكي از دریازنان مشغول دست اندازي بھ جزیره  ١٠۶٠در . اداره میكردند
ایتالیاي نورمان، روژه را فرمانرواي  ١٠٨۵در ; استیالي وي كامل شده بود ١٠٩١تا سال ; سیسیل شد

، سلطنت سیسیلھاي دوگانھ، یا بھ عبارت دیگر جزیره )١١٠١(خود شناخت، و ھنگامي كھ وي درگذشت 
. سیسیل بھ اضافھ نواحي جنوبي ایتالیا، در عرصھ سیاست اروپا یكي از دول مقتدر بھ شمار میرفت

میان سیسیل و آفریقا بھ نورمانھا یك مزیت تجاري و نظامي نظارت بر تنگھ مسینا و ھشتاد كیلومتر دریاي 
شھرھاي آمالفي، سالرنو، و پالرمو كانونھایي براي یك بازار گرم تجارتي با تمامي بنادر . قاطعي داد

سیسیل، كھ اكنون یك تیولنشین پاپ . مدیترانھ، از جملھ مراكز بازرگاني مسلمانان در تونس و اسپانیا گردید
ي مساجد مسلمانان، بھ ساختن كلیساھاي مسیحي با شكوھي مبادرت ورزید، و در ایتالیاي بود، بھ جا

; روژه دوم شھر پالرمو را پایتخت خود كرد. جنوبي كشیشان كاتولیك روم جانشین اسقفان یوناني شدند
را  ، بھ عوض كنت، خویشتن١١٣٠و در ; حوزه قلمرو خویش را در ایتالیا بھ ناپل و كاپوا گسترش داد

; وي از تمام جرئت و جاھطلبي و تدبیر و مكاري عم خویش، روبر گیسكار، برخوردار بود. پادشاه نامید
سرعت انتقال و پشتكارش بھ خواب انجام داد بھ مراتب فزونتر از آن بود كھ سایر مردمان در بیداري 

ران آلمان كھ از الحاق پاپھا كھ از دست درازي وي بھ ایاالت پاپي میترسیدند، امپراطو)). میكردند
آبروتتسي بھ متصرفات وي خشمگین بودند، بیزانسیھا كھ تسلط مجدد بر ایتالیاي جنوبي از آمالشان بود، و 

وي با . باالخره مسلمانان آفریقا كھ در آرزوي پس گرفتن سیسیل بودند، ھمھ بھ جنگ با روژه قیام كردند
میكرد و سرانجام فاتح شد و با مملكتي بزرگتر از پیش، بھ  ھمھ آنھا و گاھي در آن واحد با چند تا مبارزه

وي از وجود مسلمانان، . اضافھ متصرفات جدیدي در تونس، سفاكس، بونھ، و طرابلس، قد بر افراشت
یونانیان ،و یھودیان با فراست سیسیل در تشكیل یك دستگاه دولتي بھتر استفاده كرد، و در نتیجھ سازمان 

روژه با . وجود آمد كھ در آن عھد نظیرش را ھیچ ملت دیگري در اروپا نداشتاداري گستردھاي بھ 
تشكیالت كشاورزي فئودالي در سیسیل مخالفتي نورزید، لكن با ایجاد یك دیوان عدل سلطنتي كھ قوانین 

وي با آوردن . مصوبھ آن شامل تمامي طبقات مملكتي میشد اختیارات خاوندھاي خود را قبضھ كرد
یوناني بھ قلمرو خویش اقتصاد سیسیل را غني ساخت، و بر اثر ایمن ساختن جان و مردمان و حریربافان 

بھ مسلمانان، یھودیان، و كاتولیكھاي یوناني آزادي . ھا موجبات توسعھ بازار تجارت را فراھم آورد راه
وچكترین تصدي مشاغل را براي عموم افراد الیق و صالح، بدون ك; مذھبي و استقالل فرھنگي بخشید
خودش مثل مسلمانان لباس بھ بر میكرد، اخالقیات اسالمي را دوست ; توجھي بھ دین آنھا، آزاد گردانید

قلمرو وي مدت یك نسل . میداشت، و بھ عنوان یك پادشاه التیني در یك دربار مشرق زمیني زندگي میكرد
محسوب )) پادشاه عصر خویش روشنفكرترین)) و خودش. بود))غنیترین و متمدنترین مملكت در اروپا((

از مطالعھ تذكره . بدون روژه وجود فردریك دوم، كھ پادشاھي بھ مراتب بزرگتر بود، ممكن نبود. میشد
احوال روژه در كتاب الرجاري، بھ قلم ادریسي، خواننده بھ میزان رفاه و آباداني سیسیل در دوران استیالي 
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ركاري از كشاورزان، زمینھاي حاصلخیز را میكاشتند، و با یك طبقھ قوي بنیھ و پ. نورمانھا واقف میشود
ھا زندگي میكردند و  جماعت برزگر در زاغھ. انواع محصوالت شكم مردمان شھرنشین را سیر میكردند

لكن زندگي ; چون مردماني مفید بودند، بھ عادت مالوف، مورد استثمار جمعي مردم مكار قرار میگرفتند
در عرض . ي قرین وقار بود، و آوازخواني و اعیاد مختلفي آن را طربناك میساختآنھا با مراسم دیني جالب

یك سال كشاورزي، ھر فصلي رقصھا و آوازھایي خاص خود داشت و ھنگام انگور چیني، مجالس باده 
حتي . گساري و جشنھایي برگزار میشد كھ رابط میان ساتورنالیاي روم باستاني با كارناوال عھد جدید شد

ان تھیدستترین مردمان، عشقورزي و آوازھاي عامیانھ، از ھرزھدرایي و ھجاگویي گرفتھ تا در می
ھوا بھ ((بھ قول ادریسي، در شھر سان ماركو . غزلیاتي حاوي بي غل و غشترین عواطف رقیق بھ جا ماند

ادوار  شھرھاي مسینا، كاتانیا، و سیراكوز ھمانند.)) ھایي كھ ھمھ جا میروید معطر است عطر بنفشھ
حكومت كارتاژ، یونان، و روم بار پالرمو در نظر ادریسي عالیترین شھرھاي جھان بود، چنانكھ در این 

ابنیھاي چنان زیبا دارد كھ از اطراف و ... جمیع افرادي كھ آنرا مشاھده میكنند والھ میشوند: ((باب مینویسد
نر استادان، و مفھوم شگفتانگیز ھنر اكناف مردمان دستھ دستھ بھ سبب شھرت عجایب معماري، ظرایف ھ

ھاي پر  كاخھاي بزرگ، ضیافتخانھ((خیابان مركزي شھر دورنمایي بود از .)) آن دیار بھ آنجا رو میآورند
تمامي مسافران در نظر اول معترفند كھ . ... ھا، دكانھاي سوداگران بزرگ گرمابھ... شكوه و بلند، كلیساھا

عمارات پالرمو، و ھیچ منظري دلپسندتر از باغھاي عمومي آن وجود  ھیچ جا ابنیھاي حیرتانگیزتر از
شھري : ((از پالرمو دیدن كرد، در باره آن شھر نوشت ١١٨۴سیاح مسلمان، ابن جبیر، كھ در .)) ندارد

كاخھاي پادشاه، بھ مثابھ گردنبندي كھ بر دور گردن دوشیزھاي با پستانھاي پر !...است بغایت حیرتانگیزتر
تنوع زبانھایي كھ مردمان در پالرمو بھ آنھا .)) بستھ شده باشد، شھر را حلقھوار احاطھ كرده است و پیمان

ھا و مساجدي كھ بھ طور  سخن میگفتند، اختالط مسالمتآمیز نژادھا و پیروان ادیان مختلف، كلیساھا و كنیسھ
ھاي  ي پر آرامش و خانھدرھم و برھم در جوار یكدیگرند، رعایاي شیكپوش، معابر پر ازدحام، باغھا

  . راحت، ھمھ مایھ شگفتي تازه واردان بھ شھر پالرمو میشد

پارچھبافان . ھا و كاخھا، صنایع مشرق زمین بھ رفع نیازمندیھاي فاتحان مغرب زمیني پرداخت در آن خانھ
از عاج ھاي كوچكي  صنعتگران جعبھ; ھاي فاخري از حریر و زربفت مشغول بودند پالرمو بھ بافتن پارچھ

موزاییكسازان كف اطاقھا و بدنھ دیوارھا و سقفھا را با ; میساختند و طرحھاي ظریف یا غریبي میتراشیدند
صنعتگران و معماران یوناني و عرب، كلیساھا و دیرھایي را پي افكندند . تزیینات مشرق زمیني میآراستند

نمیشود، بلكھ حاصل ھزار سال نفوذ عربي كھ در طرح و تزیینات آنھا ھیچ اثري از اسلوبھاي نورمان دیده 
، ھنرمندان یوناني با وجوھي كھ ژرژ، دریادار روژه، در اختیارشان گذاشتھ ١١۴٣و بیزانسي بودند در 

ھاي یوناني دیري بنا نھادند كھ وقف سانتاماریا دل آمیرالیو شده بود، لكن اكنون آنرا بنام  بود، براي راھبھ
  . ناسندبنا كنندھاش مارتورانا میش

این بنا رفتھ رفتھ بھ قدري تعمیر شده و تعمیرات بھ خود دیده است كھ از اجزاي اولیھ قرن دوازدھم آن 
دور تا دور گنبد داخلي آن كتیبھاي بھ خط عربي از یك سرود مذھبي . چندان چیزي بھ جا نمانده است

كف دیر از سنگھاي مرمر . رودكلیساھاي یونان منقوش است كھ نمونھاي از تزیینات این عھد بشمار می
ھشت ستون از سنگ سماق تیره دور تا دور محرابھاي سھ گانھ دیر را ; درخشنده رنگارنگ مفروش است

دیوارھا و زوایاي بین رواقھا و طاقنماھا با . سر ستونھا را با نھایت ظرافت تراشیدھاند; احاطھ كرده است
اي مشھور مسیح، پادشاه جھان نام دارد كھ در بدنھ گنبد موزاییكھاي زرین میدرخشند، و یكي از موزاییكھ

بھ امر روژه دوم  ١١٣٢از این موزاییك عالیتر كاپالپاالتینا است كھ ساختمان آن در سال . حرم دیده میشود
در این جا ھمھ چیز در عین ظرافت دیده میشود، از آن جملھ است طرح ساده مرمر كف . آغاز شد
ھیكل موقر مسیح بر باالي ; كھ ھر فضاي نظرگیري را پر ساختھ است; ظریفكمال ستونھاي ; راھروھا

و باالتر از ھمھ، سقف چوبي عظیمي بھ شكل شانھ عسل ; محراب، در یكي از مجللترین موزائیكھاي جھان
كھ دقیقا روي آن كندھكاري یا رنگ طالیي زده شده، یا با اشكال شرقي فیلھا و بزھاي كوھي و آھوان و 

در سراسر . نقش شده است -كھ احتماال حوریاني از بھشت خیالي نقاش مسلمان بودھاند  -)) گانفرشت((
ھنر قرون وسطایي یا مدرن ھیچ نمازخانھ شاھانھاي را نمیتوان سراغ گرفت كھ بتواند با این گوھر تابناك 

  . سیسیل عھد نورمان كوس ھمسري بزند
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پسرش ویلیام اول را تا حدي بھ این جھت كھ . ، بھ سن پنجاه و نھ سالگي در گذشت١١۵۴روژه در سال 
زندگینامھاش بھ دست دشمنانش نوشتھ شده است، و تا حدودي بھ علت آنكھ زمام امور مملكت را بھ دست 

ھ اسلوب مشرق ھاي خویش، در عین تنعم و راحت، ب ھا و ھمخوابھ دیگران داد و خود در میان خواجھ
لقب دادھاند در دوران سلطنت ویلیام مسلمانان تونس بھ جنگ با )) بد((زمیني زندگي میكرد ایل مالھ 

ویلیام دوم نیز تقریبا بھ ھمان سبكي . مسیحیان برخاستند، و بھ قدرت نورمانھا در آفریقا پایان بخشیدند
اران دوستار وي، حتي بھ عذر اینكھ مبادا زندگي میكرد كھ ویلیام بد روزگار میگذرانید، لكن تذكرھنگ

وي، بھ . لقب دادند) خوب یا نازنین(آیندگان این ویلیام را با سلفش ویلیام اول اشتباه كنند او را ایل بوئونو 
مبالغي صرف احداث دیر و كلیساي جامع  ١١٧۶رسم طلب بخشایش براي رذایل اخالقي خویش در 

نماي خارجي این بنا منظر آشفتھ زنندھاي است . ج شھر پالرمو كردمونرآلھ واقع در ھشت كیلومتري خار
موزائیكھاي داخلھ ; شبستانھا حكایت از زیبایي و قدرت پر ابھت میكنند; از بادگیرھا و ستونھاي درھم تابیده

بر سر ستونھا نقوشي از زندگي واقعي حكاكي كردھاند، مثال نوح را سر . بنا مشھور، لكن خالي از ظرافتند
خوش از میگساري و در حال خواب، خوك چراني را سرگرم مراقبت از یك خوك، و آكروباتي را در 

  . حالي كھ روي سرش ایستاده است مشاھده میكنیم

. شاید اخالقیات شرقي پادشاھان نورمان سیسیل بود كھ بنیھ آنھا را ضعیف و دودمان آنھا را كوتاه كرد
بھ ھمین ; ویلیام دوم اوالدي نداشت. با سرشكستگي منقرض شدچھل سال بعد از مرگ روژه، سلسلھ وي 

در خالل این ). ١١٨٩(سبب تانكرد، فرزند نامشروع یكي از پسران روژه دوم، را بھ سلطنت برداشتند 
ھانري از آنجا كھ مشتاق . احوال ھانري ششم، امپراطور آلمان، با عمھ ویلیام دوم، كنستانس، ازدواج كرد

وي . ا را در زیر لواي امپراطوري واحدي متحد سازد، مدعي اریكھ سیسیلھاي دوگانھ شدبود تمام ایتالی
پیزا و جنووا را، كھ بازرگاني آنھا بر اثر استیالي نورمانھا بر ناحیھ مركزي مدیترانھ لطمھ دیده بود با 

اظم شھر را ، ھانري با لشكر عظیمي خود را مقابل شھر پالرمو رسانید و اع١١٩۴در . خود متفق ساخت
ھاي پالرمو را بر روي او بگشایند و در آنجا تاج سلطنت سیسیل را بر سر نھاد  ترغیب كرد كھ دروازه

، تمامي قلمرو پھناورش بھ فرزند سھ سالھاش فردریك رسید و در قرن )١١٩٧(ھنگامي كھ وي درگذشت 

  ایاالت پاپي  -  IIسیزدھم قرن پادشاھان مقتدر تواناترین و روشنفكرترین تاجداران اروپا 

شھر بنونتو قرار داشت كھ در آنجا دوكھایي از تیره لومبارد حكومت  - در شمال ایتالیاي نورمان كشور 
  . میكردند

، مشتمل بر آنانیي، تیوولي، رم و ))میراث پطرس((در آن سوي بنونتو سرزمینھایي بودند مشھور بھ 
  . اداره میشدند پروجا، كھ ھمھ زیر قدرت مستقیم غیر روحاني پاپھا

در عالم مسیحي ھیچ شھري نبود . رم مركز مسیحیت التیني بود لكن ابدا سرمشق آن جھان محسوب نمیشد
كھ مردمان آن مثل رومیان بي اعتنا بھ دیانت باشند، و احترامي ھم كھ براي دستگاه پاپ قایل میشدند از آن 

در جنگھاي صلیبي فقط سھم مختصري ایفا كرد و نیز ایتالیا . نظر بود كھ منافع مادیشان چنین اقتضا میكرد
شھرھاي ایتالیا . در جنگ چھارم صلیبي از آن نظر شركت جست كھ میخواست قسطنطنیھ را فتح كند

جنگھاي صلیبي را اكثر از آن نظر مفید میشمردند كھ فرصتي براي ایجاد بنادر، بازارھا، و دادوستد در 
جنگ صلیبي خویش را تا نھایت درجھ امكان بھ تعویق افكند و  خاور نزدیك دست میداد فردریك دوم

در رم جمعي از افراد دیندار نیز بودند كھ . سرانجام با حداقل معتقدات مذھبي بھ مبارزات مذكور قیام كرد
لكن در میان غوغاي ; با خلوص نیت در نگاھداري از اماكن متبركھ بھ زائران مسیحي كمك میكردند

صرفنظر از دستگاه پاپي، در این عھد رم . این قبیل افراد بھ ندرت بھ گوش میرسید سیاست عصر، صداي
عملي بود كھ غفلت و خرابیھاي شش قرن را بھ اوج كمال  ١٠٨۴شھر فقیري بود تاراج نورمانھا در سال 

رم یك  نفوس رم، كھ در ازمنھ باستاني سر بھ یك میلیون میزد بھ حدود چھل ھزار كاھش یافتھ بود. رسانید
درحالیكھ شھرھاي ایتالیاي شمالي پیشرو نھضت انقالب اقتصادي بودند، . كانون بازرگاني و صنعتي نبود

ایاالت پاپي تحت یك رژیم كشاورزي ساده بھ كندي روزگار میگذرانیدند در داخلھ دیوارھاي آورلیا صیفي 
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دنمایي میكردند طبقات پایینتر نفوس ھا خو ھا و ویرانھ كاریھا، تاكستانھا و آغلھاي رمھ دوش بدوش خانھ
پایتخت نیمي از مخارج زندگي خود را از راه اشتغال بھ صنایع دستي و نیمي را از راه صدقات كلیساھا 

طبقات متوسط عبارت بودند از آمیزھاي از بازرگانان، قضات، معلمان، بانكداران، طالب . تامین میكردند
ي امالك و روحانیان واال مقام طبقات عالیھ شھر را تشكیل میدادند نجبا. علوم، و كشیشان مقیم یا میھمان

. رسم باستاني روم، یعني داشتن ضیاع و عقار در روستا و زندگي كردن در شھر، ھنوز رواج داشت
اشراف رومي چون مدتھا قبل حس وطنپرستي، یعني آن عاملي را كھ ممكن بود بھ منظور دفاع از مملكت 

ھاي چندي تقسیم میشدند، كھ در راس كائتاني،  اد كند از كف داده بودند خود بھ دستھمیان آنھا وحدت ایج
ھر خانوادھاي مسكن خود را در شھر رم بھ صورت دژ . ساولي، كورسي، كونتي، آنیبالدي، و مانند آنھا

 مستحكمي در میآورد، اعضا و خدم خود را مسلح میساخت، اكثر در معابر شھر جارو جنجال و مرافعھ
پاپھا، كھ فقط مسلح بھ اسلحھ روحاني بودند در . راه میانداخت، و گاھي بھ جنگ داخلي مبادرت میجست

اكثر مورد ; بیھوده تالش میكردند تا آرامش را در شھر حفظ نمایند; رم چندان مایھ رعب كسي نمیشدند
ر حفظ صلح یا جان بسیاري از آنھا بھ خاط; اھانت مردم شھر واقع و گاھي با خشونت مواجھ میشدند

  . خویش بھ آنانیي، ویتربو، یا پروجا، حتي بھ لیون و سرانجام بھ آوینیون گریختند

غایت آمال پاپھا ایجاد حكومت روحانیي بود كھ در آن كلمھ خدا، با تفسیري كھ البتھ كلیسا میكرد بھ عنوان 
پراطوران، اولیگارشي نجبا، و لكن آنھا خود را در میان فشار حكومت استبدادي ام; قانون كفایت كند

در بین رومیان خاطره امپراطوري كھنسال آنھا و بقاي فوروم یا میدان . دموكراسي رعایا درمانده مییافتند
باستاني و كاپیتول ھنوز بھ جا مانده بود، و ھر چند وقت یكبار یكي قد علم میكرد تا حكومت خودمختار و 

نایي وجود نداشت، ھنوز نجباي برجستھ را سناتور میخواندند ھر چند كھ س. روشھاي كھن را زنده كند
كنسولھا انتخابي یا انتصابي بودند لكن ھیچ گونھ قدرتي نداشتند، و فرامین حقوق رومي، كھ تقریبا از 

در قرن دوازدھم نفوس شھر رم، كھ . ھا رفتھ بود بھ صورت مقداري دستنبشتھ كھنسال حفظ میشد خاطره
اد ایتالیاي شمالي الھام گرفتھ بودند، بتدریج خواستار اعاده یك حكومت خودمختار غیر از ترقي شھرھاي آز

مردم شھر پنجاه و شش نفر را بھ عضویت یك مجلس سنا برگزیدند، و از آن پس  ١١۴٣در . روحاني شدند
  . تا چند سالي مرتبا ھمھ سالھ سناتورھاي جدیدي انتخاب میكردند

بنا بر . چنین آدمي آرنالدو دا برشا بود; بود كھ قد مردانگي علم كند روحیھ مردم عصر خواھان رجلي
بعد از آنكھ وي بھ عنوان راھبي بھ شھر برشا . روایات، آرنالدو چندي شاگرد آبالر در فرانسھ بود

بازگشت، روزگار را در گوشھ زھد و ریاضت میگذرانید، و جھدش در این باره بھ قدري بلیغ بود كھ 
از نظر اصول عقاید .)) نھ چیزي میخورد، و نھ چیزي میآشامد((و را آدمي توصیف كرد كھ قدیس برنار ا

دیني، آرنالدو مومني بود اساسا اصیل آیین، اما منكر اعتبار و صحت آیینھاي مقدسي كھ بھ دست كشیشان 
ھ میخواست ك; وي معتقد بود كھ تملك براي كشیش منافي اصول اخالقي است. گناھكار صورت گیرد

كشیشان مانند حواریون عیسي مردماني فقیر باشند، و بھ كلیسا توصیھ میكرد كھ باید جمیع مایملك دنیوي و 
اینوكنتیوس دوم او را ) ١١٣٩(در دومین شوراي التران . اختیارات سیاسي خود را بھ حكومت تسلیم كند

یارت از كلیساھاي مختلف رم لكن پاپ ائوگنیوس سوم آرنالدو را بھ شرط ز. توبیخ و امر بھ سكوت كرد
عمل پاپ خطایي بود از روي محبت، زیرا دیدن مآثر پر شكوه ادوار روم باستان مرغ اندیشھ . عفو كرد

ھاي شھر رم مردم شھر دعوت كرد كھ دست  وي در حالي كھ میان ویرانھ. آرنالدو را بال و پر داد
  ). ١١۴۵(برقرار كنند  روحانیان را از كار كوتاه و حكومت جمھوري روم را از نو

مردم شھر، كھ مجذوب حمیت وي شده بودند، كنسولھا و تریبونھایي را بھ عنوان حكام واقعي خویش 
انتخاب كردند و سوار نظامي تشكیل دادند تا افراد آن ھر كدام رھبر دستھاي از سپاھیان جدید براي دفاع 

جریان این انقالب مجلل سرمست شده بودند، نھ  طرفداران آرنالدو، كھ از سھولت. از استقالل شھر باشند
فقط اختیارات ملكي پاپھا را نادیده گرفتند، بلكھ قدرت امپراطوران آلماني امپراطوري مقدس روم را در 

درواقع، مدعي بودند كھ جمھوري روم نھ فقط باید بر ایتالیا حكمفرما باشد بلكھ باید ; ایتالیا بكلي منكر شدند
این جماعات كاپیتول را تعمیر و مستحكم نمودند، كلیساي سان پیترو . را اداره كند)) جھان((مثل ادوار قدیم 

را تسخیر كردند و بھ صورت دژي در آوردند، واتیكان را متصرف شدند، و زایران مسیحي را بھ 
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ھ بود و در حالي كھ قدیس برنار دو كلروو مردم شھر رم را بھ باد تقبیح گرفت. پرداخت باج مجبور كردند
بھ آنھا خاطر نشان میكرد كھ امرار معاش ایشان بستھ بھ وجود دستگاه پاپي است، خود پاپ ائوگنیوس سوم 

در . بر شھر قیصرھا و پاپھا فرمان میراند)) كمون رم((مدت ده سال ). ١١۴۶(بھ ویتربو و پیزا گریخت 
د صباحي تمام اوقات خویش را وي چن. ، ائوگنیوس سوم بھ خود جرئت داد و بھ شھر رم بازگشت١١۴٨

دومین جانشین وي، . صرف امور روحاني و توزیع صدقات و جلب محبت خالیق نسبت بھ خویشتن كرد
ھادریانوس چھارم، كھ از قتل یك كاردینال در ضمن آشوبي عمومي سخت متغیر شده بود، بھ عموم 

مجلس سناي رم، از بیم ). ١١۵۵( كشیشان دستور داد كھ از اجراي شعایر مذھبي در رم خودداري ورزند
آنكھ مبادا انقالبي شدیدتر از آنكھ آریستوكراسي رومي قادر بھ مقابلھ با آن باشد بروز كند، جمھوري را 

آرنالدو، كھ از طرف پاپ تكفیر شده بود، گریخت و خود را در ناحیھ كامپانیا . منحل كرد، و تسلیم پاپ شد
اروسا بھ نزدیكي رم رسید، پاپ ھادریانوس از وي تقاضا كرد كھ آن ھنگامي كھ فردریك بارب. پنھان كرد

بھ امر امپراطور، آرنالدو را یافتھ، دستگیر كردند و او را تحویل پلیس پاپ . مرد سركش را دستگیر كند
  ). ١١۵۵(در شھر رم دادند، و بھ اشاره وي آرنالدو در ھمانجا بھ دار آویختھ شد 

بیم ((د و خاكسترش را بھ رود تیبر ریختند، زیرا بھ قول یكي از معاصران،جسد وي را بھ آتش سوزانیدن
.)) آن میرفت كھ مردمان آن خاكسترھا را برچینند، و بھ عنوان خاكستر یك نفر شھید راه حق گرامي دارند

آراي آرنالدو پس از مرگ وي بھ جا ماند و بعدھا دوباره بھ صورت عقاید پاتارینھا و والدوسیان 
ھاي مارسیلیوس پادوایي، و باالخره بھ شكل آراي  ، آلبیگاییان فرانسھ، گفتھ)گذاران لومبارديبدعت(

بر پا ماند، و در آن سال بود كھ  ١٢١۶سناي رم ھمچنان تا سال . رھبران نھضت اصالح دیني تجلي كرد
بودند جانشین آنھا  پاپ توانست آن جمعیت را منحل، و یكي دو تن از سناتوراني را كھ موافق با مرام پاپي

اختیارات غیر روحاني پاپھا تا پارھاي مواقع، ایاالت پاپي، عالوه بر آنچھ قبال مذكور افتاد، مشتمل . كند
یا ایالت مركزي آنكونا واقع در كرانھ دریاي )) مارك((; بود بر اومبریا بھ انضمام سپولتو و پروجا

د عبارت میشد از شھرھاي ریمیني، ایموال، راونا، بولونیا، یا ناحیھ تابع رم كھ خو)) رومانیا((و ; آدریاتیك
در این عھد راونا ھمچنان رو بھ تنزل نھاده بود، حال آنكھ فرارا، بر اثر رھبري خردمندانھ . و فرارا

شھر بولونیا در اثر ھدایت حقوقدانان عالیقدري كھ از . دودمان آستھ، اھمیت و رونق شایاني پیدا كرد
بیرون آمده بودند صاحب تشكیالت سیاسي فعالي شد، بھ طوري كھ یكي از نخستین  ھاي آن دانشگاه

و براي ) پودستا(شھرھایي بود كھ براي رتق و فتق امور داخلي كمون خود، بھ انتخاب یك نفر فرماندار 
ن پودستا گزینش یك نفر بھ عنوا. اقدام كرد) كاپیتانو(پیشبرد روابط خارجي خود، بھ انتخاب یك نفر كاپیتان 

اھل خود شھر . مستلزم شرایط خاصي بود، بھ این معني كھ باید از اشراف باشد))) صاحب قدرت(((
نباشد، بالغ بر سي و شش سال داشتھ باشد، در داخل شھر ملكي نداشتھ باشد، ھیچ یك از انتخاب كنندگان با 

این نظامات عجیب، كھ . اشدشخص وي قرابتي نداشتھ باشند، و ھموطن یا منسوب بھ فرماندار سابق نب
غرض غایي از اتخاذ آنھا حفظ بیطرفي در اداره امور شھر بود، در بسیاري از كمونھاي ایتالیایي معمول 

  . بود

، یا بھ عبارت دیگر ناظم روابط خارجي یك كمون با خارج، بر عھده شوراي ))كاپیتان خلق((انتخاب 
یگرفت داراي وجھھ ملي كھ اصناف و بازرگانان بر كمون نبود، بلكھ این عمل بھ دست حزبي صورت م

  . آن تسلط داشتند

در قرون بعد، ھمچنانكھ بورژوازي از لحاظ . وي نماینده طبقھ سوداگران بود نھ مردمان تنگدست جامعھ
ثروت نفوذ بر طبقھ نجبا مزیت پیدا كرد، شاغل چنین منصبي نیز دایره قدرت خویش را بھ ضرر شخص 

  . خشیدپودستا توسعھ ب
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در شمال فرارا و دره پو ناحیھ ونتو قرار گرفتھ بود كھ بھ سبب وجود شھرھایي چون ونیز، ترویزو، 
. در این عھد بود كھ ونیز قدرت خود را بھ سر حد كمال رسانید. پادوا، ویچنتسا ، و ورونا بر خود میبالید

ود بازرگانان آن كشور را بھ بنادر واقع در دریاي اژه و سیاه ممكن اتحاد ونیز با امپراطوري بیزانس ور
مشھور است كھ تعداد اتباع ونیزي در قسطنطنیھ، در خالل قرن دوازدھم، متجاوز بر یكصد ھزار . ساخت

. نفر شد، و بر اثر گستاخي و جار و جنجال و مرافعات آنھا ساكنان بخشي از شھر پیوستھ در ھراس بودند
مپراطور یوناني، مانوئل، بھ تحریص بازرگانان حسود جنووایي، با ونیزیھاي پایتخت خویش ناگھان ا

). ١١٧١(دشمن شده و جمع كثیري از آنھا را دستگیر كرد و دستور داد كھ تمامي اموال آنھا را ضبط كنند 
وگاني ونیز بھ بیزانس اعالن جنگ داد، ونیزیھا شب و روز تمام ھم خویش را مصروف بھ احداث نا

، دوج ونیز، ویتالھ راس یكصد و سي فروند كشتي متوجھ ائوبویا شد تا آنجا را، كھ در ١١٧١كردند، در 
لكن، در كرانھ ائوبویا، . نظر وي مھمترین مركز سوقالجیشي براي تسلط بر تنگھ بوسفور بود، تسخیر كند

ا در مسموم ساختن منبع آب سربازانش مبتال بھ مرضي شدند كھ بھ قول مشھور ناشي از عمل یونانیھ
عده تلفات بھ چند ھزار رسید، تا آنجا كھ دیگر تدارك ناوھا براي جنگ میسر نبود، دوج . آشامیدني بود

در این موقع مرض طاعون شیوع داشت و ساكنان آن كشور را . ناوگان عظیم خود را بھ ونیز باز گردانید
ضاي مجلس شھر شخص وي را مسئول تمام این ھنگام بازگشت دوج، اع. چون مور و ملخ تلف میكرد

با توجھ بھ این وقایع ). ١١٧٢(مصایب دانستند، و كسي یا كساني وي را بھ ضرب دشنھ بھ قتل رسانیدند 
است كھ ما باید چھارمین جنگ صلیبي و انقالب متنفذاني را كھ منجر بھ تغییر قانون اساسي ونیز شد مورد 

از ترس آنكھ مبادا بر اثر ادامھ این قبیل شكستھا بناي امپراطوري  سوداگران بزرگ،. نظر قرار دھیم
تجاري آنھا فرو ریزد، تصمیم گرفتند كھ حق انتخاب شخص دوج ونیز و تعیین خط مشي عمومي كشور را 

از مجلس ونیز سلب كنند، و شوراي منتخبتري تشكیل دھند تا ھم در تشخیص و رتق و فتق امور كشور 
سھ . ھم بتواند تمایالت آتشین ملت و حكومت مطلق شخص دوج را تحت كنترل قرار دھد شایستھ تر باشد و

تن از عالیرتبھترین قضات جمھوري را ترغیب بھ تشكیل كمیسیوني براي تھیھ قانون اساسي جدید كردند، 
شھر باید دو تن از  - این ھیئت پس از شور و مطالعات توصیھ كرد كھ ھریك از بخشھاي ششگانھ كشور

معتمدان خود را انتخاب كند، و ھر كدام از این معتمدان موظف بھ انتخاب چھل نفر از مردان صالح محل 
) مادجوره كونسیلیو(چھار صدوھشتاد تن نمایندھاي كھ بھ این نحو انتخاب میشدند شوراي بزرگتر . باشد

بھ خود موظف بود كھ از مجلس بزرگتر بھ نو. را تشكیل میدادند كھ در حكم مجلس مقننھ عمومي ملت بود
میان اعضاي خود شصت نفر را بھ عضویت سنایي انتخاب كند تا آن مجلس امور بازرگاني و مالي و 

مجلس عامھ یا ارنگو قرار بود فقط بھ منظور . شھر را تحت نظر داشتھ باشد -روابط خارجي كشور 
عالوه، مقرر شد كھ در ھر دوران بھ . تصویب یا رد پیشنھادات مربوط بھ جنگ یا صلح تشكیل جلسھ دھد

فترتي، كار اداره جمھوري در دست شوراي خاصي باشد مركب از شش نفر كھ ھر كدام را از یكي از 
بخشھاي ششگانھ ونیز انتخاب كرده باشند، و ھر گونھ عملي كھ دوج ونیز براي اداره مملكت انجام میدھد 

  . نین شوراي خاصي رسیده باشدمادامي قانوني شناختھ شود كھ بھ تصویب و تایید چ

اولین شوراي بزرگتري كھ طبق این رویھ جدید انتخاب شده بود سي و چھار تن از اعضاي خود را 
برگزید، اینان نیز از بین خویش یازده تن را انتخاب كردند، و این یازده تن بودند كھ در جلسھاي علني در 

مردم ونیز، كھ بھ این نحو حق انتخاب ). ١١٧٣(د كلیساي جامع سان ماركو دوج ونیز را انتخاب كردن
فرمانرواي خویش را از كف داده بودند، فریاد اعتراض برداشتند، لكن دوج جدید، با پخش مقداري سكھ 

طال در میان مردم، از بروز تقاضا كرد كھ در مراسم تاجگذاري سوگندي مبني بر اطاعت از جمیع قوانین 
داندولو، كھ در این . اولیگارشي سوداگران منتھاي قدرت را تحصیل كرده بود بھ این نحو،. مملكتي یاد كند

بر اثر . موقع پیر مردي ھشتاد و چھار سالھ بود، یكي از نیرومندترین فرمانروایان تاریخ ونیز شد
قسطنطنیھ را تسخیر و تاراج كند  ١٢٠۴دیپلوماسي ماكیاولي و شجاعت شخص وي، ونیز توانست در سال 

بھ حكم این پیروزي، ونیز مقتدرترین دولت در ناحیھ مدیترانھ . را از بیزانس بگیرد ١١٧١م فاجعھ و انتقا
، مردم جنووا بھ ١٢۶١در . خاوري و دریاي سیاه شد، و رھبري تجارتي اروپا از بیزانس بھ ایتالیا رسید
ر این خدمت، تمام مزایاي یونانیھا مدد رساندند تا قسطنطنیھ را از چنگ ونیزیھا بیرون آوردند، در براب

تجارتي پایتخت بیزانس بھ آنھا تفویض شد، لكن سھ سال بعد ناوگان ونیز كشتیھاي جنووا را در نزدیكي 
سیسیل شكست داد، و امپراطور یوناني مجبور شد كھ امتیازات خاص ونیز را مجددا بھ بازرگانان آن 
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الوه بر فتوحات خود در خارج مملكت، در اولیگارشي پیروز ع. جمھوري در پایتخت خویش تجدید كند
، دوج ونیز، پیترو گرادنیگو، پیشنھادي ١٢٩٧در . داخلھ نیز، با تغییري اساسي، بھ توفیق عظیمي نایل آمد

را از تصویب شورا گذرانید كھ بھ موجب آن فقط آن دستھ از شارمندان ونیز و احفاد ذكور ایشان 
بستن ((با چنین عملي، كھ بھ . بھ بعد عضو بودند ١٢٩٣اریخ صالحیت عضویت شورا را داشتند كھ از ت

بھ این نحو، طبقھ محدود خاصي بھ . مشھور شد، اكثر مردم از حق عضویت محروم شدند)) در شورا
در میان این طبقھ اشرافي ویژه، موالید و ازدواجھا را بھ دقت . وجود آمد كھ از سایر طبقات بكلي مجزا بود

اورو ضبط میكردند تا اصالت نسب و انحصار اختیارات مملكتي محفوظ / یا لیبرو د در یك كتاب طالیي 
. بھ این ترتیب، اولیگارشي سوداگران، با صدور فرامین، بھ افراد خود نسب اشرافي اعطا كرد. ماند

ر ھنگامي كھ مردم درصدد شورشي علیھ قانون اساسي جدید برآمدند، بھ رھبران آنھا اجازه دادند بھ تاال
  ). ١٣٠٠(شورا داخل شوند، و ھمگي را فورا بر سردار كردند 

نظم عمومي . بایستي اذعان كرد كھ این اولیگارشي آشكار و بیرحم، جمھوري را بھ خوبي اداره میكرد
خط مشي عمومي با تدبیر بیشتري بھ اجرا درمیآمد، و قوانین پابرجاتر و موثرتر از دیگر . بھتر حفظ میشد

قوانیني كھ ونیز براي تنظیم كار پزشكان و داروفروشان وضع كرده بود . طایي ایتالیا بودجوامع قرون وس
، قوانین موضوعھ ونیز تاسیس ١٣٠١در . مدت نیم قرن مقدم بر نظامات مشابھ آن در فلورانس بود

 ھاي مسكوني غدغن كرد، و كلیھ صنایعي را كھ گازھاي ھاي صنایع غیر بھداشتي را در محلھ كارخانھ
قوانین مربوط بھ دریانوردي سخت و . سمي در ھوا میپراكندند از اجازه ماندن در جمھوري محروم كرد

گزارشات دیپلوماتیك بیشتر . حكومت بر تمام واردات و صادرات نظارت و سرپرستي داشت. گسترده بود
  . حاوي اطالعات تجارتي بود تا امور سیاسي

  . روزانھ حكومت قرار دادند

كس در ونیز از كشاورزي اطالعي نداشت، لكن صنایع دستي بسیار ترقي كرده بود، زیرا ونیز  تقریبا ھیچ
فنون و صنایعي را كھ در مغرب اروپا تا حدودي بر اثر انقالبات سیاسي فراموش شده بودند از شھرھاي 

بفت و حریر ھاي زر مصنوعات آھني و برنجي، شیشھ، و پارچھ. كھنسال مدیترانھ خاوري اقتباس كرده بود
ساختمان ناوھاي تفرجي، بازرگاني، یا جنگي احتماال . ونیزي در سھ قاره عالم شھرت بسزایي داشتند

ھاي بزرگ سرمایھگذاري و  در این رشتھ از صنعت بود كھ، با ایجاد بنگاه. بزرگترین صنعت ونیز بود
ور سرمایھداري پیدا كرد، و اشتغال توده عظیمي از كارگران، كشتیسازي ونیز شباھت بھ فعالیت یك كش

چون بزرگترین مشتري این كاال یعني حكومت در كار كشتي سازي نظارت داشت، صنعت مزبور تقریبا 
  . قدم بھ یك مرحلھ سوسیالیستي نھاد

پارو بودند، ونیز  ١٨٠ھایي بلند و بادبانھاي رنگ آمیزي شده، كھ اغلب مجھز بھ  كشتیھاي جالبي، با دماغھ
را از طریق یك رشتھ بنادر مجھز و بنادر بازرگاني با قسطنطنیھ، صور، اسكندریھ، لیسبون، لندن، و اقال 

آنجا بار دیگر با كشتي بھ سایر  كاالھاي دره پو متوجھ ونیز میشد تا از. بیست شھر دیگر مرتبط ساخت
  . نواحي صادر شود

ھاي آن سرزمین  محصوالت شھرھاي راین از جبال آلپ میگذشتند و بھ ونیز میرسیدند تا از طریق لنگرگاه
متوجھ دنیاي اطراف مدیترانھ شوند، ریالتو، بھ خاطر ازدحام بازرگانان و دریانوردان و بانكداران بسیاري 

ثروت اروپاي شمالي ابدا طرف قیاس با جالل و حشمت . مشغلھترین نقطھ اروپا شد از نواحي جھان، پر
شھري نبود كھ در آن ھمھ چیز بھ فعالیتھاي بازرگاني و سرمایھ گذاري مرتبط شده بود و اگر ناوي از آنجا 

، در بھ عزم اسكندریھ حركت میكرد و در ضمن سفر با دشمن یا دریازنان یا طوفان مخربي مواجھ نمیشد
در قرن سیزدھم، ونیز . برابر ھر مبلغي كھ بھ كار تجارت گذاشتھ شده بود ھزار درصد بھره میآورد

شاید در تمامي جھان فقط شھرھاي چین بود كھ از این لحاظ با ونیز كوس . ثروتمندترین شھر اروپا بود
وپولو، براي ھموطنان ھاي آن را جھانگرد ونیزي، مارك ھمسري میزدند و داستان باور نكردني گنجینھ

ونیزیھا در امر حكومت از . ھر قدر ثروت افزایش یابد، ایمان رو بھ كاھش مینھد. خویش توصیف میكرد
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ھاي  دین استفاده فراواني میكردند و توده مردم را، كھ در اداره مملكت ھیچ گونھ دخالتي نداشتند، با دستھ
ات حاكمھ ھرگز اجازه نمیدادند كھ مسیحیت، با حكم لكن طبق. مذھبي و نوید بھشت موعود دلخوش میكردند

قبل از ھر چیز ما : (( شعار آنھا این جملھ بود . تكفیر، مانع از معامالت تجارتي یا جنگھاي آنھا بشود
بازرگانان . بھ روحانیان اجازه مداخلھ در ھیچ یك از كارھاي دولتي داده نمیشد.)) ونیزي ھستیم بعد مسیحي

گ میان مسلمانان و مسیحیان، بھ دستھ دشمن اسلحھ و برده و گاھي اطالعات سري ونیزي، ھنگام جن
با این عقیدھفروشي روشنفكرانھ تا حدودي سعھ صدر نیز ھمراه بود، بھ طوري كھ بھ . نظامي میفروختند

در  مسلمانان اجازه داده میشد تا واقع در جزیره سپینالونگا مقیم بودند، بدون ھیچ مزاحمتي میتوانستند
  . ھاي خود بھ عبادت پردازند كنیسھ

لكن ما نباید بھ سختگیریھاي مردي كھ . ونیزیھا را سخت تقبیح میكرد)) شھوتراني لجام گسیختھ((دانتھ 
نكتھ شایان توجھ مجازاتھاي شدیدي است كھ . ھمھ را مورد طعن و لعن قرار میداد آن قدرھا اعتماد كنیم

ھاي نامشروع میكردند، یا قوانیني كھ بارھا  از كودكان خود استفاده قانون ونیز در حق پدر و مادري كھ
آنچھ از مطالعھ . بیھوده میكوشید تا از فساد و ارتشا در امر انتخابات جلوگیري بھ عمل آورد مقرر میداشت

وضع اجتماعي ونیز استنباط میكنیم این است كھ یك طبقھ اشرافي سنگدل و برازندھاي وجود داشت كھ 
كارانھ بھ فقر توده مردم رضا داده بود، و توده مردمي كھ لذات عشق را چون مرھمي بر روي ریش پرھیز

، براي ١٢٢٨میالدي میرسد، در  ١٠٩۴قدمت سابقھ كارناوال حتي بھ . درماندگي خویش میگذاشت
ي ونیز، ، بھ حكم سنا١٢٩۶نخستین بار، صحبت از نقابھا یا ماسكھایي میشود كھ بر چھره میگذاشتند، در 

تعطیل عمومي اعالم ) كھ بھ فرانسھ سھ شنبھ چرب خوانده میشود(آخرین روز قبل از ایام روزه مسیحیان 
ھا و گرانبھاترین لباسھا  در این قبیل اعیاد، افراد، اعم از زن و مرد، خود را بھ فاخرترین جامھ. شد

ھایي از پارچھ زربفت بر سر  رات یا عمامھبانوان ثروتمند باشلقھا یا نیمتاجھایي مزین بھ جواھ. میآراستند
ھایي از تارھاي نقره برق میزد، بر گردن آنھا  مینھادند، چشمان آنھا از پشت روبندھایي از طال یا پیچھ

گردنبندھایي از در و مروارید آویزان بود، بر دستھایشان دستكشھایي بود از جیر یا حریر، صندلھا یا 
لباسشان ; پنبھ، مزین بھ ملیلھدوزیھاي سرخرنگ و طالیي، برپا داشتندكفشھایي از چرم، چوب، یا چوب 

ھاي كتان ابریشم یا زربفت آراستھ بھ جواھرات قیمتي بود، كھ بھ مقتضاي عھد، براي دلربایي و  از پارچھ
بانوان ثروتمند معموال كالھگیس بر سر . فریبندگي، گردن و گاھي بخشي از سینھ آنھا را نمودار میساخت

گذاشتند، صورت خود را بھ سرخاب و سفید آب میآراستند، بدن خود را سفت میبستند، و از خوردن می
خوراك خودداري میورزیدند تا الغر اندام بمانند، ھمیشھ آزادانھ و در مال عام رفت و آمد میكردند، با 

میجستند، و با  فریبندگي توام با حجب در مجالس انس و گردشھاي دور از اغیار در روي قایقھا شركت
طیب خاطر بھ تروبادورھایي كھ نغمات گوناگون موضوع ازلي، یعني عشق را از پرووانس سوغات 

در این دوران، ونیزیھا عالقھاي بھ فرھنگ نداشتند، كتابخانھ عمومي خوبي . آورده بودند گوش فرا میدادند
چنین عھدي كھ ثروت ونیز مانند  در. در دسترس داشتند، لكن ظاھرا چندان استفادھاي از آن نمیكردند

نداشت، مردمان آن سرزمین ھیچ گونھ خدمتي بھ عالم معرفت نكردند و ھیچ گونھ ادبیات پابرجایي بھ 
در قرن سیزدھم، مدارس چندي موجود بود، و میدانیم كھ مخارج تحصیل طالب . منصھ ظھور نرسانیدند

صنایع ظریفھ . وسیقي اھمیت فراواني داده میشدبھ م. بیبضاعت، چھ از خزانھ عمومي و چھ از نداشتند
ھنوز بھ آن رونق با شكوھي كھ بعدا پیدا كرد نرسیده بود، اما ثروت ھنر بسیاري از اقالیم را بھ ونیز جلب 

ذوق مردم در حال تكامل بود، و زمینھ بتدریج مساعد، و فنون روم باستان بھ ویژه در شیشھگري ; میكرد
باید ونیز آن عھد را ھمان قدر زیبا و دوست داشتني تصور كنیم كھ واگنر یا نیچھ در البتھ ما ن. احیا میشد

با آجر  ١١٧٢میدان سان ماركو را در . ھا چوبي بودند، و معابر پوشیده از خاك خانھ. قرن نوزدھم میدیدند
بتدریج . ستا ١٢۵۶مفروش كردند، و نخستین باري كھ ذكري از كبوترھاي این میدان بھ میان میآید سال 

بر روي كانالھاي ونیز پلھاي خوش منظري احداث شد، و كشتیھاي ونیزي، قبل از پیدایش بسیاري از این 
شاید عفونت كانالھاي . بھ سوي دیگر آن میبردند) كانالھ گرانده(پلھا، مسافران را از یك سوي كانال بزرگ 

ا ھر چیزي در سیر تكاملي یا قھقرایي خود فرعي در آن ایام بھ مراتب كمتر از این ایام بود، زیرا طبع
ھا نمیتوانست بیننده را از  اما ھر گونھ نقص و عیبي در معابر یا رودخانھ. احتیاج بھ گذشت زمان دارد

تحسین و اعجاب در برابر جالل شھري كھ قرنھا سرخود را از میان باتالقھا و مھ و میغ آبگیرھا بر 
ي كھ از میان ویراني و گوشھ انزوا قد علم كرده و پھناي دریاھا را با میافراشت مانع شود، یا از عمل قوم
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بین ونیز و . ناوھاي خود سیاه ساختھ و از نصف جھان خراج ثروت و زیبایي ستانده بود متحیر نشود
درباره این ناحیھ فقط خاطرنشان میسازیم كھ عشق . ھاي آلپ شھر و ناحیھ مرزي ترویزو قرار داشت كوه

سرزمین (یا ماركا جویوزا ) والیت عشق(ھ زندگي آن قدر زیاد بود كھ آنجا را ماركا آموروزا مردمانش ب
مردم شھر ترویزو در جشني شركت جستند موسوم بھ  ١٢١۴میگویند كھ در . لقب دادند) نشاط انگیز 

ردند و از آن ، مراسم این جشن از آن قرار بود كھ ابتدا دژي از چوب برپا ك)قلعھ عشق(آموره / كاستلو د 
زنان زیباروي ترویزو، مسلح بھ گالب و میوه و . ھایي از گل میآویختند قالیھا، دیواركوبھا، و حلقھ

جوانان سلحشور ونیزي در محاصره زنان و پرتاب . ھاي گل، بھ حراست دژ مشغول میشدند دستھ
گفتھ اند كھ در این . یكردندھاي مشابھي بھ سوي آن محافظین قلعھ با دالوران سرخوش پادوا رقابت م حربھ

ھاي طال پنھان میكردند، و بھ ھر حال دژ از پا  ھاي گل سكھ مبارزه برد با ونیزیھا بود، زیرا در میان دستھ
  . در میآمد و مدافعان رعناي آن تسلیم میشدند

IV -  از مانتو تا جنووا  

ھاي آلپ فرمانروایي  رشتھ كوهھاي میان رود پو و  در مغرب ونتو، شھرھاي معروف لومباردي بر جلگھ
در جنوب رود پو، یعني ناحیھاي كھ امروزه . میكردند این شھرھا عبارت بودند از مانتوا، كرمونا، و پاوپا

عاشقان سرزمین ; شھرستان امیلیا را تشكیل میدھد، شھرھاي مودنا، ردجو، پارما، و پیاچنتسا قرار داشتند
میان لومباردي و فرانسھ، ایالت پیمون مشتمل بود . طنین ملول نمیشدندایتالیا از شنیدن این رشتھ اسامي پر 

بر وورچلي و تورینو، و در جنوب این دو، ناحیھ لیگوریا پیچي میخورد و بھ دور خلیج شھر جنووا امتداد 
ثروت این ناحیھ عطیھاي بود از رود پو، كھ از مغرب تا مشرق شبھ جزیره امتداد داشت، وسیلھ . مییافت

توسعھ صنعت و تجارت بھ . ھا بود، كانالھا را پر میكرد، و مزارع را مشروب میساخت ت مااللتجارهحرك
این شھرھا ثروت و افتخاري داد كھ بھ اتكاي آن عموما توانستند امپراطور آلمان را، كھ اسما شھریار آنھا 

قاعدتا در مركز . و منقاد كنندبود، نادیده گیرند و خاوندان نیمھ فئودال اراضي داخلي حوزه خود را مطیع 
این شھرھاي ایتالیایي كلیساي جامعي قرار داشت تا، با مراسم پر ابھت مذھبي، زندگي یكنواخت مردم را 

در نزدیكي كلیساي جامع یك تعمیدگاه قرار . پر رونق سازد و اخگر امید را در قلوب آنان روشن نگاه دارد
د كھ طفل از درون آن بھ وادي مسیحیت راه مییافت و بھ كسب داشت كھ بھ منزلھ دھلیز یا دروازھاي بو

مسئولیتھا و درك امتیازاتي كھ ویژه خالیق مسیحي بود نایل میشد، و یك برج ناقوس ھم براي فرا خواندن 
در میدان عمومي . مومنان بھ مجلس نماز و دعا، یا احضار آنھا براي مشورت، یا دعوت بھ بسیج بود

صنعتگران كاالھاي خود را عرضھ میداشتند، بازیگران و آكروباتھا و خنیاگران  مجاور، كشاورزان و
مردم را سرگرم میساختند، جارچیان فرامین را بھ صداي بلند بھ آگاھي مردم شھر میرساندند، در مسابقات 

یك تاالر شھرداري، چند باب دكان، و چند خانھ خصوصي یا . ورزشي یا جشنھاي نظامي شركت میجستند
ھاي كج و  از این مركز كوچھ. جارھاي بھ شكل دیواري آجري دور تا دور میدان عمومي را میگرفتندا

ھا بھ قدري كم بود كھ چون یك  عرض این كوچھ. معوج و باریكي منشعب میشد و بھ ھر سو باال میرفت
پشت خود را  ارابھ یا سواري از آنھا میگذشت، رھگذران مجبور بودند در مدخل خانھاي پناه گیرند یا

ھاي گچكاري شده صاحب  در قرن سیزدھم، با مرور ایام و ازدیاد ثروت، خانھ. صاف بھ دیوار تكیھ دھند
سقفھایي از سفال سرخرنگ شد، و بھ این نحو، براي افرادي كھ میتوانستند از بوھاي عفن و گل و الي 

ھا و میدانھاي مركزي سنگفرش  فقط معدودي از كوچھ. چشم بپوشند، طرحھاي بدیع و جالبي پدید آمد
دور تا دور شھر را دیوار كنگرھدار مستحكمي احاطھ كرده بود، زیرا جنگ بكرات اتفاق میافتاد، و . بودند

اگر شخصي عالقھ نداشت كھ در سلك رھبانان درآید، براي اشتغال بھ ھر پیشھاي، ناگریز بود از رموز 
جنووا، كھ عاشقانش آن را . رھا جنووا و میالن بودبزرگترین این شھ. جنگ اطالع كافي داشتھ باشد

لقب داده بودند، شھري بر روي یك تپھ بلند، در برابر دریایي كھ از ھر نظر براي ) با شكوه(السوپربا 
بازرگاني مساعد بود قرار داشت و از آب و ھواي گرم ناحیھ ریویرا، كھ از طرف مشرق تا راپالو و از 

شھر جنووا، كھ قبل از این ایام در دوران . اد داشت، برخوردار میشدسمت مغرب تا سانرمو امتد
امپراطوري روم بندر پركاري بود، صاحب جمعیتي شد مركب از بازرگانان، سازندگان، بانكداران، 

مھندسان جنووایي آب گوارایي را براي آشامیدن مردم، بھ . كشتیسازان، ملوانان، سربازان و سیاستمداران
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ھ در خور روم باستان بود، از آلپھاي لیگوریایي بھ شھر رسانیدند و در داخلھ خلیج سد كمك كانالي ك
مردم . بزرگي احداث كردند تا، بھ ھنگام طوفان و بروز جنگ، بندر بزرگ جنووا را مصون نگاه دارد

رف غلبھ و اوقات خویش را ص. جنووا، مانند ونیزیھاي این عھد، چندان اعتنایي بھ ادبیات و ھنر نداشتند
این . بانك جنووا تقریبا حكم دولت را داشت. ھاي جدیدي براي جلب منفعت میكردند بر رقیبان و كشف شیوه

در پرتو . موسسھ بھ شرطي بھ شھرداري جنووا وام میداد كھ حق تحصیل عوایدي شھرداري را داشتھ باشد
ار امور میشد ناگریز بود چنین قدرتي، بانك جنووا مسلط بر دولت بود، و ھر دستھ اي كھ زمامد

لكن مردمان جنووا بھ ھمان اندازه كھ بھ كسب مال عالقھ . سرسپردگي خود را نسبت بھ بانك تعھد كند
براثر تشریك مساعي ایشان با مردم شھر پیزا بود كھ دست ساراسنھا از ناحیھ . داشتند، شجاع نیز بودند

ند گاه یك بار، مرتبا میان جنووا و پیزا مبارزه و سپس، ھر چ) ١١١٣-١٠١۵(باختري مدیترانھ كوتاه شد
در میگرفت، تا آنكھ دالوران جنووا قدرت نظامي حریف را در نبرد دریایي ملوریا در ھم شكستند 

در این نبرد، پیزا عموم افراد ذكور بیست تا شصت سالھ خود را بھ خدمت احضار كرد، و حال ). ١٢٨۴(
ده تا ھفتاد سالھ بسیج شدند، از این نكتھ بھ خوبي میتوان بھ روحیھ و آنكھ در جنووا عموم افراد ذكور ھج

ھمان طور كھ میان آحاد بشر : ((فراسالیمبنھ در این باب چنین نوشت . غلیان احساسات مردم عھد پي برد
ل و مار تنفر شدید طبیعي وجود دارد، بین مردم پیزا و اھالي جنووا، و ساكنان پیزا و مردمان لوكا نیز حا

در آن مبارزه مھم كھ در جوار ساحل كرس روي داد، مردان آن قدر تن بھ تن .)) ھمین منوال است
در جنووا و پیزا، بر اثر مرگ این افراد، چنان ضجھ ((میجنگیدند كھ نیمي از جنگجویان بھ قتل رسیدند، و 

سي نظیرش را نشنیده و فغاني بھ آسمان بلند شد كھ از نھادن خشت اول آن شھرھا تا زمان ما ھرگز ك
رادمردان لوكا و فلورانس، كھ از خبر این ضایعھ بر پیزا مطلع شده بودند، بھ فكر افتادند كھ از این .)) بود

موقع مغتنم استفاده كنند و جمعي از لشكریان خود را بھ جنگ با آن شھر بخت برگشتھ گسیل دارند، لكن 
در خالل این . ارتكاب بھ چنین عملي خودداري كنند پاپ مارتینوس چھارم بھ ایشان فرمان داد كھ از

احوال، مردمان جنووا بھ سمت مشرق پیش رفتند و رقیب ونیزیھا شدند، و میان این دو جماعت نفرتي پیدا 
، میان آن ١٢۵۵در . شد كھ از لحاظ شدت طرف قیاس با خصومت میان ھیچ یك از شھرھاي ایتالیایي نبود

ھمین ستیز بود كھ . ند در این مبارزه تنھا بیست ھزار نفر بھ ھالكت رسیدنددو بر سر ونیز شمشیر میزد
مبارزه میان . اتحاد مسیحیان را در سوریھ از بین برد و شاید عوامل قاطعي در شكست جنگھاي صلیبي شد

ادامھ یافت، و در آن سال بود كھ مردان جنووا در محل كیودجا بھ ھمان  ١٣٧٩جنووا و ونیز تا سال 
در . ت كمر شكني دچار آمدند كھ خود یك قرن قبل از این تاریخ بر جنگجویان پیزا وارد ساختھ بودندشكس

این شھر، كھ روزگاري پایتخت . میان شھرھاي مختلف لومبارد، میالن از ھمھ ثروتمندتر و مقتدرتر بود
ھ از فرامین امپراطوري روم بود، بھ سابقھ كھن و سنن خویش میبالید، كنسولھاي جمھوري آن خط

امپراطوران سر باز میزدند، اسقفانش با پاپھا از در مخالفت در میآمدند، و مردمانش از بدعتھا یا 
در قرن سیزدھم . بدعتگذاراني كھ غرض آنھا از بیخ و بن مخالفت با اساس مسیحیت بود حمایت میكردند

میالن در عین . ار میكده داشتمیالن دویست ھزار نفر سكنھ، سیزده ھزار دستگاه خانھ مسكوني، و ھز
ھا گشت  حال كھ خود عالقھمند بھ آزادي بود، بھ طیب خاطر بھ دیگران آزادي نمیداد، سربازانش در جاده

میزدند تا كاروانھا را بھ ھر جا كھ عازم بودند اول مجبور بھ عبور از شھر میالن كنند، كومو و لودي را 
میالن دقیقھاي آرام . تا پیزا، كرمونا، و پاویا را مطیع خود كند بھ روز سیاه نشاند و كوشش فراواني كرد 

دو تن از  ١١۵۴در مجلس دیت كنستانس بھ سال . نگرفت، تا آنكھ بر تمامي دادوستد حوزه پو حكمفرما شد
. اھالي شھر لودي بھ حضور فردریك بارباروسا رسیدند و از وي استدعا كردند كھ از موطن آنھا دفاع كند

پیام امپراطور با . ر مزبور بھ میالن اخطار كرد كھ باید دست از اقدامات خویش علیھ لودي برداردامپراطو
از آنجا كھ فردریك مشتاق بود لومباردي را مجبور بھ . اھانت رد، و دستخط وي را لگد كوب كردند

ستفاده كرد اطاعت از فرامین امپراطوري خویش كند، از این موقعیت براي درھم شكستن قدرت میالن ا
پنج سال بعد جماعتي از ساكنان شھر كھ جان سالم بھ در برده بودند بھ اتفاق ھواخواھان میالن ). ١١۶٢(

شھر را از نو تعمیر كردند، و كلیھ اھالي لومباردي از این رستاخیز شاد شدند و آن را مظھري از اراده 
فردریك ناچار سر تسلیم فرود آورد، لكن قبل از . ایتالیا براي در ھم شكستن یوغ یك پادشاه آلماني دانستند

در . مرگ خویش، كنستانس، دختر روژه دوم پادشاه سیسیل، را براي پسرش ھانري ششم خواستگاري كرد py
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زمان سلطنت فرزند ھمین ھانري بود كھ شھرھاي لومباردي خود را با مردي بھ مراتب سفاكتر از فردریك 
  . ي قیام كردندرو بھ رو دیدند و متحد در برابر و

V -  ١٢۵٠-١١٩۴: فردریك دوم   

   مجاھد صلیبي تكفیر شده - ١

كنستانس سي سالھ بود كھ بھ ازدواج ھانري درآمد و چھل و دو سال از عمرش میگذشت كھ صاحب یگانھ 
از آنجا كھ میترسید مبادا درباره مشروعش شك و تردید در دلھاي مردم راه یابد، در . فرزند خویش شد

خیمھاي افراشت و در آنجا جلو انظار ھمگان پسري زایید كھ مقدر ) در نزدیكي آنكونا(بازار یزي میان 
در عروق این پسر خون سالطین نورمان ایتالیا با . بود جالبترین شخصیت اوج قرون وسطایي اروپا شود

سلطنت سیسیل را  وي چھار سالھ بود كھ در پالرمو تاج. خون امپراطوران ھوھنشتاوفن آلمان درھم آمیخت
پدرش یك سال پیش از این تاریخ فوت كرده بود، و مادرش نیز یك سال بعد در ). ١١٩٨(بر سرش نھادند 

در وصیتنامھ كنستانس از پاپ اینوكنتیوس سوم تقاضا شده بود كھ قیمومت و تربیت فرزند او را بر . گذشت
بھ پاپ تعلق میگرفت، نایبالسطنھ میشد، و  عھده گیرد و مملكت را حراست كند، در مقابل، مقرري ھنگفتي

اینوكنتیوس با میل پیشنھاد مزبور . پادشاه سیسیل دوباره شخص پاپ را سرور سروران خویش میشناخت
را پذیرفت و از موقعیت خود استفاده كرد و بھ آن اتحادي كھ پدر فردریك بتازگي میان سیسیل و آلمان پدید 

حقا از ھر امپراطوریي كھ از ھمھ سو بر ایاالت پاپي محاط باشد و در واقع آورده بود پایان بخشید، پاپھا 
دستگاه پاپي را محصور كند و بر آن حاكم شود وحشت داشتند، اینوكنتیوس وسایل تعلیم و تربیت فردریك 

فردریك . جوان را فراھم آورد، لكن از اوتو چھارم براي نیل بھ مقام امپراطوري آلمان طرفداري كرد
وم از توجھ و عنایات پاپ و گاھي در عین مسكنت روزگار میگذرانید، بھ طوري كھ گاھي سكنھ محر

فردریك میتوانست . مھربان پالرمو براي آن شھریار بي سرپرست و تھیدست خوراكي فراھم میكردند
د و با آزادانھ در معابر و بازارھاي آن پایتخت كھ مسكن مردماني با زبانھاي مختلف بود رفت و آمد كن

وي ھیچ گونھ تعلیمات اصولي ندید، اما ذھن حریصش ھر . طیب خاطر با ھر كسي محشور و مانوس شود
چھ را بھ چشم میدید یا بھ گوش میشنید فرا میگرفت، بعدھا عالمیان از وسعت و جزئیات معلوماتش بھ 

فراگرفت و با پارھاي از  در آن ایام و تحت چنان شرایطي بود كھ زبان عربي و یوناني را. حیرت افتادند
وي با اقوام، البسھ، عادات، و كیشھاي مختلفي خو گرفت و ھرگز تساھلي . آرا و آداب و سنن یھود آشنا شد

فردریك شروع بھ مطالعھ تاریخھاي چندي . را كھ در دوران كودكي طبیعت ثانویش شده بود از كف نداد
وي جثھاي كوتاه، . د و دلباختھ اسب و شكار شددر سواري و شمشیر بازي مھارتي بسزا حاصل كر. كرد

آدمي . و گیسواني دراز و سرخرنگ و پرشكن بود)) زیبا و با وقار((لكن نیرومند داشت و صاحب سیمایي 
بود بافراست، مطمئن، و مغرور، در دوازدھسالگي شخصي را كھ اینوكنتیوس از جانب خویش بھ مقام 

در . بركنار كرد و خود زمام امور حكومت را بھ دست گرفتنیابت سلطنت تعیین كرده بود از كار 
در پانزدھسالگي با كنستانس شاھزاده خانم آراگون ازدواج كرد، و بھ . چھاردھسالگي بھ سن بلوغ رسید

بخت با وي یار، لكن مستلزم گذشتي از . قصد باز گرفتن تاج امپراطوري خویش كمر ھمت بھ میان بست
ع اوتو چھارم قراري را كھ با پاپ بر سر احترام اینوكنتیوس وي را تكفیر كرد و در این موق. جانب او بود

بھ خاوند و اسقفھاي امپراطوري آلمان فرمان داد تا فردریك را بھ مقام امپراطوري بردارند، و خطاب بھ 
اما ) .)اگر چھ بھ سن و سال جوان است، بھ ھمان اندازه عقال فرتوت است: ((آنھا درباره فردریك نوشت

اینوكنتیوس، كھ این طور ناگھاني عطف توجھ بھ فردریك كرده بود، از قصد اصلي خویش كھ حراست 
بھ سال (پاپ در برابر حمایتي كھ از شخص فردریك كرده بود . دستگاه پاپي بود منصرف نشده بود

ھمچنان تعھدات از وي انتظار تعھدي داشت مشعر بر آنكھ سیسیل كماكان خراجگزار پاپھا بماند، ) ١٢١٢
خود را حفظ كند، حرمت ایاالت پاپي را نگاه دارد، سلطنت سیسیلھاي دو گانھ یا بھ عبارت دیگر جزیره 

سیسیل و ایتالیاي جنوبي نورمان را بھ طور دایم از امپراطوري آلمان منفك و مجزا سازد، بھ عنوان 
رش ھانري و زیر نظر نایبالسلطنھاي امپراطور در آلمان سكونت گزیند، و سلطنت سیسیل را بھ طفل صغی
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بھ عالوه، فردریك متعھد میشد كھ در حوزه فرمانروایي خویش كلیھ . كھ از جانب پاپ تعیین شود واگذارد
اختیارات روحانیان را محفوظ دارد، بدعتگذاران را تنبیھ كند، و بھ عنوان یك نفر از مجاھدان صلیبي بھ 

پس از آنكھ مخارج سفر فردریك و مالزمانش از خزانھ پاپ . ودقصد جنگ با مسلمانان عازم فلسطین ش
لكن اوتو در محل . تامین شد، امپراطور جوان بھ خاك آلمان كھ ھنوز در دست سپاھیان اوتو بود پا نھاد

بووین از فیلیپ اوگوست، پادشاه فرانسھ، شكست خورد، مقاومتش درھم شكستھ شد، و فردریك طي 
در آنجا وي طي مراسمي بار دیگر سوگند خورد كھ . تاج بر سر نھاد) ١٢١۵( تشریفات باشكوھي در آخن

یكي از مبارزان صلیبي شود، و در اوج غلیان احساسات جواني و شور پیروزي بسیاري از امراي مملكت 
چند صباحي در نظر آلمانھا وي داوودي بود فرستاده از جانب . را نیز بھ قبول تعھدي ھمانند واداشت

  . كھ ماموریت داشت اورشلیم داوود را از چنگ جانشینان صالحالدین برھاندخداوند 

ھانري برادر اوتو لشكري آراست تا مگر فردریك را از مقامش . اما سفرش بھ اورشلیم بارھا بھ تاخیر افتاد
. بركنار كند، و پاپ جدید ھونوریوس سوم موافقت كرد كھ امپراطور جوان باید از اریكھ خویش دفاع كند

ظاھرا در این تاریخ . فردریك بر ھانري غالب آمد، اما در خالل این مجادلھ گرفتار سیاست امپراطوري شد
وي اشتیاق فراوان داشت كھ بھ وطن اصلیش ایتالیا باز گردد، گرمي خون جنوب در عروقش جوش میزد 

ھ خود فقط ھشت سال و آلمان وي را رنجیده خاطر میساخت، بھ طوري كھ از دوره عمر پنجاه و شش سال
وي اختیارات فئودالي زیادي بھ اعیان مملكت تفویض كرد، بھ چندین شھر منشور . را در آن كشور گذرانید

خود مختاري بخشید و امور حكومت آلمان را در اختیار انگلبرت، اسقف اعظم كولوني، و ھرمان فون 
ریك بظاھر در امور حكومت آلمان با وجودي كھ فرد. زالتسا، صدر بزرگ شھسواران توتوني، گذاشت

. غفلت میورزید، در اثناي زمامداري سي و پنج سالھ وي، آن كشور از صلح و رفاه برخوردار بود
خاوندھا و اسقفھا بھ قدري از مقارقت امپراطور غایب خویش راضي بودند كھ براي خشنودیش پسر 

در عین ). ١١٢٠(و تاج بر سرش نھادند یا بھ اعالم كردند )) سلطان رومیان((ھفتسالھ وي ھانري را 
حال، فردریك، كھ فرزند خود ھانري را در آلمان بھ جا گذاشتھ بود، خود را نایب السلطنھ پسر در سیسیل 

ھاي اینوكنتیوس بود، لكن اینوكنتیوس نمیتوانست سر از گور بھ درآورد  این عمل بھ منزلھ قلب نقشھ. نمود
شد، و حتي در طي مراسمي با دست خود در رم تاج امپراطوري بر سر ھونوریوس تسلیم . و اعتراض كند

اما . وي نھاد، زیرا مشتاق بود كھ فردریك ھر چھ زودتر عازم شود و بھ كمك صلیبیون در مصر بشتابد
فردریك مدعي شد كھ وي قبل از آنكھ . اعیان ایتالیاي جنوبي و ساراسنھاي سیسیل علم شورش برافراشتند

در . سفر دور و درازي حركت كند، ابتدا باید نظم را در قلمرو ایتالیایي خویش مستقر سازدبھ عزم چنین 
، ھونوریوس بھ امید آنكھ فردریك را ھر چھ زودتر بھ انجام )١٢٢٢. (خالل این احوال، ھمسرش فوت كرد

فردریك . كردتعھدش ملزم سازد وي را تشویق بھ ازدواج با ایزابال، وارث سلطنت از دست رفتھ اورشلیم 
و عنوان سلطان اورشلیم را بر دیگر عناوین خویش، یعني سلطان سیسیل ) ١٢٢۵(بھ چنین امري رضا داد 

اختالفاتي كھ میان وي و شھرھاي لومبارد بروز كرد بار دیگر حركت . و امپراطوري مقدس روم، افزود
كھ مرد سختگیري بود، بھ  ، ھونوریوس درگذشت و گرگوریوس نھم،١٢٢٧در . وي را بھ تاخیر انداخت

اكنون فردریك واقعا درصدد حركت برآمد، براي این منظور ناوگان عظیمي با چھل . مقام پاپي ارتقا یافت
. ھزار نفر مبارز صلیبي در محل بریندیزي گرد آورد، كھ ناگھان طاعون موحشي در میان لشكریان افتاد

خود امپراطور و . ار را بر قرار ترجیح دادندھزاران نفر بھ ھالكت رسیدند و ھزاران تن دیگر فر
با اینھمھ فردریك بھ كشتیھا فرمان . مھمترین سردارش لویي تورینگني بھ عارضھ مزبور مبتال شدند

اطباي وي و روحانیان عالیرتبھاي كھ . لویي درگذشت، و حال مزاجي فردریك وخیمتر شد. حركت داد
فردریك طبق تجویز آنھا مراجعت كرد و . بھ ایتالیا باز گرددھمراھش بودند بھ فردریك توصیھ كردند كھ 

در این ھنگام پاپ گرگوریوس، كھ كاسھ صبرش لبریز شده بود، حاضر بھ . براي شفا عازم پوتسوئولي شد
ھفت ماه بعد، . شنیدن توضیحات نمایندگان فردریك نشد و حكم تكفیر امپراطور را بھ جھانیان اعالم داشت

وقتي خبر رسیدنش بھ ). ١٢٢٨(ز تكفیر شده درگاه پاپ بود، بھ قصد فلسطین حركت كردفردریك، كھ ھنو
سوریھ بھ گوش پاپ رسید، گرگوریوس اتباع وي و فرزندش ھانري را از قید سوگندھایي كھ براي 

وفاداري نسبت بھ او یاد كرده بودند رھانید و شروع بھ مذاكراتي بھ منظور عزل فردریك از مقام 
py  . ي كردامپراطور
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نایبالسلطنھ فردریك در ایتالیا، كھ این اقدامات را بھ منزلھ اعالن جنگ تلقي میكرد، بر ایاالت پاپي ھجوم 
  . برد

گرگوریوس در مقام تالفي برآمد و لشكري را بھ قصد ھجوم بر سیسیل روانھ داشت، رھبانان شایعھ مرگ 
فردریك را بر سر زبانھا انداختند، و دیري نگذشت كھ قسمت عظیمي از خاك سیسیل و ایتالیاي جنوبي 

جانب پاپ، متوجھ عكا ضمنا دو تن از رھبانان فرقھ فرانسیسیان، بھ نمایندگي از . ضمیمھ قلمرو پاپي شد
. شدند مبارزان صلیبي ابالغ كردند كھ ھر كس اوامر فردریك را اطاعت كند از جانب پاپ تكفیر خواھد شد

سردار ساراسنھا، كامل، چون از دیدن یك پادشاه مسیحي كھ آشنا بھ زبان عربي و عالقھمند بھ ادبیات و 
با شرایط مساعدي بھ فردریك پیشنھاد صلح داد، و  علوم و فلسفھ اسالمي باشد بیاندازه متحیر شده بود،

از آنجا كھ ھیچ . امپراطوري بدون ریختن قطرھاي خون بھ عنوان سرداري فاتح قدم بھ خاح اورشلیم نھاد
كشیشي حاضر نبود تاج سلطنت اورشلیم را بر سر وي نھد، خود فردریك در كلیساي قیامت بھ دست 

، كھ حضور فردریك را مایھ لوث اماكن متبركھ و شھر اورشلیم اسقف قیصریھ. خویش تاج بر سر نھاد
برخي از شھسواران پرستشگاه چون . میدانست، كلیھ مراسم مذھبي را در آن شھر و شھر عكا ممنوع كرد

مطلع شدند كھ فردریك خیال زیارت از محلي را در اردن دارد كھ بھ قول مشھور در آنجا عیسي غسل 
. بھ كامل پیام دادند كھ چنین فرصتي براي دستگیر ساختن امپراطور مغتنم است تعمید دیده بود، پنھاني

  . سردار مسلمان نامھ مزبور را پیش فردریك فرستاد

امپراطور، كھ از حكم تحریم مراسم مذھبي در اورشلیم ناراحت بود، بھ خاطر رفاه مومنان، روز سوم از 
بھ سوي كشتي خود روان بود، مردم مسیحي شھر از  در آنجا ھنگامي كھ. آن شھر خارج و عازم عكا شد

  . ھمھ طرف كثافات و مزبلھ بر سر و روي وي ریختند

ھنگام ورود بھ بریندیزي، فردریك بي ھیچ تداركي بھ آراستن لشكر پرداخت و، بھ عزم تسخیر دوباره 
ھاي خود را بھ  ازهسپاھیان پاپ گریختند، و شھرھا درو. شھرھایي كھ تسلیم پاپ شده بودند، حركت كرد

فقط سورا تن بھ تسلیم نداد، بھ محاصره درآمد، تسخیر و بدل بھ تلي از خاكستر . روي امپراطور گشودند
پاپ . فردریك در سرحد ایاالت پاپي درنگ كرد و نامھاي نزد پاپ فرستاد و تقاضاي صلح كرد. شد

لغو، و چند صباحي باز صلح برقرار حكم تكفیر ; )١٢٣٠(پذیرفت، و پیمان سان ژرمانو بھ امضا رسید 
  . شد

  اعجاز عالم - ٢

فردریك توجھ خود را بھ اداره امور مملكتي معطوف كرد، از دربار خویش كھ در فودجا در ناحیھ آپولیا 
از آلمان دیدن كرد  ١٢٣١وي در سال . قرار داشت، با مشكالت كشوري بیاندازه وسیع پنجھ در پنجھ افكند

اختیارات و امتیازاتي را كھ خودش و پسرش در حق خاوندھا منظور )) ني بھ نفع امراقانو((و با تصویب 
فردریك حاضر بود آلمان را بھ شیوه فئودالیسم واگذارد، بھ شرط آنكھ مخل آسایش . داشتھ بود تسجیل كرد

تھ شده بود كھ شاید وي متوجھ این نك. و مزاحم وي نشوند تا بتواند آراي خود را در مورد ایتالیا عملي كند
. نبرد بووین سیادت آلمان را در اروپا بھ پایان رسانیده بود و قرن سیزدھم تعلق بھ فرانسھ و ایتالیا داشت

  . تاوان غفلت فردریك از آلمان شورش و خودكشي پسرش بود

دي از میان احساسات آتشین مردمان سیسیل كھ بھ چندین زبان مختلف تكلم میكردند، دست فرمانرواي مستب
پرشكوه سلطنت روژه دوم میانداخت، ساراسنھاي سركش كوھنشین را دستگیر كردند و بھ ایتالیا بردند و 
آنھا را بھ عنوان سربازان مزدور تربیت كردند، و ھمین قبیل افراد بودند كھ موثقترین افراد سپاه فردریك 

ا چھ حد از دیدن مبارزان مسلمان بھ با این مقدمھ، بھ سھولت میتوان پي برد كھ پاپھا ت. را تشكیل دادند
pyقانونا پایتخت سیسیلھاي دو . سرداري یك امپراطور مسیحي در مبارزه با لشكریان پاپ خشمناك میشدند
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گانھ، كھ آن را بھ اختصار رنیو میخواندند، ھمان شھر پالرمو بود، اما پایتخت واقعي را شھر فودجا بھ 
  . حساب میآوردند

وي از این نكتھ در شگفت بود كھ . مراتب شدیدتر از اكثر ایتالیاییان دوست میداشت فردریك ایتالیا را بھ
فردریك . جایي كھ ایتالیا وجود داشت بھ چھ سبب فلسطین در نظر یھوه این سان قدر و منزلت یافتھ بود

)) النمامني در میان طوفانھا، و بھشتي در وسط صحرایي از خار مغی((قلمرو جنوبي خویش را نوردیده، 
، وي در شھر فودجا شروع بھ ساختن دژ و كاخ عظیم پیچ در پیچي كرد كھ امروزه ١٢٢٣در . میدانست

دیري نگذشت كھ در حول و حوش كاخ وي، كاخھاي متعددي . از آن بنا فقط دروازھاي بھ جا مانده است
ویش دعوت كرد تا در فردریك از اشراف ایتالیایي قلمرو خ. براي سكونت درباریان و مالزمانش برپا شد

در چنین محیطي این گونھ افراد بتدریج، بعد از طي مدارج . دربارش بھ سمت غالم بچھ خدمت كنند
در راس تمامي آنھا پیترو دال وینیھ . مختلف و انجام وظایف متعدد، بھ مقامات عالي حكومتي ارتقا مییافتند

فردریك وي را صدراعظم خویش كرد و . بودقرار داشت كھ از مدرسھ حقوق بولونیا فارغالتحصیل شده 
در فودجا، درست بھ ھمان نحو كھ ھفتاد سال بعد در پاریس . ھمچون برادر یا فرزندي عزیزش میداشت

در اینجا، یعني نزدیكترین كشور بھ . اتفاق افتاد، حقوقدانان در اداره امور مملكتي جانشین روحانیان شدند
شخصي چون فردریك كھ در عصري . دین بھ درجھ كمال رسیده بود مقر پاپ رم، تفكیك امور حكومت از

پر ھرج و مرج پرورش یافتھ و از خوان آراي مشرق زمین برخوردار شده بود ھرگز بھ خاطرش خطور 
بھ ظاھر، وي با خلوص نیت . نمیكرد كھ ھیچ قوھاي جز حكومت سلطنتي بتواند كشوري را اداره كند

حكومت مقتدر مركزي، افراد تباه خواھند شد، یا خود را بر اثر جھل یا  اعتقاد داشت كھ بدون وجود یك
وي مانند بارباروسا بھ نظام اجتماعي بیشتر اھمیت میداد . جنگ یا ارتكاب جرایم بارھا بینوا خواھند كرد

تا بھ آزادي مردم، و معتقد بود پادشاھي كھ با كفایت تمام آرامش را در قلمرو خویش حفظ كند حق 
در حكومت خود تا حدودي براي مردم حق اظھار . رداري از جمیع تجمالت در دسترس خود را داردبرخو

نظر قایل بود، بھ این معني كھ در پنج نقطھ از سیسیلھاي دو گانھ، سالي دوبار، مجالسي تشكیل میداد تا بھ 
اسقفان محل عضویت  در این قبیل مجالس نھ فقط اعیان و. مشكالت، شكایات، و جرایم محلي رسیدگي شود

داشتند، بلكھ بھ امر وي ھر شھر مھمي چھار نماینده و بقیھ شھرھا ھر كدام دو نماینده بھ آنھا گسیل 
  . میداشتند

وي از این قاعده كلي و اصل اساسي حقوق . از این گذشتھ، در سایر مسائل، فردریك پادشاھي بود خودكامھ
فردریك در ملفي، بیشتر در پرتو . تفویض كرده اند حق انحصاري قانونگذاري را بھ شخص امپراطور

موسوم بھ لیبر ) ١٢٣١(مھارتي كھ پیترو دال وینیھ در امور حقوقي داشت، بھ نشر قوانیني اقدام كرد
آوگوستالیس كھ از دوران امپراطوري یوستینیانوس بھ این طرف اولین اصول حقوقي بود كھ بھ اسلوبي 

از یك لحاظ میتوان . مجموعھ قانونشناسي در تاریخ حقوق بھ شمار میرودعلمي تدوین میشد، و كاملترین 
كلیھ امتیازات طبقاتي فئودالیسم را میپذیرفت و حقوق كھنسالي را كھ : آن را قانوننامھاي ارتجاعي دانست

شخص خاوند در مورد سرف داشت حفظ میكرد، اما از بسیاري جھات قانوننامھاي بود مترقي، چنانكھ 
ا از اختیارات وضع قوانین، رسیدگي بھ امور حقوقي، و ضرب سكھ محروم، و این امور را در اشراف ر

دست حكومت متمركز میساخت، دادرسي از طریق دوئل و اوردالي را منسوخ میكرد، براي رسیدگي بھ 
 جرایمي كھ تا این تاریخ، بھ شرط نداشتن مدعیان خصوصي، بدون مجازات میماند دادستان معین كرد،
تاخیر و كوتاھي در دادرسي را ناپسند شمرد، بھ قضات توصیھ كرد كھ از اطالھ كالم وكالي اصحاب 

و مقرر داشت كھ محاكم كشوري باید ھمھ روزه جز روزھاي تعطیل عمومي بھ كار . دعوي جلوگیري كنند
ملكت خویش مثل اكثر فرمانروایان قرون وسطي، فردریك با دقت تمام بھ تنظیم اقتصاد م. بپردازند
حكومت تولید نمك، آھن، فوالد، . تعیین شد)) نرخ عادلھ(( براي خدمات و كاالھاي مختلف یك . پرداخت

  . ھاي حریر را در حوزه انحصار خود آورد شاھدانھ، قیر، قماشھاي رنگ شده و پارچھ

ه كرد، ھاي پارچھبافي خود را بھ كمك زنان زر خرید مسلمان و سرپرستي خواجگان ادار كارخانھ
مزارع نمونھ بھ وجود آورد، كاشت پنبھ و ; ھاي عمومي را مالك بود و اداره میكرد ھا و گرمابھ كشتارگاه

ھا و پلھا و  ھا و كشتزارھا دفع كرد، و بھ احداث جاده نیشكر را تشویق كرد، شر جانوران موذي را از بیشھ
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خارجي اكثر بھ دست حكومت انجام بازرگاني . ھا براي رسانیدن آب بھ مردم ھمت گماشت حفر چاه
میگرفت و كاالھاي تجاري را ناوھایي حمل میكردند متعلق بھ دولت كھ كاركنان یكي از آنھا بالغ بر سیصد 

ھاي گمركیي كھ بر  عوارض و باجھاي وسایط نقلیھ داخلي بھ حداقل تخفیف یافت، اما تعرفھ. میشدند
از آنجا كھ حكومت . درآمد حكومت را تشكیل میداد صادرات و واردات تعلق میگرفت بزرگترین منبع

فردریك مثل تمام حكومتھاي عالم ھمواره مصارفي براي درآمدھاي خویش داشت، مالیاتھاي متعدد دیگري 
در واقع پیدایش پول رایج بر اساس اصولي صحیح و موازین اخالقي متقن را . نیز از مردم گرفتھ میشد

  . اري فردریك بھ حساب آوردباید از افتخارات دوران زمامد

فردریك بھ منظور آنكھ چنین كشور یكپارچھ عظیمي را بدون اتكا بھ مسیحیتي كھ طبیعتا با وي سر دشمني 
داشت با ابھت و مقدس سازد، سعي كرد تا تمام آن حرمت و شكوھي را كھ حریم امن یك امپراطور رومي 

ي مسكوكات بسیار ظریف وي ھیچ كلمھاي یا در نظر مردم داشت در وجود خویشتن جمع كند، بر رو
 / Aug / Cesar/ ROMنشانھاي یك روي آنھا، بھ سنت روم باستاني، دور تا دور، كلمات اختصاري 

IMP )و در روي دیگر، تصویر عقاب رومي و دور تا دور آن نام ))) آوگوستوس/قیصر/روم/امپراطور
قوانین وي گردآوردھاي ; طور از لحاظي پسر خداستفردریك نقش شده بود، بھ مردم میآموختند كھ امپرا

یعني تقریبا بھ عنوان شخص ) دادخواه(است از عدالت رباني، و ھمیشھ شخص وي را با كلمھ یوستیتیا 
از آنجا كھ فردریك مشتاق بود كھ در صفحات تاریخ و گالریھاي . سوم از اقانیم سھ گانھ جدید یاد میكردند

روم باستان قرار گیرد، مجسمھسازان را مامور كرد تا تندیسھایي چند از وي ھنري در كنار امپراطوران 
با سنگ بتراشند، بر باالي پلي در محل ولتورنو، و بر بدنھ دروازھاي در كاپوا، تصویر وي و مالزمانش 
 را، بھ سبك قدیم، بھ صورت برجستھ نقش كردند، لكن از این آثار ھیچ چیز بھ جا نمانده است جز سر زني

این جھدي كھ در دوران قبل از رنسانس براي احیاي ھنر كالسیك مبذول شد نتیجھاي نداد و در . بسیار زیبا
  . زیر سیل سبك گوتیك از میان رفت

با وجودي كھ فردریك عالوه بر مقام پادشاھي وضع شبھ االھي یافتھ بود و مدام براي ترقي مملكتش تالش 
خیل . تمام شئون زندگي در دربار خویش در فودجا بھرھمند شودمیكرد، این امكان برایش بود كھ از 

عظیمي از بندگان، كھ بسیاري از آنھا ساراسنھا بودند، بھ رفع نیازمندیھاي امپراطور و تمشیت دستگاه 
زن جدیدش ایزابال، . چون دومین زنش درگذشت، مجددا ازدواج كرد ١٢٣۵در . اداري وي میپرداختند
، از درك آرا یا اصول اخالقي شوھر عاجز بود، بھ ھمین سبب از انظار غایب شد، شھزاده خانم انگلیسي

. ھایش میگذرانید و از این موانستھا صاحب فرزند نامشروعي شد در حالي كھ فردریك اوقات را با معشوقھ
 فردریك در. دشمنانش وي را متھم بھ داشتن حرمسرایي كردند، و گرگوریوس نھم تھمت لواط بر وي بست

مقام مدافعھ توضیح داد كھ كلیھ بانوان و نوجوانان سیاه و سفید را بھ علت مھارتشان در آوازھخواني، 
رقص، عملیات آكروباسي، یا سایر تفریحاتي كھ بر وفق سنت در دربارھاي پادشاھان مرسوم بود استخدام 

اده بود، و گاھي ھنگام عالوه بر این، وي محلي را اختصاص بھ نگاھداري حیوانات درنده د. كرده است
سفر، جماعتي از بردگان ساراسن، در حالي كھ تعدادي پلنگ، سیاه گوش، شیر، یوزپلنگ، بوزینھ، و 

فردریك عشق مفرطي بھ شكار و . خرس را بھ زنجیر بستھ بودند، در عقب امپراطور حركت میكردند
سالھاي جالب و علمي در بیان براي پسرش مانفرد ر; قوشبازي داشت و پرندگان عجیب را گرد میآورد

. بعد از شكار عالقھ و اشتیاق مفرطي بھ گفتگوھاي فاضالنھ و دلچسب داشت. شكار با باز تصنیف كرد
. خلوت كردن با اشخاص ھمفكر و مطلع را بر دست و پنجھ نرم كردن دلیران در میدان مرجح میشمرد

این . ضر جوابي شھرتي بسزا داشتدر شوخطبعي و حا. خود وي فاضلترین سخندان عھد خویش بود
وي صحبت میكرد و بھ ھفت تا از آنھا چیز  .بودفردریك احتیاجي بھ ولتر نداشت، خودش ولتر خود 

ست خود میشمرد، بھ عربي مكاتبھ با ملك كامل، كھ بعد از پسران خویش وي را عزیزترین دو. مینوشت
و ; ھاي خویش را بھ زبان یوناني مینوشت بھ داماد خویش، یوحنا واتاتسز امپراطور یوناني، نامھ; میكرد

. ھر موقع بھ پادشاھان و امراي غرب نامھ میفرستاد، زبان التین را وسیلھ ابالغ منویات خود قرار میداد
در اسلوب پسندیده منشآت التیني خود زبان كالسیك روم را  -یھ بھ ویژه پیترو دال وین - دستیاران وي 

این جماعت روحیھ دوران باستان روم را درك كردند، و با آن كوس برابري زدند، و . سرمشق خود ساختند
خود فردریك شاعري بود كھ اشعار ایتالیاییش مورد . تقریبا بر اومانیستھاي عھد رنسانس پیشي گرفتند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



غزلیات و اشعار بزمي پرووانس و جھان اسالمي بھ دربار وي راه پیدا كرد و در . ار گرفتتمجید دانتھ قر
امپراطور، مانند یكي از خلفاي . ھاي جوانان اشرافیي كھ در آنجا بھ خدمت مشغول بودند ضبط شد سینھ

م بگسترد، مقتدر بغداد، دوست داشت كھ پس از اشتغال روزانھ بھ امور حكومت یا شكار یا جنگ، بساط بز
زنان زیباروي بر گردش حلقھ زنند، و شعرا در مدح جالل او و لطف آن مھرویان بھ غزلسرایي مشغول 

  . شوند

در این مورد بیش از . فردریك ھر چھ بیشتر پا بھ سن میگذاشت رغبت زیادي بھ علوم و فلسفھ نشان میداد
ش شخصا بسیاري از شاھكارھاي خود. ھر رشتھ و فني میراث اسالمي سیسیل وسیلھ انگیزش وي شد

زبان عربي را خواند، فیلسوفان و دانشمندان مسلمان و یھودي را بھ دربار خویش آورد، و محققان را اجیر 
عالقھ وي بھ علوم ریاضي . كرد تا متون كالسیك علمي یوناني و اسالمي را بھ زبان التیني ترجمھ كنند

د تا یك نفر ریاضیدان معروف اسالمي، الحنیفي، را بھ دربار چندان زیاد بود كھ پادشاه مصر را وادار كر
. خودش با لئوناردو فیبوناتچي، بزرگترین ریاضیدان مسیحي عصر، دوستي صمیمي بود. وي اعزام كند

فردریك مثل مردمان عھد خویش پابند پارھاي خرافات بود و در مباحثي مثل علم احكام نجوم و كیمیاگري 
ي عالم ھمھ فن حریف معاصر، مایكل سكات، را بھ ھر حیلتي بود بھ دربار خود و. غور و كاوش میكرد

حس . آورد و نزد وي بھ مطالعھ و تحقیق در علوم مكنونھ، شیمي، فن استخراج فلزات، و فلسفھ مشغول شد
نھ تنھا مسائل و معضالت مربوط بھ علوم و فلسفھ را براي فضالي دربار . كنجكاوي وي عالمگیر شد

میفرستاد، بلكھ در حل این قبیل دشواریھا از دانشمندان كشورھاي دوردستي چون مصر، عربستان، خویش 
  . سوریھ، و عراق عرب نیز مدد میخواست

و تجربیاتي درباره ; بھ امر وي، باغ وحشي نھ براي سرگرمي بلكھ بھ خاطر تحقیقات علمي دایر شده بود
قوانیني كھ درباره شكار و تحریم . گ صورت میگرفتپرورش پرندگان خانگي، كبوتر، اسب، شتر، و س

مشھور است كھ حیوانات ناحیھ  -شكار در فصول فصول جفتگیري و زاد و ولد جانوران بھ دست آمده بود 
از جملھ قوانین . آپولیا، بھ عنوان قدرداني از عمل فردریك، نامھ محبتآمیزي بھ حضورش فرستادند

وي با تشریح . بود درباره پزشكي، اعمال جراحي و فروش داروھاموضوعھ وي نظامات روشنفكرانھاي 
حیطھ و . پزشكان مسلمان از احاطھ و اطالع جامعھ وي بر كالبدشناسي متحیر بودند; اجساد موافق بود

فردریك از . عمق تبحر وي در فلسفھ از تقاضایي كھ نزد پارھاي از علماي اسالمي فرستاد كامال ھویداست
د تا پارھاي از اختالفاتي را كھ میان نظرات ارسطو و اسكندر افرودیسي در باب ابدیت آنھا استدعا كر

اي امپراطور : ((بھ ھمین سبب بود كھ مایكل سكات خطاب بھ وي گفت. جھان وجود داشت حل و رفع كنند
و براستي اعتقاد دارم كھ اگر قرار میبود كسي را بھ علت دانش وي از مرگ معاف سازند، ت! نیكبخت

  )). درخور چنین پاداشي بودي

فردریك از بیم آنكھ مبادامعلومات فضالیي كھ در دربار خویش گرد آورده بود با درگذشت آنھا از بین 
و آن نمونھ بینظیري از یك دانشگاه قرون وسطایي بود  - دانشگاه ناپل را تاسیس كرد  ١٢٢۴برود، بھ سال 

وي فضالیي را كھ در كلیھ ھنرھا و علوم . وجود مینھادكھ بدون اجازه مقامات روحاني قدم بھ عرصھ 
و براي ; تبحر داشتند بھ جرگھ اساتید آن دانشگاه دعوت كرد و براي آنھا مستمریھاي گزافي مقرر داشت

آنكھ دانشجویان واجد شرایط اما تھیدست بتوانند از مزایاي چنین دانشگاھي برخوردار باشند، كمك 
  . ردھزینھاي براي آنھا معین ك

. فردریك جوانان كشور خود را از مسافرت بھ ممالك خارجي براي فراگرفتن تعلیمات عالیھ باز داشت
امیدوار بود كھ بزودي ناپل بھ عنوان یك مركز تعلیمات حقوقي تالي بولونیا شود و بتواند افراد را براي 

كودكي فردي بود دیندار، و آیا فردریك شخص ملحدي بود وي در ایام . اداره امور جمھوري تربیت كند
ظاھرا حشر و . شاید تا موقعي كھ عزم جنگ صلیبي كرد ھنوز بھ مباني و اصول دین مسیح اعتقاد داشت

وي شیفتھ دانش اسالمي شد و . نشر وي با بزرگان و متفكران جھان اسالمي بھ این اعتقاد پایان بخشید
در مجلس دیت امراي آلماني . ان مسیحي برتر دیدفلسفھ و علوم اسالمي را بھ مراتب بر دانش و آراي جھ

وي یك ھیئت نمایندگي مسلمانان را با آغوش باز بھ حضور پذیرفت و بعدا، جلو چشم ) ١٢٣٢(در فریولي 
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اسقفان و شھزادگان، در مجلس ضیافتي كھ این ساراسنھا بھ مناسبت حلول یكي از اعیاد اسالمي تشكیل 
دشمنان وي میگفتند كھ : ((، وقایعنگار این عھد، چنین مینویسدمثیوپریس. داده بودند شركت جست

و دوستي وي نسبت ... را بیشتر از قوانین عیسي مسیح میپسندید و قبول داشت[ ص]امپراطور احكام محمد
شایعھاي كھ از ناحیھ گرگوریوس نھم ناشي شده بود این گفتھ را بھ .)) بھ مسلمانان زیادتر از مسیحیان بود

سھ تن شعبدھباز چنان با تردستي معاصران خود را اغفال كردند كھ سلطھ بر :((سبت میداد كھفردریك ن
فردریك این . سر زبان خاص و عام بود[ ص]و آن سھ موسي، عیسي، و محمد. جھان از آن ایشان گردید

وي  شایعھ را تكذیب كرد، لكن ھمین شایعھ نظر عمومي را در طي آخرین بحران دوره زندگیش بر علیھ
بي شك وي آدمي بود وارستھ از قیود دین، و درباره اصول عقاید دین مسیح، از جملھ مسائلي . مجھز كرد

در مقام رد . مانند آفرینش جھان طبق روایات مذھبي، خلود فردي، و آبستن شدن مریم باكره، تردید داشت
واند باور كند كھ حرارت طبیعي چگونھ یك انسان میت: ((شیوه دادرسي از طریق اوردالي، فردریك میپرسید

كھ در ((آھن تفتھ بدون وجود علتي كافي سرد شود، یا آنكھ، بھ سبب وجداني بیحس، عنصر آب متھمي را 
وي در . در طول دوران زمامداریش فقط بھ احداث یك كلیسا مبادرت ورزید)) آن فرو كردھاند نپذیرد

كاتولیكھاي یوناني، مسلمانان و . ي آزادي میدادقلمرو خویش بھ پیروان ادیان و مذاھب مختلف تا حد
صرفنظر (یھودیان اجازه داشتند بدون دردسر و مزاحمت بھ پیروي از تعالیم كیش خود مشغول باشند، لكن 

جمیع . از حق تدریس در دانشگاه یا تصدي مشاغل رسمي مملكتي محروم بودند) از یك مورد استثنایي
نظیر ; لباسي خاص بپوشند تا تشخیص آنھا از مسیحیان آسان باشد مسلمانان و عبرانیھا موظف بودند

جزیھاي كھ امراي مسلمان از یھودیان و مسیحیان میگرفتند، در قلمرو فردریك نیز یھودیان و ساراسنھا بھ 
طبق قوانین موضوعھ فردریك، دست شستن از آیین . عوض خدمت لشكري ملزم بھ پرداخت خراجي بودند

، ھنگامي كھ بھ یھودیان ١٢٣۵لكن در . یھود یا اسالم عملي بود در خود مجازاتي سخت مسیح و قبول دین
فولدا اسناد داده شد كھ یك كودك مسیحي را كشتھ و خونش را گرفتھاند تا در مراسم عید فصح بھ كار برند، 

تن از فضالي یھود وي چند . فردریك بھ مدد آنھا شتافت و این داستان را افسانھ بیرحمانھ و بیاساسي خواند
  . را بھ دربار خویش آورده بود

بزرگترین امر خالف قاعده در دوران سلطنت مردي كھ این سان بھ اصالت عقل اھمیت میداد آزار و 
فردریك اجازه نمیداد كھ حتي اساتید دانشگاھش از آزادي فكر و بیان برخوردار . تعقیب بدعتگذاران بود

مثل اكثر زمامداران، فردریك . ر بھ شخص خود وي و دستیارانش داشتاین مزیتي بود كھ انحصا; باشند
بھ لزوم دین براي نظام اجتماعي آگاه بود، و نمیتوانست بھ زیردستان خود اجازه دھد كھ تیشھ بھ ریشھ دین 

حالي در . بھ عالوه، قلع و قمع بدعتھا وسیلھ سھلي بود براي سازشي كھ گاه بھ گاه با پاپھا الزم میآمد. زنند
كھ برخي دیگر از پادشاھان قرن سیزدھم از تشریك مساعي با دستگاه تفتیش افكار تردید داشتند، فردریك 

  مجادلھ امپراطوري با دستگاه پاپي  -٣بھ تمام و كمال از آن 

بتدریج كھ فرمانروایي فردریك در فودجا بھ سوي كمال گرایید، مقاصدش كھ متضمن اثرات بسیار زیاد 
این نظرات عبارت بودند از استقرار سلطھ وي در سراسر ایتالیا، احیاي . روز آشكارتر میشد بود روز بھ

امپراطوري روم از طریق متحد كردن ایتالیا و آلمان، و شاید ھم تبدیل شھر رم بھ پایتخت سیاسي و 
  . ھمچنین دیني دنیاي غرب

وي اشراف و نمایندگان شھرھاي ایتالیا را بھ تشكیل دیتي در كرمونا دعوت  ١٢٢۶ھنگامي كھ در سال 
كرد، چون براي دوكنشین سپولتو نیز، كھ در آن موقع یكي از ایاالت پاپي بود، دعوتنامھاي فرستاد و بھ 

. وي نیت خود برگرفتعالوه لشكریان خود را از میان سرزمینھاي متعلق بھ پاپ حركت داد، پرده از ر
شھرھاي لومبارد، كھ تصور كردند فردریك میخواھد . پاپ نجباي سپولتو را از شركت در آن دیت منع كرد

در عوض بھ ; آنھا را نھ اسما بلكھ رسما منقاد امپراطوري خویش كند، از اعزام نماینده خودداري ورزیدند
از ائتالفي بود میان میالن، تورینو، برگامو، برشا،  تشكیل دومین اتحادیھ لومبارد مبادرت جستند كھ عبارت

این شھرھا متعھد شدند كھ كھ در صورت تھاجم بھ دفاع . مانتوا، بولونیا، ویچنتسا، ورونا، پادوا، و ترویو
. بنابراین، دیت كرمونا تشكیل نشد. از یكدیگر پردازند، و عھدنامھاي براي بیست و پنج سال امضا كردند
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. فرزندش ھانري علم مخالفت با پدر برافراشت و دست اتحاد بھ اتحادیھ لومبارد داد، ١٢٣۴در سال 
بھ . فردریك بدون ھیچگونھ سپاھي، منتھا با مبالغ عظیمي زر، از ایتالیاي جنوبي رو بھ سوي ورمس نھاد

ندان ھانري را بھ ز. ھاي طال بھ گوش مردم رسید، فتنھ خوابید مجردي كھ خبر آمدن وي یا رسیدن سكھ
وي ھفت سالي را افسرده در كنج زندان گذرانید، و ھنگامي كھ او را از محلي بھ زندان دیگري . افكندند

پس از . انتقال میدادند، اسب خود را بھ كنار صخرھاي راند و خویش را بھ درھاي افكند و ھالك ساخت
ش تشكیل داد، و بسیاري از رفع این غایلھ، فردریك متوجھ ماینتس شد، در آنجا دیتي را زیر نظر خوی

نجبایي را كھ حضور داشتند تشویق كرد تا با وي در مبارزه براي بازگرداندن قدرت امپراطوري در ناحیھ 
با كمك این قبیل نجبا بود كھ فردریك سپاه اتحادیھ لومبارد را در كورتنوئووا شكست . لومباردي سھیم شوند

گرگوریوس نھم پیشنھاد وساطت كرد، اما امیال . شا تسلیم شدندكلیھ شھرھا بھ جز میالن و بر; )١٢٣٧(داد 
  . فردریك براي استقرار وحدت ایتالیا با عشقي كھ ایتالیاییان بھ آزادي داشتند سازشپذیر نبود

در این موقع بخصوص، پاپ گرگوریوس، ھر چند كھ نود سال از عمرش میگذشت و علیل بود، تصمیم 
ومبارد متحد شود، خطر را بھ جان بخرد، و اختیارات غیر روحاني پاپھا را گرفت كھ با شھرھاي اتحادیھ ل

وي نیز مانند فردریك معتقد بود كھ ; پاپ چندان عالقھاي بھ شھرھاي لومبارد نداشت. موكول بھ جنگ كند
آزادي این قبیل شھرھا وسیلھاي است براي منازعھ و ھرج و مرج، و میدانست كھ شھرھاي لومبارد 

درست در ھمین . بدعتگذاراني بود كھ آشكارا با ثروت و اختیارات ملكي كلیسا دشمني میورزیدندپناھگاه 
ایام، بدعتگذاران شھر محاصره شده میالن محرابھا را ملوث و تندیسھاي عیسي بر سر صلیب را وارونھ 

با ایتالیایي متحد لكن اگر فردریك بر این شھرھا دست مییافت، ایاالت پاپي از ھمھ طرف . آویزان میكردند
، ١٢٣٨در . و امپراطوري واحدي محصور میشد كھ در راس آن یك دشمن مسیحیت و كلیسا قرار داشت

گرگوریوس، ونیز و جنووا را تشویق كرد تا در جنگ با فردریك بھ وي و اتحادیھ لومبارد ملحق شوند، و 
گري، و تمایل بھ انھدام قدرت كلیسا طي نامھ سرگشاده تندي امپراطور را متھم بھ الحاد، كفرگویي، ستم

فردریك را تكفیر و بھ یك یك نخست كشیشان كاتولیك رومي فرمان داد كھ امپراطور را  ١٢٣٩در ; كرد
فردریك در . و كلیھ رعایایش را از قید سوگند وفاداري نسبت بھ شخص امپراطور رھانید; یاغي اعالم كنند

م كفرگویي و بیحرمتي بھ دیانت را رد، و پاپ را متھم كرد كھ بخشنامھاي خطاب بھ پادشاھان اروپا اتھا
بھ . درصدد انھدام امپراطوري برآمده است و میخواھد كلیھ سالطین را بھ زیر یوغ دستگاه پاپي درآورد

پادشاھان اروپا مراتب ھمدردي خود را بھ . این نحو تالش نھایي میان امپراطوري و دستگاه پاپي آغاز شد
طبقھ نجباي آلمان و ایتالیا . غ كردند، لكن بھ تقاضاي كمك بھ او چندان توجھي مبذول نداشتندفردریك ابال

جانب وي را گرفتند، زیرا امیدوار بودند كھ بھ این وسیلھ اساس فئودالیسم را تحكیم كنند و شھرھا را 
بار ; ري میكردنددر خود شھرھا، طبقات متوسط و پاپین عموما از پاپ طرفدا. فرمانبردار خویش سازند

كھ اولي ھواخواه امپراطور، و دومي مدافع دستگاه پاپي  -ھاي سیاسي گوئلفھا و گیبلینھا دیگر رقابت گروه
حتي شھر رم از این دو دستگي بركنار نماند، و در آنجا نیز فردریك طرفداران فراوان ; احیا شد -بود 

ھاي خود را  ، شھرھا یكي پس از دیگري دروازهھنگامي كھ وي با سپاه قلیلي بھ نزدیكي رم رسید. داشت
گرگوریوس، كھ اینك شكست را بھ چشم . چنان بھ روي او گشودند كھ گویي قیصر دومي از راه آمده است

شجاعت و . خویش میدید، بھ نشانھ سوگواري، با جماعتي از كشیشان در معابر پایتخت بھ حركت درآمد
رم را بھ رقت آورد، و بسیاري خود را براي حراست وي مسلح اندام نحیف پاپ فرتوت قلوب مردم شھر 

فردریك كھ مایل نبود كارش با پاپ بھ جاي باریكي كشد، از آمدن بھ شھر رم صرفنظر كرد و . ساختند
وي امراي آلماني را تشویق كرده بود تا تاجشاھي بر سر پسرش كونراد . فصل زمستان را فودجا گذرانید

وي داماد الیق اما سفاك خویش، اتسلینو دا رومانو، را بھ ). ١٢٣٧(رومیان بشناسند نھند و او را پادشاه 
حكومت ویچنتسا، پادوا، و ترویزو گماشتھ و اداره دیگر شھرھایي را كھ تسلیم شده بودند بھ فرزند 

انتسیو جواني بود رعنا، مغرور، سرخوش، در میدان نبرد دالوري . محبوبش انتسیو محول كرده بود
. شباھت تام و تمامي بھ وي داشت)) از لحاظ صورت و اندام((اع و ادیبي فاضل، كھ بھ قول پدرش شج

. بنونتو، مركز پاپ، را ویران كرد ١٢۴١راونا و فائنتسا را تسخیر و در  ١٢۴٠امپراطور در بھار 
اسقفان و  ناوگان وي جلو كارواني از كشتیھاي جنووا را كھ حامل جماعتي از كشیشان، روساي دیرھا،

فردریك این جماعت را بھ عنوان . كاردینالیھاي فرانسوي و اسپانیایي و ایتالیایي عازم رم را گرفت
بزودي فرانسویھا را آزاد . گروگان در آپولیا نگاه داشت تا درمقام معاملھ با پاپ از وجود آنھا استفاده كند
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ر زندان وي، اروپایي را كھ عادت بھ حفظ كرد، لكن دوران طویل بازداشت بقیھ و مرگ بر خي از آنھا د
بسیاري از مردم اكنون پیشگویي . حرمت و مصونیت روحانیان داشت سخت متوحش و متالم ساخت

و  - رازوري یوآكیم دا فیوري نام را، كھ چند سال پیش از این وقایع خبر از آمدن ضد مسیح داده بود 
فردریك حاضر شد كھ بھ شرط صلح با . كردندباور می - فردریك را جز او كس دیگري نمیدانستند 

اینوكنتیوس . ثابتقدم ماند) ١٢۴١(گرگوریوس، زندانیان را آزاد كند، لكن پاپ فرتوت حتي تا موقع نزع 
اما شھرھاي ). ١٢۴۴(چھارم اھل سازش بیشتري بود، وي بھ تشویق سنلویي با شرایط صلح موافقت كرد 

اي نشدند و بھ پاپ خاطرنشان كردند كھ گرگوریوس متعھد شده لومبارد حاضر بھ تصویب چنین عھدنامھ
  . اینوكنتیوس مخفیانھ رم را ترك گفت و بھ لیون گریخت. بود جداگانھ با فردریك بھ عقد صلح مبادرت نكند

فردریك دوباره بھ جنگ پرداخت و اكنون ھیچ قوایي ظاھرا نمیتوانست وي را از تسخیر و تصرف ایاالت 
; اینوكنتیوس نخست كشیشان كلیسا را بھ شوراي لیون احضار كرد. ر قدرتش در رم مانع آیدپاپي و استقرا

شوراي لیون حكم تكفیر امپراطور را تجدید و او را بھ جرم اعمال منافي عفت، بیدیني، و غدر نسبت بھ 
ني ھانري بر اثر تشویق پاپ، جماعتي از اسقفان و نجباي آلما). ١٢۴۵(پاپ، سرور مسلم وي، عزل كرد 

راسپھ را بھ امپراطوري برداشتند و ھنگامي كھ وي درگذشت، ویلھلم فونھالنت را بھ جانشیني وي 
حكم تكفیر در مورد كلیھ ھواخواھان فردریك صادر، و جمیع مراسم مذھبي در تمامي . برگزیدند

نتسیو فرمان جھاد بھ عالوه بر علیھ وي و پسرش ا. سرزمینھایي كھ نسبت بھ وي وفادار بودند ممنوع شد
داده شد و بھ كلیھ افرادي كھ براي رھایي خاك فلسطین بھ سپاه صلیبي پیوستھ بودند وعده داده شد كھ، در 

. صورت شركت در مبارزه با امپراطور كافر از جمیع مزایایي كھ خاص صلیبیون بود برخوردار شوند
وي . بود، اكنون ھر مفري را مسدود كرد فردریك، كھ زمام نفس را بھ دست نفرت و حس انتقامجویي داده

اقدام نمود كھ در آن كشیشان را بھ عنوان دنیاپرستاني )) بیانیھ اصالح((بھ نشر اعالمیھاي تحت عنوان 
تقبیح )) سرمست از پیروي ھواھاي نفساني كھ سیل روزافزون مال و منال تقواي آنھا را خفھ كرده است((

نھ، براي تقویت بینھ مالي خود در جنگ، خزاین كلیساھا را ضبط وي، در سراسر سیسیلھاي دوگا. كرد
ھنگامي كھ شھري در آپولیا بھ قصد دستگیري وي علم شورش برافراشت، بھ فرمان فردریك، چشم . كرد

یك یك سلسلھجنبانان آن بلوا را درآوردند، آنگاه جوارح آنان را قطعھ قطعھ كردند، سپس آنھا را بھ قتل 
ضمن راه در . پسرش كونراد تقاضاي كمك از پدر كرده بود، فردریك عازم آلمان شدچون . رسانیدند

تورینو بھ وي خبر دادند كھ پارما پادگان وي را قلع و قمع كرده است، پسرش انتسیو در خطر است و 
فردریك شھرھا را یكایك مورد ھجوم . سراسر ایتالیاي شمالي، حتي سیسیل، سر بھ شورش برداشتھ است

ھا را یك یك خوابانید، از ھر كدام آنھا گروگانھایي گرفت و ھنگامي كھ این شھرھا بار دیگر  داد، فتنھ قرار
در میان اسیران، ھر كس را كھ معلوم میشد از . سر بھ عصیان برداشتند، آن نفرات را بھ قتل رسانید

ساراسنھا را، كھ در مقابل رسوالن پاپ است دست و پا میبریدند، و معموال در این گونھ موارد سربازان 
  . سرشك و تھدیدات مسیحیان مصون بودند، بھ دژخیمي میگماشتند

در اثناي محاصره پارما، فردریك كھ شكییایي آن نداشت دست روي دست بگذارد، بھ اتفاق پسرش انتسیو 
و پنجاه تن از شھسواران عازم اراضي باتالقي مجاور شھر شد تا در آنجا بھ صید پرندگان آبي وقت 

ن شستند و بر لشكریان در حالي كھ این عده پي شكار رفتھ بودند، مردان و زنان پارما دست از جا. بگذراند
ھا و حرم و مجموعھ  فردریك تاختي بردند و آن قواي مغشوش و بیسردار را غافلگیر كرده، گنجینھ

فردریك مالیاتھاي گزافي بر مردم تحمیل . جانوراني را كھ جزئي از كوكبھ امپراطور بود بھ غنیمت بردند
و مداركي نزد وي بردند كھ ثابت میكرد دالیل . كرد، از نو لشكري آراست و دوباره بھ جنگ برخاست

بھ امر . صدراعظم مورد اعتماد وي، پیترو دال وینیھ، مشغول توطئھ است تا مگر وي را تسلیم دشمن كند
فردریك وي را دستگیر و كور كردند، و وي آن قدر سر خود را بر دیوار زندان كوفت تا ھمانجا درگذشت 

. سیو در نبرد الفوسالتا بھ دست لشكریان بولونیا اسیر شده استدر ھمان سال خبر رسید كھ انت). ١٢۴٩(
این ضربات پیاپي روحیھ . مقارن ھمین ایام، طبیب فردریك در صدد برآمد ولینعمت خود را مسموم كند

، ١٢۵٠در . امپراطور را خرد كرد، بھ طوري كھ خودش را از معركھ جنگ بیرون كشید و بھ آپولیا رفت
سلسلھ فتوحات عدیده نایل آمدند و ظواھر احوال داللت بر آن میكرد كھ ورق بھ نفع سرداران وي بھ یك 

سن لویي، پادشاه فرانسھ كھ در مصر بھ دست مسلمانان اسیر شده بود، از . فردریك برگشتھ است
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لكن درست . اینوكنتیوس چھارم خواست كھ بھ جنگ پایان دھد تا فردریك بتواند بھ مدد صلیبیون بشتابد
اسھال خوني، آن االھھ انتقام كھ . امي كھ بارقھ امید دوباره ظاھر میشد، بدن را یاراي ماندن نمانده بودھنگ

وي از پاپ تقاضاي . بسیاري از پادشاھان قرون وسطي را خوار كرد، امپراطور مغرور را از پا در آورد
نبود جامھ خاص یكي از رھبانان بھ این نحو، مردي كھ پابند ھیچ دیني . بخشش كرد، پاپ نیز وي را بخشید

مردم زمزمھ میكردند . در فیورنتینو درگذشت ١٢۵٠سیسترسیان را برتن كرد و در سیزدھم دسامبر سال 
نفوذ وي آن قدرھا آشكار . كھ شیاطین روحش را برداشتھ و از دھانھ آتشفشان اتنا بھ دوزخ روانھ كردھاند

امي قلمرو او ھرج و مرجي حكمفرما شد عظیمتر از آنچھ بھ زودي امپراطوریش فرو ریخت و در تم. نبود
وحدتي كھ فردریك در راه رسیدن بھ آن جنگید بزودي حتي در انگیزش خالقھ . پیش از وي وجود داشت

ھایي شدند كھ، بھ طور ناخودآگاه، ھمان  آن دچار آشوب و بیدادگري جداگانھ دوكاھا و طبقھ كوندوتیره
قي، آزادي عقالني وي، و حمایتي را كھ وي از ھنر و ادبیات میكرد بھ ارث بیقیدي فردریك بھ اصول اخال

ھوش مردانھ عاري از ھر گونھ قید اخالقي، كھ در دوره رنسانس از ویژگیھاي سالطین مستبد شد، . بردند
 تعویض كتاب مقدس با آثار. در واقع طنیني بود از سجایا و فكر فردریك، منتھا بدون لطف و فریبندگي وي

طبیعت بھ جاي خداوند، و ضرورت بھ جاي . كالسیك روم و یونان، و جایگزین كردن تعقل بھ جاي ایمان
مشیت االھي، ھمھ در آرا و دربار فردریك ظاھر شد، و بعد از فاصلھ مختصري كھ در خالل آن ھنوز 

. ا تسخیر كردپندارھاي متعارفي رواج داشت، این نظام نوین، افكار اومانیستھا و فالسفھ رنسانس ر
ھنگامي كھ . داشت)) دل در گرو رنسانس((فردریك یك قرن قبل از آنكھ عصر رنسانس آغاز شود، 

ماكیاولي بھ تصنیف اثر خویش شاھزاده دست زد، غرضش سزار بورژیا بود، اما در واقع فلسفھاي كھ از 
بیسمارك و ناپلئون را در  ھاي خویش نیچھ در نوشتھ. قلم ماكیاولي تراوش میكرد تعلق بھ فردریك داشت

بھ سلیقھ من، وي اولین اروپایي بوده ((نظر داشت، لكن خود را مدیون نفوذ فردریك میشمرد، و میگفت كھ 
نسلھاي آینده، كھ از اصول اخالقي این امپراطور بزرگ منزجر و از قوه ھوش وي متحیر بودند و .)) است

وري متحدي تقدیر میكردند، بارھا این جملھ را كھ از بھ طور مبھمي عظمت امیال وي را در بسط امپراط
دگرگون : ((قلم تاریخنویس قرون وسطایي، مثیوپریس، در نعت فردریك تراوش كرده بود بھ كار میبردند

  )). كننده شگفتانگیز، و اعجاز عالم

VI تجزیھ ایتالیا   

ت، و فرزند نامشروع خود فردریك در وصیتنامھ خویش امپراطوري را بھ پسرش كونراد چھارم واگذاش
ناپل، . تقریبا ھمھ جا در ایتالیا مردم علیھ مانفرد سر بھ شورش برداشتند. مانفرد را نایبالسلطنھ ایتالیا كرد

: اینوكنتیوس چھارم از شنیدن این خبر فریاد زد. سپولتو، آنكونا، فلورانس تسلیم نمایندگان پاپ شدند
پاپ فاتح بھ ایتالیا بازگشت، ناپل را .)) دند و زمین شادمان شودبگذار آسمانھا در این مسرت سھیم گر((

مقر فرماندھي لشكریان خود ساخت، درصدد الحاق سیسیلھاي دو گانھ بھ ایاالت پاپي برآمد، و بھ فكر افتاد 
لكن این . كھ از سروري فایقھ خویش بر شھرھاي ایتالیاي شمالي كھ تا این تاریخ بیواسطھ بود اندكي بكاھد

ھرھا در عین حال كھ با پاپ در ستایش پروردگار شریك بودند، تصمیم داشتند كھ از استقالل خویش نھ ش
در ھمین اثنا، اتسلینو و اوبرتو . فقط در برابر امپراطور بلكھ در برابر دستگاه پاپي رم نیز دفاع كنند

كدام از این دو حرمتي براي  پاالویچینو چندین شھر را در مقابل تعھدات با كونراد در دست داشتند، ھیچ
در قلمرو آنھا بدعت رونق داشت، و خطر آن در میان بود كھ سراسر ایتالیاي شمالي از ; دین قایل نبودند

ھاي آلپ سرازیر شد، شھرھاي  ناگھان كونراد جوان با لشكر تازه آلمانھا از كوه. چنگ كلیسا بیرون رود
قدم بھ خاك سیسیلھاي دوگانھ گذاشتھ بود كھ بھ مرض تب  یاغي را بار دیگر تصرف كرد، و پیروزمندانھ

مانفرد لشكریان امپراطوري را زیر فرمان گرفت و سپاھیان پاپ را در ). ١٢۵۴مھ (و نوبھ درگذشت 
ھنگامي كھ خبر این شكست را بھ رم بردند، اینوكنتیوس در بستر ). دوم دسامبر(نزدیكي فودجا شكست داد 

خداوندا، تو آدمیزاده : ((عین نومیدي جان سپرد، و در دم بازپسین بھ زمزمھ گفتوي در . نزع افتاده بود
پاپ . باقي این داستان جز ھرج و مرجي شكوھمند چیزي نیست.)) را بھ سبب شرارتش فاسد كردھاي

در این مبارزه آن مرد شقي، زخمي و اسیر شد، . آلكساندر چھارم بھ تدارك جھادي علیھ اتسلینو پرداخت
در نتیجھ، بیآنكھ توبھ و طلب بخشایش كرده باشد، ; حاضر بھ قبول خوراك و دیدن اطبا و كشیشان نشداما 
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برادرش آلبریگو، كھ او نیز بھ ھمین سان بھ واسطھ ارتكاب بھ یك ). ١٢۵٩(براثر گرسنگي جان داد 
و را شكنجھ سلسلھ جرایم و اعمال وحشیانھ مقصر بود، دستگیر شد، در جلو چشمش ھمسر و كودكان ا

ھنوز زنده بود كھ او را بھ دم اسبي بستند و بدنش را آن ; دادند، آنگاه با گازانبر پوست از بدنش جدا كردند
مسیحیان و ملحدان اینك ھر دو بھ یك شیوه دست بھ اعمال وحشیانھ . قدر روي زمین كشیدند تا جان سپرد

مانفرد بعد از . ر این ستمگریھا سھمي نداشتو فقط مانفرد حرامزاده سرخوش و رعنا بود كھ د; میزدند
، در عرض شش سال بعد، مالكالرقاب )١٢۶٠(آنكھ لشكریان پاپ را دوباره در مونتاپرتو شكست داد 

در این مدت وي فرصت كافي براي شكار، آوازخواني، و سرودن اشعار داشت و، بھ . ایتالیاي جنوبي بود
پاپ .)) اي زھي ھیچ كس در پھناي آفاق مانند وي پیدا نمیشدنواختن سازھ((طوري كھ دانتھ گفتھ است، 

اوربانوس چھارم چون از پیدا كردن كسي كھ در ایتالیا بتواند از عھده مانفرد برآید نومید شده و تشخیص 
داده بود كھ دستگاه پاپي از این بھ بعد براي حراست خویش باید متكي بر فرانسھ باشد، دست بھ دامان لویي 

لویي خودداري ورزید، لكن اجازه داد كھ برادرش . تا سیسیلھاي دوگانھ را بھ عنوان تیول قبول كندنھم زد 
شارل بھ ھمراه ). ١٢۶۴(را از دست اوربانوس قبول كند )) سلطنت ناپل و سیسیل((آنژو دیھیم /شارل د

كھ تعدادشان كمتر بود،  سي ھزار نفر از سپاھیان فرانسوي از خاك ایتالیا عبور كرد و لشكریان مانفرد را،
مانفرد كھ عرصھ را بر خود تنگ دید، بھ میان دشمن جست و بھ مرگي شرافتمندانھتر از . ھزیمت داد

كونرادین، فرزند پانزدھسالھ كونراد، از آلمان براي مقابلھ با شارل بھ . مرگ موالي خویش نایل آمد
در میدان بازار شھر ناپل، جلو  ١٢۶٨ال حركت درآمد، لكن در محل تالیاكوتسو ھزیمت یافت، و بھ س

با مرگ كونرادین و نیز مرگ انتسیو، كھ چھار سال بعد از این . انظار عامھ، سرش را از تن جدا كردند
. واقعھ پس از مدت درازي در حبس روي داد، خاندان ھوھنشتاوفن بھ سرنوشت اسفناكي دچار شد

  . ، و رھبري اروپا بھ دست فرانسھ افتادامپراطوري مقدس روم بھ شبحي تشریفاتي مبدل شد

فرانسوي بھ وجود آورد، لشكریان رھبانان و كشیشان قلمرو خود را فرانسوي كرد، و در حكومت خویش 
بھ قدري نسبت بھ مردم مستبد و بیاعتنا بود و چنان از رعایاي خود مالیاتھاي گزاف میگرفت كھ ھمھ آرزو 

در كند، و گرایش پاپ كلمنس چھارم بر آن بود كھ از پیروزي  داشتند فردریك دوباره سر از خاك بھ
، ھنگامي كھ شارل در راس ١٢٨٢در روز دوشنبھ عید قیام مسیح سال . دستگاه روحانیت متاسف باشد

ناوگان خویش در تدارك حركت براي فتح قسطنطنیھ بود، مردم پالرمو از دیدن رفتار ناھنجار یكي از 
بھ یك نوعروس سیسیل كاسھ صبرشان لبریز شد، علم شورش برافراشتند، و  ژاندارمھاي فرانسوي نسبت

نفرتي كھ سالیان سال در دل مردھاي سیسیل بر روي ھم . یك یك فرانسویان شھر را بھ قتل رسانیدند
انباشتھ بود از آنجا ھویداست كھ این گونھ افراد، با شقاوت تمام، شكم زناني را كھ از سربازان یا افسران 

دیگر شھرھا . نسوي آبستن شده بودند میدریدند، و آن جنینھاي بیگانھ را زیر پاھاي خویش نابود میكردندفرا
نماز شامگاھان ((بھ پیروي از پالرمو قیام كردند، و متجاوز از سھ ھزار فرانسوي در قتل عامي كھ بھ 

تارھا درست ھنگامي روي وجھ تسمیھ این قتل عام آن بود كھ كش. مشھور شد بھ ھالكت رسیدند)) سیسیل
در این قتل عام، بھ روحانیان فرانسوي مقیم سیسیل امان داده . داد كھ موقع نماز شامگاھان مومنان بود

ھا ھجوم بردند و،  نشد، و آن دستھ از افراد سیسیل كھ معموال مردمان دیندار بودند بر كلیساھا و صومعھ
آنژو سوگند /شارل د. ان و كشیشان را بھ قتل رسانیدندبدون كمترین توجھي بھ مصونیت روحانیان، رھبان

صخره بیآب و علف، نفرین شده، و خالي ((انتقام بستاند و سیسیل را بھ صورت )) ھزار سال((خورد كھ تا 
مردم . پاپ مارتینوس چھارم شورشیان را تكفیر، و علیھ سیسیل اعالم جھاد كرد. درآورد)) از سكنھ

از خویش نبودند، بھ پذرو سوم، پادشاه آراگون، پیشنھاد كردند كھ در صورت سیسیل، كھ قادر بھ دفاع 
پذرو با لشكر و ناوگاني بھ سیسیل آمد و دودمان پادشاھان آراگون . تمایل میتواند سرزمین آنھا را مالك شود

. كند شارل بیھوده بھ تالش افتاد تا مگر جزیره مزبور را دوباره تسخیر). ١٢٨٢(سیسیل را تاسیس كرد 
جانشینان وي پس از ). ١٢٨۵(ناوگان وي منھدم شد و خودش از فرط كوفتگي و اندوه در فودجا درگذشت 

  . ھفده سال مبارزات بیفایده، از تسخیر سیسیل صرف نظر و بھ سلطنت ناپل قناعت كردند

انھاي بھرھمند در شمال رم، شھرھاي ایتالیا با انداختن امپراطوري بھ جان دستگاه پاپي از آزادي خودسر
py  . شدند
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در میالن، خانواده دالتوره مدت بیست سال امور شھر را بھ نحوي اداره میكرد كھ موجب رضایت مردم 
  . شد

حكومت را تسخیر كرد، و خود ویسكونتي و  ١٢٧٧ائتالفي از نجبا بھ رھبري اوتونھ ویسكونتي در سال 
ناحیھ توسكان . ت اولیگارشي الیقي عطا كردندسال بھ میالن دول ١٧٠اخالفش بھ عنوان دوكاي شھر مدت 

از جملھ آرتتسو، فلورانس، سینا، پیزا، و لوكا از جانب كنتس ماتیلدا بھ دستگاه حكومت پاپي ھبھ شده بود 
، اما این تملك اسمي پاپي بندرت مانع از آن میشد كھ شھرھا از حق حكومت برخویش بیبھره مانند )١١٠٧(

شھرھاي ناحیھ توسكان، تاریخ پرافتخاري داشت كھ بھ روزگار اتروسكھا باز سینا، مانند بسیاري از 
  . میگشت

این شھر، كھ بر اثر تھاجمات اقوام بربر ویران شد، در طي قرن ھشتم بھ عنوان منزل میانھاي در طول 
شھر  ظاھرا اصناف بازرگاني در این ١١٩٢در . جاده بازرگاني میان فلورانس و رم رو بھ آباداني گذاشت

بنگاه . بعد از این تاریخ بھ نام اصناف صنایع و باالخره بھ صنف بانكداران برمیخوریم; وجود داشتھاند
تاسیس شد، بھ صورت یكي از موسسات طراز اول تجاري و مالي اروپا در  ١٢٠٩بوئونسنیوري، كھ در 

ھ بھ بازرگانان، شھرھا، نمایندگان این بنگاه در ھمھ جا بودند، و مجموع وامھایي كھ این موسس. آمد
فلورانس و سینا در امر نظارت بر . پادشاھان، و پاپھا داده بود رقم بسیار ھنگفتي را تشكیل میداد

این دو شھر تجارتي . جادھاي كھ دو شھر را بھ یكدیگر مرتبط میساخت با ھم رقابت میكردند - ویافرانچزا 
; مبادرت میجستند كھ نیروي ھر دو را تحلیل میبرد، ھرچند سال یك بار، بھ مبارزاتي ١٢٧٠تا  ١٢٠٧از 

و از آنجا كھ فلورانس در جدال میان امپراطوري و دستگاه پاپي از پاپھا طرفداري میكرد، سینا جانب 
اھالي . بیشتر پیروزي سینا بر فلورانس بود) ١٢۶٠(پیروزي مانفرد در مونتاپرتو . امپراطوران را گرفت

گیدند، در این جنگ توفیق خود را مرھون نظر لطف قدیسھ حامي خود، مریم سینا گرچھ بھ ضد پاپ میجن
بھ ھمین سبب، شھر خود را بھ عنوان تیول وقف مریم كردند، با سربلندي تمام . عذرا، مادر خدا میدانستند

ھاي  را بر روي مسكوكات خود نقش كردند، و كلید دروازه) شھر مریم عذرا(عنوان كیویتاس ویرگینیس 
ھمھ . را، در كلیساي جامعي كھ بھ نام مادر عیسي پیافكنده بودند، در پاي تندیس مریم عذرا نھادندشھر 

شب عید مزبور تمام . سالھ اھالي سینا با شعایر و تشریفات موثري عید صعود مریم را جشن میگرفتند
وحاني، در دنبال ھاي مختلف ر اھالي شھر، از ھجدھسالھ تا ھفتاد سالھ، شمع بھ دست، بھ ترتیب حوزه

كشیشان و قضات خود، بھ سوي محوطھ كلیساي جامع بھ حركت در میآمدند و در آنجا بیعت خویش را با 
این بار نوبت نمایندگان شھرھا، . در روز عید، دستھ دیگري بھ حركت درمیآمد. مریم عذرا تجدید میكردند

ھاي خود  یز بھ سوي كلیساي جامع حركت، ھدیھاین گونھ افراد ن. ھا، و دیرھاي مفتوحھ یا تابعھ بود دھكده
در میدان عمومي شھر، . را تقدیم، و نسبت بھ كمون و ملكھ سینا سوگند وفاداري خویش را تجدید میكردند

در این اجتماع بزرگ، افراد قادر بودند كاالھایي را كھ از . در ھمین روز، بازار مكاره بزرگي دایر میشد
بھ عالوه، آكروباتھا، آوازھخوانھا، و نوازندگان بھ سرگرمي . ریداري كننداطراف و اكناف آمده بود خ

غرفھاي كھ اختصاص بھ قمار داشت، بعد از زیارتگاه مریم، بیش از ھر جا طرف ; مردم مشغول میشدند
  . توجھ قرار میگرفت

ود كھ در آن یك قرن ب. سینا بھ اوج قدرت و شكوه خود رسید ١٣۶٠تا  ١٢۶٠در طي یكصد سال از 
، و برج )١٣١٠١٣٢٠(پیافكند، ساختمان بزرگ حكومتي را بنا نھاد ) ١٢۴۵١٣٣٩(كلیساي جامع خود را 

تا سال ; )١٢۶۶(ناقوس براي نمازخانھ كلیساي جامع سینا فواره بسیار زیبایي از سنگ مرمر تراشید 
شاھكارھاي اوایل عھد  نقاش معروف عھد، دوتچیو دي بوئونینسنیا، كلیساھاي سینا را با برخي از ١٣١١

. اما این شھر پرافتخار بھ انجام تكلیفي كمر بست كھ بیش از استطاعتش بود. رنسانس تزیین كرده بود
پیروزي مونتاپرتو براي سینا مھلك بود، بھ این معني كھ پاپ شكستخورده كلیھ مراسم مذھبي، ورود كاالھا 

در نتیجھ، بسیاري . اران سینا گرفتھ بودند ممنوع كردبھ آن شھر، و پرداخت وامھایي را كھ مردم از بانكد
یعني (آنژو شھر تادیب شده را بھ اتحادیھ گوئلفھا /، شارل د١٢٧٠در . از بانكھاي سینا ورشكست شدند

منضم ساخت، و از آن پس فلورانس، آن رقیب بیرحم شمالي، بر سینا تفوق جست و ) اتحادیھ ایاالت پاپي
  . حكمفرما شد
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VII  ١٠٩۵١٣٠٨: فلورانسترقي  

فلورانس در حدود دو قرن قبل از میالد . وجھ تسمیھ فلورانس گلھاي فراواني بود كھ در این ناحیھ میرویید
این شھر، كھ . بھ عنوان یك مركز تجارتي در كنار رود پو و یكي از شعبات آن بھ نام مونیونھ بنا شده بود

قرن ھشتم، بھ سبب موقعیتي كھ در جاده ویافرانچزا یعني بر اثر تھاجمات اقوام بربر ویران شده بود، در 
از آنجا كھ فلورانس . ھاي میان فرانسھ و رم پیدا كرد، بار دیگر رو بھ آباداني گذاشت محل تقاطع شاھراه

بسھولت بر مدیترانھ دست داشت، بازار تجارت دریاییش رونق گرفت، و صاحب ناوگان عظیمي شد كھ 
ز آسیا، و پشم را از انگلستان و اسپانیا وارد، و منسوجات حاضر شده را بھ نیمي انواع رنگ و حریر را ا

رنگرزان فلورانسي، با كوشش تمام، رموز و دقایق حرفھ خویش را مخفي نگاه ; از جھان صادر میكرد
ھاي حریر و پشمي را بھ رنگھایي چنان زیبا در میآوردند كھ حتي ھنردست صنعتگران  میداشتند و پارچھ

  . ا سابقھ مشرق زمین بھ پاي آن نمیرسیدب

اصناف بزرگ پشمفروشان مواد اولیھ كار خود را خود وارد میكردند و در تبدیل آن بھ قماش و فروش 
ھاي كوچكي صورت میگرفت كھ  قسمت بیشتر كار در كارخانھ. منسوجات منافع ھنگفتي بھ دست میآوردند

بازرگانان مواد اولیھ را بھ كارگر میدادند، جنس . بودندبرخي از آنھا در شھر یا در منازل روستایي 
رقابت كارگران خانگي، كھ . فروشي را تحویل میگرفتند، و در برابر ھر جنس مبلغ معیني میپرداختند

پارچھبافان مجاز نبودند براي باال . بیشتر آنھا را زنان تشكیل میدادند، اجرت كار را پایین نگاه میداشت
و اجازه مھاجرت ; خویش یا بھبود شرایط كارشان متحدا بھ اقداماتي توسل جویندبردن دستمزدھاي 

ھایي خطاب بھ متابعین خود  كارفرمایان، براي پیشرفت انضباط، اسقفان را ترغیب بھ نشر نامھ. نداشتند
ھ ھاي سرگشاده بر سر منبرھا خوانده شود، و كارگري ك میكردند، تا ھر سالھ چھار بار این گونھ نامھ

چندین بار پشم بھ ھدر دھد، با مواخذات این صنعت و تجارت مستلزم مقدار زیادي سرمایھ نقد براي بھ كار 
و بزودي بانكداران، براي حصول نظارت در حیات اقتصادي فلورانس، بناي رقابت را با ; انداختن بود

عد معین قادر بھ پرداخت این جماعت، بھ جھت ضبط اموال بدھكاراني كھ در سر مو. بازرگانان گذاشتند
وامھاي خود نبودند، صاحب ثروت ھنگفتي شدند، و چون اموال كلیسایي نزد آنھا بھ رھن گذاشتھ میشد، 
بھ ; بزودي، بر اثر نظارتي كھ در امور مالي این گونھ امالك پیدا كردند، وجودشان براي پاپ ضروري شد

. اه پاپي در ایتالیا منحصرا در دست ایشان بودطوري كھ در قرن سیزدھم تقریبا تمام امور مالي دستگ
انگیزه اتحاد فلورانس با پاپھا در مبارزه با امپراطوران تا حدي ھمین قید مالي، و تا اندازھاي نیز معلول 

لھذا، در . ترس ناشي از تخطي قدرت امپراطوران و طبقھ اشرافي بر آزادیھاي شھري و طبقھ بازرگان بود
بھ جھت وامي كھ این جماعت بھ مبلغ . از حامیان مھم دستگاه پاپي محسوب میشدندفلورانس، بانكداران 

آنژو بر ایتالیا /بھ پاپ اوربانوس چھارم دادند، یورش شارل د) دالر ٠٠٠,۶٠٠,٢٩(لیور  ٠٠٠,١۴٨
ھنگامي كھ شارل ناپل را متصرف شد، براي آنكھ پرداخت وامھایي كھ مردم گرفتھ بودند . تدارك دیده شد

سر باشد، اجازه ضرب سكھ و تحصیل مالیاتھاي مملكت نوبنیاد، امتیاز انحصاري تجارت اسلحھ، حریر، می
موم، روغن، و گندم، و ھمچنین حق تدارك اسلحھ و ساز و برگ لشكریان را بھ بانكداران فلورانس واگذار 

مردمان تردست و مھذب عھد  اگر سخنان دانتھ را باور داشتھ باشیم، این بانكداران فلورانسي از قماش. كرد
ما نبودند، بلكھ دریازناني پولدوست و حریص و خشن بودند كھ از ضبط اموال مردمان تنگدست، و گرفتن 

ھاي گزافي كھ مایھ تالم وجدان آنھا نمیشد، صاحب ثروتھاي سرشاري میشدند نظیر ھمان  بھره
این جماعت عملیات خود را . رزندي قبول كردفولكوپورتیناري، كھ معشوقھ تخیلي دانتھ، بئاتریچھ، را بھ ف

، بھ نام دو موسسھ صرافي فلورانسیھا موسوم بھ ١٢٧٧حدود سال . در ناحیھ وسیعي گسترش دادند
بنگاه فلورانسي موسوم بھ . برونللسكي و مدیچي بر میخوریم كھ تمامي امور مالي نیم را اداره میكردند

و از دوران سلطنت این ; ھاي فیلیپ چھارم تامین میكرد طئھفرانتزسي وجوه الزم را براي جنگھا و تو
ادوارد اول، پادشاه . فیلیپ تا قرن ھفدھم میالدي بانكداران ایتالیایي بر امور مالي فرانسھ حاكم بودند

از فرسكو بالدي، ) دالر ٠٠٠,١۶٠,٢معادل (فلورین طال  ٠٠٠,٢٠٠مبلغ  ١٢٩٩انگلستان، در سال 
این قبیل وامھا پرمخاطره بودند و زندگي اقتصادي فلورانس را . بھ وام گرفتصراف مشھور فلورانس، 

. تابع حوادثي میكردند كھ در كشورھاي دوردست اتفاق میافتادند و بظاھر ھیچ ارتباطي با فلورانس نداشتند
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افزایش سرمایھگذاریھاي سیاسي، تخلفھاي حكومتھا در پرداخت قروض، و مھمتر از آنھا سقوط 
سبب ورشكستگي یك رشتھ از بانكھا در ایتالیا ) ١٣٠٧(یوس ھشتم و انتقال دستگاه پاپي بھ آوینیون بونیفاك

  . و پیدایش كسادي عمومي شد و جنگ طبقاتي را تشدید كرد

پوپولومینوتو یا : در تشكیالت غیر روحاني شھر فلورانس، مردمان بھ سھ دستھ یا طبقھ تقسیم میشدند
كھ عبارت بودند از )) مردم پروار((پوپلوگراسو یا ; ل كاسبان و افزارمندان، از قبی))مردم خردھپا((

افزارمندان یا صنعتگران، كھ تعلق بھ اصناف كوچكتر . و طبقھ گراندي یا نجبا; كارفرمایان یا بازرگانان
اف داشتند، اكثر در امور سیاسي شھر تابع امیال استادكاران، بازرگانان، و بانكداراني بودند كھ اصن

در رقابتي كھ بر سر نظارت در امور حكومتي درگرفت، چند صباحي مردم . بزرگتر را تشكیل میدادند
; را بر ضد نجبا بھ وجود آوردند)) ائتالف توده((خردھپا و پروار دست اتحاد بھ ھم دادند و پوپوالني یا 

ت و علیھ آزادیھاي شھري، اول طبقھ نجبا ھنوز از شھر فلورانس بھ سنت ایام باستان باجھاي فئودال میگرف
ائتالف توده یا پوپوالني بھ تشكیل یك میلیشیا دست زد كھ . از امپراطوران و سپس از پاپھا حمایت میكرد

بھ این نحو، ; ھر یك از افراد تندرست مقیم شھر موظف بود در آن خدمت كند و فنون جنگ را بیاموزد
ستا تسخیر و ویران كردند و خود آنھا را بھ آمدن در داخلھ مبارزان خلق تدارك دیده دژھاي نجبا را در رو

ھاي  نجبا، كھ ھنوز از ممر مستغالت و ماالالجاره. حصار شھر و پیروي از قوانین شھري مجبور كردند
ھاي چند تقسیم شدند، در  روستایي غني بودند، در شھر كاخھایي شبیھ بھ دژھاي مستحكم ساختند، بھ دستھ

با یكدیگر پرداختند، و بناي رقابت را گذاشتند تا ببینند كدام دستھ باید حكومت دموكراسي خیابانھا بھ جنگ 
، دستھ اوبرتي از ١٢۴٧در . محدود فلورانس را براندازد و یك حكومت آریستوكراسي را بنیان نھد

ریك طرفداران امپراطوران قیام كرد تا زمام حكومت فلورانس را در كف حكومتي قرار دھد كھ با فرد
پوپوالني در مقابل این قیام شجاعانھ مقاومت ورزید، لكن گروھي از شھسواران آلماني مردم . موافق باشد

ھاي آنان،  خانھ; رھبران گوئلفھا از شھر گریختند. را شكست دادند، و دموكراسي فلورانس سرنگون گشت
ھا محو نشده بود،  ریخ از خاطرهبھ تالفي ویران كردن دژھاي امراي فئودال كھ از یك قرن پیش تا این تا

از آن پس ھر بار كھ یكي از طرفین متخاصم در این جنگ میان طبقات و دستجات پیروز . خراب شد
. میشد، فتح خود را با تبعید كردن رھبران دستھ مغلوب، و ضبط یا از بین بردن اموال آنھا جشن میگرفت

آنگاه، بر ; ازان آلماني بر فلورانس حكومت میكردندمدت سھ سال اشراف گیبلین بھ حمایت پادگاني از سرب
اثر مرگ فردریك، شورش گوئلفھا زمام امور حكومت را بھ كف طبقات متوسط و پایینتر اجتماع سپرد 

و بھ تقلید از روش باستاني، كھ تریبونھاي خلق ناظر بر كار كنسولھاي رم بود، یك نفر كاپیتان ) ١٢۵٠(
كلیھ گوئلفھایي كھ تبعید شده بودند بھ وطن فراخوانده شدند، . اندار تعیین شدخلق براي نظارت در كار فرم

و بورژوازي پیروز شالوده این توفیق داخلي خویش را با مبارزاتي علیھ پیزا و سینا، بھ منظور تسلط بر 
دتر بھ بازرگانان ثروتمن. شاھراھي كھ تجارت فلورانس را با دریاھا و شھر رم مرتبط میساخت، تحكیم كرد

صورت طبقھ نجباي جدیدي درآمدند و كوشش كردند تا مناصب دولتي را بھ افراد طبقھ خویش اختصاص 
  . دھند

شكست فلورانس در جنگ با سینا و مانفرد در مونتاپرتو منجر بھ دومین فرار رھبران گوئلفھا گشت و 
 ١٢۶٨ن امپراطوري در شكست طرفدارا. مدت شش سال فلورانس بھ دست نمایندگان مانفرد اداره شد

براي نظارت در كار فرماندار كھ از جانب شارل بھ این سمت . آنژو بود/گوئلفھا را دوباره بر شارل د
منصوب شده بود، گوئلفھاي فلورانس بھ تشكیل ھیئتي دست زدند مركب از دوازده نفر از معمرین یا ریش 

مجلسي معروف بھ شوراي یكصد نفر، كھ  فرماندار بود، و ھمچنین)) راھنمایي((سفیدان كھ كارشان 
، بورژوازي فلورانس ١٢٨٢در .)) بدون اجازه آن، اخذ ھیچ گونھ مھم یا ھیچ گونھ ھزینھاي ممكن نبود((

مشغولیت شارل را بھ نماز شامگاھان سیسیل مغتنم شمرد، تغییري در قانون اساسي خود داد، و پیشنھاد 
این ھیئت شش نفري، كھ . تصویب كرد))) استادكاران صنایع ھیئت(((تشكیل ھیئتي را بھ نام پریوري 

در . در واقع ھیئت حاكمھ شھر شد. اعضاي آن را از میان استادكاران اصناف بزرگتر انتخاب میكردند
; خالل تمام این تغییرات و تبدیالت، منصب فرماندار بھ جاي خود باقي ماند، لكن مقامي فاقد اختیارات شد

دستھ مغلوب نجباي قدیمي بھ رھبري جوان رعنا و . داران صاحب قدرت واقعي شدندبازرگانان و بانك
)) ھا سیاه((مغروري بھ نام كورسو دوناتي خود را از نو متشكل كردند و بھ علل نامعلومي ملقب بھ نري یا 
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ا طبقھ جدید نجبا، مركب از بانكداران و بازرگانان بھ رھبري خانواده چركي، لقب بیانكي ی. شدند
نجباي قدیمي، كھ اینك دیگر از ناحیھ امپراطوري درھم فرو ریختھ امید . بر خود نھادند)) سفیدھا((

دوناتي بھ . ھیچگونھ كمكي نداشتند، براي مقابلھ با بورژوازي پیروزمند چشم امید بھ سوي پاپ دوختند
فاكیوس ھشتم كنار آمد، و قرار وسیلھ بنگاه سپیني از فلورانس، كھ نمایندگان وي در رم بودند، با پاپ بونی

  . بر این شد كھ نجباي قدیمي زمام امور حكومت فلورانس را از دست رقباي خویش بیرون آورند

دستھبندیھاي شھرھاي توسكان، ایاالت پاپي را آشفتھ كرده بود و بونیفاكیوس ھیچ امیدي بھ استقرار آرامش 
یكي از . ھري توسكان صاحب راي قاطعي شونددر قلمرو خویش نداشت، مگر آنكھ ابتدا حكومتھاي ش

وكالي دعاوي اھل فلورانس از این مذاكرات محرمانھ باخبر شد و سھ نفر از نمایندگان سپیني را در رم بھ 
، و )١٣٠٠آوریل (این سھ تن را محكوم كرد )) ھیئت استادكاران. ((جرم خیانت بھ فلورانس متھم ساخت

گروھي از نجباي مسلح دستھ . د كرد كھ مدعیان را تكفیر خواھد كردپاپ بھ مجرد شنیدن این خبر تھدی
ھیئت استادكاران، كھ اكنون دانتھ شاعر ایتالیایي . دوناتي بر برخي از صاحبمنصبان اصناف حملھ بردند

ژوئن (نیز یكي از اعضاي آن بود، در مقام سرپیچي از اوامر پاپ، چند تن از اشراف را تبعید كرد 
اكیوس بھ شارل دو والوا پناھنده شد و از او تقاضا كرد وارد ایتالیا شود، فلورانس را مطیع بونیف). ١٣٠٠

  . سازد، و دوباره سیسیل را از چنگ خاندان آرگون بیرون آورد

شارل بھ فلورانس رسید و اعالم داشت كھ غرض از آمدن وي فقط استقرار آرامش  ١٣٠١در نوامبر سال 
ھاي  ت كھ كورسو دوناتي با جماعتي از افراد مسلح بھ شھر ریخت، خانھلكن دیري نگذش. و صلح است

استادكاراني كھ او را تبعید كرده بودند تاراج كرد، درھاي زندانھا را گشود، و نھ فقط دوستان خویش بلكھ 
س نجبا و جانیان با ھم در سرقت اموال، ربودن افراد، و قتل نف. جمیع افرادي را كھ آتش بلوا باال گرفت

ھاي ثروتمند را مجبور كردند كھ بدون مقدمھ با  دختران خانواده. انبارھاي كاال غارت شدند. شریك شدند
خواستگاراني كھ از راه رسیده بودند ازدواج كنند، و پدران چارھاي نداشتند جز آنكھ، با ممھور كردن 

سرانجام، كورسو دوناتي  .اسنادي، دارایي خود را بھ عنوان جھیزیھ بھ دختران نوعروس خود ببخشند
ھیئت جدیدي از استادكاران را )) ھا سیاه((دستھ ; استادكاران و فرماندار شھر را از مقامشان معزول كرد

در صدر امور قرار داد، و این ھیئت معموال ھر نقشھاي براي انجام كار داشت بھ رھبران دستھ مزبور 
  . ي فلورانس بودمدت ھفت سال كورسو دیكتاتور بیپروا; تسلیم میكرد

 ٣۵٩). ١٣٠٢(استادكاران معزول، از جملھ دانتھ، را برابر میز دادرسي كشاندند، و محكوم و تبعید كردند 
را بھ مرگ محكوم كردند، اما بھ بیشتر آنھا اجازه داده شد كھ جالي وطن اختیار )) سفیدھا((نفر از فرقھ 

 ٠٠٠,٢۴خاطري پذیرفت، و در برابر زحماتش مبلغ  شارل دو والوا این جریانات را بي ھیچ دغدغھ. كنند
كھ اكنون ھیچ )) سیاھان((گروه  ١٣٠۴در سال . گرفت و عازم جنوب شد) دالر ٠٠٠,٨٠٠,۴(فلورین 

ھاي دشمنان خود را آتش زدند، ھزار و چھارصد باب خانھ ویران، و  مانعي در برابر خویش نمیدیدند، خانھ
ھاي مختلفي تقسیم شدند، و در  آنگاه سیاھان خود بھ دستھ. كستر شدمركز شھر فلورانس بدل بھ تلي خا

  ). ١٣٠٨(ضمن یكي از صد فقره اعمال شرارتآمیز، كورسو دوناتي بھ ضرب دشنھ بھ قتل رسید 

در اینجا الزم است بار دیگر خاطرنشان سازیم كھ تاریخنویس، مانند روزنامھنگار، مدام در معرض این 
الجرم ھرچھ درباره ھر عصري ; ادي را فداي وقایع ھیجانآور و جالب سازدوسوسھ است كھ حوادث ع

در ضمن این منازعات بین امپراطوران . بنگارد، تصویر كافي و جامعي بھ دست خوانندگان خویش نمیدھد
آن شاید در ; ھا و سفیدھا، ایتالیا بھ ھمت دھقاناني زحمتكش پایدار ماند و پاپھا، گوئلفھا و گیبلینھا، سیاه

دوران، مانند امروز، در امر كشت و زرع ھم عرق جبین بھ كار میرفت و ھم ذوق سلیم، و كشتزارھا را 
ھا و زمینھاي  تپھ. طوري تنظیم و نسقبندي میكردند كھ ھم انبان شكم را پر كند و ھم چشم را لذت بخشد

غھاي میوه، گردو، فندق، و پستھ، و ھا را بریدند و پلھپلھ صاف كردند تا ایجاد تاكستانھا، با ناھموار و كوه
دور باغھا را بھ زحمت تمام دیوار كشیدند تا از فرسایش . غرس درختان زیتون در آنجا میسر شود

در شھرھا صد نوع صنعت، بیشتر مردان را بھ كار مشغول . جلوگیري، و آب باران ذیقیمت ذخیره شود
. و چاقوكشیھا و شمشیرزنیھا باقي نگذاشت ساخت و چندان مجالي براي منازعات لفظي و انتخابات،
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این جماعت نیز، حتي اگر بھ خاطر اقناع حس ;سوداگران و بانكداران ھمگي غولھاي بیرحمي نبودند
نجبایي مانند كورسو دوناتي، گویدو . ماالندوزي ھم بود، مایھ ترقي شھرھا و گسترش بازار دادوستد شدند

عشق براي آنھا ; گرچھ گاھگاھي براي آزادي جنبش برخوردار بودندكاوالكانتي، و كان گرانده دال سكاال 
نھ یك رشتھ كلمات دروغي بود كھ بر زبان تروبادورھا جاري میشد، نھ آمیزش تلخ دھقاناني كھ عرق 
میریختند، و نھ حكایت خدمتي كھ یك شھسوار نسبت بھ یك مخدوم محبوب تنگ نظر ایفا میكرد، بلكھ 

و با شكوھي بود كھ با نامھ بیپروایي آغاز، و بھ تسلیم محض و نیل بھ درجھ مادري داستان شیفتگي سوزان 
در این جوش و خروش، گھگاھي مربیان اخالق با شكیبایي خالي از امید . بیھیچ اندیشھ قبلي منجر میشد

ردان روسپیان شعلھ آتش نفس م; سعي میكردند جواناني را كھ از اندرز گرفتن اكراه داشتند تعلیم دھند
شاعران، براي تسلي خاطر، تمایالت سركوبشده خود را در قالب اشعار ; صاحب تخیل را فرو مینشاندند

كشیشان نرد سیاست ; ھنرمندان در حالي كھ پي زیبایي و كمال محض بودند، گرسنگي میخوردند; میریختند
یرنت اساطیر بھ سوي سراب میباختند، و مرمان مسكین و محروم را تسلي میدادند، و فالسفھ از درون الب

در این جامعھ انگیزھاي وجود داشت و رقابت و ھیجاني بود . درخشنده حقیقت بھ دشواري راه میسپردند
كھ زبان مردان را تیز كرد، عقل آنھا را صیقل داد، نیروھاي پنھاني و غیر منتظرشان را آشكار نمود، و 

جان بخرند و راه را براي پیدایش رنسانس ھموار سازند،  آنھا را بھ دام انداخت تا حتي نابودي خویش را بھ
  و مقدمات ظھور چنین نھضتي را فراھم كنند 
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فصل بیست و ھفتم 
  

  كلیساي كاتولیك روم 

١٠٩۵ -١٢٩۴   

I  - ایمان مردم  

از بسیاري لحاظ دیانت جالبترین رسم بشري است، زیرا تفسیر نھایي آدمي است درباره زندگي، و تنھا 
در تاریخ قرون وسطي ھیچ چیز مثل وجود دیانتي ھمھجا حاضر، كھ . حربھ دفاعي او در برابر مرگ

ین راحت و وفور براي آنھایي كھ امروزه در ع. گھگاھي تقریبا فعال مایشا است در خاطر انسان نمینشیند
نعمت زندگي میكنند، درك و تصور ھرج و مرج و مسكنتي كھ بھ كیشھاي قرون وسطایي شكل بخشید 

لكن ھمان طور كھ باید مشكالت، مسكنت، و رنجھاي مسیحیان، مسلمانان، و یھودیان قرون . دشوار است
رستي، و خوش باوري آنھا وسطي را در مد نظر آوریم، از ھمان دریچھ باید بھ خرافات، مكاشفات، بتپ

، و پناھنده شدن آنھا بھ ))دنیا، ھواي نفس، و دام ابلیس((گریز ھزاران نفر مرد و زن از . نظر افكنیم
ھا و دیرھا، آن قدر كھ حكایت از ھرج و مرج، ناامني، و خشونت بیاندازه قرون وسطي میكند،  صومعھ

بود كھ مھار زدن بر امیال نفس اماره آدمیزادگان ظاھرا از بدیھیات . معرف جبن این گونھ مردمان نیست
پس، . فقط بھ یاري مجموعھاي از اصول اخالقي میسر تواند بود كھ سرچشمھ آن قوایي فوق طبیعي باشد

باالتر از ھر چیز، دنیا نیازمند كیشي بود كھ میان امید و محنت توازني ایجاد كند، با تسكین خاطر از رنج 
مند رنجبر را با موسیقي ایمان بنوازد، كوتاھي عمر را با حیات ابدي جبران كند، محرومیت بكاھد، دل درد

چھ در غیر این صورت ممكن بود فقط . و اھمیت الھامبخش و با شكوھي بھ یك درام عالم ھستي بخشد
حكایت آمد و رفت بیھوده و غیر قابل تحمل مردم، انواع، و اختراني باشد كھ یكي پس از دیگري بھ 

  . مي حتمیالوقوع گرفتار میشوندانھدا

مسیحیت درصدد برآمد كھ این نیازمندیھا را با پنداري مھیب و حماسي درباره آفرینش و گناه آدمي، مریم 
عذرا، و عیساي مصلوب و نیز با آرایي در باب خلود روح انسان مرتفع سازد، انساني كھ مقدر بود روز 

بھ پایمردي كلیسایي از عذاب رھا شود و بھ رستگاري ابدي واپسین داوري بھ ماندن در دوزخ گردد، یا 
آن كلیسا، در پرتو اجراي آیینھاي مقدس، فیض رباني را، كھ تاوان مرگ منجي مسیحیان بود،  - نایل آید 

در میان چھار دیواري چنین چشم انداز محدودي بود كھ بیشتر مسیحیان زندگي . شامل حال او میگردانید
بزرگترین عطیھ ایمان قرون وسطایي حفظ . ض نھایي حیات خویش توفیق یافتندكردند و بھ درك غر

اعتماد بشر بھ این نكتھ بود كھ سرانجام حق بر باطل چیره خواھد شد و ھر ظفري كھ بھ ظاھر نصیب شر 
  . میگردد، بالمآل منجر بھ اعتالي پیروزي عالمگیر خیر میشود

اعتقاد بھ بازگشت مجدد مسیح و . پسین داوري محور دین بوددر مسیحیت، مانند اسالم و یھودیت، روز وا
فرا رسیدن انقراض عالم بھ عنوان مقدمات روز داوري، علي رغم نومیدیھاي حواریون و گذشت سال 

گرچھ از حدت و عمومیت این انتقاد ; ھزار میالدي و بیم و امیدھاي چھل نسل، ھنوز بر جا مانده بود
بخردان عقیده دارند كھ پایان جھان : ((، راجر بیكن گفت١٢٧١در . ن نرفتھ بودكاستھ شده بود، ھنوز از بی

ھر بیماري واگیر و ضایعھاي كھ روي مینمود، و ھر زلزلھ یا شھاب یا دیگر حوادث .)) نزدیك است
pyلكن حتي اگر عمر جھان نیز پایان . فوقالعادھاي كھ رخ میداد، بھ نظر مردم منادي انقراض عالم بود
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براي مقابلھ با دادخواه واقعي خویش سر از خاك بھ در  درنگت، ارواح و ابدان مردگان بي نمییاف
  . میكردند

در مسیحیت قرون . افراد بھ طور مبھمي امید رفتن بھ بھشت داشتند، اما آشكارا از دوزخ در ھراس بودند
وسطایي، شاید بیش از ھر كیش دیگري در تاریخ، محبت فراواني دیده میشد، لكن در االھیات و موعظات 

را با تاكید بیان  كاتولیك،نظیر اوایل پیدایش مذھب پروتستان، ضروري مینمود كھ وحشت عذاب جھنم
كھ امروزه در سرودھاي )) مسیح مھربان، فروتن، و آرام((در نظر مردمان این عھد، عیسي ھمان  .دارند

ناه كبیرھاي مرتكب را مجازات كلیسایي از وي یاد میكنند نبود، بلكھ منتقم سختگیري بود كھ براي ھر گ
  . میكرد

در بسیاري از كلیساھا . تقریبا در ھمھ كلیساھا تندیسي بود كھ مسیح را بھ صورت دادرس مجسم مینمود
ھاي شخص ملعون را بھ مراتب واضحتر و  نقاشیھایي از روز جزا وجود داشت كھ ھر كدام شكنجھ

ول است كھ قدیس متودیوس با كشیدن تصویري از جھنم منق. برجستھتر از بركات آدم درستكار نشان میداد
بسیاري از . بر روي دیوار كاخ سلطنتي بلغارستان، شاه آن سرزمین، بوریس، را بھ دین مسیح درآورد

رھباني توندالھ نام، كھ در قرن ھفتم . رازوران مدعي بودند و رعب آن مكان را توصیف میكردند
وي گفت كھ در مركز جھنم شیطان را، با . را تشریح كردمیزیست، بھ طرز لطیفي جزئیات دوزخ 

فریادھایي كھ وي از فرط درد از حلقوم بر . زنجیرھایي از آھن تفتھ، بھ میلھ مشبك سوزاني بستھ بودند
دستھایش آزاد بودند، دراز میشدند، و اشخاص ملعون را میگرفت و آنھا را زیر . میآورد پایان نداشت

دستیاران . نفس آتشین وي آنھا را بھ درون حلقوم سوزانش فرو میبرد. ھ میكرددندانھایش مثل انگور ل
یا . شیطان، با قالبھایي آھني اجساد مردمان ملعون را بھ تناوب گاه در آتش و گاه در آب یخ فرو میكردند

ند، یا آنھا را از زبانشان میآویختند، یا با اره اي قاچ قاچ میكردند، یا بر روي سنداني مسطح میساخت
در محیط دوزخ، گوگرد را با آتش میآمیختند تا . میجوشانیدند و عصاره آنھا را با پارچھاي صاف میكردند

لكن آتش ھیچ گونھ روشنایي نداشت، بھ طوري كھ . بوي عفني بر ناراحتیھاي مردمان ملعون افزوده شود
  . ھا پنھان میساخت ظلمت موحشي تنوع بیشمار دردھا و رنجھا را از دیده

خود كلیسا رسما درباره محل و خصوصیات دوزخ توضیحي نمیداد، لكن از اشخاصي مانند اوریگنس كھ 
بدیھي است كھ اگر قرار میبود كلیسا اندكي از . درباره واقعیت وجود آتش دوزخ شك داشتند بھ خشم میآمد

. ود لطمھ وارد میآمداین آرا بكاھد، بھ غرض اصلي كلیھ اصول عقایدي كھ درباره دوزخ رواج یافتھ ب
، و ))آتشي كھ ابدان مردمان ملعون را معذب میدارد جسماني است: ((قدیس توماس آكویناس اعتقاد داشت

  . قرار داشت)) ژرفترین نقطھ زمین((نیز در نظر وي جھنم در 

در مخیلھ مردمان عادي قرون وسطي، و در نظر افرادي مانند گرگوریوس كبیر، شیطان جنبھ مجازي 
اشت، بلكھ موجود زندھاي بود واقعي كھ ھمھ جا در كمین مینشست، ھر گونھ وسوسھاي بھ دل مردمان ند

معموال میشد او را با یك پشنگ آب مطھر، یا كشیدن عالمت ; میانداخت، و انگیزه ھمھ نوع اعمال شر بود
بسیار دوست  وي زنھا را. صلیب دفع كرد لكن شیطان بوي بسیار عفن گوگرد سوختھ بھ جا میگذاشت

اگر بھ قول خود خانمھا  -میداشت، فریبایي و تبسم آنھا را وسیلھ بھ دام انداختن قربانیان خویش میساخت، و 
بھ ھمین سبب بود كھ زني از اھالي تولوز . گھگاھي مورد الطاف آنھا قرار میگرفت - اعتماد داشتھ باشیم 

كوششھاي وي، در پنجاه و سھ سالگي، غولي  اعتراف كرد كھ بارھا با شیطان ھمخوابھ شده و بر اثر
اینان ھمیشھ ; شیطان را جماعت عظیمي از دیوان كمك میكردند. زاییده بود كھ سر گرگ داشت و دم مار

این . در اطراف ھر فردي در پرواز بودند و مصرانھ اسباب چیني میكردند تا مگر آدمي را بھ گناه وادارند
رھباني ریشالم . با زنان بي احتیاط یا مجرد یا پرھیزكار بودند)) وابگيھمخ((موجودات پلید نیز مایل بھ 

تمامي ھوا چیزي نیست مگر توده غلیظي از ; ھمھ عالم پر است از آنھا: ((نام درباره این موجودات نوشت
مایھ شگفت است كھ چگونھ ھر كدام از ما باید ... شیاطین كھ ھمواره و در ھمھ جا بھ كمین ما نشستھاند 

اگر ھر آینھ بھ بركت فیض االھي نبود، ھیچ یك از فالسفھ، بھ وجود این خیل بیشمار شیاطین . زنده بمانیم
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لكن یك نوع ظریف طبعي نجاتبخش ھراس این دیوشناسي را میكاست، و در نظر مردان ; اعتقاد داشتند
تند، تا موجوداتي رعب بسیار تندرست، این گونھ شیاطین كوچك بیشتر جنبھ اجنھ مزاحم دوبھمزن را داش

اعتقاد بر آن بود كھ این گونھ دیوھا، بي آنكھ دیده شوند، در میان گفتگوھاي مردم وارد میشدند، . انگیز
  . ھاي مردم را سوراخ میكردند، و بھ طرف رھگذران كثافات میریختند جامھ

آگاه باشد، وي را  یكي از این موجودات از فرط كوفتگي بر روي كاھویي نشست، و راھبھاي، بي آنكھ
  . خورد

)) زیرا طلبیدگان بسیارند و برگزیدگان كم((پندار دیگري كھ بیشتر موجب ترس میشد اعتقاد بھ این بود كھ 
عالمان االھي اصیل آیین، اعم از مسلمان و مسیحي، معتقد بودند كھ بیشتر ابناي ). ٢٢.١۴: انجیل متي (

سیحي این جملھ را، كھ بھ عیسي نسبت داده شده بود، كلمھ بھ اغلب عالمان االھي م. بشر بھ دوزخ میروند
ھر كھ ایمان آورد و تعمید یابد، نجات یابد، و اما ھر كھ ایمان نیاورد، بر او حكم : ((كلمھ قبول داشتند

قدیس آوگوستینوس از روي اكراه بھ این نتیجھ رسید كھ كودكان ). ١۶.١۶:انجیل مرقس .)) (خواھد شد
قدیس انسلم معتقد بود كھ لعن كودكان تعمید ندیده . از غسل تعمید بمیرند، بھ دوزخ میروند صغیري كھ پیش

نامعقولتر از وضع بردگي كودكاني كھ در میان بردگان بھ ) كھ بر اثر گناه آدم و حوا نیابتا گناھكار بودند( 
ن نظریھ را بھ این طرز تعدیل كلیسا ای. و چنین امري در نظر وي كامال معقول مینمود - دنیا میآمدند نبود 

كرد كھ كودكان تعمید ندیده بھ دوزخ نمیرفتند، بلكھ جایشان در اعراف بود، و تنھا عذابشان رنج از دست 
 - [ ص]و بیشتر آنان، اال خود حضرت محمد  -اكثر مسیحیان معتقد بودند كھ ھمگي مسلمانان . دادن بھشت

اعالم ) ١٢١۵(چھارمین شوراي التران . از اھل دوزخند) )مردمان بت پرست((اعتقاد داشتند كھ جمیع 
امید . داشت كھ براي ھیچ كس نجات اخروي میسر نخواھد بود، مگر آنكھ از پیروان كلیساي جھاني باشد

خداوند نسبت بھ بندگان خویش چنان محبتي دارد كھ (( رامون لول، از فالسفھ و فضالي اسپانیا، آن بود كھ 
د بھ فیض رستگاري نایل میشوند، زیرا اگر قرار بود كھ بیشتر بندگان بھ عوض تقریبا تمامي افرا

لكن پاپ .)) رستگاري دچار عذاب اخروي شوند، آنگاه رحمت عیسي خالي از محبت عمیم میشد
از این پس ھیچ یك از روحانیان معتبر بھ خود . گرگوریوس نھم این گفتھ را بھ عنوان بدعتي نكوھیده شمرد

داد كھ باور كند یا بر زبان آورد كھ عده رستگاران بر عده مردماني كھ بھ عذاب اخروي دچار اجازه نمی
برتولت، اھل رگنسبورگ، یكي از معروفترین و محبوبترین وعاظ قرن سیزدھم، . میشوند فزوني میگیرد

قدیس . شدتخمین میزد كھ نسبت عده مردمان ملعون بھ جماعت رستگار باید یكصد ھزار در مقابل یكي با
در این مورد نیز رحمت االھي مخصوصا آشكار میشود كھ فقط معدودي ((توماس آكویناس معتقد بود كھ 

بسیاري از مردم )). را بھ آن درجھ رستگاري ارتقا میدھد كھ از وصول بھ آن جمیع كثیري قاصر میآیند
نھ آتشفشان اتنا ھمھ روزه باز میشد ھاي جھنم میپنداشتند، كبیر مدعي بود كھ دھا ھاي آتشفشان را دھانھ كوه

امعاي متورم زمین اكثریت قریب بھ اتفاق . تا عده زیادي از مردم را كھ مقدر بود بھ دوزخ روند بپذیرد
براي محكومین، تا . آدمیزادگاني را كھ قدم بھ عرصھ وجود نھاده بودند در آغوش تفتھ خود نگاه میداشت

ھاي دریا كنار یا  سنگریزه: از اقوال برتولت بود كھ. راه فراري ابد، از آن دوزخ نھ مھلتي بود و نھ
براي ھر سنگریزه یا دانھ ; موھایي را كھ از زمان ظھور آدم بر بدن انسان یا حیوان رستھ است بشمارید

تمامي آن طول زمان، تازه آغاز مشقتي نیست كھ اھل دوزخ باید تحمل ; مویي یك سال عذاب حساب كنید
لحظھ زندگي آدمي تا ابد حایز كمال اھمیت بود، و ترس از آنكھ آدمي ممكن است در آن لحظھ  آخرین. كنند

  . بازپسین گناھكار بماند و مورد بخشایش قرار نگیرد ارواح مردمان را گرانبار میساخت

دعا كردن در حق اموات . عقیده بھ وجود برزخ تا حدودي با احتیاط تمام از این رعب و ھراسھا میكاست
میالدي بھ سوابقي بر میخوریم كھ حكایت از طلب  ٢۵٠حتي از سال . رسمي بود بھ قدمت خود كلیسا

آوگوستینوس صحبت از امكان وجود . بخشایش و اجراي مراسم قداس براي كمك بھ ارواح مردگان میكند
ن بعدا بخشوده مكاني میكرد كھ در آنجا مردماني كھ پیش از مرگ كامال توبھ نكرده بودند، لكن گناھانشا

گرگوریوس اول این فكر را تایید و پیشنھاد كرده بود كھ ممكن است آالم . شده بود، از گناه پاك میشدند
عقیده بھ این فرضیھ در میان . ارواح در برزخ، بھ بركت دعاي دوستان زنده آنھا، تخفیف و تسكین یابد

پیترو دامیاني با بالغت آتشین خویش بھ آن  ١٠٧٠قاطبھ مردم كامال رسوخ نیافت، تا آنكھ در حدود سال 
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در قرن دوازدھم عاملي كھ باعث رواج این فرضیھ شد افسانھاي بود بھ این مضمون كھ قدیس . جان بخشید
پاتریكیوس، قدیس حامي ایرلند، براي مجاب ساختن عدھاي از شكاكان، مقرر داشتھ بود كھ در ایرلند 

ھنگامي كھ این رھبانان از درون حفره . ن بھ درون آن پایین روندگودالي حفر كنند و چند تن از رھبانا
بیرون میآمدند، طبق این افسانھ، برزخ و جھنم را چنان بھ وضوح توصیف میكردند كھ مایھ حرمان 

. از درون آن حفره بھ دوزخ رفتھ است ١١۵٣اوون، شھسوار ایرلندي، مدعي بود كھ در . شنوندگان میشد
مردم كنجكاو از . اھاي آن دنیاي زیرین میكرد متضمن موفقیتھاي فراواني بودوصفي كھ وي از ماجر

اطراف و اكناف براي دیدن حفره بھ حركت درآمدند، و براي اشخاص ناباب راه تحصیل عوایدي گشوده 
، پاپ آلكساندر ششم آن حفره را دام شیادي خواند و فرمان بھ مسدود كردنش ١۴٩٧بھ ھمین سبب، در . شد
  . داد

اكنون باید دید كھ چھ نسبت از مردماني كھ در دنیاي مسیحي قرون وسطي زندگي میكردند معتقد بھ اصول 
عقاید مسیحیت بودند در تاریخ ذكر بسیاري از بدعتگذاران میرود، لكن اكثر این مردمان بھ اصول و 

قدرترین مردمان عھد در از جملھ عالی((، دو تن ١٠١٧در اورلئان، بھ سال . مبادي مسیحیت ایمان داشتند
جان آو سالزبري، در قرن دوازدھم، میگوید كھ بھ گوش خود . خواندند)) یاوه محض((نسب و و جملھ را 

ویالني، )). مخالف با آراي مرد مومن است((شنیده است بسي اشخاص سخناني بر زبان میرانند كھ 
زندگي میكردند كھ خداوند و ائمھ را بھ وقایعنگار آن عھد، متذكر میشود كھ در فلورانس مردمان عیاشي 

جیرالدوس كمبرنسیس حكایت میكند كھ یكي . باد سخریھ میگرفتند و پایبند ھواي نفس و لذات جسماني بودند
كشیش گمنامي را سرزنش كرد كھ چرا در اجراي مراسم قداس دقت الزم مرعي نمیدارد كشیش برآشفت و 

یل نان بھ جسم و شراب بھ خون عیسي، تناسخ، آبستني مریم باكره، از آن خردھگیر پرسید كھ آیا واقعا تبد
و رستاخیز را باور دارد و در مقام توضیح گفت كھ جملھ این پندارھا را جمعي از متقدمان شیاد از خود 
جعل كردھاند تا مردم را در ھراس نگاه دارند و بر آنھا افسار زنند، و اكنون مشتي مردم ظاھر ساز این 

، یكي از محققان )١٢٠١حد (ھمین جیرالدوس نقل میكند كھ سیمون تورنھاي . تعقیب میكنند شیوه را
تا كي این فرقھ خرافات پرست ! اي خداوند قادر مطلق((معاصر وي، روزي دست دعا برداشت كھ 

 مسیحي و این جعلیات نوپا دوام خواھد آورد درباره ھمین سیمون حكایت میكنند كھ ضمن ایراد خطابھاي،
بھ كمك استدالالت زیركانھ، اصول عقاید مربوط بھ تثلیث را ثابت كرد، و چون حضار برایش كف زدند و 

از این توفیق خویش سرمست شد، الف زد كھ میتواند با استدالالت محكمتري خالف ھمین نظریات را 
و عارضھ جنون منقول است كھ چون این سخن بر زبان وي جاري گشت، ھمانجا در دم بھ فلج . ثابت كند
: ، پیتر نامي، صدر صومعھ تثلیث مقدس، در محلھ الدگیت لندن، نوشت١٢٠٠در حدود سال . مبتال شد

بسیاري از ... پارھاي ھستند كھ بھ وجود خدا اعتقاد ندارند و میگویند كھ مصدر عالم تصادف است ((
ر را، نھ بھ حیات پس از مرگ مردمان ھستند كھ نھ وجود فرشتگان خیر را باور دارند و نھ فرشتگان ش

خوابنماھا و داستانھا ((ونسان دوبووه از اینكھ بسیاري .)) قایلند و نھ بھ ھیچ چیز دیگر نامرئي و معنوي
)) ھاي مبتذل یا دروغھاي مجھول استھزا میكردند را بھ عنوان مشتي افسانھ) مربوط بھ قدیسان دین(

ر مردماني كھ عقیده بھ دوزخ ندارند اینگونھ روایات را اگ: ((متاسف بود، و خود در مقام توضیح نوشت
قبول این پندارھاي مذھبي راجع بھ دوزخ .)) باور نكنند، بدیھي است كھ عمل آنھا نباید ما را متحیر كند

اگر خداوند قبال بھ گناه و ھبوط : ((برخي از مردمان ساده لوح سوال میكردند. براي بسیاري آسان نبود
شكاكان مدعي بودند كھ خداوند نمیتواند آن قدر ظالم باشد كھ آدمي )) ، از چھ رو او را آفریدشیطان آگاه بود

جواب علماي االھي بھ این ادعا آن بود كھ . را براي گناھي محدود، با عذابي نامحدود مواخذه و تنبیھ كند
، ١٢۴٧در . اھي نامحدودارتكاب بھ یكي از گناھان كبیره بیحرمتي نسبت بھ خداوند است و لھذا متضمن گن

اگر دستم بھ آن : ((پارچھ بافي از اھالي تولوز، كھ از شنیدن این قبیل استدالالت متقاعد نشده بود، میگفت
خدایي برسد كھ از ھزار نفر آدمي كھ خلق كرده است یكي را رستگار میكند و ھم خواھم درید، و بھ 

با خوش مشربي بیشتري دلیل میآوردند كھ روح و برخي شكاكان دیگر .)) صورتش آب دھان خواھم افكند
ھركس كھ بھ دوزخ معتاد ((جسم در برابر آتش جھنم پس از مدتي شاخي و بیحس میشوند و بھ ھمین سبب 

آن شوخي قدیمي كھ در جھنم انسان با .)) شود، در آنجا بھ ھمان اندازه فارغالبال است كھ در ھر جاي دیگر
حد (ب جالبتر از اھل بھشت، در افسانھ عاشقانھ فرانسوي اوكاسن و نیكولت معاشراني دمساز است بھ مرات

كشیشان شكایت میكردند كھ اكثر مردم فكر جھنم را موكول بھ ھنگام نزع میكنند، معتقدند بھ . میآید) ١٢٣٠
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مرا  absolvo te egoاداي سھ كلمھ ((اینكھ ھر قدر در دوران حیات خویش مرتكب گناه شده باشند، 
ظاھرا در آن عھد ھم مثل امروز دور از غوغاي شھر نیز بدعتگذاراني وجود .)) رستگار خواھد كرد

ا و ادبیاتي كھ از قرون وسطي بھ دست م; داشتند، لكن از بدعتگذاران روستایي چیزي بھ یادگار نمیماند
رسیده است اكثرا از طبع روحانیان یا افرادي است كھ دستھ منتخبي از روحانیان آثار آنھا را از زیر نظر 

بر میخوریم كھ اشعاري مغایر حرمت )) دانشوران سرگرداني((در خالل ھمین آثار بھ . میگذرانیدند
امھا بر زبانشان جاري میسرودند و وصف شھرنشینان خشني را بھ میان میآوردند كھ كفر آمیزترین دشن

بھ . (مردم در كلیساھا میخفتند، خرناس میكشیدند، و حتي میرقصیدند و مرتكب اعمال جنسي میشدند; میشد
در روز یكشنبھ آن قدر بھ ھرزگي، شكمپرستي، قتل نفس، و دزدي دست میزدند كھ فزونتر ) ((قول راھبي

اینگونھ روایات، كھ نشان از نبودن یك .)) دنداز ھمھ فجایعي بود كھ در عرض تمام ھفتھ مرتكب شده بو
ایمان واقعي دارند، اختصاص بھ یك محل معین نداشتھاند و میتوان موارد ھمانند آنھا را از ممالك مختلف 

اینگونھ شواھد باید ما را ھشیار سازد تا درباره تقدس مردم قرون وسطي . در طي ھزار سال مثال آورد
ھمھ آنچھ دانشپژوه از مطالعھ قرون وسطي استنباط میكند محیطي است مملو از با این ; راه اغراق نپوییم

ھر كشور اروپایي در این عھد بھ حمایت دین مسیح برخاست و بھ حكم قانون . معتقدات و مراسم مذھبي
. تقریبا جمیع پادشاھان تحف و ھدایاي سرشاري بھ كلیسا ارزاني داشتند. ھمھ را مطیع و منقاد كلیسا كرد

ھر واقعھ ضمني در كتاب عھد قدیم قبال خبر . تقریبا ھر واقعھ تاریخي را بھ معیارھاي مذھبي تعبیر كردند
در عھد قدیم، عھد جدید : ((قدیس آوگوستینوس میگفت. از رویدادي میداد كھ در كتاب عھد جدید آمده بود

اسقف ارجمند، معتقد بود كھ این مثال دیوید، آن .)) نھفتھ است، و در عھد جدید، عھد قدیم آشكار میشود
مسئلھ كھ داوود نبي بتشبع را در حال استحمام نظاره میكرد كنایھ از این امر بود كھ عیسي مسیح مشاھده 

ھر چیز طبیعي رمز و نشانھاي بود بر یك چیز . میكرد كلیساي وي خود را از آلودگیھاي دنیا پاك میكند
سردر كلیسا مسیح است، كھ بھ : اند، مذھبي خاصي دارد گولیملوس دیوراندوس، اسقف م. فوق طبیعي

ستونھاي كلیسا اسقفان و علماي دینند، كھ كلیسا قائم بھ وجود ایشان ; بركت وجود وي قدم بھ بھشت مینھیم
رخت كن كلیساست كھ در آن كشیشان  -آنجا كھ عیسي گوشت آدمي بھ تن كرد  - زھدان مریم ; است
. بھ ھمین قیاس، ھر دام و ددي معني مذھبي خاصي داشت. ام خویش میآرایندھاي روحانیت را بر اند جبھ

شیر ماده كھ بچھاي : ((در رسالھاي مربوط بھ وحوش، كھ ویژه قرون وسطي است، منقول است كھ 
روز سوم پدر از راه میرسد، بر ; مادر سھ روز از آن مراقبت میكند. میزاید، نوزاد مرده بھ دنیا میآید

بھ ھمین ترتیب بود كھ پدر قادر مطلق فرزند خویش، خداوندگار . میدمد، و او را زنده میكند صورت نوزاد
پذیرش مردم، و بیشتر قوه تخیل آنھا، .)) ما عیسي مسیح، را از عرصھ ممات بھ عالم حیات برگردانید

ان یك كودك شیط. سبب رواج یكصد ھزار داستان در باب معجزات و حوادث و قواي فوق طبیعي شد
دست كودك بھ طور معجزه آسا بر سنگي ; ھاي كبوتري را از النھاش برباید انگلیسي در صدد برآمد جوجھ

كھ تكیھ كرده بود خشك شد، و فقط دعاوي سھ شبانروز مردم ده بود كھ كودك را از آن مھلكھ رھایي 
ود لقمھ ناني پیشكش كودكي در یك زیارتگاه بھ مجسمھاي كھ عیسي را بھ شكل كودكي مجسم مینم. بخشید

سھ روز بعد از این مقدمھ، . صورت سنگي مسیح از آن كودك تشكر و وي را بھ بھشت دعوت كرد. كرد
چون . كشیش ھرزھاي دلباختھ زني شد و میخواست از او كام دل حاصل كند. ((كودك مزبور در گذشت

گوشت مطھر عیسي شده بود،  موفق بھ جلب رضایت زن نشد، بعد از مراسم قداس، كلوچھ را، كھ بدل بھ
لكن . در دھان نگاه داشت، بھ امید آنكھ چون زن را ببوسد، بر اثر نیروي آن آیین مقدس، زن راضي شود

.)) ھنوز از ساحت كلیسا بیرون نشده بود كھ دید بھ قدري عظیمالجثھ شده است كھ سرش بھ سقف میخورد
. بعدا نزد كشیش دیگري بھ گناه خویش اعتراف كرد كشیش نان را در گوشھاي از كلیسا زیر خاك پنھان، و

وقتي آن كلوچھ مطھر را از زیر خاك بیرون آوردند، دیدند بھ صورت ھیكل خون آلود مرد مصلوبي در 
زني كلوچھ مطھر را از كلیسا تا خانھ در دھان نگاه داشت و آن را در كندویي نھاد تا از مرگ . آمده است

از شیرینترین عسل خود، براي شیرینترین میھمان ((این زنبورھا . ي كندو میر زنبورھاي عسل جلوگیر
پاپ گرگوریوس اول آثار خود را .)) خویش، نمازخانھ كوچكي ساختند كھ عقل از ظرافت آن حیران میشد

دان ھا را چن شاید مردم، یا اشخاص با سوادي كھ میان آنھا بودند، این گونھ افسانھ. با این گونھ داستانھا، آكند
جدي نمیگرفتند یا در نظر آنھا این گونھ حكایات مایھ تفریح و تردماغي بود، چنانكھ امروز داستانھایي بھ 

pyھمان پایھ عجیب و شگفت انگیز مایھ تفریح مغزھاي خستھ روساي جمھور و پادشاھان ما میشود، با 
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وسعت میدان آن چندان گذشت زمان، ممكن است كھ خوش باوري رشتھ خودش را تغییر داده باشد، لكن 
ھاي قرون وسطایي حاكي از ایمان موثري است كھ مردم بھ دین  بسیاري از این افسانھ. تغییري نكرده است

چون دریاي سرخ بر روي ]نشان میدادند، از خویش، از فرانسھ و آلمان بھ ایتالیا بازگشت، آبھاي رود آنینھ 
  . بھ دو سو رفت تا وي از رودخانھ بگذرد[ موسي

قدرت مسیحیت در آن بود كھ بھ مردم ایمان ارزاني میداشت نھ معلومات، ھنر میداد نھ علم، و زیبایي 
ظنین بودند كھ ھیچ كس نمیتواند بھ پرسشھاي . مردم ترجیح میدادند كھ چنین باشد. عرضھ میكرد نھ حقیقت

سا با چنین كلمات آرام مطمئني احساس میكردند كھ عاقالنھ است انسان جوابھایي را كھ كلی; آنھا پاسخ گوید
اگر قرار میبود كھ كلیسا خود را جایزالخطا بشمرد، پایھ اعتماد . ایراد میكند بھ سمع ایمان گوش كند

شاید مردم این عھد نسبت بھ علم بدگمان بودند، زیرا . مردمان نسبت بھ چنین بنیادي قطعا متزلزل میشد
دن آن از روي عقل ممنوع شده بود، و علم در حكم سرایي معلومات را ثمر تلخ درختي میشمردند كھ چی

. بود كھ آدمي را، با خیاالتي واھي، از بھشت عدني بیپیرایھ و حیاتي عاري از شك و تردید محروم میكرد
بھ این نحو، حیات عقالني قرون وسطي، تقریبا بھ تمامي، خود را تسلیم ایمان كرد و، بھ ھمان نحو كھ 

فیلیپ اوگوست، پادشاه . علم و حكومت اعتماد میكند، بھ خداوند و كلیسا توكل كرد انسان عصر نوین بھ
ھالك شما غیرممكن است، زیرا در ھمین : ((فرانسھ، در اثناي یك طوفان نیمشب، بھ ملوانان خویش گفت

لحظھ ھزاران نفر رھبان مشغول برخاستن از بستر خویشند، و دیري نخواھد گذشت كھ براي ما دعا 
مردم معتقد بودند كھ ھمگي در دست و اختیار نیرویي ھستند بھ مراتب عظیمتر از آنچھ در .)) ھند كردخوا

در عالم مسیحیت، درست مثل جھان اسالم، مردم خود را تسلیم خدا . حیطھ امكان علم ھر بشري است
گاري ابدي كردند و، حتي در بحبوحھ ھرزگي، خشونت، و بیحرمتي بھ مقدسات، در تكاپوي خدا و رست

  . این عصري بود سرمست از نشئھ خداوندي. بودند

II - آیینھاي مقدس   

مراسم و تشریفاتي كھ  - بزرگترین قدرت كلیسا، بعد از تسجیل و تعیین ایمان، برگزاري آیینھاي مقدس بود 
در ھیچ دیني افراد را : ((قدیس آوگوستینوس میگفت. بھ طور رمزي حكایت از اعطاي فیض االھي میكرد

ینھاي مقدس در یك نوع اخوت نمیتوان متحد نگاه داشت، مگر آنكھ جمیع آنھا از طریق نمادھایي مرئي یا آی
لفظ ساكرامنتوم را در سده چھارم میالدي تقریبا بر كلیھ چیزھایي اطالق میكردند كھ .)) با ھم شریك باشند

در قرن پنجم، توماس آوگوستینوس این واژه را درباره مراسم . غسل تعمید، صلیب، و نماز - مقدس بود 
یس ایسیدوروس سویلي آن را بھ غسل تعمید، مراسم تنفیذ، و در قرن ھفتم، قد. عید قیام مسیح بھ كار برد

سرانجام، در قرن دوازدھم، آیینھاي مقدس را ھفت تا تعیین كردند، از . آیین قرباني مقدس محدود ساخت
متفرعات و ملحقات ((تعمید، تایید، توبھ، مانند افشاندن آب مطھر یا كشیدن نقش صلیب را از : این قرار

  . بھ حساب آوردند ))آیینھاي مقدس

اول آنكھ، لكھ گناھكاري ذاتي : تعمید بھ دو منظور انجام میگرفت. مھمترین آیینھاي مقدس غسل تعمید بود
در این . دوم آنكھ، با این والدت جدید، فرد را رسما در سلك مسیحیان درآورد; را از دامان شخص بزداید

ر كودك خویش مینھادند، تا قدیس حامي، سرمشق، و مراسم معموال اولیاي كودك نام یكي از قدیسین را ب
در قرن نھم، نخستین روش تعمید آن بود كھ . كودك مزبور میشد)) نام مسیحي((حافظ كودك باشد، و این 

كودك را سراپا در آب فرو برند، لكن بتدریج افشاندن آب بر روي كودك كھ در اقالیم شمالي خطر كمتري 
ھر كشیشي، بھ ھنگام ضرورت ھر فرد مسیحي . آن رسم اولیھ شد براي مزاج كودك داشت جانشین

در صدر مسیحیت مرسوم بود كھ غسل تعمید را موكول بھ . میتوانست مراسم غسل تعمید را انجام دھد
در . دوراني كنند كھ كودك پا بھ سن گذاشتھ باشد، اما بتدریج، در قرون وسطي تعمید نوزادان رواج یافت

py  . را براي اجراي این آیین مقدس بنا كردند -تعمیدگاه  - ه در ایتالیا، نمازخانھاي ھر محلھاي، بھ ویژ
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



در كلیساي شرقي، معموال آیینھاي تایید و قرباني مقدس بالفاصلھ پس از غسل تعمید درباره كودك اجرا 
كودك در میشد، و حال آنكھ در كلیساي غربي بتدریج آیین تایید را موكول بھ ھفتسالگي كردند تا آنكھ 

آیین تایید فقط بھ توسط اسقفي انجام . عرض این مدت بھ اصول و مبادي ایمان مسیح آشنا شده باشد
بر سر كودك، ھمراه با تالوت دعایي بھ این منظور كھ )) نھادن دست((میگرفت، و عبارت بود از 

ین میكرد و آھستھ سپس اسقف با روغن مقدس پیشاني كودك را تدھ. روحالقدس در جسم داوطلب حلول كند
، كھ عالمت تنفیذ ایمان مسیحي جوان )ھمچنانكھ سالطین بر كتف شھسواران میكوفتند(بر گونھ او میكوفت 

  . بود، و داوطلب بھ قید سوگند تلویحا متعھد بھ رعایت ھمگي حقوق و وظایف یك فرد مسیحي میشد

ناھكاري را بھ مردم تلقین میكرد، در مقابل اگر اصول عقاید كلیسا یك حس گ. مھمتر از تعمید آیین توبھ بود
وسیلھاي نیز در اختیار آنھا میگذاشت تا ھر چند وقت یك بار بتوانند با اعتراف بھ گناھان خویش نزد یك 

طبق تعالیم كتاب . نفر كشیش، و اجراي كفارھاي كھ مقرر میشد، روح خود را از آلودگي منزه سازند
عیسي گناھان بندگان را آمرزیده بود و بھ حواریون خویش اختیارات  )١٨.١٨و  ١۶.٩: انجیل متي(مقدس 

كلیسا معتقد بود كھ این اختیارات از حواریون مسیح بنوبت . عطا كرده بود ))گشادنبستن و ((ھمانندي در 
در قرن دوازدھم ; یت، و بھ عبارت دیگر از پطرس حواري بھ پاپھا منتقل شده بودبھ اسقفان صدر مسیح

در دوراني كھ مسیحیت جنبھ بدوي داشت، . كھ در دست اسقفان بود بھ كشیشان نیز داده شد)) ملكوت
در قرن چھارم میالدي، اعتراف خصوصي یا محرمانھ . اعتراف بھ گناھان بھ طور علني صورت میگرفت

عتراف علني شد، تا این مسئلھ مایھ شرمساري بزرگاني كھ مایل بھ اقرار بھ گناھان خویش بودند جانشین ا
ھاي پیرو بدعتگذاران بھ جا ماند، و مقرر شد  نشود، لكن شیوه اعتراف علني ھمچنان میان پارھاي از فرقھ

ت، روحانیان حق تحمیل كھ در مورد پارھاي از جرایم شنیعھ، مثل قتل عام تسالونیكا یا كشتن تامس ا بك
مقرر داشت كھ اعتراف ساالنھ و ) ١٢١۵(چھارمین شوراي التران . كفاره عمومي را بر مردم داشتھ باشند

تناول در آیین مقدس قرباني باید از وظایف حتمي مومن باشد و چنانچھ كسي از این دو تخلف ورزد، از 
بھ منظور تشویق گناھكاران بھ . حیان محروم شودحق استفاده از بركات كلیسایي و تدفین در گورستان مسی

شد، و ھیچ كشیشي مجاز نبود آنچھ )) صندوق سر بھ مھري((اعتراف و محافظت از ایشان، ھر اعترافي 
منتشر شد )) كفاره گناھان((از قرن ھشتم بھ بعد، رسالھاي درباره . را كھ نزد وي اقرار شده بود فاش سازد

ن، براي ھر گناھي كفاره معیني تجویز شده بود، از قبیل نماز، روزه، زیارت كھ در آن، بھ حكم علماي دی
  . اماكن متبركھ، دادن صدقات، یا انواع دیگر طاعات و امور خیریھ

توبھ كار را از . نتایج نیكوي بسیاري داشت)) این بنیاد حیرتانگیز((این آیین توبھ یا بھ قول الیبنیتز 
بھ كشیش اجازه میداد تا، بھ كمك اندرز و ; ناشي از پشیماني رھایي میبخشیدمالیخولیاھاي دایمي و پنھاني 

نیاز دادن، صحت روحي و جسمي گروه متابعین خود را بھبود بخشد، با امید اصالح، مایھ تسلي خاطر 
. بھ قول ولتر، كھ خود از شكاكان بود، آیین توبھ وسیلھ اي براي جلوگیري جرایم شد; شخص گناھكار میشد

بر .)) اعتراف در خلوت را ھرگز نمیبایستي از بشر سلب میكردند: ((گوتھ، شاعر نامدار آلماني، گفتو 
بعضي اوقات این بنیاد براي مقاصد سیاسي بھ كار میرفت، چنانكھ . توبھ پارھاي آثار سو نیز مترتب بود

گاھي وسیلھاي براي . كشیشان حاضر بھ آمرزش گناھان ھواخواھان امپراطوران در جنگ با پاپھا نبودند
تفتیش افكار میشد، چنانكھ اسقف میالن، قدیس كارلو بورومئو، بھ كشیشان خود دستور داد كھ ھر توبھ 

كاري را كھ براي اقرار بھ گناھان نزد آنھا میرود مكلف سازند كھ نام ھر بدعتگذار یا شخص مظنوني را 
م سادھلوح آمرزش گناھان را در حكم رخصتي دیگر آنكھ برخي از مرد. كھ میشناسد پیش آنھا فاش كند
ھاي سخت و  بتدریج، ھر قدر از حرارت شعلھ ایمان كاستھ میشد، كفاره. براي تجدید گناھان میدانستند

شدید، توبھكاران را بھ دام وسوسھ كذب میانداخت و كشیشان رخصت مییافتند تا مجازاتھاي خفیفتري 
ارت میشد از بذل اعانات در راه خیري كھ بھ تصویب مقامات كلیسا درباره آنھا مقرر دارند، كھ معموال عب

  . بود كھ بتدریج بھ پیدایش رسم آمرزش منجر شد)) تخفیف مجازاتھا((این . رسیده باشد

بلكھ كلیسا گناھكار نادم و . غرض از آمرزش آن نبود كھ گناھكار رخصت ارتكاب بھ گناه را پیدا كند
آمرزشي كھ توبھكار ھنگام اعتراف بھ گناھان . اید كال یا بعضا تبرئھ میكردتوبھكار را از برزخ تحمل نم

بھ دست میآورد عبارت از رھایي از قید تقصیري بود كھ او را محكوم بھ عذاب دوزخ میساخت، اما او را 
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فقط اقلیت معدودي از مسیحیان براي گناھان ارتكابي . گناھش معاف نمیدانست)) این جھاني((از كیفر 
مابقي خالیق مجبور بودند كھ براي آمرزش كامل، در برزخ، ; یش در ھمین دنیا كامال آمرزیده میشدندخو

كلیسا مدعي شد كھ حق دارد با بخشید اندكي . در برابر گناھان تسویھ نشده خویش تن بھ مجازات در دھند
ساني گرد آمده بود كھ از خزانھ سرشار لطف االھي، كھ بر اثر رنجھا و مرگ مسیح و بھ بركت وجود قدی

مكارم آنھا بھ مراتب فزونتر از گناھانشان بود، گناھكاران را تبرئھ كند، بھ شرط آنكھ از عھده امور خیر و 
پارھاي از زایران . آمرزش گناھان رسمي بود كھ بھ قرن نھم میالدي برمیگشت. انجام طاعات مقرر برآیند

اولین آمرزش . دن میكردند مشمول این مرحمت شدندمسیحي كھ در قرن یازدھم از اماكن متبركھ دی
ھمھ افرادي را كھ در صف سپاھیان  ١٠٩۵وي در سال ; عمومي از طرف پاپ اوربانوس دوم اعالم شد

با این سوابق بود كھ رسم تبرئھ گناھكاران . جنگ صلیبي اول بھ خدمت در آمدند از گناھانشان تبرئھ كرد
شركت در مراسم مذھبي خاص، ساختن پل و جاده و كلیسا و در مقابل تكرار ادعیھاي بخصوص، 

بیمارستان، پاك كردن جنگلھا، یا زھكشي مردابھا، كمك مالي بھ یك جنگ صلیبي یا یك موسسھ روحاني، 
ھاي واقعي  از این روش استفاده. و پرداخت ھزینھ یك جشن مذھبي یا جھاد مسیحي و امثال آن رواج گرفت

  . فرصتي براي زراندوزي مشتي روحانیان حریص فراھم آوردفراواني شد، لكن ضمنا 

با )) تحصیلدار((كلیسا بعضي از افراد روحاني را كھ قاعدتا از رھبانان بودند مامور كرد كھ بھ عنوان 
این تحصیلداران، كھ انگلیسیھا ایشان را . فروش آمرزش در برابر طاعت، توبھ، و تحف مبالغي گرد آورند

نامیدند، در مقام رقابت با یكدیگر چنان شور و حمیتي نشان میدادند كھ مایھ انزجار خاطر می)) بخشایشگر((
این گونھ افراد، براي تشویق مردمان بھ دادن تحف و ھدایا، اشیایي را بھ . بسیاري از مسیحیان شدند

فت، و از آنچھ معرض تماشا میگذاشتند كھ واقعا یا بھ طور مجعول از یادگارھاي قدیسان دین بھ شمار میر
تحصیل كرده بودند بخشي را كھ یا سھم ایشان بود یا ھیچ گونھ حقي بر آن نداشتند، بھ نفع خویشتن ضبط 

چھارمین شوراي التران بھ . ھا بكاھد كلیسا چندین بار كوشش كرد تا از این گونھ سو استفاده. میكردند
بھ . یادگارھاي دروغي قدیسان بر حذر دارند ھاي جعلي و اسقفان دستور داد كھ مومنین را از اعتبارنامھ

و از كلیھ ; عالوه، روساي دیرھا را از حق آمرزش محروم، و اختیارات ھمانند اسقفان را محدود كرد
روحانیان درخواست كرد تا در شور و حمیت خویش، براي استفاده از این وسیلھ نوین، جانب اعتدال را 

عده زیادي از این تحصیلداران كلیسایي را بھ عنوان مشتي كاذب ، شوراي ماینتس ١٢۶١در . رعایت كنند
بدكار رسوا كرد، زیرا استخوانھاي جانوران یا اموات بي صاحب را بھ جاي استخوان قدیسان بھ مردم 

خود را طوري تربیت كرده بودند كھ در موعد بھ نرخھاي كمتري، در برابر حداكثر سیم و ; نشان میدادند
ھر كدام بھ ھمین روال اعمال ) ١٣١٧(، راونا )١٣١١(شوراھاي وین . میفروختند زر و حداقل طاعت

  . ھا كماكان ادامھ یافت كشیشان بدكار را تقبیح كردند، لكن سو استفاده

از عیسي مسیح روایت كرده [. یعني تناول مراسم قداس]پس از تعمید، آیین قرباني مقدس یا افخارستیا بود 
و اشاره بھ شراب كرده .)) این است بدن من: ((اشاره بھ نان كرده و گفتھ بود)) شام آخر((بودند كھ ھنگام 

مھمترین قسمت . بھ لفظ آن پذیرفت كلیسا این كلمات را بھ معني لفظ.)) این است خون من: ((و گفتھ بود
ھاي نان و جامي مملو از شراب بھ جسم و خون  مراسم قداس عبارت است از قلب ماھیت، یعني تبدیل ورقھ

غرض اصلي از مراسم قداس آن بود كھ . مسیح، براثر قوه معجزه آسایي كھ اختصاص بھ كشیش داشت
ابن، یعني )) جسم و خون، روح و الوھیت((ر شخص مومن با خوردن نان مطھر و نوشیدن شراب مقدس د

از آنجا كھ نوشیدن شراب مقدس متضمن خطر بر خاك ریختن . دومین اقنوم از اقانیم ثالثھ، شركت جوید
خون عیسي بود، در قرن دوازدھم مرسوم شد كھ فقط بھ خوردن نان اكتفا كنند، و چون پارھاي از 

تقاضا كردند كھ باید ھم در خون عیسي ) ن بوھم اقتباس نمودندكھ آراي آنھا را بعدا ھوسیا(محافظھكاران 
با جسم وي در نان )) مالزم((شریك باشند و ھم در جسم وي، عالمان االھي توضیح دادند كھ خون مسیح 

ھزار معجزه بھ نان مقدس نسبت دادند . با خون وي در شراب مطھر)) مالزم((مقدس است، و جسم عیسي 
ھریمنان را دفع میكند، عالج امراض است، مانع از بروز حریق میشود، و با مسدود و مدعي شدند كھ شر ا

ھر مسیحي مكلف بود كھ اقال سالي یك بار در مراسم قداس . كردن حلقوم دروغگویان آنھا را رسوا میسازد
شركت جوید، و اولین بار كھ جوان مسیحي مبادرت بھ چنین امري میكرد، مراسم با ابھت و تشریفات 

  . خاص برگزار میشد
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اولین بار كھ چنین مطلبي بھ صورت یك قاعده . بتدریج رواج یافت)) حضور واقعي مسیح((عقیده بھ 
میالدي، رھباني فرانسوي از فرقھ بندیكتیان  ٨۵۵در . بود ٧٨٧رسمي ارائھ شد در شوراي نیقیھ بھ سال 

م و خون عیسي محسوب میشود، نھ از بھ نام راترامنوس تعلیم داد كھ نان و شراب از لحاظ معنوي جس
)) قلب ماھیت((، برانژه، شماس اعظم كلیساي تور، در واقعیت موضوع ١٠۴۵در حدود سال . نظر مادي
و النفرانك، صدر دیر بك، در طي نامھاي خطاب بھ وي ; بھ ھمین سبب، وي را تكفیر كردند; شك نمود

  :ان كردعقیده مومنان درست ایمان را بھ این نحو بی) ١۶٠٣(

مبدل بھ جوھر .... در نتیجھ قدرتي آسماني، كھ در خور وصف و وھم نیست ... ما معتقدیم كھ جسم خاكي 
جسم خداوند میشود، و حال آنكھ ظاھر و پارھاي مشخصات ھمان وجود خارجي از نظر غایب میماند تا 

ھ ثمرات كاملتر ایمان نایل مردم از مشاھده آن جوارح عریان و خون آلود دچار ھراس نشوند و مومنان ب
  . در عین حال، جسم خداوند، دست نخورده، تمام و كمال، بدون آلودگي یا جراحتي، در آسمان است. آیند

افزود كھ ھر ذره اي از نان مقدس، ھر قدر ھم كوچك باشد،  ١۵۶٠اعالم كرد، و شوراي ترانت بھ تاریخ 
ین نحو، یكي از كھنسالترین رسوم دین اقوام بدوي بھ ا. حاوي تمامي جسم، خون و روح عیسي مسیح است

امروزه در جوامع متمدن اروپایي و امریكایي شیوع دارد و مورد احترام ) كھ عبارت از خوردن خدا باشد(
  . عده زیادي از مردمان است

ور كلیسا با قرار دادن ازدواج در ردیف آیینھاي مقدس و در آوردن آن بھ صورت قول و قرار مذھبي بھ ط
ھاي مقدس، اسقف پارھاي از  در آیین رتبھ. فوقالعادھاي مایھ اعتالي حیثیت و دوام پیوند ازدواج شد

اختیارات روحاني را كھ از حواریون بھ میراث برده بود، و گمان میرفت كھ این اختیارات را خداوند در 
در آخرین آیین، یعني . ھیئت عیسي مسیح بھ حواریونش تفویض كرده است، بھ كشیش تازه تسلیم میكرد

تدھین نھایي، كشیش اعتراف فرد مسیحي محتضر را میشنید، گناھان وي را میآمرزید تا او را از عذاب 
دوزخ برھاند، و اعضاي بدن وي را تدھین میكرد تا از گناه دور، و براي رستاخیز در برابر دادگر حقیقي 

  . او شایستھ باشند

شیوه دوران بت پرستي جسدش را در آتش بسوزانند، طبق تعالیم مسیحي بازماندگان وي، بھ عوض آنكھ بھ 
ھمچنین بازماندگان . او را دفن میكردند، زیرا كلیسا معتقد بود كھ جسم آدمي نیز سر از گور بھ در میكند

و  aمتوفا جسد را كفن میكردند، در درون تابوتش سكھاي قرار میدادند كھ گویي براي دستمزد خارون بود،
در پارھاي موارد اشخاصي . جنازه را با تشریفات فراوان و پرھیمنھاي بلند میكردند و بھ گورستان میبردند

خود بازماندگان متوفا یك سالي جامھ عزا بر تن . را اجیر میكردند كھ كارشان ندبھ و زاري بر میت بود
یا یك قلب توبھ كار و كشیشي كھ كمر داشتند، و ھیچ كس قادر نبود بگوید كھ پس از ماتمي چنین طوالني، آ

  . خدمت بر میان بستھ بود، براي شخص متوفا جایي در بھشت تضمین كردھاند یا نھ

III  -  دعا  

شعایر و مراسم، معتقدات . در ھر دین بزرگي، شعایر و مراسم بھ ھمان اندازه ضرورت دارد كھ اعتقاد
رابطھ تسلي بخش میان مومن و خداي وي ; یآوردمذھبي را تعلیم میدھد، میپرورد، و اغلب بھ وجود م

با ترغیب افراد بھ شركت در ; حواس و روح را با درام، ادبیات، و ھنر مجذوب میسازد; ایجاد میكند
شعایر، خواندن آوازھا، و تالوت دعاھایي ھمانند و سرانجام ھمفكر ساختن آنھا، ھمگي را در یك جامعھ و 

  . جرگھ برادري ھمبستگي میبخشد

نزدیك بھ پایان قرن دوازدھم، ). توكل(و كردو ) پدر ما(قدیمیترین ادعیھ مسیحي عبارت بود از پاترنوستر 
بھ عالوه، در این تاریخ مناجاتھاي دستھ جمعي . بتدریج شكل پذیرفت)) آوه ماریا((دعاي لطیف و صمیمي

pyقرون وسطایي بھ عزایم و  پارھاي از دعاھاي. شاعرانھاي در تھلیل و درخواست از خداوند وجود داشت
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



برخي بھ یك رشتھ ورد تكراري تبدیل میشدند كھ مایوسانھ حكم تحریم ; اوراد ساحرانھاي بیان میشوند
ھا و بعدا مردم غیر روحاني، بھ  رھبانان و راھبھ. لغو میكردند)) تكرارھاي بیھوده((مسیح را در مورد 

. ھ سوغات آورده بودند، بتدریج عادت بھ تسبیح كردندتقلید از یك رسم مشرق زمیني كھ صلیبیون با خود ب
چون این رسم از طرف رھبانان فرقھ دومینیكیان رواج یافتھ بود، در مقابل، افراد فرقھ فرانسیسیان بھ 

اقدام كردند، و آن عبارت از تالوت دعاھایي بود در برابر )) مراحل صلیب((یا )) ویاكروسیس((ترویج 
. كھ مراحل مختلفھ محكوم كردن و بھ صلیب كشیدن عیسي را نشان میداد چھارده شمایل یا تصویر
)) ساعات شرعي((ھا، و پارھاي از افراد غیر روحاني بھ تالوت یا خواندن  كشیشان، رھبانان، راھبھ

میپرداختند، و آن عبارت بود از دعاھا، منتخباتي از كتاب مقدس، مزامیر، و سرودھایي روحاني كھ بھ 
وس و جمعي دیگر تشكیل یافتھ و بھ دست آلكوین و گرگوریوس ھفتم در كتاب دعاي موجزي ھمت بندیكت

در ھر شبانروز، تقریبا بھ فاصلھ ھر سھ ساعت یك بار، از یك میلیون نمازخانھ، و . مدون شده بودند
مي كھ بي شك آواي آنھا بھ گوش مرد. مساكن مردم، این دعاھاي مومنان موافق در آسمان و لولھ میافكند

آواز پرستش : ((اوردریكوس ویتالیس مینویسد. حول و حوش این مراكز میزیستند موسیقي دلنوازي بود
در .)) كنندگان درگاه ملكوتي نغمھاي است شیرین كھ قلب مومنان را آرامش میبخشد و آنھا را شاد میكند

عاھا خطاب بھ روحالقدس دعاھاي رسمي كلیسا اغلب خداوند، اب، مخاطب قرار میگرفت، و معدودي از د
از . لكن مردم در بیشتر دعاھاي خویش دست تضرع بھ سوي عیسي، مریم، و قدیسین دراز میكردند; بود

در مخیلھ عامھ مردم، وي ھنوز بیشتر آن سخت گیري و شدتي را كھ ; خداي قادر مطلق بیمناك بودند
ساده جرئت داشت دعاي خود را بھ چگونھ یك گناھكار ; روزي از آن یھوه میدانستند حفظ كرده بود

بارگاھي این سان رعب انگیز و دور عرضھ دارد عیسي نزدیكتر بود، لكن وي نیز خدا بود، و آن كھ 
ظاھرا . سعادت سرمدي وي را بكلي نادیده انگاشتھ بود نمیتوانست رو در رو با وي بھ سخن پردازد

بر طبق قانون كلیسا در بھشت است، مخاطب عاقالنھ تر بود كھ انسان در دعاي خویش قدیسي را، كھ 
كلیھ پندارھاي شاعرانھ و عامھ پسندي كھ در اعصار كھن . سازد و وي را نزد عیسي مسیح شفیع قرار دھد

درباره پرستش خدایان متعدد وجود داشت از گنجینھ گذشتھاي كھ ھرگز روي زوال ندیده بود بیرون آمد، و 
شي میان ارواح، و الفت برادرانھاي بین زمین و آسمان آكند، و ایمان را آیین مسیحیت را با موانست تسلیبخ
بھ ھمان نحو كھ در دوران جاھلیت روم ھمھ چیز و ھمھ كس صاحب . از بند عناصر مظلمترش نجات داد

ربالنوعي بود، اینك ھر ملتي، شھري، دیري، كلیسایي، حرفھاي، آدمي، و بحراني در زندگي قدیس یا 
در انگلستان قدیس جورج حامي كشور . عنوان قدیس حامي و قبلھ حاجات خود قبول داشتامامي را بھ 

رستھ دباغان، برتوالوس را قدیس حامي خود . محسوب میشد، در فرانسھ قدیس دني را قبول داشتند
 میدانستند، زیرا پوست قدیس مزبور را دشمنان از میطلبیدند، زیرا اعداي دین وي را زنده زنده در دیگي

قدیس كریستوفر حامي حماالن بود، زیرا وي عیسي مسیح را بر روي دوش . از روغن فرو برده بودند
مریم مجدلیھ قدیسھ حامي عطاران بود، زیرا وي عطرھاي خوشبویي بر قدمھاي . خود حمل كرده بود
قدیس . ندبراي ھر امر ضرور یا واقعھ نامیموني مردم مددكاري در آسمانھا داشت. مسیحیان ریختھ بود

. سباستیانوس و قدیس روش از قدیسیني بودند كھ ھنگام بروز طاعون قدرتشان بھ منصھ ظھور میرسید
خارش و ) بلز(قدیس بالزیوس ; قدیسھ آپولینیا، كھ دژخیم فكش را شكستھ بود، درد دندان را عالج میكرد

گال محافظ جوجھ ماكیانھا و قدیس كورني گاوھاي نر را حراست میكرد، قدیس . تورم گلو را شفا میداد
قدیس مدار در نظر مردم فرانسھ قدیسي بود كھ اكثرا براي باران . قدیس آنتونیوس نگاھدار خوكھا بود

اگر وي دعوت آنھا را اجابت نمیكرد و باران نمیبارید، مریدان بیحوصلھاش ; دست بھ دامان وي میزدند
  . د از راه تلقین حكم جادویي را داشتگھگاھي تندیس وي را بھ آب میافكندند، كھ خود شای

كلیسا بھ تنظیم گاھنامھاي مذھبي مبادرت ورزید كھ بھ موجب آن ھر روزي از سال عید یكي از قدیسان 
نفري كھ تا قرن دھم از طرف كلیسا بھ مقام قدیسي ارتقا یافتھ بودند در یك  ٠٠٠,٢۵بود، لكن براي ھمھ 

نزد مردم اشتھار داشت كھ، در تدوین تقویم نجومي، سال كشاورزي  گاھنامھ قدیسان آن قدر. سال جا نبود
در انگلستان، روز قدیس . در فرانسھ، عید سن ژرژ روز بذرافشاني بود. را بھ نام آنھا تقسیم بندي كردند

در چنین روز . پایان فصل زمستان محسوب میشد[ كھ امروزه بھ عید عشاق اشتھار دارد]والنتینوس 
ھا جفتگیري میكردند، و پسران جوان در آستانھ  پرندگان بھ اشتیاق تمام در بیشھ) است كھ مشھور(مباركي 

بسیاري را كلیسا از آن جھت در عداد قدیسین بھ شمار آورد . پنجره اتاق معشوقان خود دستھ گل مینھادند
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الفت مقامات كھ قاطبھ مردم بھ طور كلي، یا اھالي محل بخصوص، با اصرار تمام، و گاھي علي رغم مخ
  . كلیسایي، بھ یاد آنھا نیایش میكردند

و . ھا نصب میشد شمایل قدیسان در كلیساھا و میدانھاي عمومي بر روي دیوارھاي ابنیھ، و در كنار جاده
چنان بھ طور خلقالساعھ مورد پرستش مردم قرار میگرفت كھ پارھاي از فالسفھ و تمثالشكنان را بكلي 

  . منزجر میكرد

مردم دست ... ; بسیاري از مردم صورتھاي قدیسان را میپرستند((اسقف تورینو، شاكي بود كھ كلودیوس 
در این موضوع بخصوص، الاقل، اراده و .)) از بتھا برنداشتھاند، بلكھ فقط نامھاي آنھا را تغییر دادھاند

  . نیازمندي مردم بود كھ شكل آیین پرستش را بھ وجود آورد

استخوانھا، مو، لباسھا، و  - ، طبعا یادگارھاي فراواني از آنھا بھ جا مانده بود با این ھمھ تعدد قدیسان
انتظار میرفت كھ ھر محرابي با یك یا چند عدد از این . چیزھایي كھ در دوران حیات بھ كار برده بودند

ست، فخر كلیساي سان پیترو آن بود كھ مدفن دو حواري، پطرس و بولس، ا. یادگارھاي مقدس مزین باشد
كلیساي سنتومر مدعي بود كھ . و ھمین امر شھر رم را مھمترین زیارتگاه مسیحیان اروپایي ساخت

  ، ))صلیب واقعي((ھایي از  تكھ

كھ از ) حلوایي)) (من((عیسي مسیح را سوراخ كرده بود، قطعاتي از گھواره و مقبره وي، ذراتي از 
ھایي از محرابي كھ بر روي آن پطرس حواري بھ  آسمان فرو باریده بود، قطعھاي از عصاي ھارون، تكھ

مراسم قداس پرداختھ بود، پارھاي از موي بدن و باشلق و پیراھن و موي سر تراشیده تامس ا بكت، و 
مقداري از الواح سنگي اصیلي كھ ده فرمان موسي بھ دست خود خداوند بر روي آنھا نقش شده بود را در 

دني تاج  - دیر سن . حیاي تعمید دھنده را در جامي سیمین حفظ میكردكلیساي جامع آمین سر ی. تملك دارد
سھ كلیساي مختلف فرانسھ ھر كدام مدعي . خار و بدن دیونوسیوس آریوپاگوسي را بھ یادگار نگاه میداشت

بودند كھ جسد كامل مریم مجدلیھ را در تملك دارند، و پنج كلیسا در فرانسھ جدا اظھار میداشتند كھ یادگار 
ھاي شمعي را  كلیساي جامع اكستر در انگلستان تكھ. یلي از ختنھ كردن عیسي را در تصرف خود دارنداص

ھاي بوتھاي را  بھ زایران نشان میداد كھ فرشتھ خداوند با آن مقبره عیسي را روشن ساختھ بود، و نیز تكھ
ن مقداري از خون مسیح و تكھ دیر وستمینستر در لند. كھ از آن خداوند با موسي تكلم كرده بود حفظ میكرد

)) درام((صومعھاي در شھر . سنگ مرمري را در اختیار داشت كھ بر روي آن جاي پاي عیسي نقش بود
، زغالھایي كھ آن قدیس را بر روي آنھا سوزانیدند، قاب بزرگي )لورنس(یكي از مفاصل قدیس الورنتیوس 

ھ داشتند، پیراھن مریم باكره، و تخت سنگي را كھ بر روي آن سر یحیاي تعمید دھنده را بھ ھرودس عرض
، ١٢٠۴قبل از سال . كھ قطرات شیر او بر روي آن ریختھ شده بود در معرض انظار مومنان میگذاشت

در این كلیساھا نیزھاي كھ بدن . كلیساھاي قسطنطنیھ، بھ ویژه، از لحاظ یادگارھاي متبركھ قدیسان غني بود
شتھ بھ خون وي بود، عصایي كھ با آن بر بدن وي كوفتھ بودند، چندین عیسي مسیح را دریده و ھنوز آغ
كھ در آخرین شام بھ یھودا داده شده )) لقمھ ناني((ھاي زرین نھاده بودند،  تكھ از صلیب واقعي كھ در جعبھ

. بود، چند تار از موھاي محاسن مسیح، بازوي چپ یحیاي تعمید دھنده، و بسي آثار متبركھ دیگر دیده میشد
ھنگام تاراج قسطنطنیھ، بسیاري از این اشیاي مقدس بھ سرقت برده شدند، پارھاي را مردمان آزمند 
خریدند و در مغرب از كلیسایي بھ كلیسایي بردند تا مگر بھ مشتري راغبتري كھ حاضر بھ پرداخت 

نستند، و درباره ھمھ این اشیاي متبركھ را داراي خواصي فوق طبیعي میدا. باالترین مبلغ باشد بفروشند
مردان و زنان با اشتیاق فراوان . معجزاتي كھ بھ بركت وجود آنھا حادث میشد ھزاران داستان نقل میكردند

پي تحصیل حتي كوچكترین یادگاري از قدیسان یا چیزھاي دیگري كھ در پرتو قوه معجزه آساي این 
دیس، غباري از جعبھ اشیاي متبركھ، مانند نخي از جامھ یك ق: یادگارھا متبرك شده باشد روان بودند

ھا در گرد آوردن اشیاي متبركھ و گذاشتن  صومعھ. قطرھاي از روغن چراغ محراب زیارتگاه، و مانند آن
آنھا در برابر دیدگان مومنان سخاوتمند با ھم رقابت و مرافعھ داشتند، زیرا براثر تملك اشیاي متبركھ 

استخوانھاي تامس ا بكت بھ )) انتقال((براي . رشاري بھ ھم میزدندمشھور بود كھ دیرھا یا كلیساھا ثروت س
  مردم عابدي كھ براي نیایش بھ آن كلیسا ) ١٢٢٠(نمازخانھ جدیدي در كلیساي جامع كنتربري 
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چنین . دالر میشد ٠٠٠,٣٠٠میرفتند وجوھي از كیسھ فتوت خود بذل كردند كھ بھ پول امروزي بالغ بر 
ھزاران اشیاي متبركھ قلب بھ كلیساھا و افراد مردم . بسیاري را بھ كار واداشتكسب پرمنفعتي گروه 

. كنند)) كشف((و دیرھا ھروقت تھیدست میشدند، بھ طمع میافتادند كھ اشیاي متبركھ جدیدي . فروختھ میشد
نایات این جریان سو استفاده بھ جایي رسید كھ اجساد قدیسان را قطعھ قطعھ میكردند تا چندین محل از ع

  . عالیھ و قدرت آنھا برخوردار باشند

این مایھ سرافرازي روحانیان و اكثر دیرھاست كھ، در عین قبول آثار سودبخش و معجزه آساي اشیاي 
متبركھ واقعي، افراط و تفریطھایي را كھ درباره این فتیشیسم عامھ پسند میشد تشویق نمیكردند و اكثر 

، كھ براي طاعات خویش دنبال گوشھ خلوت و امني بودند، از برخي از رھبانان. ناپسند میشمردند
صدر دیر گرامون دست التجا . معجزاتي كھ بھ اشیاي متبركھ دیرھاي آنھا نسبت داده میشد خشمگین بودند

بھ سوي جنازه قدیس ستفانوس دراز كرد تا از بروز معجزات خویش كھ مایھ جذب و جلب مردماني پر سر 
استخوانھاي تو را بھ درون رودخانھ ((كند، و تھدید كرد كھ در غیر این صورت و صدا میشد جلوگیري 

ھاي مربوط بھ معجزات اشیاي متبركھ  در واقع خود مردم بودند كھ در ایجاد یا تكثیر افسانھ.)) خواھیم افكند
ھا برحذر  انھو در بسیاري موارد كلیسا حتي مردم را از اعتقاد بھ این گونھ افس; پیشقدم میشدند نھ كلیسا

میالدي، بھ موجب فرماني ھمایوني كھ از قرار معلوم بھ خواھش كلیسا صادر شده بود،  ٣٨۶در . میساخت
شیاداني در ((قدیس آوگوستینوس از دست . ممنوع شد)) شھدا((اجساد و استخوانھاي )) حمل یا فروش((

گر واقعا شھید ھم باشند، وسیلھ داد جوارح و اعضاي شھداي دین را، ا((شكایت میكرد كھ )) جامھ رھبانان
حدود . را تكرار كرد ٣٨۶ساختھ بودند، و بھ ھمین سبب بود كھ یوستینیانوس فرمان مورخ )) و ستد خود

گیبر دو نوژان بھ نوشتن رسالھاي مبادرت جست بھ نام در یادگارھاي قدیسان كھ طي آن مردم  ١١٩١سال 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



در این رسالھ وي . شیاي متبركھ پیدا كرده بودند سرزنش كردرا بھ خاطر جنوني كھ نسبت بھ این گونھ ا
قدیساني است كھ نام آنھا در مدارك بي ارزشي بھ ((میگوید كھ بسیاري از این گونھ یادگارھا متعلق بھ 

روساي دیرھا بھ طمع تحف و ھدایاي عظیمي كھ مردم میآوردند بھ دام ((برخي از .)) تجلیل برده شده است
پیرزنان یاوه گوي و خیل عظیمي از : ((در جایي دیگر مینویسد.)) وغین در افتادندجعل معجزات در

و اگر ... ھاي جعلي قدیسان را پر و بال میدھند كنیزكان فرومایھ در سر دوكھاي پشمریسي خود افسانھ
 كسي سخنان آنھا را یاوه خواند، با ابزاري كھ پشم نریستھ بر روي آن قرار دارد، بھ طرفش حملھور

گیبر دو نوژان مینویسد كھ كشیشان دل و جرئت اعتراض نداشتند، و اعتراف میكند كھ چون .)) میشوند
تكھاي از ھمان ناني را عرضھ داشتند كھ خداوند ما، عیسي، بھ ((دالالن اشیاي متبركھ بھ مومنان مشتاق 

اگر با دیوانگان از در (( ، وي نیز مھر خموشي بر لب نھاد، زیرا معتقد بود كھ))دندان خویش فشرده بود
گیبر در رسالھ خود تعمید دھندھاند، .)) مخالفت درآیم، براستي كھ بایستي مرا نیز بھ دیوانگي محكوم كنند

ھا دستور اكید داد  پاپ آلكساندر سوم بھ صومعھ. و از تعداد سرھاي آن قدیس سر بریده اظھار حیرت میكند
چھارمین . اطراف، بھ قصد جمع آوري اعانات، خودداري كنندكھ از حمل اشیاي متبركھ خود بھ ) ١١٧٩(

ھاي قدیسان ممنوع كرد، و  نشان داد اشیاي متبركھ را در خارج از زیارتگاه) ١٢١۵(شوراي التران 
  . چنین اشیا و صورت قدیسان را عملي نكوھیده شمرد)) قلب) ((١٢٧۴(دومین شوراي لیون 

را از قوه تخیل مردم یا سنن باستاني جھان مدیترانھ بھ ارث برد، بھ طور كلي، كلیسا آن قدر كھ خرافات 
اعتقاد بھ قوه اعجاز اشیا، طلسمھا، تعویذھا، و اوراد ھمان اندازه در اسالم . مشوق رواج و تكثیر آنھا نبود

. عزیز بود كھ در جھان مسیحي، و ھر دو دین این معتقدات را از ادوار بت پرستي باستان اقتباس كردند
ور قدیمي پرستش آلت رجولیت، بھ عنوان منشا دوام حیات، رسمي بود كھ تا مدتھا در قرون وسطي ص

آیین پرستش خداوند بھ منزلھ ربالجنود و شاه شاھان، كلیھ . باقي ماند، لكن بتدریج كلیسا آن را منسوخ كرد
دا ارتباط داشت بھ ارث رسوم اقوام سامي و رومي را كھ با تقرب بھ درگاه، حرمت نھادن و مناجات با خ

عود و عبیري كھ در جلو محراب یا برابر كشیشان میسوزاندند ھدایایي را در خاطر مجسم میكرد كھ . برد
فشاندن آب مقدس بر روي مومن ھمان رسم قدیمي دفع . طبق رسم باستان در حضور خدایان میسوزاندند

ھاي  جامھ. ت ازمنھ بسیار قدیم را ادامھ میدادھا و غسل، شعایر و تشریفا حركت دستھ. اجنھ از انسان بود
كلیسا چون . ویژه كشیشان و عنوان پاپ، یعني پونتیفكس ماكسیموس، از میراثھاي عھد جاھلیت روم بود

ھا، درختان، و سنگھا  ھا، چاه متوجھ شد روستاییاني كھ بھ دین مسیح در آمده بودند ھنوز بعضي از چشمھ
ندانست كھ یكباره رشتھ پیوند مردم را با این رسوم كھن بگسلد، بلكھ آنچھ را محترم میشمرند، شرط عقل 

بھ این نحو بود كھ . را مردم گرامي میدانستند مشمول دعاي خیر گردانید و بھ آنھا رنگ و لعاب مسیحي داد
واقع در پلو آره را تقدیس كرد و نمازخانھ ھفت تن قدیس نامید، و آیین بلوط پرستي را با  دلمن كلیسا یك

جشنھاي ادوار شري، كھ در نزد مردم . آویختن صورتھایي از قدیسان مسیحي بر درختان عقیم گذاشت
د عزیز بود یا بھ عنوان مھلتي براي تصفیھ اخالق عمومي ضرورت داشت، دوباره بھ صورت اعیا

شعایر دوران شرك، كھ ارتباط با رستنیھا و ثمربخشي طبیعت داشت بھ شكل نماز . مسیحي ظاھر شدند
مردم كماكان در نیمھ باستان آتشافروزي میكردند، منتھا این مراسم در شب عید قدیس یوحنا . مسیحي درآمد
چشمھ در زبان توتوني باستاني نھادند، كھ نام االھھ ) ایستر(بر عید قیام مسیح، نام اوستر . برگزار میشد

بھ تصویب كلیسا، . گاھنامھ مسیحي، پر از نامھاي قدیسان، جانشین فاستي، سالنامھ رومیان، شد. بود
، بھ نام قدیس ویكتوار )آلپھاي سفال(ربالنوع دئا ویكتوریا، متعلق بھ باسزالپ . قدیسان مسیحي احیا شدند

  . بھ ھیئت قدیس كوسماس و قدیس دامیانوس در آمدندمشھور شد، و دو ربالنوع كاستور و پولوكس 

عالیترین پیروزي این روحیھ آسانگیر در سازگار ساختن كھنھ با نو عبارت بود از تصعید آیینھاي پرستش 
در . در این مورد نیز ابتكار عمل با خود مردم بود. االھھ مادر ادوار جاھلیت بھ آیین پرستش مریم عذرا

ف اعظم اسكندریھ، در طي موعظھ معروفي كھ در افسوس ایراد كرد، بسیاري از ، سیریل، اسق۴٣١سال 
دیانا، بھ كار  - تعابیري را كھ مردم مشرك آن نقطھ از روي خلوص نیت در مورد االھھ بزرگ، آرتمیس 

در ھمان سال شوراي افسوس علي رغم اعتراضات نسطوریھا مقرر . میبردند بر مریم عذرا اطالق كرد
بتدریج تمام آن ویژگیھاي لطیفي كھ خاص . ملقب سازند)) مادر خدا((ز آن پس مریم را بھ داشت كھ ا

در قرن . ھایي مثل آستارتھ، كوبلھ، آرتمیس، دیانا، و ایسیس بود در پرستش مریم عذرا با ھم جمع آمد االھھ
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ختصاص بھ ششم، كلیسا مقرر داشت كھ ھمھ سالھ روز سیزدھم ماه اوت را، كھ در اعصار باستان ا
مریم عذرا، قدیسھ . جشنھاي ایسیس و آرتمیس داشت، بھ عنوان عید صعود مریم بھ آسمان جشن بگیرند

شمایل وي را در پیشاپیش ھر دستھ بزرگي حمل . حامي مردم قسطنطنیھ و خاندان امپراطوري گردید
كھ مزین بھ تصویر مریم  )و ھنوز نیز نیست(میكردند، و در عالم مسیحي یونان ھیچ كلیسا و خانھاي نبود 

احتماال جنگھاي صلیبي بود كھ آیین مریم پرستي را، بھ نحوي خودمانیتر و جالبتر، از مشرق اروپا . نباشد
  . بھ مغرب سوغات آورد

آباي كلیسا مریم را بھ عنوان تریاقي در مقابل حوا توصیھ كرده . خود كلیسا مریم پرستي را تشویق نكرد
ھا براي  و سرچشمھ اكثر وسوسھ)) پیكر ضعیفتر((آنھا نسبت بھ زن، كھ او را  بودند، اما دشمني كلي

ھاي طوالني وعاظ علیھ  ارتكاب بھ گناھان میدانستند، كمرویي و گریز رھبانان از مقابل زنھا، موعظھ
ین فریبندگیھا و نقایص زنان رویھمرفتھ چیزھایي نبودند كھ عموم پیروان كلیسا را شدیدا بھ پیروي از آی

خود مردم بودند كھ در باغ معنوي قرون وسطي زیباترین گل را بھ وجود آوردند، و . مریم پرستي وادارند
اینك نفوس اروپایي كھ بتدریج میخواستند از زیر بالھا و . مریم را محبوبترین شخصیت تاریخ كردند

مخلوقات خود را محكوم  رنجھاي گذشتھ كمر راست كنند، دیگر نمیتوانستند خداي سختگیري را كھ بیشتر
مردم، بھ میل و نظر خویش، رعبھایي را كھ علماي االھي توصیف كرده ; بھ عذاب دوزخ میكرد قبول كنند

كھ ھنوز بلند  - از این پس گناھكاران براي تقرب بھ مسیح . بودند، بھ كمك شفقت مادر مسیح، كاھش دادند
ھیچ كس را از در نمیراند و فرزندش نمیتوانست دست بھ دامان مریم میزدند كھ  -منزلت و عادل بود 
، نقل میكند كھ شیطان جواني را )١٢٣٠(رھباني كایساریوس نام، اھل ھایستر باخ . شفاعت او را نپذیرد

فریفت تا بھ امید ثروتي سرشار مسیح را انكار كند، لكن ھر چھ وسوسھ كرد جوان حاضر بھ انكار مریم 
ھمین رھبان . ، مریم عذرا فرزند خویش عیسي كرد تا جوان را ببخشایدھنگامي كھ جوان توبھ كرد. نشد

: میگوید كھ یكي از برادران عامي فرقھ سیسترسیان را شنید كھ در مناجات خویش بھ عیسي میگفت
مومنان آن قدر .)) خداوندا اگر تو مرا از بند این وسوسھ نرھاني، شكایت تو را بھ مادرت خواھم كرد((

شفیع میساختند و بھ درگاھش دعا میكردند كھ عیسي در اذھان مردم بھ صورت مردي حسود مریم عذرا را 
ھاي لطیف این عھد حاكي است كھ عیسي بر مردي كھ آسمان را با دعاھاي  یكي از افسانھ. درآمده بود

تمام مادرم بھ خاطر : ((ي خویش پرغلغلھ ساختھ بود ظاھر شد و بنرمي مالمتش كرده، گفت))آوه ماریا((
با اینھمھ تو نباید فراموش كني كھ من . تھلیل و تبجیلھایي كھ تو در حقش میكني سپاسگزاري فراوان میكند

درست بھ ھمان نحو كھ سختگیري یھوه وجود عیسي را ضروري ساختھ بود، بھ ھمان .)) نیز سزاوار ثنایم
واقع مادر، یعني قدیمیترین شخص  در. روال عدالت عیسي بھ ترحم مریم احتیاج داشت تا آن را تعدیل كند

بھ  - ضمن بیان مباني شرایع خویش بیان كرده است [ ص]ھمچنانكھ حضرت محمد  - در آیین پرستش 
  . د و عشق نسبت بھ وي شریك شدھمھ كس در تمجی آمد،صورت سومین اقنوم از اقانیم ثالثھ جدیدي در 

سركشاني چون آبالر سر در برابرش خم كردند، ھجا گویاني چون روتبوف و شكاكان الف و گزافگویي 
شھسواران قسم . مانند دانشوران خانھ بھ دوش ھرگز جرئت نكردند كلمھاي نسبت بھ او بیحرمتي نمایند

طبقھ . ي خود را در پاي تندیس وي مینھادندخوردند كھ خود را وقف خدمت وي كنند، و شھرھا كلیدھا
مردان خشن اصناف، حتي دالوران ; بورژوازي در حال رشد مریم را مظھر تقدیس مادري و خانواده دید

ھا و میدانھاي جنگ، در بر داشتن دست دعا بھ درگاه مریم و نھادن تحف بھ پاي پیكره  كفرگوي سربازخانھ
احساساتیترین اشعار قرون وسطي سرود . میت چشیده رقابت میكردنداو با دختران دھاتي و مادران محرو

صورتھایي از . روحانیي بود كھ با شور و گرمي تمام جاللش را اعالم میداشت و كمكش را خواستار میشد
سرانجام، در قرون دوازدھم و . ھا، و كشتزارھا نصب شد وي ھمھ جا، حتي در گوشھ معابر، چھار راه

رین تجلیات احساسات مذھبي در تاریخ، فقیر و غني، خرد و كالن، روحاني و عوام، و سیزدھم، با عالیت
ھا و مھارتھاي خویش را براي تجلیل و تكریم مریم در ھزاران كلیساي فخیم بھ  ھنرمند و صنعتگر اندوختھ

شكوھترین  این كلیساھا تقریبا ھمھ بھ نام وي بودند یا نمازخانھ مخصوصي را، بھ عنوان با -كار بردند 
py  . قسمت كلیسا، بھ زیارتگاه وي اختصاص داده بودند
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دین جدیدي پدید آمده بود، و شاید مذھب كاتولیك با جذب این كیش نوین پایدار ماند یك انجیل مریم بھ وجود 
آمد كھ مقامات شرع را در آن دستي نبود، عقل از تصور آن حیران میماند، و لطافت آن بھ وصف در 

ھا بھ نام افسانھ زرین حكایت میكرد كھ بیوھاي تنھا پسر خود را  یكي از این مجموعھ. وردندكتابت در میآ
آن زن بیوه ھمھ روزه دست دعا بھ . در اختیار كشورش گذاشت، و جوان در جنگ با دشمن گرفتار شد

خبري  چون چند ھفتھاي گذشت و. درگاه مریم عذرا بر میداشت تا پسرش آزاد شود، و نزد وي باز گردد
مریم باكره چون حال . نشد، زن تندیس كودك را از آغوش مریم دزدید، و آن را در خانھاش پنھان ساخت

فرزند، بھ مادرت بگو اكنون كھ : ((بدین منوال دید، در زندان را گشود، جوان را آزاد كرد، و بھ وي گفت
، صدر یكي از ١٢٣٠حدود سال در .)) من تو را آزاد ساختھام، او نیز فرزند مرا بھ من باز گرداند

ھاي مریم را بھ صورت دیوان عظیمي مشتمل بر سي ھزار  ھاي فرانسھ، گوتیھ دو كوئنسي، افسانھ صومعھ
در این مجموعھ بھ قصھ راھب بیماري بر میخوریم كھ با نوشیدن شیر از پستان شیرین . بیت مدون ساخت

ھ قبل از شروع بھ دزدي بھ مریم دعا میكرد، و چون داستان دزدي را میخوانیم كھ ھمیش. مریم شفا مییابد
گرفتار و بھ دار آویختھ شد، مریم با دستھاي نامرئي خویش آن قدر وي را بر باالي دار نگاه داشت تا 

بھ حكایت راھبھاي میرسیم كھ دیر خود را ترك گفت تا روزگار . متوجھ این قضیھ شدند و آزادش ساختند
چند سال بعد شرمسار و توبھ كار بازگشت و متوجھ شد كھ مریم باكره، كھ ھیچ را بھ گناھكاري بگذراند، 

ھا بھ جاي وي خدمت  روزي از دعا بھ درگاھش خودداري نورزیده بود، تمام مدت بھ عنوان یكي از راھبھ
كلیسا نمیتوانست بھ این گونھ داستانھا . میكرده است، بھ طوري كھ ھیچ كس متوجھ غیبت او نشده است

از  - موافقت نشان دھد، لكن حوادث مھم زندگاني مریم را بھ صورت جشنھا و اعیاد بزرگي در آورد  روي
  . ، تطھیر عذرا، و عید صعود مریممریمآن جملھ بود عید بشارت، عید دیدار 

سرانجام، كلیسا، در برابر تقاضاي نسلھایي از عوامالناس و رھبانان فرقھ فرانسیسیان، ابتدا اجازه داد كھ 
رسما پیروان خود را بھ قبول  ١٨۵۴مومنان مفھوم آبستني معصومانھ مریم را بپذیرند، و سپس در 

یي كھ، برطبق االھیات این مفھوم مشعر بر آن بود كھ نطفھ مریم عذرا بري از گناھكاري ذات. واداشت
  . مسیحي، ھر كودكي از دوران آدم و حوا بھ آن گناه دچار است، بستھ شده بود

مریم پرستي مذھب كاتولیك را از صورت یك مذھب رعبآور، كھ شاید براي قرون تیرگي ضروري بود، 
ولیك حاصل این بھ یك مذھب ترحم و محبت مبدل كرد، نیمي از زیبایي و قسمت بیشتري آوازھا و ھنر كات

دختران حوا قدم بھ . ایمان با شكوه بھ وفاداري و شفقت حتي بھ زیبایي جسماني و لطف جنس زن است
ساحت معبد نھاده و روحیھ آن را دگرگون ساختھاند، تا حدي بھ جھت این تحول در مذھب جدید كاتولیك 

زن در جامھاي كھ پرداختھ دست  بود كھ شیوه فئودالیسم تصفیھ شده، بھ صورت شھسواري درآمد، و مقام
بھ علت ھمین تحول بود كھ مجسمھسازي و نقاشي قرون وسطي و دوره رنسانس . مردان بود تا ترقي كرد

شخص میتواند از سر . بھ عالم ھنر عمق و لطافتي بخشید كھ تقریبا یونانیان را از آن ھیچ بھرھاي نبود
  . جامع را بھ وجود آوردند بگذردبسیاري خطاھاي دین و عصري كھ مریم و كلیساھاي 

IV -  شعایر و مراسم مذھبي  

; كلیسا در ھنرھاي زیبا و سرودھاي روحاني و لیتورژي، از سر عقل، جایي براي مریم پرستي باز كرد
ھاي جدیتر و با ھیبتتر ایمان قرار  لكن در عناصر قدیمیتر شعایر و مراسم مذھبي اساس تاكید را بر جنبھ

از رسوم كھن، و شاید ھم بھ علل بھداشتي، كلیسا دستور داد كھ مومنان در ایام مقرر روزه  بھ پیروي. داد
در طي چھل روز ایام ; بھ این نحو كھ ھر روز جمعھ میبایست از خوردن گوشت خودداري ورزند: بگیرند

ظھر افطار و در ماه روزه ھر روز ساعت سھ بعداز; روزه بزرگ ، لب بھ گوشت، تخم مرغ، یا پنیر نزنند
بھ عالوه، در عرض این مدت، عروسي، شادي، شكار، دادرسي در محاكم، و مقاربت جنسي ممنوع ; كنند
این دستورات عالیترین راھنما براي تزكیھ نفس و صحت بود كھ، گرچھ بندرت مو بھ مو مراعات . بود

py  . وات كمك میكردمیشد، بھ تقویت اراده و رام كردن اشتھاي مفرط مردم شكم پرور و پایبند شھ
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لیتورژي كلیسا میراث كھنسال دیگري بود كھ آن را بھ صور عالي و موثري در قالب ھنر، موسیقي، و 
مزامیر كتاب عھد قدیم، دعاھا و موعظات اخالقي ھیكل اورشلیم، منتخباتي . درام مذھبي عرضھ میداشتند

شقاق میان . یحي را تشكیل میدادنداز عھد جدید، و اجراي مراسم قداس عناصر اولیھ مراسم عبادت مس
و عدم كفایت پاپھاي اولیھ در بسط قدرت خویش ; كلیساي شرق و غرب منجر بھ آداب و رسوم متبایني شد

بھ بیرون از ایتالیاي مركزي، حتي در كلیساي التین نیز موجبات تعدد شكل و تنوع مراسم مذھبي را فراھم 
سوم بود در اسپانیا، گل، ایرلند، و شمال بریتانیا نفوذ كرد، و شعایر مذھبي خاصي كھ در میالن مر. آورد

پاپ ھادریانوس اول، شاید در مقام تكمیل . بود كھ آداب مذھبي رومي جانشین آن شد ۶۶۴فقط در سال 
زحماتي كھ گرگوریوس اول كشیده بود، لیتورژي كلیسا را اصالح كرد و نزدیك بھ پایان قرن ھشتم در 

گولیلموس دیوراندوس در كتاب خویش . نزد شارلماني فرستاد)) ایر و مراسم مذھبيمجموعھاي از شع((
نام دارد، بھ ) ١٢٨۶(كھ یك اثر كالسیك قرون وسطایي بھ شمار میرود و مباني عقالیي عبادات روزانھ 

  . توضیح در لیتورژي كلیساي رومي پرداخت

استقبالي كھ عموم مردم عالم مسیحي از این كتاب كردند از آنجا پیداست كھ این اثر كالسیك بعد از كتاب 
  . مقدس اولین كتابي بود كھ بھ چاپ رسید

در چھار قرن اول پیدایش مسیحیت، این یاد . كانون و مھمترین بخش آیین پرستش مسیحي مراسم قداس بود
در طي دوازده قرن، این آیین ھستھ اصلي یك . مراسم را تشكیل میدادبود شام آخر اساسیترین بخش این 

رشتھ سرودھا و دعاھاي درھم پیچیدھاي شد كھ بھ مقتضاي روز و فصل سال و غرض اصلي ھر مراسم 
قداس بخصوصي تفاوت میكرد و جزئیات آن، براي تسھیل كار كشیش، در كتاب مخصوص مراسم قداس 

وناني و گاھي ھم در كلیساي التین مرسوم بود كھ حین اجراي این مراسم، در كلیساي ی. مندرج شده بود
. ھیچ گونھ صندلي براي نشستن وجود نداشت. مردان و زنان ھر كدام در جایي جداگانھ استقرار یابند

مردمان فرتوت یا ناتوان از این . ھمگي بھ پا میایستادند یا در لحظات فوقالعاده جدي مراسم زانو میزدند
براي رھبانان یا كشیشاني كھ مجبور بودند در طول مراسم مذھبي مدت مدیدي . ده كلي مستثنا بودندقاع

. ھاي كوچك طاقچھ مانندي براي تكیھ گاه تعبیھ میشد سرپا بایستند، در كناره جایگاه سرودخوانان كلیسا، لبھ
ذوق استادان درودگر و منبتكار ھاي چوبي رفتھ رفتھ یكي از عالیترین مظاھر ھنر و  ھا یا طاقچھ این لبھ

كشیشي كھ ناظر بر اجراي مراسم بود جبھاي بر تن داشت كھ روي آن را لباسي سپید، ارخالقي . عصر شد
ھاي رنگارنگي بودند كھ  اینھا ھمھ جامھ. بدون آستین، یك حمایل، و پارچھ ریشھدار مخصوصي میپوشانید

 IHSبرجستھترین این نقوش نمادي، معموال سھ حرف . بر روي آن آرایشھا و تزییناتي عادي دیده میشد
مراسم قداس در پاي محراب . بود))) ، منجي)خدا(عیسي پسر ((، بھ معني  Soter Huios Iesosمخفف (

من اینك بھ محراب خداوند گام : ((با جملھ افتتاحیھ مختصري آغاز میشد، بھ این معني كھ كشیش میگفت
بھ خدایي كھ : ((ستي كھ از عقب كشیش میآمد در دنبالھ این جملھ میگفتمالزم شمع بھ د.)) خواھم نھاد

كشیش از پلكان محراب باال میرفت و آن را، بھ عنوان مخزن اشیاي متبركھ .)) جواني مرا شادي میبخشد
را، كھ از یادگارھاي مراسم )) خداوندا، بر ما رحمت آور((آنگاه ذكر معروف . متعلق بھ قدیسان میبوسید

جالل و عظمت مر خداوندي را سزاست كھ (و دعاي گلوریا ; ني دو قداس التیني بود، با آھنگ میخواندیونا
ھاي نازكي از نان و جامي  سپس ورقھ. را تالوت میكرد) شھادت(و دعاي كردو ) متعال و مھیمن است

تقدیس و بھ  meus sanguinis est Hicو ھمچنین  meum corpus est Hocمملو از شراب را با ذكر 
بر  -بھ عبارت دیگر فرزند خدا را  - جسم و خون مسیح مبدل میكرد، و این عناصر قلب ماھیت یافتھ را 

اني كردن سبیل كفارھاي بھ یادگار فداكاري عیسي مسیح بر روي صلیب، و در عوض سنت قدیمي قرب
آنگاه كشیش رو بھ سوي مومنان میآورد و از آنھا دعوت . موجودات زنده، بھ حضور خدا عرضھ میداشت

میكرد كھ دلھاي خود را متوجھ سازند، و مالزم وي بھ نمایندگي از جانب مومنان حاضر جواب میداد كھ 
) پدر ما(اھاي سھ گانھ سانكتوس آنگاه كشیش بھ تالوت دع.)) ما دلھاي خود را متوجھ درگاه خدا ساختیم((

خودش اندكي از نان و شراب مقدس میخورد، حاضران را در مراسم قداس شریك میساخت، و . میپرداخت
مجلس را ترك گویید، این رخصت ((( est missa ,Iteپس از تالوت چند دعاي دیگر با جملھ پایاني 

در عبارت فوق گردید  missa از ھمین واژه احتماال) Mass(كھ نام انگلیسي آیین قداس  -))) خروج است
در انواع قداس كھ بعدھا متداول شد، عالوه بر آنچھ ذكر كردیم، كشیش براي . مراسم را پایان میداد - 
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حاضران طلب بركت میكرد، و قسمت دیگري از انجیل را میخواند كھ معموال دیباچھ نو افالطوني انجیل 
م قداس ھیچ موعظھاي ایراد نمیشد، مگر ھنگامي كھ اسقفي پیشنماز قاعدتا در مراس. یوحناي حواري بود

بود یا، بعد از قرن دوازدھم، ھر موقع كھ راھبي مخصوصا براي موعظھ در چنین مجالسي حضور 
  . مییافت

از قرن . در ابتدا، كلیھ قداسھا را بھ آواز میخواندند، و مومنان حاضر در كلیسا نیز با كشیش ھماوا میشدند
این وظیفھ را بر )) دستھ ھمسرایان كلیسا((م بھ بعد، شركت حاضران در آواز بتدریج منسوخ شد و چھار

عھده گرفت، بھ این معني كھ حین مراسم ھر جا مقرر بود، این دستھ بھ آھنگي كھ پیشنماز میسرایید پاسخ 
سرودھاي روحانیي كھ در مراسم مختلف نیایش كلیسا خوانده میشدند از جملھ موثرترین  .میگفت

تاریخ مكتوب سرودھاي مذھبي التین با . ھاي ھنر و احساسات قرون وسطي محسوب میشوند فرآورده
وریھ بھ گل ھنگامي كھ این اسقف جالي وطن كرد و از س. ، آغاز میشود)٣۶٧'فت(ھیالري، اسقف پواتیھ 

بازگشت، تعدادي از سرودھاي مذھبي نیمھ یوناني و نیمھ شرقي را بھ موطن خویش آورد، آنھا را بھ 
. اینك كلیھ این سرودھا از بین رفتھاند; التیني ترجمھ كرد، و خود نیز بھ تصنیف چندین سرود دست زد

گ وي كھ عواطف شدید بشري آمبروسیوس قدیس در میالن از نو دست بھ كار شد و از سرودھاي خوشاھن
تا بھ امروزه ھجده قطعھ از دستبرد  -و بسیار در خاطر آوگوستینوس موثر افتاد  - را در بند كرده بود 
درباره ایمان و سپاسگزاري از  laudamus Deum Teسرود با شكوه موسوم بھ . زمان باقي ماندھاند

بھ احتمال كلي اثر طبع یك اسقف رومانیایي بھ نام خداوند، كھ سابقا بھ آمبروسیوس قدیس نسبت داده میشد، 
در قرون بعدي نیز احتماال سرودھاي . نیكتاس رمیزیانایي است كھ نزدیك بھ پایان قرن چھارم تصنیف شد

مذھبي التیني براثر نفوذ غزلیات شعراي مسلمان و تروبادورھاي پرووانس، احساس و اسلوب ظریف 
تقریبا حكایت الفاظ ) مثل برخي از اشعار عربي(ز این سرودھاي مذھبي پاره اي ا. جدیدي اتخاذ كردھاند

ھاي بیحد و حساب بود، لكن سرودھاي بھتري كھ متعلق بھ  زنگدار بیمعني و ماالمال از وزنھا و قافیھ
زبدھترین و پررونقترین ادوار قرون وسطي، یعني قرون دوازدھم و سیزدھم، ھستند یك نوع جملھ بندي بھ 

ه، قافیھ خوشاھنگ، و تناسب و لطافتي از لحاظ فكري پیدا كردند كھ آنھا را در شمار بزرگترین ھم فشرد
  . اشعار غنایي ادبیات عالم قرار داد

در . رھبانان سن ویكتور میشناسیم، قدم بھ این دیر مشھور كھ در خارج شھر پاریس قرار داشت گذاشت
اعت و رضا زیست، روحیھ افرادي مانند اوگ و طي شصت سالي كھ وي بعد از این تاریخ در عین قن

ریشار را كھ از مشاھیر رازوران بودند جذب كرد و مدركات خویش را با فروتني و در عین زیبایي و 
. قدرت در قالب سرودھایي ریخت كھ قسمت بیشتر آنھا متوالیا براي مراسم قداس در نظر گرفتھ شده بودند

قھ فرانسیسیان بھ نام یاكوپونھ داتودي بھ تصنیف عالیترین شعر غنایي یك قرن بعد از آدام، رھباني از فر
یاكوپونھ یكي از . مبادرت ورزید) مادر ایستاده بود(دوران قرون وسطي، یعني سرود ستابات ماتر 

  . حقوقدانان زبردست تودي از توابع پروجا بود

و ریختن صفھاي در یك مجلس ھمسرش، كھ بھ زیبایي سیرت و صورت ھر دو اشتھار داشت، بر اثر فر
یاكوپونھ از فرط اندوه مشاعرش را از دست داد و در حالي كھ بھ بانگ . جشن، زیر آوار بھ ھالكت رسید

ھاي  ھاي خویش را بر میشمرد، بھ صورت آدم وحشي آوارھاي، سر در میان جاده بلند گناھان و اندوه
گان مستور كرد، و چھار دست و پا راه رفتن آغاز اومبریا نھاد، بدن خود را قیراندود و با پرھاي پرند

سرانجام، بھ سومین درجھ راھبان فرقھ فرانسیسیان پیوست، كھ تابع نظامات سخت و شدید دیر . نمود
  : نبودند، و شعري سرود كھ تقواي محبت آمیز عھد وي را خالصھ میكند

  مادر دل شكستھ، سراپا سرشك،

  در برابر صلیب ایستاد، 

  كھ پسرش بھ حال نزع از آن آویزان بود،در حالي 
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  . حجاب روحش را گرانبار با الم و سوگوار در مرگ فرزند، تیغي از اندوه بدرید

  . اوه، كھ چھ اندوھناك و سخت رنجور بود آن مادري كھ با داشتن یگانھ پسري آن سان فرخنده فال شده بود

ھاي جانسوز سر  د، شیون آغاز كرد، و نالھو چون فرزند شریف خویش را در شكنجھ دید، بر خود لرزی
  . داد

كیست كھ مادر منجي ما را در چنین مشقتي گرفتار بیند و اندوھناك نشود كدامین كس است كھ چون آن 
مادر مھربان را در اندوه بیا مادرم، سرچشمھ محبت، بگذار من بھ كنھ درد تو پي برم، بگذار با تو 

بگذار این سان ; اره عیساي محبوب، خداوند و منجي ما، مشتعل گرددبگذار دل من با شر; سوگواري كنم
  . او را خشنود گردانم

; مادر مقدس، از بھر من چنین كن، ضرباتي را كھ بر پیكر چنین شھیدي وارد آمد در بن قلب من جاي ده
اده است، سھیم بگذار من در آالم فرزند تو، كھ جراحات جانكاه برداشتھ و بھ خاطر من بھ رسوایي تن در د

  . باشم

  . بگذار من از تھ دل در كنار تو بگریم، و تمام سالیان عمر با تو در مرگ منجي مصلوب سوگوار مانم

  . از جان و دل آمادھام كھ با تو در ماتم شریك باشم و با تو در كنار صلیب بر پا ایستم

اري بینم، و با درك فیض او پرورش بگذار كھ من در پناه صلیب ایمن باشم، بھ بركت فداكاري مسیح رستگ
  . آنگاه كھ جسم من خاك شد، بگذار روان من در جالل ملكوت با او رو بھ رو گردد; یابم

در میان سرودھاي مسیحي قرون وسطي فقط دو قطعھ شعر وجود دارد كھ با این منظومھ كوس ھمسري 
  . میزند

جشن كورپوس كریستي یا عید جسد تصنیف یكي قطعھ اي زمان بسراست كھ قدیس توماس آكویناس براي 
ساخت و ھنوز  ١٢۵٠دومي منظومھ موحش روز خشم است كھ آن را تومازو دا چالنو حدود سال . كرد

در این مورد دھشت روز محشر منبع الھام شاعر و سبب پیدایش . در مراسم قداس مردگان خوانده میشود
  . ھاي پرشكنجھ دانتھمنظومھاي است بھ تیرگي و بینقصي ھر كدام از رویا

كلیسا بھ شعایر و مراسم موثر دعاھا، سرودھاي روحاني، و قداس خود تشریفات با ابھت و حركت 
در كشورھاي اروپاي شمالي، در جشن میالد مسیح، مراسم . ھایي را در جشنھاي مذھبي افزود دستھ

لمت پیشتازنده در انقالب شتوي این آداب دوره جاھلیت با پیروزي آفتاب بر ظ. پرمسرتي را كھ تا كردند
را مردم آلمان، فرانسھ شمالي، انگلستان، و  ))یول((ھاي معروف بھ  ارتباط داشت، بھ ھمین سبب ھیمھ

انواع ھدایا و تحف آویزان میكردند، و ) )یول((اسكاندیناوي در اجاقھاي خود میسوزاندند، از درختان 
مجالس عیش و سوري تا دوازده شب پیاپي برپا بود كھ سرسختترین مردمان شكمپرست را از پا در 

از آن جملھ بود عید تجلي مسیح، جشن ختنھسوران،  -اعیاد و جشنھاي دیني فراواني وجود داشتند . میآورد
ھا، منتھا  این قبیل ایام و تمام یكشنبھ. ، عید قیام مسیح، عید صعود، عید پنجاھھ، و امثال آننخلیكشنبھ 

فرد . قدري كمتر از ایام متبركھ، روزھاي پرھیجاني در زندگاني مردمان قرون وسطي محسوب میشدند
ال بھ ھر نوع گناھي كھ مرتكب شده بود و بھ یاد میآورد اعتراف میكرد، مسیحي در عید قیام مسیح معمو

ھا را بر تن  خود را مطھر میساخت، موي سر و ریشش را كوتاه میكرد، و فاخرترین و راحتترین جامھ
در مراسم قداس بھ فیض رباني نایل و بیش از ھر موقع بھ كنھ احساسات آن درام خطیر . میآراست

در بسیاري از شھرھا، سھ روز آخر ھفتھ مقدس . ن در آن نقشي ایفا میكرد، واقف میشدمسیحي، كھ خویشت
pyجریان وقایع آالم مسیح را طي یك نمایش مذھبي ) یا ھفتھ مصادف با مصلوب ساختن و رستاخیز عیسي(
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اعیاد در چند مورد دیگر از )) ھا تعزیھ((این گونھ . با مكالمات و آواز ساده در كلیساھا مجسم میكردند
، ژولیانا، سرپرست یك صومعھ ١٢۴٠در حدود سال . گاھنامھ نجومي كلیسا بر مردم عرضھ میشدند

ھا در نزدیكي لیژ، بھ كشیش دھكدھاش اطالع داد كھ از غیب بھ وي الھام شده است، تا با برگزاري  راھبھ
یین قرباني مقدس بھ جشنوارھاي متضمن تشریفات و آداب مذھبي، باید جسم مطھر عیسي را چنانكھ در آ

، پاپ اوربانوس چھارم برگزاري چنین جشني را ١٢۶٢در . صورت قلب ماھیت دیده میشود تجلیل كند
تصویب، و قدیس توماس آكویناس را مامور كرد تا براي آن جشن دعاھا و سرودھاي روحاني مناسبي 

سرانجام عید كورپوس  ١٣١١آن فیلسوف شھر این امر خطیر را بھ خوبي انجام داد، و در . تصنیف كند
و در نخستین پنجشنبھ بعد از عید پنجاھھ، با حركت دادن دستھاي كھ پرشكوھترین ; كریستي بنیاد نھاده شد

این گونھ تشریفات مایھ جلب جماعات بزرگي شد و عده . نوع خود در طي سال بود، آن را جشن گرفتند
ودند كھ راه را براي اینجھاني قرون وسطي ھموار اینھا ب; زیادي از شركت كنندگان را غرق جالل ساخت

و بھ تشریفات پرشكوه اصناف شھرھا، مسابقات تورنوا، مراسم پذیرش افراد بھ سلك شھسواران، ; ساختند
و تاجگذاري پادشاھان جشنھاي نظامي كمك كردند تا با ھیجانات ناگھاني مذھبي، و تشریفاتي براي تصفیھ 

. فاقي افرادي را كھ طبعا متمایل بھ آرامش و صلحجویي نبودند مملو سازدروح و جسم، اوقات فراغت ات
كلیسا روش تعلیمات اخالقي خود را از راه ایمان بر پایھ استدالالت عقالني استوار نساخت، بلكھ براي این 

 منظور، بھ كمك درام، موسیقي، نقاشي، پیكرتراشي، معماري، افسانھ پردازي، و ادبیات، بھ حواس آدمي
توسل جست، و باید اذعان كرد كھ این گونھ توسلھا بھ حسیات عمومي، چھ براي خیر و چھ براي شر، بھ 

از راه . مراتب بیشتر نتیجھ میدھد تا رو آوردن بھ قوه عقالني انفرادي كھ دستخوش تغییر و تحول است
  . توسل بھ حسیات مردم بود كھ كلیسا ھنر قرون وسطایي را بھ وجود آورد

مردان و زنان قرون . این مراسم پرشكوه و پرتحمل در مراكزي بود كھ زایران متوجھ آن میشدند نھایت
وسطایي معموال براي كفاره گناھان یا نذري كھ كرده بودند، براي شفایي كھ بھ طور معجزه آسا میطلبیدند، 

ر و سرزمینھاي بیگانھ براي طلب بخشایش گناھان، و باالخره، مثل جھانگردان عھد جدید، براي دیدن مناظ
و پیدا كردن ماجرایي ضمن راه براي فرار از یكنواختي زندگاني محدود خالي از شور و شر، بھ عزم 

در پایان قرن سیزدھم، تعداد این قبیل مراكز زیارت مسیحیان . زیارت اماكن معیني بھ حركت در میآمدند
فلسطین میكردند و گاھي پیاده، یا با تنپوشي كھ دالورترین زائرین عزم سفر . بھ حدود ده ھزار بالغ میشد

. فقط یك پیراھن بود، معموال با صلیب، عصا، و كیسھاي كھ جملگي را كشیشي بخشیده بود بھ راه میافتادند
در . ، لیدبر، اسقف كامبره، ساالر قافلھاي بود مركب از سھ ھزار نفر زوار اورشلیم١٠۵۴در سال 
ماینتس، و اسقفھاي شپایر، بامبرگ، و اوترشت، بھ اتفاق ده ھزار نفر  ، دو اسقف اعظم كولوني و١٠۶۴

سھ ھزار نفر از این جماعت بین . مسیحي كھ بھ دنبال ایشان روان بودند، بھ عزم اورشلیم حركت كردند
جماعت دیگري از . راه بھ ھالكت رسیدند، و فقط دو ھزار نفر بھ سالمت بھ زاد بوم خود باز گشتند

اي زیارت استخوانھایي كھ بھ گفتھ مشھور از آن یعقوب حواري در كومپوستال واقع در اسپانیا زایران، بر
در . ھاي پیرنھ عبور كردند، یا از راه اقیانوس اطلس جان خویش را بھ خطر انداختند بود، از كوه

یساي انگلستان، زایران مسیحي بھ دیدن مزار قدیس كاثبرت در دارم، مقبره ادوارد خستوان در كل
وستمینستر، مرقد قدیس ادمند در بري، كلیسایي كھ بھ گمان مردم ساختھ دست یوسف رامھاي در شھر 

در فرانسھ مقصد زایران . گالستنبري بود، و باالتر از ھمھ بھ دیدن مزار تامس ا بكت در كنتربري میرفتند
نین كلیساي نوتردام دیگري مسیحي عبارت بود از سن مارتن در تور، كلیساي نوتردام در شارتر، و ھمچ

در ایتالیا، مقصد زایران، كلیسا و استخوانھاي قدیس فرانسیس آسیزي، و . ولھ - آن  - پویي  -در لو 
سانتاكازا یا خانھ مقدس در لورتو بود كھ بھ گمان مومنان ھمان خانھاي بود كھ مریم با عیسي در ناصره 

آخرین مبارز صلیبي را از فلسطین بیرون كردند،  مشھور بود كھ چون تركان. در آنجا زندگي میكردند
سپس آن را از دریاي ). ١٢٩١(فرشتگان این خانھ بلند كردند و در محل دالماسي بھ زمین گذاشتند 

رسانیدند، و بھ ھمین سبب بود كھ آن دھكده مقدس را ) لورتوم(ھاي آنكونا  آدریاتیك گذرانیدند و بھ بیشھ
  . لورتو نام نھادند

ھاي عالم مسیحیت زایران را بھ شھر رم رھبري میكردند تا در آنجا بھ زیارت مرقد دو  تمام جاده باالخره
با دیدار از مراكز یا كلیساھاي معروف شھر گناھانشان بخشوده ; حواري عیسي، پطرس و بولس، نایل آیند
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، پاپ ١٢٩٩در . یا در جشن سالگرد واقعھ مھمي از وقایع و اعیاد تاریخ مسیحي شركت جویند; شود
میالدي تدارك جشن بزرگي را اعالم كرد و در مورد تمام  ١٣٠٠بونیفاكیوس ھشتم براي حلول سال 

اشخاصي كھ بھ شھر رم بیایند و در مراسم عبادت كلیساي سان پیترو در آن سال شركت جویند آمرزش 
تر از دویست ھزار نفر تخمین زدھاند كھ در آن دوازده ماه ھیچ روزي نبود كھ كم. عمومي مقرر داشت

ھنگام عید، رویھمرفتھ دو میلیون نفر زایر ھر كدام ; ھاي شھر رم بگذرند مردم شھرھاي بیگانھ از دروازه
از این ھدایاي اندك، در برابر مقبره پطرس حواري، چنان گنجینھ عظیمي انباشتھ ; مبلغ اندكي ھدیھ كردند

كتب راھنماي . ل جمع آوري آن مسكوكات بودندشد كھ دو كشیش، كج بیل بھ دست، شب و روز مشغو
سفر، بھ زوار تعلیم میداد كھ از كدام راه سفر، و قبل از رسیدن بھ مقصد، حین راه، از چھ اماكني دیدن 

براي ما درك این نكتھ خالي از اشكال نیست كھ چون زایران با تنھاي كوفتھ و ھیئت غبارآلود سواد . كنند
دند، چھ شعفي دلھاي آنھا را ماالمال میساخت و چگونھ ھمگي با ھم در حمد و رم را میدی)) شھر ابدي((

  : ستایش آواز بر میداشتند كھ 

اي شھري كھ با . اي رم بزرگوار، اي كھ ملكھ تمام شھرھاي جھاني و پسندیدھتر از تمامي شھرھاي عالم
از فراز ; اكره سپیديخون گلگون شھیدان سرخ رنگي، و در عین حال با سوسنھاي پاك دوشیزگان ب

  ! از زبان ھمھ نسلھا، تو را تحیت میفرستیم. ما تو را ستایش میكنیم. سالیان، ما تو را درود میگوییم

بھ مردم تعلیم داد كھ كار . كلیسا بھ این مراسم مذھبي گوناگون پارھاي از رسوم اجتماعي را نیز افزود
كردن حیثیتي دارد و عار نیست، و خود، با گماشتن رھبانان بھ كار كشاورزي و صنعت، دستورھاي خود 

نجام امور خیریھ بھ سازمان كارگران را در اصناف تقدیس كرد و خود براي ا. را بھ موقع عمل گذاشت
ھر كلیسایي تحصنگاه افراد بود، و اشخاصي كھ تحت تعقیب بودند . ھاي مذھبي مبادرت جست تشكیل رستھ

حق داشتند در یكي از آنھا آن قدر بنشینند تا آنكھ غلیان احساسات دنبال كنندگان آنھا فرو نشیند و جاي خود 
تحصن بعنف از كلیساھا یك نوع بیحرمتي بھ دستگاه بیرون كشیدن اشخاص م. را بھ تعقیب قانوني بسپرد

كلیسا، یا كلیساي جامع، عالوه بر یك مركز روحاني، . روحاني بود كھ مرتكب را سزاوار تكفیر میساخت
پارھاي اوقات، محوطھ مقدس یا حتي خود كلیسا، با رضایت . در حكم باشگاه اجتماعي دھكده یا شھر بود

در آنجا بیشتر ساكنان دھكده غسل . آبجو مورد استفاده قرار میگرفت روحانیان خوش مشرب، انداختن
در آنجا مردان و زنان سالمندتر روزھاي یكشنبھ . تعمید دیده بودند و بعد از مرگ بھ خاك سپرده میشدند

. و دختران و پسران جوان براي خودنمایي و دیدن دیگران گرد میآمدند; براي بحث یا وراجي جمع میشدند
در آنجا جمیع آثار ھنریي كھ مردمان دھكده . جا گدایان اجتماع میكردند، و صدقات كلیسا توزیع میشددر آن

را بر آن وقوف بود براي تزیین خانھ خدا جمع میآمد و ظلمت فقر ھزاران خانھ بھ نور پرستشگاھي كھ 
وحاني خود میدانستند خود ایشان با رنج فراوان ساختھ بودند و آن را از آن خویش و خانھ اشتراكي و ر

از برج كلیسا، ناقوسھا ساعات شبانروز را اعالم میداشتند یا مردم را بھ اداي فرایض مذھبي . منور میشد
احضار میكردند، و آھنگ آن جرسھا از ھر موسیقیي، جز سرودھایي كھ آھنگھا و دلھا را با ھم متحد و 

از نووگورود تا . داس گرم میساخت دلنوازتر بودایماني را كھ بھ سردي میگرایید با مزمورھاي مراسم ق
ھا و برجھاي ناقوس بھ طرز مخاطره آمیزي سر بھ آسمان  كادیث، و از اورشلیم تا ھبریدیز، مناره

  . برافراشتھ بودند، زیرا افراد بدون امید قادر بھ زندگي و راضي بھ مرگ نیستند

V -  قانون كلیسایي  

پھلو بھ پھلوي این لیتورژي بغرنج و رنگارنگ، یك سلسلھ احكام و قوانین شرعي بغرنجتري بھ وجود آمد 
كھ نحوه عمل و تصمیمات كلیسایي را تعیین میكرد كھ حاكم بر سرنوشت قلمروي بھ مراتب پھناورتر و 

قانون كلیسایي در واقع . متنوعتر از ھر امپراطوریي بود كھ تا این تاریخ قدم بھ عرصھ وجود نھاده بود
عبارت بود از تلفیق تدریجي رسوم مذھبي كھن، عباراتي از كتاب مقدس، آراي آباي كلیسا، قوانین روم یا 

برخي از قسمتھاي قانون نامھ . اقوام بربري، فرامین شوراھاي كلیسایي، و باالخره تصمیمات و عقاید پاپھا
سایر بخشھا را طوري جرح و تعدیل كردند . اقتباس شد یوستینیانوس براي نظارت در طرز رفتار كشیشان
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در اروپاي باختري، گردآوري قوانین . تا با نظرات كلیسا درباره ازدواج، طالق، و وصایا سازگار باشند
كلیسایي در طي قرن ششم تا ھشتم میالدي صورت گرفت، لكن در مشرق، امپراطوران بیزانس ھر چند 

بود كھ قوانین كلیساي رومي بھ  ١١۴٨در حدود سال . ونھ احكام میپرداختندزماني یك بار بھ تدوین این گ
  . ھمت گراتیانوس بھ صورت قطعي قرون وسطایي خود در آمد

گراتیانوس در آغاز كار رھباني بود از دیرنشینان بولونیا كھ احتماال در دانشگاه آن شھر نزد ایرنریوس 
ي معیاري از احاطھاش بر حقوق رومي و فلسفھ قرون شكي نیست كھ تالیف عظیم و. تحصیل كرده بود

  . وسطایي ھر دوست

نام ) احكام(گراتیانوس اثر خویش را سازگاري نظامات متباین خواند، كھ نسلھاي بعد از وي آن را دكرتوم 
  . نھادند

یش تا سال از تاریخ پیدا - در این كتاب، قوانین و رسوم، احكام شوراھاي كلیسایي، و پاپھا، و آراي كلیسا 
درباره اصول عقاید دین، شعایر و مراسم، سازمان و اداره نگاھداري اموال كلیسایي، آیین دادرسي و 

ھاي روحاني، نظامات زندگي رھبانان، و عقد ازدواج و احكام ارث نظم و تسلسل  ھاي قضایي دادگاه پیشینھ
وقي این كتاب تحت تاثیر اثر آبالر احتمال دارد كھ گراتیانوس در طرز توضیح و تشریح نكات حق. بخشید

قرار گرفتھ باشد، لكن قدر مسلم این است كھ بعد از گراتیانوس طرز تحلیل وي  چنینموسوم بھ چنین، و نھ 
گراتیانوس آن بود كھ ابتدا بحث را با ذكر قضیھاي روش . تا اندازھاي در روش حكماي مدرسي موثر افتاد

از یك منبع موثق آغاز میكرد، آنگاه تمام نظرات یا سوابقي را كھ در رد آن قضیھ موجود بود نقل مینمود، 
ھر چند كھ كلیسا كتاب مزبور . درصدد رفع آن تناقض بر میآمد، و خود تفسیري درباره آن مطلب میافزود

نھایي قبول نكرد، براي دوراني كھ موضوع بحث و فحص قرار گرفتھ بود،  را بھ منزلھ یك مرجع
، و )١٢٩۴(، بونیفاكیوس ھشتم )١٢٣۴(گرگوریوس نھم . مجموعھاي بود بسیار ضروري و تقریبا مقدس

این تعلیقات، و پارھاي حواشي مختصر . ھر كدام حواشي و تعلیقاتي بر آن افزودند) ١٣١٣(كلمنس پنجم 
با كتاب احكام گراتیانوس تحت عنوان مجموعھ احكام شرع منتشر كردند، كھ این ) ١۵٨٢(دیگر، را در 

در واقع موضوعات و مباحثي كھ  .بودمجمعالقوانین كلیسایي ھمسنگ مجموعھ قوانین مدني یوستینیانوس 
ن كلیسایي میآمد بھ مراتب مبسوطتر از ھر قانون نامھ حقوق مدني بود كھ در آن عصر مدون كرده در قانو

در قانون كلیسایي نھ فقط از طرز تشكیالت اصول دین و كار كلیسا بحث میشد، بلكھ این مجموعھ . بودند
ي مسیحیان، آیین حاوي نظاماتي بود درباره مناسبات میان اقوام مسیحي با ملل غیرمسیحي در سرزمینھا

بازجویي و سركوبي بدعتھا، سازمان مبارزات صلیبیون، قوانین عروسي، حاللزادگي، سھم زن از دارایي 
ھمچنین قوانیني درباره تحلیف، قسم ; مرد متوفا، زنا، طالق، وصایا، كفن و دفن، زنان بیوه، و كودكان یتیم

ب كلیسایي، افترا، رباخواري، و قیمتھاي دروغ، بیحرمتي بھ مقدسات، كفرگویي، خرید و فروش مناس
و دیگر تدابیر محدود ساختن جنگ و )) متاركھ االھي((; ھا نظاماتي در باب اداره مدارس و دانشگاه; عادلھ

موارد صدور احكام تكفیر، لعن و تحریم مراسم مذھبي و حكم ; اداره محاكم اسقفي و پاپي; تدارك صلح
و روابط میان محاكم كلیسایي و مدني، و ; ھاي روحاني از طرف دادگاهاجراي مجازاتھاي مقرر ; بازداشت

كلیسا معتقد بود كھ این مجموعھ عظیم قوانین براي عموم مسیحیان الزمالرعایھ . میان حكومت و كلیسا
میباشد، و این حق را براي خود محفوظ میداشت كھ در مورد ھر گونھ تخلفي انواع مجازاتھاي جسماني و 

یا بھ )) فتواي خون((ھاي كلیسایي حق نداشت بھ صدور  فقط ھیچ یك از دادگاه. مقرر دارد روحاني را
عبارت دیگر حكم قتل در مورد بزھكاري مبادرت معموال قبل از پیدایش دستگاه تفتیش افكار اتكاي كلیسا 

یر یا جزئي، یك تكفیر صغ. بھ این بود كھ رعب و ھراسھاي دیني در دل متخلفان بالقوه یا مجرمان اندازد
این مجازاتي بود كھ ھر كشیشي حق داشت آن را بھ . مسیحي را از اجراي شعایر كلیسا محروم میساخت

اگر متخلفي كھ محكوم شده بود قبل از طلب و دریافت آمرزش در میگذشت، بھ عقیده . موقع اجرا گذارد
كھ اكنون تنھا نوع (تكفیر كبیر . ردمومنان چنین تكفیري حكم محكومیت ابدي بھ عذاب اخروي را پیدا میك

و آن . حكمي بود كھ تنھا از جانب شوراھاي دیني یا نخست كشیشان صادر میشد) تكفیر از جانب كلیساست
حكم تكفیر كبیر . نیز فقط در مورد شخص یا اشخاصي بود كھ در حوزه صالحیت شوراھا یا اسقفان باشند

ا روحاني با جامعھ مسیحي محروم میكرد، بھ این معني شخص محكوم را از ھر گونھ ھمبستگي حقوقي ی
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كھ تكفیر شده نمیتوانست از دست كسي بھ یك دادگاه كلیسایي دادخواھي كند، یا حق ارث داشتھ باشد، یا 
بھ ; عملي انجام دھد كھ از لحاظ حقوقي معتبر باشد، لكن دیگران میتوانستند او را مورد تعقیب قرار دھند

مجاز نبود كھ با وي بر سر یك سفره بنشیند یا صحبت كند، زیرا چنین عملي متخلف  عالوه، ھیچ مسیحي
ھنگامي كھ روبر، پادشاه فرانسھ، براي ازدواج با برادرزاده خویش . را محكوم بھ تكفیر صغیر میساخت

ھ در دو نفر خدمتكاري ك. ، كلیھ درباریان و تقریبا ھمگي خدمتكارانش او را ترك گفتند)٩٩٨(تكفیر شد 
دربار ماندند ھر خوراكي را كھ بر سر سفره پادشاه باقي میماند در آتش میریختند تا مبادا از این طریق 

بعضي اوقات كھ جرم بھ منتھا درجھ شدید بود، كلیسا، عالوه بر تكفیر، شخص متخلف را . ملوث شوند
  . لعنت میكرد

ل بر یك سلسلھ عبارات مبسوط موكد و دقیق بھ این معني كھ بر حكم تكفیر حكم لعني نیز میافزود مشتم
اگر اشكال بھ ھمینجا ختم نمیشد، آنگاه آخرین تیري كھ شخص پاپ در تركش داشت تحریم تمام یا . حقوقي

قومي كھ خود را سخت نیازمند شعایر دیني میدانست و میترسید از آنكھ مبادا . اغلب مراسم مذھبي بود
گریبانش را بفشرد، دیر یا زود، شخص تكفیر شده را مجبور بھ  بدون آمرزش گناھان ناگھان دست اجل

 ١١٠٢در مورد فرانسھ، بھ سال  ٩٩٨این گونھ فرامین تحریم مراسم مذھبي بھ سال . آشتي با كلیسا میكرد
  . در مورد خود شھر رم صادر شد ١١۵۵در مورد انگلستان، و بھ سال  ١٢٠٨در مورد آلمان، بھ سال 

ام تكفیر و تحریم بعد از قرن یازدھم از تاثیر این حربھ، كھ در دست پاپھا بود، بھ افراط در صدور احك
گھگاھي پاپھا از صدور فرمان تحریم براي مقاصد سیاسي استفاده میكردند، چنانكھ . مراتب كاست

د اینوكنتیوس دوم پیزا را تھدید كرد كھ اگر بھ اتحادیھ توسكاني نپیوندد، چنین خطري را بھ جان خواھ
ھایي كھ  از جملھ در مورد نادرستي مردم در پرداخت عشریھ - فرامین تكفیر عمومي و دستھجمعي . خرید

بھ قدري فراوان شد كھ بخشھاي عظیمي از جامعھ مسیحي دانستھ یا ندانستھ از  -بھ كلیسا بدھكار بودند 
ا نادیده میانگاشتند و مورد حقوق اجتماعي و روحاني محروم میشدند، یا اگر اطالع پیدا میكردند، لعنت ر

. استھزا قرار و چھاردھم، در مورد میالن، بولونیا، و فلورانس سھ مرتبھ حكم تكفیر عمومي صادر شد
اسقف گیوم لومر اظھار  ١٣١١در سال . میالن سومین فرمان تحریم را مدت بیست و دو سال نادیده گرفت

تن، و حتي ھفتصد تن تكفیر شده را در قلمرو  بعضي اوقات با چشم خود سیصد یا چھار صد((داشت كھ 
كھ قدرت دستگاه روحاني را حقیر میشمردند و نسبت بھ كلیسا و خدام آن ... یك كشیش مشاھده كردھام 

فیلیپ اوگوست و فیلیپ زیبا ھیچ كدام بھ فرامین تكفیري كھ .)) سخنان ناھنجار و كفرآمیز بر زبان میراندند
  . ایي نكردنددرباره آنھا صادر شد اعتن

. این گونھ بي اعتناییھاي اتفاقي مقدمھ كاھش قدرت قانون كلیسایي در مورد مردمان غیر روحاني اروپا بود
از آنجا كھ كلیسا چنین عرصھ وسیعي از فعالیتھاي بشري را زیر فرمان خود در آورده بود، در عرض 

ھ شده بود، لكن در قرون سیزدھم و ھزاره اول اشاعھ مسیحیت، قدرت حكومتھاي غیرمذھبي در ھم شكست
چھاردھم ھمچنانكھ حكومتھاي غیر روحاني قدرت بیشتري بھ ھم زدند، حقوق مدني نیز امور بشري را 

در موضوع حق عزل و نصب اسقفان و . یكي بعد از دیگري از چنگ قانون كلیسایي بیرون آورد
گر از قبیل تعلیم و تربیت، ازدواج، اخالقیات، روحانیان، كلیسا حقا مبارزه را برد، اما در اكثر مسائل دی
ممالكي كھ، در زیر كنف حمایت و بھ اجازه . اقتصاد، و جنگ، قدرت و نفوذ كالمش رو بھ كاھش نھاد

كلیسا، در سایھ نظام اجتماعي پرداختھ دست كلیسا بزرگ شده بودند خودشان را بالغ خواندند و بھ جریان 
لكن . سي از دین دست زدند، كھ امروزه اوج تكامل آن را بھ چشم میبینیمطوالني تفكیك امور مدني و سیا

كار علماي احكام كلیسایي، مثل اكثر فعالیتھاي خالقھ، بھ ھدر نرفت، بلكھ بزرگترین سیاستمداران كلیسا را 
را  آماده و تربیت كرد، در انتقال حقوق رومي بھ دنیاي جدید سھیم شد، حقوق مشروع زنان بیوه و كودكان

باال برد، اصل سھم زن بیوه از دارایي شوھر را در حقوق مدني اروپاي باختري بنیاد نھاد، و ھمچنین بھ 
قانون كلیسایي از جملھ كامیابیھاي عظیم متفكران قرون . طرح اسلوب و تعابیر فلسفھ مدرسي كمك كرد
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VI  -  روحانیان  

آنھایي كھ در دایره سلطھ دین بودند، : دو طبقھ تقسیم میكردنددر مكالمات قرون وسطایي، كلیھ مردم را بھ 
برخي از رھبانان . بود، یك راھبھ نیز ھمین طور)) یك مذھبي((یك راھب . بودند)) اھل دنیا((و آنھایي كھ 

در این مورد، غرض از كشیش رسمي . را تشكیل میدادند)) كشیشان رسمي((در عین حال كشیش بودند و 
سایر روحانیان را كال روحانیان . پیروي میكرد) رسوم و نظامات صومعھ(از رگوال كشیشي بود كھ 

كلیھ . مینامیدند، زیرا خارج از نظارت دیرھا یا ، بھ اصطالح آن دوره، در دنیا زندگي میكردند)) دنیوي((
. پا دكمھ میخوردرھبانان، از ھر مقام و درجھ، وسط سر خود را میتراشیدند، جبھ باال بلندي بھ از سر تا بھ 

مثل دربانھا، قارئین، جنگیرھا، و خدام اطالق میشد، )) ھاي كوچكتر رتبھ((لفظ روحاني نھ فقط بر شاغلین 
ھا، كلیھ آموزگاران، و تمامي افرادي بھ كار میرفت كھ بھ عنوان  بلكھ در مورد تمام دانشجویان دانشگاه

پزشكان، قضات، ھنرمندان، و مولفان در میآمدند، یا  طلبھ علوم سر خود را تراشیده بودند و بعدا در سلك
از آنجا كھ كلیھ این افراد با دفتر و كتاب سر و . بھ عنوان محاسب یا دستیار یك نفر ادیب خدمت میكردند

از یك منبع سرچشمھ ) Clerk(و لغت محرر ) Clerical(كار داشتند، در زبانھاي اروپایي، واژه روحاني 
ھاي باالي روحاني نبودند اجازه داشتند كھ ازدواج كنند و بھ ھر نوع  روحانیاني كھ داراي رتبھ. گرفتھ است

  . حرفھ شریفي اشتغال ورزند، و مكلف نبودند وسط سر خود را بھ شیوه رھبانان بتراشند

یشي، شماسي، و نایب شماسي از كش)) ھاي مقدس رتبھ((یا بھ اصطالح روحانیان )) مھم((سھ رتبھ 
بھ طور كلي، ; مقاماتي بودند كھ چون شخص یكي از آنھا را قبول میكرد، غیرممكن بود از آن دست بكشد

بعد از گرگوریوس ھفتم، در . ھا از قرن یازدھم بھ بعد بھ ھیچ وجھ حق ازدواج نداشتند واجدین این رتبھ
لكن باید دانست كھ از . ازدواج كردند و یا ھمخوابھ داشتند میان كشیشان التین بھ افرادي بر میخوریم كھ

كشیشي كھ امور روحاني حوزھاي را بر  .میشداین تاریخ بھ بعد چنین مواردي بیش از پیش نادر محسوب 
از آنجا كھ طبیعتا حوزه قلمرو یك كشیش و . ا لذات روحاني قانع سازدعھده داشت ناگزیر بود خود را ب

ھمچنین یك روستاي خاوندي یا یك دھكده ھر دو داراي حدود واحدي بودند، بھ ھمین سبب شخص كشیش 
كمتر اتفاق میافتاد كھ كشیش . را قاعدتا خاوند یا مالك آبادي، با جلب نظر و توفیق اسقف، بھ كار میگماشت

آدم فاضل متبحر باشد، زیرا در آن دوره فرا گرفتن تعلیمات عالي كاري پرخرج، و كتاب كمیاب  یك نفر
براي یك كشیش ھمین قدر كفایت میكرد كھ از عھده خواندن دعاھا و كتاب راھنماي فرایض و اجراي . بود

شر امور مذھبي شعایر دیني برآید و كار عبادت و امور خیریھ كشیش در واقع یك نایب كشیش بود كھ مبا
حوزه او را اجیر میكرد تا، در برابر یك چھارم درآمد حاصلھ از حوزه روحاني محل، امور مذھبي آنجا را 

بھ این ترتیب، مباشر امور مذھبي حوزه ممكن بود از چھار یا پنج حوزه مختلف صاحب عایدي . اداره كند
)) ھزینھ محراب((ند و از طریق گرفتن باشد، و حال آنكھ كشیش یك محل در عین فقر و فاقھ زندگي ك

در این منازعھ . ھنگام غسل تعمید، عقد ازدواج، كفن و دفن، آیین قداس براي مردگان روزگار بگذراند
. طبقاتي میان روحانیان، گاھي كشیش جانب مستمندان را میگرفت، ھمچنانكھ در مورد جان بال اتفاق افتاد

زیرا، بر اثر رقابت شدید میان ادیان و مذاھب،  -ف قیاس نبود اصول اخالقي وي با كشیش عصر جدید طر
با اینھمھ، بھ طور كلي، وي در  -اینك شخص كشیش مجبور است اخالقیات را نھایت درجھ رعایت كند 

بھ عیادت بیماران میرفت، ; عین عطوفت و شكیبایي و بھ پیروي از نداي وجدان وظایفش را انجام میداد
را تسلي میداد، بھ تعلیم و تربیت جوانان میپرداخت، دعاھا را جویده جویده تالوت مردمان مصیبت دیده 

بسیاري از كشیشان این . میكرد، و مردمي خشن و شھوت پرست را رام و پیرو اصول اخالقي میساخت
بودند لكي، تاریخنویسي كھ خود اعتقادي )) گل سرسبد مردم روي زمین((دوره در نظر شقیترین مخالفشان 

ھیچ جماعتي از مردان نیامده است كھ این سان بیریا و بي شایبھ، با : ((ھ ادیان نداشت، چنین نوشتب
ھاي دنیوي را فداي وظیفھ  شوري خالي از دنیادوستي، بدون ھیچ گونھ منافع شخصي، عزیزترین جیفھ

دو مقام .)) اشدكرده و با شجاعتي بیپروا ھر نوع رنج و سختي و حتي مرگ را بر خویشتن ھموار كرده ب
اسقف عبارت از كشیشي بود كھ وي را . كشیشي و اسقفي از مقامات و درجات مقدس بھ شمار میرفتند

و ھمھ یك (ھاي متعددي كھ زیر نظر چندین نفر كشیش اداره میشدند  براي ھماھنگ ساختن امور حوزه
یك اسقف را كشیشان و خود  از لحاظ اصولي و نظري،. انتخاب میكردند) حوزه اسقفي را تشكیل میدادند
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بعد از سال . معموال قبل از گرگوریوس ھفتم وي را شخص خاوند یا پادشاه معین میكرد. مردم بر میگزیدند
. ، كار انتخاب اسقف زیر نظر مجمع كشیشان كلیساي جامع و با ھمكاري پاپ صورت میگرفت١٢١۵

شخص اسقف احالھ میكردند، و كار دادگاه  بسیاري از امور غیر روحاني و ھمچنین كارھاي مذھبي را بھ
مخصوص اسقف رسیدگي بھ پارھاي از دعاوي مدني، بھ عالوه تمام مرافعاتي بود كھ عموم كشیشان، از 

لكن از اختیارات ; اسقف قدرت عزل و نصب كشیشان را داشت. ھر درجھ و مقام، در آن ذي نفع بودند
ھا بتدریج كاستھ میشد، زیرا پاپھا، كھ از قدرت اسقفان اسقف در مورد روساي دیرھا و اداره امور دیر

در آمد وي تا حدي از محل . ھاي مختلف صومعھنشین را مستقیما زیر نظر خود در آوردند میترسیدند، فرقھ
بعضي . ھاي كشیشان وي و اكثر از امالكي تامین میشد كھ منضم بھ حوزه اداره اسقف بود عواید حوزه

نامزدھاي مقام . آنچھ از حوزه یك نفر كشیش میگرفت بھ ھمان حوزه بر میگردانداوقات، وي زیادتر از 
اسقفي معموال موافقت میكردند كھ مبلغي براي تصدي پاپھا تقدیم میشد، و از آنجا كھ اسقفان در حكم حكام 

. ندغیرمذھبي نیز بودند، گاھي تسلیم ضعف نفس میشدند و خویشان خود را بھ مناصب پرمداخلي میگماشت
چون خداوند اسقفان را از اوالد محروم فرمود، شیطان بھ آنھا ((پاپ آلكساندر سوم شكایت میكرد كھ 

بسیاري از اسقفان چون از خاوندان فئودال میشدند، در عین تجمل زندگي میكردند، لكن .)) برادرزاده داد
  . بي خویش كردندبسیاري بودند كھ عمر و ھم خویش را صرفا وقف انجام تكالیف اداري و مذھ

احضار یا ریاست بر یك شوراي ایالتي كلیسا . در راس اسقفان یك ایالت، سراسقف یا مطران قرار داشت
برخي از سراسقفان، بھ واسطھ خصال پسندیده یا مكنت سرشاري كھ داشتند، . از اختیارات مطران بود

راسقفان ھامبورگ، برمن، كولوني، در آلمان س. تقریبا تمامي عمر را در ایاالت خویش حكومت میكردند
تریر، ماینتس، ماگدبورگ، و سالزبورگ، ھمگي از خاوندان مقتدر فئودال بودند، كھ در چندین مورد 
امپراطوران آنھا را براي صدر اعظمي، اداره مملكت، مشورت، و نمایندگي مخصوص امپراطوري 

ي در فرانسھ، نورماندي و انگلیس ایفا سراسقفان رنس، روان، و كنتربري نقش ھمانند. انتخاب كردند
بھ  - مثل اسقف اعظم تولدو، لیون، ناربون، رنس، كولوني، و كنتربري  - پارھاي از اسقفان اعظم . میكردند

عالیترین مدارج روحاني رسیدند و ، در سراسر ناحیھ خویش، در كلیھ مسائل دیني مرجع تقلید روحانیان 
  . شدند

در قرون . ن شورایي تشكیل میدادند كھ بھ منزلھ حكومت منتخبي براي كلیسا بودھر چند وقت یك بار، اسقفا
لكن . بعد، این قبیل شوراھا خود را برخوردار از اختیاراتي دانستند بھ مراتب بیش از اختیارات شخص پاپ

در دوران مورد بحث، مقارن با ظھور مقتدرترین پاپھا، ھیچ كس در اروپاي باختري نبود كھ منكر 
افتضاحات قرن دھم با . ختیارات مطلق دیني و روحاني خلیفھ خدا بر روي زمین، یعني اسقف رم، شودا

در میان نوسانات و . جبران شده بود) گرگوریوس ھفتم(فضایل و محاسن افرادي چون لئو نھم و ایلدبراندو 
اینوكنتیوس سوم ادعا  كشمكشھاي قرن دوازدھم، رفتھ رفتھ قدرت دستگاه پاپي چنان گسترش یافتھ بود كھ

پادشاھان و امپراطوران ركاب خادم . میكرد كھ باید تمامي جھان زیر نگین خلیفھ روحاني رم باشد
اكنون نیل بھ كرسي پاپي باالترین . سفیدپوش خدام خدا را بھ احترام نگاه میداشتند و پاي وي را میبوسیدند

  . ھدف بلندپروازي بشر شده بود

در سختگیرترین مكاتب االھیات و حقوق، براي تحصیل مقامي در سلسلھ مراتب  عالیترین عقالي عھد،
و آنھایي كھ بھ مقامات عالیھ نایل میشدند مردان با كیاست و شجاعي بودند كھ از ; كلیسا كوشش میكردند

د و اجراي خط مشیھایي كھ زیر نظر این گونھ افرا. تكلیف خطیر اداره یك قاره ھراسي بھ دل راه نمیدادند
آنچھ گرگوریوس ھفتم ناتمام . مشاوران آنھا شكل میپذیرفت بھ ھیچ وجھ با مرگ خود آنھا راكد نمیماند

مبارزاتي را كھ اینوكنتیوس سوم و گرگوریوس ھفتم براي جلوگیري . گذاشت اینوكنتیوس سوم تكمیل كرد
  . از محصور چھارم و آلكساندر چھارم با پیروزي بھ پایان رسانیدند

ظ نظري ، قدرت پاپ از آنجا ناشي میشود كھ جانشین حواریون و وارث اختیاراتي بود كھ مسیح بھ از لحا
یك حكومت مردم بر اصل  - از این لحاظ، حكومت كلیسا یك حكومت دیني بود . ایشان تفویض كرده بود

اني، جانیان دین و بھ دست خلفاي خدا بر زمین، كھ در عالم مسیحیت، بھ استثناي معیوبین دماغي و جسم
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محكوم، افراد تكفیر شده و بردگان، ھر كسي حق داشت در سلك روحانیان وارد شود، و در صورت لیاقت، 
مانند سیستم حكومتي، در این مورد نیز شخص غني، براي فراھم آوردن مقدمات . بھ مقام پاپي ارتقا یابد

اختیار داشت، لكن در تحصیل مشاغل  باال رفتن از نردبان دراز سلسلھ مراتب، عالیترین فرصتھا را در
. روحاني بھ روي ھمگان باز بود، اكثرا قریحھ بود كھ توفیق جوینده را مسلم میساخت نھ حسب و نسب

وارد شدن افراد تازه . ھاي بیبضاعت برخاستند چندین تن از پاپھا و صدھا نفر از اسقفھا از میان خانواده
ھ مراتب دستگاه روحاني بھ طور مداوم، قوه مدركھ كشیشان را نفس، از ھر درجھ و طبقھ، بھ میان سلسل

بھ طوري كھ قبال  .))بودسالیان سال تنھا وسیلھ واقعي در تصدیق تساوي ابناي بشر ((پرورش داد و 
كھ در نزدیكي رم مقیم )) اسقفان كاردینال((تخاب پاپ منحصرا بھ حق ان ١٠۵٩مذكور افتاد، در سال 

از آنجا كھ رفتھ رفتھ پاپ عدھاي از افراد ملل مختلف را بھ مقام كاردینالي منصوب . بودند واگذار شد
كرد، جرگھ آن ھفت تن كاردینال مبدل بھ یك مجمع مقدسي شد مركب از ھفتاد عضو كھ نشان اختصاصي 

كاله سرخ و جبھ ارغواني بود، و در سلسلھ مراتب روحاني درجھ و مقام جدیدي پدید آمد كھ ھر یك از آنھا 
  . از لحاظ اھمیت بعد از مقام پاپ قرار داشت

شخص پاپ بھ دستیاري این گونھ افراد، و با دستگاه اداري مبسوطي مركب از روحانیان و دیگر عمال و 
ضائیھ وي را تشكیل میدادند، بر یك امپراطوري روحاني ماموراني كھ دربار پاپي یا دیوان مجریھ و ق

تشكیل یك شوراي عمومي با . حكومت میكرد كھ در قرن سیزدھم بھ اوج قدرت و عظمت خود رسیده بود
حضور اسقفان از اختیارات انحصاري وي بود، و قوانین مصوبھ این شورا ھیچ گونھ مناط اعتباري نبود 

نظر، و تكمیل قانون كلیسایي و معافیت افراد از رعایت این قوانین مختار مگر آنكھ با در تفسیر، تجدید 
تنھا او بود . وي مرجع و محكمھ استیناف كلیھ تصمیماتي بود كھ از طرف محاكم اسقفي اتخاذ میشدند. بود

 كھ میتوانست پارھاي گناھان كبیره را بیامرزد، در مورد جرایم كبیره فرمان آمرزش صادر كند، یا فردي
، كلیھ اسقفان مجبور بودند نسبت بھ وي سوگند اطاعت و ١٠۵٩بعد از . را بھ مقام قدیسي ارتقا دھد

جزایري مثل ساردني و . وفاداري یاد كنند و نظارت در امور قلمرو خویش را بھ نمایندگان وي واگذارند
خویش میشناختند و بھ او باج سیسیل، اقوامي مانند انگلیسیھا، مجارھا، و اسپانیاییھا وي را خاوند فئودال 

بھ مدد اسقفان، كشیشان، و رھبانان، ھر گوشھ اي از این قلمرو پھناور زیر نظر و فرمان پاپ . میدادند
این گونھ افراد یك دستگاه اداري و سازمان جاسوسي عظیمي را تشكیل میدادند كھ ھیچ دولتي . قرار داشت

ا زیركي، حكومت رم، در پرتو قدرت شگفت انگیز كالم، دوباره رفتھ رفتھ و ب. قادر بھ ایجاد نظیر آن نبود
  . در سراسر اروپا برقرار شد

VII -  ١٢٩۴-١٠٨۵: دستگاه پاپي در اوج اقتدار   

تصادم میان كلیسا و حكومت بر سر عزل و نصب اسقفان با گرگوریوس ھفتم، و پیروزي ظاھري 
در دوران زمامداري چند تن از پاپھا ادامھ یافت و ، با  امپراطوري آلمان بھ پایان نرسید، بلكھ مدت یك نسل

ھانري . میان پاپ كالیكستوس دوم و امپراطور ھانري پنجم، كار بھ مصالحھ كشید) ١١٢٢(معاھده ورمس 
ھرگونھ مراسم خلعت پوشان با تفویض انگشتري و ((طبق این معاھده متعھد شد كھ از این پس از اجراي 

موافقت كرد كھ انتخاب اسقفان و روساي دیرھا طبق قانون كلیسایي، یا بھ عبارت خودداري كند، و )) عصا
و )) و مصون از ھرگونھ مداخلھ اي باشند((دیگر بھ دست خود روحانیان یا رھبانان مربوط صورت پذیرد 

در مقابل، پاپ كالیكستوس موافقت كرد كھ در . مناصب روحاني در معرض خرید و فروش قرار نگیرند
ن انتخاب تمام اسقفان و روساي دیرھایي كھ اراضي خالصھ را در اختیار دارند در حضور امپراطور آلما

ھر وقت كھ در انتخاب این گونھ افراد اختالف نظري پیش آید، پادشاه، بعد از تبادل آرا با ; صورت گیرد
اه را در تملك دارد یك اسقف یا رئیس دیري كھ اراضي پادش; اسقفان ایالت، میان اصحاب دعوي حكم شود

مكلف باشد، طبق سنن فئودال، تعھدات واسال را نسبت بھ سرور خویش انجام دھد و عوارض و باجھاي 
پس از . قراردادھاي ھمانندي قبال براي انگلستان و فرانسھ بھ تصویب رسیده بود. مقرر را پرداخت كند

py  . عقد این پیمان، طرفین ھر كدام مدعي پیروزي شدند
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كلیسا بھ سوي خودمختاري پیشرفت شایاني كرده بود، لكن، بھ علت عالیق فئودالي، ھنوز در سراسر اروپا 
  . پادشاھان در انتخاب اسقفان صاحب رایي قاطع بودند

دستھاي اینوكنتیوس دوم را بھ پاپي انتخاب كردند، و . ، در مجمع كاردینالھا دو دستگي افتاد١١٣٠در سال 
ھر چند كھ آناكلتوس دوم از خاندان اشرافي پیرلئوني میآمد، جدش . وس دوم را برگزیدنددستھ دیگر آناكلت

پونتیفكس ((مخالفانش او را . یك نفر یھودي بود كھ دست از دیانت موسي شستھ و بھ آیین مسیح گرویده بود
در این مورد  و قدیس برنار، كھ در سایر موارد با یھودیان نظر خوش داشت،. میخواندند)) خلیفھ یھودي

مایھ شرمساري مسیح است كھ : ((بخصوص نامھاي پیش امپراطور لوتار دوم فرستاد و در طي آن نوشت 
ظاھرا برنار فراموش میكرد كھ خود  - )) فردي یھودي تبار بیاید و بر مسند پطرس حواري تكیھ زند

از اینوكنتیوس  -اي یكي بھ استثن -بیشتر روحانیان و تمامي پادشاھان اروپا . پطرس ھم یھودي بود
مردم اروپا نیز خود را با افتراھایي از این قبیل سرگرم ساختند كھ آناكلتوس با محارم . طرفداري كردند

لكن . خویش زنا میكند و كلیساھاي مسیحي را تاراج كرده است تا دوستان یھودي خود را توانگر سازد
شاید ماجراي آناكلتوس بود كھ در قرن . نداشتند دست از حمایت وي بر) ١١٣٨(مردم رم تا ھنگام مرگش 

ھادریانوس چھارم نمونھ شاخص دیگري  a.شد)) پاپ یھودي((چھاردھم منجر بھ پیدایش افسانھ آندرئاس 
ھادریانوس، كھ اصال . از تساوي فرصت و ترقي مردان با كفایت در دستگاه روحاني كاتولیك است

یك خانواده فقیر انگلیسي در انگلستان بدنیا آمد، و طفل فقیري بود نیكوالس بریكسپیر نام داشت، در دامان 
لكن، صرفا بر اثر لیاقتي كھ داشت، رئیس صومعھ شد و سپس بھ مقام كاردینالي و . كھ بھ صومعھ رفت

فردریك بارباروسا را مجبور بھ ; پاپي ھم رسید، وي ایرلند را بھ ھنري دوم پادشاه انگلستان ارزاني داشت
ھاي سلطنت  و تقریبا آن امپراطور عظیمالشان را واداشت تا حق بخشیدن اریكھ; پاي خویش كرد بوسیدن

ھنگامي كھ ھادریانوس درگذشت، اكثریت كاردینالھا آلكساندر سو را بھ پاپي . را از اختیارات پاپھا بداند
ال آنكھ بار دیگر قدرت بارباروسا، بھ خی. برداشتند، و حال آنكھ اقلیت از ویكتور چھارم طرفداري میكرد

امپراطوران آلمان را بر دستگاه پاپي تجدید كند، از ھر دو نفر دعوت كرد تا دعاوي خود را در محضر 
آلكساندر از قبول چنین پیشنھادي خودداري ورزید، لكن ویكتور دعوت امپراطور را . وي مطرح كنند

آلكساندر، . ویكتور را پاپ قانوني اعالم كرد، بارباروسا )١١۶٠(پذیرفت، بھ ھمین سبب، در سینود پاویا 
فردریك را تكفیر كرد، بھ اتباع امپراطور دستور داد كھ در تخلف از اوامر حكومت وي آزادند، و آتش 

فردریك را سرشكستھ ) ١١٧۶(پیروزي اتحادیھ لومبارد در لنیانو . شورشي را در لومباردي دامن زد
ھمین آلكساندر بود كھ ھنري . كرد و بار دیگر برپاي پاپ بوسھ زد وي در و نیز با آلكساندر آشتي. ساخت

دوم پادشاه انگلستان را مجبور كرد پاي برھنھ بھ مزار تامس ا بكت سفر كند و در آنجا از دست متولیان 
مبارزه طویل و پیروزي كامل آلكساندر راه را براي یكي از بزرگترین پاپھاي . كنتربري تازیانھ خورد

  . وار ساختتاریخ ھم

بھ این نحو، وي در دامان خانوادھاي قدم بھ عرصھ وجود نھاد كھ از ; دي كوتتي و فرزند كنت سنیي بود
اینوكنتیوس فلسفھ و . تمام مزایاي یك زندگي اشرافي و از خون بھترین فضال و متفكران بھرھور بود

كلیسایي و قانون مدني پرداخت، و االھیات را در پاریس فرا گرفت و سپس در بولونیا بھ آموختن قانون 
چون بھ رم بازگشت، بھ واسطھ مھارتي كھ در دیپلوماسي و در اصول عقاید روحاني داشت، ھمراه با 

در سي سالگي بھ درجھ شماسي نایل . اقوام و بستگان ذي نفوذش، سریعا از مدارج ترقي كلیسایي باال رفت
كشیش نشده بود، بدون ھیچ مخالفي بھ مقام پاپي رسید  آمد، و در سي و ھفت سالگي، با آنكھ ھنوز رسما

یك روز مراسم رتبھبخشان براي وي بھ عمل آمد، و روز بعد ارتقا یافت و بھ مقام پاپي نایل آمد، ). ١١٩٨(
بخت اینوكنتیوس بلند بود، زیرا امپراطور ھانري ششم، كھ ایتالیاي جنوبي و سیسیل را زیر سلطھ خویش 

اینوكنتیوس از این . در گذشت، و جانشین وي كودك سھ سالھاش فردریك دوم شد ١١٩٧آورده بود، در 
فرصت كمال استفاده را كرد، بھ این معني كھ رئیس پلیس آلماني شھر رم را از مقامش برداشت، تیولداران 

مي آلماني را از سپولتو و پروجا بیرون كرد، فرمانبرداري توسكان را پذیرفت، حكومت پاپي را در تما
ایاالتي كھ تعلق بھ كلیساي رم داشتند استقرار بخشید، از طرف بیوه ھانري سرور فئودال سیسیلھاي دوگانھ 

در عرض ده ماه، اینوكنتیوس خود را مالك . شناختھ شد، و موافقت كرد كھ قیم كودك سھ سالھ ھانري باشد
  . الرقاب ایتالیا كرده بود
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در سي و دو یا سي و سھ سالگي چھار كتاب . د خویش بودطبق مدارك موجود، وي سرآمد متفكران عھ
درباره علوم االھي بھ رشتھ تحریر در آورد كھ ھر چھار را آثاري فاضالنھ و فصیح توصیف كردھاند، 

فتاویش در مقام پاپي ھمھ حكایت از . لكن این تالیفات تحتالشعاع شھرت درخشان سیاسي وي واقع شدھاند
عباراتش برنده و بجاست، چنان كھ اگر پاپ مشھور نمیشد، ممكن بود ; فكري منطقي و صریح میكند

با وجود جثھ كوچكي كھ داشت، قیافھ تاریك و عبوس و . آكویناسي درخشان یا آبالري اصیل آیین باشد
خوب آواز . با این ھمھ، اینوكنتیوس خالي از شوخ طبعي نبود. چشمان تیزش حاضران را مرعوب میكرد

در عین سختگیري، آدم رئوفي بود، و میتوانست مھربان، شكیبا، و شخصا اھل . شعر داشتمیخواند و طبع 
اما در اصول عقاید مذھبي و اخالقیات بھ ھیچ وجھ اجازه نمیداد كھ كسي از خط مشي معین و . تساھل باشد

  . مقرر كلیسا ذرھاي عدول نماید

ر حراست آن كرده بودند، و مانند ھر پادشاھي دنیاي امید و ایمان مسیحي امپراطوریي بود كھ وي را مامو
. حاضر بود كھ چون با حرف كاري از پیش نرود، براي محافظت از قلمرو خویش، دست بھ شمشیر زند
در عین حال كھ در دامان خانواده توانگري بھ دنیا آمده بود، بھ زندگي ساده فیلسوف منشانھاي قناعت 

بالفاصلھ پس از . میت داشت، وي آدمي فاسدنشدني باقي مانددر عھدي كھ حب مال اندوزي عمو. میكرد
وي . ارتسام، بھ اعضاي دربار خویش اكیدا دستور داد كھ براي خدمات خود اجرتي از مردم مطالبھ نكنند

اینوكنتیوس یك دیپلومات تمام عیار و، تا حدودي مثل عموم آحاد آن . دوست داشت بھ مصرف میرسانید
انگار كھ یازده قرن بكلي از عرصھ وجود . ، در اعمال خالف اخالقي شریك بودحرفھ شاخص، ناخواستھ

; پنداشتي كھ رواقي بود نھ مسیحي; محو شده بود و وي بھ صورت یكي از امپراطوران رومي در آمده بود
  . گویي ذرھاي شك نداشت كھ حكومت بر جھان حق مسلم وي است

ومند ھنوز در اذھان مردم رم زنده و روشن بود، طبیعي از آنجا كھ خاطره عده زیادي از پاپھاي نیر
. مینمود كھ اینوكنتیوس باید خط مشیھاي خود را برپایھ حرمت و عظمت ابالغ رسالت خویش استوار سازد

وي دقیقا شكوه و حشمت تشریفات پاپي را حفظ كرد، و ھرگز در مال عام ذرھاي از وقار امپراطورانھ 
بھ تبعیت از آراي متداول عصر، از صمیم قلب خود را وارث اختیاراتي از آنجا كھ، . خویش نكاست

میدانست كھ پسر خدا بھ حواریون و كلیسا اعطا كرده بود، بدیھي است كھ نمیتوانست كسي را در قدرت با 
  . خویشتن ھمسنگ شمرد

.)) رس واگذار كردخداوند نھ تنھا حكومت پیروان كلیسا، بلكھ فرمانروایي تمامي جھان را بھ پط: ((میگفت
وي ادعاي اختیارات مطلق دنیوي یا امور صرفا غیر مذھبي ھیچ جا جز ایاالت پاپي را نداشت، لكن 

اصرار میورزید كھ ھر جا میان امور مذھبي و اختیارات ملكي تعارضي وجود داشتھ باشد، اختیارات 
غایت مطلوب و . ه برتري داردروحاني باید بر قدرت غیر روحاني مرجح باشد، ھمچنانكھ خورشید بر ما

آرمان اینوكنتیوس، مثل گرگوریوس ھفتم، آن بود كھ عموم حكومتھاي عالم باید در دستگاه حكومتي جھاني 
شریك باشند كھ پاپ در كلیھ امور مربوط بھ دادگستري، اصول اخالقي، و ایمان آن ریاست فایقھ داشتھ 

  . تحقق آن آرمان را فراھم كندباشد، و چند صباحي ھم تقریبا موفق شد موجبات 

، بھ واسطھ استیالي صلیبیون بر قسطنطنیھ، جزئي از نقشھ اینوكنتیوس عملي شد، بھ این معني ١٢٠۴در 
جامھ ((كھ كلیساي یوناني سر تسلیم در برابر اسقف رم فرود آورد، و اینوكنتیوس توانست با شعف از 

رزمین دور دست ارمنستان را بھ زیر سلطھ قلمرو وي صربستان و حتي س. سخن گوید)) بدون درز مسیح
رفتھ رفتھ توانست در تعیین و نصب اشخاص بھ مقامات روحاني نظارت كند و . كلیساي رومي در آورد

بر اثر یك رشتھ . ھاي حكمراني اسقفان نیرومند را وسیلھ و آلت اجراي نیات دستگاه پاپي قرار دھد حوزه
ادشاھان نیرومند اروپا را بھ طرزي بي سابقھ وادار بھ قبول شناسایي منازعات حیاتي شگفتانگیز، وي پ

خطمشیھاي وي در ایتالیا بمراتب كمتر از سایر جاھا تاثیر داشت، بھ این معني . حق حاكمیت خویش كرد
دشمنان سیاسي ; شھرھاي ایتالیایي را پایان دھد -كھ، با كوشش پي در پي، قادر نشد جنگھاي میان كشور 

سوره، شاه . رم چنان زندگي را بر او ناراحت ساختند كھ چندي مجبور شد از پایتختش دست شویدوي در 
فیلیپ . نروژ، علي رغم حكم تكفیر و تحریم مراسم مذھبي، پیروزمندانھ در برابر وي مقاومت بھ خرج داد
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اصرار پاپ تسلیم شد  دوم، شاه فرانسھ، بھ فرمان وي در مورد صلح با انگلستان وقعي ننھاد، لكن در برابر
و ھمسر مھجور خویش را باز كھ با برنگاریا، یكي از محارم خویش، برخالف احكام شرع ازدواج كرده 

پرتغال، آراگون، و مجارستان . بود، مجبور شد بھ واسطھ مخالفت پاپ، دست از ھمسر خویش بردارد
د، و ھمھ سالھ خراج برایش ھمگي خود را تیول پاپ خواندند، طوق عبودیت وي را بر گردن نھادن

ھنگامي كھ جان، پادشاه انگلستان، با انتصاب لنگتن بھ مقام سر اسقفي كنتربري از طرف پاپ . فرستادند
مخالفت ورزید، اینوكنتیوس با حكم تحریر و دیپلوماسي زیركانھاي جان را واداشت تا انگلستان را بھ 

  . عنوان یكي از تیولھاي پاپي بھ وي تقدیم كند

اینوكنتیوس با پشتیباني از اوتو چھارم در مقابل فیلیپ سوابي، سپس با طرفداري از فیلیپ در برابر اوتو، 
و بعدا با حمایت از اوتو در مقابل فردریك دوم، و متعاقبا با پشتیباني از فردریك در برابر اوتو، قدرت خود 

پاپ در برابر حمایت خود خواستار میشد، را در آلمان توسعھ بخشید، و در ھر یك از این موارد اجري كھ 
وي بھ امپراطوران خاطر نشان . كسب امتیازاتي عظیم و آزاد ساختن ایاالت پاپي از بند خطر محاصره بود

شارلماني را ; قدرت امپراطوري از یونانیان بھ قوم فرانك، یك پاپ بود)) انتقال (( میساخت كھ مسئول 
و باالخره متذكر میشد كھ پاپھا آنچھ را بخشیده ; پراطور خوانده بودفقط یك پاپ تاج بر سر نھاده و ام

نھ ((یك بیزانسي كھ در این ایام بھ دیدن رم رفتھ بود، اینوكنتیوس را . بودند، میتوانستند بازپس گیرند
  . توصیف كرد)) جانشین پطرس، بلكھ قائم مقام قسطنطیني

بھ عمل میآوردند تا، بدون اجازه پاپ، از كشیشان  اینوكنتیوس كلیھ كوششھایي را كھ حكومتھاي ملكي
وي براي كشیشان نیازمند مقرري خاصي از خزانھ پاپي معین كرد و در . مسیحي مالیات بگیرند رد كرد

مقام اجتماعي روحانیان را بھ . باال بردن میزان سواد و معلومات روحانیان كوشش فراواني مبذول داشت
. را نھ جمعیت عظیم تمامي مومنان، بلكھ مجمع كلیھ روحانیان مسیحي معني كرداین نحو باال برد كھ كلیسا 

ھاي محلي را از دست كشیش ناحیھ در میآوردند و بھ نفع قلمرو یا  عمل اسقفان و دیرھایي را كھ عشریھ
براي اصالح اھمال كاریھاي دیرھا، دستور داد كھ مفتشین پاپي . دیر خود ضبط میكردند، ناپسند شمرد

نظاماتي كھ . ھا باشند ھا دیدن كنند و مراقب حركات رھبانان و راھبھ ھا و دیرھاي راھبھ رتبا از صومعھم
وي وضع كرد، روابط درھم و برھم روحانیان و عوام، و مناسبات میان كشیش و اسقف، و اسقف و پاپ 

ره امور و صدور را نظم بخشید و دربار پاپي را بھ صورت یك دیوان ساعي و الیق براي مشورت ادا
نحوه ; ھاي حكومتي عھد خود شد این دربار تحت رھبري اینوكنتیوس، كارآمدترین دستگاه; فتاوي در آورد

خود اینوكنتیوس محتمال سر آمد . كار و اصالحات این دربار بھ ایجاد ھنر و رموز دیپلوماسي كمك كرد
یتوانست بھ كمك سوابق قضایي و حقوقدانھاي عھد خویش بود و ھر تصمیمي را كھ اتخاذ میكرد، م

یعني دیوان عالي كلیسایي كھ زیر )) دادگاه((حقوقدانھا و فضال اكثر بھ سراغ . استدالالت منطقي تایید كند
نظر وي و ھیئتي از كاردینالھا تشكیل میشد، میشتافتند تا از مباحثات و فتاویش درباره نكات قوانین مدني یا 

  . شرعي استفاده برند

  . مینامیدند، و جمعي دیگر از سر محبت و شوخ طبعي وي را سلیمان میخواندند)) پدر قانون((را  برخي او

عالیترین كامیابي وي بھ عنوان یك نفر قانونگذار و پاپ تصدي ریاست چھارمین شوراي التران بود كھ بھ 
این شوراي جامع در . در محل كلیساي یوحناي حواري در الترن، نزدیكي شھر رم، تشكیل شد ١٢١۵سال 

كلیسایي، كھ دوازدھمین نوع خود در تاریخ مسیحیت بود، ھزار و پانصد نفر از روساي دیرھا، اسقفان، 
اسقفان اعظم، نخست كشیشان، و نمایندگاني از طرف كلیھ ملتھاي مھم یك دنیاي مسیحي متحد شركت 

در عین حال غیرت روحانیان را بھ  خطابھ افتتاحیھ پاپ در این شورا اعتراف بیباكانھاي بود كھ. جستند
از اینجاست كھ مفاسد دنیاي مسیحي . سرچشمھ فساد مردم در میان روحانیان جا دارد: ((محك امتحان میزد

بھ این معني كھ ایمان راه تباھي میسپرد، دین ضایع میشود، عدالت لگدكوب میگردد، : ناشي میشود
ور میشوند، مردم بیدین نیرو میگیرند، و ساراسنھا بھ بدعتگذاران رو بھ فزوني میگذارند، شقاقین جس

در این مجلس، عموم رجال مقتدر و عقالي كلیسا كھ حضور داشتند، یكسره خود را .)) پیروزي نایل میآیند
چنین مجمع وزیني بھ وي اجازه داد كھ . فتاوي وي احكام شوراي دیني شد. در اختیار فرد واحدي گذاشتند
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اینك براي نخستین بار بود كھ آراي مربوط بھ قلب ماھیت رسما تعریف . معني كنداصول دین را از نو 
این شوراي روحاني بر احكام وي صحھ گذاشت تا از این پس ھر فرد غیر مسیحي، در سرزمینھاي . میشد

مجمع با شور تمام دعوت . مسیحي، مكلف بھ داشتن نشان ویژھاي باشد كھ او را از مسیحیان ممتاز سازد
را براي جنگي علیھ بدعتگذاران آلبیگایي لبیك گفت، لكن در عین حال، بھ تعقیب از اینوكنتیوس، بھ  وي

  . قصور و نواقص كار كلیسا واقف گشت

عمل ((شوراي التران فروش اشیایي را كھ بھ دروغ از یادگارھاي قدیسین میدانستند، تقبیح كرد، و شدیدا 
را، كھ از اعطاي آمرزش گناھان بیمي بھ دل راه ندادھاند و از این دور از حزم و زاید پارھاي از اسقفان 

مجمع در . ناپسند دانست)) طریق قدرت كلیسا را سزاوار خفت ساختھاند و اثر كفاره را از بین بردھاند
بدمستي، اعمال منافي عفت، و . صدد برآمد زندگي رھبانان و وضع دیرھا را از بیخ و بن اصالح كند

ن كشیشان را منع كرد، و مجازاتھاي شدیدي درباره متخلفین مقرر داشت، لكن بدعت فرقھ ھمخوابھ گرفت
از لحاظ عده حاضران، . آلبیگاییان را، كھ مدعي بودند ھر گونھ اعمال جنسي گناه است مردود شمرد

 مباحثي كھ مطرح شد، و آثاري كھ بر تصمیمات شوراي التران مترتب بود، این مھمترین مجمع روحاني
  . بود كھ از اجالس شوراي نیقیھ بھ این طرف در عالم مسیحیت تشكیل میشد

وي چنان در راه رتق و فتق و بسط امور . اینوكنتیوس از اوج قدرت خویش سریعا بھ مرگي نابھنگام افتاد
  . اداره خویش بي وقفھ متحمل مرارت شد كھ بھ سن پنجاه و پنج بھ كلي از پا درآمد

براي من ھیچ فراغتي نماندھاست تا درباره : ((ز زندگي خویش، با حسرت نوشتھ استدرباره این مرحلھ ا
شاید اینوكنتیوس در آخرین سال .)) قدري باید براي دیگران زندگي كنم كھ تقریبا نسبت بھ خویشتن ناآشنایم

گرماگرم زندگیش كارھاي خویش را بھ مراتب واقعبینانھتر مورد امعان نظر قرار دھد تا ھنگامي كھ در 
  . مبارزات صلیبیي كھ وي براي تسخیر مجدد فلسطین تدارك دیده بود، بھ نتیجھاي نرسیده بود. كشمكش بود

ھر كس پس از وي تكیھ بر مسند پاپي میزد ناگزیر بود كھ با شدت تمام جماعت آلبیگاییان را در فرانسھ 
د كھ معاصرانش بھ اتكاي آن كامیابیھاي اینوكنتیوس بھ كارھایي مبادرت ورزیده بو. جنوبي قلع و قمع كند

شخص وي را میستودند، لكن از عالقھ و محبتي كھ مردم در حق گرگوریوس اول یا لئو نھم داشتند خبري 
قدیس . برخي از روحانیان شكایت داشتند از اینكھ وي بیشتر بھ پادشاه میماند تا بھ یك كشیش. نبود

و خود كلیسا، با ; و آتش دوزخ فقط حجاب باریكي فاصلھ است لوتگاردیس میپنداشت كھ میان اینوكنتیوس
آنكھ بر نبوغ ذاتي وي فخر میكرد و از زحماتش ممنون بود، او را در عداد قدیسان بھ شمار نیاورد، و حال 

آنكھ اشخاصي را قدیس خوانده بود كھ از نظر اھمیت و شان بھ مراتب از اینوكنتیوس پایینتر بودند و در 
  . اصول اخالقي وسواس بیشتري نشان نمیدادندپیروي از 

با این ھمھ، نباید منكر شد كھ بر اثر كوششھاي وي بود كھ كلیسا بھ عالیترین اوج اقتدار خود دست یافت و 
بھ جایي رسید كھ نزدیك بود آمال دیرینھ رھبران روحاني براي ایجاد یك كشور روحاني جھاني صورت 

در راه اجراي مقاصد و نیل بھ ھدفھاي خود . ن سیاستمدار عھد خویش بودوي الیقتری. تحقق بھ خود گیرد
ھنگامي كھ اینوكنتیوس از جھان . بصیرت، فداكاري، پشتكاري انعطافپذیر، و نیرویي باور نكردني داشت

، كلیسا در تشكیالت، شكوه، و خوشنامي بھ اوج و قدرتي رسیده بود كھ ھرگز پیش از آن )١٢١۶(رفت 
  . ت و بعد از آن ھم فقط بندرت و بھ مدت كوتاھي از چنین عظمتي برخوردار شدسابقھ نداش

ھونوریوس سوم در صفحات بیرحم تاریخ چندان مقام ارجمندي را احراز نمیكند، زیرا وي مھربانتر از آن 
 گرگوریوس نھم ھر چند. بود كھ بتواند جنگ میان امپراطوري و دستگاه پاپي را با شدت تمام تمشیت دھد

; كھ در ھشتاد سالگي بھ مقام پاپي رسید، با یك نوع سرسختي تقریبا تعصبآمیزي بھ جنگ پرداخت
و ھمو بود ; مبارزھاش با فردریك دوم چنان قرین پیروزي بود كھ رنسانس را یكصد سال بھ تعویق انداخت

pyصادق عقیده، و در  با تمام این اوصاف، وي نیز آدمي بود بي شك. كھ دستگاه تفتیش افكار را تشكیل داد
m
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 -راه معتقدات خویش از جان گذشتھ، كھ در مقام مدافعھ از آنچھ در نظرش گرانبھاترین مایملك بشري بود 
  . برآمد - یعني كیش عیسي 

گرگوریوس در واقع آدم خشك سختگیري نبود، چنانكھ، در مقام كاردینالي، فرانسیس را كھ محتمال مردي 
اینوكنتیوس . خویش گرفت و خردمندانھ او را بھ راه راست ھدایت كردبدعتگذار بود، در كنف حمایت 

وي . چھارم فردریك دوم را مضمحل ساخت و بھ دستگاه تفتیش افكار اجازه داد كھ از شكنجھ استفاده كند
آلكساندر چھارم مردي بود صلحجو، مھربان، رحیم، و عادل كھ . مدد رسانید و چند مدرسھ حقوق بنیاد نھاد

وي نسبت بھ خصایص جنگجویانھ .)) اسطھ بري بودن از استبداد، جھانیان را بھ حیرت انداختبھ و((
دینداري را بر سیاست رجحان مینھاد، و بھ قول یك وقایعنگار فرقھ . اسالف خود، رغبتي نشان نمیداد

جھان  چون ھمھ روزه شاھد كشمكشھاي موحش دم افزون میان مسیحیان بود، دلشكستھ از((فرانسیسیان، 
كلمنس چھارم مبارزه كھن را از نو آغاز كرد، موجبات شكست مانفرد را فراھم آورد، و .)) درگذشت

تسخیر مجدد قسطنطنیھ از جانب یونانیھا . سلسلھ ھوھنشتاوفن و امپراطوري آلمان را بھ خاك سیاه نشانید
لكن گرگوریوس دھم، بھ . ختتوافقي را كھ بین دو كلیساي یوناني و رومي حاصل آمده بود، بھ خطر اندا

آنژو براي تسخیر امپراطوري بیزانس، میخائیل پاالیولوگوس را رھین /واسطھ مخالفت با امیال شارل د
  . منت خویش ساخت

امپراطور یوناني، كھ بھ این نحو از خطر عظیمي جستھ بود، كلیساي شرقي را فرمانبردار كلیساي رم 
  . از شدنمود، و دستگاه پاپي بار دیگر یكھ ت

VIII - در آمدھاي كلیسا  

كلیسایي كھ در واقع بھ صورت مملكت عظیم واحدي بر اروپا حكومت میكرد و با عبادت، اخالقیات، 
فرھنگ، ازدواج، جنگھا، مبارزات صلیبي،مرگ و میر، و وصایاي نفوس نیم قارھاي سر و كار داشت و 

یخ قرون بھ نحو موثري در اداره امور غیر مذھبي ملل سھیم بود و پر خرجترین سازمانھا را در تار
وسطي بھ وجود آورده بود، فقط در صورتي میتوانست بھ وظایف خود ادامھ دھد كھ از صد نوع منبع 

  . مختلف در آمدي داشتھ باشد

مھمترین ممر درآمد كلیسا، عشریھ بود، بھ این معني كھ بعد از شارلماني، كلیھ سرزمینھاي مسیحي التین، 
م محصوالت یا درآمد ناویژه خود را، جنسي یا نقدي، بھ كلیساي بھ حكم قوانین مملكتي، مكلف بودند یك دھ

ھاي خود را بھ  بعد از قرن دھم، حوزه روحاني ھر كشیشي ناگزیر بود قسمتي از عشریھ. محل واگذار كنند
ھاي قلمرو یك كشیش را  تحت نفوذ عقاید و آراي فئودالي، عشریھ. اسقف بخشي كھ تابع آن میشد، واگذارد

ر نوع دارایي و درآمد دیگري، بھ شرط خدمت معیني، بھ دیگران واگذار كرد، بھ رھن داد، میشد مثل ھ
بھ طوري كھ تا قرن دوازدھم تار در ھم تنیده مالي ھر حوزه بھ شكلي در آمده بود ; ھبھ كرد، یا فروخت 

ف ھا بود تا خرج آن در آمد براي مصار كھ كلیساي محلي و كشیش كارشان بیشتر تحصیل عشریھ
از وظایف كشیش بود كھ اگر دید كسي از درآمدھاي عشریھ تخلف میورزد، یا براي . ضروري آن محل

فرار از دادن حق كلیسا صورت درآمدھاي خود را خالف واقع ارائھ میدھد، متخلف را تكفیر یا بھ قول 
اي نجات اخروي با آنكھ مردم آن عھد وظایف كلیسا را بر)). ھایش لعنت كند براي عشریھ((انگلیسیھا 

خویش بسیار ضروري میشمردند، از پرداخت كھ در عھد ما مردم از پرداخت مالیات بھ دولت اكراه 
در تاریخ قرون وسطي گھگاھي بھ ذكر بلواھا و شورشھایي برمیخوریم كھ علت آن ھمین انزجار . دارند

یمبنھ، توصیف میكند كھ بھ سال ھاي كلیسا بودھاست، مثال رھبان وقایعنگار، فراسال مردم از دادن عشریھ
كھ ھیچ كس بھ كشیشان عشریھ ((مردم ردجو امیلیا، با وجود حكم تكفیر و تحریم، ھم پیمان شدند  ١٢٨٠

در این .)) و از دادن خوراك و نوشابھ بھ آنھا خودداري ورزد... یا با آنھا بر سر خوان ننشیند.. نپردازد
تكفیر میكردند، و حكم آنھا بھ اندازھاي موثر بود كھ اسقف آن  مورد مردم بودند كھ فیالواقع كشیشان را

  . ناحیھ مجبور بھ مصالحھ شد
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این اراضي را كلیسا از طریق . در آمد اساسي كلیسا از ممر زمینھایي بود كھ خود كلیسا در تملك داشت
موات بھ ھمت ھدایا یا ھبھ، از راه خرید یا تصرف امالك افراد بدھكار، یا از طریق احیاي اراضي 

در نظام فئودالي، از ھر مالك یا مستاجري . رھبانان دیرھا یا سایر جماعات روحاني بھ چنگ آورده بودند
اشخاصي كھ از دادن این گونھ ھدایا خودداري . انتظار میرفت كھ ھنگام مرگ چیزي وقف كلیسا كند

ي تقدیس شده كلیسا بھ خاك میورزیدند مظنون بھ بدعت میشدند، و ممكن بود كھ ایشان را در اراض
از آنجا كھ فقط معدودي از عوامالناس سواد داشتند، معموال ھر وقت كسي قصد نوشتن . نسپارند

حكم كرد كھ وصیتنامھ  ١١٧٠پاپ آلكساندر سوم در سال . وصیتنامھاي را داشت دنبال كشیشي میفرستاد
ھر محرر غیر روحاني كھ . ھ شده باشدھیچ كس قانوني و معتبر نباشد، مگر آنكھ در حضور كشیشي نوشت

خالف این دستور بھ تنظیم وصیتنامھاي مبادرت میورزید، مستوجب تكفیر میشد، و صدور تصدیق صحت 
مردم اعتقاد داشتند كھ دادن ھدایا و بخشیدن . وصایا یا تایید قانوني بودن آنھا از اختیارات ویژه كلیسا بود

بسیاري . مطمئنترین وسیلھ براي تخفیف عذابھاي مرحلھ اعرافي استاموال خود طبق وصیتنامھ بھ كلیسا، 
از آنجا كھ : ((ھاي مردم براي كلیسا، بویژه پیش از سال ھزار میالدي، با این كلمات آغاز میشد از ھبھ نامھ

برخي از توانگران، چنانچھ قبال ضمن بحث درباره جنگھاي صلیبي گفتیم، .)) شامگاه جھان نزدیك است
در این قبیل موارد،  -خود را در برابر یك نوع بیمھ ایام پیري و تنگدستي بھ كلیسا واگذار میكردند اموال 

معموال كلیسا ھنگام بیماري یا روز پیري شخص مرتھن از وي توجھ و دستگیري میكرد، و چون وي فوت 
بعضي از . وردمیشد، كلیسا بي آنكھ ذمھاش درباره رھن مشغول باشد، ملك را بھ تصرف خود در میآ

خویش میپذیرفتند و وعده میدادند كھ بھ بركت دعاھا و اعمال )) جرگھ اخوان((ھا مالداران را در  صومعھ
. خیر دیرنشینان، لختي از اجر اخروي نصیب آنھا شود، یا از رنجھاي مرحلھ اعرافي آنھا كاستھ شود

كلیسا میفروختند، بلكھ امالك خود را بھ صلیبیون نھ فقط اراضي را براي تدارك وجوه بھ قیمت ارزاني بھ 
ودیعھ نزد مقامات روحاني میگذاشتند و مبالغي وام میگرفتند، و چون در اكثر موارد از پرداخت بدھي 

برخي از اشخاص بال وارث چون از جھان میرفتند، تمامي . خود عاجز بودند، از حق تملك محروم میشدند
نمونھ بارز این كنتس توسكان بود كھ در صدد بر آمد تقریبا یك . دنددارایي خویش را بھ كلیسا واگذار میكر
  . چھارم خاك ایتالیا را بھ كلیسا ھبھ كند

طبیعتا مشمول مالیاتھاي مقامات ملكي  ١٢٠٠اموال كلیسا از آنجا كھ غیر قابل انتقال بود و قبل از سال 
ھا، داشتن  یك صومعھ، یا یك دیر راھبھبراي یك كلیساي جامع، . نمیشد، قرن بھ قرن رو بھ فزوني نھاد

دوازده شھر كوچك یا حتي یكي دو تا از شھرھاي آباد  -چندین ھزار روستاي خاوندي كھ متضمن ده 
صومعھ قدیس ; اسقف النگر تمامي ایالت را مالك بود . بزرگ باشد، امري غیر عادي محسوب نمیشد

اسقف بولونیا در حدود دو ھزار روستاي ; داشتمارتن در تور متجاوز بر بیست ھزار سرف در اختیار 
دیر الس خولگاس واقع در اسپانیا مالك ; و دارایي دیر لورش نیز بھ ھمین اندازه بود; خاوندي داشت 

، در كاستیل، واقع در اسپانیا، كلیسا یك چھارم زمینھاي ١٢٠٠در حدود سال . شصت و چھار شھر بود
ان اراضي متعلق بھ كلیسا یك پنجم مملكت بود، در آلمان بھ یك سوم در انگلست; ناحیھ را در تصرف داشت 

این ارقام البتھ نا دقیق و تخمیني ھستند كھ . بالغ میشد، و در لیوونیا بھ نصف مجموع اراضي میرسید
تراكم این قبیل داراییھا در زیر دست كلیسا، آن بنیاد را . درباره صحت آن نمیتوان بھ یقین اظھار نظر كرد

; شارل مارتل براي تدارك جنگھاي خویش اموال كلیسا را ضبط كرد. سود و آماج سھام حكومت ساختمح
لویي پرھیزكار، بھ تصویب قوانین پرداخت تا كلیسا نتواند، از طریق قبول ھبھ، كودكان شخص وصیت 

دیرھا را ضبط ھانري دوم، پادشاه آلمان، اراضي متعلق بھ بسیاري از . كننده را از حق ارث محروم سازد
و در ; كرد، زیرا مدعي بود كھ رھبانان بھ قید سوگند خود را مكلف ساختھاند تا در عین فقر زندگي كنند

انگلستان، با تصویب چندین قانون مربوط بھ اوقاف، واگذاري اراضي را بھ تشكیالت كلیسایي محدود 
لیساي مملكت را بھ عنوان مالیات از یك عشر دارایي ك ١٢٩١ادوارد، پادشاه انگلستان، در سال . كردند

در فرانسھ، . نیمي از درآمدھاي آن دستگاه را ضبط كرد ١٢٩۴چنگ روحانیان بیرون آورد و در سال 
بستن مالیات بر اموال كلیسا بھ دست فیلیپ دوم آغاز شد، سن لویي آن را ادامھ داد، و فیلیپ چھارم آن را 

; عت و تجارت رونق گرفت، پول افزایش یافت و قیمتھا باال رفتھمینكھ بازار صن. قاعدھاي پابرجا ساخت
ھاي اسقفي ،كھ اكثر از عوارض فئودالي بھ دست میآمد، چون قبال بھ نرخھاي نازلي  درآمد دیرھا و حوزه

تعیین شده و اكنون غیر ممكن بود پا بھ پاي قیمتھاي جدید ترقي كند، نھ فقط دیگر براي یك زندگي تجملي 
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اكثر كلیساھاي جامع  ١٢٧٠تا سال . ، بلكھ حتي یك زندگي بخور و نمیر را نیز تامین نمیكردكافي نبود
متصدیان این گونھ كلیساھا براي پرداخت عوارض و مالیاتھایي كھ . فرانسھ مبالغ ھنگفتي بدھكار بودند

و تا حدي بھ ھمین  پادشاھان مطالبھ میكردند، ناگزیر بودند از صرافان وامھایي با ربحھاي گزاف بستانند،
  . سبب بود كھ در پایان قرن سیزدھم ساختمان كلیساھا و دیرھا رو بھ نقصان نھاد

پاپھا نیز ابتدا با گرفتن مالیات از امالك و درآمدھاي اسقفان براي تدارك جنگھاي صلیبي و سپس با 
ي را تھي كردند، ھاي اسقف سرشكن كردن مخارج روزافزون حوزه حكمفرمایي پاپي، روز بھ روز خزانھ

ھر قدر حوزه عملیات دستگاه حكومت پاپي وسیعتر، و وظایف آن بغرنجتر شد، ایجاد منابع جدید براي 
بھ كلیھ اسقفان دستور داد كھ ھمھ سالھ ) ١١٩٩(اینوكنتیوس سوم . درآمدھاي مركزي ضرورت پیدا كرد

ھا، و  ھا، راھبھخانھ یھ صومعھبر كل. یك چھارم درآمدھاي خود را بھ خزانھ پاپي رم ارسال دارند
ھر كشیشي كھ از طرف پاپھا بھ مقام . كلیساھایي كھ راسا از حمایت پاپ برخوردار بودند، مالیاتھا بستھ شد

اسقفي ناحیھاي منصوب میشد مكلف بود كھ اسما در آمد یك سال اول و در واقع جمیع درآمد شش ماه 
ھر كسي كھ بھ مقام اسقف اعظم . د، تحویل پاپ بدھدقلمرو خویش را بھ عنوان حق نصب بھ مقام جدی

ھاي  كلیھ خانواده. منصوب میشد، موظف بود براي تصدي مقام جدید مبالغ سرشاري تسلیم خزانھ پاپي كند
بھ دربار پاپ )) پني پطرس((بھ رسم ) سنت آمریكایي ٩٠معادل (مسیحي مكلف بودند كھ ھمھ سالھ یك پني 

كھ بر مرافعات حقوقي تعلق میگرفت، از طرف متقاضیان بھ دربار پاپ برده قاعدتا مخارجي . بفرستند
  . میشد

در بعضي موارد كھ ازدواج شاھان با محارم، بھ واسطھ پارھاي علل سیاسي، مقتضي و نافع تشخیص داده 
در میشد و عدول از قانون كلیسایي ضرورت پیدا میكرد، پاپھا این حق را براي خود محفوظ میداشتند كھ، 
. برابر گرفتن مبالغي براي رسیدگي بھ این قبیل جریانات حقوقي، طرفین را از قید حقوق شرع برھانند

مبالغي عظیم از راه فروش آمرزش گناھان و از كیسھ فتوت زایران مسیحي كھ بھ شھر رم میآمدند عاید 
بھ مراتب  ١٢۵٠دود سال با حسابي كھ بھ عمل آمدھاست، مجموع درآمدھاي خزانھ پاپي در ح. پاپھا میشد

وجوھاتي كھ حكومت پاپي از  ١٢۵٢در سال . زیادتر از عایدات كلیھ حكومتھاي غیر روحاني اروپا میشد
  . انگلستان دریافت كرد، سھ برابر تمام عواید خزانھ پادشاه انگلستان بود

بدعتھاي این عصر ثروت كلیسا، گرچھ متناسب با حدود وظایف و تكالیف چنین دستگاھي بود، علت اصلي 
آرنالدو دا برشا اعالم داشت كھ ھر كشیش یا رھباني كھ پس از مرگ اموالي از خود بھ جا گذارد، . شد

بوگومیلھا، والدوسیان، پاتارینھا، و كاتارھا ھمھ، با نكوھش ثروت پیروان . مسلما بھ دوزخ خواھد رفت
  . مسیح، بھ پیشرفت و اعتالي نھضت خویش كمك كردند

در آن : (( بود كھ با این عبارات آغاز میشد ))نقرهانجیل مرقس ((مطایبات مشھور قرن سیزدھم یكي از 
ھنگامي كھ پسر انسان بھ محضر ھمایون ما آید، پیش از ھر چیزي بھ وي : (ایام پاپ بھ رومیان گفت

و اگر او شما را پاسخي نداد، او را بھ ظلمت خارج )))) اي دوست از كجا بھ این درگاه میآیي: ((((گوییدب
در فابیلوھا، شانسون دو ژست، در داستان گل سرخ، اشعار  - در خالل تمام آثار ادبي این عھد .))) درافكنید

بھ شكایاتي از حرص و  -وقایعنگار  دانشوران خانھ بھ دوش، تروبادورھا، دانتھ، و حتي در آثار رھبانان
با مشكل پسندي، از محل ((مثیوپریس، كھ یكي از رھبانان این جماعت . مال اندوزي روحانیان بر میخوریم
ھوبر دو رومان، صدر فرقھ دومینیكیان، وصف بخشایشگراني را .)) موقوفات مسیح روزگار میگذرانند

كشیشي بھ نام پتروس كانتور از .)) اني را فاسد میكنندبا رشوه، نخست كشیشان محاكم روح((میكرد كھ 
بكت، اسقف اعظم كنتر بري، آشكارا در . كشیشاني حكایت میكرد كھ قداس یا نماز شامگاھان را میفروختند

ذم خرید و فروش دیوان عدل پاپي داد سخن میداد و میگفت كھ بھ گوش خود شنیده است كھ ھنري دوم الف 
در تمام تاریخ، ھر دولتي متھم بھ ارتشا و فساد . مجمع كاردینالھا نوكران اویند میزد كھ تمامي افراد

این گونھ اتھامات تقریبا ھمیشھ تا حدي صحت دارند، و تا حدي ناشي از غلو و مبالغھ درباره ; شدھاست
یك  لكن گھگاھي این قبیل اغراقھا جمع میشود و بھ صورت; مواردي ھستند كھ مردم را متوحش ساختھاند

ھمان مردمان مومني كھ پنیھاي خود را روي ھم مینھادند و بھ ساختن كلیساھایي . نفرت انقالبي بروز میكند
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براي مریم باكره مبادرت میجستند، قادر بودند علیھ تمایالت اشتراكي كلیسا آواي مخالفت بلند كنند و گاھي 
  . كشیش لجوجي را بھ خاك ھالك اندازند

با روحانیان حریص و پولدوست دست بھ دست مردم داد و براي جلوگیري از خود كلیسا در مخالفت 
صدھا نفر از روحانیان، از . حرص و مال اندوزي و تجمل پرستي كشیشان كوششھاي زیادي مبذول داشت

قدیس پیترودامیاني، قدیس برنار، قدیس فرانسیس، و كاردینال دو ویتري گرفتھ تا رھبانان عادي، براي 
  . ھاي طبیعي، متحمل مرارتھا شدند ین قبیل سو استفادهكاستن از ا

ھاي ھمین گونھ  بیشتر اطالعاتي را كھ امروزه درباره رفتار ناشایست روحانیان آن عھد داریم، از نوشتھ
دوازده فرقھ مختلف از رھبانان ھم خویش را مصروف بر آن  -ده . مصلحان بزرگ كلیسا برگرفتھایم

ود سرمشقي براي دیگران باشند و از این طریق لزوم اصالحات را بھ ھمكیشان داشتند كھ با نیكوكاري خ
اخاذي براي انجام غسل تعمید، ) ١١٧٩(پاپ آلكساندر سوم و سومین شوراي التران . خود خاطرنشان كنند

غرض . یا تدھین نھایي، یا جاري ساختن خطبھ عقد ازدواج را نكوھیده شمردند و ممنوع كردند
، مخصوصا آن بود كھ اقداماتي ١٢٧۴از تشكیل شوراي عمومي كلیسا در لیون، بھ سال  گرگوریوس دھم

خود پاپھا در این عھد، ھیچگونھ رغبتي بھ تجمل نشان نمیدادند و تمامي . براي اصالح كلیسا اتخاذ شود
این  اشكال كار در. كوشش خویش را وقف انجام تكالیف سخت میكردند و از این راه روزگار میگذراندند

است كھ امور معنوي اگر متشكل نباشند، سست میشوند، و چون سست شدند، بر اثر حوایج مادي آن 
  . تشكیالت، ملوث میشوند

  فصل بیست و ھشتم 

  

  آغاز تفتیش افكار 

١٣٠٠ -  ١٠٠٠  

I - بدعت آلبیگاییان  

در عصر ایمان، در گوشھ و . در پایان قرن دوازدھم مخالفت با كشیشان بھ صورت سیل بنیان كني در آمد
كنار، جماعتي از رازوران و صاحبان پارھاي از احساسات رقیقھ مذھبي وجود داشت كھ از چنگ دستگاه 

وري شرقي، احتماال با كھانت مسیحي رستند و با آن تشكیالت از در مخالفت در آمدند امواج جدیدي از راز
از ایران طنیني از آراي دین مانوي و . بازگشت سپاھیان صلیبي، از مشرق زمین بھ مغرب سرایت كرد

از جھان اسالم مخالفت با صورت و ; كیش اشتراكي مزدك از طریق آسیاي صغیر و بالكان بھ اروپا رسید
و بر اثر شكست ; یشان بھ سوغات آمدتندیس پرستي نوعي اعتقاد مبھم بھ قضا و قدر، و تنفر از كش

صلیبیون در مبارزات خویش با جھان اسالم، تردیدي درباره منشا ملكوتي كلیسا و حمایت االھي از آیین 
  . عیسي بھ دلھا راه یافت 

پاولیسینھا، كھ بر اثر تعقیب و آزار امپراطوران بیزانس بھ طرف مغرب رانده شده بودند، تنفري را كھ از 
. ستي، آیینھاي مقدس، و طبقھ روحاني داشتند با خود از طریق بالكان بھ ایتالیا و پرووانس بردندتندیس پر

این جماعت عالم آفرینش را بھ دو جھان معنوي و مادي منقسم میدانستند، و معتقد بودند كھ اولي پرداختھ 
بوگومیلھا . ي میدانستنددست خداوند و دومي مخلوق شیطان است، و شیطان را با یھوه كتاب عھد قدیم یك
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جماعتي بودند كھ در بلغارستان پیدا و سرشناس و، باالخص در ناحیھ بوسني، پراكنده ) یاران خداوند(
در طي قرن سیزدھم این جماعت چندین باز مورد تھاجم قرار گرفتند و از دم تیغ گذر كردند، لكن . شدند

در برابر اسالم سر فرود ) ١۴۶٣(ودند، و سرانجام در خالل این احوال با سرسختي تمام از خویش دفاع نم
  . آوردند نھ در مقابل مسیحیت

در حدود سال ھزار میالدي، در ناحیھ تولوز و اورلئان فرقھاي پیدا شد كھ واقعیت معجزات، خاصیت 
چندي كسي وقعي بھ اعتقادات این جماعت ننھاد، سپس . احیاي نیایش بھ درگاه قدیسان دین را منكر شدند

بھ تدریج . سیزده تن از ایشان را زنده زنده در آتش سوزانیدند ١٠٢٣مورد تقبیح قرار گرفتند، و بھ سال 
، سواسوان )١٠۵٢(، گوسالر )١٢٠۵(بدعتھاي ھمانندي پدیدار، و منجر بھ شورشھایي در كامبره و لیژ 

زدھم تخمین میزد كھ برتولت، اھل رگنسبورگ، در قرن سی. و امثال آن شدند) ١١۴۶(، كولوني )١١١۴(
برخي از اینھا جماعاتي بي ضرر بودند كھ بھ . ھاي بدعتگذار باید بالغ بر صد و پنجاه نفر شود تعداد فرقھ

دور ھم جمع میشدند تا بدون حضور یك نفر كشیش، براي یكدیگر كتاب مقدس را بھ زبان بومي خویش 
ھا، مانند  چند تا از این فرقھ. خویش تفسیر كنند بخوانند و عباراتي را كھ مورد اختالف مردم بود، بھ نظر

بلژیك، ھلند، و دانمارك ]ھومیلیاتھا در ایتالیا، بگینھا و بگارھا در اراضي كم ارتفاع شمال اروپا 
، بھ ھمھ چیز ایمان راشد داشتند جز بھ این مطلب كھ كشیشان باید در عین فقر زندگي كنند، و [امروزي

نھضت فرانسیسیان نیز نھضتي بود با . ع مایھ شرمساري روحانیان میشداصرار ایشان در این موضو
  . عقایدي ھمانند، منتھا با این تفاوت كھ تیر تھمت زندقھ از كنار گوشش گذر كرد

، پتروس والدوس نامي، از بازرگانان ١١٧٠در سال . والدوسیان از این معركھ جان سالم بھ در نبردند
را اجیر كرد تا كتاب مقدس را بھ زبان مردم نواحي جنوبي فرانسھ یا النگ متمكن لیون، چند تن از فضال 

خود والدوس با شور فراوان بھ مطالعھ ترجمھ مزبور پرداخت و بھ این . ترجمھ كنند) زبان اوك(اوك /د
 .نتیجھ رسید كھ مسیحیان باید مانند حواریون مسیح، یا بھ عبارت دیگر بدون دارایي انفرادي، زندگي كنند
وي قسمتي از ثروت خود را بھ زنش بخشید و مابقي را میان فقرا تقسیم، و طبق تعالیم انجیل شروع بھ 

  . ایراد موعظاتي درباره فقر كرد

را بھ دور خود گرد آورد كھ مثل رھبانان لباس )) گدایان لیون((پتروس والدوس دستھ كوچكي از 
رشان نعلین بود یا پاي برھنھ راه میسپردند، و تمامي میپوشیدند، در عین عفاف زندگي میكردند، پاي افزا

تا چندي كشیشان ھیچگونھ مخالفتي ابراز نداشتند و . درآمدھاي خود را بھ طرز اشتراكي یك كاسھ میكردند
لكن ھنگامي كھ پتروس والدوس . بھ این گونھ افراد اجازه دادند تا در مراسم عبادت كلیساھا شركت جویند

لفظ بھ لفظ بھ كار بست و شروع بھ موعظھ كرد، اسقف اعظم لیون بھ تندي او را مورد تعالیم انجیل را 
پتروس عازم . عتاب قرار داد و بھ وي خاطر نشان ساخت كھ فقط اسقفان مجاز بھ ایراد موعظات ھستند

پاپ بھ . و از آلكساندر سوم درخواست كرد تا اجازھاي براي موعظھ بھ وي تفویض كند) ١١٧٩(رم شد 
; شرطي با این تقاضا موافقت كرد كھ ایراد موعظات با صوابدید و زیر نظر كشیشان محل صورت گیرد

پیروانش از فدائیان انجیل . ظاھرا پتروس بدون كسب اجازه از روحانیان محل بھ موعظات خود ادامھ داد
ضد كلیسایي بھ بھ تدریج این نھضت رنگ . شدند و بخشھاي بزرگي از كتاب مقدس را بھ حافظھ سپردند

خود گرفت، با ھر نوع كھنگي از در ستیز در آمد، منكر اعتبار آیینھاي مقدسي كھ یك كشیش گناھكار 
برخي از پیروان این فرقھ، خرید و فروش گناھان آمرزش را عملي پوچ . قدرت آمرزش گناھان دانست

یك . درگاه قدیسان مخالفت نمودندشدند و با دعا كردن بھ )) قلب ماھیت((شمردند و منكر تساھل، برزخ، و 
و دستھ دیگر كلیسا را ھمان زن فاحشھ سرخپوشي .)) ھمھ چیز باید اشتراكي باشد((دستھ تبلیغ میكردند كھ 

محكوم شمرده  ١١٨۴فرقھ والدوسیان در  .بودمیدانستند كھ در كتاب مكاشفھ یوحناي رسول ذكرش رفتھ 
  . شد

بھ عضویت كلیسا پذیرفت،  ١٢٠۶در )) كاتولیكھاي فقیر((اینوكنتیوس سوم بخشي از آن را، مشھور بھ 
لكن اكثر افراد این فرقھ در عقاید بدعتآمیز خویش ثابت قدم ماندند و از فرانسھ بھ اسپانیا و آلمان ریشھ 

حاني تولوز، احتماال براي جلوگیري از فزوني عده پیروان این فرقھ، در سال دوانیدند، یك شوراي رو
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امر داد كھ ھیچ كس از افراد غیر روحاني نباید ھیچ نوع كتاب مذھبي و مقدس را در تملك داشتھ  ١٢٢٩
ھاي كتاب مقدس بھ  بھ عالوه، چون تا این تاریخ ھنوز ھیچ یك از ترجمھ; باشد، مگر كتاب مزامیر را

نھاي بومي از طرف كلیسا بررسي و تضمین نشده بود، مقرر داشت كھ كتاب مقدس فقط باید بھ زبان زبا
. در قلع و قمع آلبیگاییان، ھزاران نفر از پیروان فرقھ والدوسیان را بھ آتش سوزانیدند. التیني خوانده شود

  . در گذشت ١٢١٧خود پتروس والدوس ظاھرا بھ مرگ طبیعي در 

ھاي بدعتگذار تشكیل شده بود،  وازدھم در شھرھاي اروپاي باختري شبكھ عظیمي از فرقھتا اواسط قرن د
تنھا در .)) شھرھاي عمده پر است از این پیغمبرھاي دروغي((اظھار داشت كھ  ١١٩٠چنانكھ اسقفي در 

یدادند، مھمترین فرقھ بدعتگذاران این شھر را پاتارینھا تشكیل م. شھر میالن ھفده مذھب جدید وجود داشت
ظاھرا نھضت پاتارینھا بھ عنوان مخالفتي . كھ این نام ماخوذ بود از یك كوي فقیر نشین شھر بھ نام پاتاریا

از جانب فقرا نسبت بھ اغنیا آغاز شده، اما رفتھ رفتھ جنبھ دشمني با روحانیان را پیدا كرد، و تبدیل بھ 
غرض . اج، و ھمخوابھ گرفتن كشیشان شدمبارزھاي علیھ خرید و فروش مناصب كلیسایي، ثروت، ازدو
ثروت كشیشان ضبط شود، اموال آنھا را ((فرقھ پاتارینھا، بھ قول یكي از رھبران آن نھضت، این بود كھ 

ھایشان  ھاي آنھا را بگشایند تا مردم چپاول كنند، و خود آنھا و حرامزاده در معرض حراج قرار دھند، خانھ
ھاي دیگري در ویتربو، اورویتو، ورونا، فرارا، پارما، پیاچنتسا، ریمیني،  فرقھ.)) را از شھر بیرون رانند

گھگاھي این نھضتھا بر مجالس عمومي استیال مییافتند، . و امثال آن علم مخالفت با كشیشان را بلند كردند
. حكومتھاي شھرھا را قبضھ میكردند، و براي پرداخت مخارج امور شھري از كشیشان مالیات میگرفتند

اینوكنتیوس سوم بھ سفیر خویش در لومباردي دستور داد كھ كلیھ صاحبمنصبان كشوري را بھ قید سوگند 
مكلف كند كھ از گماشتن پیروان بھ مناصب خودداري ورزند و مانع از رخنھ آنھا در مقامات حكومتي 

)) اسزا میگفتند،در حالي كھ بھ مقدسات توھین میكردند و ن((، جماعتي از مردم میالن ١٢٣٧در . شوند
  . ملوث ساختند)) كثافاتي ذكر ناكردني((چندین كلیسا را با 

آنھا را كاتارھا خواندھاند كھ برگرفتھ از  -ھاي بدعتگذار بھ اسامي چندي مشھور شدند  نیرومندترین فرقھ
كھ منشا در بعضي موارد لفظ بلغارھا بھ آنھا اطالق شدھاست زیرا ; ))پاك((واژھاي است یوناني بھ معني 

آنھا از منطقھ بالكان بودھاست ایشان را آلبیگاییان نیز نامیدھاند، چون برگرفتھ از نام شھر آلبي در فرانسھ 
  . بود كھ عده بسیاري از آنان در آنجا زندگي میكردند

شاید این امر از آنجا ناشي میشد كھ . مونپلیھ، ناربون، و مارسي نخستین مراكز بدعت در فرانسھ بودند
تباطات میان فرانسویان با مسلمانان و یھودیان در این منطقھ بسیار زیاد بود، و جماعتي سوداگر مرتبا ار

از مراكزي مثل بوسني، بلغارستان، و ایتالیا، یعني مراكز رشد نھضتھاي بدعتآمیز، بھ این صفحات سفر 
اس، و رنس شدند، لكن سوداگران سبب اشاعھ نھضت مزبور در تولوز، اورلئان، سواسون، آر. میكردند

در آنجا تمدن قرون وسطایي . الندوگ و پرووانس بھ صورت دو دژ مستحكم بدعتگذاران باقي ماندند
; در محیط دوستانھ شھري، پیروان ادیان بزرگ با ھم آمیزش میكردند; فرانسوي بھ اوج كمال خود رسید

القي نبود، تروبادورھا بھ انتشار آرایي كسي چندان پایبند اصول اخ; زنان بھ نحوي مغرورانھ زیبا بودند
در آن ایام . و مانند ایتالیاي عھد فردریك، مقدمات شروع رنسانس فراھم شده بود; طربافزا مشغول بودند

فرانسھ جنوبي عبارت میشد از مشتي امیرنشینھاي تقریبا مستقل كھ ھمھ بھ طرز دقیقي از نظر ) ١٢٠٠(
در این ناحیھ كنتھاي تولوز از ھمھ خاوندھاو امرا مقتدرتر . ر بودندصوري نسبت بھ پادشاه فرانسھ وفادا

اصول . بودند، و اراضي آنھا بھ مراتب وسیعتر از سرزمینھایي بود كھ مستقیما زیر نظر پادشاه اداره میشد
عقاید و رسوم فرقھ كاتارھا تا حدي نشانھ بازگشت بھ معتقدات و رسوم مسیحیان بدوي بود، تا اندازھاي 

علول خاطره مبھمي از بدعت آریانیسم كھ در دوران سلطھ ویزیگوتھا در فرانسھ جنوبي رواج داشت م
این . محسوب میشد، و تا حدودي ھم حاصل پندارھاي مانویھا و سایر آراي مشرق زمیني بھ حساب میآمد

ان، سوگند یاد ھنگام ورود بھ حلقھ روحانی; ھاي سیاه جماعت، كشیشان و اسقفاني داشتند ملبس بھ جامھ
خداوند و انجیل ((میكردند كھ دست از پدر و مادر، دوستان، و كودكان خویش بشویند و خود را وقف 

ھرگز بھ زني دست نزنند، ھیچ گاه حیواني را نكشند، ھرگز لب بھ گوشت و تخممرغ یا لبنیات .... كنند
اشخاصي بودند كھ قول میدادند بعدا بھ )) مومنان(( .))سبزیجاتنزنند، و ھیچ چیز نخورند جز ماھي و 
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)) كامل((چنین عھدي مبادرت ورزند، و تا مكلف بودند از كلیساي كاتولیك تبري جویند، بھ سوي زندگي 
  . ھر یك از پرفكتوسھا، سھ بار با احترام زانو خم كنندپیش روند، و ھنگام برخورد با 

اال ھیات كاتارھا جھان آفرینش را بھ شیوه مانویان بھ خیر، خدا، روح، بھشت، و بھ شر، شیطان، ھیوال، 
كلیھ مادیات، از . عالمي كھ بھ چشم دیده میشد، پرداختھ دست شیطان بود نھ خداوند; عالم مادي تقسیم میكرد

كھ عیسي بر روي آن جان داد، و نام مقدس آیین قرباني مقدس، ھمھ در زمره شر محسوب  جملھ صلیبي
، فقط بھ طور .))این است بدن من((عیسي ھنگامي كھ در شام آخر اشاره بھ آن كرد و گفت . میشدند

مور ھر گونھ ا. ھر گوشتي ماده بود و ھر نوع تماسي با آن پلید. مجازي این سخن را بر زبان رانده بود
مخالفان مدعي ھستند كھ . جنسي گناه داشت، و گناه آدم و حوا آن بود كھ با یكدیگر نزدیكي كرده بودند

آلبیگاییان منكر شعایر دیني،آیینھاي مقدس، احترام بھ تمثال قدیسین، تثلیث، و زادن عیسي از مریم عذرا 
عا میكردند كھ عیسي فرشتھاي بودھاست میگفتند كھ اینان عیسي و خدا را یكي نمیدانستند، بلكھ اد; ھستند

. در آثار ھمین مخالفان میخوانیم كھ بدعتگذاران مزبور اساس مالكیت شخصي را زیر پا نھاده بودند
این جماعت موعظھ بر كوھسار . آرزویشان آن بود كھ ھمگان یكسان از اشیاي دنیوي برخوردار باشند

روان خود تعلیم میدادند كھ باید دشمنانشان را دوست بدارند، بھ پی. مسیح را اساس اخالقیات خود قرار دادند
توسل ; از بیماران و مستمندان توجھ كنند، ھرگز دشنام ندھند، و ھمیشھ با خالیق صلح را پیشھ خود سازند

كشتن فردي بھ خاطر ارتكاب جرم از . بھ قھر، حتي در مورد كفار، ھرگز عمل پسندیدھاي محسوب نمیشد
  . بودگناھان كبیره 

شخص مكلف بود قلبا اعتماد داشتھ باشد كھ سرانجام خداوند، بدون آنكھ متوسل بھ وسایل شر شود، بر بدي 
ھر كسي، ولو آنكھ روحش براي ; در این االھیات، نھ از دوزخ اثري بود و نھ از برزخ. چیره خواھد شد

شخص براي آنكھ بھ . ي نایل میشدتطھیر چندین بار بھ حكم تناسخ عودت میكرد، سرانجام بھ رستگاري ابد
بھشت رود، ناگزیر بود طاھر از جھان در گذرد، و براي این منظور ضرورت داشت كھ آخرین آیین 

مقدس یا بھ اصطالح این فرقھ كونسوالمنتوم را از دست كشیشي از كاتارھا دریافت دارد، و ھمین آیین 
  . اك میكردمقدس آخرین بود كھ روان آدمي را بكلي از لوث گناه پ

، این آیین مقدس را )مثل برخي از مسیحیان اولیھ كھ در مورد غسل تعمید چنین میكردند(مومنان كاتاري 
افرادي كھ بھبود مییافتند، . معموال آن قدر بھ تاخیر میانداختند تا بھ عقیده خودشان در بستر نزع میافتادند

از این رو بھبود ; و بدون آیین مقدس از دنیا برونداین خطر را بھ جان میخریدند كھ بار دیگر ملوث شوند 
و مخالفان این جماعت اسناد دادھاند كھ ; بیمار پس از دریافت آن آیین مقدس، بدبختي بزرگي محسوب میشد

كشیشان آلبیگایي براي دفع این مصیبت، بسیاري از بیماران شفا یافتھ را تشویق میكردند كھ براي رفتن بھ 
پارھاي از وقایعنگاران عھد میگویند جاي ھیچگونھ شك . راكي بكلي خودداري ورزندبھشت از خوردن خو

  . خفھ میكرد

اگر فرقھ كاتارھا بجد در مقام اعتراض و ایراد بھ كلیسا برنیامده بود، احتمال داشت كھ كلیسا كاري بھ كار 
لكن كاتارھا . ا فراھم آورندپیروان آن نداشتھ باشد و آنھا را بھ حال خود گذارد تا موجبات فناي خویش ر

و معتقد بودند كھ پطرس حواري ھرگز پا بھ رم نگذاشتھ و ; منكر آن بودند كھ كلیسا از آن عیسي باشد
عیسي چند . ھرگز دستگاه پاپي را پي نریختھاست و پاپھا جانشینان امپراطورانند نھ خلفاي حواریون مسیح

عیسي از مال دنیا ھیچ چیز حتي یك پني . ندگي میكردوجب زمین براي خفتن نداشت، لكن پاپ در كاخ ز
كاتارھا ھمچنین میگفتند كھ مردم، مگر چشم ; را مالك نبود، حال آنكھ اسقفان مسیحي مردمي ثروتمند بودند

این اسقفان اعظم و اسقفان مغرور و آقامنش، این كشیشان دنیادار، این رھبانان چاق و : حقیقت بین ندارید
در نظر كاتارھا ! یان یا خشك مقدسھاي عھد عتیقند كھ دوباره پا بھ عرصھ وجود نھادھاندچلھ، ھمان فریس

كلیساي كاتولیك روم بي شك ھمان فاحشھ بابل بود، طبقھ كشیشان وابستھ بھ كنیسھ شیطان بودند، و شخص 
ز افراد این مبلغین، جنگھاي صلیبي را بھ عنوان مشتي آدمكش متھم ساختند بسیاري ا. پاپ، ضد مسیح بود

ایضا، بھ قول مخالفان، دستھاي از این . فرقھ تساھلھا و یادگارھاي منسوب بھ قدیسان را مسخره میكردند
و . جماعت مریم عذرا را صورتي كشیدند كریھ منظر كھ صاحب یك چشم بود و قیافھاي بد تركیب داشت
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ات دروغي معتقد ساختند و سپس بي ابتدا عده زیادي را بھ این كرام; وانمود كردند كھ اعجاز كردھاند
. بسیار از آراي كاتارھا از راه نغمات تروبادورھا منتشر شد. اساس بودن آن ادعاھا را بر ھمھ فاش كردند

این رامشگران غزلسرا، بیآنكھ اصول اخالقي فرقھ جدید را پذیرفتھ باشند، با اخالقیات دین مسیح مخالف 
این . ي برجستھ، بھ استثناي دو نفر را طرفدار آلبیگاییان میدانستندبودند، و از این رو ھمھ تروبادورھا

النھ ((كلیساھا را ; تروبادورھا زیارت، اعتراف بھ گناھان، آب مقدس، و صلیب را مسخره میكردند
  . بودند)) خیانتكار، دروغگو، و ظاھرساز((میخواندند، و كشیشان كاتولیك در نظر ایشان جماعتي )) دزدھا

. تمداران روحاني و اینجھاني فرانسھ جنوبي با بدعتگذاران كاتارھا تا حدود زیادي مدارا كردندمدتي قدر
میان االھیون . ظاھرا مردم مجاز بودند میان دین كھن و مذھب نو، ھر كدام را كھ میپسندیدند، اختیار كنند

ونھ مجالس در كاركاسون یكي از این گ; كاتولیك و كاتارھا مجالس مباحثھ و مناظره عمومي تشكیل میشد
، شعب ١١۶٧در سال . در حضور یكي از نمایندگان پاپ، و پذرو دوم، پادشاه آراگون، دایر شد) ١٢٠۴(

. مختلف كاتارھا، شورایي با حضور كشیشان خود بر پا كردند كھ نمایندگان چند كشور در آن شركت جستند
مذاكراتي در گرفت، مقرراتي وضع شد، و بي در این شورا راجع بھ اداره، انضباط، و اصول دین آنان 

بھ عالوه، طبقھ نجبا مقتضي میدید كھ در النگدوك . آنكھ كسي مزاحم حاضران شود، شورا تعطیل گشت
نجبا، كھ نسبتا بي چیز ; كلیساي كاتولیك ثروت فراوان و اراضي بسیار داشت ; موقع كلیسا را تضعیف كند

; ، روژه دوم، ویكونت بزیھ، بھ تاراج دیري دست زد١١٧١در . دندبودند، شروع بھ ضبط امالك كلیسا كر
ھنگامي كھ . اسقف شھر آلبي را بھ زندان افكند، و یكي از طرفداران بدعت را بھ پاسداري وي گماشت

رھبانان آلھ شخصي را بھ ریاست دیر خود برگزیدند كھ بر وفق دلخواه ویكونت نبود، وي دیر مزبور را 
چون آن پیر در زندان درگذشت، ویكونت شادكام جسدش را بر باالي ; ن را زنداني كردآتش زد و رئیس آ

رمون روژه، كنت . منبر دیر گذاشت و رھبانان را ترغیب بھ انتخاب جانشیني كرد كھ پسند خاطر وي باشد
;  محراب آن را اصطبل اسبان خویش ساخت; فوا، رئیس دیر و رھبانان پامیھ را از آن دیر بیرون كرد

سربازانش دستھا و پاھاي مسیح مصلوب چوبي را بھ عنوان دنگ براي آرد كردن گندم بھ كار بردند و 
رمون ششم، كنت تولوز، چندین كلیسا را ویران كرد، . صورت مسیح را ھدف نشانھگیري خود كردند

ن حكم تكفیر در لك). ١١٩۶(رھبانان مواساك را مورد تعقیب و آزار قرار داد، و مورد تكفیر قرار گرفت 
  . بین نجباي فرانسھ جنوبي امري پیش پا افتاده شده بود

بسیاري از آنھا آشكارا یا خود را از پیروان نھضت كاتارھا میدانستند یا از روي آزاد منشي، نھضت 
  . مزبور را حمایت میكردند

الت ھم براي كلیسا بھ مقام پاپي نایل آمد، متوجھ شد كھ این تحو ١١٩٨اینوكنتیوس سوم، كھ در سال 
وي اذعان میكرد كھ پارھاي از اعمال كلیسا مستوجب سرزنش است، . خطرناك است، ھم براي حكومت

لكن عقیده داشت كھ وقتي فرقھاي بدعتگذار تیشھ بھ ریشھ این دستگاه میزند، اموال كلیسا را بھ غارت 
نت وارد میسازد، وي نمیتواند دست روي میبرد، حیثیت این تشكیالت را خراب میكند، و بھ مقام قدیسان اھا

اینوكنتیوس كلیسا را مھمترین دژ مستحكم در برابر تعدي آدمي، ھرج و . دست بگذارد و عملي انجام ندھد
ھایي باال بلند  مرج اجتماعي، و اعمال نارواي پادشاھان میدانست، و براي ترقي آن دستگاه آرزوھا و نقشھ

نیز بھ ارتكاب گناھاني دست زده و عمال فاسد و نا الیقي را در دامان  البتھ حكومت. در سر میپرورانید
خود پرورش داده بود، لكن فقط احمقھا بودند كھ میخواستند حكومت را از بین بردارند، چطور امكان داشت 

كھ بر شالوده اصولي كھ زناشویي را ممنوع و خودكشي را تشویق میكرد، یك نظام اجتماعي مداومي بنا 
آیا ھیچ اقتصادي ممكن بود بر مبناي آیین فقر پرستي، و بدون انگیزه مالكیت، روي رونق و روزبھي  نھاد

بیند آیا امكان داشت كھ بتوان روابط جنسي افراد و پرورش كودكان را جز بھ كمك بنیادي چون ازدواج از 
مشتي اباطیل و اراجیف  منجالب ھرج و مرج و پریشاني نجات داد در نظر اینوكنتیوس، آیین كاتارھا جز

ھنگامي كھ در قلب دنیاي . چیز دیگري نبود، و سادگي مردم بود كھ این مھمالت را زھر آگین میساخت
مسیحي این آلبیگاییان بدعتگذار مدام رو بھ فزوني بودند، جنگ صلیبي با كفار در فلسطین چھ معني داشت 

در نامھاي بھ اسقف اعظم اوش، در گاسكوني چنین اینوكنتیوس دو ماه بعد از آنكھ بھ مقام پاپي رسید، 
. قایق كوچك قدیس پطرس در میان دریا بارھا سرگشتھ شده و طوفانھاي بسیاري بھ خود دیدھاست: نوشت 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



جمعي از شیطان صفتان گمراه ... اما چیزي كھ باالتر از ھمھ مرا اندوھگین میكند آن است كھ در این ایام
. راتب لجام گسیختھتر و موذیتر از سابق، مردمان ساده لوح را بھ دام میاندازندرا مشاھده میكنیم كھ، بھ م

را تحریف میكنند و در صدد امحاي )) كتاب مقدس((این جماعت با خرافات و جعلیاتشان معاني اقوال 
از آنجا كھ این خطاي زیان آور در گاسكوني و اراضي ھمجوار رو بھ . وحدت كلیساي كاتولیك بر آمدھاند

فزوني نھادھاست، ما میخواھیم كھ شما و اسقفان ھمكارتان با تمام قدرتي كھ دارید در برابر آن مقاومت 
ما بھ شما اكیدا فرمان میدھیم كھ با ھر وسیلھاي كھ در اختیار دارید ھمھ این بدعتگذاران را ... ورزید

در صورت لزوم، .... یش بیرون كنیدمنھدم، و كلیھ مردماني را كھ بر اثر آنھا آلوده شدھاند، از قلمرو خو
  . میتوانید ملوك و مردم را برانگیزید تا بھ زور شمشیر آنھا را پایمال كنند

اسقف اعظم اوش، كھ در مورد خود و دیگران آدمي اھل تساھل بود، ظاھرا بعد از دریافت نامھ پاپ ھیچ 
پاپ، كھ براي اجراي فرامین وي آمده  اسقف اعظم ناربون و اسقف بزیھ در مقابل نمایندگان; اقدامي نكرد

در ھمین اوان، شش بانو از طبقھ نجبا بھ رھبري خواھر كنت فوا، ضمن . بودند، مقاومت ورزیدند
اینوكنتیوس نمایندگان . مراسمي علني كھ در آن عده زیادي از نجبا حضور داشتند، بھ آیین كاتارھا گرویدند

خواند و نماینده قوي ارادھتري را، آرنو نام، كھ صدر رھبانان خود را كھ توفیقي حاصل نكرده بودند فرا
، پاپ بھ آرنو اختیاراتي بسیار بخشید تا در )١٢٠۴(فرقھ سیسترسیان بود، مامور انجام این امر خطیر كرد

سراسر فرانسھ دستگاه تفتیش افكاري بر پا كند، و بھ او اجازه داد كھ با صدور فرماني عمومي جمیع 
پاپ . اه و آن دستھ از نجباي فرانسوي را كھ در قلع و قمع بدعت كاتارھا مدد میرسانند ببخشایدگناھان پادش

بھ فیلیپ اوگوست پیشنھاد كرد كھ، در برابر این كمك، اراضي اشخاصي را كھ بھ شركت در یك جھاد 
  . علیھ آلبیگاییان حاضر نیستند، از آن خود كند

ي تازه نورماندي را فتح كرده بود، و براي ھضم آن لقمھ چرب و. فیلي پ در قبول پیشنھاد مردد ماند
رمون ششم، كنت تولوز، موافقت كرد كھ بدعتگذاران را بھ قبول نظریات پاپ ترغیب . مھلتي میخواست

رمون كھ حال را بدین منوال . اینوكنتیوس او را تكفیر كرد. كند، لكن حاضر نشد بھ جنگ با آنھا برخیزد
شھسواري كھ . مورد بخشایش قرار گرفت، لكن دوباره طفره رفت; مر پاپ را اطاعت كنددید، قول داد اوا

چطور : ((بھ فرمان یكي از نمایندگان پاپ مامور اخراج كاتارھا از خانھ و زندگیشان شده بود، سوال میكرد
میان آنھا میتوانیم بھ چنین عملي مبادرت ورزیم ما با این مردم بزرگ شدھایم، خویشان و بستگاني در 

در این ضمن قدیس دومینیك .)) داریم، و بھ چشم خود میبینیم كھ پا از جاده عفاف و تقوا بیرون نمیگذارند
از اسپانیا وارد فرانسھ جنوبي شد، با صلح و صفا بھ تبلیغ پرداخت، و از آنجا كھ آدمي متدین و پرھیزكار 

این امكان بود كھ اشكال كار . مسیحیت واداشتبود، عدھاي از آنھا را بھ پیروي از معتقدات صحیح كیش 
ھا و بھ كمك اصالحات كلیسایي مرتفع، و وحدت میان مومنان برقرار شود، لكن قتل یكي  از این قبیل راه

از نمایندگان پاپ بھ نام پیر دو كاستلنو بھ دست شھسواري كھ از آن پس مورد حمایت رمون قرار گرفت، 
  . ورق را برگردانید

وس، كھ تقریبا مدت ده سال با شكیبایي شاھد بي ثمر ماندن كوششھاي خویش براي قلع و قمع بدعت اینوكنتی
وي رمون و جمیع دستیاران او را تكفیر كرد، در تمام قلمرو وي . بود، اینك متوسل بھ اقدامات شدیدي شد

، آنجا مال حالل مراسم مذھبي را ممنوع ساخت، و اعالم داشت كھ ھر مسیحي این اراضي را تسخیر كند
پاپ ھمچنین از مسیحیان كلیھ كشورھا خواست تا در جھادي علیھ بدعتگذاران آلبیگاییان و . وي خواھد بود

فیلیپ اوگوست بھ بسیاري از خاوندھاي قلمرو خویش اجازه داد تا در چنین . حامیان آنان شركت جویند
بھ كلیھ شركت . یتالیایي نیز بھ آنھا پیوستندھایي از سپاھیان آلماني و ا مبارزھاي شركت جویند، و دستھ

كنندگان در این جھاد، مانند افرادي كھ عازم جنگھاي صلیبي میشدند، وعده داده شد كھ مشمول فرمان 
رمون تقاضاي عفو كرد، علنا با بدني نیمھ عریان در كلیساي سن ژیل از . آمرزش عمومي خواھند بود

قسمت بیشتر ساكنان النگدوك، ) ١٢٠٩.(ن جھادي شركت جستدست كشیشان حد خورد، و رسما در چنی
اعم از نجبا و عوام، كھ میدیدند خاوندھا و جماعتي از مردم تھیدست شمال شور مذھبي را وسیلھاي براي 

حتي مسیحیان اصیل آیین نواحي . ضبط اموال ایشان كردھاند، در مقابل مجاھدین بھ مقاومت قیام كردند
جھادگران ھنگامي كھ بھ شھر نزدیك شدند، پیغام . با مھاجمان شمالي برخاستند جنوبي نیز بھ مقابلھ
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فرستادند كھ اگر اھالي شھر كلیھ افرادي را كھ نامشان در سیاھھ اسقف محل درج است تسلیم كنند،از كلیھ 
 رھبران شھر از قبول چنین درخواستي خودداري ورزیدند، و جواب دادند كھ. مخافات جنگ خواھند رست

  . تن دادن بھ محاصره و حتي خوردن كودكانشان در نظر آنھا بھ مراتب اولیتر خواھد بود

جھادگران از حصار شھر باال رفتند، و آنجا را تسخیر كردند، بیست ھزار تن مرد و زن و كودك را بي 
  . یغ گذرانیدندھیچ مالحظھ بھ خاك ھالك انداختند، و حتي آنھایي را كھ در كلیسا متحصن شده بودند از دم ت

كایساریوس، رھباني از فرقھ سیسترسیان اھل ھایستر باخ، كھ بیست سال پس از این حوادث خاطرات خود 
تنھا منبع موثقي است كھ میگوید چون از آرنو، نماینده پاپ، سوال شد ; را بھ رشتھ تحریر در آوردھاست

ھمھ را بھ قتل برسانید، زیرا خداوند میداند كھ : ((كھ آیا از قتل كاتولیكھا باید خودداري شود یا نھ، پاسخ داد
شاید آرنو از آن میترسید كھ تمام مغلوبین براي فرار از مرگ موقتا كاتولیك مومن .)) چھ كس بر حق است

بعد از آنكھ بزیھ را آتش زدند و با خاك یكسان كردند، جھادگران بھ رھبري رمون پیش تاختند و . شده باشند
در این محل بود كھ برادرزاده رمون، روژه، كنت بزیھ، بھ آخرین پایداري . ھجوم بردند بر دژ كاركاسون

  . سرانجام دژ مسخر شد و روژه بھ عارضھ اسھال خوني در گذشت . در برابر مھاجمان مبادرت ورزید

بھ در فرانسھ  ١١٧٠سیمون، كھ حدود سال . دالورترین سرداران در این محاصره، سیمون دو مونفور بود
و چون مادرش یكي از ; دنیا آمد، فرزند ارشد خاوند ناحیھ مونفور بود كھ در نزدیكي پاریس قرار داشت

سیمون، مثل بسیاري از مردان آن عھد كھ در شمشیرزني و گزافھگویي سرآمد بودند، . زنان اشرافي یافت
  . نر نمایي كندمیتوانست در عین حال ھم آدمي بسیار دیندار باشد و ھم در میدانھاي جنگ ھ

وي ھمھ روزه در مراسم قداس شركت میجست، بھ پاكدامني و عفاف مشھور بود، و بھ افتخار تمام در 
نفر، بھ ترغیب نماینده پاپ، بھ  ۴۵٠٠اكنون وي با لشكر كوچكش، مركب از . فلسطین خدمت كرده بود

ا مخیر ساخت كھ یا بھ قید سوگند شھرھا ھجوم برد، بر كلیھ مخالفان چیره شد، و مردم شھرھاي فتح شده ر
ھزاران نفر . خود را مكلف بھ پیروي از آیین كاتولیك سازند یا بھ عنوان بدعتگذار سر در زیر تیغ گذارند

مدت چھار سال سیمون بھ مبارزات خود . شق نخست را اختیار كردند، و صدھا نفر بھ مرگ راضي شدند
، خود شھر ١٢١۵در سال . را، بھ جز تولوز، ویران كرد ادامھ داد، و تقریبا تمامي اراضي كنت رمون

سیمون . تولوز تسلیم شد، و شورایي مركب از اسقفان، در مونپلیھ، كنت رمون را از مقامش عزل كرد
  . صاحب عنوان و مالك قسمت بیشتر اراضي وي شد

یقت متوحش شد كھ وي بي اندازه از درك این حق. اینوكنتیوس سوم با این جریانات كامال موافق نبود
جھادگران ھمچون مشتي راھزن درنده بھ سرقت اموال مردم و قتل نفس دست زده و اموال مردماني را 

بھ ھمین سبب، بر رمون رحمت آورد و مقرر داشت . تصاحب كردھبودند كھ ھرگز متھم بھ بدعت نبودند
ز اراضي وي را بھ امانت در كھ تا زندھاست، مرتبا از خزانھ پاپي وظیفھاي دریافت دارد، و بخشي ا

رمون ھفتم چون بھ سن رشد رسید، تولوز را بار دیگر . اختیار كلیسا گذاشت تا فرزند رمون تھیدست نشود
اینك چون اینوكنتیوس سوم نیز از . ، سیمون درگذشت)١٢١٨(در دومین محاصره تولوز . تسخیر كرد

ز فداییان آلبیگایي كھ جان سالم از معركھ بھ در برده و آن دستھ ا; جھان رفتھ بود، جھاد آلبیگایي متوقف شد
بودند، از گوشھ انزوا بھ در آمدند تا در سایھ حكومت معتدل كنت جدید تولوز بھ تبلیغ و اجراي مراسم 

  . مذھبي خود مشغول بودند

، لویي ھشتم، شاه فرانسھ، بھ پاپ ھونوریوس سوم پیشنھاد كرد كھ حاضر است رمون ھفتم ١٢٢٣در سال 
را از مقامش عزل كند و ریشھ بدعت را در قلمرو وي بكلي از بیخ بركند، بھ شرط آنكھ تمامي سرزمینھاي 

رار بود، لكن میدانیم كھ معلوم نیست جواب پاپ بھ این پیشنھاد از چھ ق. رمون را ضمیمھ قلمرو خویش كند
، چیزي نمانده بود كھ بھ فتح قاطعي )١٢٢۶(ھنگامي كھ لویي در مونپلھ در گذشت ; جھاد جدیدي آغاز شد
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رمون براي صلح، با بالنش دوكاستي، نایبالسلطنھ لویي نھم، این موقعیت را مغتنم شمرد و پیشنھاد كرد كھ 
آلفونس برادر لویي بدھد و ھنگامي كھ خودش از جھان در گذرد،  حاضر است دخترش ژان را بھ زني بھ

بالنش، كھ از دست نجباي سركش بھ ستوه آمده بود، پیشنھاد را . اراضیش را بھ دختر و دامادش واگذارند
پذیرفت، و پاپ گرگریوس نھم، با گرفتن تعھدي از رمون براي از بین بردن ھر نوع بدعتي در قلمرو 

روي موافقت در پاریس منعقد شد، و جنگھاي آلبیگایي، بعد از سي سال زد و خورد و  وي، با این قرار
  . خرابي، بھ پایان رسید

دستور اكید داد كھ ھیچ ) ١٢٢٩(آیین رسمي كاتولیك پیروز شد، تساھل از میان رفت، و شوراي ناربون 
رو بھ توسعھ نھاد، آزادي شھري فئودالیسم . قسمتي از كتاب مقدس نباید در تملك افراد غیر روحاني باشد

، ژان و آلفونس، كھ ١٢٧١در . تنزل كرد، و عصر تروبادورھاي سرخوش در فرانسھ جنوبي سپري شد
متصرفات رمون را بھ ارث برده بودند، بدون جانشیني درگذشتند، و ایالت وسیع تولوز بھ لویي نھم و 

جارتي آزادي در مدیترانھ شده و گام بزرگي اكنون فرانسھ مركزي صاحب بنادر ت. سلسلھ فرانسوي رسید
این امر، و تفتیش افكار، دو نتیجھ از نتایج مھم مبارزاتي بود كھ بھ قصد از . بھ سوي وحدت برداشتھ بود

  . بین بردن بدعتگذاران آلبیگایي در گرفت

II -  سابقھ تفتیش افكار  

سرراستي بھ مومنان میداد، بھ این معني كھ كتاب عھد قدیم براي معاملھ با بدعتگذاران دستور ساده و 
میگفت این گونھ افراد را باید دقیقا مورد بازرسي قرار داد، و اگر سھ نفر شاھد معتبر شھادت دادند كھ 

آن مرد یا زن را با ((آنگاه مومنان موظف بودند كھ )) رفتھ و خدایان غیر را عبادت و سجده كردھاند((
  )١٧.۵:سفر تثنیھ)). (سنگھا سنگسار كنند تا بمیرد

اگر در میان تو نبي یا بیننده خواب از میان شما برخیزد و آیت یا معجزه براي شما ظاھر سازد و آن آیت یا 
معجزه واقع شود كھ از آن تو را خبر داده، گفت خدایان غیر را كھ نمیشناسي پیروي نماییم و آنھا را 

مشنو، زیرا كھ یھوه خدایتان شما را امتحان میكند تا بداند كھ عبادت كنیم، سخنان آن نبي یا بیننده خواب را 
یھوه خداي خود را پیروي نمایید . آیا یھوه خداي خود را بھ تمامي دل و بھ تمامي جان خود محبت مینمایید

ن و آ; و از او بترسید و اوامر او را نگاه دارید و قول او را بشنوید و او را عبادت نموده، بھ او ملحق شوید
نبي یا بیننده خواب كشتھ شود، زیرا كھ سخنان فتنھانگیز بر یھوه خداي شما، كھ شما را از زمین مصر 

بیرون آورد و ترا خانھ بندگي فدیھ داد، گفتھ است تا تو را از طریقي كھ یھوه، خدایت بھ تو امر فرمود تا 
دور خواھي كرد، و اگر برادرت، پس بھ این طور بدي را از میان خود . بھ آن سلوك نمایي منحرف سازد

كھ پسر مادرت باشد، یا پسر یا دختر تو یا زن ھماغوش تو یا رفیقت كھ مثل جان تو باشد، تو را در خفا 
اغوا كند و گوید كھ برویم و خدایان غیر را كھ تو و پدران تو نشناختند عبادت نماییم، از خدایان امتھایي كھ 

تو نزدیك و خواه از تو دور باشند،از اقصاي زمین تا اقصاي دیگر آن، او بھ اطراف شما میباشند، خواه بھ 
البتھ او ; را قبول مكن و او را گوش مده و چشم تو بر وي رحم نكند و بر او شفقت منما و او را پنھان مكن

ا تا دست تو اول بھ قتل او دراز شود و بعد دست تمامي قوم، و او را بھ سنگ سنگسار نم. را بھ قتل رسان
  ). ١٨.  ٢٢)):سفر خروج(((زن جادوگر را زنده مگذار )٩-١.  ١٣)): سفر تثنیھ... (بمیرد

حاكي از این بود كھ خود عیسي مسیح این سنت قدیمي عھد قدیم را قبول كرده بود، ) ١۵.۶(انجیل یوحنا
ا را جمع كرده در اگر كسي در من نماند، مثل شاخھ بیرون انداختھ میشود، و میخشكد، و آنھ: ((زیرا گفت

جوامع یھود قرون وسطایي حكم كتاب عھد قدیم را درباره بدعت از .)) آتش میاندازند، و سوختھ میشود
ابن میمون بدون چون و چرا . لحاظ نظري قبول داشتند، اما تقریبا در عمل ھیچگاه از آن پیروي نمیكردند
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یا پرستش خدایاني غیر از خدایان اصیل پانتئون یونان  asebeiaر كس مرتكب بھ موجب قوانین یوناني، ھ
بھ اتكاي چنین قانوني بود كھ سقراط را مجبور بھ . میشد، عملش یك گناه بزرگ محسوب بھ حساب میآمد

در رم باستان، كھ میان ارباب انواع حكومت ھماھنگي كاملي وجود داشت، . نوشیدن جام شوكران كردند
در . بي حرمتي بھ خدایان در حكم خیانت بزرگ محسوب میشد، و مجازات چنین جرمي مرگ بود بدعت و

ھر مورد كھ مدعي خصوصي براي لو دادن یك نفر مقصر وجود نداشت، قاضي دادگاه رومي شخص 
از این رویھ كھنسال قضایي روم بود كھ دستگاھي . مظنون را احضار، و خودش درباره اتھام تحقیق میكرد

امپراطوران . اطالق گردید)) انكیزیسیون((اي تفتیش افكار در قرون وسطي بھ وجود آمد و بر آن نام بر
شرقي، كھ حقوق رومي را در امپراطوري بیزانس بھ كار میبستند، مانویان و سایر بدعتگذاران را محكوم 

د كھ یكي از پیروان در طي قرون تیرگي، چون در اروپاي باختري كمتر اتفاق میافتا. بھ مرگ میكردند
آیین مسیح بھ مخالفت با آن دین برخیزد، تساھل رو بھ فزوني گذاشت، و لئو نھم معتقد بود كھ در مورد 

  . بدعت فقط باید بھ مجازات تكفیر اكتفا كرد

در قرن دوازدھم چون بازار بدعتگذاري رواج گرفت، برخي از روحانیان معتقد شدند كھ عالوه بر صدور 
در قرن دوازدھم، با . از جانب كلیسا، حكومت نیز باید این گونھ افراد را تبعید یا زنداني كندحكم تكفیر 

احیاي حقوق رومي در بولونیا، شرایط، طرق، و انگیزه یك تفتیش افكار مذھبي بھ وجود آمد و قانون 
در قانون نامھ  كلیسایي بدعت نیز كلمھ بھ كلمھ از روي پنجمین قانون موسوم بھ بدعتگذاران یا مندرج

سرانجام در قرن سیزدھم، كلیسا بھ تقلید از قانون بزرگترین دشمن خویش، یعني . یوستینیانوس استنساخ شد
  . فردریك دوم، مقرر داشت كھ مجازات بدعت باید مرگ باشد

بر . كلیسا را پسر خدا تاسیس كرده بود - حتي در نظر بسیاري از بدعتگذاران  -بھ زعم عموم مسیحیان 
با توجھ بھ ; مبناي ھمین فرض، ھر كس بر آیین كاتولیك میتاخت، نسبت بھ خداوند مرتكب اھانتي شده بود

این مقدمات، یك نفر بدعتگذار سركش، در نظر مومنان اصیل آیین، كسي نبود مگر نماینده شیطان، كھ 
با بدعتگذاران  و ھر كس یا حكومتي كھ; میخواست ھر چھ را عیسي مسیح كرده بود نقش بر آب سازد

در این موقع، كلیسا چون خود را جز الینفكي از . تساھل روا میداشت، بھ نصرت كار شیطان كمك میكرد
حكومت سیاسي و روحاني اروپا میدانست، بدعت را درست با ھمان چشمي میدید كھ حكومت بھ خیانت 

: اینوكنتیوس گفت. تماعيبھ عبارت دیگر، بدعت در واقع تیشھاي بود بر ریشھ نظام اج; مینگریست
بھ ھمین سبب، ما را حق بیشتري . ... قانون اموال و قتل، خیانتكاران را بھ سزاي اعمالشان میرساند((

است تا افرادي را كھ نسبت بھ آیین عیسي مسیح خیانت میورزند تكفیر و اموالشان را ضبط كنیم، زیرا بي 
در نظر .)) بزرگتر از اھانت بھ مقام پادشاھي حرمتي نسبت بھ بارگاه االھي جرمي است بھ مراتب

; دولتمرداني روحاني چون اینوكنتیوس، یك نفر بدعتگزار بھ مراتب بدتر از یك نفر مسلمان یا یھودي بود
مسلمانان و یھودیان در خارج از دنیاي مسیحیت زندگي میكردند یا اگر در میان مسیحیان میزیستند، تابع 

  . د بودندمقرراتي كامال سخت و شدی

فرد بدعتگذار خیانتكاري بود ; دشمن بیگانھ سربازي بود كھ انسان در جنگي علني با وي رو بھ رو میشد
كھ در درون اردو مقام داشت و بھ وحدت جھاني مسیحي كھ دست اندركار مبارزھاي عظیم با عالم اسالم 

مي كتاب مقدس را طبق نظر خویش بھ عالوه عالمان االھي مدعي بودند كھ اگر ھر آد. بود خلل میرساند
تفسیر كند و براي خود تافتھ جدا بافتھاي از مسیحیت بوجود آورد، دیني كھ ) ولو آنكھ ھر اندازه مبھم باشد(

پایھ اصول اخالقي سست مردمان اروپا بر آن استوار است بھ زودي بھ انواع كیشھاي مختلف و متعدد 
پیوندي اجتماعي كھ وسیلھ ھمبستگي افرادي بربري در یك  تقسیم خواھد شد و خاصیت خود را بھ عنوان

  . جامعھ و پیدایش یك تمدن شده است از دست خواھد داد

خواه بھ علت آنكھ مردمان در این نظرات با كلیسا شریك بودند، بي آنكھ خود مسئول وضع چنین آرایي 
خواه بھ علت آنكھ ; ا نا مانوس میترسندخواه بھ علت آنكھ مردم ساده لوح طبیعتا از ھر چیز متفاوت ی; باشند

افراد وقتي در میان جمعیتي قرار میگیرند و كسي بھ ھویت آنھا واقف نیست، از آشكار ساختن غرایزي كھ 
 -بھ ھركدام از این علل كھ باشد  - در حال عادي بر اثر فشار مسولیت انفرادي واخورده است لذت میبرند 
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فرانسھ جنوبي و ایتالیاي شمالي با رغبت و ذوقي بینھایت بھ تعقیب و خود مردم در ھمھ جا بھ استثناي 
مدتھا قبل از آنكھ كلیسا دست بھ اقدامي بزند، خود ((و بھ قول تاریخنویسي، ; آزار ھمنوعان خود پرداختند

مومنان راشد شكایت داشتند از .)) جماعت، بدون دادرسي، بدعتگذاران را در مال عام بھ قتل رسانیدند
بدعت گذاران را از چنگ ((بعضي اوقات . نكھ كلیسا بي اندازه با بدعتگذاران با مدارا رفتار میكندای

: كشیشي از فرانسھ شمالي خطاب بھ اینوكنتیوس نوشت.)) كشیشاني كھ آنھا را حراست میكردند میربودند
ھ آشكارا از دستھ در این مملكت دینداري مردم بھ حدي است كھ ھماره حاضرند نھ فقط اشخاصي را ك((

، ١١١۴در .)) بدعتگذاران ھستند، بلكھ آنھایي را كھ صرفا مظنون بھ بدعتگذاریند، در آتش بسوزانند
از ((در حالي كھ وي از مقر خویش دور بود، مردم ; اسقف سواسون برخي از بدعتگذاران را زنداني كرد

دان را شكستند و بدعتگذاران را كشان درھاي زن)) ترس آنكھ مبادا كشیشان بسیار بھ نرمي رفتار كنند
، در شھر لیژ، جماعت اصرار ١١۴۴در . كشان بھ پاي تل ھیمھاي بردند و زنده زنده در آتش سوزانیدند

در سوزانیدن برخي از بدعتگذاراني كردند كھ اسقف آدالبرو ھنوز امید داشت ایشان را بھ پیروي از آراي 
كشیشان وقتي تظاھر ((یي اظھار داشت كھ در آیین قرباني مقدس ھنگامي كھ پیردوبرو. صحیح دین وادارد

و مشتي از صلیبیھا را در روز جمعھ مصلوب ((، ))بھ قلب ماھیت بھ جسم عیسي میكنند، دروغ میگویند
حكومت نیز تا حدي با اكراه در تعقیب و از .)) ساختن مسیح سوزانید، مردم در دم او را بھ قتل رسانیدند

گذاران با مردم شریك شد، زیرا میترسید بدون معاونت كلیسایي كھ بھ زور معتقدات مذھبي بین بردن بدعت
بھ عالوه، حكومت . متحدالشكلي را در اذھان عامھ مردم جایگزین میساخت، اداره امور مملكت مختل شود

سي باشد، و مظنون بود از آنكھ مبادا بدعت در مسائل سیاسي بھانھاي براي اصالحات خانمان برانداز سیا
احتمال دارد كھ مالحظات مادي ھم موثر بوده باشند، زیرا ھر گاه كھ بدعت جنبھ . چھ بسا كھ چنین ھم بود

افكار عمومي طبقات . مذھبي یا سیاسي داشت و بلوایي بھ پا میشد، مایملك كلیسا و حكومت بھ خطر میافتاد
حكم میكرد كھ بھ ھر قیمت شده  - ي مستثنا بود و باز النگدوك یا فرانسھ جنوبي از این قاعده كل -عالیھ 

فرمان داد كھ بدعتگذاران را شدیدا ) ١١٩۴در (ھانري ششم، امپراطور آلمان . ریشھ بدعت كنده شود
، لویي )١٢١٠(فرامین ھمانندي از طرف اوتو چھارم . مورد مواخذه قرار دھند و اموال آنھا را ضبط كنند

شدیدترین قوانیني كھ . ، صادر شد)١٢٢٨(، و میالن )١٢٢٧(ورانس ، فل)١٢٢۶(ھشتم، پادشاه فرانسھ 
براي پایمال كردن جماعات بدعتگذار بھ تصویب رسید قوانین مصوبھ فردریك دوم در خالل سالھاي 

بھ موجب این قوانین، مقرر شد كھ ھر كس بھ جرم بدعت از جانب كلیسا محكوم شود، . بود ١٢٣٩- ١٢٢٠
اگر این گونھ افراد از عمل خویش نادم میشدند، . ویل دھند تا در آتش سوختھ شوداو را بھ حكومت محلي تح

و ; جمیع اموال بدعتگذاران ضبط میشد. بھ جاي سوزانیدن در آتش، آنھا را محكوم بھ حبس ابد میكردند
، كودكان آنھا حق تصدي مشاغل حساس و مناصب عالیھ را نداشتند; وارثان آنھا از حق ارث محرم میشدند

مقامات حكومتي موظف . مگر آنكھ با معرفي سایر بدعتگذاران كفاره گناھان پدر و مادر خود را میدادند
  . ھاي آنھا را خراب كنند و بستگانشان را از تعمیر و تجدید عمارت بازدارند بودند خانھ

در . یش تصویب كردپادشاه مالیم طبع و مھربان فرانسھ، لویي نھم، نیز قوانین ھمانندي را براي اتباع خو
واقع پادشاھان بودند كھ بر سر بردن امتیاز در شروع تعقیب و قتل بدعتگذاران با مردم بناي رقابت را 

از . سیزده تن از بدعتگذاران را در اورلئان بھ آتش سوزانید ١٠٢٢روبر، پادشاه فرانسھ، بھ سال . گذاشتند
قتل رسید، این نخستین بار بود كھ افرادي را در  میالدي، كھ پریسكیلیانوس بھ دست حكومت بھ ٣٨۵سال 

ھانري سوم، امپراطور آلمان، چند تن از  ١٠۵١در سال . تاریخ بھ جرم بدعت محكوم بھ مرگ میكردند
مانویان یا كارتارھا را در گوسالر بھ دار آویخت، و حال آنكھ وازو، اسقف لیژ، جدا معترض بود كھ 

، فیلیپ، كنت فالندر، بھ دستیاري اسقف اعظم رنس، ١١٨٣در . یت میكندصدور حكم تكفیر درباره آنھا كفا
جمع كثیري از نجبا، روحانیان، شھسواران، دھقانان، دوشیزگان، زنان شوھردار، و بیوگان را زنده در ((

قاعدتا، قبل از قرن سیزدھم، كار تفتیش و .)) آتش سوزانیدند و اموال آنھا را ضیط و بین خود تقسیم كردند
عمل این جماعت را نمیتوان تفتیش افكار نام نھاد، زیرا معموال . تحقیق در بدعت بھ عھده اسقفان محول بود

اسقفان در انتظار مینشستند تا آنكھ مردم سر و صدایي بھ راه اندازند و عدھاي را آشكارا بھ بدعتگذاري 
تن از آنھا را كاري بس دشوار میدیدند، آنگاه اسقفان چون متھمین را احضار میكردند، اقرار گرف. متھم كنند

و از آنجا كھ شكنجھ دادن عملي موھن بود، براي اثبات جرم یا برائت متھمین، بر وفق سنت قرون 
وسطایي، بھ اوردالي متوسل میشدند، زیرا اعتقاد بر این بود كھ خداوند براي حفظ جان بیگناھان قدرت 
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س برنار این طریقھ دادرسي را مقرون بھ مصلحت دید، و خویش را از طریق معجزات آشكار میكند، قدی
آن را بھ عنوان آییني براي دادرسي در مورد بدعتگذاران ) ١١۵٧(شورایي مركب از اسقفان در رنس 

، پاپ لوكیوس سوم ١١٨۵در . تصویب كرد، لكن اینوكنتیوس سوم پیروي از این رویھ را ممنوع ساخت
ن بدعتگذاران ناراضي بود، بھ آن جماعت دستور داد كھ اقال ھر سال یك كھ از اھمال اسقفان در دنبال كرد

ھاي خویش دیدن كنند، كلیھ مظنونین را دستگیر سازند، ھر كس را كھ حاضر بھ اداي سوگند  بار از حوزه
مقصر بھ شمار آورند، ) كاتارھا حاضر بھ شركت در ھیچ گونھ تحلیفي نبودند(كامل نسبت بھ كلیسا نباشد 

نمایندگان پاپ در ھمھ جا مختار بودند اسقفاني را . ن قبیل معاندین را تحویل ارتش غیر روحاني دھندو ای
، اینوكنتیوس سوم ١٢١۵در سال . كھ در پایمال ساختن بدعتگذاران اھمال میورزند از مقامشان عزل كنند

اراني را كھ كلیسا محكوم بھ كلیھ بدعتگذ((بھ كلیھ مقامات كشوري تكلیف كرد تا رسما سوگند یاد كنند كھ 
، وگرنھ خود بھ جرم بدعتگذاري محكوم ))مجازات مقرر كردھاست در سرزمینھاي تابعھ خویش نابود كنند

بھ عالوه، پاپ بھ كلیھ امرا و سالطین اخطار كرد اگر از انجام این وظیفھ خویش تخلف ورزند، . میشوند
در این موقع . ان را از قید بیعت آنھا آزاد خواھد كرداز مقام خود عزل خواھند شد، و وي جمیع رعایایش

  . فقط ضبط اموال و تبعید بود)) مجازات مقرر((ھنوز غرض از 

، متوجھ شد كھ، با وجود تعقیب و مجازات )١٢٢٧(گرگوریوس نھم چون بر اریكھ پاپي تكیھ زد، 
سراسر . رو بھ گرمي میرودبدعتگذاران از طرف اسقفان و مقامات حكومتي و عامھ مردم، بازار بدعت 

خطھ بالكان، قسمت اعظم خاك ایتالیا، و بیشتر نواحي فرانسھ چنان با نھضتھاي بدعتگذار متالطم شده 
بودند كھ، چندي از دوران حكومت مقتدر و با شكوه اینوكنتیوس نگذشتھ، كلیسا ظاھرا خود را محكوم بھ 

كھنسال، جنگ كلیسا در آن واحد با فردریك و  از دیدگاه آن خلیفھ روحاني. انشعاب و تجزیھ میدید
بدعتگذاران در حكم مبارزھاي حیاتي بود، و از این لحاظ كلیسا حق داشت ھمان اصول اخالقي و اقداماتي 

در ھمین اوان خبر رسید كھ اسقف فیلیپو پاترنون، كھ . را اتخاذ كند كھ یك كشور در حال جنگ اتخاذ میكند
گرگوریوس از شنیدن این خبر . تا آرتتسو ممتد بود، بھ آیین كاتاري گرویدھاستحوزه روحاني وي از پیزا 

بي اندازه متوحش شد و جمعي از بازپرسان را مامور كرد تا در فلورانس، بھ رھبري رھباني از فرقھ 
  ). ١٢٢٧(دومینیكیان، دادگاھي تشكیل دھند و بدعتگذاران را بھ محاكمھ بكشند

ازپرسان رسما تابع اوامر اسقف محل بودند، در واقع ھمین عمل مقدمھ تفتیش ھر چند كھ در این مورد ب
درباره معاملھ با  ١٢٢۴گرگوریوس قوانیني را كھ فردریك بھ سال  ١٢٣١در سال . افكار پاپي بود

از این پس كلیسا و حكومت ھر دو موافقت . بدعتگذاران تصویب كرده بود، ضمیمھ احكام كلیسایي كرد
بھ . ر فردي بھ بدعتگذاران بگرود و توبھ نكند، عملش در حكم خیانت است و مستوجب مرگكردند كھ اگ

  . این نحو، تفتیش افكار رسما زیر نظر پاپھا دایر شده بود

III  - بازپرسان  

مخصوص را بھ اطراف و )) بازپرسان((، گرگوریوس و جانشینانش شمار دم افزوني از ١٢٢٧بعد از 
گرگوریوس براي این امر خطیر اعزام افراد . ھ تعقیب بدعتگذاران مشغول باشنداكناف گسیل داشتند تا ب

این رجحان تا حدي معلول زندگي بي پیرایھ و اخالص . ھاي جدید فقراي مسیحي را مرجح میشمرد فرقھ
این جماعت بود كھ افتضاحات دنیاداري و تجمل پرستي كشیشان را خنثا میكرد و تا حدي معلول عدم 

با اینھمھ ھیچ بازپرسي نمیتوانست یك بدعتگذار را بدون جلب ; بود كھ پاپ بھ اسقفان داشتاعتمادي 
) Dominicans(عده رھبانان فرقھ دومینیكیان . رضایت و صوابدید اسقفان محكوم بھ مجازاتي شدید بكند

 canesآنھا را كھ بھ این كار گماشتھ شده بودند آن قدر زیاد بود كھ عوام بھ شوخي، با تحریف نامشان، 
Domini )))اكثر آنھا در اخالقیات بسیار سختگیر بودند، لكن تعداد كمي . میخواندند))) سگان شكاري خدا

این جماعت خود را قضاتي نمیدانستند كھ كارشان در عین . از آنان از فضیلت ترحم بھرھاي داشتند
. در تعقیب دشمنان مسیح میشمردند بیطرفي بخش و تفكیك ادلھ و براھین باشد، بلكھ خود را مبارزاني

، افرادي محتاط و تابع اوامر وجدان، و بعضي دیگر )برناردوس گویدونیس(برخي از آنھا، مانند برنارگي 
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، یكي از ))روبر دومینیكن((مردمان خونخواري بودند كھ از آزار ھمنوعان خویش لذت میبردند، مانند 
در عرض  ١٢٣٩وي بھ سال . و بھ مذھب كاتولیك گرویده بود بدعتگذاران فرقھ پاتارینھا، كھ توبھ كرده

نفر زنداني را، از جملھ اسقفي كھ بھ عقیده وي آزادي زیاده از حدي براي  ١٨٠یك روز حكم سوزانیدن 
سرانجام گرگوریوس روبر را از مقامش عزل و تمام عمر زنداني . بدعتگذاران قایل شده بود، صادر كرد

  . كرد

یھودیان و مسلمانان بھ این قبیل محاكم احضار . زپرسان فقط محدود بھ مسیحیان میشدحوزه صالحیت با
دومینیكیان براي . نمیشدند، مگر آنكھ بعد از قبول دین مسیح، بار دیگر بھ آیین خویش رجعت كرده باشند

بھ ھیچ ترغیب یھودیان بھ قبول آیین مسیح مجاھدات مخصوصي مبذول میداشتند، لكن این گونھ اقدامات 
، ھنگامي كھ بھ یھودیان تھمت زده شد كھ حین اجراي ١٢۵۶در . وجھ حكایت توسل بھ خشونت نبود

ھاي دومینیكیان و فرانسیسیان براي  شعایر دیني خود خون كودكان مسیحي را بھ كار میبرند، رھبانان فرقھ
وبي از خالل سطور غرض اصلي و حوزه عمل دستگاه تفتیش افكار بھ خ. خویش را بھ خطر انداختند

  : صادر شد، ھویداست  ١٢٨٠فرماني كھ از جانب نیكوالوس سوم در 

و امثالھم را، بھ ھر اسم و عنوان نامیده ... بدین وسیلھ، ما عموم بدعتگذاران كاتارھا، پاتارینھا، فقراي لیون
باید آنھا را بھ قاضي  ھنگامي كھ این گونھ افراد از طرف كلیسا محكوم شوند،. شوند، تكفیر و لعنت میكنیم

اگر كسي بعد از بازداشت توبھ كند، و خواستار مجازات كفاره شود، باید او را .... حكومتي بسپارند
كلیھ افرادي كھ بھ مردمان بدعتگذار پناه دھند، یا از آنھا دفاع یا بھ آنھا كمك . ... مادامالعمر زنداني سازند

ھر كس بھ مدت یك سال و یك روز در حالت تكفیر و . عنت شوندباید بھ عنوان بدعتگذار تكفیر و ل; كنند
كساني كھ مظنون بھ بدعتگذاري ھستند، چنانچھ نتوانند بیگناھي خود را . ... لعنت باشد، باید تبعید شود

اگر طوق تكفیر و لعنت بھ مدت یك سال بر گردن آنھا بماند، . ثابت كنند، تكفیر و لعنت خواھند شد
این قبیل افراد را ھیچ گونھ حق فرجامخواھي . یشوند و بھ مجازات مقرر خواھند رسیدبدعتگذار تلقي م

ھر كس ایشان را طبق شعایر مسیحي اجازه كفن و دفن دھد، محكوم بھ حكم تكفیر خواھد . ... نخواھد بود
، چنین كسي مورد بخشایش قرار نخواھد گرفت. شد، تا آنكھ بھ خوبي رضایت خاطر كلیسا را جلب كند

.... مگر آنكھ با دست خویش اجساد بھ گور سپرده آن مردگان را از زیر خاك بیرون آورد و بھ دور افكند
و اگر كسي از ; ما عموم افراد غیر روحاني را از بحث درباره مسائل مربوط بھ آیین كاتولیك باز میداریم

ذاران یا اشخاصي كھ در خفا ھر كس از وجود بدعتگ. این فرمان تخلف ورزد، او را تكفیر خواھیم كرد
محافلي تشكیل میدھند، یا كساني كھ از ھمھ جھات پیرو اصول و عقاید صحیح آیین كاتولیك نیستند، آگھي 

داشتھ باشد باید این مطالب را نزد كشیشي كھ براي اقرار بھ گناھان خدمتش میرود یا نزد كس دیگري فاش 
اگر شخصي از انجام این تكلیف سرپیچي كند، تكفیر . رسانندسازد، تا بھ اطالع اسقف یا بازپرس روحاني ب

بدعتگذاران و كلیھ افرادي كھ آنھا را پناه میدھند، حمایت میكنند، یا مدد میرسانند، و ھمگي . خواھد شد
ما بدین وسیلھ كلیھ این قبیل . ... كودكان آنھا تا دو نسل، حق تصدي مقامات كلیسایي را نخواھند داشت

  . راي ھمیشھ از عوایدشان محروم میسازیمافراد را ب

ھاي تفتیش افكار ممكن بود با توقیف آني كلیھ بدعتگذاران، و گاھي ھم با بازداشت  جریان دادرسي دادگاه
یا آنكھ ممكن بود بازپرسان جمیع افراد ذكور یك ناحیھ را براي یك بازجویي . عموم مظنونان آغاز شود

بھ مدت تقریبا سي روز معین میكردند، كھ در طي این مدت )) ضرباالجلي((در ابتدا . مقدماتي احضار كنند
ھر كس بھ بدعتگذاري اعتراف و توبھ میكرد، معموال او را اندك مدتي زنداني میكردند یا بھ طاعت یا 

بدعتگذاراني كھ در عرض این مدت بھ گناه خود اعتراف نمیكردند، لكن در . امور خیریھاش میگماشتند
ازجویي مقدماتي، یا بھ ھمت جاسوسان دستگاه تفتیش افكار یا بھ وسایل دیگري، رازشان آشكار طي این ب

معموال این دادگاه دوازده نفر عضو داشت كھ بھ . میشد، بھ حضور قضات دادگاه تفتیش افكار جلب میشدند
ان بھ وي ارائھ وسیلھ حاكم، امیر، یا فرمانفرماي محلي از روي فھرست نام اشخاصي كھ اسقف و بازپرس

اگر . داشت)) خدمھ((بھ عالوه، دادگاه مزبور دو نفر تقریر نویس و چند تن . داده بودند، انتخاب میشد
مقصران از این فرصت دوم براي اعتراف بھ گناھان استفاده میكردند، بھ نسبت گناھي كھ بنابر تشخیص 

منكر تقصیر خود میشدند، آنھا را بھ و اگر ; قضات مرتكب شده بودند، مجازاتي در حقشان مقرر میشد
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براي صدور حكم محكومیت . ممكن بود مقصران را غیابي یا بعد از مرگشان محاكمھ كنند. زندان میافكندند
. شھادت بدعتگذاران اقرار كرده علیھ سایرین، مسموع بود. مقصر، حضور دو نفر شاھد ضرورت داشت

كلیھ متھمان . ن قبول میشد، اما بر لھ آنھا مسموع نمیافتادشھادت زنان و كودكان علیھ شوھران و پدرانشا
یك محل، در صورت تقاضا، مجاز بودند فھرست اسامي ھمھ افرادي را كھ بھ ایشان اتھام وارد كرده بودند 

بررسي كنند، لكن این مسئلھ كھ كدام یك از این افراد كدامین كس یا كسان را متھم بھ بدعتگذاري 
یماند، زیرا بیم آن میرفت كھ اگر این مطلب افشا شود، دوستان شخص متھم در صدد كردھاست، پوشیده م

در واقع عدھاي از شھود صرفا بھ اتكاي سو ظن بھ ((بھ قول ھنري چارلز لي، ; قتل متھم كنندگان برآیند
ي از قاعدتا از شخص متھم میخواستند كھ دشمنانش را نام ببرد، و آنگاه ھیچگونھ شھادت.)) قتل رسیدند

ھر كس بیھوده دیگري را بھ بدعتگذاري متھم میكرد، . جانب این قبیل افراد علیھ شخص متھم مسموع نبود
، متھم مجاز نبود براي مدافعھ از حقوق خویش، از كسي مدد ١٣٠٠قبل از سال . بھ سختي تنبیھ میشد

نھ فقط بھ اسقف، بلكھ بھ  ، طبق فرمان پاپ، بازپرسان مكلف بودند كھ مدارك را١٢۵۴بعد از سال . جوید
  . اعاظم و معاریف محل نیز ارائھ دھند و با توافق نظر ایشان بھ صدور راي درباره متھمین مبادرت ورزند

بھ طور . بعضي ا وقات ھیئتي از خبرگان را دعوت میكردند تا ادلھ را بھ نظر مقامات صالحھ برسانند
ر از چنگ عدالت اولیتر از محكوم كردن شخص بیگناه كلي، بھ بازپرسان دستور داده میشد كھ گریز مقص

  . است، و بازپرسان یا باید از شخص متھم اعترافي گرفتھ باشند، یا دلیل متقني داشتھ باشند

در محاكم اسقفي، و در طي بیست سالھ اول . بھ حكم حقوق رومي، گرفتن اقرار بھ كمك شكنجھ مجاز بود
كھ ھر جا ) ١٢۵٢(اي نمیشد، لكن اینوكنتیوس چھارم مقرر داشت تفتیش افكار، از شكنجھ ھیچ استفادھ

جانشینان اینوكنتیوس . قضات تقصیر شخص متھم را مسلم بدانند، میتوانند متھم را مورد شكنجھ قرار دھند
پاپھا توصیھ كردند كھ، در امر تفتیش افكار، توسل . ھمگي بھ استفاده از این وسیلھ نظر موافق نشان دادند

جھ باید آخرین حربھ باشد، فقط یك بار از آن استفاده شود، و نباید بھ نحوي انجام پذیرد كھ منجر بھ شكن
را چنین تفسیر میكردند )) فقط یك بار((بازپرسان عبارت . شود)) بھ قلع و اتالف جوارح و خطر مرگ((

بازپرسي شكنجھ را گاھي آنھا براي ادامھ . كھ غرض از آن یك بار شكنجھ براي ھر نوبت بازپرسي است
در چندین مورد، براي . متوقف میكردند، سپس خود را مجاز میدانستند كھ شكنجھ را از نو آغاز كنند

مجبور ساختن شھود بھ دادن شھادت یا واداشتن یك نفر بدعتگذار اعتراف كرده بھ لو دادن سایر 
ھ عبارت بود از شالق زدن متھمان، معموال در این قبیل موارد، شكنج. بدعتگذاران، از شكنجھ استفاده شد

پاھاي متھم را ممكن . سوزانیدن، كشیدن جوارح از اطراف، یا حبس مجرد در سیاھچالھاي تنگ و تاریك
بود بھ آھستگي در روي زغالھاي سوزان، بریان كنند، یا امكان داشت كھ او را بھ سھ پایھاي ببندند و 

بعضي اوقات، خوراك . یك چرخ چاه پیچیده شده بود، بكشند دستھا و پاھاي وي را با طنابھایي كھ بھ دور
ھایي  شخص زنداني را بھ عمد آن قدر محدود میكردند تا جسم و ارادھاش ضعیف و مستعد چنان شكنجھ

روحي شود كھ گاھي تصور كند بر وي رحمت خواھند آورد، گناھانش را عفو خواھند كرد، یا او را بھ 
  . دژخیم خواھند سپرد

ھاي تفتیش افكار براي اعترافھایي كھ بھ زور شكنجھ از متھمان گرفتھ میشد چندان ارزشي قایل  دادگاه
نبودند، لكن اشكال مزبور را از این طریق مرتفع میكردند كھ سھ ساعت بعد از شكنجھ، شخص متھم را 

میورزید، شكنجھ را اگر متھم از قبول چنین امري خودداري . وادار میكردند كھ اعترافات خود را تایید كند
مقامات دولتي كاركاسون شكایتنامھاي پیش پادشاه فرانسھ، فیلیپ چھارم،  ١٢٨۶در سال . از سر میگرفتند

ھایي كھ زیر نظر ژان گاالن بازپرس صورت  و پاپ نیكوالوس چھارم فرستادند و از خشونت شكنجھ
زندانھاي انفرادي و تاریكي محض برخي از زندانیان ژان را مدتھاي درازي در . میگرفت شكوه كردند

بعضي را چنان زنجیر میبستند كھ مجبور بودند روي مدفوعات خود بنشینند، و فقط قادر ; نگاه میداشتند
عدھاي را چنان بر روي آلت شكنجھ از اطراف كشیده . بودند بر پشت خود روي زمین سرد دراز بكشند

فیلیپ . و برخي زیر شكنجھ جان سپرده بودند; ب شده بودبودند كھ قدرت بھ كار بردن دست و پا از آنھا سل
این نوع وحشیگریھا را تقیبح كرد، و پاپ كلمنس پنجم بھ منظور تعدیل استفاده از شكنجھ تالشھایي را 

  . ، لكن دیري نگذشت كھ بازپرسان تفتیش افكار این قبیل اخطارھا را نادیده انگاشتند)١٣١٢(مبذول داشت 
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زندانیاني را كھ از قبول دو فرصت مقدماتي براي اقرار بھ گناھان خویش خودداري ورزیده و بعدا محكوم 
شده بودند، و ھمچنین افرادي را كھ پس از توبھ بار دیگر بھ بدعت گراییده بودند، مادامالعمر زنداني 

بستگان و آشنایان، و تفریحات حبس ابد را با مقداري آزادي عمل، دیدار . میكردند یا بھ قتل میرسانیدند
یا ممكن بود كھ از دادن خوراك و آب بھ زنداني خودداري ورزند، یا او را در غل و ; تخفیف میدادند

توقیف اموال مقصر جریمھاي بود اضافي كھ . زنجیر نگاه دارند و بھ این وسیلھ مجازات وي را تشدید كنند
معموال بخشي از اموال ضبط شده بھ حكمران غیر . یشدمعموال در مورد مقصران لجوج از آن استفاده م

در ایتالیا یك سوم دارایي مقصر را بھ خبرچیني . روحاني ایالت محل و بخشي بھ كلیسا تعلق میگرفت
این . در فرانسھ تمام دارایي مقصر را پادشاه ضبط میكرد. میدادند كھ اولیاي امور را از جرم وي آگاه سازد

افراد و حكومت را در تعقیب بدعتگذاران متحد كرد و سرانجام حتي منجر بھ  مالحظات مالي بود كھ
ھر آن ممكن بود اموال اشخاص بي گناه را، بھ استناد آن كھ ماترك مردمان بدعتگذار . محاكمھ اموات شد

ھاي فراواني بود كھ پاپھا در نكوھیده شمردن آنھا  این موضوع یكي از سو استفاده. بودھاست ضبط كنند
اسقف رودز الف میزد كھ در یك مبارزه علیھ بدعتگذاران حوزه روحاني خویش، صد . رنج بیھوده بردند

  . ھزار سكھ سود بھ دست آوردھاست

حكم قتل و مجازات )) سرمو گنرالیس((ھر چند وقت یك بار بازپرسان در طي مراسم موحشي موسوم بھ 
روي صفھاي در وسط یك كلیسا قرار میدادند، اعترافات  افراد توبھ كننده را بر. مقصران را اعالم میكردند

آنھا بھ صداي بلند خوانده میشد، و از آنھا میخواستند كھ اعترافات خود را تایید و عباراتي را كھ در ذم و 
آنگاه بازپرسي كھ تعزیھگردان این مجلس بود توبھ كنندگان را از قید حكم . انكار بدعت بود تكرار كنند

بھ افرادي كھ . نید، و احكام مختلفي را كھ در مورد مقصران صادر شده بود اعالم میداشتتكفیر میرھا
قرار بود بھ ارتش غیر روحاني تحویل داده شوند یك روز دیگر مھلت میدادند تا دست از بدعت بردارند و 

مھ انجام آنھایي كھ اعتراف و توبھ میكردند، حتي اگر توبھ در پاي تل ھی; بھ كیش راستیني بگروند
افرادي را كھ تا آخرین لحظھ پایداري میكردند و در عقیده خود . میگرفت، بھ حبس ابد محكوم میشدند

در اسپانیا، تمامي جریان اعالم حكم . راسخ میماندند، در میدان عمومي شھر، بر روي تل ھیمھ آتش میزدند
ایمان تعبیر میكردند، زیرا غرض از  مینامیدند و آن را نشاني از)) اوتودافھ((و سوزانیدن مقصران را 

كلیسا ھرگز حكم قتل در مورد . تمامي تشریفات تحكیم شالوده اصیل آییني مردمان و تایید ایمان كلیسا بود
براي عموم ; ))كلیسا از خون اجتناب میورزد: ((شعار كھنسال كلیسا این جملھ بود. كسي صادر نمیكرد

راین، وقتي كلیسا مقصراني را كھ محكوم ساختھ بود تحویل ارتش بناب. روحانیان ریختن خون ممنوع بود
مجازات ((غیر روحاني میداد، در واقع عمل خودش را منحصر بھ این میكرد كھ از حكومت میخواست 

ھر نوع خونریزي و ھر گونھ ((را درباره محكومان مجري دارد، و ضمنا نصیحت میكرد كھ از )) مقرر
بعد از گرگوریوس نھم، حكومت و كلیسا ھردو توافق نظر حاصل كردند  .خودداري ورزند)) خطر مرگ

كھ این توصیھ را مقامات حكومتي نباید لفظ بھ لفظ معني كنند، و غرض كلیسا آن بود كھ خون ریختھ 
  . نشود، لذا مجاز بودند كھ مقصران را زنده در آتش بسوزانند

ھ مرگ شدند بھ مراتب كمتر از آن بوده است كھ عده افرادي كھ از طرف دستگاه تفتیش افكار محكوم ب
برنار دوكو، یكي از بازپرسان غیور تفتیش افكار، دفتر بزرگي از خود بھ . زماني تاریخنویسان میپنداشتند

یادگار گذاشت، حاوي جریان دادرسي افرادي كھ زیر نظر وي محاكمھ شدند، حتي یكي از این گونھ افراد 
در عرض ھفده سال، یكي دیگر از عمال تفتیش افكار موسوم بھ برنار . ده نشدتحویل ارتش غیر روحاني دا

در طي . گي فقط نھصد و سي تن از بدعتگذاران را محكوم كرد، كھ چھل و پنج تن از ایشان بھ قتل رسیدند
ه برگزار شد، بھ بیست نفر دستور داد ١٣١٠یكي از این مجالس اعالم نتایج دادرسي در تولوز، كھ بھ سال 

در . شد تا بھ زیارت اماكن متبركھ بشتابند، شصت و پنج نفر بھ حبس ابد، و ھجده تن بھ مرگ محكوم شدند
، پنجاه و یك نفر بھ زیارت اعزام شدند، ھشتاد و شش نفر بھ ١٣١٢یكي دیگر از این مجالس بھ تاریخ 

لخراشترین فجایع تفتیش افكار در د. مدتھایي متفاوت زنداني شدند، و پنج نفر را تحویل مقامات دولتي دادند

py  نتایج  - IVسیاھچالھا 
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



تفتیش افكار قرون وسطایي براي مقاصدي پدید آمده بود كھ بي ھیچ گونھ اتالف وقت بھ حصول آن نایل 
بدعت كاتارھا را در فرانسھ بكلي محو كرد، جماعت والدوسیان را مبدل بھ چند تن از متعصبین . آمد

ولیك را دوباره در ایتالیاي جنوبي استقرار بخشید، و تجزیھ مسیحیت مغرب زمین پراكنده ساخت، آیین كات
رھبري فرھنگي اروپا از دست فرانسھ بیرون آمد و از آن ایتالیا شد، . را مدت سھ قرن بھ تاخیر انداخت

پي لكن حكومت سلطنتي فرانسھ با تصاحب ناحیھ النگدوك تحكیم یافت و آن قدر نیرومند شد كھ حكومت پا
  . را در دوران خالفت بونیفاكیوس ھشتم مطیع، و در دوران زمامداري كلمنس پنجم اسیر خود ساخت 

رایموند ذا پنیافورت، ھمان . ، دستگاه تفتیش افكار سھم مھمي ایفا نكرد١٣٠٠در اسپانیاي قبل از سال 
جیمز را تشویق بھ ترویج  ١٢٣٢كشیشي كھ جیمز اول پادشاه آراگون نزدش اعتراف میكرد، در سال 

  . دستگاه تفتیش افكار كرد

مقرر داشت  ١٢٣٣ر بھ افراط كشد، قانوني مورخ شاید براي آنكھ مبادا شور طرفداران دستگاه تفتیش افكا
لكن ھمین عامل بود كھ در قرون بعدي وسیلھ بھ دست . كھ تمام اموال بدعتگذاران متعلق بھ حكومت باشد

  . جمعي از پادشاھان آزمندي داد كھ تفتیش افكار را با تحصیل عواید یكي میشمرد

اكثر مردم این نواحي، كھ بھ . ان بھ حال خود باقي ماندنددر ایتالیاي شمالي كماكان عده زیادي از بدعتگذار
ظاھر پیرو اصول صحیح مذھب كاتولیك بودند، آن قدرھا براي این امر اھمیتي قایل نبودند، و حاضر 

امراي مستقل و مستبدي مانند اتسلینو در . نمیشدند كھ عمال در تعقیب و آزار بدعتگذاران شریك باشند
در فلورانس . و در كرمونا و میالن، پنھاني یا آشكارا از بدعتگذاران حمایت میكردندویچنتسا، و پاالویچین

رھباني رودجري نام بھ قصد پشتیباني از بنیاد تفتیش افكار بھ تشكیل فرقھاي نظامي مركب از نجباي 
  . اصیل آیین دست زد

; )١٢۴۵(آنھا شكست خوردند  پاتارینھا در معابر با افراد این جمعیت مبارزات خونیني كردند، و از دست
، ١٢۵٢در . از آن پس بود كھ بدعت فلورانسیھا چھره خود را زیر نقاب انزوا و گمنامي مستور ساخت

رھباني از بازپرسان تفتیش افكار، موسوم بھ پیرو داورونا، بھ دست جمعي از بدعتگذاران در میالن بھ قتل 
این عمل در جلوگیري از بدعت ; شھید بدو اعطا كرد كلیسا این شخص را قدیس كرد و عنوان پیرو; رسید

مردم ایتالیاي شمالي بھ مراتب موثرتر بود تا شور و جوش جمیع بازپرساني كھ بھ تفتیش افكار در آن 
حكومت پاپي بھ تدارك جھادھایي علیھ اتسلینو و پاالویچینو اقدام كرد، كھ اولي در . صفحات میپرداختند

  . ظاھرا پیروزي كلیسا در ایتالیا كامل بود. مغلوب شد ١٢۶٨مضمحل، و دومي در  ١٢۵٩

ھنري دوم در گرماگرم اختالف خویش با تامس ا بكت، . در انگلستان تفتیش افكار ھیچ گاه استیال نیافت
براي آنكھ اصیل آییني خود را ثابت كرده باشد، فرمان داد تا بیست و نھ تن از بدعتگذاران را در آكسفرد 

از این گذشتھ، قبل از ویكلیف، در انگلستان چندان اثري از بدعت مشھود ). ١١۶۶(نند و داغ كنندتازیانھ بز
در آلمان بازار تفتیش افكار با پیدایش دوران كوتاھي از خشونت دیوانھوار رونق گرفت، و سپس . نبود

ان را بھ قتل ، ھانري، اسقف ستراسبورگ، در عرض یك روز، ھشتاد تن از بدعتگذار١٢١٢در . آرام شد
رھبر آنھا، جان كشیش، عدم اعتقاد پیروان خویش را ; اكثر این افراد پیروان فرقھ والدوسیان بودند. رسانید

بھ خرید و فروش آمرزش گناھان، برزخ، و مجرد ماندن روحانیان اعالم میداشت و معتقد بود كھ كشیشان 
م كونراد را، كھ یكي از كشیشان ماربورگ ، گرگوریوس نھ١٢٢٧در . نباید صاحب ھیچ گونھ مالي باشند

بود، رئیس دستگاه تفتیش افكار آلمان كرد، و بھ وي ماموریت داد كھ نھ فقط ریشھ بدعت را بركند، بلكھ بھ 
كونراد با نھایت بي رحمي بھ . اصالح روحانیان، كھ بھ عقیده پاپ علت اصلي زوال دین بودند، قیام كند

یا : ي بھ تمامي بدعتگذاران پیشنھاد كرد كھ باید از دو شق یكي را برگزینندو. انجام ھر دو مھم كمر بست
ھنگامي كھ وي با نیرویي ھمانند . اعتراف كنند و تن بھ مجازات در دھند، یا انكار كنند و در آتش بسوزند

. ددر صدد اصالح كشیشان برآمد، مردمان اصیل آیین بھ مخالفت با وي دست اتحاد بھ بدعتگذاران دادن
، و اسقفان آلماني خود )١٢٣٣(كونراد بھ دست دوستان اشخاصي كھ وي بھ كشتن داده بود بھ قتل رسید 

ھا، كھ  بسیاري از فرقھ. تصدي تفتیش افكار را بر عھده گرفتند و آن را با روش عادالنھتري قرین ساختند
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ماندند و زمینھ را براي ظھور  برخي از بدعتگذاران و بعضي از رازوران بودند، در آلمان و بوھم پایدار
  . ھوس و لوتر فراھم كردند

براي قضاوت درباره تفتیش افكار باید خصوصیات عھدي را در مد نظر آورد كھ مردم بھ وحشیگري 
كھ در جنگ، و بدون ھیچ گونھ رعایت مقررات حقوقي،  -شاید فھم این پدیده در عھد خود ما . معتاد بودند

رسیدند و بي گناھاني كھ بھ خاك افتادند بھ مراتب بیشتر از تمام جنگھا و تعقیب و عده مردماني كھ بھ قتل 
عدم تساھل طبیعتا الزمھ . بھتر قابل درك باشد -آزارھایي بود كھ از زمان قیصر تا عھد ناپلئون اتفاق افتاد 

اطمینان و ایقان  .تساھل فقط ھنگامي افزایش مییابد كھ ایمان اطمینان را از كف بدھد. ایمان محكم است
  . آدمكش است

در قرن شانزدھم مصلحان بزرگ اروپا آن . افالطون در كتاب نوامیس خویش عدم تساھل را جایز شمرد
را تجویز كردند، و برخي از منقدان تفتیش افكار در عھد ما از ھمان روشھاي تفتیش افكار قرون وسطایي 

روشھاي بازپرسان تفتیش افكار، از جملھ . فاع میكنندكھ مورد استفاده حكومتھاي جدید قرار گرفتھاست د
شكنجھ را بسیاري از دول ضمیمھ آیین دادرسي خود كردھاند، و احتماال شكنجھ دادن مخفیانھ مظنونین در 

تعقیب و آزار مسیحیان در . عصر خود ما بیشتر تقلید از روش تفتیش افكار است تا اقتباس از حقوق رومي
قرن اولیھ رواج مسیحیت، در مقام قیاس با زجري كھ بدعتگذاران اروپا از  امپراطوري روم طي سھ

چشیدند، اقدامي بود بتواند مراعات احوال دیگران را بكند، نظر مولف آن است كھ تفتیش  ١۴٩٢تا  ١٢٢٧
ھاي ننگ بر  افكار بھ اضافھ جنگھا و آزار صاحبان آراي مختلف عھد خود ما را باید از سیاھترین لكھ

  یف تاریخ بشري دانست صحا
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 فصل بیست و نھم

  

  رھبانان و فرایارھا

١٠٩۵ -١٣٠٠  

I -  زندگي رھباني  

ھاي جدیدي از راھبان  ھاي دستگاه تفتیش افكار، بلكھ بھ واسطھ پیدایش فرقھ شاید كلیسا نھ بھ علت شكنجھ
ھایي كھ فورا اقوال بدعتگذاران را درباره فقر حواریون اقتباس كردند و  فرقھ-از ورطھ فنا رھایي یافت 
ا بودند سرمشق بارزي از خلوص ھاي رھبانان قدیمي و كشیشاني كھ خادم حكومتھ مدت یك قرن براي فرقھ

  . نیت شدند

دیرھا در طي قرون تیرگي رو بھ فزوني نھاد و در قرن پرآشوب دھم، كھ اروپا بھ منتھاي ذلت رسیده بود، 
بھ اوج اعالي ترقي خود رسید، و از آن پس ھر قدر حكومتھا در اعاده نظم و استقرار رفاه موفقتر شدند، 

میرسید،  ۵۴٣، تعداد دیرھا بھ ١١٠٠در فرانسھ، حدود سال . ھا كاستھ شد بھ ھمان نسبت از تعداد صومعھ
شاید عاملي كھ جبران . تنھا بھ دویست و ھشتاد و ھفت بالغ میشد ١٢۵٠و حال آنكھ این رقم در حدود سال 

با ; ھا را میكرد افزایش عدھاي بود كھ بھ طور متوسط در ھر دیري مقام داشتند این كاھش تعداد صومعھ
در قرن سیزدھم ھنوز بین . ینھمھ، دیرھایي كھ عده رھبانانشان بھ یكصد نفر میرسید انگشت شمار بودندا

ھایي كھ عیال بسیار و كفاف اندك داشتند رسم بود كھ كودكان ھفتسالھ  پدران و مادران پرھیزكار یا خانواده
یس توماس آكویناس از جملھ افرادي قد. درگاه خداوند بھ دیرھا بسپارند)) پیشكش((یا بیشتر را بھ عنوان 

بندیكتیان را اعتقاد بر این بود كھ اگر كودكي را پدر و . بود كھ زندگي رھباني خود را این سان آغاز كرد
مادرش در راه خدا وقف صومعھ كرده باشند، چون بھ سن رشد برسد، دیگر نمیتواند بھ ھیچ وجھ دست از 

ھاي جدید معتقد بودند كھ چنین كودكي چون بھ سن بلوغ  و فرقھلكن قدیس برنار ; زندگي رھباني بشوید
بھ طور كلي، . برسد، میتواند بھ راه و رسم زندگي عادي بازگردد، بي آنكھ مورد شماتت كسي قرار گیرد

  . یك رھبان بالغ، در صورتي كھ میل بھ اجازه از طرف پاپ بود

تفاوت با صداقت تمام از یك نوع نظامات اغلب دیرھاي اروپاي باختري ھر كدام بھ  ١٠٩٨قبل از 
در عرض این ; براي ھر نوچھاي یك سال بھ عنوان آزمایش فرصت قایل بودند. بندیكتیان پیروي میكردند

كایساریوس، رھباني اھل ھایستر باخ، . مدت داوطلب میتوانست بدون ھیچ اشكالي از دیر بیرون رود
) رھباني(النھ بھ این عذر دست كشید كھ از شپش جامھ بزد((مینگارد كھ شھسواري از زندگي رھباني 

در حدود چھار ساعت از اوقات روزانھ .)) ھاي پشمین ما پناھگاه شپشھاي فراوان است میترسد، زیرا جامھ
مابقي روز بھ كار، قرائت، تعلیم، ; خوراك معموال نباتي و مختصر بود; رھبان صرف دعا خواندن میشد

كایساریوس توصیف میكند كھ چگونھ . ر خیر، و استراحت تخصیص داده میشدمراقبت از بیماران، امو
خوراك بھ مستمندان بذل )) سھم سرانھ(( ١۵٠٠، در عرض روز ١١٩٧دیر وي، بھ وقت خشكسالي 

تا ھنگام برچیدن خرمن، ھمھ مردمان فقیري را كھ بھ طلب نان بھ سراغ ما میآمدند زنده نگاه ((میكرد و 
قحطي بزرگ، دیري متعلق بھ رھبانان فرقھ سیسترسیان در وستفالي تمام گلھ و رمھ  در ھمین.)) داشت

رھبانان بر اثر عرق . خود را ذبح كرد، و كتابھا و ظروف متبركھ خود را فروخت تا فقرا را اطعام كند
 جبین و زحمات سرفھاي خویش بھ ساختن دیرھا و كلیساي كوچك و بزرگ پرداختند، آبادیھاي بزرگي را
حاصلخیز كردند، مردابھا و جنگلھا را مبدل بھ اراضي كشاورزي ساختند، صنایع دستي بي شماري را 

ھر چند كھ بھ ظاھر صومعھ عده زیادي . رواج دادند، و بھ تھیھ آبجوھا و شرابھاي بسیار گوارا پرداختند
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ودپرستانھاي غرقھ از افراد نیكو سیرت و كاردان را از جھان میگرفت و آنھا را در یك نوع تقدس خ
میساخت، بھ ھزاران نفرشان انضباط فكري و اخالقي میآموخت و سپس آنھا را بھ دنیا باز میگردانید تا در 

   .كنندخدمت اسقفان و پاپھا و پادشاھان بھ عنوان مشتي مشاور و وزیر خدمت 

ھا، دیرھا را در بر گرفت، و فتوت مردم سبب شد كھ گھگاھي  با گذشت زمان، ثروت روزافزون جامعھ
دیر سن ریكیھ در شمار ثروتمندترین دیرھاي اروپا . رھبانان نیز از تجمالت زندگاني برخوردار شوند

از مستاجران این  باب خانھ مسكوني، كھ ٢۵٠٠محسوب نمیشد، با اینھمھ صد و ھفده واسال داشت و 
ھا ھمھ سالھ ده ھزار جوجھ، ده ھزار خروس اختھ، و ھفتاد و پنج ھزار عدد تخم مرغ دریافت  خانھ

دیرھایي مثل . میداشت، و ماالالجاره، كھ براي ھر خانھ مبلغ عادالنھاي بود، رویھمرفتھ مبلغ گزافي میشد
 -ه ثروتمندتر بودند، و پیر دیرھایي مثل سوژه دني فوقالعاد - مونتھ كاسینو، كلوني، فولدا، سن گال، و سن

صدر دیر بري سنت ادمند، واقع  -صدر دیر كلوني، یا حتي سامسن  - دني، و پیر لوونرابل - صدر دیر سن
در انگلستان، در حكم خاوندھایي بودند صاحب ثروت مادي فراوان و اقتدار سیاسي و اجتماعي بسیار 

ویش و ساختن یك كلیساي جامع بسیار مجلل، ھنوز آن قدر مال داشت سوژه پس از اطعام رھبانان خ. زیاد
شاید درباره ھمین سوژه بود كھ قدیس برنار چنین . كھ بتواند نیمي از ھزینھ جنگھاي صلیبي را بپردازد

اگر بگویم كھ صدر دیري را بھ چشم ندیدھام كھ با كوكبھاي مركب از شصت سر اسب، بلكھ : ((نوشت
لكن سوژه صدر اعظم بود و براي مرعوب ساختن مردم این سان .)) باشد، دروغ گفتھامبیشتر، در حركت 

در حالي كھ در خلوت با سادگي تمام در حجرھاي زندگي میكرد و، تا آنجا ; در انظار عمومي ظاھر میشد
دم پطرس یا پیرلوونرابل آ. كھ وظایف دیوانیش اجازه میداد، از كلیھ نظامات فرقھ خویش پیروي میكرد

كھ روزي پیشاھنگ (وي، با وجود اقدامات پي در پي، قادر نشد كھ دیرھاي تابع كلوني را ; نازنیني بود
از گرایش بھ سوي جیفھ دنیوي باز دارد، و بھ اتكاي این تمایالت بود كھ رھبانان، در ) اصالحات بودند

  . یج فاسد میشدندعین حال كھ مالك چیزي نبودند، بھ دام تن پروري در میافتادند و بھ تدر

در . ھر قدر مكنت رو بھ فزوني نھد، اخالقیات تنزل میكند، و طبیعت بر وفق استطاعت افراد آشكار میشود
ھر اجتماع بزرگي پارھاي از افراد را میتوان سراغ گرفت كھ غرایز آنھا بھ مراتب قویتر از عھد و 

ھاي مربوطھ بودند، اقلیتي  ي پیرو نظامات فرقھدر حالي كھ اكثر رھبانان تا حدود زیاد. پیمانھایشان باشد
در بسیاري از موارد، خاوند یا پادشاه صدر دیر را معموال از . نیز بود كھ تمایل بھ دنیا و تن پروري داشت

این قبیل پیران دیر فوق نظامات رھباني قرار . میان افراد طبقھاي برمیگزیدند كھ بھ تن آسایي معتاد بودند
بسیاري از رھبانان بھ ; ر، قوش بازي، شركت در جشنھاي نظامي، و سیاست لذت میبردنداز شكا; داشتند

از آنچھ جیرالدوس كمبرنسیس درباره صدر دیر ایوشم نگاشتھ است پیداست كھ این . تقلید از آنھا فاسد شدند
)). ھیچ كس از چنگ عفریت شھوتش مصون نبود((فرد بخصوص آدم سرخوش و اھل حالي بود، زیرا 

سرانجام مجبور شدند او را . مردم آن حول و حوش تصور میكردند كھ عده كودكان وي بالغ بر ھجدھاست
این گونھ پیران دنیا دار، یعني افرادي چاق و چلھ، و متمكن و نیرومند آماج . از مقامش عزل كنند

ادبیات قرون  عجیبترین و بیرحمانھترین مطایبھ در. شوخطبعي عامھ و مطایبات ادبي قرار میگرفتند
ھا بھ  برخي از صومعھ. وسطي توصیفي است درباره یك صدر دیر كھ از قلم والترمپ تراوش كرده است

اگر رھبانان گھگاھي از نعمات زندگي اندك بھرھاي . داشتن شرابھاي ناب و خوراكھاي اعال مشھور بودند
خوبي درك كرد كھ تا چھ حد از خوردن بر میگرفتند، نباید آنھا را مورد شماتت قرار دھیم، زیرا میتوان ب

و اگر گھگاھي وقت خود را بھ وراجي ; سبزیجات یكنواخت كسل بودند و آرزوي خوردن گوشت را داشتند
  . یا جر و بحث میگذراندند، و یا حین مراسم قداس بھ خواب میرفتند، نباید بر آنھا خرده بگیریم

عھد میشدند مجرد بمانند، قدرت غریزه جنسي را، كھ بر اثر رھبانان، كھ ھنگام ورود بھ حلقھ دیر نشینان مت
كایساریوس، اھل . دیدن زنان و مردان متاھل غیر روحاني بارھا بھ جنبش در میآمد، دست كم گرفتھ بودند

میگوید كھ . ھایسترباخ، بھ نقل حكایتي میپردازد كھ بارھا در مورد واقعات قرون وسطي از آن یاد میكنند
جوان، كھ براي نخستین . اتفاق رھبان جواني سوار بر مركب شدند و از دیر بیرون رفتندصدر دیري بھ 

رھبان .)) اینھا شیاطینند: ((صدر دیر جواب داد)) اینھا چھ چیزند: ((بار زنھا را بھ چشم میدید، پرسید
دامیاني، كھ از پیترو .)) بھ نظرم اینھا زیباترین موجوداتي آمدند كھ تا بھ حال بھ چشم دیدھام: ((گفت
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زاھدان گوشھنشین معروف است، در پایان عمري كھ مثل یك تن از قدیسان لكن توام با تلخي گذرانیده بود، 
  :میگفت

من كھ اكنون پیر مردي شدھام، میتوانم بي ھیچ گزندي بھ صورت چروكیده و خشكیده عجوزھاي تارچشم 
  . نظر افكنم

. راستھ اجتناب میورزم، آنسان كھ كودكان از آتش احتراز میجویندھاي خوشایند و آ با اینھمھ از دیدن چھره
را با صد بار خواندن محفوظ دارد، و )) كتاب مقدس((تفو بر این دل ھرزھگرد من كھ قادر نیست اسرار 

  . حال آنكھ پیكري را كھ فقط یك بار دیده است از لوح خود نمیزداید

ترك . ز مبارزھاي با نفس در گزینش میان زن و عیسيدر نظر برخي از رھبانان، فضیلت عبارت بود ا
احكام پاك آنھا . عالقھ از جنس زن تالشي بود تا خود را در برابر افسونگریھاي زنان بكلي مصون سازند

ھاي تمنا سبكبار میشد، و آنچھ با چشم بصیرت معصوم میدیدند توام با تعابیري بود كھ از  گاھي بھ ژالھ
  . فتھ بودندعشق بشري بھ عاریت گر

در بعضي از دیرھا آثار اووید طالبان فراوان داشت، و دستاویزھاي عشق ورزي او از جملھ مطالبي نبود 
تندیسھاي برخي از كلیساھاي جامع، كندھكاریھاي اثاثھ آنھا، . كھ رھبانان با بي اعتنایي از آن در گذرند

ھا را بھ صور مختلف نشان  رھبانان و راھبھحتي تصاویري كھ در پارھاي از كتاب دعاھا كشیده شده بود، 
ھاي رھباني، قضیبھا را در حال نعوذ كشیده  خوكھا را در لباس رھباني مجسم میكردند، زیر جبھ: میدادند

نقش برجستھاي بر سر دروازه معروف بھ . ھا را گرم معاشقھ با شیاطین نشان میدادند بودند، و راھبھ
ي را مجسم ساختھ است كھ مشغول كشانیدن مردان محكوم بھ سوي در رنس، شیطان)) واپسین داوري((

 - روحانیان قرون وسطي . در میان این جمعیت اسقفي را با كاله درازش میتوان بھ عیان دید; دوزخ است 
نسبھ بھ این قبیل كاریكاتورھا ایرادي  - شاید كشیشان دنیوي كھ بر روحانیان تارك دنیا غبطھ میخوردند

  . ل آنكھ بھ نظر روحانیان عھد جدید، محو اكثر این نقوش عملي پسندیده بودھاستنداشتند، و حا

جمعي از مصلحان عالي قدر ; نكتھ مھم آن است كھ كلیسا خود شدیدترین منقد اعضاي گناھكار خویش بود

  قدیس برنار  - IIكلیسا، 

اولین جنگ صلیبي، نھضتي  در پایان قرن یازدھم، ھمزمان با تصفیھ دستگاه پاپي و باال گرفتن شور در
خود اصالحي تمامي عالم مسیحي را در نوردید، پایھ اخالق كشیشان دنیوي یا افرادي را كھ بكلي از دنیا 

ھاي جدیدي از رھبانیت دست زد كھ تمام شور و  قطع عالقھ نكرده بودند بغایت ترقي داد، و بھ ایجاد فرقھ
قبل ازسال . وگوستینوس یا قدیس بندیكتوس میكردندحمیت خویش را موقوف بھ اجراي نظامات قدیس آ

میالدي، در تاریخي كھ دقیقا بر ما مكشوف نیست، قدیس جان گوالبرتوس فرقھاي را در دره مشجر  ١٠٣٩
والومبروزا واقع در ایتالیا، بھ ھمین نام، تاسیس كرد و مقرر داشت كھ افراد عادي بتوانند، در عین اشتغال 

حلقھ رھبانان در آیند، و ھمین امر بود كھ بعدا بھ دست فقراي مسیحي راه تكامل بھ كارھاي دستي، بھ 
، كشیشاني را كھ در انجام امور و عواید حاصلھ از یك كلیساي جامع ١٠۵٩سینود رم، بھ تاریخ . سپرد

شریك بودند ترغیب كرد تا بھ طور دستھ جمعي زندگي كنند و مثل حواریون عیسي اموالشان اشتراكي 
لكن بسیاري این دعوت را لبیك ; برخي از این كار اكراه داشتند و كماكان پابند متعلقات دنیوي ماندند. دباش

گفتند و یك رشتھ نظامات و دستورات رھباني را، كھ بھ قدیس آوگوستینوس نسبت میدادند، براي خود 
نھا را كشیشان آستن یا اقتباس كردند و بھ تشكیل اجتماعاتي شبیھ دیرھا مبادرت ورزیدند كھ مجموع آ

، قدیس برونو، اھل كولوني، پس از آنكھ از قبول مقام اسقفي اعظم ١٠٨۴در  .نھادھاندآوگوستینوسي نام 
ھاي آلپ،  ر جوار گرنوبل، در كوهرنس سر باز زد، در نقطھاي بكلي متروك موسوم بھ شارتروز، واقع د

سایر مردان پرھیزكاري كھ از كشمكشھاي دنیوي و . دیري را بنیاد نھاد و فرقھ كارتوزیان را تاسیس كرد
pyھایي براي كارتوزیان  تن پروري روحانیان خستھ شده بودند، در اماكني دور افتاده و خلوت، بھ ایجاد خانقاه
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با نان ; داگانھ خویش كار میكرد، خوراك میخورد، و ھمانجا میخوابیدھر رھباني در حجره ج. اقدام كردند
این گونھ .ھایي میپوشید از موي اسب، و تقریبا بطور دایم از تكلم لب فرو میبست و شیر تغذیھ میكرد، جامھ

رھبانان ھفتھاي سھ بار براي مراسم قداس، نماز مغرب، و دعاھاي نیمشب دور ھم جمع میشدند و 
نبھ و ایام عید نیز خود را از قید گوشھ نشیني و سكوت میرھاندند و بھ گفتگو و صرف روزھاي یكش

ھاي رھبانان مسیحي، این یكي از ھمھ ریاضتكشتر بود،  در بین تمام فرقھ. خوراك دستھ جمعي میپرداختند
  . ه استو در خالل ھشت قرن، با صداقت و امانت تمام، ھنوز ذرھاي از نظامات اولیھ جمعیت عدول نكرد

و از اصالح این دیرھا فرسوده شده بود، خودش دیر جدیدي را در صحرایي خالي از سكنھ بھ نام سیتو، در 
ھمچنانكھ رھبانان فرقھ كارتوزیان نام خود را از محل شارتروز اقتباس كرده ; نزدیكي دیژون، بنیاد نھاد

سومین صدر دیر سیتو، یك . نامیدند) یا بھ عبارتي سیسترسیان(بودند، پیروان روبر نیز خود را سیتو 
انگلیسي اھل ایالت دورستشر موسوم بھ ستیون ھاردینگ، صومعھ مزبور را توسعھ بخشید و از نو 

سازمان داد و شعبي براي آن افتتاح كرد و بھ تدوین آیین نامھاي پرداخت موسوم بھ منشور محبت كھ در 
. دیرھاي سیسترسیان و صومعھ سیتو تضمین میكرد واقع تشریك مساعي و تعاون صلحجویانھاي را میان

در میان پیروان این جمعیت جدید، نظامات بندیكتیان با ھمان شدت و قوتي كھ در آغاز داشت از نو رواج 
گرفت، بھ این معني كھ فقر محض ضروري بود، از خوردن ھر نوع گوشتي میبایستي دوري میشد، فرا 

ممنوع بود، و پیروان فرقھ مكلف بودند از لباسھاي مذھبي مجلل،  گرفتن علم تشویق نمیشد، سرودن شعر
ھر راھب تندرستي موظف بود كھ با دیگران . ظروف اعال، یا حضور در اماكن لوكس خودداري ورزند

در كارھاي دستي و باغباني شریك شود تا حاصل كار آنھا دیر را از دنیاي خارج بي نیاز سازد، و چیزي 
  . بھانھ طلب آن از دیر خارج شود نماند كھ رھبان بھ

ھا، اعم از صومعھ نشین یا كشیشان اھل  رھبانان سیتو، از لحاظ نیرو و كارداني در كشاورزي، كلیھ فرقھ
افراد این جمعیت در نواحي غیر مسكون مراكز جدیدي براي فرقھ خویش . دنیا، را تحتالشعاع قرار دادند

و در تبدیل نواحي ; ھا را براي كشت و زرع آماده ساختند و بیشھاراضي باتالقي و جنگلي ; بنیاد نھادند
شرق آلمان بھ كوچنشین، و ھمچنین ترمیم خرابیھاي ویلیام فاتح در صفحات شمالي انگلستان، سھم مھمي 

سعي جمیل رھبانان سیتو براي بسط تمدن بھ كمك دستھاي از برادران عوام یا كانورسي مبذول . ایفا كردند
عھد میشدند مجرد بمانند، خاموشي اختیار كنند، و در طلب علم قدمي برندارند، و براي مسكن، میشد كھ مت

  . پوشاك، و خوراك خود بھ عنوان كشاورز یا خدمتكار كار كنند

از این رو جمع قلیل رھبانان سیتو خیلي بكندي رو . ھاي بالقوه را مرعوب میكرد این قبیل ریاضتھا نوچھ
اید ھم اگر بھ بركت ظھور آدم با حمیتي چون قدیس برنار نبود، امكان داشت كھ بھ توسعھ گذاشت، و ش

، در نزدیكي دیژون، در دامان خانواده ١٠٩١برنار بھ سال . فرقھ جدید، در عنفوان جواني راه زوال سپرد
شھسواري قدم بھ عرصھ وجود نھاد، و چون پا بھ رشد گذاشت، جوان محجوب پارسایي شد كھ از خلوت 

یدن حظ وافر میبرد، از آنجا كھ برنار دنیاي غیر روحاني را جاي ناراحتي دید، مصمم شد بھ گز
لكن قبل از انجام این تصمیم، در میان بستگان و دوستان خویش شروع بھ تبلیغ كرد تا . صومعھاي پناه برد

. ن بیبھره نماندبا وي بھ فرقھ سیتو بپیوندند، چنانكھ گویي میخواست در عین سكوت، از مصاحبت یارا
مشھور است كھ مادران و دختران دم بخت ھمین كھ او را از نزدیك میدیدند، بر خویشتن میلرزیدند، زیرا 

با وجود سرشكھا و . میترسیدند كھ مبادا شوھران یا معشوقگان آنھا را از لذایذ دنیوي محروم كند
، بیست و نھ تن داوطلب از جملھ )١١١٣(افسونگریھاي آنھا، برنار در كار خود موفق شد، و ھنگامي كھ 

  . برادران، یك عم، و جمعي از دوستان را با خود ھمراه آورده بود

ھا بپیوندند، و پدرش را با تھدید بھ اینكھ  بعدا وي مادر و خواھر خویش را ترغیب كرد تا بھ دیر راھبھ
و از الشھ تو دود و عفونت پراكنده خواھد ... اگر كفاره گناھانت را ندھي، تا ابد در آتش خواھي سوخت((
py  . روانھ دیر كرد)) شد
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ني و نیروي وي چنان غرق تحسین شد كھ او را بي درنگ ستیون ھاردینگ بھ مجرد دیدن برنار، از پاكدام
). ١١١۵.(بھ اتفاق دوازده تن رھبانان براي ساختن دیر دیگري گسیل داشت، و بھ مقام صدر دیر ارتقا داد

محلي كھ  - . برنار بیشھ انبوھي را واقع در صد و چھل و پنج كیلومتري سیتو براي دیر جدید انتخاب كرد
در این محل . و از آن پس بھ برناردو كلروو معروف شد -اشتھار داشت )) دره روشن((بھ كالرا والیس یا 

نخستین تكلیف این برادران گوشھ نشین آن بود كھ بھ دست خود . نھ جاي سكونتي وجود داشت و نھ سكنھاي
سقف و آن بنایي بود چوبي با یك نمازخانھ و یك سفرھخانھ كھ زیر . را احداث كنند)) صومعھ((اولین 

جاي . واحدي قرار داشتند، و قسمت باالي آن خوابگاه بود، كھ بھ وسیلھ نردباني بھ پایین متصل میشد
ھاي  پنجره. خواب ھر فرد عبارت بود از جعبھاي چوبي كھ كف آن را با برگ درختان مفروش كرده بودند

ي بود، جز بعضي مواقع كھ خوراك رھبانان نبات. این دیر از سر انسان بزرگتر نبود، و كف آن خاكي بود
شراب اندك بود، و این . در بساط آنھا اثري از نان گندم و ادویھ دیده نمیشد. ماھي بھ دست میآوردند

رھبانان، كھ عاشق بیقرار رستگاري اخروي بودند، درست مثل فیلسوفاني تغذیھ میكردند كھ طالب عمري 
و ھر بار یكي از آنھا بھ عنوان آشپز آستین باال درازند، رھبانان خود مسئول تھیھ غذاي خویش بودند، 

بھ حكم نظاماتي كھ برنار وضع كرد، صومعھ مجاز بھ خرید ملك نبود، فقط میتوانست صاحب . میزد
برنار آرزومند بود كھ دیر وي فقط آن قدر زمین داشتھ باشد كھ . چیزي باشد كھ كسي بھ دیر میبخشید

در آن دره ساكت، برنار و . كمكافزار سادھاي در آن كشاورزي كنند رھبانانش بتوانند با دست خویش و بھ
بھ كار اشتغال داشتند، )) طوفان جھان((یاران روزافزون وي، در عین خموشي و رضایت، فارغ از 

ھا را صاف میكردند، محصول میكاشتند و برمي چیدند، بھ ساختن اثاثھ مورد نیاز میپرداختند، و  بیشھ
و سرودھاي )) مزامیر((شرعي بھ دور ھم گرد میآمدند تا بدون ارگ بھ خواندن ھنگام اداي فرایض 

ھر قدر با دقت بیشتري آنھا : ((ویلیام آوسن تیري درباره پیروان برنار گفت. روحاني روز مشغول شوند
راتب اندكي كمتر از فرشتگان، لكن بھ م.... را مینگرم، بیشتر باورم میشود كھ اینھا پیروان واقعي مسیحند

آوازه شھرت این دیر مسیحي، كھ قرین صلح و استغنا بود، در اطراف پیچید، .)) باالتر از مردمان عادي
قطعا افراد در چنین محیطي احساس . بھ طوري كھ دیر كلروو قبل از مرگ برنار ھفتصد تن رھبان داشت

ت صدر دیر، اسقف، و خوشبختي میكردند، زیرا تقریبا جمیع كساني كھ از این واحھ اشتراكي بھ سم
خود . دستیار بھ سایر نقاط جھان مسیحي روانھ میشدند، بھ امید بازگشت بھ كلروو روز شماري میكردند

برنار، كھ باالترین مقامات كلیسا بھ وي تفویض پاپھا بھ سرزمینھاي فراواني سفر كرد، ھمواره در اشتیاق 
دستھاي كودكانم چشمان مرا بر ((، بھ گفتھ خودش، آن بود كھ بھ حجره خویش در كلروو باز گردد تا آنكھ

برنار آدمي بود كمابیش .)) ھم گذارند، و جسدم را در كلروو، پھلو بھ پھلوي اجساد مسكینان، بھ خاك سپرند
وي ابدا اعتنایي بھ علوم یا . با فراست، صاحب اعتقادي راسخ، و شخصیتي بسیار بارز وبدون تزلزل

ذھن بشر ذرھاي آن قدر كوچك و ناچیز از عالم خلقت بود كھ امكان نداشت بتواند در نظر او . فلسفھ نداشت
وي از تفاخر ابلھانھ فیلسوفان كھ درباره . درباره آفرینش قضاوت كند، یا مدعي شناخت چنین پدیدھاي شود

ام از پیشنھاد آبالر كھ میگفت زم; طبیعت، منشا، و سرنوشت عالم وجود وراجي میكردند در شگفت بود
و جدا با آراي مربوط بھ مكتب خرد گرایي مبارزه میكرد، زیرا ; ایمان را باید بھ كف عقل نھاد متوحش بود

بھ جاي آنكھ در صدد شناختن عالم . این قبیل عقاید را جسارت و اھانتي بھ آفریننده كون و مكان میدانست
. در پرتو معجزه مكاشفھ گام برداردھستي برآید، ترجیح میداد كھ زبان دركشد و، مرھون الطاف االھي، 

برنار كتاب مقدس را بھ عنوان كالم خداوندي قبول داشت، زیرا در غیر این صورت، بھ نظر وي، زندگي 
ھر قدر بیشتر بھ تبلیغ آن ایمان كودكانھ میپرداخت، بیشتر . عبارت میشد از بیابان تاریكي پر از سرگرداني

ھنگامي كھ یكي از رھبانانش با . ه رسیدن بھ سر منزل حقیقت باشداطمینان حاصل میكرد كھ این باید را
وحشت تمام اذعان كرد كھ واقعا نمیتواند باور كند كھ كشیش بتواند حین مراسم قرباني مقدس نان را بھ 
جسم، و شراب را بھ خون عیسي مبدل سازد، برنار وي را شماتت نكرد، بلكھ بھ وي دستور داد كھ، با 

وقایعنگاران ما را مطمئن میسازند كھ ایمان .)) برو و بھ كمك ایمان من در مراسم شركت كن((وجود این، 
برنار بھ قدري سرشار بود كھ در روح آن راھب شكاك نفوذ كرد و نجات اخروي را براي وي مسلم 

ین قبیل تنفر وي از بدعتگذاراني نظیر آبالر یا آرنالدو دا برشا بھ قدري بود، و بھ حدي در حق ا. ساخت
افراد آزار روا میداشت، كھ مرگ آنھا باري بر خاطرش نمینشست، زیرا این بدعتگذاران موجبات تضعیف 

pyو كلیسا، با تمام معایب و نواقصي كھ داشت، در نظر وي وسیلھ ابالغ منویات  -كلیسا را فراھم میآوردند 
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اص مریم باكره بود، و او را با شور از طرف دیگر، وي میتوانست تقریبا با ھمان لطافتي كھ خ. عیسي بود
; منقول است كھ دید دزدي را میبردند تا بر سر دارش كشند. تمام پرستش میكرد، اشخاص را دوست بدارد

براي رھایي وي دست بھ دامان كنت شامپاني زد و بھ وي وعده داد كھ آن مرد را بھ اداي كفارھاي وادارد 
  . بھ طول میانجامدبھ مراتب شدیدتر از مرگي كھ یك لحظھ 

برنار در محضر پادشاھان و پاپھا بھ موعظھ میپرداخت، لكن از داللت روستاییان و شبانان دره خویش 
وي در برابر لغزشھاي این قبیل مردمان ساده و سھلگیر بود، روش خود را . خشنودي بیشتري كسب میكرد

ھا میداد، محبت توام با خاموشي این براي آنھا سرمشق میساخت، و در مقابل ایمان و عشقي كھ بھ آن
برنار دینداري خود را بھ عالیترین مراحل ریاضت میرسانید، چنانكھ آن قدر روزه . جماعت را جلب كرد

وي مدت سي و ھشت . میگرفت كھ پیر ارشدش در سیتو مجبور بود بھ وي امر كند كھ روزه خود را بشكند
دگي كرد كھ داراي بستري از كاه بود و، جز حفرھاي در سال تمام در حجره كوچك و تنگي در كلروو زن

تمامي آسایش و مال و منال دنیوي در قیاس با خیال و نوید مسیح . دیوار، ھیچ جایي براي نشیمن نداشت
وي در ھمین باب بھ تصنیف چند سرود روحاني مبادرت ورزید كھ حاكي از كمال سادگي . ھیچ و پوچ بود

عیسایي كھ یاد شیرین تو دل را شادماني واقعي میبخشد، اي : ن جملھ است این ابیاتاز آ. و لطافتي دلنشینند
  . كھ حضور تو شیرینتر از عسل و تمام شیرینیھاست

  . ھیچ نغمھاي دلكشتر ، ھیچ آوایي دلنشینتر، ھیچ خیالي شیرینتر از عیسي فرزند خدا نیست

چقدر نسبت بھ آنھا كھ ترا میجویند ! ن مھرباني عیسي، اي امید انسان توبھ كار ، چقدر نسبت بھ البھگرا
  احسان میكني پس نسبت بھ آنھا كھ ترا مییابند چھ باید باشي 

با وجود قوه تمیزي كھ برنار در صنایع لفظي داشت، بھ ھیچ نوع زیبایي و ظرافتي اھمیت نمیداد، مگر 
ھاي سویس  دستھا را بر روي چشمان مینھاد تا مبادا دیدگانش از دیدن دریاچھ. آنكھ جنبھ معنوي داشتھ باشد

ني جز شكل مسیح مصلوب صومعھ وي از ھرگونھ تزیی. بیش از اندازه بھ درك لذت نفساني نایل آیند
  . عاري بود

وي دیر كلوني را، براي مبالغ عظیمي كھ در راه معماري و تزیین كلیساھاي جامع خود صرف كرده بود، 
كلیسا دیوارھاي خود را با شكوه ساختھ، و از مسكینان خود بكلي غافل : ((میگفت. شماتت میكرد

  . ماندھاست

با سیم تیرھبختان دیدگان اغنیا را . ان خود را برھنھ میگذاردسنگھاي خود را بھ طال میآراید، و كودك
دني، بھ عوض آنكھ جایگاه مومنان بیریا باشد، - وي شاكي بود از اینكھ دیر عظیم سین.)) مسحور میسازد

پادگان، ((پایگاه خیل بزرگي از شھسواران مسلح و مغرور شدھاست، و بھ ھمین سبب دیر مزبور را 
دني، كھ در عین فروتني از این - سوژه، صدر دیر سن. میخواند)) ھ مشتي از دزدانمدرسھ شیطان، و الن

انتقادھا متاثر شده بود، بھ اصالح قوانین كلیسا و رھبانان خویش پرداخت و ھنوز در قید حیات بود كھ 
  . مورد ستایش برنار قرار گرفت

بود سلسلھ مراتب روحانیت كھ بر ھاي رھباني كھ از كلروو سرچشمھ گرفت، و بھ اصالح دیرھا و جامعھ
ھاي اسقفي و اسقفي اعظم میسر شد، فقط جزئي از نفوذ این مرد  اثر گماردن رھبانان برنار بر سر حوزه

عجیب بود كھ توقع ھیچ چیز مگر قرص ناني نداشت، و آن نفوذ در عرض نیم قرن حیات وي در تمام 
ھانري، . ، افراد را بھ انجام وظایف خود واداشتشئون دستگاه روحاني ریشھ دوانید و، در جمیع درجات

ھمان روز ھانري بھ حلقھ رھبانان پیوست و در ; برادر پادشاه فرانسھ، برنار مدتي با وي گفتگو كرد
وي بھ كمك موعظاتي چنان فصیح و آبدار كھ گویي تقریبا شعر بودند، . كلروو بھ ظرفشویي مشغول شد

ھاي خویش، كھ شاھكارھایي از دادخواستھایي  بھ وسیلھ نامھ; میكرد قلوب كلیھ شنوندگان خود را تسخیر
ھاي  و از طریق مراوده; آتشین بودند، شوراھا، اسقفان، پاپھا، و پادشاھان را تحت نفوذ قرار میداد
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خصوصي، خط مشیھاي كلیسا و حكومت را بھ طرز مطلوب معین میكرد، برنار ھیچ گاه حاضر نشد كھ 
ر صومعھ باشد، لكن وي كسي بود كھ اشخاص را بھ مقام پاپي میرساند، یا از آن متصدي مقامي جز صد

وي . سخن وي را با چنان عزت و احترامي میشنیدند كھ در مورد ھیچ پاپي سابقھ نداشت. مقام عزل میكرد
ھر بار وجودش براي انجام یك ; دوازده بار، بھ دعوت كلیسا، از گوشھ عزلت كلروو بیرون آمد- ده

ھنگامي كھ دو گروه مخالف در آن واحد آناكلتوس دوم و اینوكنتیوس دوم . وماسي خطیر ضروري بوددیپل
موقعي كھ . ، برنار از اینوكنتیوس حمایت كرد)١١٣٠(را بھ رقابت با یكدیگر بھ مقام پاپي برداشتند

ویش، شھرھاي آناكلتوس رم را تصرف كرد، برنار وارد ایتالیا شد و، صرفا با نیروي كالم و شخصیت خ
مردم كھ از بالغت و پاكدامني وي سرمست شده . لومبارد را بھ طرفداري از اینوكنتیوس بھ قیام واداشت

ھاي وي را ریش ریش كردند تا ھر تكھاي را بھ عنوان یادگاري از آن  بودند، بر پایش بوسھ زدند و جامھ
توجھ میالن شد، و مومنان مصروع و سیل بیماران بھ سوي وي م. معصوم براي اخالف خود محفوظ دارند

ھر بار كھ برنار . مفلوج و مبتالیان بھ دیگر بیماریھا اعالم داشتند كھ ھمھ بھ بركت لمس وي شفا یافتھاند
از این قبیل سفرھاي پیروزمندانھ دیپلوماتیك خود بھ كلروو باز میگشت، برزگران از كشتزارھا و شبانان 

و دعاي خیر طلب میكردند، و پس دعاي وي پاك و فارغ بال دوباره بھ سر ھا نزد وي میآمدند، از ا از كوه
  . كار خود بر میگشتند

یعني تاریخ فوت ( ١١٣۴در گذشت، تعدا دیرھاي سیسترسیان، كھ در سال  ١١۵٣ھنگامي كھ برنار در 
عده آوازه تقدس و قدرت وي . از سي تجاوز نمیكرد، بھ سیصدو چھل و سھ بالغ شد) ستیون ھاردینگ

 ۶٩٣رویھمرفتھ شصت ھزار نفر رھبان و  ١٣٠٠بیشماري را بھ فرقھ جدید جلب كرد، چنانكھ تا سال 
  . صومعھ مختلف داشت

آربریسول فرقھ / ، روبر د١١٠٠در حدود . ھاي دیر نشین دیگري نیز پدید آمدند در قرن دوازدھم فرقھ
وربر از میراث ھنگفت پدري صرف نظر كرد ، قدیس ن١١٢٠در . رھبانان فونتوروو را در آنژو بنیاد نھاد

در . مشھور شدھاند پرمونستراتنسینو در پرمونتره، واقع در نزدیكي الن، فرقھاي را بنیاد نھاد كھ بھ 
، برخي از ١١۵٠در حدود . ي را بھ تقلید شدند، قدیس گیلبرت فرقھ رھبانان سمپرینگم انگیس١١٣١

زاھدان گوشھ نشین اھل فلسطین نظاماتي را كھ قدیس باسیلیوس درباره گوشھ نشیني وضع نموده بود 
ھنگامي كھ فلسطین بھ ; اقتباس كردند و بھ نشر و ترویج آراي خویش در سراسر فلسطین پرداختند 

، ١١٩٨در . سیسیل، فرانسھ، و انگلستان كوچ كردندتصرف مسلمانان در آمد، كرملیان بھ قبرس، 
اینوكنتیوس سوم آیین نامھ فرقھ موسوم بھ تثلیثیون را تصویب كرد، و بھ آن فرقھ ماموریت داد كھ كارش 

ھا كھ نام بردیم  این فرقھ. صرفا تھیھ فدیھ و آزاد ساختن مسیحیاني باشد كھ بھ اسارت ساراسنھا در میآیند
  . ش و وسیلھاي براي تصفیھ و اعتالي مقام كلیسیاي مسیحي بودندھمھ عاملي نجاتبخ

شور اصالح دیرھا، كھ بھ دست قدیس برنار بھ اوج كمال رسید، با پیشرفت قرن دوازدھم بھ تدریج رو بھ 
ھاي جوانتر مقررات و نظامات سخت و شدید خود را تا حدود معقولي در عین امانت حفظ  فرقھ. كاھش نھاد

در آن دوران پر جنب و جوش كمتر كسي را ممكن بود سراغ گرفت كھ بتواند مثل برنار از كردند، لكن 
حتن در خود  -بھ مرور ایام، رھبانان فرقھ سیسترسیان . لذایذ زندگي پرھیز كند و بھ ریاضت تن در دھد

مردم اموال  از آنجا كھ جماعتي از; بر اثر ھدایاي مردم امیدوار غني شدند - كلروو، یعني صومعھ برنار 
بھ كلیسا و دیرھا ھبھ میكردند، رھبانان بتدریج توانستند گوشت و )) نان بخور و نمیري((خود را در برابر 

مقادیر زیادي شراب را بر سر سفره خویش بیفزایند، و از این پس ھر چھ كارھاي دستي بود بھ برادران 
و مكلف بھ رعایت نظامات صومعھ شده عوام، یعني افرادي غیر روحاني كھ ملبس بھ لباس رھباناني 

چھار سال بعد از مرگ برنار، رھبانان وي گروھي از بردگان ساراسن را خریداري . بودند، محول كنند
از راه فروش كاالھایي كھ بھ طور اشتراكي در چھار دیواري دیرھا میساختند، تجارت عمده بھ ھم ; كردند
از پرداخت عوارض نقلیھ معاف بودند، دشمني اصناف را و چون بھ واسطھ مقام اجتماعي خویش ; زدند

بر اثر بي نتیجھ ماندن جنگھاي صلیبي از وحدت ایمان كاستھ شد، و بھ ھمان نسبت عده تازه . برانگیختند
لكن آرمان كھنسال زندگي بھ سیره . ھاي رھباني متزلزل شد واردین بھ دیرھا تقلیل یافت و روحیھ تمام فرقھ

ر یك جامعھ اشتراكي عاري از تملك فردي فراموش نشد، و اعتقاد بھ این امر كھ یك حواریون عیسي د
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مسیحي حقیقي باید از ثروت و قدرت دوري جوید و با ثبات قدم ھماره مرد صلح باشد، در اذھان ھزاران 
ظھور  ھاي اومبریا در ایتالیا در آغاز قرن سیزدھم مردي در میان رشتھ كوه. نفر از مردمان بر جا ماند

 قدیس - IIIكرد كھ سادگي زندگي، پاكي، تقدس، و محبت وي چنان بھ این آرمانھاي كھنسال 
   فرانسیس

جوواني دي برنادونھ، فرزند بازرگان متمكني موسوم بھ سرپیترو دي برنادونھ، كھ با سرزمین پرووانس 
پدرش ھنگام توقف در پرووانس عاشق . در آسیزي بھ دنیا آمد ١١٨٢داد و ستد فراواني داشت، بھ سال 

ھنگامي كھ . ورده بوددختري فرانسوي موسوم بھ پیكا شده و او را بھ ھمسري گرفتھ و با خود بھ آسیزي آ
وي از سفر دیگري از پرووانس بازگشت و دریافت كھ زنش پسري زاییدھاست ظاھرا، بھ احترام زنش، 

این كودك در یكي از زیباترین نواحي ایتالیا بزرگ شد . نام او را بھ فرانچسكو، ھمان فرانسیس، تغییر داد
ھاي اومبریا  كش و آسمان شفاف كوھپایھو تا عمر داشت، ھرگز ذرھاي از محبتش نسبت بھ مناظر دل

وي دو زبان ایتالیایي و فرانسوي را از پدر و مادر، و زبان التیني را از كشیش محلھ یاد . كاستھ نشد
دیري نپایید كھ وي در كسب پدر شریك شد، لكن سر پیترو را . گرفت، و جز این تحصیل مرتبي نكرد

فرانسیس در موطن . ب چاالكتر بود تا در بھ دست آوردن آنمایوس كرد، زیرا در خرج كردن پول بھ مرات
بھ ھمین سبب دوستان دورش را گرفتند، بر سر خوان و . خویش غنیترین و دست و دل بازترین جوانھا بود

در این ایام . در بادھگساري با وي انباز شدند، و در خواندن آوازھاي تروبادورھا با وي ھماواز گشتند
جوانكي بود نیكو منظر، . ھایي بر تن میآراست كھ اختصاص بھ مینسترلھا داشت مھگھگاھي فرانسیس جا

اشخاصي كھ تذكره احوال جواني وي را . با گیسوان و چشماني سیاه، صورتي گشاده، و صدایي دلنواز
ا نگاشتھاند با تاكید بیان میدارند كھ ھیچگونھ آمیزشي با جنس مخالف نداشت، و در واقع فقط دو نفر زن ر

احتمال دارد كھ در . بھ چشم میشناخت، لكن مسلم است كھ این ادعا نشانھ بیانصافي در حق فرانسیس است
آن سالھا، یعني سنین رشد، وي از پدرش شمھاي درباره بدعتگذاران آلبیگایي و والدوسیان جنوب فرانسھ، 

  . و بشارت آنھا بھ فقر انجیلي شنیده باشد

یان آسیزي در جنگ با پروجا پیوست، بھ اسارت در آمد، و یك سالي را بھ سپاھ ١٢٠٢فرانسیس در سال 
وي بھ عنوان داوطلبي بھ لشكریان پاپ اینوكنتیوس سوم  ١٢٠۴در سال . در گوشھ عزلت بھ تفكر پرداخت

: ھنگامي كھ در سپولتو بھ بیماري تب در بستر افتاده بود، بھ خیال خودش صدایي شنید كھ میگفت. پیوست
وي )) ال را میگذاري و خدمت بنده را میكني امیر را رھا میكني و فرمان رعیتش را گردن مینھيچرا مو((

در آنجا بھ تو گفتھ خواھد شد كھ باید بھ كدامین عمل مبادرت . بھ زاد بومت بازگرد: ((ندا آمد)) كنم
و كار پدر  اینك عالقھاش بھ كسب. فرانسیس خدمت لشكري را ترك گفت و بھ آسیزي بازگشت.)) ورزي

در نزدیكي آسیزي نمازخانھ محقري قرار داشت . بھ مراتب كمتر از سابق و بھ دین بیش از پیش شده بود
، ھنگامي كھ فرانسیس مشغول عبادت در آنجا ١٢٠٧در فوریھ . كھ آن را نمازخانھ سان دامیاني مینامیدند

در آمده و مابقي عمر و جان وي را بھ بود، بھ خیالش رسید كھ عیسي از محراب نمازخانھ با وي بھ تكلم 
از آن لحظھ بھ بعد احساس كرد كھ وي خود را وقف زندگي جدیدي . عنوان موقوفھاي در راه حق میپذیرد

روزي در راه . كردھاست بیدرنگ ھر چھ نقدینھ با خود داشت بھ متولي نمازخانھ سپرد و بھ خانھ شتافت
لكن چند . ئزاز روي در ھم كشید و راه خود را كج كردبھ یك جذامي برخورد و از دیدن وي با اشم

لحظھاي بعد، بھ خاطر این نقض عھدي كھ با مسیح كرده بود، پشیمان شد، بازگشت، كیسھ خود را در 
از زبان خود فرانسیس حكایت میكنند كھ این عمل بھ منزلھ . دست جذامي خالي كرد و دست او را بوسید

از آن پس بارھا بھ دیدن مساكن جذامیان میرفت و بھ ایشان خیرات و . دسرآغازي در زندگي معنوي او بو
  . مبرات میداد

اندكي پس از این واقعھ، وي چند روزي را در خود نمازخانھ یا حول و حوش آن گذانید، و ظاھرا لب بھ 
نقدر ھنگامي كھ بار دیگر بھ آسیزي بازگشت، لباسھایش چنان پاره پاره و خودش آ; خوراك آشنا نكرد

نحیف، فرسوده، رنگپریده، و پریشان احوال شده بود كھ كودكان شیطان در میدان عمومي شھر، از دیدن 
در آنجا بود كھ پدرش وي را پیدا كرد، فرزند ابلھ !)) آھاي دیوانھ! آھاي دیوانھ: ((قیافھ وي فریاد میزدند
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ھمین كھ مادرش او را آزاد كرد، . دخواند، او را كشان كشان بھ خانھ برد، و در دوالبچھاي زنداني كر
پدرش كھ از جریان آگاه شد، خود را بھ فرزند رسانید و . فرانسیس با شتاب راه نمازخانھ را در پیش گرفت

زبان بھ مالمتش گشود كھ با كردار خویش خانواده را مضحكھ خاص و عام ساختھ و در ازاي آنھمھ پولي 
. نرسیده است، و بھ او حكم كرد كھ شھر را ترك گوید كھ در راه تربیتش صرف شدھاست، بھ جایي

فرانسیس كھ تمام مایملك شخصي خود را بھ قصد كمك بھ نمازخانھ فروختھ بود، پولش را تسلیم پدر كرد، 
مرافعھ پدر . لكن پسري كھ اكنون خود را از آن مسیح میدانست دیگر نمیتوانست فرامین پدر را اطاعت كند

در حالي كھ خلقي نظاره میكردند، . ف در میدان سانتاماریا مادجوره كشیده شدو پسر بھ دادگاه اسق
این ھمان جلسھ دادرسي بود كھ قلم نقاش معروف . فرانسیس با فروتني در محضر اسقف حاضر شد

اسقف سخنان فرزند را شنید و بھ وي امر . ایتالیایي، جوتو، آن را روي تابلوي زیباي خود جاوداني ساخت
فرانسیس بھ اتاقي در كاخ اسقف خزید، و دیري نگذشت كھ . تمام مایملك خود را تحویل پدر دھدكرد كھ 

لخت مادر زاد بازگشت و البسھ خود را، كھ در ھم پیچیده بود، با چند سكھ باقیمانده در برابر اسقف نھاد و 
م بھ سبب است كھ من این تا این لحظھ من پیترو برنادونھ را پدر خود میخواندم، لكن اكنون مایل: ((گفت
و ھمچنین پوشاكم و ھر چیزي را كھ از وي داشتھام بھ وي مسترد میدارم، زیرا از این پس میل ... پول

در حالي كھ اسقف بدن عریان و لرزان جوان را با .)) پدر ما، كھ در آسماني((دارم كھ ھیچ نگویم مگر 
فرانسیس بار دیگر متوجھ . شت و بھ خانھ بازگشتطیلسان خود میپوشانید، برنادونھ آن لباسھا را بردا

نمازخانھ سان دامیان شد، براي خویشتن جامھاي بھ سبك مردان تارك دنیا دوخت، براي سد جوع خانھ بھ 
چند تن از ساكنان . خانھ بھ دریوزگي پرداخت، و با دست خود شروع بھ مرمت آن نمازخانھ ویران كرد

  . ھمچنانكھ بھ كار اشتغال داشتند، در تسبیح خدا با ھم آوازخواني میكردندشھر نیز بھ یاري وي شتافتند، و 

، ھنگامي كھ فرانسیس در مراسم قداس شركت جست ناگھان از شنیدن آیاتي كھ ١٢٠٩در فوریھ سال 
آن آیات . كشیش در باب اندرزھاي عیسي بھ حواریون خویش از روي انجیل میخواند حالش دگرگونھ شد

  : چنین بودند

بیماران را شفا دھید، ابرصان را طاھر ; و چون میروید موعظھ كرده، گویید كھ ملكوت آسمان نزدیك است
طال یا نقره یا مس در ; سازید، مردگان را زنده كنید، دیوھا را بیرون نمایید، مفت یافتھاید، مفت بدھید

ا عصا برندارید، زیرا كھ مزدور و براي سفر توشھدان یا دو پیراھن یا كفشھا ی; كمرھاي خود ذخیره مكنید
بھ یك باره فرانسیس پنداشت كھ این كلمات از ) ٧١٠. ١٠)) : انجیل متي. ( ((مستحق خوراك خود است

  . زبان خود مسیح جاري میشود و او را مخاطب قرار داده است

ھ موعظھ مصمم شد كھ آن عبارات را مو بھ مو اطاعت كند، بھ عبارت دیگر صاحب ھیچ چیز نباشد، و ب
سالي از فراز قرون بھ  ١٢٠٠عزم خود را جزم كرد كھ . مردمان براي نیل بھ ملكوت آسماني مشغول شود

و زندگي خود را بھ . ھاي ابھامي را كھ بھ دور عیسي مسیح تنیده شده بود، بدرد عقب بازگردد، و پرده
  . سیره آن موجود ملكوتي از نو پي ریزد

ھا و ریشخندھاي مردم ھرزھگوي را بر تن مالیده بود،  فرانسیس كھ پیھ طعنھ با این اندیشھ، بھار آن سال،
از . در میان میدانھاي شھر آسیزي و شھرھاي نزدیك بھ تبلیغ تعالیم مسیح و دعوت مردم بھ فقر پرداخت

آنجا كھ وي از دست بي بند و باري مردم در كسب مال، یعني صفت ممیز آن عھد، بھ ستوه آمده و از 
فات و تجمل زندگاني پارھاي از روحانیان منزجر شده بود، خود ثروت را بھ عنوان دام ابلیس و لعنت تشری

مطرود دانست، و بھ پیروان خود دستور داد كھ پول را با ھمان دیده حقارت نگرند كھ تپالھ را، و از عموم 
ھاي كوچكي از  گروه .مردان و زنان دعوت كرد كھ ھر چھ دارند بفروشند و در راه ضعفا بذل كنند

مردمان با شگفتي و تحسین بھ موعظات وي گوش فرا میدادند، لكن اكثرا او را سفیھي عاشق عیسي 
طرز ((اسقف نیكو سیرت آسیزي، بھ وي تذكر داد كھ . میشمردند و بي اعتنا دنبال كار خود میشتافتند

جواب فرانسیس بھ این .)) و شاق است زندگي تو، بدون ھیچ گونھ علقھ مالكیت، بھ نظر من بسیار نامطبوع
عالیجناب، اگر ھمگي ما از مال دنیا نصیبي داشتھ باشیم، براي مدافعھ از آن : ((سخن اسقف آن بود كھ

  . قلوب پارھاي مردمان از صداقت وي بھ تپش در آمد.)) اموال نیازمند بھ اسلحھ خواھیم بود
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فرانسیس با آغوش باز ایشان را پذیرفت و اندرزي . نددوازده تن مرد حاضر شدند از تعالیم وي پیروي كن
این . شعار و دستور العمل آنھا ساخت - و در فوق مذكور افتاد -را كھ عیسي بھ حواریون خود داده بود 

. ھایي ساختند ھا و برگھاي درختان غرفھ ھایي قھوھاي رنگ دوختند، و از شاخھ گروه براي خویش جامھ
نش، كھ از سنت قدیمي رھبانیت، یعني گوشھنشیني دست شستھ بودند، پاي پیاده ھمھ روزه فرانسیس و یارا

گاھي چند . و بي آنكھ پشیزي در تملك داشتھ باشند، براي ھدایت مردم بھ اطراف و اكناف رو مینھادند
ھاي جذامیان یا در زیر سقف ھشتي  روزي از انظار غایب بودند و در انبارھاي علوفھ یا در مریضخانھ

ساھا میخفتند، و ھنگامي كھ مراجعت میكردند، فرانسیس پاي آنھا را شستشو میداد و بھ ایشان خوراك كلی
  . میداد

پیروان فرانسیس حین برخورد با یكدیگر، و وقتي بھ ھنگام سفر بھ كسي برمي خوردند، بھ شیوه كھنسال 
ھنوز پیروان این فرقھ را . دندرا بھ عنوان درود بھ كار میبر)) سالم خدا بر تو((مشرق زمیني، عبارت 
از . مینامیدند)) فرایارھاي كھتر((افراد این جمعیت خود را فراترس مینورس یا ; فرانسیسیان نمیخواندند

بودند كھ با كشیشان عادي تفاوت داشتند، و بدین جھت خود را كھتر یا اصغر ) برادر(این نظر فرایار 
ھرگز براي خود قدرت عالیتر قایل نمیشدند، بلكھ ; درگاه مسیحندمیخواندند كھ معتقد بودند كھترین غالمان 

ھر فرایار مكلف بود كھ اوامر كشیشان را، ولو در مقام بسیار نازل . فرمانبردار اوامر مقامات باالتر بودند
از اولین افراد فرقھ .و كوچك باشند، اطاعت كند، و در برخورد با ھر كشیشي دست وي را ببوسد

خود فرانسیس ھیچ گاه مقامش از یك نفر ; ھاي مقدس شدند ده بسیار معدودي داراي رتبھفرانسیسیان ع
پیروان این فرقھ در اجتماع كوچك خودشان بھ خدمت یكدیگر قیام میكردند و بھ كارھاي ; شماس باالتر نبود

از اشتغال بھ  افراد را. دستي میپرداختند، كسي كھ تن پرور بود، آن قدرھا در چنین محیطي دوام نمیآورد
خود فرانسیس ھیچ گونھ برتري براي معلومات غیر مذھبي قایل . تحصیل علوم و حكمت دلسرد میكردند

آن برادران من كھ در پي میل بھ كسب دانش : ((نبود مگر گرد آوردن مال یا كسب قدرت، و میگفت
باد مالمت میگرفت كھ  وي تاریخنویسان را بھ.)) روانند، در روز جزا، خود را تھیدست خواھند دید

. خودشان ھیچ كار خطیري انجام نمیدھند، لكن براي ضبط كارھاي خطیر دیگران بھ افتخارات نایل میآیند
 -دانشي كھ بھ عمل نینجامد بیھوده است - سالیان دراز پیش از آنكھ گفتھ كوتاه گوتھ درباره گفتار بي كردار 

ھیچ یك از .)) قدر دانش است كھ بھ موقع عمل گذارد آدمي را فقط آن: ((رواج یابد، فرانسیس میگفت
در ھنگام ایراد موعظات میتوانستند عالوه بر . پیروان فرقھ حق تملك كتابي، حتي كتاب دعایي را نداشت

فرانسیس حتي آنھا را مجاز ساختھ بود كھ بھ تقلید مغنیان غزلسراي . كالم عادي، از آواز نیز استفاده كنند
گاھي مردم فرایارھاي رھبان را . شوند)) خنیاگران خدا((یي مردم را سرگرم سازند و عھد با نغمھ سرا

  . ریشخند میكردند، آنھا را كتك میزدند، و حتي تنپوش آنھا را میربودند

در بسیاري موارد، این گونھ افراد . نصیحت فرانسیس بھ ایشان آن بود كھ ھیچ گونھ مقاومتي نشان ندھند
یي فوق بشري رھبانان بھ نخوت و مال دنیا متحیر میشدند، طلب بخشایش میكردند و المذھب از بي اعتنا

معلوم نیست كھ نمونھ ذیل از كتاب گلھاي كوچك قدیس فرانسیس . اموال دزدي را بھ آنھا مسترد میداشتند
از  جنبھ تاریخي دارد یا افسانھ است، لكن ھر چھ باشد، معیار خوبي است از تقدس آمیختھ بھ وجدي كھ

یكي از روزھاي زمستان، ھنگامي كھ فرانسیس از پروجا : خالل تمام احواالت این قدیس بزرگ میتراود
اي برادر لئو، ھر چند كھ فرایارھاي كھتر : ((بیرون میرفت و بھ سختي از شدت سرما متالم بود، گفت

فتر كن كھ خوشي سرمشق نیكویي از تقدس و تھذیب اخالقند، معالوصف با سعي تمام بنگار و ضبط د
اي : ((و فرانسیس اندكي دیگر راه سپرد، و گفت)) واقعي را نباید در میان افراد این فرقھ جستجو كرد

برادر لئو، حتي اگر فرایارھاي كھتر كور را بینا، كج را راست، اجنھ را دفع، كر را شنوا، و لنگ را 
باز ھم بنویس كھ خوشي  - ند حیات بخشیدند و كساني را كھ چھار روز در خاك خفتھ بود.... معالجھ كردند

و وي اندك مدتي راه در نوردید، و آنگاه بھ صداي بلند آواز داد .)) واقعي ھرگز در میان ایشان پیدا نمیشود
اي برادر لئو، اگر فرایارھاي كھتر بھ جمیع زبانھا و علوم كتب مقدس آشنا شدند و بھ بركت این : ((كھ

 - قط از وقایع آینده خبر دھند، بلكھ از روي مافیالضمیر و اسرار نفس پرده بردارند دانستنیھا توانستند نھ ف
اي برادر : ((باز اندكي فراتر رفت، و دوباره آواز برداشت كھ.))... بنویس كھ شادماني واقعي آنجا نیست

را بھ پیروي  لئو، حتي اگر برادر فرایارھاي كھتر چنان در موعظھ استاد شدند كھ قادر بودند ھمگي كفار
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و ھنگامي كھ دو فرسنگ راه بر این نمط .)) بنویس كھ خوشي واقعي در این نیست -از آیین عیسي وادارند 
پدر، تو را بھ نام خداوند سوگند، بھ من بازگو كھ خوشي واقعي را در : ((سخن گفتھ شد، برادر لئو پرسید

كھ در آن موقع ]نمازخانھ مریم مقدس فرشتگان  ھنگامي كھ ما بھ: ((و فرانسیس پاسخ داد)) كجا توان یافت
میرسیم، و سراپا خیس از باران، یخ بستھ از فرط سرما، آلوده بھ [ صومعھ فرقھ فرانسیسیان در آسیزي بود

: گل و الي، و در رنج از شدت گرسنگي، حلقھ بر در میكوبیم و دربان خشمگین میآید و میگوید
دروغ میگویید، شما دو : ((،و او پاسخ میدھد))و تن از برادران شماییمد: ((، و ما جواب میدھیم))كیستید((

نفر شیادید كھ بھ ھر طرف روان میشوید، مردم را میفریبید، و صدقات فقرا را میدزدید، پي كار خود 
و در را بھ روي ما نمیگشاید و ما را تمام شب در میان باران و برف گرسنھ و سرد بھ جا !))روید

بي آنكھ شكایتي یا ندبھاي كنیم، و با كمال ... اه ما با شكیبایي این ستم را بر خود ھموار سازیممیگذارد، آنگ
اي برادر لئو،  -محبت و در عین فروتني باور داریم كھ خداوند است كھ دربان را سد راه ما كرده است 

بیرون آید و با خشم ما و اگر ما مصرانھ ھمچنان حلقھ بر در زنیم، و او ; بنویس خوشي واقع در آنجاست
و !)) دور شوید اي دزدان نابكار: ((ھاي ما تف كند، و بگوید را از در براند، بھ ما دشنام دھد و بر گونھ

و اگر ; بنویس، اي برادر لئو، كھ این است خوشي واقعي - اگر این عتاب را ما با محبت و شعف تحمل كنیم 
بر در كوبیم و با سرشك فراوان تمنا كنیم كھ بھ خاطر عشق ما، جان بھ لب از سرما و گرسنگي، بار دیگر 

با چماقي كلفت و گرھدار بیرون آید و باشلقھاي ما را بگیرد و ما را بر زمین ... بھ خدا در را بگشاید، و او
ھ افكند، در برف بغلتاند، و با آن چماق سنگین تمام استخوانھاي ما را بكوبد، و ما، بھ یاد آالم مسیح سعید، ب

بنویس، اي برادر لئو، كھ در اینجا و در چنین حالي است كھ خوشي واقعي را  - خاطر و حلم تحمل كنیم، 
یاد سبكسریھاي اوان دوره جوانیش یك نوع حس گناھكاري بر وجودش مستولي میساخت كھ .)) جستھایم

اعتباري باشد، وي  مدام او را معذب میداشت، و اگر مندرجات كتاب گلھاي كوچك قدیس فرانسیس را مناط
ھمین كتاب حكایت دلنشیني دارد بھ . گاھي متحیر بود كھ آیا خداوند ھرگز گناھانش را خواھد بخشید یا نھ

این مضمون كھ در اوایل پیدایش فرانسیسیان چون كتاب دعایي وجود نداشت كھ از روي آن بھ خواندن 
اخت در توبھ، و بھ برادر لئو، یكي از دعاھا و انجام فرایض پردازند، فرانسیس در حال مناجاتي س

. رھباناني كھ در سفر و حضر ندیم وي بود، دستور داد كھ آن عبارات را یكي یكي بعد از وي تكرار كند
ھر جملھاي حاوي كلماتي بود دال بر گناھكاري فرانسیس، و ھر دفعھ كھ لئو میرفت آن عبارات بھ تقلید از 

در موردي دیگر، .)) رحمت خدا بي پایان است: ((ھ در عوض میگویدپیر خود تكرار كند، متوجھ میشد ك
ھنگامي كھ فرانسیس دوره نقاھت بیماري تب چھار روزه را میگذرانید، دستور داد كھ وي را عریان بھ 

محوطھ بازار شھر آسیزي ببرند، و بھ یكي از برادران رھبان حكم كرد كھ در مال عام كاسھاي پر از 
شما میپندارید كھ من مردي مقدسم، لكن من در : ((و ریزد، و خطاب بھ مردم گفتخاكستر بر صورت ا

.)) حضور خداوند و شما اقرار میكنم كھ در بیماریم، گوشت و آشي كھ از گوشت پختھ بودند، خوردھام
براي ھم شرح میدادند كھ چگونھ رھبان جواني عیسي و . مردم بیش از پیش بھ پاكدامني وي معتقد شدند

بیماران و ; معجزات فراواني بھ وي نسبت میدادند. م عذرا را مشغول گفتگو با فرانسیس دیده بودمری
  . افرادي را كھ شیطان بھ جسمشان رفتھ بود، براي شفا نزد وي میآوردند

بھ قدري . وي محال بود بتواند دیگران را فقیرتر از خویش ببیند. دستگیري او از مستمندان افسانھ شد
خود را از تن در میآورد و بھ رھگذران بینوا میبخشید، كھ مریدانش بھ زحمت میتوانستند او را ھاي  جامھ

  :در كتاب آیینھ كمال كھ محتمال افسانھاست روایت شده است كھ زماني . دایما با تنپوش نگاه دارند

: ھش بود گفتچون وي از سینا مراجعت میكرد، در ضمن راه بھ مرد فقیري برخورد و بھ راھبي كھ ھمرا
ما باید این ردا را بھ صاحبش مسترد داریم، زیرا این فقط بھ عنوان امانتي در نزد ما بود تا بھ آدمي ((

اكنون اگر آن را بھ كسي كھ نیازمندتر از ماست نسپاریم، در نامھ اعمال ما، آن ... فقیرتر از خود برسیم،
  .)) را در حكم سرقتي بھ حساب خواھند آورد

قدر بیكران بود كھ از ابناي بشر گذشتھ، شامل حال جانوران، گیاھان، و حتي جمادات ھم  عشق وي آن
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در كتاب آیینھ كمال از قول وي روایتي شده است كھ صحت آن معلوم نیست، و بھ ھر حال یك نوع 
صبحگاھان چون آفتاب : مقدمھاي است براي قطعھاي كھ بعدھا فرانسیس بھ اسم مزمور آفتاب تصنیف كرد

كھ شب در ھنگامي ... برآید، ھمھ كس باید خدا را سپاس گزارد، كھ آن را براي تمتع ما خلق فرمود 
میرسد، ھمھ كس باید بھ سبب وجود برادر آتش خدا را شاكر باشد، كھ نور آن دیدگان ما را منور میشود، 

  . زیرا ھمگي در حكم نابینایانیم و خداوند بھ كمك این دو، كھ برادران مایند، دیدگانمان را روشن میسازد

زیرا معتقد بود كھ ممكن است شمع بھ بھ قدري مفتون آتش بود كھ از خاموش كردن شمع اكراه داشت، 
. نسبت بھ ھر موجود زندھاي یك نوع بستگي و قرابت احساس میكرد. خاموش شدن معترض باشد

استدعا كند، و بھ وي ) فردریك دوم، كھ عالقھ وافري بھ كشتار پرندگان داشت(میخواست از امپراطور 
نوني وضع كن تا ھیچ كس نتواند چكاوكھا را كھ بھ خاطر عشقي كھ بھ خدا و بھ من داري، قا: ((بگوید كھ

و نیز مقرر فرما كھ كلیھ فرمانداران یا حكام ; خواھران مایند بگیرد، یا بكشد، و یا بھ آنھا آزاري رساند
ھا افراد را موظف كنند كھ ھمھ سالھ در روز عید میالد مقداري دانھ در  شھرھا و خاوندان قصرھا و دھكده

.)) ھاي خود بریزند تا آنكھ خواھران ما، چكاوكھا و دیگر پرندگان، بي قوت نمانندبیرون شھرھا و حصار
و ھمچنین حكایت كردھاند كھ روزي فرانسیس بھ جواني برخورد كھ چند قمري را بھ دام انداختھ بود و 

نھاي قدیس، جوان را تشویق كرد كھ آن پرندگان را بھ وي بسپارد، و خود ال. براي فروش بھ بازار میبرد
قمریان حكم پیر را بھ خوبي اجابت .)) آنكھ مثمر ثمر گردند و زاد و ولد كنند((برایشان ترتیب داد تا 

ھاي خورش آنان  كردند، و در نزدیكي صومعھ با محبت وافري نسبت بھ دیر نشینان میزیستند و گاھي ریزه
یكي از اینھا . ادي بھ وجود آمدھاستھاي زی درباره عشق وي بھ پرندگان افسانھ. را از سر سفره برمیچیدند

)) خواھران كوچكم، پرندگان((اجابت میكرد كھ چگونھ، بین راه كانورا و بوانیا، فرانسیس خطاب بھ 
و ساكت بر جاي ; ھا بودند پایین میآمدند تا سخنان وي را بشنوند آنھایي كھ بر سر شاخھ((موعظھ میكرد و 

  .)) را تمام كندمیماندند تا قدیس فرانسیس موعظھ خود 

خواھران كوچكم، پرندگان، شما بسیار مرھون خداوند، آفریدگار خویش میباشید، و ھمواره باید سپاسگزار 
بھ شما آزادي بخشیده است . ھایي دو الیي و سھ الیي عطا فرمودھاست وي باشید زیرا خداوند بھ شما جامھ

; میكارید و نھ میدروید، و خداوند بھ شما قوت میرسانداز اینھا گذشتھ، شما نھ . ... تا ھر جا بخواھید بروید
بھ شما ; ھا را پناھگاه شما ساختھاست كوھستانھا و دره; ھا سیراب میسازد ھا و چشمھ شما را از رودخانھ

بھ ھمان اندازه كھ قادر بھ رشتن یا دوختن ;ھاي خود را بنا كنید درختان بلند را داده است تا در آنجا النھ
پس، خواھران كوچك من، از گناه حق ناشناسي . ... داوند بھ شما و كودكانتان پوشاك بخشیدھاستنیستید، خ

  . بر حذر باشید، و ھماره سعي كنید تا شكر خداوند را بھ جا آورید

دوتن از فرایارھا، جیمس و ماسیو، ما را خاطر جمع میسازند كھ پرندگان با حرمت تمام سر تعظیم در 
كتاب . كردند، و تا وي دعاي خیر در حقشان نكرد، حاضر نشدند وي را ترك گویندبرابر فرانسیس خم 

فیورتي یا گلھاي كوچك قدیس فرانسیس، كھ این داستان برگرفتھ شده از آن است، نسخھ ایتالیایي مفصلتري 
این قصص در احوال و مكارم فرانسیس بیشتر . است) ١٢٢٣(از كتاب التیني آكتوس بئاتي فرانكیسكي 

  . نبھ ادبي دارد تا حوادث تاریخي، لكن از نظر نقد ادبي از جملھ جالبترین تصنیفات عصر ایمان است ج

چون بھ فرانسیس توصیھ شده بود كھ براي تاسیس یك فرقھ مذھبي محتاج بھ اجازه پاپ است، در سال 
بھ حضور وي بھ اتفاق دوازده تن مرید خویش متوجھ رم شد، و تقاضاي خود و مریدان را  ١٢١٠

آن پاپ بزرگ با مالیمت بھ ایشان تجویز كرد كھ دست نگاه دارند تا مرور . اینوكنتیوس سوم عرضھ داشت
فرزندان عزیزم، بھ نظر من : ((اینوكنتیوس گفت. ایام ابتدا عملي بودن تعالیم آن فرقھ را بھ ثبوت رساند

لكن من باید مالحظھ ... ر سر داریدمیبینم كھ در واقع شوري عظیم د. زندگي شما بي اندازه سخت است
.)) احوال كساني را بكنم كھ بعد از شما میآیند، تا مبادا روش زندگي شما از حیطھ قدرت آنھا بیرون باشد

بھ عبارت دیگر، قدرت مجسم  -فرانسیس اصرار ورزید، و پاپ سرانجام در برابر تقاضاي وي تسلیم شد 
py  . در برابر ایمان مجسم سر فرود آورد
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یروان وي وسط سر را بھ سبك دیگر رھبانان تراشیدند و خود را مكلف بھ رعایت یك سلسلھ مراتب كر پ
)) مریم مقدس فرشتگان((دند، و از بندیكتیان كوه سوبازیو، واقع در نزدیكي آسیزي، نمازخانھ موسوم بھ 

كھ ) د متر تجاوز نمیكرددرازي آن از چن(این نمازخانھ بھ قدري كوچك بود . را براي پرستشگاه پذیرفتند
ھایي ساختند، و این  در اطراف آن رھبانان براي خویش كلبھ. موسوم شد)) بخش كوچك((بھ پورتیونكوال یا 

  . ھا بود كھ اولین صومعھ نخستین فرقھ فرانسیسیان را تشكیل داد كلبھ

این خوشحال بود كھ دختر از این پس نھ فقط اعضاي جدیدي بھ فرقھ نوبنیاد پیوستند، بلكھ قدیس مزبور از 
ھجده سالھ متمكني بھ نام كالرا دي سكیفي از وي رخصت میخواست تا دومین فرقھ قدیس فرانسیس را 

این دوشیزه، پس از ترك خانھ، عھد كرد كھ در عین فقر، پاكدامني، و . بنیاد نھد) ١٢١٢(براي زنان 
طراف نمازخانھ سان دامیاني براي سرپرست یك صومعھ فرانسیسیان شد كھ در ا; اطاعت زندگي كند

  . ھا پي افكنده شد راھبھ

اعضاي فرقھ اخیر از آن . تشكیل شد) مشھور بھ گروه سوم(، سومین فرقھ قدیس فرانسیس ١٢٢١در سال 
، میخواستند تا حداكثر امكان از نظامات ))دنیا((دستھ عوامي بودند كھ در عین تمایل بھ زندگي در 

و ضمنا ھم عالقھ ) بي آنكھ خود را كامال مكلف بھ رعایت آن قواعد كرده باشند(فرانسیسان پیروي كنند 
  . ھاي اولي و دومي كمك برسانند داشتند در كارھاي دستي و امور خیریھ بھ فرقھ

ھاي فرانسیسیان سبب انتشار آرا و تعالیم آنھا بھ شھرھاي اومبریا  اكنون عده روز افزون افراد فرقھ
رده بودند، لكن آنچھ از این جماعت بدعتي با خود نیاو. و بعدا بھ دیگر شھرستانھاي ایتالیا شد) ١٢١١(

نكتھ مھمتر آنكھ مبلغان فرانسیسیان از شنوندگان خود  - االھیات در مقام موعظھ میگفتند بسیار اندك بود 
از خدا بترسید و او را : ((میگفتند. توقع ھمان پاكدامني، فقر، و اطاعتي را كھ شعار خودشان بود نداشتند

از ... زیرا میدانید كھ ما بزودي خواھیم مرد... توبھ كار باشید.. . .حرمت نھید، تسبیح گویید و ستایش كنید
مردم ایتالیا این گونھ سخنان را بارھا شنیده بودند، لكن كمتر از .)) شر بپرھیزید و در راه خیر پویا باشید

دم مر; انبوه خالیق در مجلس موعظھ آنھاگرد میآمدند. زبان افرادي كھ تا این درجھ صداقتشان عیان باشد
یكي از دھات كوھپایھ اومبریا، ھمینكھ شنیدند قدیس فرانسیس متوجھ دھكده آنھاست، دستھ جمعي، از 

در سینا، فرانسیس . ھاي گل و علم، در حال آواز خواني بھ استقبال آنھا شتافتند كوچك و بزرگ، با دستھ
ھ پاي وي افتادند و بھ ھاي متخاصم ب موعظھ وي سبب شد كھ گروه. شھر را گرفتار یك جنگ داخلي دید

ضمن این گونھ سفرھا در ایتالیا بود كھ فرانسیس . تشویق وي چند صباحي دشمني دیرین را فراموش كردند
  . بھ عارضھ تب نوبھ مبتال و بھ ھمین علت دچار مرگي نا بھنگام شد

ان اطالعي درباره با اینھمھ، فرانسیس، كھ از توفیق خویش در نواحي مختلف ایتالیا دلگرم شده بود و چند
اسالم نداشت، مصمم شد كھ بھ سوریھ سفر كند تا مگر مسلمانان و حتي سلطان اسالمي آن دیار را بھ قبول 

، از یكي از بنادر ایتالیا بھ قصد سوریھ در كشتي نشست، اما طوفان ١٢١٢در سال . آیین مسیح وادارد
ایتالیا بازگردد، از طرف دیگر، گفتھ شده است  كشتي را بھ ساحل دالماسي راند، و فرانسیس ناگزیر شد بھ

نیز روایت دیگري كھ محتمال جنبھ .)) آن قدیس، پادشاه بابل را پیرو كیش عیسي گردانید((كھ چگونھ 
افسانھ دارد حاكي است كھ در ھمان سال، فرانسیس بھ اسپانیا رفت تا مورھاي آن سرزمین را مسیحي كند، 

روایت مشكوك . د كھ مریدانش ناگزیر شدند او را بھ آسیزي بازگردانندلكن ھنگام ورود چنان بیمار ش
دیگري حاكي از آن است كھ بھ مصر رفت و از میان لشكریاني كھ در دمیاط با صلیبیون میجنگیدند بي 

ھیچ گزندي عبور كرد و بھ پادشاه مسلمان پیشنھاد كرد كھ حاضر است از میان آتش گذر كند و ھیچ آسیبي 
ھ شرط آنكھ پادشاه و عموم لشكریانش پیرو آیین مسیح شوند، لكن پادشاه قبول نكرد، و بھ فرمان وي نبیند، ب

فرانسیس، كھ از دیدن قتل عام فجیع مسلمانان . قدیس فرانسیس را بھ سالمت روانھ اردوي مسحیان كردند
. ایتالیا مراجعت كردبھ دست سربازان سپاه عیسي در فتح دمیاط منزجر شده بود، دلشكستھ و رنجور بھ 

منقول است كھ در سفر مصر چشم دردي بر عارضھ تب نوبھ وي افزوده شد، و بھ ھمین علت بود كھ در 
py  . سالھاي آخر عمر تقریبا او را از نعمت بینایي محروم كرد
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در ضمن غیبتھاي طوالني آن قدیس، عده پیروانش سریعتر از آن رو بھ فزوني نھاد كھ بھ صالح و صرفھ 
آوازه شھرتش سبب گرویدن افرادي بھ فرقھ فرانسیسیان شد كھ بدون غور و تامل الزم . قھ وي بودفر

برخي بعدا از این شتابزدگي خود پشیمان شدند، و عدھاي شكایت كردند كھ . سوگند وفاداري یاد میكردند
شك توسعھ فرقھ و  ھمچنین بي. فرانسیس بھ اكراه گذشتھایي نشان داد. نظامات فرقھ وي بسیار شدید است

ھاي اومبریا پراكنده بود، حضور ذھن و كارداني زیادي  تجزیھ آن بھ شعب مختلفي كھ در اطراف كوھپایھ
در خبر است كھ یك بار . در اداره امور میخواست كھ ھرگز از عھده یك صوفي گوشھ نشین ساختھ نبود

اطاعت كرد، لكن یاران وي از مجازات چون رھباني از دیگري نزد وي بدگویي رھبان مزبور حكم پیر را 
، فرانسیس از رھبري فرقھ دست شست و بھ پیروان ١٢٢٠در . بیشتر منزجر شدند تا از خود تقصیر

خویش دستور داد كھ دیگري را بھ سمت صدر جمعیت خویش برگزینند، و از آن پس خود مثل یك رھبان 
اھده سیستمھاي مجددي كھ در نظامات اولیھ لكن، یك سال بعد، كھ از مش; عادي بھ گوشھ عبادت خزید

فرانسیس )) عھد((فرقھ پریشان خاطر شده بود، مقررات جدیدي را تنظیم كرد كھ بھ ) ١٢١٠مورخ (
غرض وي از این كار آن بود كھ رھبانان فرقھ خویش را بھ رعایت كامل سوگند فقر وادارد، . اشتھار دارند

ود را در پورتیونكوال ترك گویند و در اماكن مطبوعتري كھ مردم ھاي خ و مانع از آن شود كھ ایشان كلبھ
فرانسیس نظامات جدید خود را بھ حضور پاپ ھونوریوس . شھرنشین براي آنھا ساختھ بودند مقام گزینند

ھنگامي كھ نتیجھ . سوم عرضھ داشت، و پاپ آن را بھ مجمعي از نخست كشیشان براي تجدید نظر فرستاد
دوازده فقره از  - دوازده عبارت در تكریم وي بود، گذشتھ از اینكھ ده -سید، حاوي دهبھ دست فرانسیس ر

  . بدین ترتیب، پیشگوییھاي اینوكنتیوس سوم جامھ تحقق پوشیده بود. نظامات وي را سست میكرد

فرانسیس كھ حال بدین منوال دید، از روي اكراه، لكن در عین فروتني، باقي عمر را حصر بر 
شدت سرسپردگي و قدرت اندیشھاش بھ حدي بود كھ گاھي بھ . تفكر در انزوا و عبادت ساخت گوشھنشیني،

، وي بھ ١٢٢۴در سال . خیال خویش عیسي مسیح، یا مریم عذرا، یا حواریون را بھ چشم مشاھده میكرد
بھ ھا و جلگھ گذشت، و خود را  اتفاق سھ تن از مریدان خود آسیزي را ترك گفت، سواره از میان كوه

در اینجا فرانسیس در كلبھ دور افتادھاي در كنار . خانقاھي واقع در كوه ورنا در نزدیكي كیوسي رسانید
بھ وي دستور اكید . پرتگاھي عمیق مقیم شد و بھ ھیچ كس اجازه نداد كھ از او دیدن كند، مگر بھ برادر لئو

لبھ نزدیك میشود و آواز برمیدارد، اگر داد كھ ھمھ روزه فقط دو بار بھ دیدار او رود، و ھر بار كھ بھ ك
، كھ عید تجلیل صلیب مقدس بود، بعد از آنكھ ١٢٢۴در چھاردھم سپتامبر . لبیكي نشنید، فراتر نرود

فرانسیس روزه طوالني گرفتھ و ھمھ شب را بھ دعا و عبادت گذرانیده بود، چنین پنداشت كھ یكي از 
  . مسیح مصلوب است كروبیان آسمان نازل میشود و حامل صورتي از

ھنگام كھ آن فرشتھ از نظرش غایب شد، درد عجیبي در خود احساس كرد، و متوجھ شد كھ بر كف و پشت 
دستھا و بر روي و كف پاھا و ھمچنین بر بدنش جراحاتي وارد شده كھ بھ ظن وي شباھت بھ جاي زخم 

زخمھایي كھ بر اثر آویختن جسم وي نیزھاي داشت كھ با آن پھلوي مسیح را دریده بودند، و گمان میكرد 
   .گشتھاستبر صلیب حادث شده بود، در بدن وي نیز پدیدار 

كامال  ھاي قدیسھ كالرا بروز آثار زخم، وي بھ تدریج دید خود را از دست داد، و حین دیداري از دیر راھبھ
كالرا با مراقبت از وي قوه دیدش را بازگردانید و مدت یك ماه او را در دیر سان دامیاني نگاه . نابینا شد

ھنگامي كھ دوران نقاھت را میگذرانید، از  ١٢٢۴داشت، و در این محل بود كھ روزي از روزھاي سال 
  : را تصنیف كردسر شعف، بھ نثر موزون ایتالیایي، قطعھ مشھور خویش، مزمور آفتاب 

  . خداوند محبوب متعال، اي قادر مطلق

اي كھ حمد، جالل، عزت، و ھر دعاي خیري از آن توست، اي بلندپایھترین كھ جملھ ثناھا تنھا مر تو را 
py  . سزاوار است ، و ھیچ كس شایستھ نیست كھ نامت را بر زبان آرد
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ز ھمھ، برادر آفتاب كھ بخشنده روز است و ما سپاس مر ترا پروردگار من، با تمامي موجودات تو، باالتر ا
را بھ نور خود منور میسازد و او زیباست و درخشان، با شكوھي فراوان، كھ بھ تو میماند اي بلند پایھترین 

  . ھمگان

سپاس مر ترا پروردگار من، بھ خاطر خواھر ماه و اختران، كھ جملگي را، روشن و گرانبھا و خوبرو، تو 
  . ايدر آسمان آفریدھ

سپاس مر ترا پروردگار من، بھ خاطر برادر باد و نسیم و ابر و ھواي خوش و ھمھ گونھ ھوا، كھ با آنھا تو 
  . بھ مخلوقات روزي میرساني

  . سپاس مر ترا پروردگار من، بھ خاطر خواھر آب، كھ بسیار مفید است و ناچیز، گرانبھاست و ناب

ا، مام زمین، كھ ما را روزي میدھد و موید میدارد، و سپاس مر ترا پروردگار من، بھ خاطر خواھر م
ھاي گوناگون با گلھا و ریاحین الوان بھ بار میآورد سپاس مر ترا پروردگار من، بھ خاطر آن كساني  میوه

كھ در خجستھاند آن كساني كھ با آرامش آالم را تحمل میكنند، زیرا بھ دست تو، قادر متعال، تاج بر سر 
  . خواھند نھاد

را در چشمش كشیدند، )) بول كودك نابالغي((، برخي از پزشكان ریتي، بعد از آنكھ بي نتیجھ ١٢٢۵ر د
میگویند كھ فرانسیس . براي معالجھ تجویز كردند كھ باید میلھاي از آھن گداختھ را بر روي پیشانیش بكشند

ساعت روي موافق بھ من  تو از تمام مخلوقات زیباتري، در این((شد كھ )) برادر آتش((دست بھ دامان 
بعد از این عمل، وي اظھار داشت كھ ھیچ گونھ .)) بنما، تو میداني كھ من ھمواره چقدر دوستت داشتھام

قوه بیناییش آن قدر عودت كرد كھ توانست سفر دیگري براي موعظھ خلق در . دردي احساس نكردھاست
د، تب نوبھ و استسقا او را ناتوان كرد، و دیري نپایید كھ بر اثر مشكالت سفر از پا در آم. پیش گیرد

  . مریدان بھ آسیزي بازش گردانیدند

وي از طبیب معالج خواست كھ حقیقت . با وجود اعتراضات وي، فرانسیس را در كاخ اسقفي بستري كردند
پس از . حال را بر وي آشكار سازد، و پزشكش گفت كھ احتمال نمیرود تا پایان فصل خزان زنده بماند

آنگاه در خبر است كھ بند دیگري بر مزمور آفتاب . دن این خبر، با آواز خواني مایھ تحسین ھمگان شدشنی
  : خویش افزود، بھ این مضمون

  . سپاس مر ترا پروردگار من، از براي خواھر مرگ تن، كھ ھیچ كس را فرار از دامش میسر نیست

، خجستھ آنھایي كھ بھ مشیت مقدس تو راضي افسوس بر آنھا كھ با گناھي عظیم از جھان رخت برمیبندند
  . گشتھاند، زیرا از دومین مرگ گزندي نخواھند دید

برادر تن را از ((روایت كردھاند كھ در این آخرین ایام عمر، براي ریاضتھایي كھ كشیده و بھ ھمین سبب 
رھبانان را  ھنگامي كھ اسقف از كاخ خویش دور بود، فرانسیس. طلب بخشش كرد)) خود رنجانده بود

در آنجا بھ اشاره وي وصیتنامھاش را كھ ناچیز و در عین . تشویق كرد تا او را بھ پورتیونكوال منتقل كنند
در این وصیتنامھ، فرانسیس بھ پیروان خویش حكم كرد كھ بھ . حال آمرانھ بود بھ رشتھ تحریر در آوردند

ي را كھ باعھد و پیمان فقر آنھا ناسازگارند نپذیرند، ھای بسنده كنند، و اقامتگاه)) كلیساھاي فقیر و متروك((
ھر بدعتگذار یا رھبان مرتدي را كھ در فرقھ آنھا باشد تسلیم اسقف كنند، و ھرگز نظامات فرقھ خویش را 

  . تغییر ندھند

، در چھل و پنج سالگي، ھنگامي كھ مشغول ترنم مزموري بود، دیده از جھان ١٢٢۶در سوم اكتبر سال 
pyدر این عھد پر جوش و خروش، دو مرد . دو سال بعد، كلیسا در شمار قدیسانش در آورد. فرو بست
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. یكي اینوكنتیوس سوم بود، و دیگري فردریك دوم: برجستھ دیگر نیز یكھ تاز عرصھ میدان بودند
. اینوكنتیوس كلیسا را بھ شامخترین مقامات ارتقا داد، ولي یك قرن بعد كلیسا از آن درجھ سقوط كرد

فرانسیس . فردریك امپراطوري را بھ عالیترین مراحلش رسانید، ولي این ترقي ده سالي بیش دوام نیاورد
درباره فضایل فقر و جھل راه مبالغھ پیمود، با این حال، بھ اتكاي وارد كردن ھمین تعالیم اولیھ عیسي بود 

محققانند كھ بر احوال آن پاپ و  امروزه،پس از گذشت قرنھا، فقط. كھ بھ عالم مسیحیت جان تازھاي بخشید
آن امپراطور آگاھي دارند، و حال آنكھ اخگر نفوذ آن قدیس بیریا، فرانسیس، ھنوز در قلوب میلیونھا مردم 

  . جھان مشتعل است

فرقھاي كھ بھ ھمت قدیس فرانسیس بھ وجود آمد ھنگام مرگ وي در حدود پنج ھزار نفر پیرو داشت و 
وجود ھمین فرقھ بود كھ سد . لمان، انگلستان، فرانسھ، و اسپانیا كشیده شده بوددامنھ آن بھ مجارستان، آ

محكمي براي كلیسا شد، و ایتالیاي شمالي را از خطر بدعتگذاران رھانید و بار دیگر پیرو آیین كاتولیك 
اروپا . بپذیرندسرلوحھ تعالیم این فرقھ را، كھ فقر و جھل بود، فقط عده قلیلي از مردم میتوانستند . گردانید

ضمنا ھمان نظامات جرح و تعدیل . اصرار داشت كھ قوس مھیج ثروت، علم، فلسفھ، و شك را طي كند
انتظار نمیرفت ). ١٢٣٠(یافتھاي را كھ خود فرانسیس بھ اكراه قبول كرده بود بیش از پیش تخفیف دادند 

اضتي كھ تقریبا مقرون بھ جنون كھ افراد، مخصوصا بھ تعداد ضروري، بتوانند در ھمان مقام رفیع ری
بود، و عمر فرانسیس را كوتاه ساخت، مدتھاي مدید دوام آورند، با تعدیل نظامات، عده فرایارھاي كھتر تا 

پیروان این فرقھ وعاظ چیره دستي . بھ دویست ھزار نفر یا ھشت ھزار صومعھ افزایش یافت ١٢٨٠سال 
ن اینجھاني فن موعظھ را، كھ تا این تاریخ اختصاص بھ شدند، و بھ تقلید از روش آنان بود كھ كشیشا

از میان ھمین جماعت بود كھ قدیساني مانند برناردینو سینایي، و آنتونیوس . اسقفان داشت، فرا گرفتند
پادوایي، و دانشمنداني مثل راجر بیكن، فالسفھاي چون دانز سكوتس، و معلمیني چون الگزاندر آو ھیلز 

برخي بھ مقام اسقفي، اسقفي ; فراد این جماعت ماموران دستگاه تفتیش افكار شدندبعضي از ا. برخاستند
و بسیاري براي تبلیغ دین و اشاعھ ایمان بھ ماموریتھاي خطرناكي در ; اعظم و پاپي ارتقا یافتند

 تحف و ھدایایي از جانب مردمان پرھیزكار دیندار بھ دیرھاي. سرزمینھاي بیگانھ و دور دست روانھ شدند
الیاس، با وجود ; بعضي از بزرگان آنھا، مثل برادر الیاس، بھ تجمل راغب شدند. فرانسیسیان اعطا میشد

اینكھ فرانسیس ساختن كلیساھاي مجلل و پر تزئین را منع كرده بود، بھ یاد آن قدیس، باسیلیكاي با شكوھي 
ھاي قدیس  حوادث و افسانھتاریخ . را پي افكند كھ تا این تاریخ زیب و زیور كوھستان آسیزي است

فرانسیس در ھنرھاي ظریفھ ایتالیا موثر افتاد، و تابلوھاي نقاشان بزرگي مانند چیمابوئھ و جوتو اولین 
  . ھاي نفوذ عظیم و پایدار آن مرد بزرگ بود فراورده

در . عده زیادي از فرانسیسیان با ھرگونھ اقدامي در جھت كاستن از شدت نظامات فرانسیس مخالف بودند
ھاي وسیع را مرجح میشمردند، افراد اقلیت  حالي كھ اكثریت عظیم پیروان فرقھ مزبور زندگي در صومعھ

ھاي محقري واقع  ، گروه گروه، در دیر یا صومعھ))متعصبان((یا )) روحانیگران((با اسامي مختلفي مثل 
یسي و حواریون وي از مال دنیا مدعي بودند كھ ع)) روحانیگران. ((ھاي آپنن زندگي میكردند در میان كوه

قدیس بوناونتوره با این نظر موافق بود، و پاپ نیكوالوس سوم ھمین نظریھ را در . ھیچ نصیبي نداشتند
پاپ یوآنس بیست و دوم آن را پندار غلطي اعالم داشت، و از آن پس ھر  ١٣٢٣قبول كرد، لكن در  ١٢٧٩

رار نورزید، او را بدعتگذار خواندند و سر كوبش كھ در تبلیغ این موضوع اص)) اھل معني((كس از 
یك قرن بعد از مرگ فرانسیس، با وفاترین پیروان وي را بھ حكم دستگاه تفتیش افكار، زنده زنده . كردند

  . در آتش میسوزاندند

IV - قدیس دومینیك  

بي انصافي است كھ نام دومینیك در تاریخ باید با دستگاه تفتیش افكار قرین باشد و آن را در خاطر مجسم 
. وي نھ بنیاد گذار آن دستگاه بود و نھ مسئول اعمال وحشتانگیزي كھ عمال آن دستگاه مرتكب شدند. سازد

ي دیگران، مردم را بھ تمام كوشش خود وي صرف آن شد كھ از طریق موعظھ، و سرمشق نیك بودن برا
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دومینیك آدمي بود بمراتب سختگیرتر از فرانسیس، لكن وي را بھ عنوان قدیسي . راه راست ھدایت كند
: اساسا كار ھر دو آنھا یكي بود. پاكدامنتر حرمت مینھاد، و فرانسیس نیز در عوض او را دوست میداشت

افراد آن ھمشان تحكیم، تبلیغ، و اشاعھ دین در بھ این معني كھ ھر كدام جمعیت عظیمي را بنیاد نھاد كھ 
ھر دو آنھا . میان مسیحیان و كفار بود، نھ بھ كنج عزلت خزیدن و گلیم خویش از آب بھ در بردن

برندھترین اسلحھ جماعت بدعتگذار، یعني تجلیل فقر و عمل بھ موعظات، را اقتباس كردند، و كوششھاي 
  . ات بخشیدھر دو آنھا كلیسا را از ورطھ فنا نج

در كاالروئگا از توابع كاستیل بھ دنیا آمد و زیر نظر كشیشي از  ١١٧٠دومینگو د گوزمان بھ سال 
وي یكي از ھزاران افرادي بود كھ در آن ایام از جان و دل پیرو مسیحیت ; نزدیكان خویش پرورش یافت 

ز مال دنیا داشت، از جملھ منقول است كھ چون در پالنسینا خشكسالي بروز كرد، وي ھر چھ ا. بودند
  . كتابھاي گرانبھایش را فروخت تا شكم ضعفا را سیر كند

بھ  ١٢٠١بھ سال . در آغاز كار وي از كشیشان دایمي فرقھ آوگوستینوسي و مقیم كلیساي جامع اوسما بود
ان ھمراه اسقف خویش براي انجام ماموریتي عازم تولوز شد كھ در آن موقع مركز مھم بدعت آلبیگایی

منقول است كھ دومینیك . محسوب میشد، حتي میھماندار آنھا نیز خود از بدعتگذاران مزبور پیروي میكرد
دومینیك، كھ نصایح . وي را یكشبھ بھ راه راست ھدایت كرد، لكن احتمال دارد كھ این روایت افسانھ باشد

دیده بود، داوطلبانھ فقر را اسقف و طرز زندگي پارھاي از بدعتگذاران را منبع الھامي براي خویشتن 
انتخاب كرد، پاي برھنھ بھ اطراف حركت میكرد، و میكوشید كھ در عین آرامش مردم را دوباره بھ پیروي 

در مونپلیھ وي بھ سھ تن از نمایندگان پاپ، آرنو، رائول، و پیر دو كاستلنو، برخورد . از آیین كلیسا وادارد
. ھا بي اندازه متغیر و منزجر شد، و ھمین بدعتگذاران دانستو از ظاھر پر تجمل و لباسھاي فاخر آن

با نشان دادن قدرت و : ((دومینیك، با شجاعتي كھ خاص یك پیغمبر عبراني بود، آنھا را مالمت كرد و گفت
شكوه، یا خیل عظیمي از مالزمان، یا قطار كردن اسبھاي مجلل خوش اندام، یا با لباسھاي رنگارنگ فاخر 

تگذاران مردم را بھ آیین جدید خویش میخوانند، بلكھ علت، شوق آنھا در موعظھ، فروتني آنھا نیست كھ بدع
روایت شده است كھ نمایندگان شرمسار .)) بھ سیره حواریون، سختگیري بر خویشتن، و پاكدامني آنھاست

  . پاپ مالزمان خود را مرخص كردند و پایافزارھاي خود را بھ دور افكندند

تنھا موردي كھ . در النگدوك ماند، و با شور تمام بھ موعظھ مشغول بود) ١٢١۶-١٢٠۵(مدت ده سال 
ضمن كشتارھا و آزار بدعتگذاران از وي نام برده میشود ھنگامي است كھ مشغول سوزانیدن عدھاي از 

قھاش برخي از پیروان فر. ھاي آتش رھانید آنھابودھاند، و میگویند كھ دومینیك یكي از ایشان را از شعلھ
بعد از مرگ مرشد خویش او را پرسكوتور ھایرتیكوروم نام نھادند، كھ ضرورتا معني شكنجھ كننده 

دومینیك . بدعتگذار نمیدھد، بلكھ معني تعقیب كننده بدعتگذاران براي ارائھ طریق از آن افاده میشود
ثر بود كھ پاپ موعظات ایشان بھ قدري مو; جماعتي از وعاظ ھم مسلك را بھ دور خویش گرد آورد

جمعیت فرایارھاي موعظھگر را بھ عنوان فرقھ جدیدي بھ رسمیت شناخت و ) ١٢١۶(ھونوریوس سوم
آنگاه دومینیك، كھ مركز كار . نظاماتي را كھ دومینیك براي این فرقھ نوبنیاد وضع كرده بود تصویب كرد

تعلیم داد، و با شوقي كھ كمابیش خویش را در شھر رم مستقر كرده بود، داوطلبان را گرد آورد، آنھا را 
آمیختھ بھ تعصب بود ایشان را الھام بخشید و بھ اطراف اروپا و حتي بھ سمت مشرق تا كیف و بھ اقالیم 

در . بیگانھ روانھ داشت تا مردمان بظاھر مسیحي و ملل بتپرست را بھ پیروي از تعالیم عیسي دعوت كنند
در بولونیا تشكیل شد، دومینیك پیروان خویش را  ١٢٢٠ال نخستین مجمع عمومي دومینیكیان، كھ بھ س

. ترغیب كرد تا متفق القول فقر محض را بھ عنوان سرلوحھ مرام و مھمترین نظامات فرقھ خود بشناسند
  . در ھمین محل بود كھ یك سال بعد درگذشت 

دومینیكیان، مثل فرانسیسیان، از فقراي مسیحي خانھ بھ دوش بودند كھ بزودي در اطراف و اكناف پراكنده 
 ١٢۴٠مثیو پاري، تاریخنویس انگلیسي قرون وسطایي، در احوال این جماعت در انگلستان سال . شدند
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احب زر و سیم یا ھیچ چیزي از آن خود نبودند، مردماني بودند كھ در خوراك و پوشاك امساك میكردند، ص
بھ )) انجیل((ھا بھ حركت در میآمدند و درباره تعالیم  در میان شھرھاي كوچك و بزرگ و در دھكده

ابدا نھ بھ فكر فردا بودند و ... ھاي ھفت تایي یا ده تایي با ھم یكجا میزیستند در گروه... موعظھ میپرداختند
ھر چھ را كھ بھ عنوان خیرات بھ ایشان داده بودند، و ... داد روز بعد ذخیره میكردندنھ چیزي را از بھر بام

با لباسھاي ; بود)) انجیل((تنھا توشھ راه ایشان . در سفره آنھا مانده بود، بي درنگ بھ فقرا بذل میكردند
ثري ایفا كردند كھ ھاي دومینیكیان در كار دستگاه تفتیش افكار سھم مو خود بر روي بوریا میخفتند و تكھ

از جانب پاپھا مصدر مقامات عالي و مامور انجام امور دیپلوماسي . ھمواره با نرمي و مالیمت ھمراه نبود
آلبرتوس كبیر و توماس آكویناس  -ھا پا نھادند و دو تن از بزرگترین مردان فلسفھ مدرسي  بھ دانشگاه. شدند

ا در قالبي مسیحي در آوردند و كلیسا را از بند فلسفھ وي اینھا بودند كھ ارسطو ر. را بھ وجود آوردند - 
ھمین جماعت بودند كھ بھ اتفاق فرانسیسیان، كرملیان، و فرایارھاي اوستین در انجام امور . رھانیدند

روزمره با مردم در آمیختند، در زندگي رھباني انقالبي پدید آوردند، و رھبانیت را در قرن سیزدھم بھ 
  . قدرت و جالل رسانیدند كھ ھرگز قبال نظیرش دیده نشده بودچنان درجھاي از 

با نظر جامعي بھ تاریخ رھبانیت، متوجھ خواھیم شد كھ نھ گزافھ گوییھاي دانشمندان علم اخالق و 
طرفداران آنھا صحیح است و نھ سرگذشتھاي مسخرھآمیزي كھ مطایبھ نویسان در این باب بھ رشتھ تحریر 

  . در آوردھاند

لكن باید در نظر داشت كھ چون بیشتر . ادي از رھبانان را میتوان بھ علت خالفكاریھایشان نام بردعده ری
آنان مردماني درستكار و پرھیزكار بودند، كساني كھ از آن قاعده كلي مستثنا شدند، جلب نظر كردند و بھ 

ش و خطایي از ھیچ دستھ از عالوه، كدام یك از ما افراد بشر آن قدر معصوم است كھ انتظار ھیچ گونھ لغز
بھ عبارت دیگر زندگي را در كنج  - جماعات بشري نداشتھ باشد رھباناني كھ بھ عھد خود وفادار ماندند 

افرادي بودند كھ نھ زبان بدخواھي درباره آنھا یاوه گفت و نھ  - فقر و در عین كفاف و عصمت میگذرانیدند
میالدي،  ١٢۴٩از زمانھاي قدیم، حتي از . اریخ نگاشتقلم تاریخنویسي درباره آنھا چیزي بر صفحات ت

، راجر بیكن، كھ ١٢٧١در . بودھاند)) بناھاي مجلل((میشنویم كھ رھبانان فرقھ فرانسیسیان صاحب 
ھاي جدید  فرقھ((گزافھگویي وي اغلب سبب میشد كھ كسي بھ سخنانش وقعي ننھد، بھ پاپ اطالع داد كھ 

لكن آنچھ ما از توضیحات ساده و .)) م و مرتبھ اصلي خود تنزل كردھانداكنون بھ طرز موحشي از آن مقا
در این . استنباط میكنیم، بھ كلي با اظھارات بیكن مغایرت دارد) ١٢٨٨(صریح كتاب وقایع فراسالیمبنھ 

كتاب راھبي از فرقھ فرانسیسیان ما را بھ داخل فرقھ خود رھبري میكند و جریان زندگي روزمره رھبانان 
گھگاھي بھ لغزشھایي جزئي بر میخوریم و ذكري از بگو مگوھا و حسادتھا . براي ما توضیح میدھدرا 

مییابیم، لكن بر آن زندگاني ماالمال از منھیات، محیطي حكمفرماست مملو از فروتني، سادگي، اخوت، و 
ي شكوه و لطافت اگر گھگاھي در بین حوادث، پاي زني بھ میان میآید، بر اثر وجود آن زن، مقدار. صلح

اینك نمونھاي از توصیفات بي غل و غش . در زندگاني منزوي و سربستھ رھبانان راه پیدا میكند
  : فراسالیمبنھ، بھ نقل از كتاب وقایع

این جوان بھ حكم عادت چنان در خواب . در صومعھ بولونیا جواني مقام داشت موسوم بھ برادر گویدو
ت بھ انباري در میان الوار و كاه فرستاده بودند، با اینھمھ برادران از خرناس میكشید كھ ھیچ كس نمیتوانس

پس تمامي . دستش راحت نبودند، زیرا صداي آن غرش لعنتي در فضاي تمامي صومعھ طنین افكن میشد
و بھ اتفاق مقرر داشتند كھ، بھ عنوان مجازات، باید او را نزد ... كشیشان و برادران بصیر، گرد ھم آمدند

با . ش بازگردانید، زیرا مادرش قبل از آنكھ وي در حلقھ آنھا در آید، از این قضیھ آگاه بوده استمادر
زیرا برادر نیكوالس، چون ... اینھمھ، او را بي درنگ نزد مادرش روانھ نكردند، و این خواست خدا بود

ي مرتكب شده باشد، از پیش خود اندیشید كھ میخواھند جوان را بھ علت یك نقص طبیعي، و بي آنكھ تقصیر
حلقھ رھبانان بیرون افكنند، ھمھ روز تقریبا ھنگام طلوع فجر جوان را میطلبید تا بیاید و در مراسم قداس 
بھ وي خدمت كند، و در پایان مراسم قداس جوان بھ اشاره وي در پشت محراب زانو میزد، بھ امید آنكھ 

ه برادر نیكوالس با دستان خویش صورت و بیني آنگا. پارھاي از فیض برادر نیكوالس نصیب وي شود
. جوان را لمس میكرد، و بھ اتكاي مواھب االھي میخواست كھ نعمت سالمت را بھ وي ارزاني دارد
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و از آن پس آرام و ; خالصھ كالم آنكھ جوان ناگھان و بكلي شفا یافت و دیگر مایھ ناراحتي برادران نشد
  . بیصدا بھ خواب میرفت

V- ھا راھبھ   

ھاي مسیحي مرسوم بود كھ بیوگان و سایر زنان بیكس یا  حتي از دوران بولس حواري، در جامعھ
در قرن چھارم، برخي از . پرھیزكار بخشي یا تمام اوقات و دارایي خود را صرف امور خیریھ سازند

بادت میپرداختند زنان بھ تقلید از روش رھبانان، ترك دنیا گفتند و در گوشھ انزوا یا در میان جماعت بھ ع
، خواھر توامان ٣۵٠در حدود سال . و بھ قید سوگند خود را مكلف بھ فقر، پاكدامني، و اطاعت میكردند

قدیس بندیكتوس، موسوم بھ سكوالستیكا، زیر نظر و ارشاد برادرش، در نزدیكي مونتھ كاسینو 
سراسر اروپا پراكنده شدند، و  ھاي بندیكتي در از آن زمان بھ بعد راھبھخانھ. راھبھخانھاي تاسیس كرد

فرقھ . تعداد زنان راھبھ فرقھ بندیكتیان تقریبا ھمان اندازه زیاد شد كھ شمار رھبانان فرقھ مزبور
و معروفترین آنھا را، كھ بھ پور روایال اشتھار  ١١٢۵سیسترسیان اولین دیر زنان تارك دنیاي خود را در 

ھاي فرقھ مزبور در اروپا بالغ بر  مجموع راھبھخانھ ١٣٠٠تاسیس كرد، و تا سال  ١٢٠۴داشت، در 
ھا زنان طبقات ممتاز بودند، و ھر زن اشرافي یا  ھاي كھنسالتر، اغلب راھبھ در این فرقھ. ھفتصد شده بود

، ۴۵٨در . ھا روانھ میشد متمكني كھ در خانواده خویش جایي یا دل خوشي نداشت بھ یكي از این راھبھخانھ
نوس ناگزیر شد اولیاي دوشیزگاني را كھ در خانھ مانده بودند، از اعزام اجباري آنھا بھ امپراطور مایوریا

ھا چیزي از  ھر چند كلیسا مقرر داشتھ بود كھ ھنگام ورود زنان بھ این راھبھخانھ. ھا باز دارد راھبھخانھ
ن بھ فرقھ بندیكتیان ایشان گرفتھ نشود، مگر آنكھ تازه واردان بھ طیب خاطر چیزي پیشكش كنند، ورود زنا

از این رو رئیسھ یك راھبھخانھ، ھمچنانكھ شاعر انگلیسي، چاسر در . معموال مستلزم داشتن جھیزیھاي بود
ھاي خود آوردھاست، زني بود مفتخر بھ اصالت نسب و صاحب مسئولیتھایي فراوان، كھ قلمرو  منظومھ

یام قاعدتا یك راھبھ را بانو یا خاتون خطاب در آن ا. پھناوري منبع عواید راھبھخانھ خود اداره میكرد
  . میكردند نھ خواھر

ھنگامي كھ قدیسھ  ١٢١٢در سال . قدیس فرانسیس در دیرھاي مردان و زنان ھر دو انقالبي را سبب شد
كالرا نزد وي آمد و اظھار تمایل كرد كھ میخواھد دیري براي زنان نظیر آنچھ وي براي مردان ساختھ 

فرانسیس با آنكھ خودش شماسي بیش نبود، مقررات كلیسایي را زیر پا نھاد و پیمان او را  بود، تاسیس كند،
كالرھاي ((قبول كرد و او را در فرقھ فرانسیسیان وارد كرد، و بھ كالرا دستور داد كھ ساختن دیري براي 

  . مبادرت ورزد ))فقیر

اینوكنتیوس سوم، كھ اكثر درباره این گونھ تخلفات از مقررات كلیسایي، مادام كھ از روي صداقت و 
قدیسھ ). ١٢١۶(خلوص نیت صورت گرفتھ بود، قدرت غمض عین داشت، فرمان فرانسیس را تایید كرد 

كدام از مال دنیا بھرھاي نداشتند،  كالرا جمعي از زنان پاكدامن را بھ دور خویش گرد آورد، كھ ھیچ
مشتركا زندگي میكردند، پشم میرشتند،پارچھ میبافتند، از بیماران پرستاري میكردند، و بھ توزیع صدقات 

تقریبا بھ ھمان گونھ كھ مشفقانھ براي فرانسیس داستانھایي ساختھ شده بود، درباره این زن نیز . میپرداختند
زماني یكي از پاپھا بھ دیر او رفت تا بھ سخنان آن زن درباره : كردھاند كھ  روایت. ھایي پدید آمد افسانھ

قدیسھ كالرا بساط طعام گسترده و قرصھاي نان را بر روي ... موضوعات رباني و آسماني گوش فرا دارد
دعا قدیسھ كالرا با حرمتي عظیم زانو زد و از وي است. ... سفره نھاده بود تا مگر پدر روحاني تقدیس كند

اي خواھر كالرا، اي پرھیزكارترین : ((پدر مقدس پاسخ داد. ... كرد تا از سر لطف نان را تقدیس كند
مومنات، من مایلم كھ تو خودت این نان را تقدیس كني و بر روي آن عالمت مطھرترین صلیب مسیح را 

ي پدر مقدس، مرا عفو ا: ((و قدیسھ كالرا جواب داد.)) بكشي، چھ تو خود را كامال وقف بدان كردھاي
فرما، من كھ زن فقیري خطاكارم، اگر ھر آینھ جسارت چنین عملي را در حضور خلیفھ مسیح بكنم 

تا دیگران این را حمل بر جسارت نكنند، بلكھ پاداش : ((و پاپ گفت.)) سزاوار سرزنش فراوان خواھم بود
اي فرمان میدھم كھ این نان را بھ نام اطاعت شمرند، تو را بھ حكم عھدي كھ از بھر فرمانبرداري كردھ

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



و آنگاه قدیسھ كالرا، درست مانند یك دختر واقعي فرمانبردار، از روي تقوا، با .)) خداوند تقدیس كني
امر حیرتانگیز آنكھ بي درنگ بر روي تمام قرصھاي . عالمت مطھرترین صلیب عیسي نان را تقدیس كرد

و پدر مقدس ھنگامي كھ این معجزه را بھ چشم دید، از . ار شدنان، عالمت صلیب بھ زیباترین وجھي نمود
نان تناول كرد و در حالي كھ خداوند را سپاس میگذاشت و در حق قدیسھ كالرا دعاي خیر میكرد، آن محل 

. اندكي بعد در عداد قدیسین دین قرار گرفت; چشم از جھان فرو بست  ١٢۵٣كالرا در . را ترك گفت
ھا تشكیل دادند كھ بھ كالریسي یا  یان در نقاط مختلف جمعیتھاي ھمانندي از راھبھراھبان فرقھ فرانسیس

  . مشھور شدند)) كالرھاي فقیر((

)) فرقھ ثانوي((نیز ھر كدام یك  - دومینیكیان، آوگوستینوسیھا، و كرملیان  -ھاي فقراي مسیحي  سایر فرقھ
در . اروپا بھ ھمان اندازه بود كھ تعداد رھبانان ھاي عده راھبھ ١٣٠٠ھا تاسیس كردند و تا سال  براي راھبھ

در . آلمان دیرھاي زنان تارك دنیا، بھ واسطھ خوي جبلي زنان، مراكزي براي غلیان افكار رازورانھ شد
كھ پشت بھ عالیق  - فرانسھ و انگلستان این قبیل دیرھا اكثر بھ صورت پناھگاھي براي بانوان طبقھ نجبا 

كتاب آیین گوشھنشیني معرف روحیھاي . در آمد -س و نومید و یا داغدیده میشدنددنیوي میكردند، یا بیك
احتمال دارد كھ این كتاب را . است كھ بایستي از زنان تارك دنیاي انگلیسي در قرن سیزدھم انتظار داشت

میسازد  آنچھ این كتاب را ماللتبار. ھا در ترنت از توابع دورستشر نوشتھ باشد اسقف پور براي راھبھخانھ
لكن لحن بسیار ; شرح مفصلي است درباره گناھان و دوزخ، و پارھاي ناسزاھاي ناھنجار درباره بدن زن

ھاي نثر انگلیسي بھ  زیباي صادقانھ این كتاب نقایص آن را میپوشاند، و از كھنسالترین و اصیلترین نمونھ
  . شمار میرود

ز موارد جالب ھرزگیھاي مشتي از زنان تارك كار سھلي است كھ شخص از میان حوادث ده قرن بعضي ا
ھا را بر خالف اراده و میلشان بھ صومعھ روانھ داشتھ بودند، و این  جمعي از راھبھ. دنیا را گرد آورد

تئودور، اسقف اعظم كنتربري، و اگبرت، . گونھ زنان درآمدن بھ حلقھ پاكان دین را امري شاق میدیدند
ھا بھ اعمال منافي عفت  كشیشان، و پیران دیر را از وادار ساختن راھبھ اسقف یورك، الزم دیدند اسقفان،

آبالر نیز . ھاي صومعھ سن فارا بھ فحشا اشتغال دارند اسقف ایو دو شارتر اطالع داد كھ راھبھ. منع كنند
پاپ اینوكنتیوس سوم . ھاي فرانسوي عھد خودش از ھمین قرار بود نظرش درباره بعضي از راھبھخانھ

ھ سانتا آگاتا را فاحشھخانھاي توصیف كرد كھ تمامیناحیھ اطراف را با بي عصمتي و بدنامي خود صومع
  . آلوده كرده است

، درباره جماعات مذھبي قلمرو خویش بھ طور كلي پسندیده بود، لكن )١٢۴٩(گزارش ریگو، اسقف روان 
ي و سھ تن خواھران عامي، ھشت یك راھبھخانھ را نام میبرد كھ از میان سي و سھ نفر زنان فرقھ مذھب

بونیفاكیوس ھشتم .)) رئیسھ دیر تقریبا ھر شب مست بود((نفرشان مظنون یا مرتكب بھ زناكاري بودند و 
ھا بھ گوشھنشیني محض انضباط دیرھاي زنان را بھبود  كوشید تا با ملزم ساختن رھبانان و راھبھ) ١٣٠٠(

اسقف نشین شھر لینكن، ھنگامي كھ اسقف بھ یك راھبھخانھ  مثال در. بخشد، لكن اجراي این حكم میسر نشد
ھا فرمان را بر سر اسقف انداختند و  رفت تا طوماري را كھ حاوي حكم پاپ بود در آنجا بگذارد، راھبھ

سوگند خوردند كھ ھرگز از آن اطاعت نكنند، زیرا این قبیل زندگاني انفرادي را از جملھ تعھدات اولیھ 
ھاي كنتربري، اثر جفري چاسر، شاعر انگلیسي، یكي از  در قصھ. یني نمیشمردندخویش براي دیر نش

اشخاص اصلي قصھ، رئیسھ یك راھبھخانھ است كھ اصوال نمیبایستي در میان زایران مزار تامس ابكت 
  . باشد، زیرا كلیسا زنان تارك دنیا را از رفتن بھ زیارت اماكن متبركھ منع كرده بود

اگر تاریخنویسان با ھمان دقتي كھ موارد تخلف از نظامات دیرھاي زنان تارك دنیا را ثبت كردند، اطاعت 
از آن نظامات را نیز ضبط میكردند، محتمال میتوانستیم در برابر ھر لغزش و ارتكاب گناه، ھزاران مورد 

ھاي دو فرقھ  راھبھ. نداز عصمت و وحشیانھ شدید بودند، و افراد خود را در نقض آنھا محق میدید
كارتوزیان و سیسترسیان مكلف بودند ھمواره خاموش باشند، لب بھ سخن نگشایند، مگر آنكھ نھایت درجھ 

ھا  قاعدتا راھبھ. ضروري باشد، و طبعا این دستوري بود كھ اجرایش براي جنس لطیف، شاق مینمود
، رختشویي، و دوخت و دوز میكردند و اوقات را مصروف بھ رفع حوایج خود از قبیل نظافت، پخت و پز
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ھاي كشیشان  براي رھبانان و مستمندان جامھ میدوختند، براي محراب پارچھ میبافتند، بھ تھیھ جبھ
ھا وقت میگذرانیدند، و با ظرافت و  میپرداختند، بھ بافتن و قالبدوزي بر روي دیواركوبھا و فرشینھ

بھ عالوه، این قبیل . ھا نقش میكردند بر روي این گونھ پرده شكیبایي بسیار نیمي از حوادث تاریخ جھان را
زنان خود را بھ استنساخ و تذھیب كتابھا سرگرم میكردند، كودكان را براي تعلیم و تربیت زیر نظر 

مدت چند قرن این قبیل دیرھا تنھا مراكز . میگرفتند، و بھ آنھا ادبیات، طب، و فنون خانھداري میآموختند
بسیاري از زنان تارك دنیا در بیمارستانھا پرستاري . ھاي بود كھ براي دختران وجود داشتتعلیمات عالی

ھمگي آنھا نیمشب، و بار دیگر پیش از پگاه، براي عبادت از خواب بر میخواستند و طبق احكام ; میكردند
اه تا شام شب، كھ بسیاري از ایام سال را روزه میگرفتند، و از پگ; كلیسایي بھ اداي فرایض مشغول میشدند
  . ھنگام افطار بود، لب بھ خوراك نمیزدند

اگر بھ . اگر گاھي كساني این نظامات سخت و شدید را نقض میكردند، ھمین امر باید مایھ امیدواري باشد
دشوار  - با تمام قھرمانان، پادشاھان، و قدیسان عالم مسیحي آن  -تاریخ نوزده قرن مسیحیت نظر افكنیم 

ھا بھ سر حد كمال و غایت مطلوب  طبقھ ذكور از عدھاي نام ببریم كھ مانند این راھبھ است در میان
زندگاني مشحون از پرھیزكاري آنان، و گشاده رویي آنھا در انجام وظایفي كھ بر . مسیحیت نایل آمده باشند

  . عھده گرفتھ بودند، مایھ نیكبختي افراد چندین نسل شد

را در ترازوي انصاف توزین كنند، كفھ فضایل این زنان بر رذایلي كھ از ھنگامي كھ تمام گناھان تاریخ 
  . آنھا برشمرده شد، خواھد چربید و مایھ نجات بني بشر خواھد بود

VI  - رازوران  

بسیاري از این قبیل زنان را میتوان در شمار قدیسان بھ حساب آورد، زیرا احساس میكردند كھ ذات 
قوه تخیل انسان قرون وسطایي چنان بر اثر جمیع نیروھاي . آنھا نزدیكتر استپروردگار از اندامھایشان بھ 

مكمون در كالم، تصویر، تندیس، مراسم، و حتي در رنگ و كمیت نور برانگیختھ میشد كھ آن تصورات 
فوق حواس پنجگانھ آدمي بھ سھولت حاصل میآمد، و روح مومن احساس میكرد كھ از درون حصار 

ذھن آدمي خود با تمام معماي قدرتش چیزي فوقالطبیعھ و معنوي بھ . قالطبیعھ راه مییابدطبیعت بھ وادي فو
نظر میرسید، و بي شك نظیر یك نقش تیره، و جز ناچیزي از عقل كلي كھ جھان را اداره میكرد بود و در 

  . دل جوھر جا داشت

اي رازوري كھ فروتني با بلند در دنی. بنابراین، ممكن بود كھ نوك عقل بر پاي سریر االھي بوسھ زند
پروازي توام شده بود،دل رازور در این امید مشتعل بود كھ چون روان از قید بار گناھان برھد و بھ بركت 

. دعا اعتال گیرد، میتواند بھ لطف رب بھ دیدار جمال سرمدي نایل آید و ھمنشین بارگاھیان حق تعالي شود
تعقل، طبیعیات، یا فلسفھ میسر نمیشد، زیرا اینھا جملگي با دیدار جمال سرمدي ھرگز از راه حسیات، 

زمان و خالیق و زمین ارتباط داشتند، و محال بود او بتواند بھ كنھ ذات و قدرت و وحدانیت عالم كون راه 
مشكل رازور آن بود كھ جان را، بھ منزلھ وسیلھاي دروني، براي ادراكات معنوي پاكیزه سازد، . یابد

ودپرستي انفرادي و تعدد اغفال كننده را از آینھ نفس بزداید، حیطھ عمل و عشق آن را بھ ھرگونھ لكھ خ
منتھا درجھ وسعت بخشد، آنگاه بوضوح و بھ چشم معني بھ معبود رباني، ازلي وفلكي نظر افكند، و بھ این 

ولد آدمي بھ نحو، چون غریبي كھ پس از زماني دراز بھ وطن بر میگردد، بھ پروردگاري ملحق شود كھ ت
مگر نھ مسیح وعده داده بود كھ ھر كس دلش پاك باشد بھ . معني جدایي از وي براي تمام عمر بودھاست

مسیحیت یوناني . دا شدندلھذا رازوران در ھر عصر، دیانت، و اقلیمي پی شدفیض دیدار خداوند نایل خواھد 
علي رغم میراث تعقلي كھ از یونان باستان بھ جا مانده بود، از وجود این گونھ رازوران و آراي آنھا 

كتاب اعترافات وي حكایت بازگشت . قدیس آوگوستینوس سرچشمھ رازوري براي مغرب بود. سرشار شد
ه بود كھ یكي از موجودات فاني تا این حد با تا این تاریخ كمتر اتفاق افتاد. روح بود از مخلوق بھ خالق

قدیس انسلم دولتمرد، قدیس برنار مدیر با كفایت، ھر دو شیوه رازوري . پروردگار خویش سخن گفتھ باشد
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را انتخاب كردند و، در مقابل مكتب خرد گرایي افرادي چون روسلن و آبالر، پیروي از عشق را مرجح 
قادر بھ مقاومت در برابر منطق آبالر نشد و پاریس را ترك گفت، در  ھنگامي كھ گیوم دو شامپو. شمردند

ھاي شھر، دیر رھبانان آگوستینوسي موسوم بھ سن ویكتور را بھ عنوان مدرسھاي براي تعلیم  یكي از حومھ
در اینجا بود كھ جانشینان وي، اوگ و ریشار، ماجراي پرمخالفت فلسفھ ). ١١٠٨(االھیات بنیاد نھاد 

را نادیده انگاشتند و اساس دین را نھ بر بحث بلكھ بر درك فیض حضور حق از طریق رازوري  ناآزموده
ھایي فوق طبیعي و رمزي از  در ھر مرحلھاي از مراحل خلقت نشانھ) ١١۴١فت (اوگ . استوار ساختند

بر منطق و دانش را طرد كرد، بھ سیره پاسكال عشق را ) ١١٧٣فت (ریشار. شعایر دین مشاھده میكرد
  . عقل رجحان نھاد، و با منطقي محققانھ اعتالي باطني روح را بھ درگاه حق توصیف كرد

یوآكیم دا فیوري، كھ از . احساسات پرجوش ایتالیا اخگر رازوري را بدل بھ لھیب سوزان انقالب كرد
متاثر شد حین این سفر بھ قدري از تیره روزي مردم . اشراف كاالبریا بود، سخت مشتاق دیدن فلسطین شد

  كھ مالزمان 

ھایي كھ بھ دست ما رسیدھاست حاكي است كھ چگونھ وي تمام ایام روزه را در چاه خشكي واقع  افسانھ. داد
در كوه تابور گذرانید و چطور در روز یكشنبھ عید قیام مسیح پرتو عظیمي پیش روي وي ظاھر شد، و 

اب مقدس و جمیع حوادث گذشتھ و آینده وقوف چنان وي را غرق انوار االھي ساخت كھ در دم بھ تمام كت
ھنگام بازگشت بھ كاالبریا، یوآكیم بھ حلقھ رھبانان و كشیشان فرقھ سیسترسیان در آمد، بي اندازه . یافت

جماعتي از مریدانش دورش را گرفتند، و . عالقمند بھ زندگي بي پیرایھ شد، و بھ گوشھ دیري پناه برد
و ; پایھ این فرقھ جدید بر فقر و دعا قرار داشت. جدیدي بھ نام فلورا بنیاد نھاد دیري نپایید كھ یو آكیم فرقھ

، یوآكیم یك رشتھ از آثار خویش را نزد ١٢٠٠در . این نظامات مورد قبول پاپ كلستینوس سوم واقع شد
 پاپ اینوكنتیوس سوم فرستاد و نوشت كھ ھر چند محتویات این كتابھا از جانب خداوند بھ وي الھام

دو سال بعد از . الزم میداند كھ پاپ باید بھ آنھا نظر افكند و ھر چھ را مقتضي نمیداند، حذف كند. شدھاست
  . این تاریخ، وي درگذشت

بھ . ھاي یوآكیم فرضیھ آگوستینوسي بود كھ اكثر محافل مردمان اصیل آیین آن را قبول داشتند اساس نوشتھ
ن حوادث مندرج در كتاب عھد قدیم و تاریخ مسیحیت از موجب این فرضیھ، یك نوع توافق رمزي میا

یوآكیم تاریخ بشر را بھ سھ . میالد عیسي گرفتھ تا استقرار سلطنت ملكوتي بر روي زمین وجود داشت
نخستین مرحلھ تحت فرمانروایي اولین اقنوم، یعني خداوند اب ھنگام زادن عیسي از : مرحلھ تقسیم میكرد

ومین مرحلھ، كھ فرمانروایي با دومین اقنوم یعني ابن بود، طبق محاسبات د; مادر بھ پایان میرسید
سومین مرحلھ عبارت بود از فرمانروایي روح ; مكاشفھاي، ھزار و دویست و شصت سال طول میكشید

در پي این ایام . القدس كھ قبل از آن دوراني فرا میرسید مشحون از مصایب جنگ، فقر، و فساد روحانیان
دیدي از رھبانان قدم بھ عرصھ وجود مینھاد كھ كلیسا را از جمیع آلودگیھا پاك میساخت و در سخت فرقھ ج

  . سراسر جھان مدینھ فاضلھاي را پي میافكند كھ بر مدار صلح، عدالت و نیكبختي استوار بود

ز خداوند ھزاران نفر از مسیحیان، از جملھ اعاظم و مشاھیر كلیسا، از صمیم قلب باور كردند كھ یوآكیم ا
ظھور مجدد (بھ عنوان شروع آدونت دوم  ١٢۶٠و با امیدواري مشتاق رسیدن سال ; الھام گرفتھاست

  . بودند) مسیح

با اعتماد بھ اینكھ غرض از فرقھ جدید، چیزي جز جمعیت )) فرانسیسیان روحانیگران((جماعت موسوم بھ 
یسا افراد آن فرقھ را حرامي و یاغي خواند، آنان نیست، از تعالیم یو آكیم قویدل شدند، و ھنگامي كھ كل

نسخھاي از مجموعھ  ١٢۵۴در سال . ایشان نیز بھ اسم یوآكیم شروع بھ نشر افكار و عقاید خویش كردند
آثار یو آكیم تحت عنوان انجیل جاوداني منتشر شد، بھ انضمام تفسیري بھ این مضمون كھ چون پاپي آلوده 

اني تكیھ بر مسند خالفت زند، چنین واقعھاي پایان دومین مرحلھ بھ گناه خرید و فروش مناصب روح
خواھد بود، و در سومین مرحلھ تاریخ، از آنجا كھ حكومت محبت عالمگیر میشود، دیگر احتیاجي بھ 

  كلیسا این كتاب را مردود شمرد و رھباني از فرقھ . شعایر مذھبي و وجود كشیشان نخواھد ماند
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اما نشر . فرانسیسیان، موسوم بھ گراردو دا بورگو، را كھ ظاھرا مولف آن بود مادامالعمر زنداني ساخت
در ) كھ یو آكیم را اھل بھشت دانست(این كتاب مخفیانھ ادامھ یافت و از زمان قدیس فرانسیس تا عھد دانتھ 

  . افكار رازوران و بدعتگذاران فرانسھ و ایتالیا موثر افتاد

یك نوع جنون توبھ مذھبي مانند  ١٢۵٩بھ واسطھ ھیجان نزدیك شدن ملكوت آسمان بود كھ در سال  احتماال
ھزاران نفر از مردم توبھ . طوفاني در اطراف پروجا سر بلند كرد و سراسر ایتالیاي شمالي را در نوردید

این مردمان، . مدندكار، از كوچك و بزرگ و فقیر و غني، بھ حال اجتماعي در ھم و بر ھم بھ حركت در آ
كھ فقط با لنگي ستر عورت كرده بودند، ھمھ میگریستند، از خداوند طلب رحمت میكردند، و ھر چھ بھ 

جانیان، كھ دچار این واگیري توبھ . غضب از دیگران گرفتھ بودند، بھ صاحبان اصلیش مسترد میداشتند
و استدعا میكردند كھ بھ دست آنھا بھ قتل شده بودند، در برابر بستگان مقتوالن زانوي عجز بر زمین زده 

اسیران را آزاد میساختند، تبعید شدگان را احضار میكردند، و دشمنیھا فراموش میشد، این نھضت ; رسند
چند صباحي چنین بھ نظر میرسید كھ گویي كیش جدید و . از ایتالیا سراسر آلمان را گرفت و بھ بوھم رسید

لكن دیري نپایید كھ طبیعت . گاشتھ است و تمامي اروپا را مسخر خواھد كردرازورانھاي كلیسا را نادیده ان
دشمنیھاي جدیدي آغاز شد، گناھكاري و جنایت او . آدمیزاد دوباره قدرت از دست داده خویش را بازیافت

 نو رواج گرفت، و این جنون متعصبان، تازیانھ زنان، بھ ھمان زوایاي روان آدمي كھ از آنجا سر بر آورده
  . بود خزید

بھ سال ) یا الكن(كشیشي اھل لیژ بھ نام المبر لو بگ . شعلھ رازوري در ناحیھ فالندر كمتر دچار تشنج شد
، در كناره رود موز، براي زناني كھ مایل بودند بدون دادن پیمان ترك دنیا در اجتماعات كوچكي ١١٨۴
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س كرد كھ در آنجا این قبیل زنان از طریق شبھ اشتراكي با دیگر ھمجنسان خود زندگي كنند، خانھاي تاسی
)) خانھ خدا((ھاي ھمانندي بھ نام مزون دیو یا  بزودي خانھ. رشتن پشم و بافتن تور روزگار میگذراندند

  . براي مردھا نیز تاسیس شد

. دمینامیدن)) بگینھا((و زنان خود را )) بگارھا((ھا زندگي میكردند، خود را  مرداني كھ در این قبیل خانھ
و خودشان . این جماعات مثل پیروان فرقھ والدوسیان عمل كلیسا را در تملك مال دنیا تقبیح میكردند

در حدود )) برادران آزاد روان((فرقھ دیگري نظیر این بھ نام . داوطلبانھ فقر را شعار خود ساختھ بودند
ر دو این نھضتھا مدعي ھ. در آوگسبورگ سر بلند كرد و در شھرھاي كرانھ رن رواج گرفت ١٣۶٢سال 

نوعي الھام غیبي بودند كھ بھ اتكاي آن از بند نظارت روحانیان و حتي حكومت یا قید قوانین اخالقي 
  . میرستند

حكومت و كلیسا در سركوبي این جماعات دست اتحاد بھ ھم دادند، لكن پیروان ھر دو نھضت مخفیانھ بھ 
 آناباتیستھابا اسامي جدیدي سر بلند كرد و بھ پیدایش و شور  نشر عقاید خویش پرداختند، و آراي آنھا بارھا

  . دست داشتند كمك كرد)) اصالح كلیسا((نھضت عظیم 

)) غیبگوي راین((بھ ھیلدگارد، اھل بینگن، مشھور . آلمان سرزمین مطلوب رازوري در مغرب زمین بود
ھاي فرقھ بندیكتیان  ھشتاد و دو سال عمر كرد و در تمام این مدت، بھ استثناي ھشت سال، یكي از راھبھ

این زن معجون عجیبي بود از یك مدیره و یك . بود و در پایان كار بھ ریاست راھبھخانھ روپرتسبرگ رسید
ي، شاعره و عالم، پزشك و در عین حال قدیسھ زن خیالباف، مومن و در عین حال طرفدار اصالحات اساس

او خطاب بھ پادشاھان و پاپھا نامھ مینوشت و ھمواره در مكاتبات خود لحن آمرانھاي بكار میبرد، و . دین
ھیلدگارد چندین كتاب درباره رویاھا یا خوابنماھاي خویش . نثر التینیش قدرت و صالبتي مردانھ داشت

ا را بھ كمك دستي غیبي بھ رشتھ تحریر در آوردھاست كشیشان از شنیدن نگاشت كھ مدعي بود تمامي آنھ
این قبیل سخنان سخت ملول میشدند، زیرا ضمن مكاشفات ھیلدگارد ثروت و فساد كلیسا شدیدا مورد مذمت 

بھ ... نوبت عدالت خداوندي خوھد آمد: وي با لحني كھ حاكي از امیدواري ازلي بود گفت. قرار میگرفت
امپراطوري و دستگاه پاپي، كھ ھر دو آلوده بھ ; ام خداوند بھ موقع عمل گذاشتھ خواھد شدزودي احك

ھاي آنھا قوم جدیدي سر بلند خواھد  لكن بر روي ویرانھ. ... گناھكاریند، با ھم مضمحل و نابود خواھند شد
بر ; مسیح خواھند شد مردمان بت پرست، یھودیان، دنیاداران و بدعتگذاران ھمھ با ھم پیرو آیین. ... كرد

دنیایي كھ جواني از سر گرفتھ است طراوت بھاري و صلح حكمفرما خواھد شد و فرشتگان با اطمینان 
  . خاطر باز خواھندگشت تا در میان ابناي بشر زندگي كنند

یك قرن بعد، الیزابت تورینگني، دختر اندراش، شاه مجارستان، با دوران كوتاه عمرش، كھ سراپا تقدس و 
این شھزاده خانم سیزده سال بیش نداشت كھ بھ عقد ازدواج . یاضت بود، مردم مجارستان را برانگیختر

برادر شوھرش مال او را . یك امیر آلماني در آمد،و در چھارده سالگي مادر، و در بیست سالگي بیوه شد
یزابت زاھدي شد خانھ بھ ال. بھ یغما برد و زن را بیآنكھ صاحب پشیزي باشد از خانھ و دارایي محروم كرد

دوش كھ باقي عمر خود را وقف توجھ از مستندان كرد، زنان جذامي را خانھ و مسكن میداد، و زخمھاي 
این زن نیز اكثر در عالم مكاشفھ خود را بھ حق واصل میدید، لكن در این باب علنا چیزي . آنھا را میشست

ھنگامي كھ الیزابت كونراد ماربورگي، بازجوي . بودنمیگفت، و مدعي داشتن ھیچ گونھ قواي فوقالطبیعھ ن
آتشین مزاج دستگاه تفتیش افكار را دید، دیوانھوار فریفتھ صداقت و سرسپردگي بیرحمانھ وي بھ اصول و 

كونراد براي انحرافي جزیي از آنچھ در نظر وي موازین . مباني دین گشت و كنیز حلقھ بھ گوش او شد
تك میزد، و بر اثر این رویھ در بیست و چھارسالگي درگذشت نام الیزابت در پاكدامني بود الیزابت را ك

پاكدامني و تقوا بھ قدري بلندآوازه بود كھ ھنگام كفن و دفنشان فداییان تقریبا دیوانھ گیسوان، گوشھا و نوك 
ي الیزابت دیگري در دوازدھسالگ. پستانھایش را بھ عنوان یادگارھاي مقدسي بریدند و حفظ كردند

ھمانجا  ١١۶۵بھ راھبھخانھ فرقھ بندیكتین شونو در نزدیكي بینگن رفت و تا ھنگام مرگش در ) ١١۴١(
بر اثر رنجوري تن و ریاضتھاي شدیدي كھ این الیزابت بر خویشتن ھموار میكرد، در حالت . مقیم بود

در یكي . ند صحبت میكردجذبھ و نشئھ، با ارواح قدیسان مختلفي كھ تقریبا ھمگي آنھا مخالف روحانیان بود
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پدر . نھال تاك خداوند پژكرده گشتھ است: ((از این حاالت جذبھ بود كھ فرشتھ محافظ الیزابت بھ او گفت
فریاد بیعدالتي شما حتي بھ ساحت من بلند ! اي پادشاھان زمین.... كلیسا بیمار است، و اعضاي آن مردھاند

آراي مایستر اكھارت، كھ در . ازوري در آلمان طغیان كردنزدیك بھ پایان این دوره امواج ر.)) شده است
، بھ اوج كمال رسید و منجر بھ محاكمھ و ١٣٢۶متواد شد، شصت و شش سال بعد، در  ١٢۶٠حدود سال 

شاگردان وي، سوسو و تاولر، افكار عرفاني پیر خویش را در موضوع . شد ١٣٢٧مرگ وي در سال 
مین پرھیزكاري و دینداري بود كھ، بیاتكا بھ كشیشان، یكي از وحدت وجود رواج دادند، و بر مبناي ھ

  . اركان اصالح دین استوار شد

كلیسا با ھیچ گونھ انحراف شدیدي از اصول . معموال رویھ كلیسا با رازوران قرین تساھل و شكیبایي بود
ھاي مذھبي  رقھعقاید رسمي خود سر سازش نداشت و حاضر نبود استقالل ھرج و مرج طلبانھ پارھاي از ف

را بھ رسمیت بشناسد، لكن منكر رابطھ مستقیم رزوران با خدا نمیشد، و با روي گشاده حاضر بود سخن 
بسیاري از . قدیساني را كھ خطاھاي خدام جایزالخطاي دستگاه روحانیت را بھ باد مذمت میگرفتند بشنود

دي میكردند، بھ تصور كلیسا واقف روحانیان، حتي اعاظم و مشاھیر كشیشان، با مخالفان اظھار ھمدر
. بودند، و آرزو داشتند كھ آنھا نیز میتوانستند اسبابھا و تكالیف آلوده كننده امور سیاسي جھان را رھا كنند

از امنیت و آرامش دیرھا، كھ بھ بركت تقدس مردمان پایدار و در حریم قدرت كلیسا مصون بود، 
ان صبور بودند كھ مسیحیت را در میان مكاشفات ھذیانآمیزي كھ احتماال این قبیل روحانی. برخوردار شوند

وقتي آرا و عقاید . ھرچند وقت یكبار ذھن بشر قرون وسطایي را تھدید میكرد ثابت و پایدار نگاه داشتند
رازوران قرون دوازدھم و سیزدھم را میخوانیم، طبعا بھ این نتیجھ میرسیم كھ اصول عقاید صحیح اغلب 

رابر خرافات مسري، و از یك لحاظ میتوان گفت كھ، در میان ھرج و مرجي از آراي مختلف سدي بود در ب

  پاپ بد فرجام - VIIو متشتت، كلیسا عبارت بود از عقایدي متشكل 

بھ مقام پاپي رسید، كلیسا دوباره در اوج اقتدار خویش بود،  ١٢٧١ھنگامي كھ گرگوریوس دھم در 
بھ عبارت دیگر، آدمي بود اھل صلح و دوستي كھ عدالت را بیشتر  ;گرگوریوس ھم مسیحي بود و ھم پاپ

از آنجا كھ امیدوار بود با یك كوشش دستھ جمعي دوباره بر فلسطین دست یابد، . از پیروزي دوست میداشت
وسایلي برانگیخت تا رودولف، از ; ونیز، جنووا، و بولونیا را تشویق كرد كھ بھ منازعات خود خاتمھ دھند

ھاپسبورگ، بھ مقام امپراطوري برسد، و در عین حال با ادب و مھرباني از دیگر طالبان شكست خاندان 
گوئلفھا و گیبلیتھاي دو شھر مخالف و متخاصم، و در نتیجھ خود این دو شھر ; خورده آن مقام دلجویي كرد

گیبلینھا ((ساخت كھ فلورانس و سینا، را با ھم آشتي داد و بھ طرفداران خود، یعني گوئلفھا، خاطر نشان 
گرگوریوس نخستكشیشان را .)) دشمنان شمایند، لكن در عین حال، اینھا ھمنوع و ھموطن و ھمكیش شمایند

ھر مملكت ; ھزار و پانصدو ھفتاد نفر در آن محفل حضور یافتند; )١٢٧۴(بھ شوراي لیون دعوت كرد 
ھبران كلیساي یونان را بھ لیون فرستاد تا بزرگي یك نماینده بھ آن شورا اعزام داشت، امپراطور یوناني ر

كشیشان التیني و یوناني با . مراتب اطاعت و انقیاد خود را در برابر دستگاه پاپي رم بھ ثبوت رسانیده باشد
از اسقفان دعوت شد تا فھرستي از خالف كاریھاي . ھم بھ ترنم سرود در تسبیح خداوند ھماواز شدند

تصفیھ كلیسا تسلیم محفل كنند، و آن جماعت نیز با حمیتي شگرف موجود و اصالحات ضروري براي 
اینك تمامي . نتیجھ آنكھ قوانیني براي رفع این مفاسد بھ تصویب رسید. دعوت محفل روحاني را لبیك گفتند

لكن گرگوریوس ھنگام بازگشت بھ رم . اروپا بھ طرزي با شكوه براي مبارزه با سارانسھا متحد شده بود
جانشینان وي آن قدر سرگرم امور سیاسي ایتالیا بودند كھ ھیچ كدام اعتنایي بھ ). ١٢٧۶(در گذشت 

  . ھاي گرگوریوس نكردند نقشھ

بھ مقام پاپي انتخاب شد، دستگاه پاپي ھنوز  ١٢٩۴با تمام این اوصاف، ھنگامي كھ بونیفاكیوس ھشتم در 
بخت با . ، و عواید سرشار نظیري نداشتمقتدرترین حكومتھاي اروپا بود و از لحاظ سازمان، حسن اداره

كلیسا یار نبود، زیرا در این موقع كھ یك قرن فعالیت و پیشرفت تقریبا بھ سر میرسید، مسند پاپي بھ دست 
كسي میافتاد كھ خلوص نیت و عشقش بھ كلیسا درست برابر بود با اخالقیات ناقص، غرور شخصي، و 

چنین آدمي خالي از لطف نبود، بھ این معني كھ عشقي بھ . اراده بي بند و بار وي براي تحصیل قدرت
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ھمو بود كھ . دانش داشت و در وسعت معلومات و تبحر در مسائل حقوقي بھ پاي اینوكنتیوس سوم میرسید
دانشگاه رم را بنا نھاد، كتابخانھ واتیكان را تعمیر كرد و توسعھ داد، ھنرمنداني مانند جوتو و آرنولفو دي 

  . شویق كرد، و مخارج احداث نماي شگفتانگیز كلیساي جامع اورویتو را بر عھده گرفتكامبیو را ت

این عمل بكلي بي سابقھ از بدو . بیكفایتي چون كلستینوس پنجم را پس از پنج ماه پاپي تشویق بھ استعفا كرد
پاپ جدید، براي جلوگیري از ھر گونھ اقدامي . امر براي بونیفاكیوس محیطي سراپا سو نیت بھ وجود آورد

ھشتاد سالھ را در رم محبوس نگاه بھ منظور بازگشت كلستینوس بھ مسند پاپي، دستور داد كھ آن پیر مرد 
  . دارند

كلستینوس از زندان گریخت، دستگیر شد، بار دیگر فرار كرد، مدت چندین ھفتھ در شھرستان آپولیا 
سرگردان بود، بھ آدریاتیك رسید، در صدد عبور از دریا برآمد تا مگر خود را بھ دالماسي رساند، كشتیي 

ھاي ایتالیا برگردانید، و سرانجام او را  مواج دریا او را بھ كرانھكھ بر آن سوار بود در طوفان شكست، ا
پاپ او را بھ حبس در زندان بسیار محقري واقع در . دستگیر ساختند و بھ حضور بونیفاكیوس بردند

  ). ١٢٩۶(فرنتینو محكوم كرد، و ھمانجا بود كھ ده ماه بعد كلستینوس در گذشت

پي در پي كھ بھ قیمت گزافي تمام شد آتش پاپ جدید را تیزتر  یك رشتھ شكستھاي سیاسي و پیروزیھاي
  . كرد

چون فردریك ; وي درصدد برآمد پادشاه آراگون، فردریك، را از قبول تاج و تخت سیسیل منصرف سازد
زیر بار نرفت، بونیفاكیوس او را تكفیر و اجراي كلیھ مراسم مذھبي را در جزیره سیسیل تحریم 

; ه آراگون بھ این احكام اعتنایي كرد، و نھ مردم سیسیل بھ فرامین پاپ وقعي گذاشتندنھ پادشا). ١٢٩۶(كرد
براي تھیھ مقدمات یك جنگ صلیبي، . سرانجام، بونیفاكیوس مجبور شد مقام فردریك را بھ رسمیت بشناسد

ت خود آن دو شھر سھ سال دیگر بھ منازعا; پاپ جدید بھ ونیز و جنووا حكم كرد كھ ترك مخاصمھ گویند
از آنجا كھ بونیفاكیوس قادر نشد در فلورانس . ادامھ دادند و بھ میانجیگري وي براي آشتي وقعي ننھادند

آرامش را بھ طرز دلخواه بازگرداند، كلیھ مراسم مذھبي را در آن شھر تحریم، و از شارل دو والوا دعوت 
ا از این لشكركشي سودي نبرد، بلكھ تنفر شارل نھ تنھ). ١٣٠٠(كرد كھ براي اعاده آرامش وارد ایتالیا شود

  . را علیھ خویشتن و پاپ برانگیخت

بونیفاكیوس براي استقرار آرامش در ایاالت پاپي خود كوشیده بود تا بھ مرافعاتي كھ میان افراد خانواده 
پیترو و یاكوپو، از اعضاي خاندان مزبور، كھ ھر دو سمت . مقتدر كولونا جریان داشت پایان بخشد

بونیفاكیوس كھ حال بدین منوال دید، ھر دو را از مقامشان .اردینالي داشتند، پیشنھادات وي را رد كردندك
ھایي از آن را  دو تن اشرافي سركش بیانیھاي تحریر كردند و نسخھ). ١٢٩٧(منفصل ساخت و تكفیر كرد

ند و از حكم پاپ بھ بر در كلیساھاي رم زدند، و اصل آن را بر روي محراب كلیساي سان پیترو نھاد
  . شوراي عمومي روحانیان استیناف دادند

بونیفاكیوس حكم تكفیر را تكرار كرد، آن را شامل حال پنج تن از یاغیان دیگر نیز ساخت، فرمان داد كھ 
اموال آنھا را ضبط كنند، با سربازان پاپي بر قلمرو خاندان كولونا ھجوم برد و دژ آنھا را بھ تسخیر در 

یاغیان تسلیم شدند، . ھاي آنجا نمك بپاشند لسترینا را با خاك یكسان كرد، و دستور داد كھ بر ویرانھآورد، پا
مورد عفو قرار گرفتند، دوباره علم شورش برافراشتند، باز ھم از دست آن پاپ مبارز شكست خوردند، و 

حراني عظیم از جانب فرانسھ سرانجام از ایاالت پاپي در میان این محنتھا بود كھ بونیفاكیوس ناگاه با ب
فیلیپ چھارم، كھ مصمم بود قلمرو خویش را وحدت بخشد، ایالت انگلیسي گاسكوني را . موجھ شد

اكنون دو پادشاه ). ١٢٩۴(ادوارد اول پادشاه انگلستان، بھ اعالم جنگ مبادرت جست . متصرف شده بود
پاپھا قبال . سا و عواید خدام آن مالیات ببندندبراي تھیھ مقدمات مبارزه خویش تصمیم گرفتند بر دارایي كلی

گرفتن این گونھ مالیاتھا را فقط براي جنگھاي صلیبي تصویب كرده بودند، لكن ھرگز سابقھ نداشت كھ 
روحانیان فرانسھ وظیفھ خود میدانستند كھ . براي مبارزات غیر مذھبي از كلیسا مالیاتي گرفتھ شده باشد
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فظ دارایي ایشان بود، مبالغي كمك كنند، لكن بیم آن داشتند كھ اگر جلو قدرت براي دفاع از حكومتي كھ حا
پیش از این حوادث، فیلیپ، پادشاه . حكومت در اخذ مالیات سد نشود، چنین اختیاراتي مھلك و مخرب شود

از  فرانسھ، مقداري از اختیارات كشیشان فرانسوي را سلب كرده و آنھا را از محاكم خاوندي و درباري، و
فرقھ سیسترسیان، كھ از این . مشاغل قدیمیشان در دستگاه حكومتي و شوراي سلطنتي، بركنار ساختھ بود

جریانات پریشان خاطر شده بود، حاضر نشد دعوت پادشاه را لبیك گوید و یك پنجم تمام در آمد خود را، كھ 
ر این، صدر فرقھ مزبور بھ پاپ بنا ب. فیلیپ براي جنگ با انگلستان مطالبھ میكرد، بھ وي تسلیم دارد

بونیفاكیوس ناگزیر بود با احتیاط تمام دست بھ عمل زند، زیرا فرانسھ در مبارزات پاپي با . پناھنده شد
لكن در عین حال وي احساس میكرد كھ اگر ; امپراطوران آلمان ھمواره مھمترین پشتیبان و حامي پاپھا بود

اي حكومتي، عواید و در آمد كلیسا را بگیرند، دیري نخواھد بدون جلب رضایت پاپ، با گرفتن مالیاتھ
، پاپ ١٢٩۶در فوریھ سال . گذشت كھ اساس اقتصادي قدرت و آزادي دستگاه كلیسا در ھم فرو میریزد

این توقیع، بھ . بونیفاكیوس بھ صدور یكي از معروفترین توقیعات پاپي در تاریخ روحانیت مبادرت جست
اولین جملھاش حاوي ; مشھور شد)) افراد غیر روحاني((بھ كلریكیس الیكوس یا مناسبت عبارت اول آن، 

اعترافي بود نابخردانھ، و بھ طور كلي لحن آن اظھارات نسنجیده پاپ گرگوریوس ھفتم را بھ خاطر 
  . میآورد

  : فرمان مزبور چنین آغاز میشد

و آنچھ ما بھ ; بقھ روحانیان دشمني دارندپیشینیان خبر دادھاند كھ افراد غیر روحاني فوقالعاده نسبت بھ ط
پس از مشورت با برادران  ٠٠٠. تجربھ دریافتھایم، مسلما در حال حاضر صدق این گفتار را میرساند

بدون اجازه ... خود، و بھ اتكاي قدرتي كھ از حواریون بھ ما رسیده است، مقرر میداریم كھ اگر ھر كشیشي
بھ افراد غیر روحاني تسلیم كند، مستوجب حكم تكفیر ... لك خود راھر حصھاي از درآمد یا مایم... پاپ

و نیز مقرر میداریم كھ جمیع افرادي كھ این قبیل مالیاتھا را مطالبھ یا دریافت میكنند، یا . ... خواھد شد
مقام اموال كلیسا یا روحانیان را ضبط میكنند، و یا وسایلي براي ضبط این قبیل اموال بر میانگیزند، در ھر 

  ... و درجھاي كھ باشند،

  . محكوم بھ حكم تكفیر گردند

ھاي نداشت كھ كلیسا با ثروت سرشار خویش در فرانسھ باید بخشي از  فیلیپ بھ سھم خویش ھیچ گونھ شبھ
توقیع پاپي، فرمان داد كھ از آن پس صدور طال، نقره، سنگھاي قیمتي، یا خواروبار ممنوع باشد و ھیچ 

این تصمیمات، یك ممر . ن یا مامورین مخفي خارجي حق ماندن در فرانسھ را نداشتھ باشندكدام از بازرگانا
عمده در آمد پاپ را مسدود كرد و نمایندگان وي را، كھ مشغول جمعآوري وجوھي براي تدارك یك جنگ 

ار كرد و بونیفاكیوس كھ حال بدین منوال دید، عقب نشیني اختی. صلیبي بودند، از خاك فرانسھ بیرون راند
اجازه داد كھ كشیشان میتوانند، براي )) محبت بیان ناكردني((، با ١٢٩۶طي توقیع دیگري، مورخ سپتامبر 

پرداخت مخارج ضروري براي دفاع از مملكت، داوطلبانھ مبالغي در اختیار خزانھ پادشاه بگذارند، و 
فیلیپ نیز فرامیني را . نمودقضاوت درباره ضرورت و تعیین موارد ضروري را موكول بھ راي پادشاه 

وي و ادوارد اول بونیفاكیوس را نھ بھ عنوان یك پاپ بلكھ بھ ; كھ در مقام تالفي صادر كرده بود، لغو كرد
بونیفاكیوس اكثر مسائل را بھ نفع فیلیپ فیصلھ . عنوان داوري غیر رسمي دراختالفات خود قبول كردند

  . و ھر سھ مبارز از بركات صلحي زود گذر برخوردار شدند انگلستان موقتا تسلیم نظرات پاپ شد،. داد

شاید بھ منظور پر كردن خزانھ پاپي بعد از نقصان عواید حاصلھ از انگلستان و فرانسھ، و احتماال براي 
تامین مخارج جنگي بھ قصد بازگرفتن سیسیل و تبدیل آن بھ یك تیول پاپي، و نیز شاید براي ھزینھ مبارزه 

را سال  ١٣٠٠ور توسعھ ایاالت پاپي بھ داخلھ سرزمین توسكان بود كھ بونیفاكیوس سال دیگري بھ منظ
شھر رم در تاریخ طویل . نقشھ وي كامال قرین كامیابي بود. جشن و شادماني عالم مسیحي اعالم داشت
حفظ  در این سال بود كھ ظاھرا براي نخستین بار، بھ منظور. خویش ھرگز جمعیتي چنین انبوه ندیده بود

بونیفاكیوس و . نظم در حركت مسافران، مقرراتي جھت عبور و مرور بھ موقع اجرا گذاشتھ شد
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اغذیھ را بھ مقادیر زیادي وارد كردند و، زیر نظر . دستیارانش در این امر بھ خوبي توفیق حاصل كردند
كھ وجوھات ھنگفت بھ صرفھ پاپ بود . ماموران پاپي، بھ قیمتھاي عادالنھ در دسترس مردم قرار دادند

. حاصلھ را اختصاص بھ كار معیني نداده بود، بلكھ میتوانست این عواید سرشار را بھ میل خود خرج كند
  . با وجود فتوحاتي ناقص و شكستھایي شدید، اینك بونیفاكیوس بھ اوج اقتدار خویش رسیده بود

، پادشاه فرانسھ، را با داستانھایي از در خالل این احوال، افراد تبعید شده خاندان نیرومند كولونا فیلیپ
میان مالزمان فیلیپ و نماینده پاپ، برنارسسھ، . بیعدالتي، آز ،و بدعتھاي خصوصي پاپ سرگرم میكردند

برنارد در . نزاعي در گرفت كھ در نتیجھ آن نماینده پاپ را بھ اتھام تحریك مردم بھ شورش دستگیر كردند
). ١٣٠١(بھ اسقف اعظم ناربون تسلیم كردند تا زندانیش كند دادگاه شاھي محاكمھ شد، و وي را

بونیفاكیوس، كھ از این دادرسي سریع و فتواي بي مالحظھ در مورد نماینده خویش منزجر شده بود، تقاضا 
كرد كھ برنارد را فورا آزاد كنند، و بھ كشیشان فرانسوي دستور داد كھ از پرداخت عواید كلیسایي بھ 

در بھ فیلیپ نوشت كھ از سر فروتني باید بھ سخنان خلیفھ مسیح، كھ پادشاه . دداري كنندحكومت موقتي خو
وي بھ محاكمھ یك كشیش در یك دادگاه مدني و . روحاني فوق جمیع شاھان روي زمین است، گوش دھد

ادامھ استفاده از وجوه مقامات روحاني براي مصارف غیر روحاني معترض شد، و اعالم داشت كھ از 
براي حفظ آزادیھاي كلیسا، دادن تغییرات ((امي اسقفان و روساي دیرھاي فرانسھ خواھد خواست تا تم

ھنگامي كھ این توقیع بھ . اقدامات الزم را مرعي دارند)) اساسي در مملكت، و اصالح شخص پادشاه
ز انتشار نسخھ حضور فیلیپ عرضھ شد، كنت آرتوا آن را از دست فرستاده پاپ قاپید و در آتش افكند، و ا

پس از . دیگري كھ قرار بود براي اطالع عمومي تحویل روحانیان فرانسوي شود جلوگیري بھ عمل آمد
اولي، كھ بھ ظاھر از جانب پاپ خطاب . این واقعھ، انتشار دو سند ساختگي آتش خشم طرفین را دامن زد

ور غیر روحاني فرمانبردار پاپ باشد، بھ فیلیپ صادر شده بود، بھ پادشاه فرانسھ امر میكرد كھ حتي در ام
بھ آن قطب حماقت و بالھت اطالع ((و حال آنكھ در نامھ دومي فیلیپ خطاب بھ بونیفاكیوس مینوشت كھ 

ھاي جعلي را اكثر مردم بھ عنوان  این نامھ.)) میدھیم كھ ما در امور غیر روحاني تابع ھیچ فردي نیستیم
  . پ رد و بدل شده بود، قبول كردندھایي كھ واقعا میان پاپ و فیلی نامھ

را رسما در شھر پاریس، پیش روي پادشاه و شمار )) آوسكولتا فیلي((توقیع  ١٣٠٢در یازدھم فوریھ 
فیلیپ، بھ منظور جلوگیري از تشكیل یك شوراي روحانیان كھ مطمح . فراواني از اتباع وي، سوزانیدند

در . اریس اجالس نمایندنظر پاپ بود، فرمان داد كھ نمایندگان طبقات سھ گانھ قلمرو وي در ماه آوریل در پ
در تاریخ كشور فرانسھ كلیھ طبقات سھ گانھ اشراف، روحانیان، و عوام ھر كدام )) اتاژنرو((اولین 

علي رغم فرمان . جداگانھ در مقام مدافعھ از پادشاه و اختیارات مدني وي بھ حضور پاپ عریضھ نگاشتند
، كھ اموالشان نیز بھ سبب نافرماني ضبط شده اكید فیلیپ، در حدود چھل و پنج نفر از اسقفان فرانسوي

در این شورا بود كھ توقیع مشھور اونام . در شوراي روحانیان رم حضور یافتند ١٣٠٢بود، در اكتبر سال 
. تنظیم شد و دعاوي دستگاه پاپي را بھ طرزي بسیار دقیق و روشن معین كرد)) حریم واحد((سانكتام یا 

قط یك كلیساي واقعي وجود دارد و خارج از آن كلیسا رستگاري اخروي این توقیع اعالم میداشت كھ ف
  . مسیح را فقط یك تن است كھ آن تن فقط یك سر دارد نھ دو تا. میسر نیست

در جھان دو شمشیر یا دو رشتھ اختیارات . سر كلیسا و صدر دین، عیسي است، و نماینده وي پاپ در رم
اولي از آن كلیساست و دومي را شخص پادشاه بھ . دنیوي وجود دارد كھ یكي روحاني است و دیگري

. نیابت از جانب كلیسا در قبضھ دارد، لكن این حكومت دنیوي بستھ بھ اراده و رضایت كشیش است
اختیارات روحاني فوق اختیارات مدني قرار دارد، و فرمانرواي روحاني حق دارد پادشاھان را در نیل بھ 

توقیع . و ھر گاه كھ پا از جاده صواب بیرون نھند، آنھا را بر حذر دارد عالیترین مقاصد راھبر باشد
ما اعالم میداریم، تصریح میكنیم، و فتوا میدھیم بھ خاطر نجات اخروي : ((مزبور با این عبارت ختم میشد

مارس و ژوئن سال (الزم است كھ عموم افراد فرمانبردار پاپ رم واكنش فیلیپ تشكیل دو مجمع بود 
كھ در آن دو حاضران بونیفاكیوس را رسما مقصر شمردند و او را ستمگر، جادوگر، جاني، دغل، ) ١٣٠٣

زناكار، لواط گر، منصب فروش، بت پرست، و كافر اعالم كردند، و از یك شوراي عمومي كلیسا 
داد كھ پادشاه فرانسھ بھ گیوم دو نوگاره، كھ رئیس دیوان قضاي وي بود، دستور . خواستار عزل وي شدند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



. بھ رم رود و بھ پاپ اطالع دھد كھ فیلیپ از یك شوراي عمومي روحانیان چنین تقاضایي كردھاست
بونیفاكیوس، كھ در آن موقع در قصر پاپي واقع در آنانیي مقیم بود، اعالم داشت كھ فقط پاپ حق احضار 

مراسم مذھبي در كلیساھاي  شوراي عمومي كلیسا را دارد، و بي درنگ بھ تھیھ حكم تكفیر فیلیپ و تحریم
ولي پیش از آنكھ وي قادر بھ نشر احكام تكفیر و تحریم باشد، گیوم دو نوگاره، بھ اتفاق . فرانسھ مشغول شد

شاراكولونا، در راس جماعتي مركب از دو ھزار تن سرباز مزدور، بھ درون كاخ آنانیي ریختند، اخطاریھ 
  ). ١٣٠٣سپتامبر ٧(استعفاي وي شدند فیلیپ را بر پاپ عرضھ داشتند، و خواستار 

حاكي است كھ شارا سیلي بر صورت پاپ نواخت )) بسیار موثقي((روایت . بونیفاكیوس خودداري ورزید
بونیفاكیوس در این تاریخ ھفتاد و پنج . و اگر نوگاره مداخلھ نكرده بود، قطعا وي را بھ ھالكت میرساند

. ھنوز حاضر نبود سر تسلیم در برابر حریف فرود آوردسال داشت، از نظر جسماني ضعیف بود، لكن 
مدت سھ روز وي را در كاخش محبوس نگاه داشتند، و در خالل این مدت سربازان مزدور ھمچنان بھ 

آنگاه مردم آنانیي،بھ كمك چھارصد تن سوار از افراد ایل اورسیني، سربازان . تاراج كاخ مشغول بودند
ظاھرا در عرض این سھ روز زندانبانان وي ھیچ گونھ . آزاد كردندمزدور را تار و مار و پاپ را 

خوراكي بھ پاپ نداده بودند، زیرا ھنگامي كھ آزاد شد، در وسط میدان عمومي شھر آواز برداشت كھ 
اگر از میان شما، زن نیكو سیرتي بھ من لقمھاي نان و جامي شراب ایثار كند، بركات خداوندي و دعاي ((

افراد ایل اروسیني او را برداشتند و بھ شھر رم و واتیكان .)) رقھ راھش خواھم كردخیر خویش را بد
اكتبر  ١١(در آنجا بونیفاكیوس را تب شدیدي عارض شد و در عرض چند روز درگذشت . بازش گردانیدند

١٣٠٣ .(  

ن مزدور بھ جانشین وي، بندیكتوس یازدھم نوگاره، شاراكولونا، و سیزده تن دیگر را كھ در راس سپاھیا
مشھور است كھ ; یك ماه بعد بندیكتوس در پروجا در گذشت . داخل كاخ آنانیي ریختھ بودند تكفیر كرد

فیلیپ موافقت كرد كھ از انتخاب برتران دو گو بھ مقام پاپي . گیبلینھاي ایتالیا او را مسموم ساختند
ط مشي مقرون بھ سازش اتخاذ كند، طرفداري كند، بھ شرط آنكھ وقتي اسقف اعظم بھ مقام پاپي رسید، خ

جمیع افرادي را كھ بھ جرم ھجوم بر بونیفاكیوس تكفیر شده بودند ببخشاید، اجازه دھد كھ مدت پنج سال 
كشیشان فرانسوي ھمھ سالھ ده درصد از در آمد خود را بھ عنوان مالیات تحویل حكومت فرانسھ دھند، 

با این حال، وي را . ھاي فیلیپ موافقت كرد ازه با این خواستھمناصب و اموال افراد خانواده كولونا را اند
كاردینالھا بھ وي اخطار كردند كھ ). ١٣٠۵(بھ مقام پاپي برگزیدند، و برتران نام كلمنس پنجم بر خود نھاد

ماندنش در رم خطر جاني دارد، و بھ ھمین سبب بعد از اندكي تامل، و شاید ھم بر اثر تلقین ضمني از 
یپ، كلمنس مقر پاپي را از رم بھ آوینیون، واقع در كرانھ شرقي رود رون و درست بیرون سرحد جانب فیل

پاپي )) اسارت بابلي((بھ این نحو، شصت و ھشت سال ). ١٣٠٩(جنوب خاوري خاك فرانسھ، منتقل كرد
یم فرود دستگاه پاپي كھ خود را از چنگ آلمان رھانیده بود، اینك در برابر فرانسھ سر تسل. آغاز شد
  . میآورد

وي . كلمنس، با اراده ضعیفش، در دست آدمي چون فیلیپ كھ اشتھایش را حد و نھایتي نبود، آلت زبوني شد
مشھور  ١٢٩۶پادشاه فرانسھ را عفو كرد، خانواده كولونا را بھ مقام سابقش بازگردانید، توقیع پاپي مورخ 

) ١٣١٠(ان پرستشگاه را مجاز دانست، و سرانجام بھ كلریكیس الیكوس را لغو كرد، تاراج اموال شھسوار
موافقت كرد كھ محفلي مركب از روحانیان در گروزو، واقع در نزدیكي آوینیون، بھ محاكمھ بونیفاكیوس 

حین بازجوییھاي مقدماتي كھ در حضور پاپ و مباشران وي صورت گرفت، . بعد از مرگ مبادرت ورزند
یك سال قبل از رسیدن بھ مقام پاپي، از دھان خود بونیفاكیوس شنیده شش تن از روحانیان شھادت دادند كھ 

بودند كھ میگفت كلیھ قوانیني كھ ظاھرا از جانب خدا نازل شدھاست از ابداعات آدمیزادگان بوده است تا 
است انسان معتقد )) ابلھانھ((ھمچنین گفتھ بود كھ ; عوام را از ترس دوزخ بھ حسن سلوك مجبور سازند

ھ خدا در عین حال ھم یكي است و ھم سھ تا، یا اینكھ دوشیزھاي باكره باشد و كودكي بزاید، یا آنكھ باشد ك
خدا بھ صورت آدمي در آمده باشد، یا آنكھ ممكن باشد نان مبدل بھ جسم مسیح شود، یا آنكھ آخرتي وجود 

. ھ ھر فرد باسوادي چنین میداندمن چنین معتقدم و چنین میدانم، ھمان طور ك: ((و نیز گفتھ بود; داشتھ باشد
ما باید مثل خود عوام صحبت كنیم، لكن طرز فكر و اعتقادمان باید چنان باشد . عوام طور دیگري میپندارند
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بھ این نحو، این شش نفر از بونیفاكیوس نقل قول كردند، و سھ .)) كھ عدھاي معدود میپندارند و عقیده دارند
رئیس دیر سن ژیل واقع . زجویي قرار گرفتند، شھادت خود را تكرار كردندتن از آنھا كھ بار دیگر مورد با

در سان ژمینو خبر داد كھ بونیفاكیوس، وقتي ھنوز بھ كاردینالي كائتاني مشھور بود، رستاخیز تن یا روان 
كھ بھ  یكي از اینان اظھار داشت. چند تن از روحانیان دیگر نیز این نكتھ را تایید كردند. را منكر شده بود

این جز خمیر ((گوش خودش از بونیفاكیوس شنیده است كھ اشاره بھ نان مقدس كرده و گفتھ است كھ 
افرادي كھ سابقا از خدام خانھ بونیفاكیوس بودند مكرر او را متھم بھ ارتكاب معاصي .)) چیزي نیست

كیوس آدم شكاكي بود كھ جمعي دیگر گفتند كھ بھ نظر ایشان بونیفا. جنسي و انحرافھاي مقاربتي نمودند
  . ارتباط پیدا كند)) قواي شیطاني((میخواست بھ نیروي جادو با 

قبل از آنكھ خود دادرسي جریان یابد، كلمنس فیلیپ را ترغیب كرد كھ مسئلھ مجرمیت بونیفاكیوس را بھ 
س ھنگامي كھ آن شورا اجال. شوراي عمومي روحانیان، كھ قرار بود در وین تشكیل شود، واگذارد

، سھ تن از كاردینالھا در حضور مردم شھادت بھ اصیل آییني و عفت پاپ متوفا دادند، و دو )١٣١١(كرد
تن از شھسواران، بھ سنت قرون وسطایي، دستكشھاي خود را بھ عالمت بي گناھي پاپ متوفا بر زمین 

عوت بھ مبارزه را ھیچ یك از حاضران د. افكندند تا اگر كسي منكر است، بھ مبارزه با آنھا برخیزد
  . نپذیرفت و شورا قضیھ را منتفي اعالم داشت

VIII -  مروري بر احوال گذشتھ  

دالیلي كھ علیھ بونیفاكیوس اقامھ شد، راست یا دروغ، معرف موج شكاكیتي بود كھ در زیر جریان حوادث 
بھ ھمین نحو، . ختعھد بھ حركت در آمده بود، و زمینھ را براي پایان دادن بھ عصر ایمان آماده میسا

ضربتي كھ در آنانیي، اعم از جسماني یا سیاسي، بر بونیفاكیوس ھشتم وارد آمد از یك نظر معرف آغاز 
این پیروزي سوپرناسیونالیسم بود، ظفر حكومت بود بر كلیسا، غلبھ قدرت شمشیر . بود)) اعصار نوین((

دان ھوھنشتاوفن و بھ واسطھ شكستھاي خود حكومت پاپي بر اثر مبارزات خود با خان. بود بر جادوي كالم
فرانسھ و انگلستان بر اثر اضمحالل امپراطوري مقتدرتر شده بوند، . در جنگھاي صلیبي ضعیف شده بود

شاید پشتیباني توده مردم . و ثروت فرانسھ بھ واسطھ تسخیز النگدوك با كمك كلیسا رو بھ فزوني نھاده بود
نیفاكیوس ھشتم، نموداري از تنفر عمومي نسبت بھ افراط و تفریطھاي از فیلیپ چھارم در مبارزه با بو

مشھور است كھ بعضي از نیاكان نوگاره را عمال دستگاه . دستگاه تفتیش افكار و جھاد با آلبیگاییان بود
بونیفاكیوس متوجھ نشده بود كھ شركت در این ھمھ . تفتیش افكار زنده زنده در آتش سوزانیده بودند

صنعت و بازرگاني سبب پیدایش . تعدد طبعا سالحھاي حكومت پاپي را كند خواھد ساختمبارزات م
زندگاني و نحوه فكر . طبقھاي شده بود كھ بھ مراتب كمتر از طبقھ كشاورزان و روستاییان پابند دین بودند

الي پیدا مردمان روز بھ روز بیشتر متمایل بھ حكومت دنیوي میشد، و طبقھ غیر روحاني بھ تدریج پرو ب
  . میكرد، زیرا ھفتاد سال پس از این حوادث بود كھ حكومت كلیسا را در خود تحلیل میدید

اكنون كھ نظري بھ قھقرا میافكنیم و تمامي حوادث تاریخ مسیحیت التین را از مد نظر میگذرانیم، چیزي 
میان اقوام مختلف و كھ باالتر از ھمھ در خاطر ما موثر میافتد وحدت نسبي ایمان مذھبي است كھ در 

یعني  -گوناگون وجود داشت، و قدرت كلیساي رم است كھ با سلسلھ مراتبي دامن گستر بھ اروپاي باختري 
چنان وحدت فكر و اخالقیاتي بخشید كھ  -دنیایي خالي از اقوام اسالو و دور از امپراطوري بیزانس 

دیده نشده است كھ یك سازمان نفوذي این ھیچ مورد دیگري در تاریخ بشر . نظیرش ھرگز دیده نشده بود
  . قدر ژرف بر اینھمھ مردم، و دوراني چنین طوالني داشتھ باشد

امپراطوري مغول، یا امپراطوري انگلیس در عصر جدید دویست سالي . سال بود ۴٨٠پومپیوس تا آالریك 
تا فوت بونیفاكیوس ) ٨١۴(بیشتر دوام نیاورد، حال آنكھ كلیساي كاتولیك رم از ھنگام مرگ شارلماني 

سازمان و دستگاه اداري آن بھ ظاھر . سال مقتدرترین حكومتھاي اروپا بود ۴٨٩مدت ) ١٣٠٣(ھشتم 
كفایت امپراطوري روم را نداشت، عمال و مامورانش از نظر لیاقت یا فضل بھ پاي افرادي كھ رتق و فتق 
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سیدند، لكن كلیسا دنیاي پر جار و جنجالي را ایاالت و سرزمینھاي قیصرھا در كف با كفایت ایشان بود نمیر
بھ ارث برد كھ در تمام شئون آن بربریت حكمفرما بود، و چارھاي نداشت جز آنكھ از راھي سخت و 

با تمام این اوصاف، كشیشان آن دستگاه . دشوار مردم را بھ وادي آرامش و تمدن رھبري كند
ج قرن تفوق كلیساي كاتولیك رم، تنھا تعلیماتي كھ در تعلیمدیدھترین مردان عھد خود بودند، و در طي پن

فتاوي محاكم كلیسایي عادالنھترین نوع خود در . اروپاي باختري وجود داشت نتیجھ تالش فراوان آنان بود
دربار پاپي آن، با وجودي كھ گاھي رشوه گیر و زماني تطمیع ناپذیر بود، تا . آن عھد محسوب میشدند
جھاني را براي وساطت در مرافعات بین المللي و محدود كردن منازعات انجام حدودي كار یك دادگاه 

میداد، و ھر چند كھ آن دربار ھمیشھ جنبھ ایتالیایي داشت، باید در نظر داشت كھ ایتالیاییھا سر آمد عقال و 
بھ  متفكران آن قرون بودند، و بھ عالوه در جھان مسیحي التین ھر كس از ھر درجھ و ملتي میتوانست

  . عضویت آن دربار ارتقا یابد

با وجود دغلبازي، كھ معموال از ضمایم و ملحقات قدرت اشتراكي بشري است، بھ صرفھ و صالح ھمگي 
بود كھ حكومتي فوق حكومتھا و شاھان اروپا وجود داشتھ باشد تا بتواند در صورت لزوم از آنھا مواخذه 

قرار میبود كھ حكومتي جھاني قدم بھ عرصھ وجود نھد، چھ  اگر. كند و اختالفات میان آنھا را تخفیف دھد
چیز شایستھتر از آنكھ سریر پطرس را قرارگاه خود سازد، تا از آنجا افراد، ولو آنكھ دیدگاھشان محدود 

كدام تصمیمات بود كھ مثل . باشد، بتوانند با نظري اقلیمي، و بھ اتكاي سوابق چندین قرن، قضایا را بنگرد
كھ او را بھ نام خلیفھ خدا گرامي میداشتند، بي ھیچ گونھ مخالفتي، مورد قبول تقریبا عموم  فتاوي مردي

بھ  ١٢۴٨مردمان اروپاي باختري قرار گیرد یا سھالالجراتر از احكام وي باشد ھنگامي كھ لویي نھم در 
ي از فرانسھ عزم جنگ صلیبي فرانسھ را ترك گفت، ھنري سوم، شاه انگلستان، تقاضاھاي بسیار سنگین

پاپ اینوكنتیوس چھارم تھدید كرد كھ اگر ھنري اصرار ورزد، . كرد و در تدارك ھجوم بر آن كشور برآمد
ھنري كھ حال بدین منوال دید، از اجراي نقشھ . وي كلیھ مراسم مذھبي را در انگلستان تحریم خواھد كرد

ناھگاه محكمي در برابر ستم و ھیوم، فیلسوف شكاك، گفت كھ قدرت كلیسا پ. خویشخودداري ورزید
اگر كلیسا نفوذ خود را صرفا در راه مقاصد معنوي و اخالقي بھ كار برده و . بیعدالتي پادشاھان بود

ھرگزدر پي منافع و مقاصد مادي نرفتھ بود، احتمال داشت بھ ھمام مقام منیعي رسد كھ غایت آمال 
ھنگامي . وحانیش بر قدرتھاي فیزیكي ممالك فایق آیدگرگوریوس ھفتم بود، و ھیچ بعید نبود كھ اختیارات ر

كھ اوربانوس دوم جھان مسیحي را بھ ضد تركان متحد ساخت، آمال گرگوریوس تقریبا تحقق یافتھ بود، 
لكن چون اینوكنتیوس سوم، گرگوریوس نھم، آلكساندر چھارم، و بونیفاكیوس ھشتم بھ جنگھاي خود علیھ 

رزات با فردریك دوم و افراد خانواده كولونا، نام صلیبي اطالق كردند، آن آلبیگاییان، و ھمچنین بھ مبا
  . آرمان بزرگ در دست پاپھا، كھ بھ خون مسیحي آلوده شده بود، تكھ تكھ گشت

ھر جا كھ كلیسا در معرض تھدید نبود، در مقابل آراي متفاوت، حتي عقاید بدعتگذاران، تساھلي در خور 
ھایي كھ بھ ھمت كلیسا  وفان قرون دوازدھم و سیزدھم، حتي بین استادان دانشگاهدر میان فیلس. نشان میداد

تنھا چیزي . تاسیس و زیر نظر اولیاي آن دستگاه اداره میشدند، بھ آزادي عقیده غیر منتظرھاي بر میخوریم
خور فھم آنان كھ كلیسا طلب میكرد آن بود كھ مباحثاتي از این قبیل باید فقط محدود بھ طبقھ با سواد و در 

ھاي انقالبي از مردم درخواست كند كھ كیش خود را رھا سازند و از كلیسا  باشد، نھ آنكھ بھ صورت بیانیھ
  . دست بردارند

از آنجا كھ كلیسا شامل تمامي خالیق بود، الجرم : ((پركارترین منقدان اخیر كلیسا درباره این بنیاد مینویسد
فكار تا افراطیترین شك و تردیدھا در برداشت، و بسیاري از این ھر نوع عقیدھاي را از خرافیترین ا

عناصر غیر متعارفي چون ھمھ گونھ رعایت ظواھر را میكردند، آزادي عملشان بھ مراتب زیادتر از آن 
رویھمرفتھ تصوري كھ از كلیساي التیني قرون وسطایي در ذھن ما نقش .)) بود كھ عموما تصور میكردند

سازمان در ھم پیچیدھاي است كھ، با وجود تمام نقایص و خطاھاي پیروان و رھبران میبندد عبارت از 
جایزالخطاي آن، تا اعال درجھ آن میكوشد كھ نظام اجتماعي و اخالقي را مستقر سازد و، در میان 

ھاي یك تمدن كھنسال و احساسات پرجوش یك جامعھ جوان، مایھ اشاعھ كیشي شود كھ پایھ فكر را  خرابھ
كلیساي قرن ششم اروپا را امواج سرگرداني از اقوام مھاجر بربر، . ال بخشد و روح را تسكین دھداعت
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معجون درھمي از زبانھا و كیشھاي مختلف، و دنیاي گیج كنندھاي از قوانین غیر مدون و بي حد و حساب 
عھاي آن قدر نیرومند كلیسا بھ چنین دنیایي یك اصول اخالقي ارزاني داشت قائم بھ مصوبات فوقالطبی. دید

ھا را  ھاي غیر اجتماعي افراد بي پروا را سد كند، بھ چنین دنیایي گوشھ امن صومعھ كھ بتواند جلو انگیزه
كلیسا چنین ; اعطا كرد تا آنكھ مردان و زنان و نسخ كتابھاي كالسیك از گزند و دستبرد زمانھ محفوظ مانند

ھاي خود تربیت كرد، و  مردمانش را در مكاتب و دانشگاهدنیایي را با محاكم اسقفي خود اداره كرد، 
. سالطین روي زمین را آرام ساخت تا بھ انجام مسئولیتھاي اخالقي و تكالیف سنگین صلح پروري قیام كنند
كلیسا زندگاني كودكان خود را با اشعار و درام و نغمات منور كرد، منبع الھام ایشان در پیدایش عالیترین 

ریخ بشري شد، و از آنجا كھ قادر نشد مدینھ فاضلھاي از مساوات در میان افرادي كھ از لحاظ آثار ھنري تا
كفایت مساوي نبودند ایجاد كنند، بھ سازمانھاي خیریھ و بھبود احوال مستمندان بذل توجھ، و تا حدودي 

فصل ریخ بي شك، كلیسا بزرگترین عامل اشاعھ تمدن در تا. ضعفا را در برابر اقویا حراست كرد
  سیام

  

  اخالق و رسوم عالم مسیحي

١٣٠٠-٧٠٠  

I - اصول اخالق مسیحي  

یا، بھ عبارت  -ھنگامي كھ آدمي در جنگل یا در مرحلھ شكار زندگي میكرد، ناگزیر بود حریص باشد 
زیرا وقتي فرصت  -دیگر، بھ اشتیاق تمام دنبال خوراكي برود، و با ولع تمام ھر چھ را یافتھ است ببلعد

انسان . خوھد بود خوردن غذا برایش دست میداد، ھیچ اطمینان نداشت كھ كي دوباره چنین امري میسر
اولیھ ناگزیر بود در روابط جنسي حساس باشد، و اكثر در ھرج و مرج جنسي بھ سر میبرد، زیرا افزایش 

چون مرد خود را مكلف میشمرد كھ در صورت . میزان مرگ و میر طبعا موجب افزایش موالید میشد
; اي انجام چنین امري آماده نگاه داردامكان باید ھر زني را آبستن كند، لذا ناگزیر بود ھمواره خود را بر

آنچھ امروزه از . مجبور بود موجودي ستیزھجو، و براي خوراك یا ھمسر دایما حاضر بھ جنگ باشد
  . رذایل است روزي در زمره فضایل و ضروري براي بقاي بشر محسوب میشد

انواع نیز، سازمان اجتماعي لكن بشر ھنگامي متوجھ شد بھترین طریقھ بقا، نھ فقط براي افراد بلكھ براي 
بھ موجب این اصول، ; است كھ وسایل شكار را بر زمین نھاد واصولي براي نظام اجتماعي پي ریخت

مجبور بود غرایزي را كھ روزي در مرحلھ شكار فوق العاده بھ كار میخورد در ھر پیچ و خمي در بند 
اخالقي، ھر تمدني عبارت از تعادل و از نظر موازین . نظارت آورد تا تشكیل جامعھ را ممكن سازد

غرایز بدون وجود منھیات تمدن . تنازعي است بین غرایز جنگلي افراد و منھیات یك اصول مدون اخالقي
مسئلھ اساسي در . را از میان برمیدارند، و منھیات بدون وجود غرایز زندگي را بھ پایان میرسانند

یل دھند تا بي آنكھ ریشھ حیات را سست كند، تمدن را از اخالقیات آن است كھ تا چھ حد منھیات را تعد
  . زوال نگاه دارد

در امر تخفیف خشونتھا، ھرج و مرجھاي جنسي، و حرص بشري، پارھاي از غرایز كھ اكثر جنبھ 
عشق پدر و مادري، در بین جانوران و آدمیان، نظام طبیعي اجتماعي خانواده . اجتماعي داشتند تفوق شدند

حاكمیت پدر و مادر، كھ خود نیمي حكایت . رد كھ متضمن كمك متقابل و انضباطي آموزنده بودرا پدید آو
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الم عشق و نیمي لذت ستمكاري بود، سبب انتقال مجموعھ نجات بخشي از نظامات سلوك اجتماعي بھ طفل 
ي غیر نیروي متشكلي كھ سر كرده ایل، شخص خاوند، شھر، یا حكومت بھ ھم رسانید نیرو. خود راي شد

عشقي كھ فرد بھ قبول ھمگان داشت . متشكل افراد را محدود كرد یا اكثر بھ حیلھ بر آن پیشدستي جست
رسم و تقلید، نوجوانان را گاه و بیگاه وادار بھ پیروي از روشھایي . نفس خود سر را تابع اراده خلق كرد

غریزه را با بیم عقوبت متوحش قانون، . كرد كھ بھ حكم تجربیات قوم مورد تصویب قرار گرفتھ بودند
  . وجدان، نوباوگان را با یك مشت منھیات بي شمار رام كرد. ساخت

ھاي اخالقي طبیعي یا غیر مذھبي براي جلوگیري انگیزشھاي بدون تاملي  كلیسا معتقد بود كھ این سرچشمھ
میگفت این ; نمیكرد كھ زندگي آدمیزاد را در جنگل حفظ میكرد، لكن مخل نظم در یك اجتماع بود، كفایت

ھا نیرومندتر از آنند كھ یك قدرت حاكمھ بشري بتواند آنھا را در چھار چوب مصوبات خود  انگیزه
اگر . محصور سازد، خاصھ كھ قادر نیست در ھمھ حال و ھمھ جا حاضر و بر اعمال افراد ناظر باشد

آن را سخت با تمایالت و غرایز قرار میبود مجموعھاي از اصول اخالقي را پیروي كرد كھ مردم رعایت 
الزم ; خویش ناسازگار بینند، ضروري بود كھ ھمگان این قوانین را ناشي از یك منبع فوقالطبیعھاي بدانند

بود كھ ھمھ معتقد شوند این اصول اخالقي از بارگاه االھي نازل شده است تا، بدون ھیچ گونھ ضمانت 
حتي اختیارات . لوتترین زوایاي حیات آنھا را محترم شمرداجرایي، نفس آدمي در پنھانیترین لحظات و خ

پدر و مادر كھ این قدر براي نظام اجتماعي اخالقي ضرورت دارند، در مبارزه با غرایز بدوي شكست 
براي آنكھ دیني كمر بھ خدمت . میخورند، مگر آنكھ قائم بھ معتقداتي مذھبي باشند كھ بھ طفل تلقین كردھاند

آن جامعھ را از ھالك برھاند، باید در برابر غریزه مبرمي كھ نھ در برابر قوانین انساني جامعھاي بندد و 
آن قدر (بھ عالوه، . بلكھ در برابر فرامین بي چون و چرا و قاطع االھي زبان درازي میكند مقاومت ورزد

تمجید و تكریم در آن احكام االھي بایستي نھ فقط متضمن ) آدمي گناھكار یا بھ عبارت دیگر وحشي است كھ
مورد افرادي باشند كھ فرامین مزبور را گردن مینھند، و نھ فقط متضمن توبیخ و مجازاتھا درباره كساني 

باشند كھ از آن دستورات سرپیچي میكنند، بلكھ در عین حال براي اعمال حسنھ بدون پاداش امید نیل بھ 
الزم بود كھ این احكام . بھ دوزخ را وعید دھندبھشت را وعده كنند، و براي گناھان بدون جزا ترس رفتن 

  . نھ از جانب موسي بلكھ از درگاه خداوند صادر شده باشد

از آنجا كھ اساس فرضیھ غرایز بدوي، و ارتباط آن با ادامھ حیات نوع، با حال آدمیزاد در جامعھ متمدن 
این امر، مانند اعتقاد . ا جلوه كردتناسب نداشت، در االھیات مسیحي بھ صورت آرایي درباره گناه آدم و حو

بھ كرمھ در عقالني در بیان آنھمھ آالم و اثقامي كھ ظاھرا بشر بي ھیچ دلیل موجھي خود را مجبور بھ 
بھ عبارت دیگر، بشر میگفت كھ اگر امروز خیر گرفتار سر پنجھ شر است، علت این ; تحملش میدید

یھ مسیحي، تمام نژاد بشر بھ گناه آدم و حوا آلوده شده طبق فرض. شكست چیزي نیست جز گناھان نیاكان ما
بھ مطالبي اشاره كرده بود كھ كلیسا آن را بھ ) ١١۵٠حد(خویش ) احكام(گراتیانوس در كتاب دكرتوم . بود

ھر آدمیزادھاي چون حاصل : ((وي نوشت. طور غیر رسمي بھ منزلھ ركني از تعالیم خود قبول كرد
با گناھكاري ذاتي بھ دنیا آمدھاست، محكوم بھ شرارت و مرگ است، و لذا  مجامعت مرد و زني میباشد،

چنین موجدي را فقط لطف رباني و كفاره مرگ عیسي بر .)) كودكي است كھ باید تاوان این گناه را بدھد
یا، بھ عبارت دیگر، غرض این بود كھ فقط پیروي از موجود (صلیب میتواند از تباھي و لعن ابدي برھاند 

نیني چون مسیح مصلوب میتوانست آدمي را از قید اعمال تشددآمیز، آز، و بند شھوت نجات دھد و او و ناز
ترویج این آرا، ھمراه با بروز سوانحي طبیعي كھ مغز آدمي .) جامعھاش را از ورطھ ھالك برھاند

براي گناھان بشمرد، بھ نمیتوانست دلیل موجھ براي آنھا پیدا كند، اال آنكھ این گونھ بالھا را مجازاتھایي 
بسیاري از مسیحیان قرون وسطي یك حس ناپاكي، فساد، و گناه جبلي بخشید كھ در قسمت بیشتر ادبیات 

از آن بھ بعد بود كھ حس گناھكاري و بیم عذاب اخروي تا دوران . منعكس شد ١٢٠٠اقوام اروپایي قبل از 
ددا در میان پیرایشگران پروتستان با مھابت اصالح دیني كاتولیك رو بھ كاھش گذاشت، و پس از آن مج

  . جدیدي سر برداشت 

غرور، آز، : گرگوریوس اول، و عالمان االھي بعد از وي، گناھان كبیره را ھفت تا میشمردند، از این قرار
در برابر این گناھان ھفتگانھ بھ ھفت صفت نیك نیز قایل بودند . حسد، خشم، شھوت، شكمبارگي، و تنبلي
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و این چھار، كھ مورد ستایش ; یا فضایل دوران شرك میشمردند)) طبیعي((كھ چھارتا از آنھا را فضایل 
بر این . فیثاغورس و افالطون قرار گرفتھ بود، عبارت بود از بصیرت، شجاعت، نصفت، و میانھ روي

عبارت میشد از  چھار صفت سھ فضیلت دیگر را كھ ناشي از علوم االھي میدانستند میافزودند، و آن سھ
مسیحیت با آنكھ فضایل دوران شرك را قبول كرد، ھرگز آنھا را در تعالیم خود . ایمان، امید، و محبت

دین مسیح ایمان را بر علم، شكیبایي را بر شجاعت، عشق و رحمت را بر معدلت، و كف .مستحیل نساخت 
كھ از صفات بارز (وشید، و نخوت را در ترفیع فروتني ك. نفس و طھارت را بر میانھ روي رجحان مینھاد

گاھي سخن از حقوق آدمي بھ میان . از بزرگترین گناھان كبیره دانست) انسان غایت مطلوب ارسطو بود
كشید، لكن اساس تاكیدش بیشتر بر وظایف شخص نسبت بھ خویشتن و نسبت بھ ھمنوعان، بھ كلیسا، و بھ 

میخواند، )) عیساي مھربان، مالیم طبع، و سلیم((یسي را وقتي كلیسا در ترویج آراي خویش ع. خداوند بود
ھیچ ترسي از آن نداشت كھ مردان را موجوداتي حلیم و لطیف گرداند، بر عكس، مردان جھان مسیحي 

التیني در قرون وسطي، بھ علت مواجھھ با تنگناھا و مشكالت بیشتر، فلسفي مثل افراد و حكومتھا، قھرا بھ 
  . كل میپذیرند و تجلي میكننداقتضاي زمان و مكان ش

II - رعایت اصول اخالق پیش از ازدواج  

اكنون سوالي كھ پیش میآید این است كھ پرھیزكاري مردمان قروي وسطي تا چھ حدودي معرف یا مجوز 
فرضیات اخالقي آن عھد بود ابتدا، بي آنكھ در صدد اثبات قضیھاي باشیم، ببینیم اوضاع و احوال آن جامعھ 

  . رار بوداز چھ ق

بھ این معني كھ كودك را بھ موجب این آیین : اولین رویداد اخالقي زندگي فرد مسیحي، غسل تعمید بود
مقدس و با رسوم خاصي وارد جامعھ و عضو كلیساي مسیحي میكردند، و بھ این نحو كودك را نیابتا بھ 

)) نام مسیحي(( ھر كودكي ضمن این آداب صاحب یك. رعایت نظامات و قوانین كلیسایي مكلف میساختند
نام خانوادگي ممكن بود از . بھ عبارت دیگر، ھنگام تعمید، نام یكي از قدیسان دین را بر وي مینھادند: میشد

منابع مختلف گرفتھ شده باشد و با قرابت آدمي بھ نسلھاي گذشتھ، یا مشاغل خانوادگي، یا اماكن، یا عضوي 
گرگوریوس كبیر، . از شعایر كلیسا ارتباط داشتھ باشداز اعضاي بدن، یا صفتي از صفات، و یا حتي یكي 

اكثر زنان مستمند . مثل روسو، مادران را تشویق میكرد كھ نوزادان خود را خود شیر دھند و بپرورانند
كودكان مانند این دوره محبوب بودند، لكن . چنین میكردند، ولي بیشتر بانوان طبقھ اعیان چنین نمیكردند

با وجودي كھ مرگ و میر در میان نوزادان و نوجوانان شیوع فراوان داشت، . ھ میكردندبیشتر آنھا را تنبی
كودكان، بھ علت كثرت عده، یكدیگر را تادیب میكردند و بھ حكم اصطكاك متمدن . عده آنھا بسیار زیاد بود

فتند، و این كودكان در شھر و روستا فنون متعدد را از بستگان و ھمبازیھاي خود فرا میگر. میشدند
تومازو دا چالنو، از وقایعنگاران قرن سیزدھم، . معلومات و شرارتشان بھ سرعت رو بھ فزوني مینھاد

ھا زبان باز میكنند، بھ آنھا درس خباثت آموختھ میشود، و ھر قدر پا بھ  بھ مجردي كھ پسر بچھ: ((نوشت
لكن این نكتھ را باید .)) بھ یادگار دارندسن میگذارند، بھ تدریج بدتر میشوند، تا آنكھ فقط از مسیحیت نامي 

سن كار براي پسران دوازده . در نظر داشت كھ دانشمندان علم اخالق معموال تاریخنویسان خوبي نیستند
  . سالگي بود و بلوغ قانوني در شانزده سالگي آغاز میشد

مالي، یعني توانایي بلوغ . طبق اخالقیات مسیحي، بھ نوجوانان چیزي درباره مسائل جنسي گفتھ نمیشد
برآمدن از عھده كفاف خانواده، معموال بعد از سن بلوغ طبیعي یعني نیل بھ قدرت تولید مثل حاصل میآمد، 

و از آنجا كھ مدتي طول میكشید تا جوان استطاعت گرفتن ھمسر را پیدا كند، احتمال میرفت كھ ھر نوع 
بھ عالوه كلیسا معتقد بود كھ اگر جوان پیش از . راھنمایي جنسي بر مشقات این دوران انتظار بیفزاید

ازدواج، رابطھ جنسي با زني نداشتھ باشد، این كف نفس سبب دوام و وفاداري زن و شوھر نسبت بھ 
با تمام این اوصاف، جوان قرون وسطایي تا سن . یكدیگر خواھد بود بھداشت عمومي كمك خواھد كرد

با بروز جنگھاي صلیبي، شیوع آراي . نسي برخوردار شده بودشانزده محتمال بھ انحاي مختلف از لذات ج
ھا، و لواط، كھ در اوان اشاعھ مسیحیت بھ سختي مردود  مردم مشرق زمین، گوشھگیري رھبانان و راھبھ
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، ھانري، پیر دیر كلروو، در باره فرانسھ ١١٧٧در سال . و ناپسند شمرده شده بود، از نو رواج یافت
فیلیپ زیبا، پادشاه فرانسھ، .)) یمي لواط مجددا از میان خاكستر سربلند میكندآن عادت قد((نوشت كھ 

رساالتي كھ از طرف كلیسا . شھسواران پرستشگاه را متھم بھ ارتكاب این قبیل انحرافھاي جنسي نمود
نام ھاي گناھان منتشر میشد، ھمین قبیل تبھكارھا را، از جملھ مجامعت با جانوران را،  براي تعیین كفاره

ھرگاه این مجامعتھا مكشوف میشد، مجازات . ظاھرا افراد با انواع و اقسام حیوانات جفت میشدند. میبرد
در اسناد مربوط بھ پالمنت انگلستان بھ مواردي عدیده بر . مرتكبین، اعم از انسان و حیوان، مرگ بود

یل بزھكاریھا زنده زنده میخوریم كھ سگھا، بزھا، گاوان، خوكھا، و غازھا را با مرتكبین این قب
  . موارد ھمخوابگي با محارم بسیار زیاد است . سوزانیدھاند

ظاھرا مناسبات جنسي قبل از زناشویي و بعد از آن بھ ھمان اندازه رایج بوده است كھ از اعصار باستان تا 
كرده بود، سیل طبیعت ھوسباز مرد از سیل بندھایي كھ قوانین كلیسایي براي عوام ایجاد . قرن بیستم

سرازیر میشد، و برخي از زنان نیز احساس میكردند كھ میتوان با طاعات ھفتگي كفاره لذات شھوت آني 
شھسواراني كھ در برابر یك بوسھ . با وجود مجازاتھاي بسیار سخت، ھتك نوامیس امري عادي بود. را داد

، ممكن بود دل بیقرار را با وصال یا لمس دستي بھ خدمت بانوان یا دوشیزگان نجیبزاده كمر بستھ بودند
بعضي از بانوان تا چنین محبتي را در حق شھسوار مبذول نمیداشتند، غیر . كنیزكان بانو تسكین بخشند

شھسوار التورلندري از شیوع زناكاري در میان جوانان . ممكن بود بتوانند با وجدان راحتي بھ خواب روند
عتبار باشد، برخي از رجال طبقھ وي در صحن كلیسا و حتي بر اگر اقوال وي مناط ا. اشرافي متاسف بود

دو تن ملكھ، در ایام روزه بزرگ، ((ھمین شھسوار نقل میكند كھ . زنا میكردند)) روي محراب كلیسا((
ویلیام آو .)) حین مراسم عبادت، در صحن كلیسا از عمل پلید خود متلذذ شدند... روز پنجشنبھ مقدس

سر و جان را فداي شكمپرستي و فسق ((ورمان را مردماني توصیف میكرد كھ ممزبري طبقھ اشرافي ن
جھان مسیحي پر بود از اطفال حرامزاده، و . ھاي خود را با یكدیگر مبادلھ میكنند و ھمخوابھ)) كردھاند

قھرمانان چندین ساگاي قرون وسطایي، از جملھ . حرامزادگي موضوع اصلي ھزاران قصھ مختلف شد
ثر، گوین، روالن، و ویلیام فاتح،و عدھاي از شھسواران كتاب وقایعنامھ فرواسار، ھمھ كوھولین، آر

  . افرادي حرامزاده بودند

طبق اظھارات اسقف بونیفاكیوس، برخي از زنان كھ عازم . فحشا خود را با اوضاع زمانھ سازگار میكرد
از پس . ارج سفر را تامین میكردندزیارت اماكن متبركھ بودند، در شھرھاي بین راه، با فروش خویشتن مخ

در میان صفوف صلیبیون، جماعتي از ((آلبر، اھل اكس، خبر داد كھ . ھر كھ بھ قدر دشمن خطرناك بود
ھمگي این مردمان، بدون ھیچگونھ فرق جنسي، باالتفاق . زنان حركت میكردند ملبس بھ لباسھاي مردان

) ١١٨٩(در محاصره عكا)). امیدوار بودندھمسفر، و بھ احتمال نوعي ھرج و مرج جنسي موحش 
براي تسكین خاطر سپاھیان ... سیصد تن از زنان زیباي فرانسوي: ((عمادالدین، تارخنویس عرب، مینویسد

  ... فرانسوي از راه رسیدند

ھنگامي كھ لشكریان مسلمان )) ;زیرا این افراد حاضر نمیشدند بدون وجود زنان بھ میدان جنگ قدم گذارند
در نخستین جنگ صلیبي سن لویي، بھ گفتھ . ا بدین منوال دیدند، خواستار دلخوشي مشابھي شدندحال ر

بساط فحشاي خود را در اطراف خیمھ ((تاریخنویس آن شاه، ژوئنویل، خاوندھایي كھ مالزم ركاب بودند 
ا بھ تقلید از ھا، بھ ویژه در پاریس، براي رفع حوایج ضروري ی دانشجویان دانشگاه.)) سلطاني گستردند

دیگران خود را در تنگنا دیدند، و بھ ھمین سبب بود كھ دختران جوان مراكزي براي پذیرایي آنھا تشكیل 
  . دادند

برخي از شھرھا مانند تولوز، آوینیون، مونپلیھ، و نورنبرگ فحشا را زیر نظر مقامات شھر عملي مجاز 
زنان روسپي، زنان پاكدامن جرئت قدم نھادن بھ معابر دانستند، زیرا معتقد بودند كھ بدون وجود این گونھ 

اگر زنان فاحشھ را از میان بردارند، دنیا بر اثر : ((قدیس آوگوستینوس نوشتھ بود. را نخواھند داشت
در شھر لندن قرن دوازدھم، . و قدیس توماس آكویناس با این نظر موافق بود)) ;شھوات متشنج خواھد شد
 stewsیا  bordellsھاي فواحش قرار داشت كھ آنھا را بھ انگلیسي  از خانھنزدیكي پل لندن، ردیفي 
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در آغاز اجازه تاسیس این قبیل مراكز از طرف اسقف وینچستر صادر شد، و بعدا پارلمنت با . میخواندند
  . كرداین امر موافقت 

ھا نباید  پارلمنت انگلستان مقرر میداشت كھ ھیچ یك از متصدیان فاحشھخانھ ١١۶١قانون مصوب 
تا آنجا كھ میدانیم، این كھنسالترین  - باشد نگاه دارند )) مرض خطرناك سوزاك((فاحشھاي را كھ مبتال بھ 

، لویي ١٢۵۴در سال . تقانوني است كھ براي جلوگیري از شیوع امراض مقاربتي در جھان دیده شده اس
این حكم بھ موقع اجرا گذاشتھ شد، و دیري نپایید كھ . نھم فرمان داد كھ كلیھ فواحش را از فرانسھ تبعید كنند

اعیان بورژوا زبان شكایت دراز كردند كھ . ھرج و مرجي نظیر آنچھ بود، منتھا مخفیانھ، صورت گرفت
در برابر كشش و التماسھاي سربازان و طالب، مصون  تقریبا غیر ممكن است عفت زنان و دختران آنھا،

). ١٢۵۶(سرانجام، انتقاد از حكم پادشان بھ قدري عمومیت یافت كھ مجبور بھ نسخ آن شدند. و محفوظ ماند
بھ موجب فرمان جدیدي، مقرر شد كھ فواحش در برزنھا و كویھاي بخصوص پاریس حق اقامت و كار 

شاه عیاشان، الواط، و ((یشان معین و پلیس قرار دادند كھ عوام وي را داشتھ باشند، پوشاك و تزئینات ا
لویي نھم در حال نزع بھ فرزند خویش توصیھ كرد كھ فرمان اخراج فواحش را . میخواندند)) ھرزھگردان

 قانون. فیلیپ خواستھ پدر را اجابت كرد، و نتایج حاصلھ از ھمان قرار بود كھ قبال دیدیده بودند. تجدید كند
، در )١٣١١(بھ گفتھ دوران دوم، اسقف ماند . بھ قوت خود باقي ماند، لكن بھ موقع اجرا گذاشتھ نشد

ھایي وجود داشت و پلیس پاپ، در مقابل اخذ مبلغي، كاري بھ كارمتصدیان این  نزدیكي واتیكان فاحشھخانھ
روسپیاني كھ توبھ كرده كلیسا نسبت بھ فواحش رویھاي مشفقانھ اتخاذ كرد، براي . قبیل مراكز نداشت
ھاي مخصوص دایر ساخت، و وجوھاتي را كھ فواحش توبھكار بھ كلیسا ھدیھ میكردند،  بودند، دارالعجزه

  . در بین ضعفا پخش میكرد

III - ازدواج  

یك كودك ھفت سالھ . در عصر ایمان، دوران جواني كوتاه بود، و ازدواج خیلي زود صورت میگرفت
. میتوانست نامزد شود، و این قبیل نامزدیھا صرفا براي تسھیل كار انتقال یا حفظ اموال صورت میگرفت

ھ این وسیلھ گراس دوسلبي را در چھارسالگي بھ عقد ازدواج یكي از اشراف عالي قدر در آوردند تا ب
دیري نپایید كھ آن شوھر درگذشت، و گراس در شش سالگي . اموال و امالك فراوان آن دختر محفوظ ماند

این گونھ . بھ ازدواج یكي دیگر از خاوندان در آمد، و باالخره در یازده سالگي شوھر سومي اختیار كرد
در دوازده سالگي و در مورد پسر ازدواجھا را در ھر زماني قبل از زفاف، كھ ظاھرا در مورد دختر 

  . چھارده سالگي بود، میشد فسخ كرد

اگر طرفین عقد ازدواج ھر دو بالغ بودند، در آن صورت كلیسا براي ازدواج معتبر رضایت پدر و مادر یا 
كلیسا ازدواج دختراني را كھ كمتر از پانزده سال داشتند ممنوع كرد، لكن . قیم را غیرضروري میدانست

باب مستثنیات فراواني قایل شد، زیرا در این قضیھ مالكیت بھ مراتب مھمتر از ھوسبازیھاي دل  در این
داماد وجھي یا . شیدا بود، و ازدواج در واقع امري بود جزئي كھ میبایست تابع مقتضیات مال و منال شود

و متعھد میشد كھ  میداد،)) زیر لفظي((ھدایایي بھ اولیاي عروس پیشكش میكرد، بھ خود عروس یك نوع 
در انگلستان معموال این حق یك سوم اموال غیر منقول . سھمي از دارایي خود را بھ زن اختصاص دھد
خانواده عروس تحفي بھ خانواده داماد میدادند و براي . شوھر بود، كھ مادامالعمر بھ وي تعلق میگرفت

ھاي كتاني، ظروف، اثاثھ  مقداري پارچھعروس جھیزیھاي معین میكردند، كھ قاعدتا مشتمل بود بر لباس، 
نامزدي عبارت بود از تبادل قول و قرار میان طرفین، و خود ازدواج عبارت . خانھ، و پارھاي اوقات ملك

میگفت یا بھ عبارت دیگر بھ طیب خاطر، خود )) بلھ((و ھمسر كسي بود كھ در پاسخ مرد ; بود از یك عھد
  . ردرا مكلف بھ رعایت تعھد زناشویي میك

میان طرفین، و بدون ھیچ گونھ تشریفات حقوقي یا مذھبي دیگري، انجام میشد بھ عنوان ازدواج معتبر 
بھ این طریق، كلیسا میخواست مانع از آن شود كھ مردان شھوت پرست زنھا را وسیلھ خوشي . قبول داشتند
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پیوندھا را بر زناكاري یا گرفتن  بھ ھمین جھت بود كھ این گونھ; موقتي قرار دھند و بعد آنھا را رھا كنند
لكن بعد از قرن دوازدھم كلیسا ازدواجھایي را كھ بدون تصویب مقامات . ھمخوابھ مرجح میشمردند

، مقرر داشت كھ حتما در این )١۵۶٣(روحاني صورت میگرفت، قانوني ندانست و، بعد از شوراي ترانت
ین قوانین غیر مذھبي با آغوش باز نظامات واضع. قبیل مراسم باید یك نفر كشیش حضور داشتھ باشد

، معتقد بود كھ یك )١٢۶٨فت (بركتن، قانونگذار بزرگ انگلیسي . روحاني مربوط بھ ازدواج را پذیرفتند
كلیسا بنیاد عروسي را ترفیع بخشید و آن را یكي . رشتھ آداب مذھبي براي ازدواج قانوني ضرورت دارد

میثاق بین مرد و زن و خدا در آورد، و كمكم حدود صالحیت خود از آیینھاي مقدس دانست و بھ صورت 
از وظایف طرفین در حجلھ عروسي  - را توسعھ داد تا آنكھ بالمآل ھر مرحلھاي از مراحل ازدواج را 

  . شامل شد -گرفتھ تا آخرین وصیتنامھ زوجھ محتضر

بھ موجب . داشت تھیھ دید وجود)) محظوراتي كھ در طریق ازدواج((قانون كلیسایي سیاھھ مفصلي از 
احكام شرع، طرفین مكلف بودند كھ موقع عقد ازدواج ھیچ گونھ تعھدي ناشي از ازدواجھاي قبلي نداشتھ و 

با وجود ; ازدواج با یك شخص تعمید ندیده، ممنوع بود. ھیچ گونھ سوگندي براي ترك دنیا یاد نكرده باشند
ازدواج بین غالمان، و میان بندگان و . ده صورت میگرفتاین، میان مسیحیان و یھودیان مزاوجتھایي عدی

آزاد مردان، بین مسیحیان اصیل آیین و بدعتگذاران، حتي میان مومنان و مردمان تكفیر شده معتبر و 
دیگر از احكام شرع آن بود كھ ازدواج میان زن و مردي كھ تا چھار پشت نیاكان . قانوني شناختھ میشد

در این مورد كلیسا دست رد بھ سینھ حقوق رومي زد، و نظریھ برونگاني را، . دمشترك داشتند، جایز نبو
شاید ھم . كھ از ابداعات اقوام بدوي بھ منظور احتیاطي براي جلوگیري از فساد تدریجي نژاد بود، پذیرفت

علت دیگر مخالفت كلیسا با وصلت بستگان نزدیك عدم رضایت از تراكم ثروت در دست عدھاي قلیل و 
ھا و نقاط روستایي خودداري از این قبیل ازدواجھا بین قوم و خویشان نزدیك دشوار  در دھكده. دود بودمع

بود، و بھ ھمین سبب ھم، مثل بسیاري موارد دیگر كھ میان واقعیت و قانون تفاوت شایاني وجود داشت، 
  . كلیسا مجبور بود این قبیل تخلفھا را نادیده بگیرد

نوبت بھ حركت مركب عروس و داماد میرسید، كھ حكایت غلغلھ موسیقي و چمیدن بعد از مراسم عروسي، 
در آنجا بود كھ تمام روز تا نیمھ شب مجلس . افرادي بود ملبس بھ انواع حریر، از در كلیسا تا بھ خانھ داماد

یري ھر وسیلھاي براي جلوگ. عروسي قانوني نبود مگر آنكھ زوجھ مدخولھ شود. سرور و بزم میآراستند
; آكویناس آن را گناھي میشمرد كھ از نظر وخامت بعد از قتل نفس قرار داشت. از حاملگي ممنوع بود

معذلك، براي ممانعت از آبستني زن، انواع وسایل، از قبیل اسبابھاي ساده و دارو و جادو، بھ كار میرفت 
ره گرد معجونھایي براي دارو فروشان دو. بود منعزلھ>"href="f0411101.htmو اكثر اتكاي مرد بھ 

ھاي گناھان،  در رسالھ كفاره. سقط جنین، ستروني، عنن، یا حرص بھ جماع بر عالقمندان عرضھ میداشتند
آب مني شوھر را با خوراك خود بیامیزد تا مھرش در دل ((اثر رابانوس ماوروس، در مورد ھر زني كھ 

موسسات خیریھ مسیحي از قرن . نادر بود كودك كشي. سھ سال كفاره مقرر شدھاست)) شوھر بیشتر شود
در قرن ھشتم شورایي . ششم بھ بعد بیمارستانھایي براي كودكان سر راھي در شھرھاي مختلف ایجاد كردند

در روان از زناني كھ مخفیانھ زاییده بودند تقاضا میكرد كھ كودكان خود را در مدخل كلیسا بھ جا گذارند تا 
این قبیل كودكان یتیم را مثل سرفھا بزرگ میكردند و در اراضي موقوفھ . روحانیان از آنھا توجھ كنند

قانوني كھ از طرف شارلماني تصویب شد مقرر داشت كھ ھر كس كودكان سر . كلیسا بھ كار میگماشتند
در . راھي را از مرگ برھاند و آنھا را پرورش دھد، میتواند چنین افرادي را بھ عنوان برده نگاه دارد

جرگھ اخوت ((رھباني از اھالي مونپلیھ بھ تاسیس فرقھاي اقدام كرد موسوم بھ  ١١٩٠ل حدود سا
  . كھ شعار آن حراست و تربیت كودكان یتیم بود)) روحالقدس

مثال، در قانون ساكسون، حداقل مجازات در مورد زنان زناكار . مجازاتھاي مقرر براي زنا شدید بود
وھر اختیار میداد كھ اگر زن خویش را بي وفا دید، او را بھ قتل بریدن بیني و گوشھاي وي بود، و بھ ش

با تمام این اوصاف، زناكاري شیوع فراوان داشت و در میان طبقات اشرافي بھ وفور، و بین . برساند
طبق حقوق فئودالي، خاونداني كھ سرفھاي اناث خود را وادار بھ بي . طبقات متوسط بندرت دیده میشد

قانون میگفت كھ ھر كس با دوشیزھاي خالف میلش . لغ مختصري جریمھ میشدندعفتي میكردند، مب
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ادوارد فریمن، . ھمخوابھ شود، مكلف بھ پرداخت جریمھاي معادل سھ شیلینگ بھ محكمھ خواھد بود
میخواند و )) عصر فسق((تاریخنویس انگلیسي كھ نظراتش در تاریخ نورمانھا حجت است، قرن یازدھم را 

حیر است از اینكھ ویلیام فاتح، یعني پسر مردي كھ ھیچ گونھ پایبند عصمت و عفت نبود، بي اندازه مت
تامس رایت، یكي دیگر از . چطور ظاھرا تا پایان عمر با یك زن ساخت و پیمان زناشویي را نقض نكرد

و  جامعھ قرون وسطایي، جامعھاي بود بغایت ھرزه: ((تاریخنویسان فاضل و خردمند انگلیس، مینویسد
. كلیسا در مورد زنا، ارتداد، یا بي رحمي فاحش بھ جدایي زن و شوھر رضا میداد.)) شھوت پرست

حكم طالق یا فسخ . معموال این جدایي را طالق مینامیدند، لكن غرض، طالق بھ معني فسخ ازدواج نبود
تصور . است عقد فقط در مواردي صادر میشد كھ بھ ثبوت رسد عروسي ناقض یكي از احكام شرعي بوده

اینكھ عمدا این قبیل محظورات را زیادتر میكردند تا بھ دست اشخاصي كھ ھمھ گونھ استطاعت پرداخت 
كلیسا این قبیل . مبالغ گزاف و مخارج فراوان باطل بھانھاي براي طالق دھند بسیار بعید بھ نظر میرسد

مثال موقعي كھ طالق، پادشاھي را  محظورات را با فتاوي انعطاف پذیري در مواردي نادر بھ كار میبرد،
از قید ملكھ ستروني میرھاند و در صورت ازدواج مجدد، احتمال داشتن جانشیني میرفت، یا وقتي طالق بھ 

نحوي از انحا بھ صالح و صرفھ یك مملكت تمام میشد یا ممد صلح بود، با استناد یكي از این دستاویزھا، 
ي در مورد زناكاري، گاھي حتي بھ تراضي طرفین، اجازه طالق قوانین ژرمن. حكم طالق را صادر میكرد

بعضي اوقات . پادشاھان قوانین نیاكان خویش را بر نظامات سخت كلیسا مرجح میشمردند. را میداد
خاوندھا و بانوان بھ قوانین باستاني خویش رجعت میكردند، و بدون كسب اجازه از مقامات روحاني، 

ز زماني كھ اینوكنتیوس سوم حاضر نشد بھ فیلیپ اوگوست، پادشاه مقتدر ا. یكدیگر را طالق میگفتند
فرانسھ، اجازه طالق دھد، كلیسا از نظر نفوذ كالم و وجدان آن قدر نیرومند شد كھ توانست شجاعانھ احكام 

  . را بھ طرز دلخواه شكل بخشد

IV  - زن  

كلیسا بر انقیاد زنان افزود، لكن بسیاري پارھاي از قوانین ; ھاي روحانیان عموما بر ضد زنان بود نظریھ
از اصول و رسوم مسیحیت مقام اجتماعي زن را باال برد در نظر كشیشان و عالمان االھي این قرون ھنوز 

شري ضروري، : ((زن ھمان مقامي را داشت كھ در نظر یوحناي زرین دھن و بطرك قسطنطینھ، یعني
زن ھنوز .)) جذبھاي مھلك، و آسیبي رنگارنگ وسوسھاي طبیعي، مصیبتي مطلوب، خطري خانگي،

ھنوز آلت مطلوبي بود در . ھمان حواي مجسم در ھمھ جا بود كھ آدمي را از فردوس برین محروم ساخت
قدیس توماس آكویناس، كھ معموال مظھر . دست شیطان براي اغفال مردان و فرستادن آنھا بھ دوزخ

خاص یك رھبان بود، زن را از بعضي لحاظ پایینتر از  مھرباني لكن در عین حال گرفتار محدودیتھاي
  : غالمان قرار میداد

مرد آغاز زن و انجام وي .... زن بھ علت ضعف طبیعت خود، چھ عقلي و چھ جسمي، تابع مرد است
زن طبق قانون طبیعت باید مطیع و .... است، ھمان طور كھ خداوند بدایت و نھایت تمام موجودات است 

  . كودكان باید پدران را بیش از مادرشان دوست بدارند.... و حال آنكھ یك نفر برده چنین نیستمنقاد باشد، 

. قانون كلیسایي وظیفھ حراست از زن را بھ شوھرش محول، و زن را موظف بھ اطاعت از شوھر میكرد
رو آشكار است از این : ((واضعین احكام شریعت میگفتند; مرد بود كھ شبیھ خداوند آفریده شده بود نھ زن

این قبیل عبارات در واقع اشتیاق مرد را بھ .)) كھ زنان باید تابع شوھرانشان و تقریبا كنیزكان آنھا باشند
از طرف دیگر، كلیسا افراد را مجبور بھ پیروي از اصل تكگاني میكرد، . حصول تمنیات خود میرساند

و جنس رعایت شود، زن را بھ صورت آیین اصرار داشت كھ باید موازین اخالقي واحدي براي افراد ھر د
  . پرستش مریم گرامي تحصیل اموال موروث دفاع میكرد

در ھر دو قانون بھ شوھر اجازه زدن . قانون مدني بیشتر با زن روي مخالفت نشان داد تا قانون كلیسایي
فقط با ((كھ مرد را مكلف میساخت )) قوانین و رسوم بووه((ھنگامي كھ در قرن سیزدھم . زن داده شد
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حقوق مدني . زن خویش را بزند، در واقع این اقدام روشنفكرانھاي محسوب میشد)) رعایت موازین انصاف
در مورد ارتكاب جرایم . مسموع نباشد)) بھ علت عدم ثبات ایشان((مقرر داشت كھ شھادت زنان در دادگاه 

داخت میكرد كھ براي بزه ھمانند بھ و اقامھ دعوي در دادگاه، مجرم معموال بھ زن نصف جریمھاي را پر
ھاي اشرافي را از عضویت پارلمنت  ھمچنین حقوق مدني حتي اغلب زنان خانواده. یك مرد تعلق میگرفت

بھ حكم . انگلستان یا اتاژنروي فرانسھ بھ عنوان نمایندگان امالك و اراضي خودشان نیز محروم ساخت
ھر نوع ملكي كھ ھنگام عروسي در تملك زن بود استفاده كند  ازدواج، شوھر اختیارات تام پیدا میكرد تا از

  . ھیچ زني حق نداشت رسما طبابت را پیشھ خود سازد. و از اعیاني منتفع شود

زن كلیھ رموز و فنون شگرفي را كھ . تنوع زندگي اقتصادي زن بھ ھمان اندازه بود كھ تنوع اقتصادي مرد
بھ عبارت دیگر، بھ : كار میرفت فرا میگرفت و بھ كار میبستبي جار و جنجال در اداره امور خانھ بھ 

پختن نان و حلوا و كلوچھ و انواع شیریني، قورمھ كردن گوشت، تھیھ صابون و شمع خامھ و پنیر، انداختن 
آب جو، ساختن داروھاي خانگي از گیاھان، رشتن پشم، بافتن پارچھ، تھیھ قماش از كتان، دوختن لباسھا و 

یواركوبھا و روتختیھا، تزیین و نظافت خانھ، تا حدودي كھ ھمسران آنھا اجازه میدادند، و ھا و د پرده
خارج از كلبھ روستایي، معموال زن با نیرو و شكیبایي در انجام . باالخره بھ پرورش كودكان میپرداخت

مر تعمیر بنا و بھ این معني كھ بذر میپاشید، پشم گوسفندان را میزد، و در ا: كارھاي مزرعھ شریك میشد
در شھرھا، اعم از آنكھ زن در خانھ یا در دكان بود، قسمت بیشتر . رنگرزي و ساختن كمك میكرد

ھاي حریر را  ھنر رشتن و تابیدن و بافتن پارچھ. ریسندگي و بافندگي را براي اصناف بزاز انجام میداد
در اغلب اصناف انگلیسي . دادنددر انگلستان رواج )) زنان حریر باف((براي نخستین بار دستھاي از 

علت این امر بیشتر آن بود كھ بھ صنعتگران اجازه میدادند تا . تقریبا عده زنان با مردان برابري میكرد
چندین صنف، كھ اختصاص . زنان و دختران خود را استخدام كنند و آنھا را بھ عضویت صنف در آورند

در پایان قرن سیزدھم، تعداد این . بود از اعضاي زنبھ مصنوعات و كاالھاي زنانھ داشت، كال متشكل 
لكن در اصنافي كھ متشكل از ھر دو جنس بودند، زنان بندرت . گونھ اصناف در پاریس بھ پانزده میرسید

زنان طبقات متوسط، . بھ مقام استادكاري میرسیدند و، براي كار متساوي، دستمزدشان از مردان كمتر بود
شوھران خویش را بھ رخ سایرین میكشیدند و با شور تمام در اعیاد مذھبي و جشن با لباسھاي فاخر، ثروت 

بانوان طبقھ اشرافي عھد فئودال، با سھیم شدن در . و سرورھاي اجتماعي شھرھا شركت میجستند
مسئولتھاي شوھران و معاشرت با شھسواران عالي مقام و تروبادورھا، در عین كف و درجھ اجتماعي 

  . نظیرش را ھرگز زنان ندیده بودند نایل آمدند كھ

طبق معمول، علي رغم االھیات و قوانین، زن قرون وسطي بھ كشف طرقي نایل آمد تا بھ كمك 
ادبیات این عھد ماالمال از اسناد و مداركي است درباره . افسونگریھاي خود، نقایص خویش را جبران كند

از چندین لحاظ، تفوق زن مورد قبول و تصدیق . دزنھایي كھ شوھران خود را مطیع و منقاد ساختھ بودن
در حالي كھ وي میان طبقھ نجبا از خوان ادب و ھنر و كمال برخوردار میشد، شوھر بي سوادش . بود

زن قرون وسطایي، مثل زنان صاحب كمال قرن ھجدھم كھ در . عرق میریخت و شمشیر میزد
ا شكوه و وقار تمام نشست و برخاست و، مثل یكي ھاي خود از فضالي عھد پذیرایي میكردند، ب))سالون((

ھاي سمیوئل ریچاردسن، داستان پرداز انگلیسي قرن ھجدھم، ضعف میكرد و، در عین حال،  از زنان قصھ
در عشق بھ آزادي عمل و بیان، ھیچ دست كمي از مردان نداشت، ھمان طور كھ داستانھاي ناشایستھ آنھا 

براي آنھا نقل میكرد، و اكثر بي ھیچ پروایي در عشقبازي با مردان ھاي ركیكي  را میشنید، خودش قصھ
وي درمیان تمامي طبقات جامعھ با آزادي كامل حركت میكرد و بھ ندرت كسي را بھ عنوان . پیشقدم میشد

ھمراه ; در جشنھا سھم مھمي ایفا میكرد; در بازارھاي مكاره حضور مییافت ; مراقب بھ ھمراه داشت 
و در مبارزات صلیبي نھ فقط براي تسكین خاطر مبارزان، بلكھ ; زیارت اماكن متبركھ میشدزایران عازم 

رھبانان كمرو میكوشیدند تا خود را . گھگاھي بھ عنوان مجاھدي ملبس بھ لباس جنگ شركت میجست
متقاعد سازند كھ زن موجودي پستتر است، لكن شھسواران براي جلب التفات زن شمشیر میزدند، و شعرا 

مردان بھ زبان او را چون كنیزي زر خرید میشمردند، و در عالم . مقر بودند كھ غالم حلقھ بھ گوش زنند
دست دعا بھ دامان مریم عذرا میزدند، لكن در آرزوي زني مانند الئونور . ھاي میپرستیدند رویا بر سان االه

  . آكیتن بودند/ د

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



است كھ در تاریخ قرون وسطي عرض وجود كردند، و آكیتن فقط یكي از بسیار زنان مشھوري / الئونور د
گاالپال كیدیا، تئودورا، ایرنھ، آنا كومننا، ماتیلدا كنتستوسكان، ماتیلدا ملكھ انگلیس، بالنش : از آن جملھاند

جد الئونور، گیوم دھم آو آكیتن، ھم امیر بود و ھم . ... دوناوار، بالنش دوكاستي، ھلوئیز، و جمعي دیگر
صاحبان . و خود نیز سرآمد آنان بود; دربار خود تروبادورھا را مورد تشویق قرار میداد شاعر، و در

عالیترین ذوقھا، بھترین ظریفھگویان، پري پیكرترین بانوان، و دالورترین جوانمردان نواحي جنوب 
راي باختري فرانسھ ھمھ متوجھ دربار وي در شھر بوردو میشدند، و در چنین محیطي بود كھ الئونور ب

تمامي فرھنگ و خصوصیات آن سرزمین آزاد و آفتابي . ملكھ شدن در زندگاني و عالم ادب پرورش یافت
بھ عبارت دیگر زني شد صاحب تني نیرومند، حركاتي موزون، خلق و ; را در وجود خویش جذب كرد

رانھ و روحي شھوتي آتشین، فكري آزاد، بدون ھیچ قیدي بھ رعایت رسوم، گشاده زبان، با تخیالتي شاع
. عشق بي پایاني بھ عشق ورزي و جنگ و لذت بردن از ھر نعمتي، حتي تا پاي مرگ، داشت; سرزنده

، پادشاه فرانسھ، بھ اشتیاق و بندر عظیم بوردو بر قلمرو خود، )١١٣٧(ھنگامي كھ الئونور پانزده سالھ بود
ونور نمیدانست كھ لویي ھفتم مردي بي الئ. و در نتیجھ افزایش عواید خزانھ خویش، از او خواستگاري كرد

عاطفھ و عابد است، و اطالع نداشت كھ وي اكثر اوقات خود را صرف رتق و فتق امور مملكت میكند، 
لكن لویي نھ فریفتھ افراط و ; وي، سرخوش و طناز و بي اعتنا بھ قیود اخالقي، بھ دربار لویي شتافت

كرد كھ بھ دنبال وي متوجھ پاریس بودند و در برابر عنایات تفریطھاي الئونور شد و نھ اعتنا بھ شعرایي 
  . آن زن غزلیات و قصایدي بھ عنوان مدیحھ میسرودند

ھمراه ) ١١۴٧(الئونور، كھ تشنھ لذت ماجراھاي عاشقانھ بود، مصمم شد كھ در دومین جنگ صلیبي 
دوكھاي پشمریسي خود ; ھایش لباس مردان جنگ را بر تن آراستند وي و ندیمھ. شوھر عازم فلسطین شود

اه، زیر را از سر تحقیر نزد شھسواراني كھ در وطن مانده بودند فرستادند، و خود در صف مقدم سپ
از آنجا . پرچمھایي بھ رنگ جلي، با جماعتي از تروبادورھا كھ از عقب آنھا حركت میكردند، بھ راه افتادند

كھ پادشاه یا در وظایف شوھري كوتاھي و یا او را سرزنش كرده بود، الئونور در انطاكیھ و سایر جاھا 
گاه میگفتند كھ عاشق . ي بر سر زبانھاافتادچند تن عاشق دلخستھ پیدا كرد، و مرتبا شایعاتي درباره عشق و

بھ (و گاه ; گاھي او را دلباختھ غالم زیباروي عربي میدانستند; عم خویش، رمون اھل پواتیھ، شدھاست 
لویي این لھو و لعبھا و . عاشق مرد پرھیزكار، یعني صالحالدین ایوبي) قول مشتي مردم جاھل یاوھگوي
ایي تمام تحمل میكرد، لكن قدیس برناردو كلروو، كھ حكم سگ گلھ عالم زخم زبانھاي الئونور را با شكیب

، الئونور كھ بو برده بود لویي میخواھد ١١۵٢در . مسیحیت را داشت، الئونور را پیش جھانیان رسوا كرد
طالقش دھد، پیشدستي كرد و، بھ عذر آنكھ ھر دو شش پشتشان بھ ھم میرسد و قرابت صلبي پیدا میكنند، 

این بھانھ موجب ریشخند كلیسا شد، لكن كلیسا با صدور حكم طالق موافقت كرد، و . ر طالق شدخواستا
در آنجا خواستگاران او را چون نگین . الئونور بار دیگر با عنوان دوشس آكیتن بھ بوردو بازگشت

دو . ردانگشتري در بر گرفتند و وي ھنري پالنتاژنھ، وارث تاج و تخت انگلیس را بھ ھمسري انتخاب ك
از قول او گفتھاند كھ بھ ). ١١۵۴(سال بعد، پالنتاژنھ ھنري دوم شاه انگلیس بود، و الئونور بار دیگر ملكھ

  . میخواند)) ملكھ انگلستان بھ قھر االھي((طعنھ خود را 

الئونور تمام آن ذوق و سلیقھاي را كھ خاص فرانسھ جنوبي بود با خود بھ انگلستان آورد و در لندن نیز 
اكنون دیگر الئونور آن قدر . اكان بزرگترین مرجع تقلید، ولینعمت، و معبود تروبادورھا و تروورھا شدكم

ھنري ھم چیزي در او نمیدید كھ مایھ فضاحت ; مسن شده بود كھ میتوانست بھ میثاق زناشویي وفادار بماند
  . و رسوایي باشد

وچكتر بود و از لحاظ خوي و احساسات آتشین ھنري، كھ یازده سال از الئونور ك. لكن ورق برگشتھ بود
دست كمي از او نداشت، بھ زودي مشغول باختن نرد عشق با بانوان درباري شد، و ھمان ملكھ كھ روزي 

اما، بھ فرمان . شوھر حسود را از مقامش عزل كرد، الئونور از انگلستان گریخت و بھ آكیتن پناه برد
مدت شانزده سال وي در گوشھ عزلت زنداني بھ سر . داني ساختندھنري، آن زن را تعقیب، دستگیر، و زن

py  . برد كھ ھرگز در ارادھاش خللي وارد نساخت
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فرزندان الئونور بھ امر وي در . تروبادورھا احساسات مردم اروپا را بھ ضد پادشاه انگلستان برانگیختند
. با ایشان مبارزه كرد) ١١٨٩(صدد توطئھاي بھ قصد عزل پدر خویش برآمدند، اما ھنري تا دم مرگ 

ھمینكھ ریچارد شیر دل بعد از پدر بر تخت سلطنت نشست، مادر را از زندان آزاد، و مادام كھ مشغول 
ھنگامي كھ برادر ریچارد، جان، پادشاه انگلیس . مبارزه با صالحالدین بود، او را نایبالسلطنھ انگلستان كرد

، ھمانجا در ھشتاد و دو ))غصھ و پریشاني خیال((، بر اثر شد، الئونور بھ دیري در فرانسھ رو نمود و
لكن كیست كھ تصور كند این زن ; بود)) ھمسري بد، مادري بد، و ملكھاي بد((الئونور . سالگي در گذشت

  تعلق بھ جنسي محكوم و مطیع داشتھ است 

V - اخالقیات عمومي   

در ھر عھدي قوانین و فرایض اخالقي ملل كوشیده است تا مانع از پر و بال گرفتن نادرستي، این عادت 
در قرون وسطي نیز، درست مانند دیگر قرون و اعصار تاریخ بشري، افراد، اعم از . دیرینھ بشر، شود

انسان . روغ میگفتندخوب و بد، بھ كودكان، ھمسران، شنوندگان، دشمنان، دوستان، حكومتھا، و خداوند د
انجیلھایي جعل میكرد و اصل آنھا را بھ حواریون . قرون وسطایي عالقھ خاصي بھ جعل اسناد داشت

ھایي دلپذیر  عیسي نسبت میداد، بي آنكھ واقعا قصد داشتھ باشد كھ كسي این احادیث و روایات را جز افسانھ
ازرات میان حكومت و دین اسلحھاي بھ دست انسان قرون وسطایي، براي آنكھ در مب. چیز دیگري پندارد

رھبانان پرھیزكار، بھ منظور اخذ مستمري از ; روحانیان داده باشد، بھ جعل فرامین و مداركي پرداخت
النفرانك، اسقف اعظم كنتربري، بھ گفتھ . خزانھ شاھي براي دیرھاي خویش، منشورھایي را جعل كردند

. روحاني خویش را ثابت كرده باشد، بھ جعل منشوري دست زددرباریان پاپي، براي آنكھ قدمت قلمرو 
پارھاي از اساتید براي ثبوت قدمت و سوابق كھن بعضي از كالجھاي دانشگاه كیمبریج نیز بھ جعل مداركي 

جمعي از زاھدان ریایي انواع تحریفات را در متون دیني و مقدس وارد كردند، و بھ . مبادرت ورزیدند
ارتشا در آموزش و پرورش، سوداگري، جنگ، . ھزاران معجزه در كتابھا ضبط شد بركت جعلیات ایشان،

; ھایي نزد ممتحنین خود میفرستادند كودكان مكتبي كلوچھ. دین، حكومت، و قانون عمومیت داشت
سیاستمداران براي احراز مناصب و مقامات عمومي رشوه میدادند، و وجوه الزم را از دوستان خود اخذ 

اصحاب دعوي بھ ; ھود را با دادن رشوه میشد بھ اداي ھر نوع شھادت دروغي واداشتش; میكردند
و وزیران خویش را بھ علت فساد از كار بر كنار . اعضاي ھیئت منصفھ و قضات محاكم ھدایایي میدادند

 افراد بھ كتاب مقدس تا. كند، بھ موجب قانون، ھر كس تقریبا براي ھر امري مكلف بھ اداي سوگند بود
گاھي ملزم بودند سوگند یاد كنند كھ سوگندي را كھ در ; مطھرترین یادگارھاي اولیاي دین قسم میخوردند

با اینھمھ، سوگند دروغ آن قدر شیوع داشت كھ گاھي طرفین .شرف یاد كردن بودند، محترم خواھند شمرد
كسي را رسوا كند كھ دروغ  مرافعھ را مجبور بھ قبول آزمایشات سخت یا دوئل میكردند، تا مگر خداوند آن

  . بزرگتري گفتھ بود

ھاي صنفي و شھرداري، صنعتگران قرون وسطي اكثر با مصنوعات  با وجود ھزاران مقررات و جریمھ
بعضي از نانوایان در . بنجل و اوزان نادرست خریداران را فریب میدادند و اشیاي تقلبي بھ آنھا میفروختند

ھاي مخصوصي تعبیھ كرده بودند كھ از این  تن خمیر بود، دریچھروي پیشخوان خویش، كھ مخصوص بس
بزازان مخفیانھ قماش ارزان قیمت را با . طریق مقداري از خمیر مشتري را پیش روي وي میدزدیدند

چرم پستتر را بھ . ھاي بھتري كھ بھ مشتري وعده داده و پولش را گرفتھ بودند، جابجا میكردند پارچھ
در گونیھاي یونجھ یا پشم، كھ قیمت آن از طریق توزین . مشتري عرضھ میداشتند عنوان جنس اعالتر بھ

خوكھاي مكروه و مریض ((قصابان ناریچ را متھم میداشتند كھ . معین میشد، قطعات سنگ پنھان میكردند
برتولت، اھل .)) ھایي میسازند كھ براي خوراك انسان مناسب نیست را میخرند و از گوشت آنھا قورمھ

ھاي گوناگون وجود داشت، و  انواع مختلف حقھبازیھایي را كھ در حرفھ) ١٢٢٠حد(سبورگ، رگن
نویسندگان . نیرنگھایي را كھ بازرگانان در بازارھاي مكاره بھ مردم ساده روستایي میزدند، توصیف میكرد

ھمھ (( :و واعظان جمع مال را عملي مذموم میشمردند، لكن یك ضربالمثل ژرمني قرون وسطایي میگفت
برخي از دانشمندان علم اخالق این عھد شھوت كسب مال را انگیزھاي نیرومندتر ; ))چیز مطیع پول است
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در قرن ; در دوران فئودالیسم، شرافت شھسواري اكثر جنبھ واقعي داشت. از جاذبھ جنسي میدانستند
این . یگري از تاریخ بشريسیزدھم، علیالظاھر، مادیات پرستي بھ ھمان اندازه رایج بود كھ در ھر عصر د

ھر . مواردي كھ از حیلھ گري افراد برشمردیم برگرفتھ از ازمنھاي دراز و سرزمیني بسیار پھناور است
چند كھ این گونھ نادرستیھا فراوان بود، تصور نمیرود كھ این مشت نمونھ خروار باشد، و چیزي زیادتر از 

مردم عھد شك و تردید، یعني دوران حیات خود ما  این دستگیر ما شود كھ افراد عصر ایمان بدتر از
حقیقت این است كھ در كلیھ قرون و اعصار، قانون و اخالقیات بھ سختي توانستھاند نظام . بودھاند

اجتماعي را، در برابر اصالت استقالل جبلي انفرادي مردماني كھ ھرگز طبیعت نخواستھ است آنھا 
  . رعایایي تابع قانون باشند، حفظ كند

با وجود این، دزدي اعم از . اكثر حكومتھا دزدي را از جرایم كبیره شمردند، و كلیسا راھزن را تكفیر كرد
كوچك یا بزرگ امري عادي بود، از جیب برھاي كوچھ و خیابان گرفتھ تا خاوندان دزدي كھ در رود راین 

بعد از تاریك شدن ھوا، ; ساختندھا را نا امن می جلو كشتیھاي جانیان متواري، شھسواران خانھ خراب جاده
نظري بھ آمار مضبوطھ از . معابر شاھد زد و خورد عربدھجویان، دزدي، ھتك ناموس، و حتي قتل بود

تعداد قتلھا بھ معیار اعصار جدید ننگ ((قرن سیزدھم معلوم میدارد كھ )) سرخوش((طرف پلیس انگلستان 
و برابر تعداد مردماني بود كھ بر اثر سوانح در تعداد افراد مقتول تقریبا د.)) آور محسوب میشود

كلیسا، در عین شكیبایي، ھمھ گونھ تالش كرد تا مگر از . میگذشتند، و مقصرین بھ ندرت گرفتار میشدند
جنگھاي فئودالي جلوگیري كند، لكن توفیق محدودي كھ در این راه نصیبش شد معلول منحرف ساختن این 

جنگھایي كھ خود از لحاظي عبارت  -ستیزه جویانھ بھ جنگھاي صلیبي بود قبیل افراد و این گونھ غرایز 
مسیحیان، بھ ھنگام جنگ، در مقایسھ با . میشدند از جنگھاي امپریالیستي بھ منظور فتح اراضي و تجارت

ھاي خود  مبازران سایر ادیان و اعصار، نھ نسبت بھ مغلوبین مھربانتر بودند و نھ بھ میثاقھا و عھد نامھ
  . فادارترو

اقوام . ستمگري و درندھخویي ظاھرا در قرون وسطي بھ مراتب زیادتر از ھر تمدن قبل از ما مشھود بود
  . بربر بھ مجردي كھ پیرو آیین مسیحیت میشدند، یك مرتبھ دست از آداب و رسوم بربري خویش نمیشستند

قانون جزایي . یكدیگر میكوفتند خاوندان و بانوان طبقھ نجبا با مشت بھ سر و روي خدمتكاران خویش و
مجازات مجرمین بیشتر . بیاندازه بیرحمانھ بود، با این حال، نمیتوانست وحشیگري و جرم را از بین ببرد

عبارت بود از مجازات چرخ، فرو بردن جوارح در پاتیلھایي از روغن داغ، سوزانیدن بر روي تل ھیمھ، 
طبق قوانین . ه بھ جان مجرم براي كندن جوارح ويكندن پوست از بدن، و انداختن جانوران درند

آنگلوساكسون، اگر كنیزي بر اثر ارتكاب بھ دزدي محكوم میشد، ھشتاد تن از كنیزان دیگر ھر كدام ملزم 
بودند جریمھاي بپردازند و سھ دستھ ھیمھ بیاورند، و بر روي تمام آن تل ھیمھ، زن گناھكار را 

یتالیایي كھ جریان حوادث جنگھاي ایتالیاي مركزي را در اواخر قرن سالیمبنھ، رھبان ا. میسوزانیدند
سیزدھم یعني دوران معاصر خویش ضبط كردھاست مینگارد كھ با اسیران چنان وحشیانھ معاملھ میشد كھ 

  : در دوران جواني ما چنین چیزي باور كردني نبود

با چنان شدتي میكشیدند كھ چشمان  زیرا سر بعضي از مردان را بھ طناب و اھرمي میبستند و طناب را
ھایشان میافتاد، برخي دیگر را فقط با شست راست یا چپشان  آنھا از حدقھ در میآمد و بر روي گونھ

جمعي دیگر را بھ طرقي شكنجھ . میبستند، و بھ این نحو تمام بدن آنھا را از روي زمین بلند میكردند
عدھاي دیگر را ; ذكر جزئیات آن شرمنده میشوم میكردند بھ مراتب موحشتر و شنیعتر، كھ من از

مینشاندند، دستھایشان را از عقب بھ پشتھایشان میبستند، و در زیر پاي آنھا منقلھایي از زغال گداختھ قرار 
) ھمان طور كھ بره را بھ دكھ قصاب میبرند(یا دستھا و پاھاي آنھا را بھ دور سیخي میبستند و ... میدادند

یا آنكھ با تكھ ; آنكھ جرعھ آبي یا لقمھ ناني بھ آنھا بدھند، بھ ھمان نحو آویزانشان میكردندتمام روز، بدون 
حتي انسان قرون ; چوب زمختي آن قدر ساق پاھاي ایشان را میتراشیدند تا استخوان خالي بھ چشم میخورد
pyاختري نسبت بھ درد وسطایي رنج و عذاب را شجاعانھ تحمل میكرد، شاید كمتر از افراد امروزي اروپاي ب
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اعیاد آنھا ; افراد كلیھ طبقات مختلف، مردان و زناني بودند خوش بنیھ و شھوتپرست. حساسیت نشان میداد
  . ھمھ حكایت گستردن بساط سور، میگساري، قماربازي، پایكوبي، عشقبازي، و لذت جسماني بود

در سخن گفتن آزادتر . ش میخوردشوخیھاي آنھا چنان بي پروا بود كھ نظایرش در عھد ما كمتر بھ گو
ژوئنویل مینویسد كھ تقریبا ھیچ كس در فرانسھ نبود . بودند و دشنامھا و سوگندھایشان شدیدتر و زیادتر بود

انسان قرون وسطایي بھ مراتب پوست كلفتتر از ما بود، و بي آنكھ خم . كھ حین سخن ذكري از شیطان نكند
ھاي  در قصھ; لكھایي را كھ بھ سیره رابلھ ساختھ شده بود تحمل كندبھ ابرو آورد، میتوانست بزرگترین مت

كنتربري جفري چاسر میبینیم كھ چطور مثال زنان تارك دنیا بي ھیچ دغدغھاي بھ ھرزھگوییھا و سخنان 
و حوادثي كھ سالیمبنھ، آن رھبان نیكو سیرت، بھ رشتھ تحریر در آوردھاست، ; ركیك آسیابان گوش میدھند

ھا فراوان بودند، و برخي از آنھا بھ شیوه  میكده. دي زننده میشوند كھ ترجمھ كردني نیستندگاھي بھ ح
كلیسا كوشید تا . را نیز براي جلب مشتري عرضھ میداشتند)) زنان ھرزه((امروزي، عالوه بر آبجو، 

ھر طبقھ و افراد . ھا را روزھاي یكشنبھ تعطیل كند، لكن در این راه چندان توفیقي حاصل نكرد میكده
مسافري در لوبك برخي از بانوان اشرافي را در میكدھاي میدید كھ در . درجھاي گھگاھي بدمستي میكردند

در كولوني، جمعیتي بود كھ افراد آن صرفا براي . زیر نقابھاي خویش سخت بھ میگساري مشغول بودند
را ))) نوشیدن با سرخوشي(((یتاتھ نوشیدن شراب بھ دور ھم جمع میشدند و عبارت التیني بیبیتھ كوم ھیالر

شعار خود ساختھ بودند، لكن افراد این جمعیت، طبق نظامات سخت و شدیدي، مكلف بودند در رفتار 
  . خویش اعتدال، و در سخن خویش عفت را مراعات كنند

طبیعت انسان قرون وسطایي، مثل بشر ھر یك از اعصار، معجون و آمیزھاي بود از شھوت و میل بھ 
ھمان مردان و زناني كھ . رات واھي، فروتني و خودپرستي، ستمگري و رافت، و دینداري و آزتصو

میگساري میكردند، و از تھ قلب دشنامھاي ركیك میدادند، قدرت ابراز عطوفتھاي دلنشین را داشتند، یا 
، سگ و گربھ از در آن عھد، مثل زمان خودمان. میتوانستند بھ ھزاران نوع امور خیریھ قیام و اقدام كنند

سگھا را براي ھدایت نابینایان تربیت میكردند، و شھسواران نسبت بھ اسبان، . حیوانات خانگي بودند
در طي قرون دوازدھم و سیزدھم، كار امور خیریھ بھ طرز . بازھا، و سگان خویش عالقھ خاصي داشتند

بھبود احوال مردم تیره بخت شریك افراد اصناف، حكومتھا، و كلیسا ھمگي در . بي سابقھاي توسعھ یافت
  . دادن صدقات امري عمومي بود. شدند

. افراد، بھ طمع رفتن بھ بھشت، اموال خود را در راه كمك بھ ضعفا یا سایر امور خیر وقف میكردند
ھا نفر از فقرا را ھمھ روزه و  ثروتمندان مبالغي بھ عنوان جھیزیھ بھ دختران طبقھ مستمند میبخشیدند و ده

بر در سراي بسیاري از اعیان، ھفتھاي سھ روز بھ جمیع . ھا نفر را ھنگام اعیاد مھم اطعام میكردندصد
تقریبا عموم بانوان اشرافي شركت در تصدي امور خیریھ را اگر از . افرادي كھ بھ گدایي داده میشد

زدھم، راجر بیكن در قرن سی. ضروریات اخالقي نمیدانستند، الاقل از تكالیف اجتماعي خویش میشمردند
پیشنھاد كرد كھ حكومت براي دستگیري فقرا و توجھ از بیماران و افراد فرتوت صندوق مخصوصي 

از یك لحاظ، كلیسا عبارت میشد از . لكن قسمت اعظم این گونھ امور بر عھده كلیسا بود. تاسیس كند
ر تمام زوایاي یك قاره بزرگ سازماني براي دستگیري ضعفا و توجھ از بیماران و سایر امور خیریھ كھ د

گرگوریوس كبیر، شارلماني، و نظایر ایشان ھر كدام مقرر داشتند كھ یك چھارم . بھ كار اشتغال داشت
ھایي كھ كلیسا در ھر محل جمع آوري میكرد، صرف توجھ از بیماران و دستگیري از مستمندان  عشریھ

  . تا چند صباحي از این رویھ تبعیت میشد. شود

ھاي كشیشي در قرن دوازدھم از جانب مقامات غیر روحاني و اعاظم روحاني، این  عواید حوزه لكن ضبط
طرز اداره محلي را بر ھم زد، و امور خیریھ وظایف بیش از پیش شاقي بر دوش اسقفان، رھبانان، و پاپھا 

سان از جاده خود پا ھا، جز عده بسیار قلیلي كھ بھ حكم طبیعت جایزالخطاي ان تقریبا جمیع راھبھ. نھادند
بیرون نھادند، تمام كوشش خویش را صرف امور تعلیم و تربیت، پرستاري، و دستگیري از ضعفا 

این جریان دائمالتزاید توجھ از بیماران و كمك بھ مردم مستمند و درمانده است كھ از تابناكترین و . میكردند
ھدایا و صدقاتي كھ مردم، و . مار میرودامید بخشترین ویژگیھاي تاریخ قرون وسطي و عصر جدید بھ ش
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ھا میدادند ھمھ صرف اطعام بینوایان، توجھ از بیماران، و فدیھ  وجوھاتي كھ مقامات كلیسایي، بھ صومعھ
ھزاران نفر از رھبانان بھ تعلیم جوانان، مراقبت از یتیمان، یا خدمت در بیمارستانھا . اسیران میشد

كفاره ثروت ھنگفتي كھ بھ ھم رسانده بود، مبالغ زیادي بھ عنوان صدقھ دیر عظیم كلوني، بھ . میپرداختند
پاپھا در بھبود احوال مردمان مستمند شھر رم تا آنجا كھ مقدور بود، میكوشیدند و . میان ضعفا توزیع كرد

  . بھ سھم خویش از سنت قدیمي امپراطوران در توزیع غذاي مرتبي میان افراد این طبقھ پیروي میكردند

ھا میكوشیدند  بیمارستانھا و نوانخانھ. ي رغم تمام این اقدامات نوع پرورانھ، بازار دریوزه رواج گرفتعل
تا براي كلیھ دریوزگان خورا ك و جا تھیھ كنند، و دیري نپایید كھ در جلو در این قبیل اماكن انبوھي لنگ، 

دري بھ در دیگر ((گرد آمدند كھ از  فرتوت، مفلوج، نابینا، و مشتي مردمان ژنده پوش بیخانمان و آواره
در عالم مسیحیت و .)) میرفتند تا مگر قرص نان و تكھ گوشتي بھ چنگ آورند یا از دست دیگران بربایند

اسالم قرون وسطي، گدایي بھ چنان وسعت و سماجتي رسید كھ امروزه ھرگز نظیر آن را نمیتوان دید، 
  . مگر در فقیرترین نواحي خاور دور

VI  - اسھاي قرون وسطایي لب  

مختلفي )) نژادھاي((ساكنان اروپاي قرون وسطي چھ جور مردماني بودند در پاسخ این سوال آنھا را بھ 
لكن عجب معجون . بودند، مگر بردگان سیاه)) نژاد سفید((ھمین قدر میتوان گفت كھ ھمگي از ; تقسیم كرد

یونانیان امپراطوري بیزانس و كشور یونان، ! رنگارنگ بھت انگیزي بود از مردماني طبقھبندي ناپذیر
یھودي سیسیل، رومیھا، اومبریاییھا،  -مغربي -ایتالیاییھاي نیمھ یوناني ایتالیاي جنوبي، سكنھ درھم یوناني 

توسكانیھا، لومباردھا، جنوواییھا، و ونیزیھاي ایتالیا ھمگي آن قدر متنوع بودند كھ ھر كدام را میشد با یك 
بربرھا، اعراب، یھودیان، و مسیحیان اسپانیا، ; رایش، مو، و طرز تكلم تشخیص دادنظر از لباس، آ

یھا، والونھا، و ھلندیھاي vفالند; گاسكونھا، پروونسالھا، بورگونیاییھا، پاریسیھا، و نورمانھاي فرانسھ
ي سرزمین ویلز، سلتھا; ھاي نورمان ساكن انگلستان  سلتھا، آنگلھا، ساكسونھا، دانماركیھا، و تیره; لولندز

; فینھا، مجارھا، و بلغارھا; صدھا قبایل مختلف ساكن آلمان; نروژیھا، سوئدیھا، و دینھا; ایرلند، و اسكاتلند
و اسالوھاي لھستان، بوھم، كشورھاي بالتیك، بالكان، و روسیھ ھمھ معجون و امتزاج عجیبي از خونھا و 

ھیچ توصیف واحدي در خور آن تعدد و تنوع اشكال پر ھا و بینیھا و ریشھا و لباسھایي بودند كھ  قیافھ
  . نخوت نیست

ژرمنھا، بر اثر ھزار سالي كوچ و استیال، چنان در اروپا غلبھ یافتھ بودند كھ در طبقات عالیھ تمامي 
نژاد . كشورھاي اروپاي باختري، بھ استثناي ایتالیاي مركزي و جنوبي و اسپانیا، تفوق با نژاد آنھابود

چشم آبي چنان بي تردید مورد پسند و قبول مردمان بود كھ قدیس برنار ناگزیر شد تمامي یكي از موبور و 
موعظات طویل خود را بھ سازش میان این رجحان عامھ و آن فقره از غزل غزلھاي سلیمان اختصاص 

شھسوار مطلوب جواني بود بلند باال  .))ھستماي دختران اورشلیم، من سیھ فام اما جمیل : ((دھد كھ میگفت
ھاي عاشقانھ و حماسي موجودي بود باریك اندام و ظریف با  زن دلخواه در قصھ. با موي بور و ریش

لیھ قرن نھم، گیسوان دراز، كھ از ویژگیھاي در بین طبقات عا. گیسوان بلندي بھ رنگ بور یا طالیي
فرانكھا بود، منسوخ شد، و در عوض مردان موھاي سر را از عقب كوتاه میكردند و فقط كاكلي در روي 

لكن افراد طبقھ برزگر . در میان نجباي قرن دوازدھم اروپا، گذاشتن ریش منسوخ شد. سر باقي میگذاشتند
بودند، و گیسوھا بھ قدري پر پشت بود كھ گاھي آنھا را بھ چندین  كماكان صاحب ریشھایي بلند و كثیف

در انگلستان، افراد تمامي طبقات گیسوان بلند داشتند و جوانان نوخاستھ و مزلف قرن . رشتھ میبافتند
در ھمین . سیزدھم، گیسوان خود را رنگ میكردند، با سنجاقھایي آھني فر میزدند، و با روبانھایي میبستند

در ھمین قرن، زنان شوھر دار موھاي خود را در تورھاي زربفت میپیچیدند، خانمھاي طبقھ  كشور و
اشراف گیسوان خود را بر پشت میریختند و گاھي، با آزرمي ساختگي، جعدي از آن را از روي شانھ بر 

py  . روي سینھ میانداختند
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بود كھ ھرگز نظیرش قبل و بعد در قرون وسطي، لباسھاي مردم اروپاي باختري بھ قدري فراوان و جالب 
در قرن . بھ عالوه از نظر حشمت و رنگ لباس، بیشتر مردان بر زنان تفوق داشتند; از این دوره دیده نشد

پنجم جبھ و قباي گشاد رومي، در مقابلھ با شلوار سواري و كمربند متداول میان مردم گل، بھ تدریج راه 
نظامي شمال مستلزم لباسھایي بود بھ مراتب تنگتر و  آب و ھواي سردتر و فتوحات. زوال میپیمود

بھ ھمین سبب، با انتقال قدرت از جنوب . ضخیمتر از آنچھ براي گرما و آسایش جنوب ضرورت داشت
مردان عادي شلوار و قبا یا نیمتنھاي چسب . ھاي آلپ بھ شمال، انقالبي در طرز پوشیدن لباس پدید آمد كوه

روي كمربند معموالچاقو، كیسھ پول، كلید، و . كھ از چرم یا پارچھ ضخیم بودبدن میپوشیدند كھ ھر دو ت
كالھي از پوست یا پشم یا نمد بر ; بر روي شانھ ردا یا شنلي میافكندند. گاھیافزار كار را آویزان میكردند

نوك آن  جورابھاي ساق بلند بھ پا میكردند، و كفشھاي پاشنھ بلندي از چرم میپوشیدند كھ; سر میگذاشتند
نزدیك بھ پایان قرون وسطي، . برگشتھ بود تا انگشتان پا را از اصابت با سنگھاي معابر محفوظ دارد

بھ طوري كھ بھ تدریج بھ رانھا رسید و سرانجام بھ صورت شلوار ناراحتي در آمد كھ . جورابھا بلندتر شد
تقریبا . ي قرون وسطایي كردھاستانسان عصر جدید بھ عنوان كفارھاي دایمي آن را جایگزین پیراھن موی

. ھا از پشم بودند، مگر بعضي لباسھاي برزگران یا شكارچیان كھ از پوست یا چرم ساختھ میشدند تمام جامھ
لكن اعیان خیاطاني ; تقریبا تمامي لباسھاي پشمي را در خود خانھ میرشتند، میبافتند، میبریدند، و میدوختند

استفاده از . مینامیدند)) اھل قیچي((اشھ میكردند و آنھا را در انگلستان داشتند كھ اصوال از این طریق اع
دكمھ، كھ گاھي در اعصار قدیم متداول بود، قبل از قرن سیزدھم متروك شد و سپس بھ صورت زیور 

مترادف با ) دكمھ( buttonبھ ھمین سبب است كھ در فرھنگنامھ انگلیسي واژه . بدون خاصیتي رواج یافت
وارد ضرب المثلھاي زبان انگلیسي )) بھ یك دكمھ نمیارزد((ید بدون ارج شد، و حتي جملھ حشو و زوا

در قرن دوازدھم، زنھا و مردھا ھر دو، بر روي لباس تنگ ژرمني، یك نوع روپوشي بھ بر . گشت
  . میكردند كھ كمربند داشت

درزھا و دور یقھ را با پوست . دھاي اساسي را بھ صد نوع مختلف میآراستن افراد طبقھ ثروتمند ھمین جامھ
ھر وقت ھوا مقتضي بود، بھ جاي كتان یا پشم، حریر، تافتھ، یا مخمل بھ كار ; حاشیھ دوزي میكردند

. كالھي از مخمل سر را میپوشانید، و پاي افزارھا، بھ شكل پا، از قماش رنگین ساختھ میشد; میبردند
ین آنھا قاقم بود كھ آن را از پوست راسوي سفید عالیتر; بھترین انواع پوست از روسیھ وارد میشد

در میان خاوندھا عدھاي بودند كھ امالك خود را بھ رھن میگذاشتند تا اندام زنان خود را با قاقم ; میساختند
جورابھایي بھ پا میكردند كھ اكثر بھ ; ھایي از كتان سفید بھ بر میكردند ثروتمندان زیر جامھ. بیارایند

پیراھني از كتان سفید میپوشیدند با ; ود و معموال از پشم، و گاھي از ابریشم، بافتھ میشدرنگھاي مختلف ب
بر بود، بر روي تونیك نیز روپوش یا شنلي میافكندند كھ داراي باشلقي بود و ; یقھ و سرآستینھایي چشمگیر

ف و چھارگوش ھا صا قسمت فوقاني بعضي از انواع كاله. ھنگام ضرورت میشد آن را بر روي سر كشید
ھاي مشھور بھ تختھ ساروج، كھ در اواخر قرون وسطي میان وكالي دعاوي و پزشكان  این كاله. بود

جوانان خود آرا در ھر . ھاي جھان بین استادان متداول است معمول بود، امروزه فقط در كالجھا و دانشگاه
اھب وقایعنگار، شاكي بود از فصلي از فصول سال دستكش بھ دست میكردند، و اوردریكوس ویتالیس، ر

مردان جواھرات را نھ فقط زیور .)) زمین غبار آلود را با دنبالھ دراز شنلھا و رداھاي خود میرفتند((اینكھ 
بر روي بعضي از . دست و سرو گردن میساختند، بلكھ در آرایش كاله، جبھ، و كفش نیز بھ كار میبردند

حاشیھ برخي از این . ا كلماتي ركیك مروارید دوزي شده بودھا آیاتي چند از كتاب مقدس، دعا، ی جامھ
پادشاھان ناگزیر بودند خود را با . بعضي از آنھا قماش زر بفت بود; لباسھا را گالبتون دوزي میكردند

مثال ادوارد خستوان جبھاي بر تن میكرد بغایت با شكوه كھ زن . تزیینات اضافي از دیگران ممتاز سازند
و شارل دلیر، امیر بورگوني، جبھاي تشریفاتي داشت كھ بھ ; آن را زردوزي كرده بودفاضلھاش اجیتا 

یك میلیون و (سنگھاي قیمتي مزین بود و آن قدر نفیس بود كھ بھایش را بالغ بر دویست ھزار دوكات 
سي ھمگي مردم، جز بینوایان، انگشتري بر دست میكردند، و ھر ك. تخمین میزدند) ھشتاد و دو ھزار دالر

از ھر درجھ و مقام انگشتري خاصي داشت كھ، بھ جاي نگین، مھر اسم صاحب آن را بر رویش حك كرده 
py  . بودند، و این مھر ھمھ جا بھ عنوان امضاي شخص پذیرفتھ و معتبر بود
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ھیچ طبقھاي دوست نداشت كھ افراد پایینتر ا ز . لباس نموداري بود از درجھ اجتماعي یا ثروت شخص
ھاي  از این رو بود كھ بیھوده قوانین مخصوصي براي محدود كردن ھزینھ; شان تقلید كنندطرز لباس ای

، در فرانسھ نظاماتي وضع شد كھ بھ موجب ١٣٠۶و  ١٢٩۴چنانكھ، در سالھاي  - شخصي تصویب میشد 
. آن ھر كسي مكلف بود مبلغي صرف خرید لباسي كند كھ با در آمد و ثروت طبقھاش متناسب باشد

ھایي بھ بر میكردند كھ بھ  یا شھسواران تابع یك خاوند بزرگ، در مواقع و مجالس رسمي، جامھ مالزمان
رسم ھدیھ و خلعت از وي گرفتھ بودند، و معموال این قبیل لباسھا را بھ رنگي كھ پسند خاطر یا رنگ 

ند، و خاوند مینامید)) خلعت((این قبیل لباسھا را . مخصوص خانوادگي موالي خویش بود، در میآوردند
ھاي خوب قرون  با وصف این، جامھ. ھا را بھ مالزمان خویش تحویل میداد سالي دو بار این گونھ جامھ

بعضي دقیقا این قبیل اقالم را بھ موجب ; وسطایي تنپوشھایي بودند كھ براي تمام عمر دوختھ میشدند
  . وصیتنامھ خود بھ بستگان وا میگذاشتند

ي طویلي بھ بر میكردند و بر روي آن جامھ درازي كھ حاشیھاي از خز داشت و بانوان اصیل، پیراھن كتان
زیرا كلیھ بانوان طبقات عالیھ اشتیاق عجیبي ; تا روي بو د و در برابر اغیار با بند محكم بھ بدن میچسبید

كمر  ھمین بانوان نیز گاھي كمربندھایي مرصع و مزین بھ جواھرات بر. داشتند كھ اندامشان باریك باشد
اكثر آنھا گلھایي را . میبستند، یا كیسھاي حریر از كمر میآویختند، و دستكشھایي از جیر بر دست میكردند

ھاي  پارھاي از بانوان كاله. آرایش موي سر میساختند یا گیسوبندھایي از حریر جواھر نشان بھ كار میبردند
، كھ این موضوع مایھ خشم روحانیان و بلند مخروطي شكل و مزین بھ شاخھاي جانوران بر سر میگذاشتند

ھاي شاخدار موقعي بھ قدري متداول بود كھ اگر  این قبیل كاله. بي شك پریشاني خاطر شوھرانشان میشد
در اواخر قرون وسطي كفش پاشنھ بلند . زني را بدون آن میدیدند، بھ شدت مورد مسخرھاش قرار میدادند

  . رایج شد

ھاي خود را یك دو بند انگشت باال میبردند تا  كھ زنھا بارھا بھ عذري جامھطرفداران اصول اخالقي از این
با اینھمھ، ساق پاي زنان چیزي نبود . قوزكھاي آراستھ و كفشھاي قشنگ خود را نشان دھند، شاكي بودند

فت دانتھ زنان شھر فلورانس را بھ باد سرزنش میگر. كھ در مال عام و یا بھ رایگان مورد دید قرار بگیرد
لباسھاي بانوان در جشنھاي .)) سینھ و پستانھاي خود را نشان میدادند((كھ با لباسھاي بدن نماي خویش 

. ھاي بانوان را تعیین میكردند نظامي موضوع مھمي براي روحانیان بود، و كاردینالھا درازي جامھ
چادرھا ((بھ دستور زنھا  ھنگامي كھ كشیشان چادر و روبنده را یكي از اركان اخالقیات مسیحي دانستند،

را از مشمش ظریف و حریر زربفت ساختند، بھ طوري كھ در زیر این چادرھا، ده برابر دلرباتر از پیش 
یكي از رھبانان پروون، موسوم .)) بھ نظر میرسیدند و چشمان تماشاگر را بیشتر بھ ھرزگي جلب میكردند

رتھاي خود میزنند كھ دیگر چیزي براي رنگ بھ گویو، شاكي بود از اینكھ زنان آن قدر رنگ بھ صو
وي بھ این جماعت اخطار میكرد كھ ھر دفعھ كھ كالھگیس بر سر ; كردن شمایلھا در كلیساھا باقي نمیماند

گذارند و ضمادھایي از لوبیایي نرم و شیر مادیان را براي بھبود رنگ رخساره بھ كار برند، قرنھا توقف 
با فصاحتي بیھوده زنان  ١٢٢٠برتولت، اھل رگنسبورگ، در حدود . ازندخود را در عرفات طوالنیتر میس

  : را مورد سرزنش قرار میداد

و بسیاري از شما اگر بھ علت ... اي زنان، شما موجوداتي نازك دلید، و راغبتر از مردان بھ كلیسا میروید
ب ستایش مردانید، تمامي و آن نقص این است كھ چون طال: ... یك نقص نباشد، روي رستگاري خواھید دید

بسیاري از شما ھمان قدر بھ خیاط اجرت میدھید كھ . .. ھاي خویشتن میكنید كوشش خود را صرف جامھ
ھاي لباستان را تو بگذارند و  ھایتان حشو بگذارند، حتما باید لبھ باید حتما روي شانھ; بھاي خود پارچھ است

باید كھ ; لي كھ در جا مادگي دارید غرور خود را نشان دھیدشما بھ ھمین راضي نیستید كھ با گ. حاشیھ دھند
ھاي خود سرگرم  شما خور را با روبنده. ... پاھاي خویش را با عذابھاي خاصي بھ دوزخ روانھ دارید

آن طرف را در ھم میكشید، این گوشھ را طالیي میكنید، آن گوشھ را . میدارید، این طرف را در ھم میكشید
شما دست كم شش ماھي را صرف یك . تمام ھم خویش را مصروف بھ آن میسازید زردوزي میكنید، و

روبنده خشك و خالي میكنید، كھ زحمت بیھوده گناھكارانھاي است، تا آنكھ مردھا ظاھر شما را تحسین كنند 
اي برادر برتولت، خاطر جمع باش كھ ما فقط این ((آیا ھرگز ! سپاس خدا را، چقدر زیباست: ((و بگویند
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ني، باور كنید كھ .)) كار را بھ خاطر ھمسر خود كردھایم تا كمتر بھ چھره دیگر زنان خیره خیره بنگرد
اگر ھمسر شما مرد نیكو سیرتي باشد، بھ مراتب بیشتر خوش دارد بھ سخنان عاري از گناه شما گوش فرا 

این كار پایان بخشید و دالورانھ شما اي مردان، میتوانید بھ . ... دارد تا آنكھ فریفتھ زیور ظاھري شما شود
ابتدا با سخن خوش، و اگر ھنوز سرسختي نشان دھند، شجاعانھ قدم بھ میدان . بھ مبارزه با آن قیام كنید

روبنده را از سر زن كشیده پاره كنید و حتي اگر چھار یا ده دانھ از موھا نیز كنده شد، آن را در . ... نھید
  . دیري نخواھد گذشت كھ زن شكیبایي پیشھ سازد. ر بھ این عمل اكتفا نكنیدفقط سھ یا چھار با! آتش افكنید

حتي دو قرن قبل از آنكھ مصلحي  - بعضي از اوقات زنان این قبیل موعظات را بھ گوش جان میشنیدند و 
خوشبختانھ این . ھا و زیورھاي خود را در آتش میریختند روبنده - چون ساووناروال عرض وجود نماید 

  . ھا كوتاه بود و نادر وبھگونھ ت

VII -  در خانھ  

  . ھا معدود بودند و بھ ندرت شیشھ داشتند پنجره. در یك خانھ قرون وسطایي چندان آسایشي وجود نداشت

ھاي چوبي جلوي پنجره را میبستند و مانع از نفوذ گرماي شدید آفتاب یا سرماي سخت بھ درون اتاق  دریچھ
جریان ھوا و باد از ھزاران سوراخ و درز نفوذ . خلي یك یا چند بخاري بودمنبع تولید گرماي دا. میشدند

ھاي گرم  در زمستان گذاشتن كاله. میكرد، بھ ھمین سبب صندلیھاي پشت بلند نعمتي عظیم محسوب میشدند
اثاثھ خانھ بسیار كم بود، اما در ساختمان آنھا . بر سر و پوشیدن پوست در داخل خانھ امري عادي بود

صندلیھا معدود، و قاعدتا بیشتر بھ چھارپایھ شباھت داشتند تا بھ صندلیھاي . یت دقت و ھنر مبذول میشدنھا
گاھي این صندلیھا را در نھایت ظرافت از چوب میتراشیدند، نشانھا و عالیم مخصوصي روي ; امروزي

درگاه مانندي بود كھ در جاي نشیمن معموال . آنھا میكندند، و با جواھرات قیمتي آنھا را مرصع میساختند
قبل از قرن سیزدھم، مفروش . داخل دیوار تعبیھ یا روي یخدانھایي در شاھنشینھاي اتاق ساختھ شده بود

ھنگامي كھ الئونور دو ; در ایتالیا و اسپانیا، قالي بھ كار میرفت. ساختن اتاق با قالي چیز نوظھوري بود
كسي شود كھ بعدھا بھ نام ادوارد اول سلطنت كرد،  بھ انگلستان رفت تا ھمسر ١٢۵۴كاستیل در سال 

خادمان او، بھ سنت معھود اسپانیایي، كف اتاقھاي قصر مسكوني آن بانو را در وستمینستر با قالي مفروش 
كف اتاقھاي معمولي را با . ساختند، و از آن بھ بعد بود كھ گستردن قالي در اتاقھا در انگلستان متداول شد

ھا را چنان متعفن میساخت كھ كشیش محل حاضر  وشانیدند، و ھمین عمل پارھاي از خانھحصیر یا كاه میپ
  . نبود بھ ھیچ قیمت از آنھا دیدن كند

گاھي بر روي دیوارھا فرشینھ آویزان میكردند، كھ تا حدودي جنبھ زیور داشت، تا اندازھاي مانع نفوذ 
ایتالیا و پرووانس، كھ ھنوز زندگاني پر تجمل عھد ھاي واقع در  خانھ. جریان كوچكتر متعددي تقسیم میكرد

ھاي صفحات شمالي اروپا، بھ مراتب راحتتر و از لحاظ  رومیان را بھ خاطر داشتند، در مقام قیاس با خانھ
ھاي مردم بورژوازي آلمان قرن سیزدھم آب را از چاه بھ وسیلھ تنبوشھ بھ  در خانھ. بھداشتي بھتر بودند
  . ردندآشپزخانھ منتقل میك

  . در قرون وسطي نظافت ھنوز از صفات اولیاي خدا و وسیلھ نزدیك شدن بھ درگاه حق محسوب نمیشد

ھاي رومي را ناپسند، و این گونھ مراكز را گودالھایي براي انحرافھا و ھرج و  مسیحیان اولیھ گرمابھ
بھ عالوه، چون بھ طور كلي در تعالیم مسیحیت سخن از نكوھش و ترك تن . مرجھاي جنسي میشمردند

جیب در آن رسم جدید گذاشتن دستمال در . بود، رعایت اصول بھداشتي متضمن اجري نمیتوانست باشد
تقریبا ھر كس توانگر بود، نظیف بود، و میزان نظافت بستگي بھ در آمد شخص . عھد بھ كلي بي سابقھ بود
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در قرن ; خاوند فئودال و بورژوازي ثروتند تقریبا بھ طور مرتب در چلیكھاي چوبي بزرگ حمام میكردند
بسیاري از شھرھا در آلمان، فرانسھ، و انگلستان . دوازدھم، با رواج ثروت، پاكیزگي شخص نیز رایج شد

بیشتر بھ  ١٢٩٢ریسیھا در یكي از دانش پژوھان عقیده دارد كھ پا. ھاي عمومي داشتند قرن سیزدھم گرمابھ
یكي از ثمرات جنگھاي صلیبي رواج حمامھاي عمومي بخار در اروپا بھ . گرمابھ میرفتند تا در قرن بیستم

ھاي عمومي نظر خوشي نداشت، زیرا این گونھ مراكز را  كلیسا با گرمابھ. ھاي مسلمانان بود تقلید گرمابھ
ھا نیز نشان دادند كھ بیم كلیسا  نست، و چند تا از این گرمابھمقدمھ واداشتن مردم بھ اعمال منافي عفت میدا

  . ھاي آب معدني براي عموم احداث كردند برخي از شھرھا گرمابھ. بدون دلیل نبوده است

ھاي اغنیا داراي مستراحھایي بودند وصل بھ چاه مستراح، لكن اكثر  ھا، دژھاي فئودال، و خانھ صومعھ
در حیاط سر طویلھ داشتند، و در بسیاري موارد یكي از این مستراحھا مورد ھا براي این كار محلي  خانھ

ھا یكي از اصالحات  ھایي براي بیرون بردن فاضالب از خانھ رواج تنبوشھ. دوازده خانھ بود - استفاده ده 
ھاي در قرن سیزدھم، پاریسیھا بولدان. بھداشتي بود كھ در زمان سلطنت ادوارد اول در انگلستان معمول شد

ھا توي معابر خالي میكردند، و تنھا تامیني كھ عابر بیچاره داشت اخطار  خود را آزادانھ از فراز پنجره
این گونھ اتفاقات غیر منتظره یكي از شوخیھاي !)) خیس نشوي: ((صاحبخانھ بود كھ بھ صداي بلند میگفت

در  ١٢۵۵در ; ز از تجمالت بودمستراح عمومي ھنو. مبتذل كمدي شد كھ حتي تا زمان مولیر ادامھ داشت
مردم در . سان جیمینیانو چند مستراح عمومي وجود داشت، لكن ھنوز در فلورانس از آن اثري نبود

بعد از بروز طاعوني . ھا، حتي در كاخ لوور، پیشاب میریختند حیاطھا، روي پلكانھا، و از باالي باالخانھ
و خانھداران پاریسي اخطار شد كھ براي ھر  ، بھ موجب فرمان مخصوص، بھ عموم مالكان١۵٣١در 

  . خانھ مستراحي احداث كنند، لكن اكثر مردم زیر بار نرفتند

فقط دو وعده غذاي مرتب روزانھ وجود داشت كھ یكي را در ساعت ده بامداد و دومي . با دست میخوردند
بود چندین ساعت بھ  را در چھار بعد از ظھر صرف میكردند، لكن صرف ھر كدام از این دو غذا ممكن

سفره . ھاي خوانین و بزرگان معموال شروع غذا را با چندین نفیر بوق اعالم میداشتند در خانھ. طول انجامد
ھایي قرار داشت، یا آنكھ ممكن بود بساط خوراك را بر روي  تختھ بزرگ نتراشیدھاي بود كھ بر روي پایھ

در . ختھ و بھ طرزي بسیار زیبا منبتكاري شده بودمیز محكم بزرگي بگسترند كھ از چوب گرانقیمتي سا
مینامیدند، و واژه  bancsھا یا نیمكتھایي قرار داشتند كھ بھ فرانسھ آنھا را  اطراف این میزھا، چھارپایھ

و غیره، از ھمین لغت )) سفرھخانھ((، و مشتقات آن از قبیل ))سفره ضیافت((بھ معني ) banquet(بانكھ 
ھایي، استادانھ خوان گسترده و مھیایي را كھ بر روي  ھا، بھ كمك مكینھ ي از خانھدر بعض. اخذ شدھاند

میزي قرار داشت از طبقھ فوقاني پایین یا از طبقھ تحتاني باال میآوردند، و ھمین كھ طعام تمام میشد، بھ یك 
بھ مقابل یك یك  پس از صرف غذا، خدمتكاران با آفتابھ لگن. طرفھالعین آن را از انظار ناپدید میكردند

حاضران میآمدند، و ھمگي آنان دستھا را میشستند و با دستمالھایي خشك میكردند، و سپس دستمالھا را 
در قرن سیزدھم، در حین خوردن غذا ھنوز از دستمال غذاخوري اثري . جمع كرده و بھ كناري مینھادند

امي حاضران جفت جفت، یعني یك مرد تم. دیده نمیشد، و ھمھ دست چرب خود را گوشھ سفره پاك میكردند
و یك زن، پھلوي ھم قرار میگرفتند، و معموال ھر جفتي از یك بشقاب غذا میخوردند و یك جام را مشتركا 

در قرن سیزدھم با چنگال آشنا بودند، لكن ; بھ ھر شخصي یك قاشق داده میشد. براي نوشابھ بھ كار میبردند
ھر كسي در سر سفره از چاقوي شخصي خود استفاده . اده میشدبندرت براي صرف غذا بھ كسي چنگال د

ثروتمند از )) بورژوازي((فنجان، نعلبكي، و بشقاب معموال از چوب بود، لكن اشراف فئودال و . میكرد
. برخي از اغنیا ظروف نقره و تك و توكي ظروف طال داشتند. بشقابھاي سفالین یا مفرغ استفاده میكردند

یي بلورین و ظرف سیمین بزرگي بھ شكل كشتي در میان سفره بگذارند كھ محتوي ادویھ ممكن بود بشقابھا
بھ جاي یك بشقاب، بھ ھر مرد و زني كھ بر سر سفره بودند قرص . مختلف و چاقو و قاشق میزبان باشد

ا آنگاه ظروف محتوي گوشت و نان و سایر اغذیھ ر. بزرگي از نان داده میشد كھ صاف، گرد، و كلفت بود
; دور میگرداندند تا ھر كس با انگشتان خویش مقداري از آنھا را بردارد و روي آن قرص نان بگذارد

ھایي كھ ھمھ طرف  ھنگامي كھ خوراك بھ پایان میرسید، این قرص نان را میخوردند، یا جلو سگ و گربھ
با خوردن ادویھ و  یك وعده غذاي كامل. پرسھ میزدند میگذاشتند، یا نزد ھمسایگان فقیر میفرستادند

  . شیرینیھاي مختلف و یك دور میگساري دیگر بھ پایان میرسید
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خوراك ھم فراوان بود، ھم تنوع داشت، و ھم خوب تھیھ میشد، منتھا چون وسیلھاي مثل امروز براي 
جلوگیري از فساد گوشت وجود نداشت، ادویھاي كھ بتواند گوشت را حفظ كند یا ال اقل فساد گوشت را 

ھاي خود شروع بھ كاشتن گیاھان  ن میكردند، لكن چون این عمل گران تمام میشد، مردم در باغچھپنھا
. دیگري از قبیل جعفري، خردل، مریم گلي، پونھ كوھي، بادیان رومي، سیر، شبت، و امثال آن كردند

را اشتھار و در خانھ اغنیا آشپزباشي آدم مھمي محسوب میشد، زی; كتابھاي آشپزي متعدد بودند و بغرنج
چنین آدمي تعداد زیادي دیگچھ، دیگ، و ظروف مسي . حیثیت خانھ بستھ بھ لیاقت و كارداني وي بود

درخشنده در اختیار داشت و نھایت تفاخرش در تھیھ اغذیھاي بود كھ ھم چشم از دیدن آن متلذذ، و ھم ذایقھ 
  . از چشیدنش متمتع میشد

لكن نھ آن قدر ارزان كھ مردم فقیري كھ از روي اكراه  گوشت مرغ و خروس و تخم مرغ ارزان بود،
كشاورزان از خوردن نان سیاه سبوس دار، كھ از آرد . گیاھخوار بودند استطاعت خرید آنھا را داشتھ باشند

ھایشان میپختند، برومند میشدند، و حال آنكھ شھریھا نان سفید را، كھ بھ  جو، جو سیاه، یا چاودار در خانھ
ھنوز سیب زمیني، قھوه، یا چاي . ا پختھ میشد، و عالمت تشخص طبقاتي بود مرجح میشمردنددست نانواھ

وجود نداشت، لكن تقریبا تمام گوشت و سبزیجاتي كھ در اروپا بھ مصرف میرسید، از جملھ مارماھي، 
اع فندق تا دوران سلطنت شارلماني، انو. حلزون، و قورباغھ، خوراك انسان قرون وسطایي را تشكیل میداد

با اینھمھ ھنوز پرتقال ; ھایي كھ از آسیا وارد شده بود بھ آب و ھواي اروپایي خو گرفتھ بود و پستھ ومیوه
متعارفترین انواع . در قرن سیزدھم براي نواحي شمال جبال آلپ و پیرنھ میوه كمیابي محسوب میشد

در بین عموم . مردم خوكھا راخوكھا زبالھ معابر را میخوردند، و . گوشت عبارت بود از گوشت خوك
اشتھار داشت كھ خوردن گوشت خوك سبب بروز برص میشود، لكن این شایعھ از رغبت مردمان بھ 

خوردن قورمھ و كالباسھاي گوشت خوك یكي از عمدھترین ; خوردن گوشت خوك بھ ھیچ وجھ نمیكاست 
  . عیشھاي مردمان قرون وسطي بود

خوك یا گرازي را یكجا كباب كنند و بھ سر سفره آورندتا جلو چشمان میزبانان اعیان دستور میدادند كھ 
  . میھماناني كھ از فرط تحیر دھان گشوده بودند توزیع شود

. این غذایي بود بھ ھمان اندازه مطبوع و لذتبخش كھ خوردن كبك، بلدرچین، باسترك، طاووس، و درنا
طور كلي تمام سربازان و مالحان و فقرا براي ماھي خوراك ثابت مردم، و شاه ماھي خوراكي بود كھ بھ 

لبنیات بھ مراتب كمتر از این ایام مصرف میشد، لكن در این تاریخ پنیر . سد جوع بھ آن دسترسي داشتند
ساالد بھ مفھوم امروزي وجود نداشت و آبنبات بھ آن معني . ناحیھ بري در فرانسھ شھرتي بھ ھم زده بود

قند اروپا ھنوز از خارج وارد میشد و ھنوز براي شیرین ساختن اغذیھ . بود كھ ما میدانیم، بسیار كمیاب
  . جاي عسل را نگرفتھ بود

كلوچھ و نان شیریني بھ انواع و اقسام مختلف . معموال دسر بعد از غذا عبارت بود از فندق و بادام و میوه
ھا و كیكھاي  صور در آید بھ كلوچھتھیھ میشد، و شیریني پزان لوده و بیپروا جالبترین اشكالي را كھ بھ ت

لكن زن و مرد ھر دو بھ . از غرایب آن كھ بعد از صرف غذا استعمال دخانیات مرسوم نبود. خود میدادند
  . میگساري میپرداختند

درینكواتر و بوالو نامھاي خانوادگي عجیبي بودند كھ بھ افراد داده میشدند، زیرا سلیقھ این قبیل . مینوشیدند
ھاي سكر آور ارزان قیمتي بود كھ  شراب سیب و گالبي نوشابھ. ر نظر سایر مردم عجیب بودمردمان د

براي زن و مرد، در ھر طبقھ و درجھاي، بد مستي ھم عیب بود و ھم . اختصاص بھ كشاورزان داشتند
  . مطلوب قرون وسطي

تقریبا . ، چیزي جز آبجو نبودنوشابھ دایمي فقرا، حتي بھ ھنگام چاشت. ھا فراوان و آبجو ارزان بود میكده
ھاي آلپ، قاعدتا بھ ھر نفري در عرض روز یك گالن آبجو داده  در تمام دیرھا و بیمارستانھاي شمال كوه

ھاي اغنیا خودشان آبجو درست میكردند و اماكني براي این  بسیاري از دیرھا، قصرھا، و خانھ. میشد
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. و بعد از نان یكي از ضروریات زندگي بھ شمار میرفتمنظور داشتند، زیرا در كشورھاي شمال اروپا آبج
در بین افراد متمكن تمام ملل، و توانگران جمیع طبقات و درجات اروپاي التین، نوشیدن شراب مرجح 

فرانسھ مشھورترین شرابھا را تھیھ میكرد و، در ضمن ھزاران نغمات عامھ پسند، از جالل آن . بود
ر چیني كشاورزان بھ مراتب سختتر از ھر فصل دیگري كار میكردند، و ھنگام انگو. ھا دم میزد نوشابھ

دیر سن پیتر، واقع در . پیران نیكو سیرت دیرھا، بھ عنوان حقشناسي، یكي از این ایام را عید میگرفتند
جنگل سیاه، نظامات خاصي براي انگورچیني داشت، از جملھ این چند ماده كھ حاكي از كمال انسان 

  :بود دوستي و محبت

ھنگامي كھ كشاورزان شراب را خالي كردند، میبایست آنھا را بھ داخل صومعھ آورند و نوشابھ و گوشت 
و ھر كدام ... فراواني بھ آنھا دھند، بایستي كھ آنجا چلیك بزرگي را بنھند و آن را از شراب مملو سازند 

دند و متصدي خمخانھ یا آشپزخانھ را و اگر ایشان بھ تدریج بر اثر نشئھ شراب مست ش... مقادیري بنوشند
زدند، نباید براي ارتكاب بھ چنین عملي جریمھاي بپردازند، و باید آن قدر بنوشند كھ دو تن از ایشان نتوانند 

  . در شتاب بھ سوي گاري خویش بر سومي سبقت جویند

زان، آكروباتھا، پس از برچیده شدن سفره، معموال، میزبان براي تفریح میھمانان خویش از شعبده با
ھاي روستاي خاوندي عدھاي از این قبیل  پارھاي از خانھ. بازیگران، مطربان، یا دلقكھا استفاده میكرد

برخي از توانگران دلقكھایي داشتند . بازیگران و مغنیان را بھ عنوان مستخدمین دایمي خود نگاه میداشتند
دون ترس و امكان سرزنش و مالمت، بر مدعوین كھ گستاخي توام با لودگي و شوخیھاي ھرزه آنھا را، ب

اگر افرادي كھ از سر سفره برخاستھ بودند میخواستند خودشان خود را سرگرم . خود عرضھ میداشتند
سازند، در آن صورت میتوانستند براي یكدیگر قصھ بگویند و در نواختن و گوش دادن بھ آالت موسیقي، 

. ج، یا بازیھایي كھ درون اتاق صورت میگرفت، شریك باشندرقصیدن، الس زدن، بازي تختھ نرد، شطرن
داد و فریاد )) بازي تاوان((یا )) چشم بندانك((حتي بارونھا و بارونسھا نیز بین میھمانان خویش در بازي 

 ١٢۵۶قوانین فرانسوي . از بازي ورق ھنوز كسي اطالع نداشت. كنان بھ این طرف و آن طرف میدویدند
با فراوان داشت، و مربیان اخالق دایما دم از ثروتھا ; ازه ساختن بازي طاس را نمیدادبھ كسي اج ١٢٩١و 

شھر سینا در . قمار ھمیشھ بھ حكم قانون ممنوع نبود. و نفوسي میزدند كھ بر سر بساط قمار از بین میرفت
ك در پاریس، شطرنج بھ موجب حكم ی. ھایي مخصوص این كار ساختھ بود میدان عمومي خود غرفھ

لویي نھم، ممنوع شد، لكن ھیچ كس بھ  ١۴۵۴، و ھمچنین بھ موجب فرمان )١٢١٣سال (شوراي سلطنتي 
و بازي شطرنج یكي از مھمترین وسایل اتالف وقت میان طبقھ اشرافي ; این گونھ فرامین اعتنایي نكرد

 شد،شطرنج مشتق رواج و شھرت بازار شطرنج تا بھ جایي رسید كھ نام خزانھ عمومي دولت از لفظ . بود
در عھد . خانھ بود -زیرا در آمد عمومي را ظاھرا بر روي میزي حساب میكردند كھ شطرنجي یا خانھ
انس سھ دست بازي كرد جواني دانتھ، یك فرد ساراسن در آن واحد با سھ نفر از بھترین شطرنجبازان فلور

این بازیگر، كھ فقط یك تختھ شطرنج پیش روي خود داشت و بھ آن نظر . و مایھ تحیر تمامي مردم شد
از این سھ بازي، . میدوخت، در حالي كھ این بازي را ادامھ میداد، جریان دو بازي دیگر را بھ ذھن میسپرد

ازي بیست و چھار مھرھاي بر روي تختھ شطرنج یك نوع ب. دو تا را برد، و در سومي با حریف برابر شد
  . نامیدند)) درافت((و در انگلستان )) دام((رواج گرفت كھ آن را در فرانسھ 

رقصیدن كاري بود كھ وعاظ آن را ناپسند میشمردند، لكن تقریبا ھمھ افراد مردم، بھ جز كساني كھ در 
س توماس آكویناس، با ھمان اعتدالي كھ از قدی. مسائل مذھبي خشك مقدس بودند، بھ آن اشتغال داشتند

صفات ویژه وي بود، اجازه داد كھ رقص در مجالس عروسي، یا ھنگام باز آمدن دوستي از سفر، یا موقع 
ھمن قدیس خوش ذوق حتي معترف شد كھ رقص را اگر بھ اعمال ناپسند . جشن پیروزي ملل انجام شود

برتوس ماگنوس نیز در این باب، مثل توماس، نظر بلندي آل. نیاالیند، بسیار تمرین صحت بخشي میشود
داشت، لكن مربیان اخالق قرون وسطي عموما رقص را بھ عنوان دام ابلیس و وسوسھ شیطاني مردود 

كلیسا با رقص نظر خوشي نداشت، زیرا رقصیدن را انگیزھاي براي اعمال منافي عفت میدانست . شمردند
. ین وجھي سعي میكردند تا حقانیت بدگمانیھاي كلیسا را ثابت كنندو نوباوگان قرون وسطي بھ بھتر; 

فرانسویھا و آلمانیھا مخصوصا اشتیاق وافري بھ رقص داشتند، از این رو براي اعیاد مھم سال كشاورزي، 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



و بھ خاطر جشن پیروزیھاي خویش، یا براي تقویت روحیھ مردم در مواقع بروز وبا یا خشكسالي و سایر 
ھاي مجموعھاي موسوم بھ كارمینا  در یكي از ترانھ. ھاي محلي متعددي بھ وجود آوردندمصایب، رقص

رقص دوشیزگان در كشتزارھا یكي از [ واقع در سویس)) ]ھاي صومعھ بویرن منظومھ((بورانا یا 
  . شیرینترین لذایذ فصل بھار توصیف میشود

ران ناحیھ، سراپا در زره و مسلح، سوار ھنگامي كھ یك نفر بھ مقام شھسواري نایل میآمد، ھمگي شھسوا
رقص گاھي ممكن بود بھ صورت یك بیماري مسري . بر اطراف آنھا بھ رقص و پایكوبي مشغول میشدند

دستھاي از كودكان آلماني از ارفورت تا آرنشتات رقص كنان راه در نوردیدند،  ١٢٣٧در آید، چنانكھ در 
ي كھ جان سالم بھ در بردند تا پایان عمر مبتال بھ داالرقص یا بسیاري از ایشان حین راه تلف شدند، و برخ

  . سایر اختالالت دماغي بودند

ھا چندان روشنایي  شب ھنگام در درون خانھ. رقص بیشتر در روز و در ھواي آزاد صورت میگرفت
یشد و بھ نبود، زیرا وسیلھ روشنایي عبارت بود از چراغھاي پایھدار، یا چراغھایي كھ از سقف آویزان م

از آنجا كھ پیھ و روغن چراغ گران قیمت بود، . كمك روغن و فتیلھ میسوخت، یا مشعلھایي پیھ سوز
اندكي بعد از تاریكي، میھمانان پراكنده .خواندن و كار كردن بعد از غروب آفتاب چندان میسر نمیشد

را میدادند، و دیدن یك بستر ھا بھ ندرت كفاف میھمانان  خوابگاه. میشدند و اھل خانھ بھ بستر میرفتند
فقرا بر روي تشكھایي از كاه راحت . اضافي در راھرو یا در اتاق پذیرایي از امور عادي محسوب میشد

بسترھاي .میخوابیدند، حال آنكھ اغنیا بر روي بالشھاي معطر و تشكھاي پر مرغان خواب راحتي نداشتند
مقداري از زمین باالتر قرار داشت، بھ طوري كھ چھار خوانین و اشراف مجھز بھ سایبان یا پشھبند بود و 

  . پایھاي را زیر پا مینھادند تا از آن باال روند

در انگلستان و فرانسھ، افراد كلیھ . ممكن بود كھ چند نفر بدون توجھ بھ جنس و سن در یك اتاق بخوابند
  . طبقات عریان میخفتند

VIII - جامعھ و ورزش  

خشونت عمومي عادات و رسوم قرون وسطایي بر اثر مالحت و لطف بخصوص تشریفات و تعارفات 
مردان ھنگام برخورد بھ یكدیگر دست ھم را میفشردند، و فشردن دست میثاق صلح بود . فئودالي تعدیل شد

ھر یك  عناوین بي شماري وجود داشت كھ. و عالمت اینكھ ھیچ كدام بھ روي دیگري شمشیر نخواھد كشید
بھ حكم رسم دلپسندي، وقتي ھر یك از اعیان را خطاب قرار ; حكایت از درجھ و مقام خاصي میكرد

براي ھر گونھ شرایطي در جامعھ مقید بھ . میدادند، ابتدا عنوان و سپس نام اول یا نام ملكش را میبردند
حضور در جشنھاي  آداب مجموعھاي از رسوم بھ وجود آمد كھ شامل خانھ، رقص، عبور در معابر،

بانوان ناگزیر بودند طرز راه رفتن، كرنش كردن، سوار شدن بر اسب، . نظامي، و آیین درباري میشد
جملھ این رسوم، و نظایر مردانھ . بازي كردن، و حمل قوش بر ساعد را در عین وقار و ظرافت یاد بگیرند

ن سیزدھم دستور العملھا و راھنماھاي در خالل قر. آن، مجموعھ قواعد و آداب درباري را تشكیل میداد
  . بسیاري براي آداب معاشرت منتشر شدند

معموال ھمھ جا . ھنگام سفر، شخص از افراد طبقھ خودش انتظار محبت و مرافقت و میھمان نوازي داشت
ان حتي از قرن ھشتم میالدي بھ این طرف، رھبان. در اغنیا را در برابر وجھ یا تحفھاي جا و مسكن میدادند

ھایي  ھا مسافرخانھ برخي از صومعھ. ھایي ایجاد كرده بودند ھا و كتلھاي آلپ ضیافتخانھ در میان گردنھ
لكن بیشتر مسافران در . داشتند كھ در آنجا قادر بودند سیصد تن مسافر و اسبھایشان را جا دھند

كز از مسافر گرفتھ میشد كرایھاي كھ در این قبیل مرا; كاروانسراھاي كنار جاده رحل اقامت میافكندند
ارزان بود، و اگر شخص كیسھ زر خود را از دیده اغیار پنھان میداشت، احتمال داشت كھ بتواند كنیزكي 

pyبھ امید نیل بھ این قبیل تنعمھا بود كھ بسیاري از مردم، از جملھ . نیز بھ قیمت عادالنھ بھ دست آورد
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ران، طالب علوم، رھبانان، سیاحان، و افراد خانھ بھ سوداگران، بانكداران، كشیشان، سیاستمداران، زای
  . دوش، رنج سفر را بر خود ھموار میساختند

ھاي اروپاي قرون وسطي ھر قدر ھم پر مخافت بودند، براي مردم كنجكاو و امیدواري كھ خیال  شاھراه
  . میكردند با حركت از یك جا بھ جاي دیگر خوشبختتر خواھند شد، ھیجان و تحركي داشت

. تفاوت میان ضعفا و اغنیاھمان قدر كھ در تفریح و وقت گذراني آشكار بود، در سفر نیز مشخص بود
گھگاھي اقویا و ضعفا با ھم میآمیختند، مثال ھنگامي كھ پادشاه بھ واسالھاي خویش بار عام میداد و میان 

ھاي جنگي مشغول میشد، جمعیت خوراك توزیع میكرد، یا ھنگامي كھ سوار نظام اشرافي بھ اجراي مانور
یا موقعي كھ شھزاده یا شھزاده خانم یا پادشاه یا ملكھاي با كوكبھ و تشریفات خاصي وارد شھر میشد و 

توده مردم در دو سوي مسیر وي صف میكشیدند تا از دیدن شكوه و جالل موكب پادشاھي لذت برند، و یا 
ق زور آزمایي و یا مبارزھاي در مال عام ھنگامي كھ جشنھاي نظامي یا مجلسي براي دادرسي از طری

ترتیب رژه، حركت دستھ جمعي مردم، و فعالیتھاي ھمانندي كھ طبق نقشھ معیني صورت . تشكیل میشد
ھاي سیاسي  ھاي مذھبي، رژه حركت دستھ; میگرفت ھمھ بخش بسیار مھمي از زندگي قرون وسطي بودند

ھاي مومي قدیسان، بازرگانان  مزین و آراستھ، پیكرهھاي  و جشنھاي صنفي معابر را با علمھا، گردونھ
بازیگران سیار، كھ با ایما و . تنومند، شھسواران با نخوت اسب سوار، و نوازندگان لشكري آكنده میساختند

اشاره نمایشاتي بر مردم عالقمند عرضھ میداشتند، در میدان عمومي شھر یا دھكده بساط خود را 
آكروباتھا بھ جست و ; ن خوش و زخمھ ساز داستانھاي عاشقانھاي میسرودندخنیاگران با لح; میگستردند

ھایي خطرناك، با عملیات حیرت  زنان و مردان بند باز، بر فراز پرتگاه; خیز و شعبدھبازي میپرداختند
یا آنكھ دو نفر مرد چشم بستھ با چماق بھ جان یكدیگر ; انگیزي روي بند مردمان را سرگرم میساختند

یا ممكن بود سیركي بھ شھر آید و جانوراني عجیب و اشخاصي عجیبتر از آنھا را بھ مردم نشان ; دندمیافتا
  . یا دو حیوان را بھ جان یكدیگر میانداختند تا ببینند كھ كدام یك دیگري را بھ ھالكت میرساند; دھد

ن مربوط بھ شكار، فصل قوانی. در بین طبقھ نجبا، شكا بھ عنوان تفریحي شاھانھ، ھمسنگ نیزه بازي بود
ھا را اختصاص بھ اشراف  شكار را از دزدي جانوران و طیور وضع شده بودند استفاده از شكارگاه

جنگلھاي اروپا ھنوز كنام جانوراني بود كھ بھ پیروزي جنس دو پا در جنگ با طبیعت اذعان . میدادند
از یك لحاظ، . گرگان گرسنھ قرار گرفتمثال در قرون وسطي چندین بار پاریس مورد تجاوز ; نكرده بودند

از لحاظ دیگر، شكار وسیلھاي بود ; شكارچي در صدد بود تا تفوق متزلزل آدمي را بر جانوران حفظ كند
و باالخره بھ علت دیگري كھ از نظر اھمیت دست كمي از این دو ; براي افزایش مواد غذایي ضروري

نگ با جانوران و ریختن خون آنھا، بدن و روح خود را براي نداشت، افراد، با مقابلھ با خطر، بھ وسیلھ ج
ضمنا آدمیزاد ھمین ورزش تفریحي را نیز با دبدبھ و . نبرد حتمي الوقوع با ابناي خویش نیرومند میساختند

با دمیدن در شاخھاي عاجي كھ گاھي با طال قلم زده شده بودند، بانوان و رجال و . تشریفات قرین ساخت
و در آنجا اجتماعي فراھم میشد از بانواني كھ . براي گرد آمدن در میعادگاه احضار میكردند سگان تازي را

مرداني ملبس بھ لباسھاي ; بھ طرزي دلپسند یك بري بر زین اسباني چابك و سركش قرار میگرفتند
خیل  و باالخره; رنگارنگ و مسلح بھ سالحھاي متنوع از قبیل تیر و كمان، تبر كوچك، نیزه، و چاقو

اگر جانوري كھ مورد تعاقب قرار . ھاي خود را میكشیدند عظیمي از انواع و اقسام سگان تازي كھ قالده
گرفتھ بود، از میان مزرعھ دھقاني عبور میكرد، خاوند، واسالھاي وي، و میھمانانش مختار بودند، بدون 

چنین شرایطي فقط  كوچكترین توجھي بھ زراعت و محصول برزگر، سر در عقب وي گذارند، و در
اشراف فرانسوي بھ شكار اسلوب و قاعده . كشاورزان از جان گذشتھ و بي پروا جرئت شكایت داشتند

  . معیني دادند و آداب و تشریفات پیچیدھاي براي آن وضع كردند

. بانوان با خودنمایي خاصي، در اشرافیترین تفریحات یعني شكار با قوش یا قوشبازي شركت میجستند
ھایي را بھ نگاھداري انواع پرندگان اختصاص داده بودند، كھ  ا در تمامي امالك بزرگ محوطھتقریب

بھ این پرنده تعلیم میدادند كھ ھر موقع خاوند یا بانوي وي اراده كند، بر روي . مھمترین آنھا قوش بود
بودند، قوشي را برخي از خانمھاي خوش لباس در تمام مدتي كھ مشغول استماع قداس . ساعدش قرار گیرد
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امپراطور فردریك دوم كتاب بي نظیري درباره قوش تصنیف كرده كھ . بر روي ساعد خود نگاه میداشتند
برگ میشد، ھمو بود كھ بھ تقلید از مسلمانان، براي نخستین بار بھ اروپاییان نشان داد كھ  ۵٨٩مشتمل بر 

جكاوي آن پرنده را در اختیار خود در با پوشانیدن سر قوش در كالھكي چرمي میتوان اعصاب و حس كن
انواع مختلف قوش را تعلیم میدادند تا بھ پرواز در آیند، بر پرندگان گوناگون ھجوم برند، آنھا را . آورد

زخمي یا مقتول سازند، بار دیگر بھ ساعد شكارچي بازگردند، تكھاي گوشت پاداش گیرند، و پاي خود را 
قوشي كھ تعلیمات الزمھ را فرا گرفتھ باشد عالیترین تحفھاي . روي نماید در بند گذارند تا باز طعمھ دیگري

دوك بورگوني، كھ پسرش در دست بایزید اسیر بود، بھ . بود كھ میشد بھ یك اشرافي یا پادشاه تقدیم كرد
ر منصب قوش دار كل فرانسھ یكي از عالیترین و پ. عنوان فدیھ، دوازده عدد قوش بھ دربار آن امیر فرستاد

  . مداخلترین مقامات در آن كشور محسوب میشد

ورزشھاي تفریحي دیگري نیز بود كھ در گرماي سوزان تابستان و سرماي گزنده زمستان مردم را سرگرم 
تقریبا ھر . میساختند و احساسات آتشین و زور بازوي جوانان را بھ ھنر نمایي ضروري معطوف میداشتند

. صفحات شمالي اروپا، ھمگي طرز سرسره خوردن را میآموختنددر ; جواني فن شنا را فرا میگرفت
جمیع طبقات با تیر و كمان بھ تمرین . مسابقھ اسب دواني بھ ویژه در ایتالیا مورد پسند ھمگان بود

بازیھاي متنوعي . میپرداختند، لكن فقط طبقات كارگر بودند كھ فراغت الزم براي ماھیگیري را داشتند
اي آھني بر روي چمن، ھاكي، پرتاب حلقھ، كشتیگیري، مشت زني، تنیس، و فوتبال مانند غلطانیدن گویھ

ظاھرا تنیس در فرانسھ بھ وجود آمد، و احتماال پیش از این تاریخ در بین مسلمانان رواج . معمول بود
دتا ، و قاع))بگیرید((فرانسوي است بھ معني  tenez!بعضي معتقدند كھ نام این بازي مشتق از كلمھ. داشت

بازي تنیس بھ قدري مورد قبول . كند)) سرو((این كلمھ را كسي بر زبان میآورد كھ میخواست شروع بھ 
ھا یا در ھواي آزاد، مقابل جماعت عظیمي از  عامھ افتاد كھ در فرانسھ و انگلستان، گاھي در تماشاخانھ

یكي از تاریخنویسان . ول بودبازي ھاكي حتي در قرن دوم میالدي میان ایرلندیھا معم. مردم اجرا میشد
بیزانسي قرن دوازدھم بھ طرز دقیقي بھ توصیف یك مسابقھ چوگان میپردازد كھ در آن، مثل بازي 

فوتبال در نظر یكي از وقایعنگاران  .، راكتھایي بھ كار میرفت كھ آن را از نخ تاب داده میساختندالكروس
بازي ناھنجاري بود كھ در آن جوانان توپ بزرگي را نھ با افكندن آن در ھوا، ((وحشتزده قرون وسطایي 

ظاھرا .)) بل با زدن و چرخانیدن آن بر روي زمین، و نھ با دستھا، بلكھ با پاھایشان بھ حركت در میآوردند
آنجا بھ انگلستان آمد، و در انگلستان قرن سیزدھم چنان اشتھاري حاصل  این بازي از چین بھ ایتالیا و از

در این دوران، این بازي بھ قدري باخشونت ھمراه بود كھ ادوارد دوم آن را، بھ عنوان عملي كھ ; كرد
زندگي در آن عھد بیشتر جنبھ اجتماعي ) ١٣١۴. (منجر بھ اخالل در نظم عمومي میشود، ممنوع ساخت

ھا،  ھا، دانشگاه ھا، راھبھ خانھ فعالیتھاي دستھ جمعي سبب انگیزش صومعھ. قرون بعدي داشت تا در
زندگي بویژه در روزھاي یكشنبھ و ایام متبركھ توام با سرخوشي و شادماني . ھا، و اصناف میشد دھكده

بھ تن ھاي خود را  در این قبیل موارد، شخص خاوند، بازرگان، و برزگران ھمگي فاخرترین جامھ. بود
در . میكردند، بیشتر از ھر موقع دیگري بھ دعا میپرداختند، و زیادتر از سایر مواقع میگساري میكردند

ھاي ھیمھ را  ھاي میان چمن یا میدانگاھي ده نصب میكردند، توده روز اول ماه مھ مردم انگلستان در دھكده
بارآوري طبیعت كھ در ادوار شرك مرسوم گرد آورده آتش میزدند، و با وقوفي نیمھ ارادي، بھ یاد جشنھاي 

ھا  ھنگام كریسمس، بسیاري از شھرھا و قلعھ. بود، بھ دور آن دكلھا و آتشھا بھ پایكوبي مشغول میشدند
بازیگراني كھ . فردي را متصدي تدارك و نظارت در سرگرمیھا و برنامھ جشن و سرور اھالي میكردند

ند و لباسھاي مضحكي بر تن میكردند، بھ حركت در ماسكھا و ریشھاي مصنوعي بر صورت میگذاشت
میآمدند و در مال عام مردم را با اجراي نمایشات یا دلقك بازي یا خواندن سرودھاي كریسمس سرگرم 

ھر چھ بھ مقتضاي ((ھا و كلیساھا را با برگ درخت راج و گیاھان پیچك یا  در ھمھ جا، خانھ; میساختند
براي فصول فالحتي، پیروزیھاي ملي یا محلي، سالگرد میالد یا فوت  .میآراستند)) فصل سال سبز بود

قدیسان، و براي اصناف، جشنھاي مخصوصي بر پا میشد، و بھ ندرت اتفاق میافتاد كھ كسي در این قبیل 
باج (ایل  -در انگلستان سرخوش آن عھد جشني بود بھ نام سكات . موارد شكم را با نوشابھ انباشتھ نسازد

در ھمھ جا برگزار میشد، و مرسوم بود كھ اھالي ھر ملك یا آبادي یا دھكدھاي در آن شركت  كھ) آبجو
py  . جویند و در برابر نوشیدن آبجو وجھي بھ خاوند یا كالنتر یا كدخدا پرداخت كنند
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ت ھمچنین در انگلستان این دوران گاه بھ گاه اجتماعاتي شبیھ بھ بازار مكاره تشكیل میشد كھ مھمترین فعالی
كلیسا ابتدا این قبیل جشنھا و مجالس سرور را ناپسند میدانست، . آن نوشیدن آبجو و جمع آوري وجوه بود

مردم در اجراي پارھاي از جشنھا . لكن در قرن پانزدھم آنھا را رسما قبول كرد و جنبھ شبھ مذھبي بخشید
در آوردند كھ از شوخیھاي بي  تشریفات كلیسایي را اقتباس كردند و بھ صورت تقیلدھاي پر سر و صدایي

بووه، سانس، و سایر شھرھاي فرانسھ در طي . پیرایھ آغاز میشد، و بھ ھجاگوییھایي فضاحت بار میرسید
جریان تشریفات این جشن . جشن میگرفتند)) عید االغ((سالیاني چند مرتبا چھاردھم ژانویھ را بھ عنوان 

ھ بھ ظاھر معرف مریم عذرا در فرار بھ مصر بود، بر خري بدین قرار بود كھ ابتدا دوشیزه زیبایي را، ك
او را در كنار ; خر را بھ داخل كلیسایي رھبري میكردند و وادارش میكردند در آنجا كنده زند; مینشاندند

و در پایان، ھم كشیش و ; سپس بھ قداس و سرودھایي در تجلیل او گوش فرا میدادند; محراب قرار میدادند
در كلیسا سھ بار در حرمت حیواني كھ مادر خداوند را از چنگ ھرودس پادشاه نجات  ھم مومنان حاضر

دوازده تا از شھرھاي  - ده . بخشیده و عیسي را بر پشت خود تا اورشلیم حمل كرده بود، عرعر میكردند
آن روز  در)). عید احمقھا((فرانسھ ھمھ سالھ قاعدتا در روز عید ختنھ سوران جشني بر پا میكردند بھ نام 

بھ كشیشان دون رتبھ اجازه داده میشد كھ كلیسا و اجراي شعایر عید را تحویل بگیرند، و بھ این نحو انتقام 
كشیشان دون رتبھ لباسھاي زنانھ یا .. كلیھ اطاعت یك سالھ خود را از كشیشان عالي رتبھتر و اسقف بستانند

انتخاب )) اسقف احمقھا((میان خودشان بھ سمت  ھاي روحانیت را از پشت بر تن میكردند، یكي را از جامھ
مینمودند، بھ ترنم سرودھاي وقیحي میپرداختند، بر روي محراب كلیسا گوشت میخوردند، در پاي آن طاس 

  . میریختند، كفشھاي كھنھ را در مجمر میسوزانیدند، و از باالي منبر موعظات بھجتزایي ایراد میكردند

سیاري از شھرھاي انگلستان، آلمان و فرانسھ، بھ شوخي پسراني را بھ در قرون سیزدھم و چھاردھم، ب
. انتخاب میكردند تا در این قبیل جشنھا مرشد مردم در اجراي شعایر دروغي باشند)) بچھ اسقف((عنوان 

كلیسا تا مدتي مدید بھ این مسخرگیھا ; كشیشان محلي از دیدن این گونھ لوده گریھاي عامھ تبسم میكردند
یي نكرد، لكن ھمینكھ تمایل مردم بھ بي حرمتي و وقاحت بھ حد افراط رسید، ناگزیر شد آنھا را ناپسند اعتنا

   .شدو سرانجام در قرن شانزدھم این قبیل شوخیھا منسوخ . شمرد

بھ طور كلي كلیسا با شوخ طبعي مردم شھوت پرست عصر ایمان مدارا میكرد، زیرا میدانست كھ گھگاھي 
افراد باید یكباره از پیروي اصول اخالقي دست بردارند و قیود غیر طبیعي اخالقي را، كھ طبعا بھ حال یك 

ممكن بود مانند قدیس برخي از روحانیان افراطي . جامعھ متمدن ضروري است، چند صباحي معلق سازند
لكن !) عیسي را مصلوب ساختھاند، و تو میخندي: (یوحناي زرین دھن، مردم را مورد عتاب قرار دھند كھ

قدیس برنار از سرور و . ھمھ جا، بھ عادت مالوف، شراب و شیریني مذاق مردمان عھد را متلذذ میساخت
ان خوش بنیھاي بودند عالقمند بھ زندگي كھ، لكن اغلب روحانیان قرن سیزدھم مردم; زیبایي بد گمان بود

بي ھیچ دغدغھ خیالي، از خوردن گوشت و نوشیدن شراب لذت میبردند و از دیدن یك قوزك ظریف و یا 
پس مالحظھ میكنید كھ عصر ایمان، علي رغم آنچھ گفتھ . شنیدن یك شوخي ملیح روي در ھم نمیكشیدند

عھدي بود ماالمال از زنده دلي، سرخوشي تمام عیار، احساسات شد، آن قدرھا ھم جدي و موقر نبود، بلكھ 
بر پشت یك فرھنگ قرون وسطایي، یكي از . رقیق، و شادماني بیپیرایھ در لذت بردن از نعمتھاي دنیوي

  : طالب مشتاق چند خطي از آرزوھاي خود را بھ این نحو تحریر كرد، كھ گویي زبان حال ماست

ھا را بھ ھمراه میآورد، و ھر  و اي كاش كھ ھمیشھ آوریل و مھ میبود، و ھر ماه كھ میآمد باز تمام میوه
ھا پر برگ و  روز شخص بھ ھر سو رو میكرد، زنبق و قرنفل و بنفشھ و گل سرخ میدید، و بیشھ

عشوق با دلي مرغزارھا زمردین میبود، و ھر عاشقي معشوقھ خود را در كنار میداشت، و ھر عاشق و م
  مطمئن و پاك بھ یكدیگر مھر میورزیدند، و ھر كس بھ مراد دلش میرسید و قلبي شادمان داشت 
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بھ طور كلي آیا آنچھ از وضع اجتماعي اروپاي قرون وسطي استنباط یك نظر كلي بھ اوضاع و احوال این 
ات اخالقي و پیروي از آن اصول در قرون وسطي قرون، شخص را مجاب میسازد كھ تفاوت میان فرضی
ظاھرا عالم مسیحي قرون وسطایي از نظر شھوات، . بھ مراتب بیشتر از سایر ادوار تاریخ تمدن بودھاست

خشونت، بد مستي، ستمگري، بي ادبي، كفرگویي، آز، دزدي، بي امانتي، و دغلبازي ھمان قدر آكنده و 
عھد، بھ قرار معلوم، از نظر بنده ساختن افراد، دست عھد ما را از  آن. غني بود كھ عصر المذھب خود ما

ھاي مستعمراتي یا دولتھاي مغلوب بھ پاي عھد ما  پشت بستھ بود، لكن از لحاظ استعمار اقتصادي پھنھ
مسلم است كھ از نظر مطیع ساختن زنان بر ما تفوق داشت، لكن از نظر بي شرمي، فجور، . نمیرسید

عالم مسیحي قرون . لحاظ عظمت و جانیانھ بودن جنگ ھیچ وقت با عھد ما برابر نبود زناكاري، یا از
وسطي، در مقام قیاس با امپراطوري روم، از نروا گرفتھ تا آورلیوس، بھ منزلھ یك شكست یا انحطاط 

معنوي بود، لكن باید در نظر داشت كھ قسمت بیشتر امپراطوري روم در عھد نروا از چندین قرن تمدن 
برخوردار شده بود، و حال آنكھ قسمت اعظم دوران قرون وسطي حكایت مبارزھاي بود میان اصول 

اخالقي مسیحي و بربریت نیرومندي كھ االھیات مسیحي را با بي اعتنایي قبول كرده بود و اخالقیات آن 
ند كھ براي عھد و اقوام بربر قطعا پارھاي از رذایل خود را فضایلي میشمرد. دین را اكثر زیر پا مینھاد

زمانھ خودشان ضروري بود، بھ این معني كھ ممكن بود خشونت خود را جنبھ متقابل شجاعت، و تلذذ 
كالم بیپرده و خشن و سخنان بیشرمانھ ایشان درباره چیزھاي . جسماني خود را صحت حیواني شمرند

  . طبیعي بدتر از عفت فروشي درون نگرانھ جوانان ما نبود

ھاي مربیان و آموزگاران اصول اخالقي عالم مسیحي قرون وسطي استناد  ت كھ بھ گفتھكار آساني اس
قدیس فرانسیس در قرن سیزدھم از دست عھد . جوییم و در نكوھش این دوران شرحي از ایشان بازگوییم

اینوكنتیوس سوم، . نالھ میكرد)) خباثت و تبھ كاري روز افزون این دوران((خویش شكوه داشت و از 
را بھ طرز یاس )) قرن شگفت انگیز((یس بوناونتوره، ونسان دو بووه، و دانتھ ھر كدام اخالقیات آن قد

آوري نامھذب و ناھنجار میشمردند، و اسقف گروستست، یكي از خردمندترین روحانیان عصر، بھ پاپ 
از ویژگي وي بود راجر بیكن نیز با اغراقي كھ .)) توده كاتولیك دستھ جمعي با شیطان شریكند: ((میگفت

  : درباره عھد خود چنین میگفت

در این زمانھ گناھان بھ قدري حكمفرما شده است كھ در ھیچ یك از ... ھرگز جھل بھ این اندازه نبودھاست 
در عین حال، ... و شكمبارگي را نھایتي نیست... ھرزگي... فساد.. اعصار گذشتھ نظیرش دیده نشدھاست

كھ افراد واقعا نھ میتوانند آن را باور كنند و نھ حرمت نھند، و ... برخورداریم ما از تعمید و مكاشفھ عیسي
لھذا بسیاري از عقال را عقیده بر آن است كھ بھ . ... اال ھرگز بھ خود اجازه نمیدادند كھ این سان فاسد شوند

  . زودي ضد مسیح ظھور خواھد كرد و دنیا بھ آخر خواھد رسید

غراقھایي ھستند كھ براي اجراي منویات مصلحان نظایر آن را میتوان از ھر عھد این گونھ عبارات البتھ ا
  . و زماني شاھد آورد

در باال بردن پایھ اخالقیات  - درست مثل عھد ما  - ظاھرا ترس از افكار عمومي یا قانون، در آن دوران 
ون را مسیحیت بھ وجود آورده لكن افكار عمومي و تا حدودي قان; بیشتر موثر بود تا در بیم رفتن بھ دوزخ 

  . بود

احتماال ھرج و مرج معنوي، كھ ناشي از پانصد سال تھاجمات، جنگ، و ویراني بود، بدون اثر تعدیل 
موارد بخصوصي كھ ما در این فصل یاد كردیم، شاید . بخش اصول اخالق مسیحي بھ مراتب بدتر میشد

; این مطالب منتھاي مراتب ناقص است; مده استبدون آنكھ خواستھ باشیم، از روي غرض و تعصب گرد آ
و تاریخ ھیچ وقت درباره آدم عادي سخني ; آمار الزم براي اثبات مدعا یا وجود ندارد یا موثق نیست 

در عالم مسیحي قرون وسطي قطعا ھزاران نفر اشخاص بي آالیش و نیكو سیرت وجود داشتھاند، . نمیگوید
فروتن و پرھیزكار : ((نگار، فراسالیمبنھ، كھ بھ قول خود وي زني بوداشخاصي مانند مادر آن راھب وقایع

لكن سرگذشت چند نفر از این قبیل زنان )) كھ فراوان روزه میگرفت، و با رغبت بھ مستمندان ایثار میكرد
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در عصر ایمان . ضبط شده است مسیحیت مقداري انحطاط معنوي و پیشرفت اخالقي با خود ھمراه آورد
سوداي تقدس و حرمت دین، و گاھي یك نوع زھد توام با بي . یل عقالني رو بھ زوال گذاشتطبیعتا فضا

و تالش در راه ) یعني رعایت انصاف و امانت در مورد حقایق مشھود(بند و باري، جانشین وجدان عقالني 
غماض تحریف یا جعل متون مقدس از طرف مردم دیندار از گناھان صغیره در خور ا. نیل بھ حقیقت شد

محسنات شھري، بھ واسطھ تمركز حواس افراد بھ حیات اخروي، و مخصوصا بر اثر تجزیھ . بود
با این حال، باید اذعان كرد كھ مردان و زناني كھ این ھمھ كلیساھاي جامع و پارھاي ; حكومت، زیان دید 

محلي داشت، مسلما فاقد از تاالرھاي پذیرایي شھرداریھا را بنیاد نھادند، ھر قدر ھم كھ عالیقشان جنبھ 
شاید ریا كاري، كھ از ضروریات تمدن است، در قرون وسطي، در مقام قیاس با . حس وطن پرستي نبودند

  . دنیاپرستي علني و آشكار ازمنھ كھن و درنده خویي متشكل و بي شرمانھ عھد ما، فزوني یافت

مسیحیت با پایداري . توان بر شمرددر برابر این نكات و سایر نارساییھاي قرون وسطي محاسني نیز می
نھایت تالش را در راه از بین بردن جنگ و . شجاعانھاي در مقابل سیلي از بربریت بھ مبارزه برخاست

ادوار صلح و متاركھ جنگ را ; كینھ توزي و دادرسي از طریق جنگ تن بھ تن یا اوردالي مبذول داشت
ان فئودالیتھ را بھ صورت سرسپردگي و جوانمردي طوالنیتر ساخت، و لختي از خشونت و جنگجویي دور

مانع ; بھ غالمي گرفتن اسیران را ناپسند شمرد; نمایشات پھلواني روم باستان را پایمال كرد. اعتال بخشید
عده بیشماري از اسیران را با پرداخت فدیھ آزاد ساخت، و آزادي طبقھ سرف ; از برده ساختن مسیحیان شد

مسیحیت بھ مردم آموخت كھ براي كار و . نچھ خود در عمل نشان داد، تشویق كردرا بھ مراتب بیش از آ
  . زندگي آدمي حرمت جدیدي قایل شوند

رسم كودك كشي را برانداخت، از میزان سقط جنین كاست، و مجازاتھایي را كھ حقوق رومي و بربري 
میزان و . القیات جنسي مردود شمردبا ثبات قدم، یك بام و دو ھوایي را در اخ. مقرر كرده بود تخفیف داد

بھ افراد در برابر معماھاي حیران كننده كاینات آرامش داد، . دامنھ امور خیریھ را بي اندازه توسعھ بخشید
و باالخره، بھ افراد تعلیم داد كھ اگر وفاداري نسبت بھ یك . ولو آنكھ این عمل بھ زیان علم و فلسفھ تمام شد

ھ باشد تا سد راه بشر گردد، در آن صورت وطن پرستي آلتي میشود براي مرجع عالیتري وجود نداشت
مسیحیت براي كلیھ شھرھاي رقیب و كشورھاي كوچك اروپا قانون اخالقي . تباھكاري و آز توده مردم

اروپا تحت ارشاد آن دین، و با فدا ساختن بخشي از . واحدي وضع و ھمگي را بھ پیروي از آن واداشت
كم ضرورت، مدت یك قرن بھ آن اصول اخالقي بین المللي نایل شد كھ امروزه براي نیل آزادي خود بھ ح

یعني خواستار آمدن قانوني است كھ ملل عالم را از : بھ آن دست بھ دعا برداشتھ و كمر تالش بستھاست
  . چارچوب نظامات جنگلي بیرون آورد، و نیروھاي افراد را بھر نبردھا و پیروزیھاي صلح آزاد سازد
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فصل سي و یكم 
  

  رستاخیز ھنرھا

١٠٩۵  - ١٣٠٠  

I  -  نھضت زیبایي شناسي  

علت چھ بود كھ اروپایي باختري در طي قرون دوازدھم و سیزدھم بھ چنان اوجي از ھنر رسید كھ 
ھمسنگ با آتن عھد پریكلس و روم دوران آوگوستوس بود تھاجمات اقوام نورس و مسلمان دفع شده بود و 

ر و شكل جنگھاي صلیبي آتش شوق نیروي خالقھ را دامن زدند و ھزاران نظ. مجارھا رام گشتھ بودند
  . ھنري را از امپراطوري بیزانس و جھان اسالمي شرق بھ اروپا آوردند

گشایش مجدد دریاي مدیترانھ، باز شدن اقیانوس اطلس بھ روي بازرگاني مسیحي، تامین و اداره بازرگاني 
ھاي فرانسھ و آلمان و دریاھاي شمالي، و توسعھ صنعت و امور مالي سبب پیدایش  در راستھ رودخانھ

طبقات جدیدي بھ وجود آمدند كھ توانایي مادي . روتي شد كھ از زمان قسطنطین بھ بعد ھرگز سابقھ نداشتث
الزم براي ھنر را داشتند، و جوامع مرفھالحالي قدم بھ عرصھ وجود نھادند كھ ھر كدام مصمم بودند 

اسقفان، و پاپھا با  خزانھ پیران دیرھا،. كلیساي جامعي بسازند بھ مراتب مجللتر از كلیساھاي سابق
تمثالشكنان مغلوب . ھاي مردم و ھدایاي سوداگران و كمكھاي مالي اعیان و پادشاھان ماالمال شد عشریھ

كلیسا كھ زماني از ھنر بیم داشت، اكنون براي . بر پیشاني ھنر دیكر داغ بت پرستي نمیخورد; شده بودند
و براي ترغیب مردمان بھ اخالصي كھ برجھاي كلیسا تلقین ایمان و آرمانھاي خود در میان توده بیسواد، 

آیین جدید مریم عذرا، كھ ; را مانند مناجات مومنان در دل آسمانھا بر میافراشت آن را وسیلھ مناسبي میدید
خدا داشت در معابد با شكوھي  -خود بھ خود از قلوب مردم بر میخاست، عشق و اعتمادي را كھ بھ مادر 

ران نفر از كودكانش بي درنگ گرد ھم آیند، سر بر آستانھ او سایند، و از او مدد ریخت تا در آنجا ھزا
  . خواھند

رموز و فنون كھن اینجا و آنجا از شر خرابیھاي اقوام بربري و انحطاط بنیادھاي شھري جان سالم بھ در 
ضوعات ھنري، بھ در امپراطوري شرقي فنون باستاني ھرگز از میان نرفتند و ھنرمندان و مو. برده بودند

. ویژه از جھان یوناني شرق و ایتالیاي بیزانس، وارد زندگیي شدند كھ جھان غرب از سر گرفتھ بود
شارلماني آن دستھ از ھنرمندان یوناني را كھ از چنگ تمثالشكنان بیزانسي میگریختند بھ خدمت خویش 

انس را با استواري و دنیاداري خواند، و از اینجا بود كھ ھنر پایتخت شارلماني ظرافت و تصوف بیز
ھنرمنداني كھ در سلك رھبانان كلوني بودند، در قرن دھم، دوران جدیدي را در . آلماني در ھم آمیخت

در . ھاي بیزانسي بود آغاز این نھضت تقلید از روي نمونھ. معماري و تزیین مغرب زمیني بھ راه انداختند
كاسینو و بھ ھمت صدر آن دیر، دزیدریوس، پدید آمد مكتب جدید ھنري، كھ ابتدا در صومعھ مونتھ 

ھنگامي كھ ھونوریوس . ، معلمان یوناني بھ شیوه بیزانسي شروع بھ تدریس مباحث ھنري كردند)١٠٧٢(
میخواست كلیساي سان پائولوفوئوري لھ مورا را تزیین كند، براي استادان موزاییك كار از ) ١٢١٨(سوم 

. ني كھ دعوت او را پذیرا شدند در سنتھاي بیزانسي تبحري بسزا داشتندونیز استمداد جست، و ھنرمندا
كوچنشینھایي از ھنرمندان بیزانسي را میشد در چند شھر مھم غرب سراغ گرفت، و سبك نقاشي ایشان بود 

تزیینات بیزانسي یا مشرق . كھ سرمشقي براي افرادي مثل دوتچو، چیمابوئھ، و سبك اولیھ خود جوتو شد
py - از آن جملھ اشكال برگ نخل و برگھاي بوتھ كنگر و شكل جانوراني در داخل نشانھایي مدور  - زمیني 
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ھمھ بر روي منسوجات و اشیاي ساختھ شده از عاج و كتب خطي مذھب بھ مغرب زمین آمد و چند صد 
  . سال در تزیینات سبك رومي جدید بھ جا ماند

از آن جملھ سردابھ، گنبد، نماي دو جناحھ، ستون  - اشكال مختلف معماري سوریھ، آناطولي، و ایراني 
تاریخ . بار دیگر وارد اسلوب معماري غرب شد -مختلط، قرار گرفتن دو یا سھ پنجره زیر یك طاقنما 

  . جھش نمیشناسد، و با گذشت زمان ھیچ چیز از بین نمیرود

درست بھ ھمان نحو كھ تكامل حیات مستلزم تنوع و ھمچنین عامل وراثت است، و تكامل یك جامعھ ھم 
محتاج ابتكاري تجربي است و ھم رسومي ثبات بخش الزم دارد، بھ ھمین روال، تكامل ھنر در اروپاي 

ترنج ھنرمندان باختري نھ فقط در برگیرنده تداوم سنت در مھارتھا و صور ھنري، و انگیزشي از دیدن دس
بیزانسي و مسلمان بود، بلكھ در عین حال ضرورت داشت كھ ھنرمند بارھا پشت بھ مدرسھ و رو بھ 

طبیعت كند، از پندارھا ببرد و بھ اشیا بپردازد، از گذشتھ نظر بھ حال افكند، و از تقلید سرمشقھا دست 
نوع سنگیني و سكون بود، و در از ویژگیھاي ھنر بیزانسي یك . بكشد و بھ بیان حال خویش بپردازد

تزیینات ھنرمندان جھان اسالمي نوعي ظرافت و لطافت شكنندھاي وجود داشت كھ ھرگز نمیتوانست زبان 
حال ھنرمندان دنیایي باشد كھ تازه از وادي توحش حركت كرده، جان تازھاي بھ خود گرفتھ، و از نشاط 

میان قرون تیرگي قد علم كرده و بھ سوي آفتاب قرن ملتھایي كھ از . مردي و نیروي جواني ماالمال بود
سیزدھم در حركت بودند آن شكوه تابناك زنان تابلوھاي جوتو را بر قامتھاي شق و رق زناني كھ بر روي 

موزاییكھاي بیزانسي نقش بستھ بودند ترجیح میدادند، بر وحشتي كھ اقوام سامي از تندیسھا داشتند، 
و خالي را بدل بھ آن فرشتھ متبسم كلیساي جامع رنس یا تندیس باكره زرین میخندیدند، و تزیینات خشك 
  . در ھنر گوتیك شادي زندگي بر بیم مرگ غالب آمد. كلیساي جامع آمین میكردند

این خود رھبانان بودند كھ بر اثر حفظ ادبیات كالسیك رموز و دقایق ھنري شرقي، یوناني، و رومي را از 
از آنجا كھ غرض ھر صومعھاي بینیازي از . داشتند و مایھ اشاعھ و نشر آن شدند تاراج زمانھ مصون نگاه

دنیاي خارج بود، در چھار دیواري این دیرھا ھم ھنر تزییني میآموختند و ھم صنایع عملي را كھ در 
كلیسایي كھ منضم بھ دیر بود بھ محراب جام و ظرفي براي نان مقدس، ضریح . زندگي روز مره بھ كار آید

و جایي براي حفظ یادگارھاي مقدس، كتاب دعا، چلچراغ، و شاید ھم بھ انواع موزاییك، نقاشیھاي دیواري، 
بیشتر این احتیاجات را خود رھبانان با دست . و تمثالھایي براي دادن اطالع و الھام دینداري احتیاج داشت

رد بھ دست ھمین جماعت، و در واقع، طرح و ساختمان خود دیر در بسیاري موا. خود برطرف میكردند
چنانكھ امروزه دیر مونتھ كاسینو بھ ھمت خود بندیكتیان ساختھ . بدون كمك دیگران صورت میگرفت

ھایي وسیع بودند، مثال درشارتر، برناردو تیرون خانقاھي بنا كرد و،  ھا داراي كارگاه اكثر صومعھ. میشود
نجاري و آھنگري ھر دو مھارت داشتند، و حكاكان و  ھنرمنداني را كھ در((چنانكھ نقل میكنند، در آنجا 

تقریبا .)) و جمعي دیگر را كھ در كلیھ فنون ظریفھ استاد بودند گرد آورد... زرگران، نقاشان و سنگتراشان
نفیسترین منسوجات بھ دست رھبانان و ; ھاي تذھیب شده قرون وسطي كار رھبانان بود تمامي نسخھ

ران كلیساھاي جامعي كھ در اوان رواج سبك رمانسك پي افكنده شد ھمگي رھبان معما; ھا بافتھ میشد راھبھ
در قرن یازدھم و اوایل قرن دوازدھم بیشتر معماران اروپاي باختري و بسیاري از نقاشان و پیكر ; بودند

ون دني مركز پر رونقي از ھنرھاي گوناگ -و در قرن سیزدھم دیر سن ; تراشان از دیر كلوني بیرون آمدند
ھاي سیسترسیان كھ در روزگار قدیس برنار درھاي خود را بھ روي ھر گونھ تزییناتي  حتي صومعھ. بود

بستھ بودند، بھ زودي بھ وسوسھ شكل و بھ دام آشوب رنگ افتادند و شروع بھ ساختمان دیرھایي كردند كھ 
اھاي جامع انگلیسي ھمھ از آنجا كھ كلیس. دني نداشت -از نظر آراستگي دست كمي از دیر كلوني یا سن

ھایي منضم بھ صومعھ بودند، تا پایان قرن سیزدھم روحانیان رسمي و ثابت، یا كشیشاني  معموال نمازخانھ
  . كھ در درجھ اول رھبان بودند، ھمچنان در ساختمان و طرز معماري كلیساھاي انگستان نفوذ داشتند

ي بیمانند و پناھگاھي پسندیده براي آرامش لكن باید در نظر داشت كھ یك صومعھ ھر قدر ھم مدرسھا
روحي باشد، چون بھ عنوان گنجینھاي از سنتھا از دیگر فعالیتھاي جامعھ بھ كنار افتاده است و عرصھ 

بیشتر بھ كار حفظ مظاھر ھنر و تمدن میخورد ; تجربیات نسل زنده نیست، از این رو مردود شمرده میشود
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ي دامن گستر یك طبقھ غیر روحاني ثروتمند بازار ھنرمندان آزاد را گرم ھا مادام كھ خواستھ. تا بھ ابداع
نساخت، زندگي قرون وسطایي نتوانست چون چشمھ پر فیضي بھ اشكال غیر مبتذل تجلي كند و ھنر گوتیك 

در آغاز امر در ایتالیا، سپس بیشتر از ھر جا در فرانسھ و كمتر از . را بھ عالیترین مدارج كمال برساند
جا در انگلستان، افراد غیر روحاني قرن دوازدھم، كھ آزادي یافتھ و در فنون مختلف تخصص پیدا ھر 

ھا و رھبانان در آوردند، و  ھایي متشكل شدند، ھنرھا را از دست آموزگاران صومعھ كرده بودند، در گروه
  . كلیساھاي جامع بزرگ را پي افكندند

II - آرایش زندگي  

رین و روشنترین مجموعھ موجز را درباره ھنرھا و صنایع قرون وسطي نوشت یك با اینھمھ كسي كھ كاملت
در حدود سال  -در صومعھ ھلمرز ھاوزن، نزدیكي پادربورن )) دوستدار خدا(( -تئوفیلوس . راھب بود

تئوفیلوس، : فھرستي در بیان ھنرھاي گوناگون تصنیف كرد، و در دیباچھ این كتاب چنین نوشت ١١٩٠
تمام كساني را مخاطب میسازد كھ میخواھند با ثمرات دسترنج خویش و اندیشھ فرحزا ... عیف،این بنده ض

چنین كساني با . ... (تمام سستي فكر و سرگشتگي روح را بھ كناري نھند... درباره ھر آنچھ نوظھور است،
ھاي گوناگون دارد، تمام رموزي كھ یونان درباره رنگھا و امتزاج) خواندن این مجموعھ آگاه خواھند شد بر
كلیھ دقایقي كھ استادان عرب در باب لولھ كردن و گداختن و قلم ... تمام اطالعات توسكان درباره لعابكاري

زدن فلزات میدانند، جمیع گلدانھا و جواھرات و عاج تراشیده كھ ایتالیا با طال مزین میسازد، تمام معلوماتي 
گران قیمت مغتنم میشمرد، و كلیھ فنوني كھ در بھ كار بردن  ھاي كھ فرانسھ در تھیھ انواع مختلف پنجره

  . طال و نقره و مس و آھن، یا ریزھكاریھاي روي چوب یا سنگ مورد ستایش و تمجید است

مشاھده میكنیم كھ مردان و زنان این  - اینجا در خالل یك بند ما بھ جنبھ دیگري از عصر ایمان پي میبریم 
ھا كھ ھیچ دست كمي از دیران نداشتند، میكوشیدند تا انگیزھاي را كھ در  ھبھعھد، از جملھ رھبانان و را

و مشتاق ; از تناسب، ھماھنگي، و شكل لذت برند; ذھن ایشان براي بیان منویات وجود داشت اقناع كنند
چیز  محیط قرون وسطایي، ھر قدر ھم از دین آكنده بود، باالتر از ھر. بودند كھ ھر چیز مفید را زیبا كنند

اولین و اساسیترین ھدف ھنر این . تصویر جامعھاي بود كھ در آن زنان و مردان بھ كار اشتغال داشتند
ھزاران نفر از درودگران چاقو، . ھاي خود را آراستھ سازند جماعت آن بود كھ نحوه كار، اندام، و خانھ

دلي، نیمكت، صندوق، دوالبچھ، متھ، مغار، اسكنھ، و مواد صیقل دھنده را در ساختن و تراشیدن میز، صن
دیركھاي پلكان، تختھ سقف، تختخواب، گنجھ، قفسھ ظروف، تمثال، محجرھاي محراب، نیمكتھاي 

  ... ھمسرایان و امثال آن بھ كار میبردند

شكلھا و موضوعاتي بي اندازه متنوع را بھ طور برجستھ یا فرو رفتھ كنده كاري میكردند، و اغلب، در 
دست آنھا تابع طبع شوخ شیطنتآمیزي بود كھ میان كفر و تقدس ھیچ حد و مرزي قایل تراشیدن اشكال، 

ھاي نوك تیز، شخص میتواند بھ اشكال اشخاص خسیس، شكم پرست، یاوه گو، و  بر روي قمھ. نبود
در ونیز درودگران و منبتكاران گاھي قابھایي . پرندگان و جانوران عظیم بیقوارھاي با سر آدمي برخورد

در قرن دوازدھم آلمانیھا شروع . اختند كھ بھ مراتب زیباتر و گران قیمتتر از نقاشیھاي درون آنھا بودمیس
   .آمدھاي حیرتانگیزي بر روي چوب كردند كھ در قرن ششم بھ صورت ھنر عظیمي در  بھ تراشیدن پیكره

بھ : آھن موارد استفاده بسیار زیادي داشت. صنعتگران فلز كار با درود گران و منبتكاران رقابت میكردند
براي ساختن لوالھاي عظیم بھ صورت انواع ; ھا، حیاطھا، و اجاقھا ھایي چدني براي پنجره صورت میلھ

ھاي مشبك  و براي پنجره; )پاریسمثل درھاي كلیساي در (گل و بوتھ در روي بدنھ درھاي بسیار بزرگ 
و در )) در محكمي بھ آھن میماند((ھاي مشبك  این قبیل پنجره. در جلو جایگاه ھمسرایان در كلیساھاي جامع

آھن یا برنز یا مس را در كوره میگداختند یا بھ ضرب چكش بھ شكل گلدان، جام، . ظرافت مثل تور بود
صفحات برنزي روي بسیاري از درھاي . فیس در میآوردندپاتیل، چلچراغ، مجمر، جعبھ، و چراغھاي ن

اسلحھ سازان دوست داشتند كھ شمشیر و خنجر، كاله خود، جوشن، و . كلیساھاي جامع را میپوشانیدند
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چلچراغ برنز مجللي كھ از جانب فردریك بارباروسا . سپرھایي را كھ میساختند، بھ اشكال و صور بیارایند
ھمچنین شمعدان بزرگ ; شد شاھد بارزي بود بر استادي فلزكاران آلماني  بھ كلیساي جامع آخن ھدیھ

كھ اكنون در موزه ویكتوریا و آلبرت لندن نگاھداري میشود، گواه ) ١١٠٠حد (برنزي ساخت گالستر 
عالقھ مردم قرون وسطي بھ وارد ساختن ھنر در سادھترین . صادقي است بر مھارت ھنرمندان انگلیسي

حتي خروسكھایي را كھ براي . یینات چفتھا، قفلھا، و كلیدھاي این عھد بھ خوبي پیداستاشیا از روي تز
نشان دادن جھت باد میساختند، بھ دقت تمام آرایش میكردند، گو اینكھ براي دیدن جزئیات آنھا تلسكوپي 

  . ضرورت داشت

مروونژیان بشقاب طال  پادشاھان سلسلھ. صنایع فلزات و سنگھاي قیمتي در میان فقر عمومي رونق گرفت
كلیسا نیز از ھمین شیوه پیروي . داشتند، و شارلماني در شھر آخن گنجینھاي از كار زرگران را گرد آورد

شاید عمل كلیسا بخشودني باشد، زیرا مدعي بود كھ اگر طال و نقره سفره اعیان و بانكداران را مزین ; كرد
محراب پارھاي از كلیساھا از . ه شاھان را نیز چنین كندمیسازد، قطعا باید ظروف سیمین و زرین خانھ شا

نقره قلم زده، و برخي دیگر مثل محراب كلیساي قدیس آمبروسیوس در میالن و كلیساھاي جامع پیستویا و 
  . بال از طالي قلم زده بود

كریم براي جاي نان مقدس عشاي رباني، براي ظرفي كھ در آن نان را بھ منزلھ جسم مطھر عیسي براي ت
بر مومنان عرضھ میداشتند، براي جامي كھ شراب مقدس در آن ریختھ میشد، و براي جعبھاي كھ اشیا و 

این ظروف را اغلب بھ مراتب نفیستر از آن . یادگارھاي قدیسان در آن نگاھداري میشد طال بھ كار میبردند
ھا با تشریفات خاصي  و دستھ میشوند در اسپانیا زرگران ظروف بسیار مجللي براي نان مقدس میساختند،

، زرگر معروف، ھزار و پانصد و )١٢١٢(در پاریس، بوناو . آن ظروف را در معابر شھر حركت میدادند
چھل و چھار اونس نقره و شصت انس طال در ساختن ضریحي براي استخوانھاي قدیسھ ژنویو بھ كار 

تاد و نھ فصل از كتاب خویش را بھ این اھمیت زرگران این عصر از آنجا پیداست كھ تئوفیلوس ھف. برد
  . قبیل اساتید اختصاص دادھاست

ھاي این رھبان چنین بر میآید كھ در قرون وسطي از ھر زرگري انتظار میرفت كھ در واقع  از نوشتھ
ھا را بتراشد و لعاب  بھ عبارت دیگر، خودش طال را ذوب كند، پیكره -ھنرمندي مثل چلیني ایتالیایي باشد 

در قرن سیزدھم شھر پاریس صنف نیرومندي از زرگران و . جواھرھا را بنشاند، و ترصیع كند بدھد،
جواھر سازان داشت، و تا آن تاریخ جواھر تراشان پاریسي براي تھیھ جواھرات بدلي شھرتي بھ ھم 

  . رسانیده بودند

میبردند با دقتي تمام طرح و ھا و پاكتھاي خویش بھ كار  ھایي كھ اعیان براي نھادن بر روي موم نامھ مھره
و ھر آدمي كھ بھ حق یا بھ ظاھر ; ھر نخست كشیشي صاحب یك انگشتري رسمي بود . تراشیده شده بود

آنھایي كھ حس جلوه . خود را در ردیف نجیبزادگان قلمداد میكرد بر انگشت خود الاقل یك انگشتري داشت
  . از گرسنگي جان سپرند فروشي آدمي را اقناع میكنند كمتر اتفاق میافتاد كھ

نشانھاي كوچكي كھ معموال از جنسي گرانبھا ساختھ میشدند و بر روي آنھا بھ طور برجستھ حكاكي و 
ھنري سوم، پادشاه انگلستان، نشان بزرگي داشت كھ . كندھكاري میكردند در بین اغنیا بسیار متداول بود

بودوئن دوم مدال بسیار مرغوبتري را از . یزدندتخمین م) چھل ھزار دالر(قیمت آن را حدود دویست لیره 
در سراسر قرون وسطي . شاپل جاي داد - ھاي سنت  قسطنطنیھ بھ پاریس آورد، و آن را در میان گنجینھ

ھاي در، شاخھاي میگساري، تمثال،  عاج را با سعي فراوان میتراشیدند، و در ساختمان شانھ، جعبھ، دستھ
ھاي اشیاي متبركھ،  گانھ براي نوشتن، عصاي اسقفي، عصاي صلیبي، جعبھ جلد كتاب، الواح دو گانھ و سھ

یك صفحھ عاجكاري حیرتانگیز، كھ تقریبا ھیچ گونھ نقصي . ضریح قدیسان، و امثال آن بھ كار میبردند
ندارد، از قرن سیزدھم باقي مانده است كھ اكنون در موزه لوور پاریس است و از پایین آوردن جسد عیسي 

pyنزدیك بھ پایان آن قرن، احساسات عاشقانھ و ظرافت طبع بر حس دینداري . ز صلیب حكایت میكندمسیح ا
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چیره شد، و ھنرمندان مناظر بسیار حساسي را با لطافت تمام بر روي جلد آینھ و جعبھ آرایش خانمھایي كھ 
  . غیر ممكن بود ھمیشھ بھ یك منوال پرھیزكار بمانند حك میكردند

در خاتمكاري ممكن بود صرفا . اولیھاي بود كھ معموال در ھنر خاتمكاري بھ كار میرفت عاج یكي از مواد
چند نوع چوب مختلف را با ھم بھ كار ببرند، بھ این معني كھ ابتدا یك قطعھ چوب را با اسكنھ بھ شكلي كھ 

یكردند تا از ھا را با چسب و فشار بھ قطعھ اصلي متصل م مورد نظر بود در میآوردند، آنگاه سایر تكھ
ماخوذ از (یكي از صنایع مرموزتر قرون وسطي نیلو نام داشت . مجموع آنھا طرح دلخواه بھ دست آید

و عبارت از آن بود كھ بر روي سطح فلزي بریده بریدھاي خمیر ))) سیاه((بھ معني  nigellusواژه التیني 
وقتي این الیھ سفت میشد، سطح فلز را آن قدر سوھان ; سیاھي از نقره، مس، گوگرد، و سرب را مینشاندند

ھا در قرن بر مبناي ھمین فن بود كھ بعد. میزدند تا نقرھاي كھ در آن مخلوط بھ كار رفتھ بود درخشان شود
  . پانزدھم فینیگرا طریقھ قلم زدن روي مس را كامل كرد

با بازگشت صلیبیون از مشرق زمین و بیدار كردن اروپا از خواب قرون تیرگي، بار دیگر فن كوزھگري، 
فن مینا كاري معروف بھ . كھ اختصاص بھ كارھاي صنعتي داشت، مبدل بھ ھنرھاي سفالسازي شد

در قرن دوازدھم، میناكاري بھ . یالدي از امپراطوري بیزانس بھ مغرب زمین آمدكلوازونھ در قرن ھشتم م
مرحلھاي از تكامل خود رسید كھ ھنرمندان فرانسوي آن را شانلوه میخواندند و عالیترین نمونھ آن یك لوح 

در این سبك معموال نقش و نگاري را كھ روي صفحھاي مسي انداختھ  )).داوريواپسین ((تزییني است از 
لیموژ، شھري در . بودند برجستھ میساختند و تمامي خطوط گود اطراف آن را با خمیر مینا پر میكردند

م فرانسھ كھ از قرن سوم میالدي بھ بعد بھ ساختن ظروف میناكاري مشھور بود، در قرن دوازدھ
در قرن . بزرگترین مركز میناكاري سبك بیزانسي كلوازونھ و اسلوب شانلوه در اروپاي باختري شد

سیزدھم، كوزھگران مور در اسپانیاي مسیحي ظروف گلي را با آھار یا لعاب كدري از قلع یا مینا 
گونھ ظروف سفالین  در قرن پنجم، سوداگران ایتالیایي این. میپوشانیدند تا آستري براي تزیینات الزم باشد

بھ ھمین سبب، ظروف مزبور میان ایتالیاییھا ; را با ناوھاي بازرگاني مایوركایي از اسپانیا وارد میكردند
  . بھ مایولیكا شھرت یافت

ھنر شیشھ گري، كھ در روم باستان تقریبا بھ اوج كمال رسیده بود، از امپراطوري بیزانس و سرزمین 
میالدي ماجراي دوازده تن شیشھگران ونیز را میشنویم كھ، بھ  ١٠٢۴ حتي در. مصر بھ ونیز بازگشت

واسطھ تنوع كاالھاي ایشان، دولت مجبور شد صنعت شیشھگري را تحت حمایت خویش قرار دھد و مقرر 
، شیشھگران را، تا حدودي ١٢٧٨در . تعلق گیرد)) جناب((داشت كھ از آن پس بھ ھر شیشھگري عنوان 

تا حدودي بھ واسطھ پنھان نگاه داشتن اسرار فن مزبور، بھ كوي مخصوصي در  بھ علت تامین جاني و
قوانین سختي بھ تصویب رسید كھ بھ موجب آن خروج شیشھ گران ونیزي را . جزیره مورانو منتقل كردند

، ))یك وجب زمین((از آن . از مملكت و فاش ساختن اطالعات محرمانھ مربوط بھ این فن را منع میكرد
میناكاري و زراندود . ر قرن ونیزیھا بر ھنر و صنعت شیشھگري جھان مغرب تفوق كامل داشتندمدت چھا

از جزیره مورانو ; اولیوو دي ونتسیا قماشھایي از شیشھ ساخت; كردن شیشھ فوق العاده تكامل یافت
ایي ھ ھاي كوچك دارو و مشربھ، ظروف غذاخوري، حتي آیینھ موزائیك، منجوق، و مھره شیشھاي، شیشھ

ھایي شد كھ تا آن تاریخ از فوالد  در قرن سیزدھم بود كھ آیینھ; از شیشھ چون سیلي بھ ھر سو روانھ شد
فرانسھ، انگلستان، و آلمان نیز در این عھد شیشھ میساختند، اما تقریبا تمام مصنوعات . صیقلي میساختند

ھاي  آن شیشھ رنگي براي پنجره شیشھ این كشورھا بھ مصرف صنعتي میرسید، مگر یك قلم بسیار مھم، و
  . كلیسا بود

آرایش شخص . در تاریخ ھنر از زحماتي كھ زن كشیدھاست آن طور كھ سزاوارش بود قدرداني نكردھاند
و خانھ عناصر ارزشمندي در ھنر زندگي بھ شمار میرود، و كار زنان در طرح لباس، تزیینات داخلي، 

آگاھانھ، از حضور  ھا بیش از سایر ھنرھا در لذتي كھ ما غالبا نا قالبدوزي، آراستن با پارچھ، و فرشینھ
ھاي لطیفي كھ با مھارت فراوان بافتھ  پارچھ. خاموش و صمیمي اشیاي زیبا میبریم سھم و نقش دارند

; میشوند و شخص از دیدن و لمس كردن آنھا لذت میبرد در عصر ایمان بي اندازه اھمیت و ارزش داشتند
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ان، ظروف متبركھ، و بدن كشیشان و مردان ھا بودند كھ زیب و زیور محرابھا، یادگارھاي قدیس ھمین بافتھ
در قرن سیزدھم، فرانسھ و انگلستان ھر دو در تھیھ قالبدوزیھاي ھنري از . و زنان عالیمقام میشدند

، ذكري از صنف قالبدوزان پاریس ١٢۵٨در سال . قسطنطنیھ، كھ مركز عمده این ھنر بود، پیشي گرفتند
، شرح میدھد كھ ١٢۴۶طایي انگلستان، ضمن بیان وقایع سال میرود، و مثیو پریس، تاریخنویس قرون وس

چگونھ پاپ اینوكنتیوس چھارم ھنگام آمدن اسقفان انگلیسي بھ رم، از دیدن ملیلھ و زردوزیھاي روي 
ھاي ایشان متحیر شد و دستور داد كھ نظیر این كارھاي ھنرمندان انگلیسي را براي لباسھاي خود وي  جبھ

ھاي روحانیان چنان از فرط جواھرات و ملیلھدوزیھا و نشانھاي لعابي كوچك  جامھبرخي از . تھیھ كنند
یكي از میلیونرھاي . سنگین بود كھ ھر كس یكي از آنھا را بر تن میكرد، بھ دشواري میتوانست راه برود

 .پرداختھا، كھ بھ جبھ آسكولي مشھور بود،  امریكایي مبلغ شصت ھزار دالر براي یكي از این جبھ
. شارلماني است)) دالماتیك((معروفترین زردوزي و قالبدوزیھاي قرون وسطایي بر روي جبھ مشھور بھ 

احتماال این این جبھ را از آن جھت دالماتیك نام دادھاند كھ تصور میرفت كار ھنرمندان دالماسي باشد، اما 
  . جبھ كار اساتید بیزانسي قرن دوازدھم بوده است و اكنون یكي از نفیسترین اشیاي خزانھ واتیكان است

ھاي قالبدوزي شده، بھ ویژه در ابنیھ عمومي، جانشین تابلوھاي  ھا یا فرشینھ در فرانسھ و انگلستان پرده
بھ ; مي و اعیاد بھ معرض تماشاي عامھ میگذاشتندھا را فقط در مواقع رس معموال اینگونھ پرده. نقاشي شدند

ھایي آویزان  این معني كھ آنھا را در زیر رواق دھلیزھاي كلیساھا، در میان معابر، و بر روي گردونھ
ھا را كلفتھا یا  ھا و فرشینھ گونھ پرده -معموال این . میكردند و با تشریفات بھ اطراف حركت میدادند

بسیاري از این قماشھا بھ دست . بي، زیر نظر ندیمھ، با پشم یا حریر میبافتنددوشیزگان ساكن قلعھ اربا
ھا ھنرمندان این دوره ھیچ ادعایي  در بافتن فرشینھ. ھا و پارھاي بھ دست رھبانان بافتھ شده بودند راھبھ

ھا و  هنداشتند كھ این ھنر در صدد رقابت با ویژگیھاي دقیقتر نقاشي بر آمدھاست از آنجا كھ این پرد
دیواركوبھا را تماشاكنندگان از فواصل دوري میدیدند، ھنرمندان ناگزیر بودند كھ در طرح آنھا ظرافت 

ھا معموال یك رویداد  این قبیل بافتھ. خطوط و سایھ روشن را فداي وضوح شكل و تابش و ثبات رنگ كنند
ھا را با تصاویري از  خانھ تاریخي یا یكي از اساطیر معروف را مجسم میساختند، یا درون غمانگیز

قدمت دیواركوبھا در فرانسھ حتي بھ قرن دھم باز میگشت، . طبیعت، گلھا، یا منظره دریا حالت میبخشیدند
ھایي كھ تا بھ امروز كامال از دستبرد زمانھ در امان ماندھاند قدیمیتر از كار استادان قرن  اما نمونھ

چیال در اسپانیا، و پواتیھ، آراس، و لیل در فرانسھ در ھنر بافتن فلورانس در ایتالیا، چین. چھاردھم نیستند
ھاي بایو كھ شھرتي عالمگیر دارند با  طرز بافتن فرشینھ. فرشینھ و قالیچھ در جھان غرب پیشرو بودند

ھا جزئي از تارو پود  آنچھ گفتیم تا حدودي متفاوت بود، بھ این معني كھ طرحھا و نقوش در این فرشینھ
 - ھا كلیساي جامع بایو است  وجھ تسمیھ این فرشینھ. ھا گلدوزي میشدند نبودند، بلكھ بر روي فرشینھخود آن 

طبق روایاتي، اصل این ; محلي كھ در آن طي قرون متمادي از این آثار نفیس نگاھداري میشدھاست
، لكن بھ حكم تحقیقات ھا را بھ ماتیلدا، ملكھ ویلیام فاتح، و زنان دربار نورمان وي نسبت دادھاند فرشینھ

ھاي بعد  تاریخي، كھ میانھاي با خوشامد گویي ندارد، باید اصل این دیواركوبھا را مجھول و متعلق بھ دوره
  . از ویلیام فاتح دانست

ھاي  این چند تكھ قماش نفیس، بھ منزلھ منبع موثقي براي استیالي نورمانھا بر انگلستان، با نوشتھ
بر روي باریكھ كتان قھوھاي رنگي بھ پھناي چھل و ھشت سانتیمتر و . ت میكندوقایعنگاران آن عھد رقاب

درازاي شصت و پنج متر، در طي شصت صحنھ یا منظره مختلف دنبال ھم، تدارك حملھ بھ انگلستان، 
ھایي بلند و منقوش در حال شكافتن دریاي شمال، نبرد وحشیانھ ھیستینگز، دریدن و  ناوھاي نورس با دماغھ

این . ھرلد، ھزیمت لشكریان آنگلوساكسون، و پیروزي آن سپاه خجستھ فال ویلیام را نشان میدھد كشتن
ھاي بسیار جالبي از گلدوزیھایي ھستند كھ در عین شكیبایي صورت گرفتھاند، اما با  دیواركوبھا نمونھ

ون، براي برانگیختن ، ناپلئ١٨٠٣در . اینھمھ در عداد عالیترین و نفیسترین انواع خود بھ شمار نمیآیند
ولي از ; ھا را وسیلھ تبلیغات خود قرار داد فرانسویان و ترغیب آنھا بھ ھجوم بھ خاك انگلستان، این فرشینھ

py  . یك امر غفلت ورزید، و آن جلب دعاي خیر خدایان بود
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III  -  نقاشي  

  موزاییك - ١

موزائیك، مینیاتور، نقوش : ھنر تصویري در عصر ایمان بھ چھار شكل عمده تجلي كرد، از این قرار
  . ھاي رنگي دیواري، و شیشھ

ھنر موزائیك در این تاریخ ھنر سالخوردھاي بود، اما در طي دوھزار سالي كھ از پیدایش آن میگذشت، 
موزائیك كاران براي تھیھ زمینھ طالیي، كھ بغایت محبوب . دقایق و ریزھكاریھاي بسیاري فراگرفتھ بود

ھا را با غشاي نازكي  نازك طال را بھ دور مكعبھاي شیشھاي میپیچیدند، و روي ورقھھاي  ایشان بود، ورقھ
براي جلوگیري از تابش خیرھكننده، روي موزائیك ; از شیشھ میپوشانیدند تا طال در برابر ھوا كدر نشود

زوایاي  چون نور از; مكعبھاي طالیي را در روي ترازویي كھ تا اندازھاي پستي و بلندي داشت مینشاندند
  . مختلفي بر آن مكعبھا میتابید و بھ تمام موزائیك تقریبا درخشش و تاللو خاصي میداد

بھ احتمال زیاد، ھنرمندان بیزانسي بودند كھ در قرن یازدھم محراب شرقي و دیوارغربي كلیساي جامعي 
  . میپوشاندند را با مجللترین موزائیكھاي تاریخ قرون وسطي) جزیرھاي در نزدیكي ونیز(در تورچلو 

موزائیكھا ي كلیساي سان ماركو در ونیز از نظر اسلوب و سبك انفرادي ھنرمندان مشتمل بر آثار استادان 
دوج ونیز، دومینكو سلوو، كار ساختمان اولین موزائیكھاي داخلي كلیساي مزبور . ھفت قرن مختلف است

 ١١۵٣ھنر موزائیك در سال . بودند سپردبھ استادان فن، كھ ظاھرا ھنرمندان بیزانسي  ١٠٧١را در سال 
بھ بعد بود كھ ھنرمندان ایتالیایي در تزیین  ١۴۵٠ھنوز تحت نظارت بیزانس قرار داشت، و از تاریخ 

نقش موزائیك صعود مسیح متعلق بھ قرن دوازدھم در بدنھ . موزائیكھاي كلیساي سانماركو تفوق پیدا كردند
ائیك است، اما یك تختھ موزائیك دیگري نیز نظیر این وجود دارد و گنبد مركزي كلیسا اوج تكامل ھنر موز

موزائیك مرمر راھروھا بعد از ھفتصد . آن تصویر یوسف است بر روي بدنھ گنبد ھشتي كلیساي مزبور
  . سال آمد و شد رھگذاران ھنوز بر جا ماندھاست

دست بھ دست ھم دادند و شاھكار در گوشھ دیگري از خاك ایتالیاي جنوبي، استادان یوناني و ساراسنھا 
ھایي از ھنر این  موزائیك كاري مملكت سیسیل را در دوران حكومت نورمانھا بھ وجود آوردند، نمونھ

بھ ) ١١۴٨(استادان در كاپال پاالتینا و مارتورانا در شھر پالرمو، صومعھ مونرآلھ، و كلیساي جامع چفالو 
  . چشم میخورد

جنگھاي دستگاه پاپي با مخالفان قرن سیزدھم محتمال مانع پیشرفت ھنر در رم شد، با اینھمھ، در ھمین 
دوران موزائیكھاي مجللي براي كلیساھاي سانتا ماریا مادجوره، سانتا ماریا در تراستوره، سان جوواني 

از ھنرمندان ایتالیایي، آندرئا  یكي. ، و كلیساي سان پائولو فو ئوري لھ مورا ساختھ میشد)الترانو(التران 
تافي، موزائیكي براي تعمیدگاه فلورانس طرح كرد، اما كار این استاد بھ پاي كار ھنرمندان یوناني در ونیز 

كف موزائیك بسیار باشكوھي ) ١١۵٠(دني ساختھ شد - دیري كھ زیر نظر سوژه در سن. یا سیسیل نمیرسید
حد (ھمچنین راھرو دیر وستمینستر در لندن . ھداري میشودداشت كھ بخشي از آن در موزه كلوني نگا

ھاي  اما ھنر موزائیك ھرگز در شمال كوه. تركیب بسیار دلپذیري است از سایھ روشنھاي موزاییك) ١٢۶٨
حتي در خود ; ھاي رنگي موزائیك را تحت الشعاع قرار داد آلپ رونقي پیدا نكرد، و ھنر ساختن شیشھ

  ن چیره دستي مانند دوتچو، چیمابوئھ، ایتالیا، با ظھور نقاشا
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  درون كلیساي سانتاماریا مادجوره، رم
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نماي داخلي مخارجة پشت محراب و جوتو، نقوش دیواري نیز موزائیك را از آن اعتبار و اھمیتي كھ 
  . داشت انداختند

  مینیاتور - ٢

ره و جوھرھاي رنگي ھمچنان ھنري ھاي خطي با تصاویر مینیاتور و تزیین با آب طال و نق تذھیب نسخھ
مطلوب بود كھ چون با پرھیزكاري و آرامش زندگي مردمان دیرنشین سازگار بود، رھبانان آن را با 

  . آغوشي باز پذیرفتند

مینیاتور سازي نیز مانند بسیاري از ھنرھا و فعالیتھاي قرون وسطایي مغرب اروپا در قرن سیزدھم بھ 
ن تاریخ بھ بعد دیگر ھرگز چیزي ساختھ نشد كھ در ظرافت و ابتكار، یا از اوج خود رسید، چنانكھ از آ

اندامھا و البسھ شق و رق و رنگھاي زننده سبز و سرخ . لحاظ فراواني، بھ پاي مینیاتورھاي مزبور برسد
اي ھایي آبي یا طالیي ج قرن یازدھم بھ تدریج از بین رفت و اشكال با مالحت و ظرافتي پر رنگتر با زمینھ

مریم عذرا حتي در ھمان موقعي كھ بر كلیسا چیره میشد، عالم مینیاتور را نیز مسخر . آنھا را گرفت
  . ساخت

كتابھاي زیادي نابود شد، و آنچھ بھ جا ماند، دو چندان گرانبھا بود، زیرا در واقع حكم )) قرون تیرگي((در 
زبورھا، انجیلھاي چھار گانھ، احكام و . درشتھ باریكي را داشت كھ تمدن بشري را از فناي محض میرھانی

ھاي دیگر، كھ محتوي ادعیھ و فرایض مذھبي بودند، ھمھ  دستورات شعایر دین، كتاب دعاھا، و مجموعھ
ھر نوع كوششي براي پیرایھ و تزیین . را ھمچون وسایلي براي مكاشفات االھي بھ جان گرامي میشمردند
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ود اقال یك روز تمام را صرف نوشتن كلمھ اول یك اسم، یا یك ھفتھ یك ھنرمند ممكن ب. آنھا كم و كوچك بود
، شاید بھ فكر آنكھ ٩٨۶رھباني از دیر سن گال، ھارتكر نام، در سال . را صرف نوشتن عنوان كتاب بكند

چون قرن بھ پایان رسد دنیا بھ آخر خواھد رسید، نذر كرد كھ چھارسالھ آخر عمر جھان را از 
عمال وي تا پانزده سال بعد كھ از دنیا رفت از آن گوشھ ; چك خویش بیرون نرودچھاردیواري حجره كو

انزوا قدمي بیرون ننھاد، و در آنجا بود كھ با كشیدن تصاویر و تزییناتي كتاب معروف ترجیع بند قدیس 
  . گال را مذھب كرد

شیھاي عھد كارولنژیان در این دوره خاص ژرفانمایي و تقلید از طبیعت بھ پاي دقت و ظرافت و شكوه نقا
مینیاتوریست یا تذھیبكار دنبال عمق و شكوه رنگ بود، میخواست تصویر از لحاظ جزئیات غني . نمیرسید

اغلب موضوعاتي كھ مینیاتور . و زنده باشد نھ آنكھ توھم فضایي سھ بعدي را براي بیننده بھ وجود آورد
اما گاھي ; ي، یا مبتني بر روایاتي درباره قدیسان بودساز میكشید ماخوذ از كتاب مقدس یا انجیلھاي آپوكریف

تصویر گیاه یا حیواني ضرور مینمود، و در آن صورت ھنرمند از ساختن صورت گیاھان و حیوانات 
حتي در مورد كتابھاي مذھبي، آن قدر كھ مقررات كلیسایي در اروپایي . واقعي یا فرضي لذت میبرد

ورانیدن آن صریح و مشخص بود، در اروپاي باختري چنین خاوري براي انتخاب موضوع و طرز پر
و نقاش مجاز بود در چھار دیواري اتاق كوچك خود توسن خیالپردازي و شوخ طبعي را آزادانھ بھ ; نبود

  . جوالن در آورد

ھاي جانوران، بوزینھاي بھ شكل یك رھبان، بوزینھاي كھ  ھاي آدمیزادگان، تن آدمي با كلھ جانوراني با كلھ
با طمانینھ و وقار خاص یك پزشك مشغول معاینھ شیشھاي مملو از قاروره است، مطربي كھ با ساییدن دو 

اینھا ھمھ تصاویري بودند كھ یك نسخھ كتاب دعاي مریم  -تكھ استخوان فك االغي مشغول رامشگري است
مذھبي، قلم نقاشان  ھاي غیر در نسخ دیگري، اعم از كتابھاي مقدس یا مجموعھ. عذرا را مزین میساختند

یك زبور قرن سیزدھم تصاویر زیادي داشت ; ھایي از شكار، جشنھاي نظامي، یا رزم را زنده كرد صحنھ
جھان بي ایماني كھ از شر وحشت ابدیت . كھ یكي از آنھا منظره دروني یك صرافي ایتالیایي را نشان میداد

  . وز قرار میدادخویش رھایي یافتھ بود اینك حیطھ مقدس دین را مورد تجا

مكتب تذھیت كاري انگلیاي شرقي . دیرھاي انگلستان در این ھنري كھ با آرامش قرین بود برومند شدند
در ) اورمزبي(یكي از این زبورھا در موزه بروكسل، نسخھ دیگري ; زبورھاي معروفي را تھیھ كرد

فیسترین كتابھاي خطي تذھیب شده اما ن. در موزه بریتانیایي در لندن است) سنت اومر(آكسفرد، و سومي 
مزامیري كھ براي لویي نھم مصور كردند، موجب پیدایش سبك جدیدي . این عھد در كشور فرانسھ تھیھ شد

شد كھ از این پس، بھ تقلید از آن، ھر مینیاتوري عبارت شد از تركیبي متمركز، و بر روي یك صفحھ، با 
از مناظر و موضوعاتي مختلف حكایت میكرد و ظاھرا  تقسیم مناظر بھ یك رشتھ مدالیونھاي دور ھم،

لولندز در این نھضت سھیم . تقلیدي بود از صنعت شیشھ رنگي و مصوري كھ در كلیساھا بھ كار میرفت
رھبانان لیژ و گان در مینیاتورھاي خویش برخي از ھمان احساس پر شور، و ھمان زیبایي موزوني . بود

اسپانیا بھ تنھایي بزرگترین شاھكار . مین و رنس دیده میشد گنجاندندھاي كلیساھاي آ را كھ در مجسمھ
موسوم بھ  - تذھیب قرن سیزدھم را در كتابي كھ حاوي سرودھایي روحاني خطاب بھ مریم عذرا بود، 

ھزار و دویست و بیست و شش قطعھ . بھ وجود آورد -) ١٢٨٠حد (مزامیر سلطان دانا، آلفونسو دھم، 
شاھدي است بر كوشش و عالقھ خالصانھاي كھ ممكن بود در تذھیب نسخ قرون  مینیاتور این كتاب

طبیعي است كھ در تھیھ این قبیل كتابھا ھنر خطاطي و تصویر سازي ھر دو بھ كار . وسطایي مبذول شود
در مورد چندین . گاھي فقط یك ھنرمند مسئول نسخھبرداري یا تصنیف و نوشتن متن و تذھیب بود. میرفت

درست است كھ پیدایش . ي، گاه شخص حیران میماند كھ آیا تذھیب زیباتر است یا خط متن كتابنسخھ خط
  . صنعت چاپ محاسن بسیاري بھ ھمراه داشت، اما از نظر ھنري بشر بھاي گزافي در برابر چاپ پرداخت
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دشوار میتوان گفت كھ تا چھ اندازه مینیاتورھا از لحاظ موضوع و طرح در نقوش دیواري، تصاویر بسیار 
ھاي رنگي و مصور موثر افتادند،  بلند، تمثالھا، نقاشیھاي روي ظروف سفالین، تندیسھاي برجستھ و شیشھ

نرھا نوعي بده بستان آزاد و تا چھ حدودي این ھنرھا در ھنر تذھیب از نظر موضوع و اسلوب، میان این ھ
وجود داشت، بھ این معني كھ دایما ھر یك در سایر انواع موثر میافتاد، و بین آنھا تاثیر متقابلھاي پدید 

ھنگامي كھ ما ھنري را با صراحت از . گاھي ھنرمند در آن واحد بھ تمام این ھنرھا مشغول بود; میآمد
گي عھد خودشان، جدا میكنیم، در واقع نسبت بھ ھنر و دیگر ھنرھا، یا بھ طور كلي ھنرھا را از زند

واقعیت ھمیشھ كاملتر از تاریخ ماست، و تاریخنویس، قاعدتا براي . ھنرمند ھر دو بیانصافي كردھایم
آساني عمل خویش، عناصر تمدني را كھ اجزاي آن مانند رود یگانھ و بھ ھم پیوستھاي جاري است از ھم 

كھ او را  - ما باید بر این باشد كھ ھنرمند را از عناصر حیات فرھنگیش سعي . تجزیھ و تفكیك میكند
پرورش و تعلیم داده، بھ وي سنن ھنري و موضوعات را ارزاني داشتھ، او را تقدیر كرده یا عذاب داده، 

  . جدا نسازیم - عصارھاش را مكیده، در خاك مدفونش ساختھ، و اغلب نامش را از یاد برده است 

انند ھر عصر ایماني، فرد گرایي را بھ عنوان شرارتي گستاخانھ مردود شمرد و بھ قرون وسطي، م
مردمان، حتي نوابغ عھد، حكم كرد كھ اراده و استقالل خویش را فرمانبردار امور و جریان روزمره عھد 

و افراد ھنرمندان واقعي اینھا بودند، ; كلیسا، حكومت، جامعھ، و صنف واقعیاتي پایدار بودند. خویش كنند
در حكم ایادي اجتماع، ھنگامي كھ كلیسایي بزرگ پي ریزي و تكمیل میشد، روح و جسم آن بنا در حكم 
روحھا و جسمھاي تمامي افرادي بود كھ در طرح و ساختن و تزیین آن ھم خویش را مصروف داشتھ و 

قرن سیزدھم بر دیوارھاي  از این رو، تاریخ نام ھمھ افرادي را كھ قبل از. متحمل رنج فراوان شده بودند
ابنیھ قرون وسطایي نقاشي كردھاند بھ كلي محو ساختھ و جنگ، انقالب، و اثر گذشت زمان تقریبا تمامي 

آثار آنھا را از میان بردھاست آیا این امر را باید معلول اسلوب كار نقاشان دانست براي تھیھ نقوش 
بھ این معني كھ یا بر روي  -ا بھ كار میبستنددیواري، ھنرمندان این عھد ھمان روشھاي باستاني ر

دیوارھایي كھ تازه گچ گرفتھ شده بود نقاشي میكردند، و یا با رنگھایي كھ با مواد چسبندھاي خاصیت 
غرض از ھر دو شیوه، دوام و ثبات . چسبندگي پیدا كرده بودند، روي دیوارھاي خشك نقاشي میكردند

با این ھمھ، بھ . ھ در یكي از راه نفوذ، و در دیگري از راه پیوستگيرنگ بود بر روي گچ، با این تفاوت ك
مرور رنگھا پوست پوست میشدند و میریختند، چنانكھ امروزه تقریبا ھیچ چیز از نقاشیھاي پیش از قرن 

طرز تھیھ رنگھاي روغني را در كتاب خویش توصیف ) ١١٩٠(تئوفیلوس . چھاردھم بھ جا نماندھاست
  . تا دوران رنسانس مورد استفاده واقع نشد كرد، اما این فن

ظاھرا سنن نقاشي باستاني روم بر اثر ھجومھاي اقوام بربر و قرنھاي مسكنت باري كھ بھ دنبال آن آمد، از 
ھنگامي كھ نقاشي دیواري در میان ھنرمندان ایتالیا احیا شد، این بار منبع الھام ایشان اسلوبھاي . بین رفت

در . بیزانس، یعني اسلوب نیمھ یوناني و نیمھ شرقي، بود نھ سبكھاي اعصار كھنرایج در امپراطوري 
اوایل قرن سیزدھم بھ عدھاي از نقاشان یوناني بر میخوریم كھ در ایتالیا كار میكردند، و از آن جملھ بودند 

این دوره  تئوفانس در ونیز، در سینا، و نظایر ایشان، نقاشیھاي درازي كھ بر روي دیوارھا و قابھا در
این گونھ افراد با خود . خاص از تاریخ ھنر ایتالیا شدھاند و امضا دارند بیشتر كار نقاشان یوناني میباشد

اسلوبھا و موضوعاتي را بھ ایتالیا آوردند كھ خاص جھان بیزانس بود، از جملھ اشكال رمزي و نقوش 
  . حاالت طبیعي نبودندمذھبي و مرموز، كھ ھیچ كدام مدعي كمترین شباھتي با مناظر و 

رفتھ رفتھ ھر قدر ثروت و سلیقھ مردم در ایتالیاي قرن سیزدھم افزایش یافت و پاداشھاي بیشتري بھ 
پیزانو در  - ھاي بھتري براي كسب مال و شھرت ظاھر شد، نقاشان ایتالیایي ھنرمندان تعلق گرفت و قریحھ

بھ تدریج آن شیوه مبھم و مرموز  -ني در آسیزي و رم پیزا، الپو در پیستویا، گویدو در سینا، پیترو كاوالی
در .بیزانسي را ترك گفتند و الوان و احساسات پر شور ایتالیا را در سبك نقاشي خویش تزریق كردند

صورت ((كھ ) ١٢٧١(كلیساي سان دومنیكو واقع در سینا بود كھ قلم گویدو تابلویي از مریم عذرا كشید 
تقریبا . ھیچ ربطي بھ اشكال نحیف و بي جان نقاشیھاي بیزانسي آن عھد نداشتاو ابدا )) ملیح و بي گناه
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یك نسل بعد، دوتچو دي بوئونینسنیا با كشیدن تابلوي معروف خود، جالل مریم عذرا، ھنر را بھ جایي 
مردمان خوشبخت شھر سینا تصمیم گرفتند كھ از . تي شدندرسانید كھ مردم شھر سینا دچار جنون جمالپرس

خدا باید تصویري بسیار مجلل و شایستھ كشیده شود، و  - سرور سروران فئودال آنھا، یعني مریم، مادر
وقتي قرعھ بھ نام یكي از . براي این مھم، بزرگترین ھنرمندان عھد را از ھر جا كھ باشد فراخوانند

بھ او نوید زر دادند، خوراك و فرصت برایش ; و، افتاد، از این امر شاد شدندھمشھریان خود آنھا، دوتچ
پس از سھ سال تابلوي وي بھ پایان . تھیھ كردند، و ھر مرحلھ از كارش را با دقت تمام مراقبت نمودند

 اي مادر مقدس: ((، و دوتچو این جملھ موثر را بھ منزلھ امضاي خویش در پاي تابلو افزود)١٣١١(رسید 
آنگاه دستھاي مركب .)) خداوند، بھ سینا صلح و بھ دوتچو عمر مرحمت فرما كھ تو را این سان نقش كرد

متر  ٢۵،۴كھ (از اسقفان، كشیشان، رھبانان، عمال حكومتي، و نیمي از مردم شھر بھ دنبال آن تصویر 
این . جامع شدند ، در میان آواي جرسھا و نفیر شیپورھا، عازم كلیساي)متر عرض داشت ١۵،٢طول و 

اثر دوتچو از نظر سبك ھنوز نیمھ بیزانسي بود، زیرا بیشتر نشانگر احساسات مذھبي بود تا تصویر واقع 
بیني مریم عذرا بیش از اندازه دراز و صاف، و چشمھایش زیاده از حد افسرده بھ نظر میرسید، . گرایانھ

زندگاني مریم و عیسي كھ بر روي سكوي محراب ھایي از  اما اندام اطرافیان شكوه و وقار داشت، و صحنھ
رویھمرفتھ، تابلو دوتچو بزرگترین . كلیسا و اطراف سقف آن نقش شده بود لطافتي بي مانند و تابناك داشت

اثري بود كھ قبل ضمنا، در فلورانس، جوواني چیمابوئھ سلسلھ نقاشاني را بنیاد نھاد كھ از آن پس نزدیك بھ 
جوواني، كھ در یك خانواده اشرافي بھ دنیا آمده بود، بي شك . یتالیا حكمراني میكردندسھ قرن بر عالم ھنر ا

. با دست شستن از تحصیل حقوق و رفتن بھ دنبال نقاشي مایھ تكدر خاطر پدر و مادر و بستگان خود شد
د وي ھنرمندي بود صاحب مناعت طبع كھ ھرگاه خودش یا دیگري ذرھاي نقص در كارش میدید، ممكن بو

چیمابوئھ، در عین حال كھ مثل دوتچو از مكتب ایتالیایي و بیزانسي . بي درنگ اثرش را بھ دور اندازد
برخوردار بود، با تمام مناعت و نیروي خویش انقالبي در عالم نقاشي پدید آورد، و كنار گذاشتن سبك 

بھ این نحو، ; ر از وي بودبیزانس در ھنر وي بھ مراتب آشكارتر شد تا در ھنر دوتچو كھ نقاشي ارجمندت
وي آن خطوط انعطافناپذیر پیشینیان را نرم و . اقدام چیمابوئھ راه نویني را براي پیشرفت در نقاشي گشود

منحني ساخت، بھ روح جسم داد، بھ جسم رنگ و گرمي بخشید، بھ خدایان و قدیسان مالطفتي انساني 
ي، و آبي براي لباسھا، بھ تابلوھاي خویش جان و و با بھ كار بردن رنگھاي سرخ، گلبھ; ارزاني داشت 

  . درخششي داد كھ قبل از وي در ایتالیاي قرون وسطي بیسابقھ بود

تصاویر متعددي را بھ . با اینھمھ، تمام این محسناتي كھ برشمردیم، از آراي مردمان معاصر چیمابوئھ است
مثال ; ك و شبھھ پرداختھ قلم خود وي بدانیم وي نسبت میدھند، اما دشوار است كھ یكي از اینھا را بدون ش

مریم و كودك و فرشتگان، كھ براي نمازخانھ روچالي در كلیساي سانتاماریا نووال در فلورانس بر روي 
طبق روایت مشكوكي كھ محتمال باید درست . گچ كشیده شده، بھ گمان قوي از آن دوتچو است نھ چیمابوئھ

یان چھار فرشتھ را، كھ در كلیساي سفالي قدیس فرانسیس آسیزي روي باشد، تصویر مریم عذرا و كودك م
دانستھاند و  ١٢٩۶این فرسكو عظیم، كھ معموال تاریخ آن را . گچ قلم زده شدھاست، از آن چیمابوئھ میدانند

شكل قدیس فرانسیس . در قرن نوزدھم مرمت شدھاست، اولین شاھكار موجود در نقاشي ایتالیایي است
مردي را مشاھده میكنیم كھ از رویت مسیح و ترس از دیدارش پوست و استخوان  - ي است بغایت واقع

  . شدھاست

  . چھار فرشتھ آن مقدمھ آن وحدتي ھستند كھ در رنسانس بین موضوعات دیني و زیبایي زنانھ پدید آمد

; منصوب كردندچیمابوئھ را در سالھاي آخر عمرش بھ سمت سر استاد ھنر موزائیك در كلیساي جامع پیزا 
و مشھور است كھ وي در آنجا براي محراب كلیسا موزائیك عیسي با جالل خاص خود میان مریم عذرا و 

زماني شباني ده سالھ بھ نام : وازاري حكایت دلپذیري از چیمابوئھ نقل میكند. قدیس یوحنا را نشان میداد
چیمابوئھ او را بھ . لوحي نقش میكردجوتو دي بوندونھ را دید كھ با تكھ ذغالي تصویر برھاي را بر 

شكي نیست كھ جوتو دي بوندونھ در كارگاه چیمابوئھ نقاشي . شاگردي قبول كرد و با خود بھ فلورانس برد
میكرد و بعد از مرگ وي در خانھ استاد مقیم شد، و بھ این نحو بود كھ بزرگترین سلسلھ نقاشان در تاریخ 

  . ھنر آغاز شد
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  ا فرشتگان و قدیس فرانسیس كلیساي جامع آسیزيمریم ب: چیمابوئھ

   شیشھبند منقوش - ۴

ایتالیا در نقاشي دیواري و موزائیك یك قرن جلوتر، و در فن معماري و ھنر شیشھبندي منقوش یك قرن 
شیشھبندي منقوش در اعصار باستان بیسابقھ نبود، اما فقط بھ صورت . عقبتر از اروپاي شمالي بود

ھایي بھ  ھاي كلیساي سن مارتن را با شیشھ گرگوریوس توري پنجره. وجود داشتموزائیك شیشھاي 
و در ھمان قرن پائولوس سیلنتیاریوس، شاعر یوناني معاصر ; پر ساخت )) رنگھاي گوناگون((

ھاي رنگي كلیساي سانتاسوفیا در قسطنطنیھ بھ  یوستینیانوس، از شكوه و ابھت انوار آفتابي كھ از پنجره
تا آنجا كھ ما اطالع داریم، در این موارد، بھ ھیچ وجھ در صدد بر نیامده . بید تعریف میكرددرون میتا

، آدالبرو، اسقف ٩٨٠لكن، در حدود سال . بودند كھ با قرار دادن قطعات شیشھ رنگي تصاویري بسازند
)) اریخيحاوي وقایع ت((ھایش  ھایي مزین ساخت كھ شیشھ اعظم رنس، كلیساي جامع خود را با پنجره

توصیف شده است )) پنجره منقوش بسیار كھني((، در كتاب وقایع قدیس بنینیوس از ١٠۵٢در سال . بودند
این یكي از كھنترین مواردي . كھ در كلیسایي واقع در دیژون قرار داشت و نقشي از قدیس پاسكاسیوس بود

اما، بھ قرار معلوم، در این ; بود كھ یك شخصیت یا رویداد تاریخي را بھ روي شیشھ مجسم كرده بودند
ھنگامي كھ معماري . مورد، روي شیشھ را با دست نقاشي كرده بودند و تصاویر داخل خود شیشھ نبودند

ھاي بزرگتري ایجاد كرد، وارد شدن نور زیادتري  گوتیك از فشار روي دیوارھا كاست و جا براي پنجره
بھ این نحو، ھمھ نوع انگیزه . ھاي رنگي شد یشھبھ داخل كلیسا خود مروج و در واقع موجب پیدایش ش

py  . ھایي با رنگھاي ثابتتر فراھم آمد براي یافتن طریقھاي در ساختن شیشھ
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تئوفیلوس این فن جدید را در . بھ كار بردن رنگ در خود شیشھ شاید از مشتقات ھنر شیشھ مینایي بود
زي قرار میدادند، آن را بھ اجزاي یا طرح نقاشي را بر روي می)) نمونھ((یك . توصیف كرد ١١٩٠

آنگاه . كوچكي تقسیم میكردند، و روي ھر كدام از آنھا عالمتي مخصوص یك رنگ مورد نظر میگذاشتند
میلیمتر تجاوز میكرد، طوري میبریدند كھ  ٢۵قطعاتي از شیشھ را، كھ بھ ندرت طول و یا عرضش از 

كھاي از شیشھ را با مخلوطي از گرد شیشھ و سپس ھر ت. درست قالب بخشھاي متعدد طرح نقاشي باشد
مثال كوبالت براي رنگ آبي، مس براي سرخ یا سبز، و منگنز براي ارغواني و  - اكسیدھاي فلزي متنوع 

آنگاه شیشھ رنگ شده را در كوره فرو میبردند تا اكسیدھاي لعابي بھ شیشھ جوش . رنگ میكردند - غیره 
ھایي از  د میشد، آنھا را روي نمونھ اصلي میگذاشتند و با باریكھوقتي قطعات شیشھ گداختھ سر. بخورند

چشم انسان وقتي این موزائیك شیشھاي را بر روي پنجره تماشا میكرد، ابدا . سرب بھ ھم جوش میدادند
ھنرمند بیش از ھر چیز . ھاي سربي را احساس نمیكرد، بلكھ یك سطح ملون بھ ھم پیوستھ را میدید باریكھ

نھ ژرفانمایي در نظر داشت ; ھاي رنگارنگ مختلف بود رنگ، و غرضش در ھم آمیختن سایھ عالقمند بھ
وي در تصاویر روي شیشھ عجیبترین رنگھا را بھ اشیا و ; و نھ بھ دنبال تجسم واقعیات دنیاي خارج بود

موجودات مورد نظر میداد، مثال شترھا را بھ رنگ سبز و شیرھا را بھ رنگ گل بھي، و صورت 
اما منظور غایي وي تحقق پیدا میكرد، بھ این معني كھ تصویري . سواران را بھ رنگ آبي در میآوردشھ

پادار و درخشان بھ وجود میآورد و، بھ وسیلھ این ھنر خویش، انواري را كھ بھ داخل كلیسا میتابید 
  . رنگارنگ و دلپذیر میساخت، و مایھ تعلیم و موجب تكریم مرد مومن میشد

اغلب بھ قابھا، قاببندھاي  -ھاي بزرگ مدوري كھ آرایشھایي بھ شكل گل دارند  حتي آن پنجره - ھا  پنجره
ھاي  ھاي مربع شكل تقسیم میشدند تا آنكھ بتوان روي یك پنجره صحنھ ھا، لوزیھا، یا تكھ تزییني، دایره

عھد قدیم را در مقابل پیغمبران . متعددي از شرح زندگي یك نفر یا موضوع بخصوصي را توصیف كرد
با نقش حوادثي از ; نظایر ایشان در عھد جدید، یا در برابر تحقق پیشگوییھایي كھ كرده بودند قرار میدادند

انجیلھاي آپوكریفي، كھ داستانھاي دلكش آنھا بین مردمان قرون وسطي بغایت عزیز بود، درباره كتاب عھد 
دگي قدیسان بھ مراتب زیادتر از ماجراھاي مذكور در كتاب حوادث زن. جدید كار را بھ مبالغھ میكشاندند

ھاي  از این قرار بود ماجراھاي قدیس ائوستاكیوس بر روي پنجره. ھا نقش میشد مقدس بر روي پنجره
حوادثي كھ با موضوعات و شخصیتھاي . كلیساي جامع شارتر، و ھمچنین در سانس، اوسر، لومان، و تور

  . ھاي رنگي نقش میشدند ر بر روي شیشھمذھبي ارتباطي نداشتند كمت

نیم قرن پس از قدیمیترین دوران رواج ھنر شیشھبندي منقوش در خاك فرانسھ، این فن در شارتر بھ اوج 
ھاي كلیساي جامع این شھر براي ھنرمنداني كھ در تزیین كلیساھاي سانس، الن، بورژ،  پنجره. كمال رسید

از آنجا ھنر مزبور بھ انگلستان آمد، و منبع الھامي براي  .و روان دست داشتند سرمشق قرار گرفت
در پیماني كھ میان دو كشور فرانسھ و انگلستان بھ امضا رسید، بھ . ھاي رنگي كنتربري و لینكن شد شیشھ

این موضوع صریحا اشاره شد كھ بھ یكي از نقاشان لویي ھفتم كھ در ساختن شیشھ رنگي تخصص داشت 
در قرن سیزدھم اجزاي قاب پنجره بزرگتر شد و رنگ، مقداري از آن . تان داده شوداجازه ورود بھ انگلس

نزدیك بھ پایان این قرن، . لطافت و ظرافت نافذي را كھ در آثار اولیھ این فن وجود داشت، از دست داد
سبك جدیدي رواج گرفت كھ عبارت بود از كشیدن طرحھاي تزییني با خطوط بسیار نازكي بھ رنگ سرخ 

ھاي بدیع رنگارنگي شد كھ  این سبك جانشین مجموعھ. ا آبي، بر زمینھ یكدستي كھ معموال خاكستري بودی
  . در كلیساھاي بزرگ مغرب رواج داشتند

وادارھایي كھ پنجره را بھ چند بخش تقسیم میكردند، با طرحھایي بھ مراتب پیچیدھتر از پیش، نقش 
ن تزیینات توري گوتیك بھ نوبھ خود بھ ھنر دلپذیري بدل ھر چند ای. مھمتري در تصویر ایفا میكردند
شكوه ھنر شیشھ بندي . ھاي الوان را مصور میساختند رو بھ زوال نھاد گشت، مھارت استاداني كھ شیشھ

منقوش با سبك معماري گوتیك در ساختن كلیساھاي جامع آغاز شده بود، و ھنگامي كھ آفتاب عظمت 
  . نیز بھ انحطاط گراییدگوتیك افول گرفت، سوداي رنگ 
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ھاي رومي بھ دست اقوام بربري فاتح بھ یغما برده شد، یا نابود گشت، یا چون یادگارھاي  بیشتر مجسمھ
اندكي از آن خزاین بویژه در فرانسھ بر جا ماند ; قبیحي از ایام شرك بھ دست مسیحیت نوبنیاد از میان رفت

در این رشتھ از ھنر، مثل دیگر . و وسیلھ انگیزش قوه تخیل بربرھاي رام شده و تمدن مسیحي بالنده شد
انواع، امپراطوري روم شرقي مھارتھا و سرمشقھاي كھن را از دستبرد زمان محفوظ داشت، بر آن 

در مغرب زمین تصوف و یك رشتھ ابداعات اقوام آسیایي را افزود، و از این طریق بذرھایي را دوباره 
بعد از آنكھ شاھزاده خانم یوناني، تئوفانو، بھ ھمسري اوتو . پراكند كھ اصال از تمدن رومي بر میخاست

، پیكرتراشان یوناني بھ آلمان رفتند و عدھاي متوجھ ونیز، راونا، رم، ناپل، سیسیل، و )٩٧٢(دوم در آمد 
  . شاید بارسلون و مارسي شدند

وم، بھ اغلب احتمال، رموز و دقایق فن خویش را از این گونھ مردان و از مجسمھسازان عھد فردریك د
ھنگامي كھ بربریت غني شد، استطاعت آن را پیدا كرد كھ . ھنرمندان مسلمان سیسیلھاي دوگانھ فرا گرفتند

بھ زیبایي رغبت پیدا كند، و چون كلیسا غني شد، براي تحكیم و ترویج ایمان و شعایر خویش مجسمھسازي 
درست بھ ھمین نحو بود كھ ھنرھاي عظیم در مصر و . ا مثل دیگر انواع ھنر، وسیلھ كار خود ساختر

  . ھنر بزرگ ھمواره زاییده ایماني پیروز است . آسیا، و در یونان و روم، راه تكامل پیمود

ختھ مجسمھسازي مثل نقاشي دیواري، موزائیك، و شیشھ بندي منقوش بھ عنوان ھنري مستقل و مجزا شنا
بھ  -ھاي از ھنر كامل شمردند كھ در ھیچ زباني براي آن نامي وجود نداشت  نشد، بلكھ از آغاز آن را وجھ

وظیفھ پیكرتراش آن بود كھ قبل . عبارت دیگر، این بخش از ھنرھاي زیبا را وسیلھ تزیین عبادت دانستند
ا تصاویر و یا تمثالھایي بسازد كھ مردمان ثانی; از ھر چیز خانھ خدا را با پیكره و تندیسھاي برجستھ بیاراید

و پس از آن، اگر مجال و وجھي موجود بود، میتوانست تندیس ; را در خانھ بھ پیروي از احكام دین وادارد
ھایي  براي پیكره. اشخاص غیر روحاني را بتراشد، یا اشیا و اماكني را كھ ارتباطي با دیانت نداشتند بیاراید

مانند سنگ، انواع . لیسا بودند، از موادي استفاده میشد كھ دوام و بقا داشتھ باشندكھ وسیلھ تزیین خود ك
اما كلیسا چوب را براي تندیسھاي كوچك مذھبي مرجح میشمرد، زیرا این قبیل . سنگ مرمر، و برنز

رنج ھا را مسیحیان ھنگام حركت دستھ جمعي، بھ یاد یك واقعھ دیني، یا در اجتماعات مذھبي، بدون  پیكره
ھا را رنگ میزدند، و  مانند ھنر مذھبي اعصار كھن، در این دوران نیز مجسمھ. و تعب حمل میكردند

اغلب در پیكرھاي كھ ھنرمند میتراشید رعایت واقعیات عیني بیشتر مشھود بود تا تمایل بھ تجسم كمال 
منظور چنان بھ  این. اصل آن بود كھ شخص مومن حضور قدیس را از طریق تندیس احساس كند. مطلوب

خوبي بر آورده میشد كھ افراد مسیحي، مانند پیروان اھل اخالص ادیان كھنسالتر، انتظار معجزاتي ھم از 
ھا داشتند، و اگر میشنیدند كھ مثال ساعد تندیس مرمر مسیح بھ نشانھ دعاي خیر بلند شده، یا از  مجسمھ

  . اق میافتاد كھ مشكوك شوندپستان پیكره چوبي مریم عذرا شیر جاري شدھاست كمتر اتف

بخش . ھر گونھ مطالعھاي درباره مجسمھ سازي قرون وسطایي باید با توبھ و دلشكستگي آغاز شود
ھاي این دوران در انگلستان بھ دست متعصبان پیراشگر، و گاھي بھ حكم مصوب  عظیمي از مجسمھ

در انگلستان، علت مخالفت این . ن رفتاز میا)) ترور ھنري انقالب كبیر((پارلمنت، و در فرانسھ بر اثر 
در . تمثالشكنان نوین آن بود كھ میگفتند اماكن متبركھ مسیحي نباید با تندیسھاي دوره شرك تزیین شود

در سراسر این كشورھا بھ . ھاي تندیسھا و قبرھاي طبقھ منفور اشراف بود فرانسھ، ھدف مخالفان، مجموعھ
بینیھاي شكستھ، تابوتھاي سنگي خرد شده، و نقوش برجستھ و سر  ھایي بر میخوریم بدون سر، با مجسمھ

تنفري كھ مردم نسبت بھ طبقھ روحانیان یا ظلم اشراف ; ھاي خراب در ھم فرو ریختھ ستونھا و كتیبھ
فئودال در دلھاي خود انباشتھ بودند سیلبند را شكستھ و سرانجام بھ صورت سیل ویرانگر شیطاني بروز 

گویي بھ قصد نابودي این گونھ آثار،  - آن غالمان حلقھ بھ گوشش  - عناصر طبیعي  زمان و. كرده بود
ھا را ستردند، و علیھ مظاھر  نھاني ھمپیمان شدند و نقوش را پاك كردند، سنگھا را ذوب ساختند، كتیبھ

ر و خود ابناي آدمي، د. ھنري بشر جنگ بي اسلحھ و خاموشي را آغاز كردند كھ ھرگز پایانپذیر نبود
. ھزاران نوع رزم و نبرد، در رقابت با یكدیگر بھ نابودي و ویراني دست میزدند تا بر یكدیگر چیره شوند
ھنر پیكر تراشي قرون وسطي را ما فقط از روي قطعات تندیس و نقوش و حجاریھاي شكستھ و ویران 

  . میشناسیم
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ھاي مختلف جھان در صدد  وزهھاي قرون وسطي در م ھایي پراكنده از مجسمھ اگر با نظري بھ نمونھ
این گونھ تندیسھا را براي آن نساختھ بودند كھ تك . قضاوت بر آییم، سو تفاھم را بر بي انصافي افزودھایم

  . تك نشان دھند

آنچھ امروزه ممكن . ھر كدام از اینھا بخشي از یك موضوع مذھبي و جزئي از یك كل در معماري بود
است بھ تنھایي زشت و ناھنجار در نظر آید محتمال در جاي خودش، بھ قرینھ با دیگر اجزاي سنگي، 

ھنري بھ شمار  تندیس در كلیساي جامع فقط یكي از عناصر متشكلھ تركیب. استادانھ بھ كار رفتھ بودھاست
آن را در جاي مخصوص خودش نصب میكردند، و طبعا بھ تبعیت از خطوط دراز عمودي . میرفت

ساق پاھا را چسبیده بھ ھم، و دو ساعد را چسبیده بھ : ساختمان كلیسا تندیس را درازتر از معمول میساختند
د تا تمام طول ھر یك از ستونھاي بدن نشان میدادند، و گاھي پیكر قدیسي را نازك كرده و آن قدر میكشیدن

در . گاھي پیش میآمد كھ معمار مجسمھاي را در تزیین افقي بھ كار میبرد. جناحین در ورودي را بپوشاند
بھ ھمان نحو كھ بر  -ھایي را كھ بر باالي در قرار میداد، ممكن بود چاق و صاف بسازد  آن صورت پیكره

یا ممكن بود كھ مرد یا جانوري را بھ صورتي  - ده میكنیم باالي در ورودي كلیساي جامع شارتر مشاھ
فشرده بر باالي ستوني قرار دھد، ھمچنان كھ معماران یونان یك ربالنوع یوناني را در آرایش سنتوري 

  مجسمھسازي گوتیك، كھ براي تزیین . جمع و جور میكردند

  . نداشتپدید آمده بود، چنان با معماري عجین شد كھ نظیر آن ھرگز سابقھ 

ھا و تزیینات برجستھ از ھدف و خطوط معماري، باالخص از ویژگیھاي ھنر قرن  این متابعت مجسمھ
وي اینك با جرئت تمام از سبك ; قرن سیزدھم شاھد عصیان شدیدي از جانب پیكر تراش بود. دوازدھم شد

، و عشق بھ حیات فورمالیسم متوجھ واقعپردازي شد و از مرحلھ تقدس پا بھ مرحلھ شوخ طبعي، ھجا
  . دنیوي گذاشت

ھایي كھ در قرن دوازدھم از زیر دست ھنرمندان بیرون آمده و زیور كلیساي جامع شارتر  مجسمھ
ھایي ھستند شق و افسرده، و حال آنكھ تندیسھاي كار استادان قرن سیزدھم، در كلیساي  شدھاست پیكره

یش و گرم گفتگو بودھاند توسط پیكرتراش بر جامع رنس، ھمھ گویي در حالي كھ بي خیال مشغول كار خو
از ظواھر و حالت آنھا . ھا ویژگیھا و مختصات خود را دارد ھر كدام از این پیكره. روي سنگ نقش شدھاند
  . زیبایي و وقار میتراود

ھاي سنگي دو كلیساي جامع شارتر و رنس شبیھ دھقانان ریش درازي است كھ ھنوز  بسیاري از پیكره
شباني كھ بر باالي درب باختري كلیساي آمین خود را در . ھاي فرانسھ با آنھا برخورد دھكدهمیتوان در 

ھیچ مجسمھاي را در . برابر آتش گرم میكند ھیچ تفاوتي با شبان دشتھاي گاسپھ یا نورمان امروزي ندارد
ستھ كلیساھاي تاریخ ھنر نمیتوان سراغ گرفت كھ بتواند بھ پاي صداقت و اصالت بوالھوسانھ نقوش برج

در كلیساي جامع روان، در داخل یك گوشھ تزییني كوچك كھ بھ چھار پره یا تكھ تقسیم شده، . گوتیك برسد
پزشكي كھ نیمھ انسان و ; فیلسوفي با كلھ یك خوك كھ در حال تفكر است : بھ این اشكال مختلف بر میخوریم

استاد موسیقي، كھ نیمھ آدم و نیمھ خروس یك ; نیمھ غاز است و شیشھ كوچكي قاروره را معاینھ میكند
و باالخره آدمي ; است، بھ موجودي كھ از سر تا كمر انسان و از كمر تا پا اسب است درس ارغنون میدھد

در . كھ بھ نیروي سحر یك جادوگر بدل بھ سگ شده است و حال آنكھ ھنوز پوتینھاي خود را بھ پا دارد
سر ستوني در . ھا از ترس قوز كردھاند مضحكي در زیر مجسمھ ھاي كوچك شارتر، آمین، و رنس، پیكره

این . كلیساي جامع ستراسبورگ وجود داشت كھ بعدا آن را اصالح كرده بھ صورت آبرومندتري در آوردند
را نشان میداد، بھ این ترتیب كھ گراز و بزي تابوتش را حمل  اهروبنقش مراسم تشییع جنازه رنار 

میكردند، گرگي صلیب بھ دست داشت، خرگوشي با مشعلي راه را بھ دیگران نشان میداد و خرسي آب 
مقدس میپاشید، گوزني قداس میخواند، و خري از روي كتابي كھ بر روي سر گربھاي قرار داشت، بھ 

در كلیساي بزرگ بورلي، روباھي كھ بھ شیوه رھبانان . مشغول بود تالوت دعاھاي مخصوص تدفین
  . باشلقي بر سر دارد، از فراز منبري مشغول موعظھ براي جماعتي از غازھاي پرھیزكار است 
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  كلیساھاي جامع ھر كدام مخزني از چیزھاي بسیارند، از جملھ نقوش سنگي انواع و اقسام 

   

  

پرندگان و جانوراني كھ بشر از احوال آنھا مطلع است، و تصویر بسیاري از حیواناتي كھ فقط در مخیلھ 
در روي بدنھ برجھاي كلیساي جامع الن نقش شانزده سر گاومیش دیده . مردم قرون وسطي وجود داشتھاند

ي سالیاني چند، با میگویند كھ علت كشیدن تصویر این جانوران عظیم الجثھ آن بود كھ، در ط; میشود
. شكیبایي تمام، قطعات بزرگ سنگ را از كانھا تا باالي تپھ، كھ محل ساختن كلیسا بود، حمل میكردند

درباره بناي این كلیسا افسانھ دلپذیر دیگري وجود دارد بھ این مضمون كھ یك روز گاو نري، حین كشیدن 
كھ آن گاو نر میكشید، بھ طرز خطرناكي در لب باري . بار بھ طرف نوك تپھ، از فرط خستگي از پا در آمد

پرتگاه قرار گرفتھ بود كھ ناگھان گاو نري معجزھآسا پدیدار شد، یراق گاو قبلي را بھ گردن انداخت، 
ھا  ما از شنیدن این گونھ افسانھ. گاري را تا نوك تپھ باال كشید، و آنگاه باز بھ طرزي معجزھآسا ناپدید شد

  . ه بھ داستانھاي عاشقانھ و جنایي خودمان رو میكنیملبخند میزنیم و دوبار

پھلوي نقش مریم عذرا، فرشتگان، و . كلیساھاي جامع در عین حال جایي ھم براي باغ گیاھان پیدا كرد
ھا، و گلھاي روستاھاي انگلستان،  قدیسان، براي خانھ خدا چھ تزییني میتوانست بھتر از گیاھان، میوه

عناصر اصلي طرح تزییني رومي، ) ١٢٠٠ - ٨٠٠(در اسلوب معماري رومانسك فرانسھ، یا آلمان باشد 
در سبك گوتیك این عناصر رسمي تزییني و ساده مبدل . كھ عبارت از برگھاي كنگر و تاك بود، بھ جا ماند

بھ خرمن شگفتانگیزي از گیاھان بومي گشت كھ ھمھ جا آنھا را میتراشیدند و بھ صورت برجستھ در 
ھا، ستونھا، منابر،  ھا و سر ستونھا، زوایاي بین طاقنماھا، قوس زیر طاقھا، طاقچھ از پایھ - میآوردند 

این شكلھا را بھ ھیچ وجھ نمیتوان . جایگاه ھمسرایان و باھوھاي در گرفتھ تا كرسیھاي صحن كلیسا

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



سلیقھ مردم اینھا اغلب اشكال مختلف منفردي ھستند كھ در ھر محلي بھ حكم عالقھ و ; متعارفي دانست 
گاھي این شكلھا، بھ مثابھ بازي دیگري از . صورت منحصر بھ فردي پیدا كرده و جان تازھاي گرفتھ است

. نیروي تخیل گوتیك، حكم گیاھان مركب را دارند، اما باز ھم، بھ بركت احساس طبیعت، تر و تازھاند
رخسھا، گلھاي آاللھ، بارھنگ، شاھي ھا، س ھا، گلھا، میوه ھا، برگھا، شكوفھ ھا، سر شاخھ درختان، شاخھ

ھاي گل سرخ، توت فرنگي، خسك و مریم گلي، جعفري و كاسني، كلم و كرفس، ھمھ  آبي، مامیران، بوتھ
  . اینھا ھستند و از بوستان پر نعمت و پایان ناپذیر كلیسا سرازیر میشوند

نھ تنھا بھار بلكھ . بري میكردمستي باده بھار در سر پیكر تراش بود و اسكنھ او را در دل سنگ سخت رھ
تمام رنج و تسكین خاطر دھقان بھ ھنگام افشاندن . تمام فصول سال را در این حجاریھا میتوان بھ چشم دید

ھا نقش شدھاست و در تمامي تاریخ  بذر، برداشتن خرمن، و انداختن انگور بھ چرخشت بر روي این كتیبھ
كھ در ظرافت با سر ستونھا و حجاریھاي كلیساي جامع رنس پیكرتراشي ھیچ نقشي را نمیتوان پیدا كرد 

  . برابري كند

موضوع ; اما این دنیاي گیاھان و گلھا و پرندگان و جانوران از متفرعات پیكر تراشي قرون وسطي بود
در شارتر، الن، لیون، اوسر، و بورژ پارھاي از نقوش . اصلي عبارت میشد از زندگي و مرگ آدمي

در الن، پروردگار ایامي را كھ براي انجام امر . داستان آفرینش را عرضھ میدارند برجستھ ابتدایي
ھاي بعدي او را مشاھده میكنیم كھ از  خطیرش در اختیار دارد، بر روي انگشتانش میشمرد، و در صحنھ

تحمل مرارتھاي فلكي خویش فرسوده شده، بر چماق دستي خویش تكیھ زده، روي زمین براي استراحت 
سایر نقوش . این خدایي است كھ درك ذاتش براي ھر برزگري آسان است. تھ، و در حال خفتن استنشس

برخي دیگر . ھاي مختلف سال را، ھر كدام با كار و شادي مشخص آن نشان میدھند برجستھ و حجاریھا ماه
ت مجسم ھاي آدمي میكنند، مثال كشاورزان را در مزرعھ یا بر سر چرخش حكایت از مشاغل و پیشینھ

پارھاي از اسبان و گاوان نر را میبینیم كھ با خیش مشغول شیار كردن زمین یا كشیدن گاري ; كردھاند
و باالخره بھ صورتھاي دستھاي از ; ھاي چیدن پشم یا دوشیدن شیر است  بعضي دیگر صحنھ; ھستند

مجسمھ ساز . سفھ بر میخوریمآسیابانان، باربران، سوداگران، ھنرمندان، محققان، و حتي یكي دو نفر از فال
ھا، دوناتوس را بھ جاي  در این كتیبھ: ھایي ذھن بیننده را متوجھ مجردات بكند خواستھ است با ارائھ نمونھ

دستور زبان مثال آورده، غرض از سیسرون بالغت است، ارسطو حكایت از منطق میكند، و بطلمیوس 
ش در میان ابرھا قرار دارد، در دست راستش فلسفھ صورت زني است كھ سر. نماینده علم ھیئت است

اشكالي كھ دوتا دو تا از زیر اسكنھ . نامش ملكھ علوم است; كتابي است، و در دست چپش عصاي سلطنت 
پیكر تراش بیرون آمدھاند ایمان و بت پرستي ،امید و نومیدي، بخشندگي و طمع، عفت و ھرزگي، آشتي و 

ي دور تا دور دري در كلیساي جامع الن حكایت نبردي است بین حجاریھا.دعوا را با ھم مجسم میكنند
در جناح باختري جلو بناي نوتردام پاریس صورت زن زیبایي را مشاھده میكنیم كھ . فضایل و رذایل آدمي

این زن معرف و مظھر كنیسھ یھود است، و حال آنكھ در نقطھ مقابل ; چشمھایش را با پارچھاي بستھاند
میشویم حتي بھ مراتب از اولي زیباتر، كھ شنل شاھانھاي بر دوش دارد و با حالت متوجھ تندیس زني 

خود عیسي گاھي مھربان و . و آن تندیس عروس مسیح، یعني كلیساي مسیح است; آمرانھاي نگاه میكند
جایي دیگر سر از مدفن خود ; یك جا مریم او را از صلیب پایین آوردھاست; گاھي دھشتزا بھ نظر میرسد

و ; ھاي خود، بھ آنھا زندگي میبخشد در كرده، و نزدیكي وي شیري قرار دارد كھ با دمیدن در دھان بچھ بھ
ھمھ جا در مجسمھ سازي . باز در جایي دیگر مردگان و زندگان را بھ سختي مورد مواخذه قرار دادھاست

بود كھ ھرگز بھ این محیطي . و در نقاشي كلیساھا سعي شده است كھ روز محشر بھ خوبي مجسم شود
در اینجا نیز شخص میتوانست بھ طلب بخشایش گناھان . آدمي اجازه نمیداد روز حساب را از یاد ببرد
بھ این نحو در ھنر مجسمھسازي، مانند مناجاتھاي كلیسا، . خویش فقط یك نفر را شفیع قرار دھد و بس

این شفیعي . مخترین مقام را پیدا كردمریم عذرا، مادري كھ خود دریاي بي كراني از شفقت و رحم بود، شا
بود كھ اجازه نمیداد فرزندش آن كلمات موحشي را كھ بھ گوش مردمان این عھد رسیده بود مو بھ مو قبول 

یعني در این مجسمھ سازي گوتیك، متوجھ احساسي عمیق، اشكال متعدد و نیروي زندگي، نوعي  - كند 
بھ معجزه ھنر مجسمھساز ; ت و مالیمت و زیبایي میشویمھمدلي با ھمھ نباتات و حیوانات، نوعي عطوف

معجزھاي است كھ در دل ; اعتراف میكنیم، زیرا آنچھ بر روي سنگ میبینیم حكایت روح است نھ جسم
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شاید بھ علت (مینشیند و ما را راضي میكند، بخصوص ھنگامي كھ برتري جسماني تندیسھاي یوناني 
خدایان تنومند حجاریھاي . كشش مرسوم خود را از دست داده باشد لختي از آن جذبھ و) سالمندي خود ما

از . ھاي زنده عصر ایمان قرون وسطایي حكم مشتي اشكال سرد و مرده را دارند پارتنون در برابر پیكره
در این سبك ھیچ چیز نمیتوان یافت كھ بتواند ; نظر قواعد و اصول فني، مجسمھسازي گوتیك ناقص است 

ھاي  ت و كمال بھ پاي نقوش برجستھ و حجاریھاي پارتنون یا ربالنوعھاي خوش سیما و االھھاز لحاظ تمامی
شھوتپرست پراكسیتلس، یا حتي بھ پاي كدبانوھا و سناتورھاي محراب صلح در رم برسد، و شكي نیست 

كھ آن نوجوان مبارز خوبرو، و آن مھ طلعتان نرم طبع، روزگاري نمودار شادي زندگاني سالم و 
اما تعصبھاي كیش و بومي ما، كھ ھمواره دھشتھاي دین را فراموش كرده و زیبایي آن . شقورزي بودندع

در ترازوي ; بارھا و بارھا خاطر ما را متوجھ آن كلیساھاي فخیم میسازد. را آویزه گوش ساختھاست
ریم عذرا در شارتر قضاوت ما، كفھاي كھ از آن تندیس خداوند نازنین در آمین، فرشتھ متبسم در رنس، و م

  . است، میچربد

ھمینكھ بر مھارت مجسمھ ساز قرون وسطایي افزوده شد، وي ھوس آن در دل پرورانید كھ ھنر خویش را 
از بند معماري برھاند و آثاري بھ وجود آورد كھ مایھ اقناع حس روز افزون دنیادوستي ملوك، نخست 

ن سیزدھم سنگھاي مرمر زیبایي كھ در قصبھ پربك، در انگلستان قر. كشیشان، اشراف، و بورژوازي شود
واقع در ایالت دورستشر، استخراج میشدند براي بادگیرھا و سر ستونھاي حاضر و آماده، و براي تراشیدن 

در . ھاي خمیدھاي كھ زیور تابوت اموات متمول میشد، شھرت و اعتبار فراواني بھ دست آوردند پیكره
یكي از زرگرھاي لندن، تندیسھایي از ھنري سوم و عروسش الئونور دو ویلیام تورل،  ١٢٩٢حدود سال 

این دو مجسمھ از نفیسترین آثار برنزي  -ھاي آنھا در دیر وستمینستر از برنز ریخت  كاستیل براي مقبره
در ھمین دوران بخصوص، مكتبھاي شایان مالحظھاي براي پیكر تراشي در . عھد مزبور بھ شمار میآیند

ھاي  ، یكي از استادان ناشناس عھد، پیكره١٢۴٠و حدود سال ; ھایم، و ناومبورگ فراھم آمدلیژ، ھیلدز
، و شیر مادھاش را براي كلیساي جامع برونسویك از )شیر(ساده و نیرومندي از ھاینریش، ملقب بھ لووه 

سبك از لحاظ كیفیت، مجسمھ سازي . سنگ تراشید، كھ بر بدن ھاینریش جامھاي بود بسیار باشكوه
فرانسھ پیشوا و مقتداي اروپا بود، اما قسمت اعظم این ) قرن سیزدھم(و گوتیك ) قرن دوازدھم(رومانسك 

  قبیل آثار بخشي اساسي از كلیساھاي آن مملكت را تشكیل 

آنجا در . پیكرتراشي در ایتالیا، مثل فرانسھ، تا این درجھ با معماري، جامعھ، و صنف ارتباط نزدیك نداشت
سیزدھم بتدریج تك و توك بھ ھنرمنداني برمي خوریم كھ شخصیت آنھا بر كارھایشان  خالل قرن

نیكوال پیزانو ھنرمندي بود كھ نفوذھاي مختلفي را در خود . حكمفرماست و نام آنھا را پایدار میسازد
بھ دنیا در آپولیا  ١٢٢۵پیزانو حدود سال . مستحیل ساخت و از مجموع آنھا تركیب بیمانندي بھ وجود آورد

در ھمین جا بود كھ ; آمد و از محیط پرانگیزھاي كھ حكومت فردریك دوم پیش آورده بود بھره گرفت
پس از آنكھ بھ شھر پیزا نقل مكان . ظاھرا آنچھ را از ھنر باستان بھ جا مانده و اعاده یافتھ بود فرا گرفت

ن موقع بھ اوج اقتدار خود در كرد و سنت رومانسك را بھ ارث برد، آوازه شھرت سبك گوتیك، كھ ای
ھنگامي كھ وي منبري براي تعمیدخانھ كلیساي جامع پیزا میتراشید، . فرانسھ رسیده بود، بھ گوشش خورد

پیزانو بغایت تحت تاثیر خطوط . یكي از تابوتھاي رومي عھد ھادریانوس را سرمشق كار خود قرار داد
ھر چند منبر وي مزین بھ طاقھاي دو سبك . محكم و در عین حال زیباي صور باستاني قرار گرفت

صورت ; ھاي آن لباس و ویژگیھاي چھره رومي داشتند رومانسك و گوتیك بود، با اینھمھ بیشتر پیكره
در یك گوشھ، ; ھاي مریم، در قابي كھ بھ پیشكشي اختصاص داشت، تقلیدي از كدبانوھاي رومي بود جامھ

بزرگان شھر سینا، كھ از دیدن این شاھكار در . آشكار میساختورزشكار عریاني روحیھ یونان باستان را 
نیكوال، پسرش جوواني، و شاگردش آرنولفو دي كامبیو را استخدام كردند تا  ١٢۶۵شك بودند، بھ سال 

در این كار توفیق با این سھ تن ھنرمند . منبري بمراتب ظریفتر از این براي كلیساي جامع سینا بتراشند
ري كھ از سنگ مرمر سفید تراشیدند بر روي ستونھایي قرار داشت كھ راس ھر كدام، بھ رفیق بود، و منب

سبك گوتیك، بھ گلھا و ریاحین ختم میشد، و روي بدنھ منبر نیز ھمان موضوعاتي تكرار میشد كھ در 
در . دحجاریھاي منبر پیزا قبال آمده بود، با كتیبھاي درھم و برھم كھ حكایت از مصلوب ساختن مسیح میكر

ھاي زناني كھ زینتبخش ستونھا بودند  اینجا نفوذ گوتیك بر اسلوب اعصار باستان چیره شد، لكن در پیكره
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بعدا نیكوال، كھ گویي . ھمان روحیھ باستاني بھ صورت تجسم بیشائبھ موجوداتي سالم و شاداب جلوھگر بود
گ مزار زاھد گوشھنشیني چون میخواست زیر احساسات و عالیق كالسیك خود را خط بكشد، بر روي سن

قدیس دومینیك در شھر بولونیا، بھ سبك عھد جاھلیت، اشكال مردانھ نیرومندي را حك كرد ماالمال از 
، وي بار دیگر بھ پسرش جوواني و شاگردش آرنولفو پیوست تا بھ اتفاق ١٢٧١در سال . شادماني زندگي

. وسط میدان عمومي شھر پروجا باقي مانده استچشمھ سنگ مرمري را بتراشند كھ تا بھ امروز ھنوز در 
ھفت سال پس از این واقعھ، پیزانو كھ ھنوز نسبتا جوان بود درگذشت، اما در ھمین دوران كوتاه عمر خود 

  . راه را براي دوناتلو و احیاي مجسمھسازي كالسیك در نھضت رنسانس ھموار كرده بود

. ي میكرد، لكن از لحاظ مھارت فني بر پدر سبقت جستپسرش جوواني پیزانو از نظر نفوذ با وي برابر
  ، شھر پیزانو جوواني را مامور كرد گورستاني بسازد شایستھ ١٢٧١در سال 

   

  

براي این گورستان، كھ بھ . مرداني كھ در آن روزگار مشغول تقسیم مدیترانھ باختري با جنووا بودند
ز كوه جلجتا وارد كردند، و جوواني دور تا دور مشھور شد، خاك مطھري را ا) دشت مقدس(كامپوسانتو 

ھا و طاقھاي زیبایي كھ آمیزھاي بود از سبكھاي رومانسك و  چمني را بھ شكل مربع مستطیل با دروازه
  . گوتیك، زینت داد

شاھكارھاي حجاري را براي تزیین راھروھاي سر پوشیده این محل گرد آوردند، و دشت مقدس ھمچنان 
از جوواني پیزانو باقي بود، تا آنكھ جنگ دوم جھاني نیمي از طاقھاي آن را بدل بھ  بھ عنوان یادگاري

ھنگامي كھ مبارزان شھر پیزا بھ دست جنگجویان جنووایي شكست  .ساختویرانھ فراموش شدھاي 
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