
  

  میالن 

I  -  سابقة تاریخي  

ھرگاه ما بررسي خود را روي فلورانس، ونیز، و رم متمركز سازیم، حق مطلب را دربارة رنسانس ادا 
ایم، زیرا رنسانس از بركت لودوویكو و لئوناردو مدت ده سال در میالن درخشانتر بود تا در  نكرده

در مانتوا تجسم استھ / در رنسانس آزادي و بزرگداشت زن بھ بھترین وجھ در وجود ایزابال د. فلورانس
ادبیات رنسانس . كوردجو، پروجینو، وسینیورلي بترتیب مایة عظمت پارما، پروجا، و اورویتو شدند. یافت

بھ واسطة آریوستو در فرارا، و پرورش رسوم و آداب آن در اوربینو، در زمان كاستیلیونھ بھ اوج اعتال 
اص معماري پاالدیو را در ویچنتسا پرورش رنسانس نوعي ھنر سفالگري در فائنتسا، و نیز سبك خ. رسید

كساني چون پینتوریكیو، ساستا، و سودوما موجب احیاي سینا شدند و ناپل را بھ صورت مھد و نمونة . داد
ما باید سرزمین بیھمتاي ایتالیا را از پیمونتھ گرفتھ تا سیسیل . زندگي خوش و شعر توصیفي درآوردند

  . ي مختلف شھرھاي آن با آواي مختلط رنسانس درآمیزندآھستھ در نوردیم و بگذاریم نواھا

. جامة مردم آنھا  لھجھ،  زندگي اقتصادي ایاالت ایتالیا در قرن پانزدھم ھمان اندازه متنوع بود كھ اقلیم،
گونھ كھ رود پوگاه در سراسر  شمال ایتالیا، یعني ناحیة باالي فلورانس، گاه زمستانھاي سخت داشت، بدان

ھذا، منطقة ساحلي اطراف جنووا، كھ در پناه آلپھاي لیگوریایي قرار گرفتھ بود،  مع  بست؛ مي طول خود یخ
ھاي  برجھا، و كوچھ  آلود بود و باران كاخھا، ھواي ونیز گھگاه ابري و مھ. تقریبًا ھمواره ھواي مالیم داشت

شھرھا و . پل بھشت آسا بوداي داشت؛ نا كننده كرد؛ رم آفتابي بود، اما ھواي عفن و كسل آن را تر مي
ھا، سیلھا، خشكسالیھا، طوفانھا، قحطیھا، طاعونھا، و  روستاھایشان گاه وبیگاه دستخوش چنان زلزلھ

   مالتوس،شدند كھ، بھ دلخواه  جنگھایي مي

در شھرھاي كوچك صنایع دستي . نمایند براي پیشگیري از كثرت نفوس رخ ميگویي طبق نقشة معیني 
فقط صنعت نساجي بھ . ساخت رساند و مایة عیش و نوش توانگران را فراھم مي كھن بھ فقیران ناني مي

داري رسیده بود؛ یك كارخانة حریربافي در بولونیا با اولیاي شھر قراردادي  اي و سرمایھ مرحلة كارخانھ
سوداگران كوچك، بازرگانان واردكننده و » .كار چھارھزار بافندة زن را انجام دھد«بود كھ  بستھ

دادند؛  صادركننده، معلمان، قاضیان، پزشكان، مدیران و سیاستمداران طبقة نسبتًا مرفھي را تشكیل مي
؛ و راھبان و بخشیدند گروھي از روحانیان ثروتمند و دنیادار بھ دربارھا و خیابانھا رنگ و بویي مي

اشراف صاحب زمین . طلبیدند زدند و صدقھ مي فرایارھا با رخسارھاي غمگین یا شادمان ھر سو پرسھ مي
در باالترین طبقھ یك . كردند یا سرمایھ غالبًا در شھر و بعضي اوقات در ویالھاي خارج شھر زندگي مي

وقة خود محفل یا درباري داشت كھ انباشتھ بانكدار، كوندوتیره، ماركزه، دوكا، دوج، یا شاه، با زن یا معش
در روستاھا دھقانان بھ كشت زمینھاي كوچك خود یا امالك . از اشیاي تجملي و مزین بھ آثار ھنري بود

  .كردند اربابي مشغول بودند، و چنان بھ فقر خو گرفتھ بودند كھ بندرت احساس عسرت مي

بردگان گھگاه براي تقویت . ي، نزد اغنیا رواج داشتداري بھ مقیاس كوچك، بیشتر براي خدمات خانگ برده
نیروي كار دھقانان آزاد در امالك وسیع، مخصوصًا در سیسیل و در نقاط مختلف حتي در شمال ایتالیا، بھ 

از قرن چھاردھم بھ بعد تجارت برده وسعت یافت؛ تجار ونیزي و جنووایي از بالكان، . شدند كار گرفتھ مي
مور نشانة تعین و   در دربارھاي ایتالیا بردگان. كردند ھاي اسالمي برده وارد ميجنوب روسیھ، و كشور

صد بردة مور براي پاپ اینوكنتیوس ھشتم ھدیھ فرستاد؛ پاپ آن را  ١۴٨٨فردیناند كاتولیك در. تجمل بودند
از زنان  ، پس از تسخیر كاپوا، بسیاري١۵٠١در. اي بھ كاردینالھا و دوستان خود بخشید بھ منزلة عطیھ

اي كھ ذكر شد بیشتر مبین اخالق و آداب  اما حقایق پراكنده. كاپوایي را در رم بھ عنوان برده فروختند
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داري ندرتًا نقش مھمي در تولید و حمل ونقل كاال ایفا  دوران رنسانس است تا وضع اقتصادي آن؛ برده
  .كرده است مي

. گرفت ریق رودخانھ، ترعھ، یا دریا صورت ميحمل ونقل بھ طور عمده با قاطر یا گردونھ، یا از ط
سرعت حركت نسبتًا بد نبود، اما سفر رنج . كردند اشخاص متعین با اسب یا كالسكة اسبي مسافرت مي

بایست  دو روز راه بود و مسافر براي طي آن مي - صدوسھ كیلومتر - بسیار داشت؛ از پروجا تا اوربینو
. ي ممكن بود از بارسلون تا جنووا چھارده روز در راه باشدستون فقراتي محكم داشتھ باشد؛ یك كشت

یكي از آنھا كھ در پادوا بود دویست مسافر و دویست . مھمانسراھا متعدد، پرھیاھو، كثیف، و ناراحت بودند
خیابانھاي عمدة شھرھا با تختھ سنگ . راھھا بد و خطرناك بودند. توانست در خود جاي دھد اسب را مي

شد، اما كمتر بھ  آب خوب از كوھھا تأمین مي. اما در شب ندرتًا وسیلة روشنایي داشتندمفروش بودند، 
زنان ساده و مردان . ریخت كھ طرحي زیبا داشتند داري مي رسید؛ معموًال در آبنماھاي فواره ھا مي خانھ

  بیكار در كنار 

   

   

   

   

  . داختندپر نشستند و با لذت بردن از خنكي آب بھ نشر اخبار مي آنھا مي

 -مانند فلورانس، سینا، و ونیز - كردند جزیرة ایتالیا را بھ قسمتھایي چند تقسیم مي شھرھایي كھ شبھ- كشور
كم و بیش مقتدري بودند كھ » جباران«تحت حكومت اولیگارشیھاي بازرگاني و اكثر در انقیاد 

تھا ناشي از استثمار طبقاتي و فساد این حكوم. (اي فاسد فایق آمده بودند برحكومتھاي جمھوري یا جامعھ
 - ھاي پست بود كھ تقریبًا ھمیشھ از خانواده - از میان رقیبان نیرومند یك تن.) خشونت سیاسي بود

در برخي . شد كرد، و خود فرمانرواي مطلق مي خاست، حریفان را منكوب یا معدوم یا اجیر مي برمي
گونھ، خاندان ویسكونتي یا سفورتسا در  بدین .ساخت موارد این یك تن قدرت را بھ وارث خود منتقل مي

این . میالن، سكالیژر در ورونا، كارارا در پادوا، گونتساگا در مانتوا، و استھ در فرارا حكومت كردند
شدند و زندگي و مایملك مردم را در داخل شھر و در حدود  اي مي مردان چون مانع بروز فعالیتھاي فرقھ

طبقات پایینتر . داشتند، از محبوبیت متزلزلي برخوردار بودند رد مصون ميھوسھاي خود از تجاوز و دستب
و دھقانان نیز بھ این جھت بھ . پذیرفتند این جباران را بھ منزلة آخرین پناه از خودكامگي قویدستان مي

ان كردند، عدالت را دربارة آن اي از آنان محافظت نمي دادند كھ حكومتھاي جامعھ سلطة جباران تن در مي
  . كردند داشتند، و آزادي را از آنان سلب مي مجري نمي

چون حكومتشان متكي بھ سابقة مشروعي نبود و ھرلحظھ بیم كشتن . جباران ظالم بودند، زیرا تأمین نداشتند
دادند، ھمواره از مسموم بودن  رفت، خود را تحت حفاظت پاسداران قرار مي آنان یا شورشي علیھ آنان مي

در چندین ده سال آغاز . گذراندند ترسیدند، و بھ امید مرگ طبیعي روزگار مي بة خود ميخوراك و نوشا
كاریھاي  خواري، كشتن بي سروصداي مخالفان، و بھ كار بستن تمام ریزه حكومت خود با حیلھ، رشوه

ان ، گذشت زم١۴۵٠فرمانروایي كردند؛ پس از سال  -پیش از آنكھ ماكیاول بدنیا آید - سیاست ماكیاولي
از انتقاد . موقع آنان را محكم ساخت و آنان نیز خود را بھ اتخاذ روشھاي مالیمتري در حكومت قانع ساختند

كردند و فر و  با تجمل زندگي مي. گماشتند كردند و جاسوسان بیشمار بر مردم مي و مخالفت جلوگیري مي
كردند، و حتي در فرارا و  ب ميھذا، بردباري و احترام مردم را بھ خویش جل مع. شكوھي شگرف داشتند

 - البتھ ھنگامي كھ منافع خودشان درخطر نبود -اوربینو توانستند با اصالح وضع اداري، اجراي عدالت
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یاري بھ مردم در قحطي و سایر مصایب، تخفیف بیكاري با ایجاد كارھاي عمراني، ساختن كلیساھا و 
و شاعران و ھنرمنداني كھ سیاستشان را یاوري ھا، زیباكردن شھرھا، و معاضدت با دانشمندان  صومعھ

  . ساختند، صمیمیت اتباع خود را براي خویشتن تأمین كنند كردند و نامشان را جاودان مي مي

زدند تا بدان وسیلھ بتوانند با توسعة مرزھاي خویش امنیت بیشتري براي  غالبًا بھ جنگھاي كوچك دست مي
مردم خود را بھ جنگ . راواني بھ تصرف اراضي پرسود داشتندو مخصوصًا اشتیاق ف خود فراھم كنند، 

  فرستادند، زیرا در  نمي

كردند و مزد  بھ جاي این كار، سربازان مزدور اجیر مي. كشاند و این امر كارشان را بھ افالس مي  سازند،
ر، غالبًا با ماجراجویان متھو. پرداختند شده مي آنان را از عواید فتح، فدیھ، و اموال مصادره و غارت

شتافتند و خدمات خود را بھ ھركس  سربازان گرسنة سرزمین خود، از وراي كوھھاي آلپ بھ سوي آنان مي
غالبًا برحسب مبلغ مزد، مخدوم خویش را عوض   فروختند، و چون چنین بود، داد مي كھ پاداش بھتري مي

ھاكوود و در ایتالیا بھ اسم آكوتو، كھ او را در انگلستان بھ نام سرجان   خیاطي از اسكس،. كردند مي
شناختند، با مكر و تزویر خاص ھم بھ سود فلورانس جنگید، و ھم بھ زیان آن؛ صدھا فلورین پول گرد  مي

  .چون كشاورز متعیني مرد، و با احترام در سانتا ماریا دل فیوره بھ خاك سپرده شد ١٣٩۴آورد، در 

ساخت و مخارج  كرد؛ مدرسھ و كتابخانھ مي زینة جنگ تأمین ميجبار مخارج تعلیم و تربیت را نیز مانند ھ
اي داشت كھ معموال از طرف كلیسا  ھرشھر كوچك در ایتالیا مدرسھ. پرداخت ھا و دانشگاھھا را مي دانشكده

تحت تعلیم اومانیستھا، دانشگاھھا، و دربارھا ذوق . تأسیس شده بود؛ ھر شھر بزرگ داراي یك دانشگاه بود
شد؛ ھر مركز تربیتي ھنرمنداني از  یافت و ھنردوستي و ھنرسنجي تقویت مي مومي بھبود ميو آداب ع

شوق زندگي براي طبقات تحصیلكرده در سراسر ایتالیا . خود، و سبك معماري مخصوص بھ خود داشت
د اي آزا ھاي شخصي بھ نحو بیسابقھ شدند، و در عین حال انگیزه شد؛ رسوم نسبتًا تنقیح مي افزون مي

نبوغ بھ آن اندازه طرفدار نیافتھ، مجال رشد پیدا نكرده، و از   از زمان آوگوستوس تا آن ھنگام،. ماند مي
  . مند نشده بود آزادي بھره
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VI - ادبیات  

اما زندگي در دربار ایشان چندان   لودوویكو و بئاتریچھ شاعران بسیاري در پیرامون خود گردآوردند،
تواند الھامبخش  توانست آن شوریدگي ممتد و پررنجي را كھ براي پدیدآوردن شاھكار مي دلنشین بود كھ نمي

ا غزلیاتش، كھ با آواز او و سرافینوي آكویالیي كوتھ قامت و زشتروي بود، ام. شاعر باشد بھ وجود آورد
وقتي بئاتریچھ . شدند، مایة مسرت بئاتریچھ و دوستانش بود نواخت خوانده مي بھ نواي عودي كھ خودش مي

توانست سكوت سنگین اطاقھایي را كھ زماني از طنین  این شاعر از میالن رخت بربست، زیرا نمي  مرد،
بھ این امید   اعر توسكاني را بھ نامھاي كاملي و بلینچونھ،لودوویكو دو ش. خندة بئاتریچھ پر بود تحمل كند

نتیجة این كار جنگ میان شاعران . كھ بتوانند گویش خشن لومباردي را تلطیف كنند، بھ دربار میالن خواند
بلینچونھ . توسكان و لومباردي بود كھ در آن اشعار زھرآگین اصیل و لطیف را از میدان بھ در كرده بود

وفي بود كھ، پس از مردن او، یكي از رقبایش براي سنگ مزار او شرحي بھ این مضمون چندان دژمخ
مبادا آن كھ اینجا خفتھ است برخیزد و تو را   گذري، آھستھ گام بردار، اي كسي كھ از اینجا مي«: نوشت
در . زیدلودوویكو یكي از شاعران لومبارد را، بھ نام گاسپارو ویسكونتي، بھ شاعري دربار برگ» .بگزد

اینھا را با خطوط زرین و سیمین بریك . غزل و اشعار دیگر بھ بئاتریچھ اھدا كرد ١۴٣ویسكونتي   ،١۴٩۶
چرم بھ رنگ عاج نوشتند، آن را با مینیاتور زیبا تذھیب كردند، و در یك جلد مقوایي مذھب آراستھ بھ نقش 

او . او را بھ محاق انداختھ استویسكونتي شاعري ارجمند بود، اما گذشت زمان . گل صحافي كردند
اي را برسر مقایسة سجایاي پترارك  داشت و با برامانتھ بحث منظوم جدي اما دوستانھ پترارك را دوست مي

گونھ  این. دوست داشت كھ خود را شاعر نیز بداند) برامانتھ(و دانتھ آغاز كرد، زیرا آن معمار بزرگ 
كرد، حتي  انس بود؛ تقریبًا ھركس در آنھا شركت ميمبارزات شعري از سرگرمیھاي دربارھاي رنس

بھترین اشعاري كھ در زمان خاندان سفورتسا سروده شده بود از آن یك . ساختند سرداران نیز شعر مي
این شخص، كھ نیكولو دا كوردجو نام داشت، ھنگام عروسي بئاتریچھ، با ملتزمان . درباري فرھیختھ است

طة محبتي كھ بھ بئاتریچھ و لودوویكو داشت در آنجا ماند و بھ منزلة شاعر و او بھ میالن آمد، اما بھ واس
  پس از مرگ بئاتریچھ، شیواترین اشعار خود را در . سیاستمدار بھ آن دوخدمت كرد

تمام لطایف زندگي و فرھنگي كھ . كرد از شاعران، دانشوران، دولتمردان، و فیلسوفان را اداره مي
  .سھ بود، در میالن زمان لودوویكو رواج و رونق یافتمشخص قرن ھجدھم در فران

كرد، و از لحاظ تشخیص ارزش ھنر و حمایت  عالقة لودوویكو بھ دانشوري باعالقة لورنتسو برابري نمي
رسید؛ صد دانشور بھ شھر خود آورده بود، اما مباحثات عالمانة آنھا ھیچ  از ھنرمندان نیز بھ پایة او نمي

فرانچسكو فیللفو، كھ صیت دانشش سراسر ایتالیا را . بار نیاورد ي خود میالن بھاي برا فاضل برجستھ
فراگرفتھ، در تولنتینو متولد شد، در پادوا تحصیل كرد،در ھجدھسالگي در آن شھر بھ استادي رسید، مدتي 

نشي در ونیز تعلیم داد، آنگاه از فرصتي كھ براي دیدن قسطنطنیھ دست داده بود شاد گشت و با سمت م
آنجا نزد یوھانس خروسولوراس زبان یوناني را ). ١۴١٩(كنسولگري ونیز در قسطنطنیھ بھ آن شھر رفت 

و سالھا بھ عنوان كارمند جزء در دربار بیزانس بھ خدمت   آموخت، با دختر یوھانس ازدواج كرد،
كرد بھ اینكھ ھیچ  يوقتي كھ بھ ونیز بازگشت، در فرھنگ و ادبیات یونان متبحر بود؛ مباھات م. پرداخت

ایتالیایي دیگري بھ اندازة او در ادبیات و السنة كھن طریق كمال نپیموده است؛ بھ دو زبان یوناني و التیني 
دولت ونیز او را بھ استادي زبان و ادبیات یوناني و التیني منصوب كرد و . كرد گفت و نطق مي شعر مي

مواجب . در حق او مقرر داشت  ق گزافي بود،كھ حقو ، )دالر ١٢‘۵٠٠معادل (سكوین  ۵٠٠سالي 
خود او بھ یكي از دوستانش . كھ در آن شیر بیشة دانش شد) ١۴٢٩(گزافتري او را بھ فلورانس جلب كرد 

نھ تنھا . انتظار تمام مردم شھر متوجھ من است، و نام من بر ھمة زبانھا جاري است«: نویسد چنین مي
شتابند و با احترام زایدالوصف خود مرا شرمنده  ھ سوي من ميبلكھ عموم زنان اصیل ب  سران شھر،

شوند چھارصد نفرند كھ غالبًا مردان كھنسالند و در وقار بھ  كساني كھ در محضر من حاضر مي. سازند مي
اما این زندگي محترمانھ زود پایان یافت، زیرا فیللفو مستعد نزاع بود و بزودي حتي » .مانند سناتورھا مي

از خود  - كھ او را بھ فلورانس دعوت كرده بودند -چون نیكولو د نیكولي و آمبروجو تراورساري كساني را
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پس . وقتي كوزیمو د مدیچي در كاخ وكیو محبوس شد، فیللفو از دولت خواست كھ او را اعدام كند. رنجاند
 ١۴۴٠رانجام در شش سال در سینا و بولونیا تدریس كرد؛ س. از چندي كوزیمو غالب شد و فیللفو گریخت

فیللفو در . فلورین در سال بھ میالن كشاند ٧۵٠فیلیپو ماریا ویسكونتي او را با یك مقرري بیسابقھ بھ مبلغ 
  . آن شھر بقیة زندگي طوالني و پرھیاھوي خود را گذراند

و ادبیات كرد  التیني، یا ایتالیایي تدریس مي  چھار ساعت در روز یوناني،. او مردي بود با كارمایة شگرف
داد؛ در مراسم دولتي یا مجالس  كالسیك یا اشعار دانتھ یا پترارك را مورد شرح و تفسیر قرار مي

در ساتیر و ده » بخش دھگانھ«اي در شأن فرانچسكو سفورتسا سرود؛ ده  كرد؛ حماسھ خصوصي نطق مي
ھزار بیت دیگر شعر  عالوه بر اینھا ده. قصیده، و دوھزار و چھارصد بیت شعر یوناني نوشت» كتاب«

  دو . اند كھ ھرگز چاپ نشده و غالبًا ھم غیرقابل طبع تشخیص داده شده) ١۴۶۵(سرود 

در میان این اشتغاالت . وچھار فرزند داشت نامشروعي كھ نتیجة بیوفاییھاي او نسبت بھ زنانش بودند، بیست
با وجود . یافت انیستھا نیز وقت ميو گرفتاریھاي بسیار، براي مبارزة ادبي با شعرا، سیاستمداران، و اوم

كرد و طي اشعاري از حامیان خود پول، غذا،  گھگاه اظھار فقرمي  حقوق گزاف و كارمزدھاي اتفاقي،
اما در حملھ بھ پودجو قافیھ را باخت، زیرا آن عیار را در . خواست لباس، اسب، و حتي مقام كاردینالي مي

  .تر یافت دست ھجا از خود چیره

پاپ نیكوالوس پنجم او  ١۴۵٣در سال . ال، دانش فیللفو او را بھ عالیترین مقام علمي قرن ارتقا دادبا این ح
اش برقرار كرد؛  درباره) دالر ١٢‘۵٠٠معادل (دوكاتو  ۵٠٠را بھ واتیكان خواند و یك مقرري بھ مبلغ 

، در مانتوا  فرارا دوكا بورسو در. الشعرایي برگزید و بھ او لقب عطا كرد آلفونسو اول در ناپل او را بھ ملك
وقتي كھ مرگ . ماركزه لودوویكو گونتساگا؛ و در ریمیني دیكتاتور سیگیسموندو ماالتستا میزبان او بودند

فرانچسكو سفورتسا و آشوبي كھ متعاقب آن روي داد موقعیت او را در میالن متزلزل كرد، بدون مواجھھ 
كرد،  دار پاپ در پرداخت پول تعلل مي اما چون خزانھ. ردبا مشكلي، شغلي در دانشگاه رم بھ دست آو

ھذا آرزو داشت كھ روزھاي آخر عمر خود را نزد لورنتسو د مدیچي بھ  مع. فیللفو بھ میالن بازگشت
لورنتسو نوادة ھمان كسي بود كھ فیللفو  - سرآرد و جزو گروه مشھوري باشد كھ او را احاطھ كرده بودند

فیللفو . لورنتسو فیللفو را بخشود و كرسي زبان یوناني را بھ او واگذار كرد. ده بودتقاضاي اعدام او را كر
او توانست . اكنون چندان فقیر شده بود كھ دولت میالن مجبور شد مبلغي براي مخارج سفر بھ او قرض دھد
مرض خود را بھ فلورانس برساند، اما دو ھفتھ پس از ورودش بھ آن شھر، در ھشتادوسھ سالگي، بھ 

وي و اقران بیشمارش از مرداني ھستند كھ محیط عطرآگین رنسانس ایتالیا را ). ١۴٨١(اسھال فوت كرد 
  .توانست ھوا و ھوس باشد و ادبیات، جنگ محیطي كھ در آن دانشوري نمي - بھ وجود آوردند

VII  - ھنر  

سازان، و نقاشان براي  مجسمھچندین فرمانروا در استخدام معماران، . استبداد براي ھنر ایتالیا نعمتي بود
تزیین پایتخت و جاودان ساختن نامشان با یكدیگر بھ رقابت برخاستند و وجوه كثیري در راه اعتالي ھنر 

اگر بنا بود حاصل دسترنج . دھد  خرجي كھ یك حكومت ملي ندرتًا بھ زیبایي تخصیص مي - خرج كردند
نتیجھ این كھ در . ماند رتقاي دانش و ھنر باقي نميمردم عادالنھ بھ مصرف برسد، ھرگز پول كافي براي ا

ایتالیاي دورة رنسانس یك ھنر عالي درباري و اشرافي بھ وجود آمد كھ غالبًا در شكل و موضوع با 
اشرافیترین ھنر آن است كھ، خارج از كاروكوشش . كرد احتیاجات فرمانروایان و روحانیان تطبیق مي

گونھ ھنر، كلیساھاي گوتیك و معابد  نمونة این  ت و افتخاري ایجاد كند؛جماعاتي از مردم، براي آنان مزی
  . یونان و روم قدیم بودند

اند؛  خواند كھ در آن خطوط ساختماني درھم شده مي» زیبایي بیمار«ھر منتقدي كلیساي جامع میالن را یك 
pyگرد  - ي جالل بارزي استكھ دارا - اما مردم میالن اكنون پنج قرن است كھ مشتاقانھ در فضاي وسیع آن
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جان . ستایند اي از كامیابي و افتخار مي آیند و، حتي در این ایام پر شك و تردید، آن را بھ مثابھ نشانھ مي
آغاز كرد و آن را بھ مقیاسي طرح نمود كھ مناسب با پایتخت یك  ١٣٨۶گالئاتتسو ویسكونتي این بنا را در 

یكي از آرزوھاي او بود؛ بھ ھمین جھت این بنا را چندان وسیع تشكیل چنین كشوري . ایتالیاي متحد باشد
بنا بھ روایت، در آن . ساخت كھ چھل ھزار نفر بتوانند براي پرستش خداوند و تحسین جان در آن گردآیند

زمان زنان میالن مبتال بھ یك مرض مرموز شده بودند كھ آبستني و وضع حملشان را مختل ساختھ بود، و 
خود جان داغ سھ پسر دید كھ ھمھ بسختي زادند و بزودي . مردند الشان در خردسالي ميبسیاري از اطف

ساخت و دعا كرد كھ » اي بھ مریم عذرا ھدیھ«مردند؛ از این رو وي این عبادتگاه بزرگ را بھ منزلة 
ایتالیا معماراني از فرانسھ، آلمان، و شھرھاي . صاحب وارثي شود و مادران میالني فرزندان سالم بزایند

آنھایي كھ از شمال آمده بودند سبك گوتیك را بھ ارمغان آوردند و ایتالیاییھا در تزیین افراط . خواست
ھماھنگي سبك و شكل از میان رفت و كشمكش میان مشاوران موجب دو قرن تأخیر در   كردند؛ در نتیجھ،

ت، حس جمالشناسي كساني كھ بھ مرور زمان، ذوق و سلیقة مردم جھان تغییر یاف. تكمیل ساختمان شد
، فقط )١۴٠٢(وقتي جان گالئاتتسو مرد . كرد ساختمان آن را بھ اتمام رساندند با آغاز كنندگان آن تطبیق نمي

. دیوارھاي آن ساختھ شده بود؛ از آن پس عملیات ساختماني بھ علت فقدان بودجھ بسیار كند پیش رفت
ھاي متعدد تجانس و  گر را براي طرح گنبدي كھ بین گلدستھاي دی لودوویكو، برامانتھ و لئوناردو و عده

جوواني آنتونیو  ١۴٩٠سرانجام در سال . وحدتي ایجاد كند بھ میالن فراخواند، اما نظر آنان پذیرفتھ نشد
آمادئو را از كارھاي ساختمانیش در چرتوزا دي پاویا منفك ساختند و سرپرستي بناي كلیسا را كال بھ او 

از این رو روا ندیدند   ساز بودند، مجسمھ  او و بیشتر ھمكارانش بیش از آنچھ معمار باشند،. واگذار كردند
جوواني آخرین سي سال زندگي خود را در . یك از سطوح ساختمان حك نشده یا زینت نیافتھ بماند كھ ھیچ

نماي خارجي بھ پایان نرسید، و  ١٧۵٩؛ با این حال، گنبد تا سال )١۵٢٢ - ١۴٩٠(این كار صرف كرد 
براي اتمام آن فرماني صادر  ١٨٠٩شروع شده بود، ناتمام ماند تا اینكھ ناپلئون در  ١۶١۶كلیسا، كھ در 

  .كرد

متر مربع  ١١١٠٠در زمان لودوویكو این كلیسا از حیث وسعت دومین مقام را در جھان حایز بود، زیرا 
ھذا كلیساي مورد  مع. یساي جامع سویل استوسعت داشت؛ امروزه این مقام از آن كلیساي سان پیترو و كل

، و ارتفاع از سطح زمین تا رأس مجسمة مریم )متر ١۴٨در  ٨٨(بحث ما ھنوز ازحیث عرض و طول 
ھا، ستونھا،  مجسمھ كھ گلدستھ ٢٣٠٠گلدستة باعظمت، و  ١٣۵، )متر ١٠٧.٩(عذرا در سر منارة قبھ 

  تمام بناي كلیسا، حتي سقف . بالد آرایند برخود مي دیوارھا، و سقفھایش را مي

ارتفاع نماي آن گرچھ بھ تناسب عرضش كم است، گنبد باشكوه . اند چندین معدن ایتالیا بھ محل آورده شده
ھا در آن واحد باید در فضا آویزان باشد، یا براي  انسان براي دیدن تمام مناره. پوشاند آن را از نظر مي

د بارھا برگرد مقبرة خرسنگي بزرگ كھ در میان پشتبندھاي احساس جالل زایدالوصف مجموعة بنا بای
ھاي باریك و پرجمعیت بگذرد و  یا براي مشاھدة شكوه كامل نماي عمارت از كوچھ  بیشمار است بگردد،

یكباره وارد میدان نمازخانھ بشود؛ یا باید در یكي از اعیاد مقدس با انبوه مردم از یكي از درھاي عظیم آن 
ھا، محرابھا، و  و بگذارد تا آن فضاھا، ستونھا، سرستونھا، قوسھا، طاقھاي قوسي، مجسمھبھ درون رود 

  . و ستایش را بھ زبان بیزباني بازگویند  امید،  ھاي رنگین راز ایمان، شیشھ

طور كھ این كلیسا یادگار جان گالئاتتسو ویسكونتي، و چرتوزا دي پاویا آرامگاه لودوویكو و بئاتریچھ  ھمان
سفورتسا براي احداث . بیمارستان بزرگ نیز یادگاري ساده ولي عظیم از فرانچسكو سفورتسا است است،

بنایي شایستة امارت آن شھر بزرگ و جلیل، آنتونیو آورلینو، مشھور بھ فیالرتھ، را از فلورانس خواند 
یاط خلوت بیمارستان برامانتھ، كھ محتمال معمار ح. رمانسك طرح كند - آن را بھ سبك لومبارد  تا) ١۴۵۶(

. دو ردیف طاق رومي در جلو آن ساختھ و برگرد ھریك از آنھا قرنیز زیبایي قرار داده است  بوده است،
بیمارستان بزرگ تا ھنگامي كھ جنگ جھاني دوم بیشتر آن را ویران ساخت، یكي از افتخارات عمدة میالن 
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یالن لئوناردو نبود، بلكھ برامانتھ بود، زیرا لئوناردو فقط بھ عقیدة لودوویكو و دربارش، ھنرمند عالیرتبة م
آنیولو است كھ در كاستل / برامانتھ لقب دوناتو د. قسمتي از وجود خود را براي زمان خویش فاش كرده بود

وي براي شاگردي نزد . ناپذیر است برامانتھ بھ معناي صاحب امیال اقناع - دورانتھ اوربینو متولد شده بود
قدر آموخت كھ بتواند فرسكوھاي متوسطي رسم كند، و تصویري عالي نیز از  ا بھ مانتوا رفت؛ آنمانتنی

شاید در مانتوا بود كھ با لئونھ باتیستا آلبرتي ھنگام ترسیم نقشة كلیساي سانت . لوكا پاچولي ریاضیدان كشید
رامانتھ را از نقاشي بھ معماري تجربیات مكرر در ترسیم مناظر و مرایا ب  بھ ھر حال،  آندرئا دیدار كرد؛

خواھد كارھاي شگرف كند بھ بررسي طرح  بھ میالن آمد و با جدیت مردي كھ مي ١۴٧٢در سال . كشاند
فرصتي یافت تا جوھر ذاتي خود را با طراحي كلیساي  ١۴٧۶در حدود سال . كلیساي جامع پرداخت

ین شاھكار كوچك، او سبك معماري در ا. سانتاماریا برگرد كلیساي كوچك سان ساتیرو بروز دھد
ھاي ھشت ضلعي و  ھاي پشت محرابھا و انبارھاي نیمدایره، قبھ مخارجھ: مخصوص خود را نشان داد

گنبدھاي مدور كھ ھمة آنھا آراستھ بھ قرنیزھاي ظریفند و كال بھ شكل طبقات مختلفي ھستند كھ برروي ھم 
ھا جا نداشت، از  كھ براي یكي از مخارجھ  برامانتھ، .اند نھاده شده و مجموعة جذاب واحدي تشكیل داده

شیوة ژرفانمایي استفاده كرد و دیوار پشت محراب را با تصویر یك مخارجھ چنان نقاشي كرد كھ خطوط 
بھ كلیساي سانتاماریا دلھ گراتسیھ یك . سازد متقاطع آن منظرة یك عمق فضایي واقعي را مجسم مي

  مخارجھ، یك قبھ، و رواقھاي 
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پس از مرگ لودوویكو، برامانتھ بھ جنوب . زیبایي افزود كھ ھمة آنھا در جنگ جھاني دوم منھدم شدند
  .رفت و آماده شد تا رم را ویران كند و از نو بسازد

و   دند، ولي براي چرتوزا، كلیساي جامع،سازان دربار لودوویكو بھ استادي دوناتلو و میكالنژ نبو مجسمھ
تا مزار لودوویكو و بئاتریچھ   كریستوفورو سوالري، معروف بھ قوزي،. كاخھا صدھا مجسمة زیبا ساختند
جان كریستوفورو رومانو با رفتار مؤدبانھ و آواز خوشش دلھا را ربوده . باقي است، در یادھا خواھد ماند

چرتوزا ساخت، اما پس از مرگ بئاتریچھ، متعاقب یك سال الحاح  ھا را در بود، او بھترین مجسمھ
در آنجا مدخل زیبایي مزین بھ چند پیكر براي اطاق كار ایزابال در كاخ . زمامداران مانتوا، بھ آنجا رفت

آنگاه بھ اوربینو رفت تا براي . پارادیزو درست كرد و شبیھ او را در یك مدالیون سبك رنسانس ساخت
. بتا گونتساگا كار كند؛ در آنجا بود كھ یكي از اشخاص برجستة كتاب درباري كاستیلیونھ شددوشس الیزا

بزرگترین مدالیونساز میالن كریستوفورو فوپا بود كھ گوھرھاي درخشان بئاتریچھ را ساخت و حسادت 
  . چلیني را برانگیخت

كھ در برشا متولد شده و در   سو فوپا،وینچنت. زیستند نقاشان خوبي در میالن مي  یك نسل پیش از لئوناردو،
اوستورجو در زمان خود  فرسكوھاي او در سانت. كرد بیشتر در میالن كار مي  پادوا تربیت شده بود،

شاگر مكتب او، . كند و تمثال شھادت قدیس سباستیانوس او ھنوز دیوار كاستلو را تزیین مي  مشھور بودند،
ي برجاي گذاشتھ است؛ صورت حضرت مریم در تاالرھاي ھنري آمبروجو بورگونیونھ، میراث دلپذیرتر

. این صورتھا بازگوي یك روح متورع و با ایمانند ھمة. بررا و آمبروزیان در میالن، تورینو، و برلین
براین اثر باید تصویر دلپذیري از كودكي جان گالئاتتسو سفورتسا را افزود كھ جزو مجموعة واالس در 

آمیزترین نقاشیھا در  بلو عید بشارت در كلیساي اینكوروناتا در لودي، یكي از موفقیتلندن است؛ ھمچنین تا
وقتي لئوناردو وارد میالن شد، آمبروجو د پردیس نقاش دربار لودوویكو بود و . این موضوع مشكل است

شتگان تا حدي شركت داشتھ است؛ تصویر جالب فر  ھا، اثر لئوناردو، ظاھرًا در تھیة تابلو مریم صخره
نوازنده در گالري ملي لندن محتمال از كارھاي اوست؛ شاید ظریفترین یادگار او دو تصویر است كھ اینك 

 است؛یكي از این دو تصویر متعلق است بھ مرد جواني كھ ھویتش مجھول : در آمبروزیان موجودند
ندرتًا . شود بیانكا دختر نامشروع لودوویكو باشد دیگري از آن زن جواني است كھ اكنون عمومًا تصور مي

نقاشي توانستھ است زیباییھاي یك دختر باوقار را، كھ در عین حال مغرورانھ از جمال سادة خود آگاه 
  . گونھ ترسیم كند است، بدین

  اي  بردند، ولي عده شھرھاي تابع میالن از جلب افراد با استعداد خود بھ میالن رنج مي
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  تك چھرة بیانكا سفورتسا؛ پیناكوتكا آمبروزیانا، میالن،: آمبروجو د پردیس یا لئوناردو دا وینچي

اي باشد  فقط دروازهكومو راضي نبود كھ براي میالن . از آنھا توانستند در تاریخ ھنر مقامي بھ دست آورند
اي كھ باعث شھرت آن شده بود، بلكھ بھ داشتن بناھایي چون توره دل كومونھ، برولتو، و باالتر  چھ بھ دریا

نماي باشكوه گوتیك آن كلیسا در زمان فرمانروایي . كرد از ھمھ كلیساي مرمر مجللش نیز مباھات مي
در سمت جنوب بنا كرد، و در طرف شرق  بنا شد؛ برامانتھ مدخل زیبایي) ١۴٨٧ -١۴۵٧(سفورتسا 

جالبتر از ھمة این صور، . كریستوفورو سوالري یك مخارجة پشت محراب باشكوه بھ سبك برامانتھ ساخت
در سمت چپ پلیني مھین، در طرف راست پلیني كھین، : یك جفت مجسمھ در طرفین مدخل بزرگ است

دند كھ در ایام حكومت روادار لودوویكوي مور كھ ھردو از شارمندان قدیم كومو و مشركان متمدني بو
  .جایي در آن كلیساي جامع مسیحي براي خود یافتھ بودند

خواست در  این سركردة ونیزي كھ در این شھر متولد شده بود، مي. گوھر برگامو نمازخانة كولئوني بود
جوواني آنتونیو آمادئو . باشداي بھ یادبود فتوحاتش داشتھ  اي مدفون شود و گور آراستھ بھ مجسمھ نمازخانھ

این نمازخانھ و مقبره را با ذوق مخصوص طراحي كرد، و سیكستوس سیري نورنبرگي بر روي آن گور 
یك مجسمة سواره از چوب نصب كرد كھ اگر وروكیو نظیر آن را از برنز ساختھ بود، شھرت بیشتري 

ان خود را نگاه دارد، اما یكي از آنان بھ نام برگامو چندان بھ میالن نزدیك بود كھ نتوانست نقاش. یافت مي
تا تابلوھاي نسبتًا نفیسي ) ١۵١٣(آندرئا پرویتالي پس از تحصیل نزد بلیني در ونیز، بھ برگامو بازگشت 

  . براي آن بھ یادگار گذارد

ب ھنري اي بین نفوذ آن دو شھر نگاه داشت و مكت برشا، كھ گاه تابع ونیز بود و گاه تابع میالن، موازانھ
وینچنتسو فوپا پس از پخش آثار ھنري خود در چندین شھر، بھ زادگاه خویش برشا . خود را توسعھ داد
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شاگرد او ویچنتسو چیوركیو در افتخار تشكیل مكتب . بازگشت تا سالھاي آخر عمر را در آن بگذراند
فرامولو و بعدًا در پادوا و  شود، نخست نزد كھ رومانینو خوانده مي  جیروالمو روماني،. برشایي سھیم بود
سپس برشا را مركز خود قرار داد و در آنجا و سایر شھرھاي شمال ایتالیا بھ انجام . ونیز تحصیل كرد

از جملھ كارھاي او فرسكوھاي متعدد، محجر محرابھا، و رسم تصاویر بوده . كارھاي ھنري خود پرداخت
اینجا ما فقط از تصویر . ن قابل تحسین نیستاما خطوطشان چندا  آمیزي عالي دارند، است كھ رنگ

بریم كھ در كلیساي سان فرانچسكو است و در قاب بس زیبایي، كار  حضرت مریم و كودك نام مي
شاگرد او آلساندرو و بونویچینو، كھ بھ مورتو دا برشا معروف است، مكتب این . ستفانوالمبرتي، قرار دارد

ج مجد نفساني ونیزیھا با احساسات مذھبي گرمي كھ ھمواره با سبك سلسلھ از ھنرمندان را، از طریق امتزا
در كلیساي سانتا ناتسارو و سانتا چلسو، كھ تیسین در آن تابلو عید . برشا ھمراه بود، بھ اوج اعتال رسانید

ملك . بشارت را نصب كرده بود، مورتو تابلو تاجگذاري مریم عذرا را كشید كھ بھ ھمان اندازه زیباست
  این تصویر  مقرب

توانست تصویر زیبایي از ونوس رسم  خواست، مي او نیز، مانند تیسین، ھروقت كھ مي. كند برابري مي
ھا را در نقاشي  كند؛ در تابلو سالومھ بھ جاي آنكھ قاتلي را مجسم كند، یكي از نجیبترین و دلرباترین چھره

  . دھد دوران رنسانس نشان مي

رد كلیساي قرن دوازدھم خویش و برج ناقوس توراتتسو، كھ متصل بھ آن شھر كرمونا زندگي خود را برگ
در داخل نمازخانھ، . كند آغاز كرد كھ از حیث عظمت با برجھاي جوتو و خیرالدا تقریبًا برابري مي  است،

تصویر عیسي   شاھكار خود، -كھ او را بھ مناسبت زادگاھش ایل پوردنونھ لقب داده بودند -جوواني د ساكي
سھ خانوادة مشھور چندین نسل متوالي نقاشان برجستھ بھ . حال حمل صلیب خویش، را بھ وجود آورد در

، بوكاتچیني، و )بونیفاتسو، بندتو، جان فرانچسكو(ھا عبارت بودند از بمبي  این خانواده: كرمونا دادند
اي با میكالنژ در  ابقھبوكاتچو بوكاتچیني پس از تحصیل در ونیز و سوزاندن انگشتان خود در مس. كامپي

رم، بھ كرمونا بازگشت و با فرسكوھاي مریم عذراي خود در كلیساي بزرگ تحسین ناظران را بھ خود 
بھ ھمین طریق، كار گالئاتتسو كامپي بھ وسیلة . جلب كرد؛ وپسرش كامیلو كار مشعشع پدر را ادامھ داد

گالئاتتسو نقشة . پي شاگرد جولیو، ادامھ یافتفرزندانش جولیو و آنتونیو، و ھمچنین توسط برناردینو كام
. كلیساي سانتامارگریتا را در كرمونا كشید و بعد در آن منظرة مجلل حضور عیسي در ھیكل را نقاشي كرد

فصل گونھ، در ایتالیاي رنسانس ھنرھا در یك مغز درھم آمیختند و در وجود نوابغي شكوفا  بدین
  ھفتم

  

  لئوناردو داوینچي

١۴۵١ - ٢۵١٩  

I  - ١۴٨٢ -١۴۵٢: تحول  

نزدیك قریة وینچي، تقریبًا درصد كیلومتري فلورانس،  ١۴۵٢آوریل  ١۵جذابترین فرد دورة رنسانس در 
. مادرش دختري روستایي بھ نام كاترینا بود كھ زحمت عقد شرعي با پدر او را بھ خود نداد. متولد شد

در آن سال كھ لئوناردو از مادر زاده . نسبتًا ثروتمند بود آنتونیو، از وكالي دعاوي/ او، پیرو د  دھندة فریب
كاترینا ناچار بود بھ یك شوي روستایي راضي شود؛ طفل . شد، پیرو با زني ھمشأن خود ازدواج كرد
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اشرافي تربیت  در یك محیط نیمھ  نامشروع خود را بھ پیرو و زنش سپرد، و لئوناردو، بدون مھر مادري،
  . ان كودكي بود كھ عشق بھ لباس زیبا و نفرت از زنان در وي پدیدار شدشاید در ھمان او. شد

با عشقي فراوان بھ ریاضي، موسیقي، و رسم پرداخت، و با . اي در نزدیكي منزل وارد شد بھ مدرسھ
اشیاي طبیعت را با   براي خوب نقاشي كردن ھمة. ساخت آوازخواندن و عود نواختن پدر خویش را شاد مي

علم و ھنر، كھ در مغز او بھ نحوي شگرفت با ھم آمیختھ شده . كرد بر، و دقت بررسي ميكنجكاوي، ص
ھنگامي كھ پانزدھسالھ شد، پدرش او را بھ ھنرگاه . بودند، فقط یك اساس داشت، و آن مشاھدة دقیق بود

تقریبًا . دست را بھ پذیرفتن او بھ شاگردي خویش ترغیب كرد وروكیو در فلورانس برد و آن ھنرمند چیره
اي توسط لئوناردو در سمت چپ تصویر  تمام مردم تحصیلكرده از داستان وازاري دربارة نقاشي فرشتھ

دانند كھ آن استاد چگونھ شیفتة زیبایي آن فرشتھ شد، و این  غسل تعمید مسیح كار وروكیو آگاھند و مي
شاید داستان این تغییر . پیشھ كند سان باعث شد كھ وروكیو نقاشي را كنار گذارد و پیكرتراشي شیفتگي چھ

شاید . وروكیو چندین تصویر بعد از غسل تعمید مسیح ساخت. حرفھ پس از مرگ وروكیو جعل شده باشد
نازیبا و باكرة   را با فرشتة) موزة لوور(در روزھاي كارآموزي خود بود كھ لئوناردو تصویر عید بشارت 

  . ھ او ظرافت را از وروكیو آموختھ باشدرسد ك مشكل بھ نظر مي. مضطرب آن نقاشي كرد

و متوالیًا ) ١۴۶٩(چند ملك خرید، خانوادة خود را بھ فلورانس برد : در ھمین اوان، سر پیرو ثروتمندتر شد
وقتي كھ سومین زن پیرو كودكي براي او . زن دوم فقط ده سال از لئوناردو بزرگتر بود. چھار زن گرفت

بھ ) ١۴٧٢(در آن سال . رفتن نزد وروكیو از تراكم جمعیت منزل كاست آورد، لئوناردو با ترك خانھ و
پزشكان، و   مركز این گروه یا اتحادیھ، كھ عمدتًا از داروفروشان،. عضویت گروه قدیس لوقا درآمد

احتماال لئوناردو در آنجا فرصتي براي . ھنرمندان تشكیل شده بود، در بیمارستان سانتا ماریانوئووا بود
تصویر تشریحي  - یا شخص دیگري - شاید در آن سال او. شریح داخلي و خارجي بھ دست آوردتحصیل ت

. رسم كرده باشد  شود، الغر قدیس ھیرونوموس را، كھ اكنون در تاالر واتیكان است و بھ او نسبت داده مي
، كھ اكنون تصویر زیبا و جاندار اما نارساي عید بشارت را ١۴٧۴نیز شاید او بوده است كھ نزدیك سال 

  .در اوفیتسي است، ساختھ است

وچھارمین زادروزش، لئوناردو و سھ جوان دیگر بھ شوراي شھر فلورانس احضار  یك ھفتھ پیش از بیست
، ١۴٧۶ژوئن  ٧در . نتیجة این محاكمھ معلوم نیست. گرایي پاسخ دھند شدند تا بھ اتھامي دربارة ھمجنس

اردو را چندي زنداني كرد، آنگاه بھ علت فقد دلیل وي را تبرئھ و آزاد این اتھام تجدید شد؛ كمیتة تحقیق لئون
بھ محض اینكھ توانست ھنرگاھي از خود تأسیس كند، جوانان . گرا بود اما لئوناردو بدون شك ھمجنس. كرد

  برد؛ زیبا را دور خود گردآورد و برخي از آنان را در مسافرتھاي خود از یك شھر بھ شھر دیگر ھمراه مي
ما از . خواند مي» عزیزترین«یا » محبوبترین«در یادداشتھاي خویش، ضمن صحبت از آنان، بعضي را 

دانیم، اما برخي از قسمتھاي یادداشتش بیمیلي او را نسبت بھ  روابط باطني او با این جوانان چیزي نمي
اندیشید كھ چرا در زماني كھ  با خود مي  شاید بحق،  لئوناردو، .دھد ميروابط جنسي از ھرقبیل نشان 

او ھرگز . گرایي در ایتالیا بسیار رایج بود؛ فقط او و چند تن دیگر را متھم بھ این كار كرده بودند ھمجنس
  . نبخشودسران شھر فلورانس را براي اھانتي كھ بھ وي روا داشتھ بودند 

یك سال پس از اتھام، دعوت شد كھ سرپرستي . ظاھرًا خود او موضوع را جدیتر تلقي كرد تا سران شھر
شوراي شھر از او خواست  ١۴٧٨این دعوت را پذیرفت؛ در . دار شود ھنرگاھي را در باغ مدیچي عھده

أموریت را انجام نداد؛ گیرالندایو ولي بنا بھ علتي، این م. نمازخانة سان برناردو در كاخ وكیو را نقاشي كند
ھذا ھیئت مدیره بزودي بھ او و  مع. اجراي كار را بھ عھده گرفت؛ فیلیپینو لیپي آن را بھ اتمام رساند

  این مأموریت عبارت بود از ساختن تصویر دو . بوتیچلي مأموریت دیگري داد

تلي كھ بھ عیوب جسماني و رنج انساني شاید لئوناردو، باعالقة نیمھ مع. مدیچي بھ دارآویختھ شده بودند
py  . داشت، تا حدي مجذوب این مأموریت شنیع شده بود
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تمام حركات و سكنات بدن و حاالت چھرة انسان، ھمة . مند بود اما او در حقیقت بھ ھمھ چیز عالقھ
ھاي ھاي گندم در مزرعھ تا پرواز پرندگان، پستي و بلندی جنبشھاي حیوانات و نباتات از تموج ساقھ

ھمة اینھا براي او بس  -امواج و جریانھاي آب و باد، انقالبات ھوا و حاالت مختلف آسمان  كوھسار،
او ھزاران صفحة   كرد، آور نمي تكرار ھیچ حالتي سحر و رمز آن را براي وي كسالت. انگیز بودند شگفت

ھزاران شكل متنوع رسم كاغذ را از شرح مشاھدات خود از صور مختلف پركرده و تابلوھاي بیشمار با 
او   ،)١۴٨١(وقتي رھبانان سان سكوپتو از او خواستند تا تصویري براي نمازخانة آنان بسازد . كرده بود

موضوع ستایش مجوسان را انتخاب كرد و چندان خاطر خود را بھ جزئیات طرح آن مشغول داشت كھ 
  .تصویر را ھرگز بھ پایان نرساند

طرحي كھ او براي تصویر ریخت كامال با اصول ھندسي . رگترین آثار اوستھذا این پرده یكي از بز مع
كرد؛ سطح تصویر را بھ مربعاتي تقسیم كرد كھ مرتبًا و با نسبت دقیق كوچك  ژرفانمایي تطبیق مي

خاست و گاه نیز با آن  معلومات ریاضي لئوناردو ھمواره با ھنر نقاشي او بھ رقابت برمي - شدند مي
شد؛ در این  اما ھنر لئوناردو چندان نیرومند بود كھ در كشمكش با علم ھمواره پیروز مي. كرد ھمكاري مي

مریم عذرا در این تصویر حالت و وجناتي داشت كھ در تمام آثار لئوناردو از   :مورد نیز غلبھ با ھنر بود
ي پیروان رسم شد؛ مجوسان باوقوف زایدالوصف یك جوان ھنرمند، بھ خلق وخو آغاز تا پایان دیده مي

بھ   سان كھ گویي نقاش، شكاكي دارد، بدان سمت چپ تصویر قیافة اندیشمند نیمھ» فیلسوف«اند؛ و  شده
محض برگرفتن قلم، داستان مسیحیت را با یك روح شكاك ودر عین حال پر از ایمان، از آغاز تا پایان، از 

اند، گویي ھرگونھ زن و مردي بھ  ع شدهدر اطراف این اشخاص تقریبًا پنجاه نفر جم. نظر گذرانده است
را دریابند و راز زندگي را در مجموعة  عالماند تا با ولع بسیار معني حیات و نور  سوي مھدكودك شتافتھ

  . بزرگي از والدتھا كشف كنند

اما فیلیپینو لیپي   م، كھ باگذشت ایام تقریبًا محو شده، در اوفیتسي فلورانس نصب شده است؛این شاھكار ناتما
این   عادت لئوناردو، جز در چند مورد استثنایي،. بود كھ نقاشي مورد قبول برادران سكوپتو را اجرا كرد

ي موضوع، بود كھ بسیار بلنداندیشي كند؛ خود را در آزمایش جزئیات مستغرق سازد؛ و در ورا
ھا و كوھھا، و نھرھا و  دورنماھاي بیشماري از اشكال انساني، حیواني، و نباتي، صور معماري، صخره

  ابرھا و درختان را بھ حیطة تصور درآورد؛ بیشتر مجذوب 

آمیزي تصاویري را كھ بدین  فلسفة تصویر شود تا كمال فني آن؛ و باالتر از ھمھ آنكھ كار كوچكتر رنگ
اند، بھ دیگران واگذارد؛ و آنگاه، پس از رنج فكري و جسمي بسیار،  یان ساختن فحوا پدید آمدهگونھ براي ع

بھ جز چند مورد استثنایي، : كار در تعبیر رؤیاي كمال دستخوش نومیدي شود از نارسایي دست و اسباب
  .خوي و سرنوشت لئوناردو از ابتدا تا انتھا بدین گونھ بود

II - ١۴٩٩- ١۴٨٢:در میالن   

گونھ تردید و ھیچ  فرستاده شد، ھیچ ١۴٨٢السلطنة میالن در اي كھ از لئوناردو بھ لودوویكو نایب در نامھ
اي  طلبي بیپایان مرد سي سالھ اي بھ كوتاھي بیرحم زمان وجود نداشت؛ آنچھ در آن مشھود بود جاه اشاره

او از . و در جستجوي مفري براي نیل بھ ھدفھاي بلند بودندبود كھ نیروھاي بسیار در وجودش متراكم شده 
خواست مكانھا و انسانھاي نویني را كھ تصاویر آنھا را در مخیلة  زندگي در فلورانس بھ ستوه آمده بود؛ مي

ساز، و  شنیده بود كھ لودوویكو بھ یك مھندس نظامي، یك معمار، یك مجسمھ. خویش مجسم كرده بود ببیند
جاي ھمة اینھا معرفي كند؛ الجرم نامة زیر را بھ او  زمند است؛ و تصمیم گرفت كھ خود را بھیك نقاش نیا

  :نوشت

با مشاھده و بررسي دالیل تمام كساني كھ خود را استادان و : دارد بھ آن فرمانرواي بلندپایھ معروض مي
pyعمال وسایل نامبرده در ھیچ كنند كھ اختراع و است دانند و گمان مي مخترعان تمام آالت و ادوات جنگي مي
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جسارتًا این نامھ را بھ پیشگاه   وسیلھ، بدون تعرض نسبت بھ كسي، بدین  مورد با موارد عادي فرق ندارد،
دارم تا حضرتتان را بھ اسرار استعداد خویش واقف سازم، و آنگاه خود را در اختیارتان  عالیجناب تقدیم مي

كھ مقتضي باشد توانایي خود را در اموري كھ ذیال بھ طور قرار دھم تا برحسب رأي مبارك ھرزمان 
  :رسد نمایان سازم اختصار بھ عرض مي

  … . طرحھایي دارم براي ساختن پلھاي سبك و مقاوم و مناسب براي تحمل ھرگونھ بار سنگین-١

بیشماري  سان تعداد دانم كھ چگونھ باید آب را از خندقھا قطع كرد و چھ ھرگاه محلي محاصره شود، مي -٢
  … . نردبان براي باالرفتن از دیوارھا و نیز سایر ادوات الزم را ساخت

  توان، تقریبًا مانند تگرگ، الحمل دارم كھ با آنھا مي ھایي براي ساختن توپھاي مناسب و سھل نقشھ -۴
  … . بردشمن سنگریزه باراند

بسیار دارم كھ براي حملھ یا دفاع طرحھایي براي ساختن اداوت   اگر نبرد در دریا صورت گیرد، -۵
  .باروت و دود، پایداري كنند  توانند در برابر آتش سنگینترین توپھا، مناسبند، ھمچنین طرح كشتیھایي كھ مي

دانم كھ  درپیچ مي ھمچنین راھھایي براي رسیدن بھ محل ثابت معیني از طریق نقب و راھھاي نھاني پیچ -۶
  .یرد، حتي اگر الزم باشد كھ از زیر خندق یا رودخانھ عبور كنندگ حركت در آنھا بیصدا انجام مي

اي بسازم كھ مطمئن و غیرقابل دفاعند، و ھیچ گروه بزرگي از مردان  ھاي سرپوشیده توانم ارابھ نیز مي -٧
نظام خواھد توانست بدون آسیب و  ھا پیاده در پشت این گردونھ. مسلح نیست كھ صفشان با آنھا شكافتھ نشود

  .مقاومت پیشروي كند بي

اندازھا، و سالحھاي سبك بسیار زیبا و سودمند بسازم كھ با  توانم توپھا، خمپاره در صورت لزوم، مي -٨
  . آنچھ اكنون مورد استعمال است فرق بسیار دارند

ند انداز، پایدام، و ادوات دیگري كھ بسیار مؤثر توانم منجیق، سنگ ھرگاه استعمال توپ ممكن نباشد، مي -٩
توانم تعداد  مي  چنانچھ كیفیات مختلف ایجاب كنند،. ولي معمول نیستند براي ارتش آن عالیجناب فراھم كنم

  . بیشماري از آالت حملھ و دفاع آماده سازم

گونھ كھ براي عالیجناب رضایتبخش  كنم بتوانم، مانند ھركس دیگر، بدان در زمان صلح گمان مي -١٠
اي دیگر  اي بھ نقطھ رساني از نقطھ ساختمان عمارات دولتي و شخصي، و آبباشد، خدماتي در معماري و 

  . انجام دھم

ھایي بسازم؛ و كار من در نقاشي چنان خواھد بود كھ با  رس مجسمھ توانم از مرمر، برنز، و گل ھمچنین مي
  . كار ھر نقاش دیگري برابري خواھد كرد

رة افتخارآمیز واالحضرت پدر شما و خاندان مشھور بھ عالوه، من حاضرم یك اسب برنزي بسازم كھ خاط
  . سفورتسا را جاوان سازد

اگر اجراي ھریك از این پیشنھادات براي كسي غیرممكن یا غیرعملي باشد، من آمادگي خود را براي 
آزمایش آنھا در پارك آن عالیجناب یا ھرمحل دیگري كھ حضرتش برگزیند اعالم، و خدمات خود را با 

  .كنم وع كامل بھ آن آستان پیشنھاد ميخود با خض

بھ میالن رسید و بزودي در دل  ١۴٨٣یا  ١۴٨٢دانیم كھ لودوویكو چھ پاسخ داد، اما لئوناردو در  ما نمي
بھ موجب روایتي، لورنتسو او را بھ عنوان نمایندة سیاسي نزد لودوویكو فرستاد تا . لودوویكو راه یافت
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گوید كھ او در یك مسابقة موسیقي در دربار لودوویكو برنده  یت دیگري ميروا. عود زیبایي بھ او ھدیھ كند
پیشنھاد كرده بود، بلكھ براي آواز » آن آستان«بھ » با خضوع كامل«شد و آنجا نھ براي خدماتي كھ 

خوشش، سخنوري سحرانگیزش، و آھنگ شیرین عودش، كھ آن را با دست خود بھ شكل سر اسب ساختھ 
اش  لودوویكو ظاھرًا لئوناردو را نھ بھ خاطر ارجمندیھایي كھ خود او در نامھ. رار گرفتبود، مورد قبول ق

گرچھ در معماري  - براي خویشتن قایل شده بود، بلكھ بھ منزلة جوان بااستعدادي در دربار خود نگاه داشت
توانست  مي -ه كردكمتر از برامانتھ بود، و چندان تجربھ نداشت كھ بتوان در مھندسي نظامي از او استفاد

ھاي درباري  نمایشھاي تفریحي توأم بھ رقص و آواز براي دربار ترتیب دھد، لباسھاي پرنسسھا یا معشوقھ
و شاید ھم براي بھبود   را تزیین كند، دیوارھا را با نقوش زیبا بیاراید، تصاویر درباریان را رسم كند،

بایست اوقات گرانبھاي خود  ینكھ این مرد پراستعداد ميدانستن ا. ھایي بسازد آبیاري جلگة لومباردي آبراھھ
استھ، زن زیباي لودوویكو، كند، طرح لباسھایي براي / را صرف ساختن كمربندھایي براي بئاتریچھ د

اما از یك ھنرمند . سازد جشنھا و نمایشھاي رزمي بریزد، یا اصطبلھا را تزیین كند ما را ناراحت مي
تظار داشت كھ در فواصل میان كارھاي جدي، بھ این قبیل امور نیز بپردازد؛ بایست ان دوران رنسانس مي

شناس لئوناردو از طرح  داند، شاید نھاد زیبایي كسي چھ مي. برامانتھ نیز در این درباربازیھا شركت داشت
شباع برد، و ذوق سواركاري او از نقاشي اسبان بادپاي بردیوار اصطبل ا لباس زنانھ و زینت آالت لذت مي

    او اطاق رقص كاستلو را براي عروسي بئاتریچھ بیاراست، حمام مخصوصي براي او بنا كرد،. شد مي

تصویرھایي از . جھت تفریح تابستاني او ساخت، و چند اطاق دیگر را براي مراسم دربار تزیین كرد
یا گالراني و لوكرتسیا ھاي لودوویكو، چچیل  لودوویكو، بئاتریچھ، و فرزندان آنان، و ھمچنین از معشوقھ

كریولي، كشید؛ ھمة این تصاویر، جز یكي بھ نام زنجیردار زیبا در موزة لوور كھ گویا از آن لوكرتسیا 
» انگیز شگفت«وازاري در صحبت از تصویرھاي خانوادگي دربار میالن، آنھا را . اند باشد، مفقود شده

قصیدة پرشوري دربارة زیبایي او و مھارت سازندة نامد، و شبیھ لوكرتسیا بھ شاعري الھام بخشید تا  مي
  . تصویر بسراید

قرارداد مربوط بھ این تصویر در . ھا بوده است شاید سسیلیا مدل لئوناردو براي تصویر مریم صخره
نسخة اصلي این تصویر بعدًا توسط . براي قسمت مركزي محراب كلیساي سان فرانچسكو منعقد شد ١۴٨٣

درجلو آن چھرة مادر مھرباني است كھ لئوناردو . ي شد و اكنون در موزة لوور استفرانسواي اول خریدار
اي كھ انسان را بھ یاد غسل تعمید مسیح در  فرشتھ  بار در آثار بعدي خود آن را بھ كار برده است؛ چندین

ھاي پیش  اي از صخره اند، و زمینھ اندازد؛ دو كودك زیبا كھ بس ماھرانھ ترسیم شده تصویر وروكیو مي
رنگھاي این تصویر باگذشت . توانست آن را مسكن مریم تصور كند  معلق كھ فقط لئوناردو مي آمدة نیمھ 

اي بھ وجودآورد و تصویر خود را بھ جو  اند، اما شاید نقاش خواستھ است عمدًا تأثیر تیره زمان تیره شده
این یكي از بزرگترین تصاویر لئوناردو . ندخوان آلودي بیاالید كھ ایتالیاییھا سفوماتو یا محوسازي مي مھ

  . است كھ فقط در منزلتي پایینتر از آخرین شام، مونالیزا، و مریم عذرا، كودك، و قدیسھ حنا قرار دارد

ھرروز و ھرسال زایرین كلیساي سانتاماریا وارد . آخرین شام و مونالیزا مشھورترین تصاویر جھانند
در آن بناي سادة چھارگوش كشیشان . رجمندترین آثار لئوناردو استشوند كھ حاوي ا ناھارخوري آن مي

غذا   فرقة دومینیكیان، كھ وابستھ بھ كلیساي محبوب لودوویكو بھ نام سانتا ماریا دلھ گراتسیھ بودند،
اندكي پس از رسیدن لئوناردو بھ میالن، لودوویكو از او خواست كھ آخرین شام را بردورترین . خوردند  مي

لئوناردو گاه و بیگاه روي این تصویر با ) ١۴٩٨ -١۴٩۵(سال  مدت سھ. این ناھارخوري ترسیم كند دیوار
اگر گفتة (رئیس كلیسا . در حالي كھ دوكا و كشیشان از تأخیر او بیتاب بودند  كرد، جدیت یا آرامي كار مي

شگفت بود از اینكھ او چرا از سستي آشكار لئوناردو بھ لودوویكو شكایت برد و در) وازاري را باور كنیم
لئوناردو بھ دوكا توضیح داد كھ مھمترین كار . نشیند گاه ساعتھا بدون كوچكترین حركتي در جلو دیوار مي

اما فھماندن این موضوع بھ رئیس كلیسا   ھنرمند بیش از آنچھ در اجراي كار باشد، در اندیشة آن است،
مردان صاحب نبوغ وقتي بیشتر كار ارزنده بھ «ین حكایت، بھ قول وازاري، راوي ا. براي دوكا آسان نبود

 -گفت كھ در این مورد دومشكل وجود دارد لئوناردو با لودوویكو مي» .كنند آورند كھ كمتر كار مي وجود مي
شاید ھم مقصود . یكي تصور وجناتي كھ شایستة خدا باشد، و دیگري رسم تصویر مرد سنگدلي چون یھودا
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توان صورت او را  اي بھ رئیس كلیسا بوده است مبني براینكھ مي ین جملھ اشارة زیركانھاو از قسمت اخیر ا
  اي براي رخسار یھوداي اسخریوطي  نمونھ

   

  

  ھا؛ موزة لوور، پاریس، مریم صخره: لئوناردو دا وینچي

ھایي كھ ممكن بود در تصویر حواریون بھ كار آیند سراسر میالن را گشت و  لئوناردو براي چھره. قرارداد
از میان صدھا قیافھ آن وجناتي را كھ الزم داشت برگزید و در ضرابخانة ھنرش آنھا را تبدیل بھ 

گاه او از . دندانگیزي این شاھكار رو بھ امحا را تشكیل دا صورتھاي بینظیري كرد كھ اساس شگفت
زد، و  شتافت، یك یا دو نیش قلم بھ تصویر مي ھاي شھر یا ھنرگاه خویش بھ ناھارخوري كلیسا مي كوچھ

  . رفت دوباره مي

یك نقص بزرگ آن این بود كھ . موضوع بسیار عالي بود، اما از نظر یك نقاش نقایصي بسزا داشت
د تا خشونت مردان را با مالحت خویش تعدیل كند؛ اشخاص تصویر ھمھ مرد بودند و زني در میان آنان نبو

اي برمیز چیده شده بود و صحنة تصویر جز اطاق محقر كم نوري با یك منظرة  دیگر آنكھ سفرة بس فقیرانھ
لئوناردو . عمل تندي كھ باعث تحرك مردان بشود و بھ تصویر روح بخشد وجود نداشت محدود نبود؛ و ھیچ
ت سرعیسي قرار داشت، منظرة كوچكي طرح كرد، و براي آنكھ تصویر را اي كھ پش در وراي سھ پنجره
آن لحظة بحراني را انتخاب كرد كھ حواریون برعیسي گرد آمده بودند تا بدانند آن كسي   نسبتًا جاندار سازد،

آیا آن كس «: پرسید ھریك از آنان با وحشت یا شگفتي از او مي. بیني كرده كیست كھ او خیانتش را پیش
ولي این كار   توانست روایت نقلي مربوط بھ افخارستیا را براي تصویر خویش برگزیند، لئوناردو مي» نم؟م
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بھ عكس، در این اثر   اما، . كرد داد و تصویر را بیجان مي وقار صامت و بیروحي بھ ھر سیزده تن مي
گاه از  و ھیچ  ھ است،چیزي بیش از یك عمل جسماني شدید است؛ نوعي فحص و مكاشفة روحي در آن نھفت

لئوناردو براي . ھنرمند دیگري برنیامده است كھ در یك تصویر حاالت روحي را تا این حد مجسم سازد
برخي از این طرحھا چندان ظریف و مؤثر بودند كھ . تصویر حواریون چند طرح مقدماتي تھیھ كرده بود

لئوناردو ضمن مجاھدت براي درك وجنات  .توانست با آنھا رقابت كند فقط آثار رامبران و میكالنژ مي
، )١۵۵٧(بنابھ روایت لوماتتسو . مسیح، دریافت كھ نیروي تصورش بكلي صرف حواریون شده است

براي عیسي «: تسنالھ، دوست قدیم لئوناردو، بھ او توصیھ كرد كھ چھرة عیسي را ناتمام گذارد، و گفت
. وب حواري كبیر یا یعقوب حواري صغیر غیر ممكن استاي زیباتر و نجیبتر از یعق الواقع تصور چھره في

بنابراین، ناكامي خود را بپذیر و مسیح خود را ناتمام بگذار، زیرا در غیراین صورت، وقتي كھ با 
لئوناردو این اندرز را پذیرفت، و با یكي از » .حواریون مقایسھ شود، منجي یا آقاي آنان نخواھد بود

اما این . ر عیسي ساخت كھ اكنون در گالري ھنري بررا موجود استشاگرانش طرح مشھوري براي س
شاید . باشد، نمایانندة اندوھي زنانھ است جتسمانيطرح بھ جاي آنكھ نمودار تسلیم دلیرانھ و ورود عیسي بھ 

  رع و ایمان اگر لئوناردو از تو

بیشتري برخودار بود كھ بھ حساسیت و استادي عمیق او بیفزاید، ممكن بود تصویر را بھ كمال نزدیكتر 
  .كند

كرد؛  چون لئوناردو عالوه بر ھنرمندي، متفكر نیز بود، از ساختن فرسكو بھ منزلة دشمن فكر اجتناب مي
و تر صورت گیرد و پیش از خشك شدن گچ پایان  اندود تازه بایست با شتاب بر گچ گونھ نقاشي مي زیرا این

لئوناردو ترجیح داد كھ تصاویر خود را با رنگھاي محلول در یك مادة ژالتیني بر روي گچ خشك رسم . یابد
اما این رنگھا درست . كار بندد ساخت كھ بھ قدر كافي فكر و تجربھ بھ كند، زیرا این طریقھ او را قادر مي

حتي در زمان خود لئوناردو، با وجود رطوبت عادي ناھارخوري و بارانھاي  چسبیدند؛ بھ دیوار نمي
رفتھ از  داد، تصویر رفتھ كرد و رطوبت بیشتري بھ درون آن رسوخ مي شدیدي كھ گاه پشت آن را خیس مي

كھ وازاري تصویر را دید، و شصت سال بعد ھنگامي  ١٣۵۶ریخت؛ در سال  شد و فرو مي دیوار جدا مي
نمود؛ كشیشان كلیسا بعدًا، با ایجاد  سو آن را نظاره كرد، چنان خراب شده بود كھ تعمیرپذیر نميكھ لوماتت

اي  ھاي باسمھ گراوور نسخھ. ، بھ انھدام آن كمك كردند)١۶۵۶(دري بھ آشپزخانھ از میان پاھاي حواریون 
وي تصویر اصلي برداشتھ این نقاشي كھ در سراسر جھان منتشر شده و نمایندة اثر لئوناردو ھستند، از ر

اودجونو / نشده است، بلكھ مأخوذ است از نسخة ناكاملي كھ توسط یكي از شاگردان لئوناردو بھ نام ماركو د
بردن بھ  توان فقط تركیب و طرح كلي تصویر لئوناردو را بررسي كرد، و پي امروزه مي. رسم شده است

ص كار لئوناردو، ھنگامي كھ او آن را فروگذاشت، ھرچھ اما نقای. نماید سایھ روشنھا و دقایق آن دشوار مي
اند كھ بزرگترین محصول دوران رنسانس تا  باشد، برخي از صاحبنظران بھ محض دیدن آن تشخیص داده

  .آن زمان است

لئوناردو كاري را بھ عھده گرفتھ بود كھ با تصویر مورد بحث متفاوت و از آن ) ١۴٨٣(در ھمان اوان 
خواست خاطرة پدرش فرانچسكو سفورتسا را با یك  لودوویكو دیر زماني بود كھ مي. ودبسیار مشكلتر ب

مجسمة سواره كھ با مجسمة گاتامالتا، كار دوناتلو در پادوا، و مجسمة كولئوني كار وروكیو در ونیز، قابل 
فورًا بھ  .لئوناردو چون این موضوع را شنید، حس بلندگراییش بھ جنبش درآمد. مقایسھ باشد زنده كند

بررسي ساختمان جسماني، اعمال بدني، و طبیعت اسب پرداخت و صد طرح از این حیوان تھیھ كرد كھ 
وقتي چندتن از شارمندان . كمي بعد بھ ساختن یك مدل گچي از اسب پرداخت. ھمھ بسیار با روح بودند

ن چند در برنزي براي پیاچنتسا از او خواھش كردند كھ ھنرمندي را براي طرح كردن و بھ قالب ریخت
كسي جز لئوناردو فلورانسي شایستة این «: كلیسایشان معرفي كند، او بنا بھ عادت در پاسخ چنین نوشت

  كار نیست، و او ھم چون كار ساختن اسب مفرغي 

گاه » .نظر كنید كنم كھ ھرگز بھ اتمامش موفق شود، بھتر است از او صرف الزم دارد و گمان نمي
رو از لورنتسو تقاضا كرد كھ ھنرمند دیگري را  اندیشید؛ از این ربارة این مجسمھ چنین ميلودوویكو نیز د
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كرد براي كسي این كار بھتر از  لورنتسو نیز مانند لئوناردو فكر نمي). ١۴٨٩(براي تكمیل این كار بخواھد 
  .خود لئوناردو باشد

مانده بود، قالبریزي آن از برنز   ھ باقينمونة گچي مجسمھ تمام شد؛ تنھا كاري ك ١۴٩٣سرانجام در سال 
این نمونھ در نوامبر آن سال در زیر طاق نصرتي نصب شد تا مسیر موكب عروسي بیانكاماریا، . بود

اسب و سوارش . مردم از اندازه و شكوه این مجسمھ بھ حیرت افتادند. برادرزادة لودوویكو، را زینت دھد
سرودند و كسي شك نداشت كھ چون از برنز  ھا مي ر وصفش قصیدهمتر ارتفاع داشتند؛ شاعران د ٨جمعًا 

ظاھرًا لودوویكو . اما ھرگز ریختھ نشد. ریختھ شود، بر شاھكارھاي دوناتلو و وروكیو برتري خواھد یافت
وقتي فرانسویان میالن را گرفتند . براي پنجاه تن برنز كھ جھت ریختن مجسمھ الزم بود پول كافي نداشت

لویي دوازدھم . ندارانشان مجسمة گچي را ھدف قرار دادند و چندین جاي آن را خراب كردند، كما)١۴٩٩(
آن   از آن پس دیگر چیزي دربارة. اظھار تمایل كرد كھ آن را مانند غنیمت جنگي بھ فرانسھ ببرد ١۵٠١در 

  .مجسمھ شنیده نشد

د ھم روابط او را با دوكا مغشوش خاطر كرد، و شای این ناكامي بزرگ لئوناردو را مدتي افسرده و خستھ
داد؛ یك كاردینال وقتي شنید لئوناردو، عالوه بر  لودوویكو معموال بھ ھنرمندان خود خوب پول مي. ساخت

این . گیرد، سخت درشگفت شد مواجب مي) دالر ٢۵٠٠٠معادل(دوكاتو ٢٠٠٠سالي   ھدایا و مزایاي بسیار،
براي سرگرمي   شاگرد، و اسب داشت؛ ارآموز، خدمتكار، خانھچندین ك  :كرد ھنرمند مثل اشراف زندگي مي

كرد؛ و دستكش برودري دوزي و پوتین  كرد؛ لباس حریر و پوست دربر مي خود نوازندگان را اجیر مي
رسید كھ ھنگام كار وقت   آورد، گاه چنین بھ نظر مي گرچھ آثاري پرارزش بھ وجود مي. پوشید گرانبھا مي

ند یا كار را بھ خاطر تحقیقات شخصي یا نوشتن مقاالت علمي، فلسفي، و ھنري قطع گذرا را بھ بطالت مي
پروجینو را دعوت كرد تا چند اطاق را در  ١۴٩٧لودوویكو، كھ از این رویھ خستھ شده بود، در . كند مي

واقعھ پروجینو نتوانست بیاید، و لئوناردو این مأموریت را بھ عھده گرفت، اما این . كاخ او تزیین كند
در ھمین اوان لودوویكو، بھ علت مضیقة مالي حاصل از مخارج سیاسي . موجب رنجش ھر دو طرف شد

و   لئوناردو تقریبًا دو سال از جیب خود خرج كرد،. و نظامي، در پرداخت مواجب لئوناردو تأخیر كرد
معذرت خواست و یك لودوویكو نخست مؤدبانھ . یادداشت مالیمي براي دوكا فرستاد ١۴٩٨آنگاه در سال 

در آن زمان نكبت . سال بعد تاكستاني بھ لئوناردو اعطا كرد تا او معاش خود را از عایدات آن تأمین كند
سیاسي براي لودوویكو آغاز شده بود؛ فرانسویان میالن را گرفتند، لودوویكو فرار كرد، و لئوناردو خود را 

  . بھ طور ناراحتي آزاد یافت

. استھ ساخت/ بھ مانتوا نقل مكان كرد و در آنجا تصویر جالبي از ایزابال د ١۴٩٩دسامبرلئوناردو در 
ایزابال موافقت كرد تا شوھرش آن را بھ موزة لوور اھدا كند، لئوناردو، كھ چنین بخششي را دوست 

یینات از زیبایي مغرورانة ونیز در شگفت شد، اما رنگھاي تند و تز. داشت، از آنجا بھ ونیز رفت نمي
سوي شھري كھ جواني خود  پس بھ. بیزانسي آن را براي ذوق فلورانسي خود بسیار فروزان یافت - گوتیك

  .را در آن گذارنده بود بازگشت

III  - ١۵٠۶ -١۵٠٣و ١۵٠١- ١۵٠٠:فلورانس   

وھشت سال  لئوناردو ھنگامي كھ كوشید تا پیوند گسستة خویش را با زادگاھش دوباره برقرار كند، چھل
طي ھفده سال غیبتش از فلورانس، ھم خود او عوض شده بود و ھم آن شھر؛ اما این تغییر در دو . داشت

ي آن بھ سادگي فلورانس یك جمھوري نیمھ دموكراتیك شده، و زندگي تجملي و اشراف. جھت مخالف بود
. گراییده بود؛ و حال آنكھ لئوناردو بھ زندگي درباري و تجملي و مراسم تشریفاتي خو گرفتھ بود

ھاي حریر و مخمل او، آداب ظریف وي، و مالزمان  فلورانسیھا، كھ عادت بھ انتقاد داشتند، بھ جامھ
انتر بود، بر ظاھر آراستة او، كھ با ودو سال از او جو میكالنژ، كھ بیست. نگریستند مجعدموي او با خشم مي

كرد كھ  ورزید و با وضع فقیرانة خویش تعجب مي بیني شكستة خودش تضاد فراوان داشت، نفرت مي
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لئوناردو در حدود ششصد دوكاتو از عواید خود در میالن . لئوناردو این تعین را از كجا آورده است
، حتي از زن صاحب قدرتي چون ماركزه د مانتوا انداز كرده بود، و حال از قبول سفارشات بسیار پس

  .داد پرداخت، آن را خیلي با تأني انجام مي كرد، و وقتي ھم بھ كاري مي خودداري مي

فرایارھاي فرقة سرویتھا فیلیپینو لیپي را استخدام كرده بودند تا تصویري براي محجر محراب كلیساي 
خود را بھ اجراي چنین كاري ابراز داشت و فیلیپینو مأموریت لئوناردو اتفاقًا تمایل . آنونتسیاتا رسم كند

سرویتھا لئوناردو و . شد، تفویض كرد خود را مؤدبانھ بھ او، كھ بزرگترین نقاش اروپا محسوب مي
در یكي . او را بھ دیر آوردند و براي مدتي كھ ظاھرًا بسیار طوالني بود از آنان نگاھداري كردند» اتباع«

لئوناردو طرح تصویر مریم عذرا و كودك با قدیسھ حنا و یحیاي تعمیددھنده در  ١۵٠١از روزھاي سال 
این طرح نھ تنھا ھر نقاشي را بھ شگفتي انداخت، بلكھ وقتي بھ «: گوید وازاري مي. كودكي را ارائھ كرد

یش بسیار شتافتند و از زیبای معرض نمایش گذارده شد، مرد و زن و پیر و جوان تا دوروز بھ دیدن آن مي
قیمت آكادمي پادشاھي  دانیم كھ آیا این تصویر ھمان است كھ اكنون جزو اموال ذي ما نمي. كردند تعجب مي

ھنرھاي زیبا در برلینگتن ھاوس لندن است یا نھ؛ شاید ھمان باشد، گرچھ صاحبنظران فرانسوي معتقدند 
  كھ آن نمونة نخستیني از تصویر دیگري است كھ اكنون در موزة 

ھذا،  مع. جلوه است ي از شگفتیھاي ھنر آن مرد است؛ تبسم مشھور مونالیزا در برابر آن پست و بيیك
گرچھ این تصویر یكي از بزرگترین تابلوھاي دورة رنسانس است، از كامیابي زیادي برخوردار نیست؛ 

این خود نمایانندة  زیرا لئوناردو مریم عذرا را بھ طرز بیثباتي روي پاھاي باز مادرش قرار داده است، و
لئوناردو ظاھرًا در تبدیل این طرح بھ یك تصویر قطعي اھمال كرد و سرویتھا . یك بیذوقي نسبي است

اما چندي بعد، شاید از روي الگوي دیگري از  - ناچار دوباره بھ لیپي و بعد ھم بھ پروجینو رجوع كردند
این . حنا، و عیساي كودك موزة لوور را ساخت قدیسھ   اي كھ اكنون در برلینگتن است، مریم عذرا، نمونھ

تصویر، از سرآراستھ بھ تاج قدیسھ حنا تا پاي مریم كھ بیشرمانھ برھنھ اما داراي زیبایي ملكوتي است، یك 
تركیب مثلثي تصویر، كھ در طرح از لطف و جذابیت عاري بود، روي تابلو . كامیابي بزرگ فني است

دھند؛  رھاي قدیسھ حنا، مریم، كودك، و بره یك خط پر و پیمان تشكیل ميس: آمیز است اصلي بسیار موفقیت
. كنند كودك و مادر بزرگش متوجھ مریم ھستند، و روپوشھاي بینظیر زنان فضاي خالي متفرق را پر مي

تبسمي كھ مخصوص . لئوناردو، با استفاده از محوسازي حدود خارجي، اجزاي تصویر را مالیم كرده است
در طرح تصویر این تبسم برلبان مریم، و در . ئوناردو است مدت نیم قرن سرمشق پیروان او شدنقاشیھاي ل

  .خود نقاشي برلبان قدیسھ حناست

یك واقعة ناگھاني باعث شد كھ لئوناردو از جذبة رازورانة این كارھاي ظریف بھ درآید و بھ عنوان مھندس 
بورژیا در كار شروع ). ١۵٠٢ژوئن (ام شود استخد) چزاره بورجا(نظامي در اردوي سزار بورژیا 

مجاري . دژھا را مجھز سازد  برداري كند، خواست كھ نقشھ سومین نبرد خود در رومانیا بود؛ كسي را مي
شاید او از افكار و طرحھاي لئوناردو . نھرھا را عوض كند، و سالحھاي تعرضي و تدافعي اختراع نماید

ي مستحضر شده بود، مثال لئوناردو طرحي براي نوعي ارابة براي ساختن ادوات جدید جنگ بھ نحو
این «لئوناردو نوشتھ بود كھ . بایست از درون بھ وسیلة سربازان بھ كار افتد زرھي داشت كھ چرخھایش مي

توان با آنھا بردشمن تاخت، چند دم آھنگري در آن قرار داد كھ  مي. گیرند ھا جاي فیالن جنگي را مي ارابھ
افتند با صداي مھیب خود اسبان دشمن را برمانند، و تفنگداراني در آنھا گمارد كھ صفوف  چون بھ كار

یا بھ قول خود لئوناردو، ممكن است در جناحین آنھا داسھاي سھمگین نصب » .گروھانھاي دشمن را بشكنند
یا . م درو كندھاي گند گردان بزرگي در جلو آن نصب كرد كھ افراد دشمن را مانند ساقھ كرد؛ ھمچنین داس

ھایي را بھ حركت درآوردند و نظامیان دشمن  چرخھاي ارابھ را طوري ساخت كھ درھر چھار طرف كوپھ
كنندگان  توان باقرار دادن سربازان در زیر نوعي محفظھ بھ دژي حملھ كرد و محاصره مي. را سخت بكوبند

: ین نامھاي طوالني تدوین كرده بودلئوناردو دو كتاب با ا. را با پرتاب بطریھاي گاز سمي عقب نشاند
توان با  چگونھ مي«و » توان ارتشھا را بھ وسیلة سیل حاصل از برگرداندن نھرھا عقب نشاند چگونھ مي«

py  آالتي براي شلیك رگبار از » .ھا افراد دشمن را غرق كرد آب انداختن در دره
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حاصران ممكن بود براي تسخیر شھر سواركردن توپ بر ارابھ، و نیز براي فروافكندن نردبانھایي كھ م
بورژیا بیشتر پیشنھادھاي لئوناردو را بھ علت عملي نبودن . محاصره شده از آن باال روند، طرح كرده بود

 ١۵٠٢در اوت   با این حال،. آزمود) ١۵٠٣(آنھا رد كرد و فقط یكي دو تاي آنھا را در محاصرة چري 
  : دستور زیر را صارد كرد

دھیم كھ  ھا، صاحبمنصبان، سربازان، و اتباع خود فرمان مي ان، دژبانان، رھبران، سركردهبھ تمام فرماندھ
كھ ما براي بازرسي  -حامل این نامھ، خدمتگزار شریف و محبوب ما، لئوناردو معمار و سرمھندس را

بتوانیم براي ایم تا طبق احتیاجات آنھا و اندرزھاي او  استحكامات و قالع سرزمین خود بھ او مأموریت داده
اي كھ بخواھد آزادانھ و بدون پرداخت عوارض یا مالیات  بگذارند از ھر نقطھ - رفع آن نیازمندیھا اقدام كنیم

او و ھمراھانش را گرامي دارند؛ او را آزاد گذارند تا طبق میل خود ھرجا و ھرچیز را كھ   عبور كند؛
ین منظور ھر معاضدتي كھ ممكن باشد با او بھ عمل آورند گیري كند، و بیازماید، و بھ ا اندازه  بخواھد ببیند،

ارادة ما چنین است كھ در اجراي ھرگونھ . اي از افراد كھ او مایل باشد در اختیارش گذارند و ھر عده
  . عملیات ساختماني، ھر مھندسي موظف بھ مذاكره با او و پیروي از راھنماییھاي او باشد

اگر او یادداشتي دربارة عقیدة خود نسبت بھ بورژیا . نوشت بتفصیل ميلئوناردو دربارة خود بندرت اما 
توانستیم او را با نوشتة نیكولو ماكیاولي، فرستادة  بردیم و مي تھیھ كرده بود، شاید ما امروز از آن لذت مي

ئوناردو دانیم این است كھ ل اما آنچھ مي. برابر نھیم  فلورانس كھ در ھمان اوان نزد سزار گسیل شده بود،
و چند شھر دیگر را دید؛  فورلي، راونا، ریمیني، پزارو، اوربینو، پروجا، سینا،   فائنتسا،  شھرھاي ایموال،

وقتي او در سنیگالیا بود، سزار چھار تن از رھبران نظامي متمایل بھ خیانت را دستگیر و خفھ كرد؛ او بھ 
تداد رودھا، طبیعت و حدود زمین، و مسافات میان سزار شش نقشة مبسوط از مركز ایتالیا تقدیم كرد كھ ام

  ناگھان شنید كھ سزار در رم مشرف بھ موت است،. داد ھا، كوھھا، دژھا، و شھرھا را نشان مي رودخانھ
. امپراطوري او در آستانة اضمحالل است، و یكي از دشمنان خاندان بورژیا بھ مقام پاپي رسیده است

آوریل (ریخت، یك باردیگر بھ فلورانس بازگشت  د فعالیتش درھم ميلئوناردو، كھ اكنون دنیاي جدی
١۵٠٣.(  

بھ لئوناردو و میكالنژ پیشنھاد كرد كھ ھریك از   در اكتبر آن سال پیترو سودریني، رئیس دولت فلورانس،
  ھر دو این پیشنھاد را پذیرفتند،. آن دو یك نقاشي دیواري در تاالر پانصد نفري در كاخ وكیو بسازد

خویش آغاز   قرارداد مؤكدي با آنان منعقد شد، و ھردو دركارگاھھاي ھنري جداگانھ بھ تنظیم طرح نمونة
بایست یكي  میكالنژ مي: ھریك از آن دو مأموریت داشت كھ تابلویي از فتح سپاھیان فلورانس بسازد. كردند

ساكنان . میالن در آنگیاريھاي جنگ با پیزا را مجسم كند و لئوناردو غلبة فلورانس را بر  از صحنھ
  طور كھ رومیان قدیم مواظب جزئیات مسابقة گالدیاتورھا بودند، كار این دو  مراقب شھر، ھمان

اندیشیدند كھ  داشتند؛ بحثھاي شدید برسر شایستگي و سبك ھر دو درگرفت و برخي از ناظران چنین مي
آیا نقاشان آینده از تمایل لئوناردو بھ برتري قطعي یكي از دو تصویر بر دیگري تعیین خواھد كرد كھ 

  .نمایاندن احساسات پیروي خواھند كرد یا از تمایل میكالنژ بھ تجسم عضالت نیرومند و قدرت شیطاني

. شاید در این ھنگام بود كھ میكالنژ نفرت خود را از لئوناردو بھ صورت توھیني شدید بھ او ظاھر ساخت
روز چند نفر از اھالي فلورانس در میدان سانتا ترینیتا مشغول بحث یك . تاریخ این واقعھ ثبت نشده است

چون لئوناردو را در حال عبور دیدند، عقیدة او را نسبت بھ این . االھي دانتھ بودند دربارة قسمتي از كمدي
. كھ در بررسي دقیق آثار دانتھ شھرت داشت، سر رسید  در ھمان لحظھ میكالنژ،. موضوع پرسیدند

میكالنژ كھ تصور » .میكالنژ اینجاست و دربارة این اشعار بھ شما توضیح خواھد داد«: گفتلئوناردو 
خودت توضیح «: كرد لئوناردو او را دست انداختھ است، متغیر شد و با لحني بسیار تحقیرآمیز گفت مي
مام گذاشتن آن اي از مجسمة اسب ساختي، اما نتوانستي آن را از برنز بریزي و از نات خودت كھ نمونھ! بده

لئوناردو از این » !لوحان میالني ھم گمان كردند كھ این كار از تو ساختھ است و آن ساده! زده شدي خجلت
  . شماتت بشدت سرخ شد، اما پاسخي نداد، و میكالنژ خشمناك بھ راه خود ادامھ داد
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گزارشھاي مربوط   ید نمود،صحنة نبرد را در آنگیاري بازد. لئوناردو نمونة تصویر خود را بدقت تھیھ كرد
در این طرحھا ھیجان جنگ و رنج . و طرحھاي بیشمار از اسبان و جنگجویان تھیھ كرد بھ آن را خواند، 

مرگ را مجسم ساخت و، برعكس اوقات اقامتش در میالن، فرصتي یافت تا عنصر حركت را در اثر خود 
آن صحنة مرگبار چنان جان داد كھ مردم فلورانس او از این فرصت حداكثر استفاده را كرد و بھ . وارد كند

كس را گمان نبود كھ آن ظریفترین ھنرمند فلورانسي بتواند چنان منظرة  از دیدن آن برخود لرزیدند؛ ھیچ
شاید لئوناردو در این تصویر بھ مشاھدات خود . بیافریند» پرستانھ برادركشي میھن«انگیزي از آن  شگفت

بھ  ١۵٠۵او نمونة تصویر را تا فوریة . بخشیده و خاطرات آن را نقش كرده بود در نبرد سزار بورژیا جان
بایست بر دیوار تاالر  نام این تصویر نبرد پرچم بود و مي. پایان رسانده و رسم خود تابلو را آغاز كرده بود

  . پانصد نفري نقش شود

رنوشت تصویر آخرین شام خود اما یك بار دیگر كسي كھ فیزیك و شیمي تحصیل كرده بود و ھنوز از س
انگیزي مرتكب شد؛ با بھ كار بردن روش سوزاندن رنگھا و استفاده از حرارت یك  آگاه نبود، اشتباه اسف

تاالر مرطوب . آتشدان در كف تاالر، لئوناردو كوشید تا رنگھاي تصویر را بردیوار گچ اندود تثبیت كند
ارتفاع الزم نرسید و گچ نتوانست نقش را جذب كند؛  رو حرارت بھ بود و زمستان بسیار سرد؛ از این
در . گونھ كوشش فوري نیز براي جلوگیري از خرابي انجام نگرفت رنگھاي فوقاني نشد كردند، و ھیچ

) دالر؟ ١٨٨(فلورین  ١۵شوراي شھر بھ لئوناردو . ھمین اوان مشكالت مالي فلورانس شروع شد
  پرداخت،  مي

وقتي یكي از كارمندان . بار لودوویكو براي او تعیین شده بود، قابل مقایسھ نبودفلوریني كھ قبال در در ١۶٠
كار خود را با خجلت و . داد، لئوناردو از قبول آن سرباز زد تجربھ مواجب او را بھ پول مسي مي كم

وي نومیدي ترك كرد؛ تنھا تسلي خاطري كھ براي او فراھم شده این بود كھ رقیب او، میكالنژ، وقتي الگ
خود را بھ پایان رساند، تصویري از روي آن تھیھ نكرد، بلكھ دعوت پاپ یولیوس دوم براي رفتن بھ رم و 

رقابت این دو ھنرمند وضع اسفناكي بھ وجود آورد و فلورانس را نسبت . كاركردن در آن شھر را پذیرفت
  . بھ دو تن از بزرگترین ھنرمندان خود بدبین ساخت

سومین زن   ،)مادونا الیزابتا(لئوناردو گاه و بیگاه بر تصویر مونالیزا  ١۵٠۶ -١۵٠٣طي سالھاي 
احتماال یك كودك . كرد بایست عضو شوراي شھر بشود، كار مي مي ١۵١٢فرانچسكو دل جوكوندو كھ در 

بھ خاك سپرده شد، از فرزندان الیزابتا بود؛ و این فقدان ممكن است باعث شده  ١۴٩٩فراچسكو، كھ در 
لئوناردو در آن سھ سال او را بارھا بھ . در پس تبسم نمكین جوكوندا وجناتي خطیر موجود باشد باشد كھ

او را در  - كارگاه ھنري خویش فراخواند و تمام رموز و لطایف ھنر خود را در تصویر او بھ كار برد
مخمل بر او پوشاند  اي از اطلس و اي از درختان، آب، كوھستان، و افق قرار داد، وجامھ انداز شاعرانھ چشم

سان جلوه داد كھ ھریك از آنھا شاھكاري است؛ با دقتي زایدالوصف حركات مرموز  و چینھاي آن را بدان
دھان او را بررسي كرد، نوازندگاني بھ ھنرگاه آورد كھ با آھنگھاي دلنشین مھر خفتة مادر داغدیده را در 

بھ اشارات   گونھ، بدین: طافت و با سایھ روشن پرورانداو بیدار كنند، و با این خصوصیات تصویر او را با ل
اشتغاالت بسیاري كھ پیوستگي رسم این تصویر . روحي كھ مایل بھ آمیختن نقاشي و فلسفھ بود پاسخ گفت

بایست صرف   را از میان برد و آن را بھ مراحل مقطع تقسیم كرد، و كوششي كھ مقارن با ساختن آن مي
  .تصور و پشتكار غیرعادي او را نگسست طرح آنگیاري بشود، وحدت

صورت . چھرة مونالیزا چنان جذاب بود كھ تاكنون ھزاران برگ كاغذ و بوم بھ خاطر آن رنگین شده است
یك بیني نازك در چھرة او ممكن بود موفقیت تصویرش را بیشتر كند؛   :اي نداشت العاده مونالیزا زیبایي فوق

دلربا كھ مجسمھ یا تصویرشان موجود است، زیبایي لیزا تقریبًا متوسط در مقایسھ با بسیاري از دختران 
تبسمي كھ با  -فقط تبسم اوست كھ طي قرون خواستاران زیادي براي تصویر او فراھم آورده است. است

زند؟ بھ كوشش  او بھ چھ لبخند مي. برق زایندة چشمان او و انحناي خفیف لبانش بھ سوي باال توأم است
براي مسرور ساختنش؟ بھ جدیت متساھل ھنرمندي كھ ھزار روز بر تصویر او كاركرده و نوازندگان 

طور كلي زن است،  زند، بلكھ بھ ھنوز آن را بھ انتھا نرسانده است؟ یا شاید این مونالیزا نیست كھ لبخند مي
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طبیعتي كھ شما را ! ااي عاشقان والھ و شید«: گویند یا بھتر بگوییم تمام زنانند كھ بھ تمام مردان چنین مي
  پیوستھ بھ فرمانبري كوركورانھ وادار 

دھد، با یك كوشش نامعقول براي نزدیك ساختن زیباییھاي ما بھ مثل اعال ذھن بیتاب  براي وصل ما رنج مي
نشیند، سراسر  افرازد كھ بھ محض اعتال فرو مي بخشد و شما را بھ اوج تغزالتي بر مي شما را آرامش مي

آیا چیزي مضحكتر از این ھست؟ ولي ما زنان نیز طعمة ! ت كھ شما را بھ مقام پدري برساندبراي این اس
با اینھمھ، اي سبكسران، . پردازیم، بیش از آن شماست دام ھستیم؛ غرامتي كھ ما براي این شیدایي مي

ن مونالیزا شاید ھم تبسمي كھ بر لبا» .كند محبوب و مطلوب بودن مطبوع است و رنج زندگي را جبران مي
اي كھ بزحمت خاطرة نوازش مادر را بھ یاد  از آن روح باز گونھ - نقش بستھ از آن خود لئوناردو بوده باشد

آورد و براي عشق یا نبوغ بھ ھیچ سرنوشتي جز یك تجزیھ و تالشي بد فرجام، و جز مختصر شھرتي  مي
  .شود، معتقد نبود كھ بتدریج از ذھن فراموشكار بشر زایل مي

زیرا معتقد بود كھ ھرچند از سایر . ي كھ جلسات ترسیم تمام شد، لئوناردو تصویر را باز ھم نگاه داشتوقت
داشت كھ زنش  شاید شوي مونالیزا دوست نمي: توان آن را تمام تلقي كرد تصویرھا كاملتر است، ھنوز نمي

رانسواي اول آن تصویر را بھ مبلغ سالھا بعد ف. با لبان باال جستھ ھر دم از دیوار بر او و مھمانانش بنگرد
امروزه این تصویر، كھ با . خرید و در قصر خود در فونتنبلو قاب گرفت) دالر ۵٠‘٠٠٠كراون ۴٠٠٠(

گذشت زمان و دستكاریھاي زیادي كھ براي جلوگیري از امحا روي آن شده بسیاري از ظرایف خود را گم 
  .سازد ھ است و خاطر ھزاران دوستدار ھنر را شاد ميلوور آویخت) تاالر مربع(كرده است، در سالن كاره 

IV - ١۵١۶ -١۵٠۶: رر میالن و رم   

مشاھدة چنین تصویري، و نیز در نظر گرفتن اینكھ براي دقایقي كھ روي تصویر صرف شده چند ساعت 
ن تغییر دارد كھ قضاوت خود را دربارة تردید لئوناردو نسبت بھ كمال آ تفكر الزم بوده است، ما را وا مي

ھاي طوالني در روزھاي بیشمار بوده است؛  دھیم، و یك بار دیگر انصاف دھیم كھ كار او حاوي اندیشھ
ھمان گونھ كھ مصنفي در یك گردش شبانھ، با بیخوابي یك شب، یك فصل یا یك صفحھ از كار روز بعد 

ھم در ھمان پنج سال زندگي پرورد، لئوناردو  كند، یا عبارت زیبایي را در ذھن خود مي خود را تھیھ مي
خود در فلورانس، عالوه بر تصویر مریم عذرا، كودك، و قدیسھ حنا در تمام اشكال مختلفش، و تھیة شبیھ 

ھاي دیگر از قبیل تك چھرة زیبایي  مونالیزا و الگوي صحنة نبرد آنگیاري، وقتي ھم براي ایجاد پرده
این تصویر را او سرانجام بھ ماركزا د مانتواي عجول و مصر . و جواني مسیح نگاه داشت بنچيجینروا د 
لئوناردو در نقاشي خیلي بیحوصلھ «: اما مباشر ماركزه بھ مخدوم خود چنین نوشت). ١۵٠۴(ھدیھ كرد 

  شده است و بیشتر 
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  مونالیزا؛ موزة لوور، پاریس،: وینچيلئوناردو دا 

سرگرم   نمود، شاید در آن ساعاتي كھ لئوناردو ظاھرًا عاطل مي» .كند اوقات خود را صرف ھندسھ مي
  . مدفون ساختن ھنر خویش در گور علم بود

زیست، برگذشت زماني كھ در آن  اما علم براي او سود مادي دربرنداشت؛ و گرچھ او حال بسادگي مي
از طرف لویي   میالن،  السلطنة آمبواز، نایب/ وقتي شارل د. خورد ھنرمندان میالن بود افسوس ميامیر 

دوازدھم، لئوناردو را بھ آن شھر بازخواند، او از سودریني خواھش كرد كھ چندماه او را از اجراي 
اي تصویر نبرد سودریني گلھ كرد كھ او ھنوز بھ قدر مزدي كھ بر. تعھدات خود در فلورانس معاف سازد

آنگیاري گرفتھ كار نكرده است؛ لئوناردو پولي معادل آن مزد از دوستانش گردآوري كرد و نزد سودریني 
نیت پادشاه فرانسھ نسبت  سودریني، كھ بھ حفظ حسن ١۵٠۶سرانجام در سال . برد، اما وي آن را نپذیرفت

 ١۵٠س از سھ ماه بھ فلورانس بازگردد یا بھ خود دلبستھ بود، لئوناردو را رخصت داد، مشروط بر آنكھ پ
و  ١۵٠٧بار در سالھاي  لئوناردو بھ میالن رفت و گرچھ سھ. جریمھ بپردازد) دالر؟ ١‘٨٧۵(دوكاتو 
سودریني بھ . ھمچنان در خدمت آمبواز و لویي بود ١۵١٣بھ فلورانس بازگشت، تا سال  ١۵١١و  ١۵٠٩

  میختھ بھ ابراز قدرت او را مجبور بھ سكوت ساخت و آنگاه،اما لویي با تواضعي آ  این امر اعتراض كرد،
بھ نقاشي و مھندسي پادشاه فرانسھ  ١۵٠٧براي آنكھ موضوع را كامال روشن كند، لئوناردو را در 

  .منصوب كرد

باردیگر خواھیم . كرد این عنوان براي او بھرة زیادي دربر نداشت، و او براي تأمین زندگي ساده كار مي
ھاي نمایشھاي شھري، ورسم تصاویر  ھا، تھیة دستھ او بھ تزیین كاخھا، طراحي یا ساختن ترعھشنید كھ 
الگویي براي مجسمة سوارة مارشال تریوولتسیو ساخت و در مطالعات تشریحي با ماركانتونیو   پرداخت؛

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ساخت كھ شاید طي این دومین اقامت خود در میالن بود كھ لئوناردو دو تصویر . دال توره شركت كرد
تصویر قدیس یوحنا كھ اكنون در موزة لوور . اند ترین قسمت نبوغش سرچشمھ گرفتھ توان گفت از پست مي

ھاي مسلسل و  رود، و مرغولھ است داراي خطوط محیطي گردي است كھ در نقاشي چھرة زنان بھ كار مي
، كھ جزو یك مجموعة در تابلو لدا و قو. وجنات ظریفي دارد كھ بیشتر برازندة مریم مجدلیھ است

اندازد كھ  گوشتالودي دارد كھ شخص را بھ یاد قدیس یوحنا و باكوس مي  خصوصي در رم است، لدا چھرة
اي است از روي یك تابلو یا الگوي گمشده كھ  اما بھ اقرب احتمال نسخھ  شد؛ سابقًا بھ لئوناردو نسبت داده مي

  . بود براي شھرت لئوناردو بھتر مي  داشتند، ياگر این دو تصویر وجود نم. كار استاد بوده است

. ، فرانسویان از میالن طرد شدند و ماكسیمیلیان، پسر لودوویكو، مدت كوتاھي فرمانروایي كرد١۵١٢در 
بھ نوشتن   لئوناردو چند صباح دیگر در آن شھر ماند، و ھنگامي كھ سویسیھا برشھر آتش افكندند،

، وقتي شنید كھ لئو دھم بھ پاپي برگزیده ١۵١٣در . و ھنر مشغول بود یادداشتھاي ناخوانایي دربارة علم
  شده است، فكر كرد كھ در رم تحت فرمانروایي 

 ٣٣در فلورانس برادر لئو، جولیانو د مدیچي، لئوناردو را بھ مالزمت خود برگزید و . عازم آن شھر شد
سیدن لئوناردو بھ رم، پاپ ھنر دوست پس از ر. درماه براي او مواجب تعیین كرد) دالر؟ ۴١٢(دوكاتو 

لئوناردو محتمال با رافائل و . مقدم او را گرامي شمرد و چند اطاق در قصر بلودره در اختیارش گذارد
لئوگویا بھ او مأموریت داده بود كھ . سودوما مالقات كرد، و مسلمًا آن دو ھنرمند را تحت تأثیر قرار داد

گوید پاپ ھنگامي كھ لئوناردو را پیش از شروع نقاشي در  ري ميتصویري از وي رسم كند، زیرا وازا
این مرد ھرگز كاري انجام نخواھد داد، زیرا پیش از آنكھ بھ آغاز آن «: حال آمیختن رنگھاي جال دید، گفت

در حقیقت لئوناردو اكنون دیگر نقاش نبود؛ علم بیش از پیش او را » .كند بیندیشد، بھ پایانش فكر مي
پرداخت، و  كرد، بھ حل مسائل مربوط بھ نور مي  ساخت؛ او در بیمارستان روي تشریح كار مي مجذوب مي

از فراغت خود براي ساختن یك سوسمار مكانیكي استفاده كرد، . نوشت مطالب زیادي دربارة ھندسھ مي
لبستگي خود را لئو د. و ترتیبي داد كھ با تزریق جیوه بھ آن بال بزند  براي آن ریش و شاخ و بال گذاشت،

  . بھ او از دست داد

میالن را  ١۵١۵در ھمین اوان فرانسواي اول، كھ دوستدار ھنر بود، جانشین لویي دوازدھم شد و در اكتبر 
، ١۵١۶در اوایل . ظاھرًا او لئوناردو را بھ میالن نزد خود فراخواند. دوباره بھ تصرف فرانسھ درآورد
  .فرانسوا بھ فرانسھ رفتلئوناردو ایتالیا را وداع گفت و با 

V -  شخصیت لئوناردو  

چندین تصویر ھست كھ بھ موجب ادعا سیماي او را . حال ببینیم این استاد بزرگ ھنر چگونھ مردي بود
و » زیبایي جسماني او كھ ھرگز چنانكھ باید ستوده نشد«وازاري با حرارت بسیار از . دھند نشان مي

گوید؛ اما اظھارات  سخن مي» كرد د و ھر روح غمگیني را شاد مياي كھ بسیار زیبا بو ظاھر پیراستھ«
حتي در . اي براي قبول چنین ادعایي در دست نداریم گونھ بینھ وازاري مبني بر مسموعات بود و ما ھیچ

تصویري از . ساخت گذاشت و آن را بدقت معطر و مجعد مي لئوناردو ریش درازي مي  سنین میانھ،
ة خودش كشیده شده است، صورت پھن و لطیفي را با زلف آویختھ و ریش سفید نشان لئوناردو، كھ بھ وسیل

تابلو پرارزشي در تاالر ھنري . این تصویر اكنون در كتابخانة سلطنتي وینزر موجود است. دھد مي
این تابلو . دھد اوفیتسي او را با چھرة نیرومند، چشمان متجسس، موي و ریش سپید، و كاله سیاه نشان مي

ظاھرًا، و بھ عقیدة ) ١۵٠٩(چھرة افالطون در تابلو مدرسة آتن كار رافائل . ار یك نقاش ناشناس استك
در تاالر ھنري تورینو، لئوناردو را تا وسط سر طاس   تصویري از گچ،. محققان، از آن لئوناردو است

از . كار خود لئوناردو است این تصویر. نمایاند دار مي ھا، و بیني او را چین دھد و پیشاني، گونھ نشان مي
py  وي، با وجود یك رژیم غذایي   آید كھ پیري لئوناردو زودرس بوده است؛ قراین چنین برمي
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  خودنگاره، از گچ قرمز؛ تاالر تورن،: لئوناردو دا وینچي

شمرد و چندبار بھ  وھفت سالگي مرد؛ و حال آنكھ میكالنژ، كھ بھداشت را حقیر مي نباتي، در شصت
پوشید، و حال آنكھ میكالنژ  ھاي فاخر مي لئوناردو جامھ. ریھایي دچار شده بود، ھشتادونھ سال زیستبیما

لئوناردو در ریعان شباب بھ نیرومندي مشھور بود، نعل اسبي را با . آورد چكمھ از پاي خویش در نمي
اسب را بسیار  .كرد، شمشیربازي زبردست بود، و در سواري و ادارة اسبان مھارت داشت دست خم مي

كرد و چیز  ظاھرًا با دست چپ نقاشي مي. شمرد  داشت و آن را نجیبترین و زیباترین حیوان مي دوست مي
رفت و ھمین امر دستخط او را، بدون آنكھ خودش مایل  نوشت؛ الجرم در نوشتن از راست بھ چپ مي مي

  .ساخت ناخوانا مي باشد، 

پدري گرفتار با  طري نبود، بلكھ ناشي بود از مناسبات نامطلوب زنگرایي او ف پیش از این گفتیم كھ ھمجنس
یافت كھ او بعدًا برخود  احتیاج او بھ دادن و ستاندن محبت، در جواناني تحقق مي. یك پسر شوھر نامشروع

كرد، اما  كشید؛ بھ زیبایي زنان اعتراف مي او تصویر زنان را خیلي كمتر از آن مردان مي. گردآورد
ھاي متعددي كھ  در نوشتھ. ر ترجیح دادن جوانان زیباروي بھ زنان با سقراط وجھ مشترك داشتظاھرًا د

ھذا، بر بسیاري از  مع. شود از او بھ جاي مانده است، اثري از عشق یا حتي محبت ساده بھ زنان دیده نمي
نان از او برتر كس در نمایاندن رقت دوشیزگي، مھر مادري، یا مكر ز مراحل طبیعت زن آگاه بود؛ ھیچ

كردن در كارگاه ھنریش در شب از ضمیر مضطرب  ھاي رمزیش، و قفل محتمال حساسیت او، نوشتھ. نبود
pyاي نداشت كھ  او عالقھ. او نسبت بھ غیرطبیعي بودن تمایل جنسي و ترس از اتھام بھ الحاد بوده است
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حقیقت اشیا غذایي است «: نویسد ن ميدر این باره چنی. ھایش توسط عدة زیادي از مردم خوانده شوند نوشتھ
  ».ممتاز براي ھوشمندان، نھ عقول سرگردان

نسبت بھ دوستانش بسیار مھربان . باژگونگي جنسي او محتمال بر سایر عناصر اخالقیش مؤثر بوده است
كس  اي را از طرف ھیچ آسیب رساندن بھ ھیچ موجود زنده«و   شمرد، كشتن حیوانات را جایز نمي. بود
در سایر موارد، اخالقًا غیرحساس . كرد خرید و آزاد مي پرندگان محبوس در قفس را مي» .كرد ل نميتحم

نماید كھ از رفتار فرانسویان  چنین مي. ظاھرًا عشق وافري بھ طرح ادوات جنگي داشت. رسید  بھ نظر مي
ه سال از او در میالن گرچھ لودوویكو شانزد نسبت بھ لودوویكو و بھ سیاھچال انداختن او متأثر نشد، 

رفت تا بھ خدمت یكي از افراد خاندان بورژیا درآید  از اینكھ مي  ھنگام ترك فلورانس،. پذیرایي كرده بود
ترسیدند و قدرت آن را تھدیدي براي آزادي خود  متأسف نبود؛ ھرچند مردم فلورانس از آن خاندان مي

و مغرور   العاده متوجھ بھ خود، حساس، گرا، فوق سمانند ھر ھنرمند، ھر مصنف، و ھر ھمجن  .شمردند مي
در تنھایي مال خودت ھستي، در جمع نیمي از وجودت «: نویسد در یكي از یادداشتھایش چنین مي. بود

رو ناچار در ھر محفلي باید وجود خود را طبق تمایل بیجاي حاضران  متعلق بھ دیگران است؛ از این
  آرایي كند؛ اما ھمواره دوست  توانست مجلس زنده یا سخنور خوبي ميلئوناردو ھمچون نوا» .متفرق سازي

بزرگترین «: گفت او چون ھرگز گرسنگي نكشیده بود تا بیش از ھرچیز قدر نان بداند، مي. مستغرق شود
  » .نعمت طبیعت، آزادي است

طبیعت او را آزاد   نفرت وي از معاشرت با زنان،. تقوا و فضایلش بر عیوب و نواقصش برتري داشتند
كھ   حساسیت دردناكش ھزاران جنبة حقیقت را،. ساخت تا تمام ھم خود را مصروف كار خویش سازد مي

دید، او را در  گاه ھنگامي كھ یك چھرة جالب مي. ساخت براي او عیان مي  شد، بھ چشم عادي دیده نمي
كرد؛ آنگاه، پس از بازگشت بھ كارگاه ھنري  چندین كوچھ و خیابان، یا حتي یك روز تمام، دنبال مي

اعمال،   ذھن او ھمواره بھ اشكال،. كرد كھ گویي در برابرش حاضر است آن را چنان تصویر مي  خویش،
رود نیل از تمام آبھاي كنوني «: نویسد در یكي از یادداشتھایش چنین مي. و افكار غریب توجھ داشت

در » .اند اقیانوسھا آب بھ دریا فرستاده است؛ پس تمام دریاھا و رودھا بدفعات بیشمار از دھانة نیل گذشتھ
كرد؛ مثال یك روز رودة تمیز شدة قوچي را در اطاقي مخفي كرد؛ وقتي  شوخیھاي عجیب افراط مي

گري كھ در اطاق مجاور قرار داشت باد كرد تا حدي كھ آن دوستانش آنجا گردآمدند، روده را با یك دم آھن
  . پوست باد كرده مھمانان او را بھ كنار دیوارھا پس نشاند

عدم قابلیت یا بیمیلي  -كنجكاوي، خوي باژگون، حساسیت، و عشق لئوناردو بھ كمال بھ بزرگترین نقص او
شاید او بھ ھر كار ھنري با این فكر . نداضافھ شده و عیب بزرگي براي او ساختھ بود - او بھ تكمیل كار

یافت، دیگر ذوق  یازید كھ مسئلة تركیب رنگ یا طرح را حل كند، و وقتي راه حل آن مسئلھ را مي دست مي
نھ در اجرا؛ این مرحلھ مربوط است   ھنر در تصور و طرح است،«: گفت او مي. خود را از دست داده بود

ست كھ او براي كار خود نوعي ظرافت، مفھوم، یا كمال بخصوص قایل یا چنین بوده ا» .بھ اذھان كوچكتر
رو  اند آن را بھ مرحلة تحقق برساند؛ و از این توانستھ بوده است كھ روح صبور، و سرانجام بیصبریش، نمي

بسرعت از كاري . گونھ كھ در مورد صورت عیسي عمل كرده است ھمان  گفتھ است، ناچار آن را ترك مي
پرداخت؛ بھ بسیاري از چیزھا دلبستگي داشت و فاقد  ر یا از موضوعي بھ موضوع دیگر ميبھ كار دیگ

مخلوطي بود از اجزاي گرانبھا اما نامتجانس؛ » الخصال جامع«این مرد . وحدت مقصود یا فكر بود
ي یك توانست براي نیل بھ ھدف واحدي آنھا را مھار كند و بھ سو قابلیتھاي او چندان زیاد بودند كھ نمي

  » .من اوقات سودمندي را تلف كردم«: گفت در پایان زندگیش، با آه و افسوس مي. ھدف متوجھ سازد

از لحاظ كمیت، او بیشتر مصنف . ھزار صفحھ مطلب نوشت، اما ھرگز یك كتاب كامل بھ وجود نیاورد پنج
از راست بھ چپ . اند  ي ماندهكند كھ پنجاه تاي آنھا باق خود او از یكصدوبیست اثر صحبت مي. بود تا ھنرمند

الخط نیمھ شرقیش بھ این داستان كھ او زماني بھ خاور نزدیك سفر كرد، خدمت سلطان  نوشت، رسم مي
  مصر گزارد، و بھ دین اسالم مشرف شد تا حدي 
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  انجیل؛ آثار ازوپ، دیوگنس:  وھفت مجلد داشت، از این قرار كتابخانة كوچكي مركب از سي. بودند
فیچینو، و پولچي؛ سفرنامة مندویل؛ و   پترارك، پودجو، فیللفو،  ، اووید، لیوس، پلیني مھین، دانتھ،الئرتیوس

خود او چنین . و فن جنگ  نگاري، كالبدشناسي، پزشكي، كشاورزي، كفبیني، رساالتي در ریاضي، كیھان
اشتباھات تاریخي  اما» .دھند معرفت زمانھاي گذشتھ و جغرافیا عقل را زینت و پرورش مي«: گفت مي

آرزو داشت كھ نویسندة خوبي باشد؛ . دھد كھ فقط معلومات متفرقي در تاریخ داشتھ است بسیار او نشان مي
و شرح : آید گونھ كھ از توصیف مكرر او از یك حادثة سیل بر مي ھمان - بارھا براي كسب فصاحت كوشید

ھایش را بھ چاپ  بود كھ برخي از نوشتھ آشكارا برسر آن. باروحي دربارة یك توفان و یك نبرد نوشت
دانیم، در زمان  تا آنجا كھ مي. و بارھا بھ مرتب كردن یادداشتھایش براي این منظور پرداخت  رساند،

یك از آثار خود را بھ چاپ نرساند؛ اما ظاھرًا بھ چندتن از دوستان خود اجازه داد كھ  زندگي خویش ھیچ
ھاي او  ا در آثار فالویو بیوندو، جرونیمو كاردان، و چلیني بھ نوشتھھاي منتخبش را ببینند، زیر نوشتھ

  . اشاره شده است

. چاپ شد ١۶۵١ترین اثر او رسالة نقاشي است كھ در  پرمایھ. نوشت دربارة علم و ھنر متساویًا خوب مي
بینظم، و غالبًا ھنوز مطالبش گسستھ،   باوجود تنقیحاتي كھ در ایام اخیر در این رسالھ بھ عمل آمده است،

توان با نقاشي كردن  كنند نقاشي را فقط مي لئوناردو، با پیشي گرفتن بركساني كھ استدالل مي. مكررند
كند، و نقادان را با  آموخت، معتقد است كھ معلومات نظري صحیحي از این ھنر بھ صاحبان آن یاري مي

من بھ بادي كھ از دھان آنان : گفت مي كساني كھ دمتریوس در شأنشان«: گیرد این جملھ بھ استھزا مي
دستور اساسي او این است كھ » .نھم شود ارج نمي  آید بیش از بادي كھ از پایین تنة آنان خارج مي بیرون مي

اي نقاش، متوجھ «: گوید مي. برداري از كار ھنرمندان، بھ مطالعة طبیعت بپردازد ھنرجو باید بیش از گرده
بھ   وي، دقت خود را بھ اشیاي مختلف معطوف داري، نیك برآنھا بنگري،ر باش كھ وقتي بھ صحرا مي

اي از اشیاي مختلف در ذھن فراھم آوري كھ از میان  نوبت از یكي بھ دیگري بپردازي، و مجموعھ
نمایي با سایھ روشن  البتھ نقاش باید كالبدشناسي، ژرفانمایي، و حجم» .ارزشترین آنھا انتخاب شده باشد كم

وزد؛ تصویري كھ حدود آن بھ وضوح مشخص باشد بھ یك نقش چوبي بیشتر شبیھ است تا بھ یك را بیام
این یك رمز مالحت -» .تصویر را ھمواره طوري بسازید كھ جھت سینھ با سر یكي نباشد«. پردة نقاشي

ي تصویر را طور«: كند باالخره او چنین سفارش مي. دھد تركیبات نقاشي خود لئوناردو را تشیكل مي
اي را  آیا او در مورد مونالیزا چنین نكتھ» .پروراند بسازید كھ نشان دھد صاحب آن چھ فكري در سر مي

خواست دربارة قابلیت انسان در خواندن روح ھمنوعان خود، در چشمان و  فراموش كرده بود، یا اینكھ مي
  غلو كند؟  لبان آن،

  شمارة . داست تا در نقاشیھا و یادداشتھایشلئوناردو عادي در ترسیمھاي خود واضحتر و بیشتر ھوی

بسیاري از ترسیمات او طرحھایي عجوالنھ، و بسیاري دیگر چنان . ھزاروھفتصد صفحھ است - میالن
ترین  اندیش كارترین، و ژرف ترین، نازك دست شاھكارھایي ھستند كھ بھ موجب آنھا ما باید لئوناردو را چیره

یابیم كھ بتواند با مریم عذرا،  چیز نمي یمات میكالنژ و رامبران ھیچدر ترس. رسام دورة رنسانس بدانیم
براي ترسیم ھرمرحلھ . ھاوس است، ھمتراز باشد كودك، و قدیسھ حنا، اثر لئوناردو، كھ اكنون در برلینگتن

اي، زغال، گچ قرمز، یا  از زندگي جسمي و بسیاري از مراحل حیات روحي، لئوناردو مداد نوك نقره
زن در روح؛  صدجوان نیمھ یوناني در نیمرخ و نیمھ: آثار ترسیمي او بیشمارند. كرد تعمال ميمركب اس

صد دوشیزة زیباي باوقار، باطراوت، و باگیسوان پریشان بھ دست باد؛ پھلوانان مغرور بھ عضالت 
 رویند چون طلبي كھ غرق سالح و زره ھستند؛ قدیساني كھ یا فرشتھ نیرومند؛ جنگجویان مبارزه

ھایي از حضرت مریم، كھ جھان را بھ دست  پوست چون ھیرونوموس؛ شبیھ سباستیانوس، و یا خشكیده
بیند؛ طراحیھاي بغرنج از لباسھاي بالماسكھ؛ طرحھاي شالھا و تورھا و  فرزند خود نجات یافتھ مي

سازند  ن و تابھایي ميآویزند و چی آرایند، یا از بازو و یا شانھ و یا زانو مي ھایي كھ سروگردن را مي جامھ
خواھد آنھا را  اختیار مي دھند كھ انسان بي كھ با سایھ روشن خود شكلي چنان حقیقیتر از اصل بھ نقش مي

تمام این اشكال مبین شوق و رمز حیاتند؛ اما در میان این تصاویر دلپذیر، نقوش ناھنجار و . لمس كند
ھاي جوشان از غضب، تصویري  ي معوج، سلیطھسرھاي بدشكل، صورتھاي حیواني، بدنھا - كاریكاتوري
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. از مدوسا كھ بھ جاي تارھاي مو مارھایي برسردارد، پیراني كھ گذشت زمان نزار و فرتوتشان كرده است
نیز وجود دارند؛ اینھا ھمھ طرف دیگر حقیقت  - پیمایند عجوزاني كھ آخرین مراحل انحطاط جسماني را مي

داد، و بدقت بركاغذ  كرد، آنھا را تشخیص مي ئوناردو بھ آنھا توجھ ميطرف ل بودند كھ دیدگان دقیق و بي
گونھ اشكال در طرحھاي او وجود  این. برد مي  كرد؛ چنان كھ گویي بھ كنھ زشتیھاي شیطاني نیز پي رسم مي

و لكن ا. شدند داشتند، اما در نقاشیھایش، كھ نسبت بھ زیبایي وفادار بودند، تمام آنھا از صحنھ خارج مي
  .بایست در فلسفة خود راھي براي آنھا باز كند مي

توانست بھ شر متھم  ساخت، زیرا طبیعت طبیعي بود و نمي شاید طبیعت بیش از انسان او را خشنود مي
لئوناردو دورنماھاي بسیار رسم،   سان، بدین. شود؛ ھرشيء آن بھ نظر یك چشم بیغرض قابل بخشایش بود

كمتر ممكن : كرد سلك گلھا را بدقت با قلم خود رسم مي. گرفتن آنھا تحقیر كرد  و بوتیچلي را براي نادیده
نھرھا، كوھھا، ابرھا، و دریاھا  اي از درختان،  بود تصویري را نقاشي كند و آن را بھ وسیلة زمینھ

آن  او تقریبًا تمام اشكال معماري را از ھنر خویش طرد كرد تا براي ورود طبیعت بھ. سحرانگیزتر ننماید
راھي بازكند و بھ طبیعت امكان دھد تا فرد یا گروھي را كھ موضوع یك پردة نقاشي است در یك مجموعة 

  . متجانس جذب كند

  در میان طرحھاي او . كرد آزمود، اما موفقیتي حاصل نمي گاه لئوناردو دست خود را در طرح معماري مي

كلیسایي شبیھ سانتا سوفیا، كھ لودوویكو درصدد داشت و طرح نسبتًا زیبایي براي ساختن   خیلي دوست مي
لودوویكو او را بھ پاویا فرستاد تا در تجدید . بود در میالن بسازد، تھیھ كرد؛ اما این كلیسا ھرگز ساختھ نشد

طرح كلیساي جامع آنجا معاضدت كند؛ اما لئوناردو مجالست با ریاضیدانان و كالبدشناسان را برشركت در 
بھ بررسي   ئوناردو، كھ از ھمھمھ، كثافت، و تراكم جمعیت شھرھاي ایتالیا متأثر بود،ل. آن ترجیح داد

بایست  در طبقة اول مي. شھرسازي پرداخت و طرحي براي یك شھر نوین دو طبقھ بھ لودوویكو تقدیم كرد
 حمل شود؛ در طبقة دوم خیاباني بھ عرض» بارھاي مردم عادي«وسایط نقلیة تجارتي حركت كنند، و 

بایست بھ یك طاقگان قوسي  این معبر مي. فقط براي متعینین تدارك شود) متر ١٣تقریبًا (بیست براتچا 
بایست  این دوطبقھ در فواصل مختلف مي. وآمد نكنند ستوندار متكي باشد و وسایل باربري نیز در آن رفت

ي تلطیف ھوا آبنماھایي تعبیھ ھاي مارپیچي بھ یكدیگر متصل شوند، و نیز اینجا و آنجا برا بھ وسیلة پلھ
لودوویكو براي این بلندگرایي پولي نداشت، و در نتیجھ اشراف میالن ھمچنان ناچار بودند برروي . شوند

  .خاك قدم رنجھ دارند

VI - لئوناردو مخترع  

ھم براي لودوویكو و ھم براي سزار بورژیا در درجة   براي ما تصور این امر مشكل است كھ لئوناردو،
داد، شامل عروسكھاي  ھاي نمایشي كھ او براي دوك میالن ترتیب مي حتي دستھ. یك مھندس بود اول

او ھرروز الگوھا و طرحھایي براي شكافتن كوھھا و ساختن «: گوید وازاري مي. خودكار بدیع بودند
دن بارھاي كرد؛ خیال بلند كردن و كشان اي بھ نقطة دیگر، تھیھ مي تونلھا، براي عبور مستقیم از نقطھ

پروراند؛ و براي تمیز كردن بنادر و باال آوردن  سنگین را بھ نیروي اھرم، جراثقال، و قرقره در سر مي
ماشیني براي ساختن دندة پیچ تعبیھ كرده بود؛ با روش صحیح، » .آب از اعماق زیاد روشھایي اندیشیده بود

. سایش درست كرده بود دار بدون ي غلتكا مقدمات ساختن چرخ آبكشي را تھیھ كرد و یك نوع ترمز تسمھ
. اي درست كرد تا بر برد آن بیفزاید انداز چرخھاي دنده نخستین مسلسل را طرح كرد و براي خمپاره

اي، دندة انتقال حركت سھ سرعتھ، یك آچار فرانسة  طرحھاي دیگر او عبارت بودند از یك محرك چند تسمھ
دندة با قفل  یك صفحة متحرك براي ماشین چاپ، و یك چرخ قابل تنظیم، ماشیني براي پھن كردن فلز،

براي یك سفینة زیردریایي نیز طرحي داشت، اما از فاش ساختن آن . خودكار براي بلندكردن نردبان
اي تا  توان یك گلولة آھني را از لولھ با ارائة این موضوع كھ چگونھ با فشار بخار مي. خودداري كرد

آلتي براي . كرد، فكر ھرون اسكندراني را دربارة ماشین بخار زنده كرد مسافت ھزاروصد متر پرتاب
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غالبًا . شد پیچاندن یكنواخت نخ برگرد دوك ساختھ بود، و مقراضي كھ با یك حركت دست باز و بستھ مي
  مانند طرح یك اسكي : سپرد عنان خود را بھ دست تفنن و ھوس مي

كار  كار كردن، چند آلت موسیقي را بھ آسیاي آبي كھ، ضمن آب؛ یا ساختن یك  بادكرده براي حركت برروي
اگر كسي چادري بھ عرض و عمق دوازده «: دھد گونھ شرح مي فكر اختراع چتر نجات را بدین. اندازد

خواھد توانست با بستن آن بھ خود از ھر ارتفاعي بھ   ذراع از كتان بسازد و تمام منافذ آن را مسدود كند،
  . آنكھ كوچكترین آسیبي ببیند يزمین فرود آید، ب

مانند تولستوي بر پرندگان، كھ بھ عقیدة او از . اندیشید در نیمي از مدت عمر خود برمسئلة پرواز انسان مي
بدقت جزئیات عمل بالھاي آنھا، برخاستنشان از زمین، . برد بسیار جھات برتر از انسان بودند، رشك مي

چشمان تیزبینش حركات آنھا را با . كرد ودآمدنشان را بررسي ميحركت روانشان در ھوا، و چرخیدن و فر
مراقب بود كھ پرندگان . كرد نگریست، و مدادش بسرعت آنھا را بركاغذ رسم و ثبت مي كنجكاوي مي

  :پروراند او خیال تسخیر ھوا را در سر مي. كنند چگونھ از جریان و فشار ھوا استفاده مي

ممكن است، با تعبیة بال براي خود و برھم زدن آنھا، خویشتن را در ھوا  براي ارائة این موضوع كھ انسان
نگاه دارد، باید آن قسمت از عضالت سینة یك پرنده را كھ محرك بال او ھستند، و نیز جزء مشابھ بدن 

زدن، جز با حركت مستدیر آنھا در میان    بدون بال  بھ ھوا خاستن پرندگان،… . تشریح كرد  انسان را،
پرندة شما نباید با موجود دیگري جز خفاش مقایسھ شود، زیرا اغشیة … . گیرد انھاي باد صورت نميجری

. كند پرنده آلتي است كھ طبق قوانین مكانیكي عمل مي… . اي براي ھم بستن اجزاي بال آن ھستند آن وسیلھ
ل قدرتي چون نیروي پرواز تواند این آلت را با تمام حركات آن بھ وجود آورد؛ اما البتھ تحصی انسان مي

  .پرندگان ممكن نیست

توانست باعمل پاھایش  او چندین طرح براي یك مكانیسم پیچي تھیھ كرد كھ بھ وسیلة آن انسان متصورًا مي
در یك مقالة موجز، تحت عنوان درباب . ھم بزند بالھا را، بھ قدري كھ براي برخاستن بھ ھوا كافي باشد، بھ

تشكیالت آن عبارت بود از یك . دھد كھ بھ دست خودش ساختھ شده بود اي را مي ندهشرح ماشین پر  پرواز،
نام » پرنده«او این ماشین را . ھایي از ابریشم خام پارچة كتاني آھاردار مقاوم با مفصلھاي چرمي و زبانھ

  . سان براي بھ كار بردن آن نوشت نھاد و دستورات مفصلي بدین

بسرعت چرخانده شود، یك حركت حلزوني در ھوا خواھد كرد و … تھ شده اگر این آلت، كھ با پیچي ساخ
این … . بینید آسیب نمي  این ماشین را برفراز آب بیازمایید، خواھید دید كھ اگر بیفتید،. باال خواھد رفت

شھرتش . پرندة بزرگ كھ نخستین پرواز خود را انجام خواھد داد و تمام دنیا را بھ شگفت خواھد آورد
  . گیر خواھد شد و افتخار جاودان بھ زادگاه خود باز خواھد آوردجھان

آیا لئوناردو واقعًا كوششي براي پرواز كرد؟ لئوناردو، در اعالني كھ در روزنامة كوریچھ آتالنتیكو چاپ 
، نخستین آزمایش خود را در پرواز انجام خواھم ١۴٩۶بامداد فردا دوم ژانویة «: شود شد، چنین متذكر مي

فاتسیو كاردان، پدر جرونیمو كاردان فیزیكدان، بھ پسر خود گفت كھ خود لئوناردو بھ دو پرواز » .داد
  اند كھ  برخي گمان كرده. دست زده بود

، در نتیجة پرواز با یكي از ماشینھاي لئوناردو بوده ١۵١٠، در سال )یكي از دستیاران لئوناردو(آنتونیو 
  .دانیم نميما در این باره چیزي . است

نھ با تقلید از پرندگان، بلكھ با  - بھ استثناي سریدن در ھوا -پرواز انسان. باره، لئوناردو برخطا بود در این
توانست ھوا را بھ عقب براند نھ بھ پایین؛ سرعت  پیوستن موتور درونسوز بھ یك پروانھ میسر شد كھ مي

ناردو برعشق انسان بھ دانش، یعني چیزي كھ اما عمل لئو. حركت بھ جلو پرواز صعودي را ممكن ساخت
ما كھ از جنگھا و جنایات بشري متأسفیم، از خودخواھي . مایة امتیاز انسان از حیوان است، استوار بود
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قدرت و استمرار فقر بیزاریم، و غمگینیم از اینكھ ملتھا و نسلھا رذایل زندگي را با موھومات و اعتقادات 
از زمان افسانة دایدالوس و ایكاروس تا   ھزار سال، بینیم نوع بشر مدت سھ ميآرایند، وقتي  اساس مي بي

لئوناردو و صدھا تن دیگر، و از آن پس تا پیروزي درخشان اما تأثرانگیز زمان ما، رؤیاي شیرین پرواز 
  .یابیم پرورانده است، نوع بشر را تا حدي رستگار مي را درسر مي

VII  -  لئوناردو عالم  

و گاه برالگوي صورت زن یا مردي، یا   در جنب طرحھا و ترسیماتش، گاه روي ھمان صفحھ،  لئوناردو،
ناپذیرش از قوانین و اعمال طبیعت  داد ذھن اشباع نوشت كھ نشان مي دورنمایي، یا ماشیني، یادداشتھایي مي

صیل كالبدشناسي، نقاشي لئوناردو او را بھ تح: شاید علم لئوناردو از ھنرش برآمده بود. در شگفت است
قواعد تناسب و ژرفانمایي، تركیب و انعكاس نور، و شیمي رنگھا و روغنھا كشاند؛ این مطالعات وي را بھ 
تحقیق عمیقتري دربارة ساختمان و اعمال نباتات و حیوانات سوق داد و، در نھایت امر، او را بھ تصورات 

غالبًا وجود لئوناردو و ھنرمند در شخصیت . خشیدفلسفي دربارة قانون جھانشمول والیتغیر طبیعت اعتال ب
زیرا طرحھاي علمي او ممكن بود خود حاوي زیبایي باشند یا بھ نقش آرابسك   كرد، علمي او تجلي مي

  . دلپذیري منتھي شوند

مانند بسیاري از علماي زمان، لئوناردو عادت داشت كھ روش علمي را بیشتر با مشاھده تشخیص دھد تا با 
بھ خاطر داشتھ باش كھ نخست بھ   ھنگام بحث دربارة آب،«: دھد او بھ خود چنین اندرز مي. عملي آزمایش

تواند  چون تجربة انسان بیش از جزء بسیار كوچكي از حقیقت نمي» .مشاھده پردازي و بعد بھ استدالل
ھاي  نوشتھ. كرد ت ميتواند بھ جاي تجربھ عمل كند، تقوی باشد، لئوناردو تجربة خود را با مطالعھ، كھ مي

و نیكوالي   كرد؛ با افكار راجر بیكن، آلبرتوس كبیر، آلبرت ساكسي را بدقت و بھ دیدة انتقاد مطالعھ مي
و سایر استادان  الجملھ آشنایي داشت؛ و از ارتباط خود با لوكاپاچولي، ماركانتونیو دال توره،  كوزایي في

خود وي در این باره چنین . آزمود با تجربة شخصي مياما ھرچیز را . دانشگاه پاویا بسیار آموخت
  در «: نویسد مي

او از تمام متفكران عصر خود كمتر بھ علوم غریبھ اعتقاد داشت، علم احكام » .كند با حافظة خود عمل مي
تمام علماي علم احكام نجوم را خصي «كشید كھ  كرد و انتظار زماني را مي نجوم و كیمیا را طرد مي

  ».كنند

اي  دانست و با عالقھ ریاضي را خالصترین شكل تعقل مي. آزمود اي از علوم مي قریبًا خود را در ھر رشتھت
دید و چندتا از آنھا را براي طرح آخرین شام در  آموخت؛ در اشكال ھندسي نوعي زیبایي مي وافر آن را مي

معلوم نیست موضوعي «: دسان بیان كر یكي از اصول اساسي علم را بدین. روي ھمان صفحھ رسم كرد
با » .باشد كھ بتوان یكي از علوم ریاضي را، یا علوم دیگري را كھ بر ریاضي استوارند، در آن بھ كار برد

  » .كسي كھ ریاضیدان نیست آثار مرا نخواند«: كند مباھات بھ این بیان افالطون اشاره مي

، »دوربین مخصوصي بسازد  دیدن ماه،بزرگ «در نظر داشت كھ براي . لئوناردو مجذوب علم نجوم بود
زمین نھ مركز دایرة خورشید است، و نھ … كند  خورشید حركت نمي«: نویسد مي. اما ھرگز آن را نساخت

با » .ماه در ھر ماه یك زمستان و یك تابستان دارد«: گوید در جاي دیگري مي» .در مركز جھان قرار دارد
كند، و در ھمین زمینھ با نظرات آلبرت ساكسي بھ  ه بحث ميھاي روي ما لكھ      حرارت زیاد از علل

ھر مادة سنگیني «كند كھ چون  با آغاز سخن از بحث ھمین شخص، چنین استدالل مي. پردازد معارضھ مي
، و نھایتًا از »تواند در یك حال قائم بماند، تمام زمین باید كروي شود االبد نمي آورد والي بھ پایین فشار مي
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در ارتفاعات زیاد سنگوارة حیوانات دریایي را مشاھده كرد و چنین نتیجھ گرفت كھ زماني آب روي زمین 
بوكاتچو در اثر خود بھ نام فیلوكوپو، بھ این موضوع اشاره كرده . (را تا آن ارتفاعات پوشانده بوده است

تي براي زمین قایل شد كھ عقاید رایج عقیدة مبني بر وجود یك طوفان جھانگیر را رد كرد و قدم.) بود
اي از ایتالیا رسم  نقشھ. براي نھشتھاي آبرفتي رود پو دویست ھزارسال قدمت قایل شد: زمان را تكان داد

بھ گمان او، . ساخت شناسي مجسم مي كرد كھ بھ نظر خود او وضع آن سرزمین را در ادوار قدیم زمین
معتقد بود كھ كوھھا در نتیجة فرسایش سایر . شیده بوده استصحراي كبیر افریقا زماني از آب شور پو

ریز جریاناتي كھ در آن وارد  اند؛ كف دریا مرتبًا با خرده قسمتھاي زمین بھ وسیلة باران بھ وجود آمده
آید؛ در زمین رودھاي بسیار عظیم جریان دارند؛ حركت آب حیاتبخش در زمین با گردش  شود باال مي مي

كند؛ سدوم و عموره نھ بھ واسطة شرارت انسان، بلكھ بھ علت عمل آھستة  ان تطبیق ميخون در بدن انس
  . اند شناسي، محتمال فرونشستن خاك آنھا در بحرالمیت، نابود شده زمین

با ولع بسیار، پیشرفتھایي را كھ در قرن چھاردھم توسط ژان بوریدان و آلبرت ساكسي در فیزیك   لئوناردو،
صد صفحھ مطلب دربارة حركت و وزن، و صدھا صفحھ دیگر دربارة . كرد یب ميحاصل شده بود تعق

مكانیك «: نویسد جا چنین مي یك. حرارت، صوتشناخت، نور شناخت، رنگ، ئیدرولیك، و مغناطیس نوشت
  آن بھ   بھشت علوم ریاضي است، زیرا انسان بھ وسیلة

برد، و براي قدرت آنھا در بلند كردن یا  يو اھرم لذت م  از قرقره، جراثقال،» .یابد ریاضي دست مي
نیرو با «: گفت مي. خندید حركت دادن اشیا حدي قایل نبود، اما بھ طرفداران نظریة حركت دایمي مي

حركت مادي، و وزن با ضربھ، چھار قوة عرضي ھستند كھ در آنھا تمام اعمال آدمي آغاز و پایان 
. دانست یك قدرت روحي مي«بھ عكس، نیرو را ھمچون . گرا نبود اي، او ماده با وجود چنین عقیده» .یابد مي

زیرا جسمي كھ   آید، بھ لمس در نمي… روحي بھ این جھت كھ حیات در آن نامرئي و بدون جسم است … 
  » .شود آید نھ در وزن و نھ در حجم افزون نمي او در آن بھ وجود مي

وقتي سیم عودي بھ «: گوید مي. ھوا تحویل نمودانتقال صوت را بررسي كرد و واسطة آن را بھ امواج 
توان با نھادن پركاھي  این حركت را مي. دھد آید، حركتي بھ سیم مشابھ خود در عود دیگر مي اھتزاز درمي

اگر كشتیي را كھ «: گوید باره چنین مي در این. اي نیز دربارة تلفن داشت نظریھ» .برآن سیم مشابھ دریافت
قف سازید و سرلولة درازي را در آب قرار دھید و انتھاي دیگر آن را بھ گوش خود اید متو در آن نشستھ

توانید این  ھمچنین مي. بگذارید، صداي كشتیھایي را كھ در مسافت زیادي از شما قرار دارند خواھید شنید
  » .ویدكار را با قرار دادن سر لولھ بھ زمین انجام دھید و صداي ھر عابري را از یك مسافت بعید بشن

كھ باور «: از اعجاز چشم درشگفت بود. اما عالقة او بھ دید و نور از دلبستگیش بھ صوت بیشتر بود
و بیشتر از قدرت ذھن متحیر بود » كند كھ چنین فضاي كوچكي بتواند تمام جھان را در خود جاي دھد؟ مي

عمل عینك در جبران ضعف شرح شایان توجھي از . تواند صورتي از گذشتة دور را بھ خاطرآورد كھ مي
در اطاق تاریك، و نیز : او كار چشم را با اصل اطاق تاریك چنین تشریح كرد. كند عضالت چشم بیان مي

لئوناردو انكسار نور خورشید . شود تصویر بھ واسطة عبور اشعة نور ساطع از شيء معكوس مي  در چشم،
رنگھاي تكمیلي بھ   چھار قرن پیش از آنكھ مسئلة  ي،مانند لئونھ باتیستا آلبرت. وقزح تجزیھ كرد را در قوس

  . وسیلة كار قطعي میشل شورول حل شود، لئوناردو تصویر آن را در سرداشت

حركات آب . طرحي براي تدوین یك رسالھ دربارة آب تنظیم كرد و یادداشتھاي بیشمار دربارة آن نوشت
ھا و آبشارھا، حباب و كف روي آب، سیالب  ھفكر و چشم او را مسحور كرد؛ نھرھاي آرام و غران، چشم

با تكرار گفتة طالس، پس از ھزاروصد سال، چنین . و رگبار، و خشم ھمزمان باد و آب را بررسي كرد
در كشف اصل اساس ئیدروستاتیك، » .تواند در میان ما وجود داشتھ باشد چیز نمي بدون آب ھیچ«: نوشت

بھ قانون . شود، بر پاسكال پیشي جست توسط آن مایع منتقل مي كھ بھ موجب آن فشار وارد بریك مایع بھ
pyچند ترعھ طرح . برد پي  ظروف مرتبطھ، كھ برطبق آن سطح مایعات درچند ظرف پیوستھ یكسان است،
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ھاي قابل كشتیراني از باال یا زیر رودھایي كھ آنھا را عمودًا  ھایي براي احداث ترعھ كرد و ساخت؛ طریقھ
  كردند  قطع مي

پروراند، اما در مطالعات و  لئوناردو خیال ساختن بھشت درسر نمي. لورانس را از بندر پیزا بینیاز كندف
  . كارھاي خود چنان بلنداندیش بود كھ گویي چندین برابر یك انسان عادي خواھد زیست

وف معط» تاریخ طبیعي«با در دست داشتن كتاب تئوفراستوس دربارة گیاھان، ذھن مستعد خود را بھ 
مالحظھ كرد كھ . نظام تشكیل برگ را در اطراف ساقة گیاھان بررسي و قوانین آن را تنظیم كرد. ساخت

دھندة میزان رطوبت سال  ھاي مقطع افقي ساقة درخت نمایانندة سن آن ھستند و عرضشان نشان تعداد دایره
كردن آنھا برخي از  یا لمسظاھرًا در این فكر واھي كھ وجود بعضي حیوانات در مجاورت انسان . مربوطھ

اما این لغزش غیرعادي خود بھ . بخشد، با معاصران خود ھمعقیده بوده است امراض انساني را شفا مي
این تحقیق از حیث تفصیل و دقت در تاریخ مدون . پرستي را با تحقیق دربارة كالبد اسب جبران كرد موھوم

كرده بود ھنگام اشغال میالن توسط فرانسویان از میان رسالة مخصوصي كھ در این باره تھیھ . بیسابقھ بود
اي عصر جدید را  با برابر نھادن و مقایسھ كردن اعضاي بدن انسان و حیوان، كالبدشناسي مقایسھ. رفت

نظریة كھن جالینوس را بھ سویي نھاد، و تحقیقات خود را عمال روي بدن حیوانات انجام . تقریبًا بنیاد نھاد
بد انسان با كلمات اكتفا نكرد، بلكھ اشكالي از آن رسم كرد كھ از تمام اشكال پیشین برتر بھ شرح كال. داد

طرحي براي تدوین یك كتاب در این باره تنظیم كرد و صدھا تصویر و یادداشت براي آن فراھم . بودند
ین، قلب، اشكال بیشمار او از جن» .بیش از سي كالبد انساني را شكافتھ است«كرد كھ  ادعا مي. ساخت

او . كنند ، مغز، و اعضاي عمدة زن این ادعا را تأیید مي ریتین، استخوانھا، عضالت، احشا، چشم، جمجمھ
اولین كسي بود كھ با شكلھا و یادداشتھایي از زھدان، این عضو را بھ روش علمي شرح كرد و توضیحات 

این . استخوان گونھ را رسم كرد نخستین كسي بود كھ شكل حفرة. دقیقي دربارة سھ غشاي دور جنین داد
ھاي قلب یك گاو مرده ریخت تانقش دقیقي از  موم بھ دریچھ. استخوان اكنون بھ غار ھایمور موسوم است

بھ شبكة رگھا بسیار . او نخستین فردي بود كھ مشخصات بطن راست را تعیین كرد. دھلیزھاي آن بردارد
قلب بسیار «: در مورد قلب چنین نوشت. پي نبرددلبستگي یافت، اما بھ ساختمان و عمل آن درست 

گردد، عین آن خوني كھ  خوني كھ ھنگام بازشدن قلب باز مي… . نیرومندتر از سایر عضالت است
پیري را بھ . ھاي بدن را تا حدي بدقت معلوم كرد مسیر رگھا، پیھا، و ماھیچھ» .بندد نیست ھا را مي دریچھ

شروع بھ نگارش كتابي كرد . ري را بھ ورزش نكردن مربوط دانستتصلب شرایین نسبت داد و این بیما
. نام این رسالھ دربارة اندام انسان بود. دربارة تناسب مخصوص جسم انسان براي یاري بھ زیبایي تصویر

زندگي . باره در رسالة خود بھ نام تناسب خداداد نقل كرد دوست او پاچولي قسمتي از عقاید او را در این
از زمان تولد تا ھنگام مرگ تحلیل كرد و آنگاه مقدمات تحقیق دربارة زندگي عقلي را فراھم انسان را 

  آه، كاش یزدان «: نویسد باره چنین مي در این. ساخت

» بزرگترین فیزیكدان قرن پانزدھم«آیا لئوناردو عالم بزرگي بود؟ آلكساندر فون ھومبولت او را 
نظرات لئوناردو، . شمارد مي» بزرگترین كالبدشناسان عصر خود«از ھانتر او را ھمتر دانست، و ویلیام مي
كرد، اصالت نداشت؛ بسیاري از عقاید او در فیزیك از ژان بوریدان، آلبرت  طور كھ ھومبولت گمان مي آن

: شد، مانند وقتي كھ نوشت گاه مرتكب خطاھاي فاحش مي. ساكسي، و سایر پیشینیانش بھ او رسیده بودند
اما چنین لغزشھایي در » .ر ھر جا كھ مماس با ھواي آزاد است، از سطح دریا پایینتر نیستسطح آب، د«

مكانیك . بسیار معدود است» ھرچھ در زمین و آسمان ھست«یك مجموعة بزرگ از یادداشھاي مربوط بھ 
. بودنظري او نشاندھندة ھوش سرشار یك آماتور باذوق و كوشاست؛ او فاقد آموزش، وسایل كار، و وقت 

  .موفقیتش تا این حد در علم، با وجود این موانع و زحمات ھنري او، از معجزات آن عصر معجز آساست

در شأن فلسفھ چنین . داشت ھاي متعدد گاه بھ سوي فلسفھ نیزگام برمي لئوناردو از مطالعات خود در رشتھ
داري كھ نتیجة مستقیم  را واميتو با دلیل متعالي خود تمام معلولھا ! انگیز اي ضرورت شگفت«: گوید مي

ناپذیر، ھرعمل طبیعي، از طریق كوتاھترین فرایند  علل خود باشند، و بنابر یك قانون متعالي و اجتناب
اي از طنین غرورآساي علم قرن نوزدھم دارد، و نشان  این بیان نشانھ» .كند ممكن، از تو اطاعت مي
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اي كھ براي  وازاري در اولین چاپ زندگینامھ. ھ استپرداخت دھد كھ لئوناردو بھ االھیات نیز مي مي
و . آورد لئوناردو مغزي چنان الحادي داشت كھ بھ ھیچ دیني سرفرود نمي«: نویسد مي  ھنرمندان نوشتھ بود،

اما وازاري در چاپھاي بعدي كتاب خود این جملھ » .گفت شخص بھتر است فیلسوف باشد تا مسیحي گاه مي
زد؛ آنان  وبیگاه گریزي بھ روحانیان مي یاري از مسیحیان زمان خود، لئوناردو گاهمانند بس. را حذف كرد

» سكة قلب«كرد و بھ  لوح، با معجزات كاذب، متھمشان مي نامید؛ بھ فریفتن مردم ساده را فریسیان مي
مبارك،  در یك جمعة. زد كردند، پوزخند مي ھاي آسماني؛ كھ ایشان با پول رایج این جھان معاوضھ مي سفتھ

امروز اھل جھان ھمھ عزادارند، زیرا صدھاسال پیش مردي در شرق زندگي را بدرود «: چنین نوشت
شوند  پنداشت كھ قدیسان مرده قادر بھ شنیدن دعاھایي كھ بھ سویشان فرستاده مي ظاھرًا چنین مي» .گفت

كھ ستایش افراد انساني را بیش توانستم كساني را  كاش چنان قدرت زبانیي داشتم كھ مي«: نویسد مي. نیستند
اند مردم را چون خدایان بستایند خطاي فاحشي  آنھا كھ خواستھ… ستایند تقبیح كنم  از عبادت خورشید مي

او در حذف تمثالنگاري مسیحي، بیش از ھر ھنرمند دیگر دوران رنسانس، جسارت بھ » .اند مرتكب شده
را روي زانوي مادرش نشاند، و عیسي را در حال كوشش ھا را از میان برد، مریم عذرا  ھالھ. خرج داد

دید، و بھ یك روان روحاني معتقد بود، اما  در ماده ذھن مي. براي سوار شدن برپشت برة نمادي نشان داد
در . تواند از طریق ماده، و در تجانس با قوانین الیتغیر، عمل كند اندیشید كھ روح فقط مي ظاھرًا چنین مي

گونھ كھ زندگي را  مرگ ھمان«، اما »تواند با فساد بدن فاسد شود روح ھرگز نمي«: نوشتباره چنین  این
  سازد، حافظھ  منھدم مي

در بعضي عبارات خود الوھیت را با شوق و » .تواند عمل كند نھ احساس روح بدون جسم نھ مي«و 
برابر » ضرورت«و ستاید، اما در قسمتھاي دیگر آثارش خدا را با طبیعت قانون طبیعي  خضوع مي

  .مذھب او تا آخرین سالھاي عمرش یك ھمھ خدایي رازورانھ بود. داند مي

VIII - ١۵١٩-١۵١۶: در فرانسھ  

اش  و چھار سالگي با تني بیمار وارد فرانسھ شد و با دوست صمیمي بیست و چھارسالھ لئوناردو در شصت
كھ در آن زمان  –واز، در ساحل رود لوار بین شھر و قصر آمب  فرانچسكو ملتسي در خانة زیبایي در كلو،

نقاش، مھندس، معمارشاه، «بھ موجب قراردادي با فرانسواي اول، عنوان . سكنا گزید - غالبًا مسكن شاه بود
. بھ كار مشغول شد) دالر ٨‘٧۵٠(كراون  ٧٠٠اي بھ مبلغ  یافت و با مواجب سالیانھ» و مكانیسین كشور

برد  از مصاحبت لئوناردو لذت مي. شمرد در زمان انحطاطش گرامي ميفرانسوا سخي بود و نبوغ را حتي 
گاه مردي بھ جھان نیامده است كھ دانش لئوناردو را داشتھ باشد،  گفت كھ ھیچ مي«و، بنا بھ روایت چلیني، 
» .دست است، بلكھ فیلسوف بزرگي نیز ھست سازي، نقاشي، و معماري چیره زیرا نھ تنھا در مجسمھ

  .دشناختي لئوناردو و پزشكان دربار فرانسھ را متحیر ساختطرحھاي كالب

نمایشھاي توأم با رقص و آواز براي مجالس . كرد گرفت با جدیت كار مي تا چندي در ازاي مزدي كھ مي
داد؛ براي متصل ساختن رودھاي لوار و سون بھ وسیلة چند كانال، و براي خشكاندن  شاھانھ ترتیب مي

. كرد، و محتمال در طراحي قسمتھایي از قصر لوار سھیم بوده است ھایي طرح مي باتالقھاي سولوني نقشھ
شاید پس از سال . اي در دست است كھ در تنظیم نقشة قصر زیباي شامبور نیز شركت داشتھ است قرینھ

كمتر نقاشي كرده باشد، زیرا در آن سال طرف راست بدنش بھ علت سكتة ناقص فلج شد؛ با دست  ١۵١٧
حال بس شكستھ شده بود و اندام . كرد، اما براي رسم تصاویر دقیق بھ ھر دو دست نیازمند بود ميچپ كار 

و صورت زیباي زمان جوانیش، كھ داستان آن پس از نیم قرن بھ وازاري رسیده بود، اثري برجاي نمانده 
داده و عشق او بھ  اعتماد بھ نفس مغرورانة سابق و آرامش روحي پیشین جاي خود را بھ رنج انحطاط. بود

وصیتش بسیار ساده بود، اما تقاضا كرد كھ در تدفینش تمام مراسم . زندگي تبدیل بھ امید مذھبي شده بود
ھمان طور كھ پس از یك روز كار رضایتبخش خواب «: یك بار چنین نوشتھ بود. دیني بھ جاي آورده شود

py  ».سازد شیرین است، ھمانگونھ نیز یك عمر پرحاصل مرگ را شیرین مي
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گوید، اما شاید در آن  مي ١۵١٩مھ  ٢وازاري داستان مھیجي دربارة مرگ لئوناردو در آغوش شاه در 
. جنازة او در رواق كلیساي سن فلورانتن در آمبواز دفن شد. ھنگام فرانسوا در محل دیگري بوده است

من از شرح شدت اندوه خود «: ملتسي خبر مرگ لئوناردو را بھ برادران او داد و در نامة خود چنین افزود
  از مرگ دوستم عاجزم؛ گرچھ جسم من از تندرستي

این اندوه سبب بزرگي دارد؛ ھمة مردم در فقدان . مند است، اما روحم تا پایان عمر غمگین خواھد بود بھره
ان خداي قادر متعال رو. چنین مردي عزادارند، زیرا بھ وجود آوردن نظیر او از عھدة طبیعت خارج است

  »!وي را تا ابد شاد كناد

كدام یك از ما داراي چنان تنوع معلومات و مھارتھایي ھست كھ  –لئوناردو را چگونھ باید ارج نھیم؟ 
اختیار بر  بتواند دربارة منزلت چنین مرد جامع الفضایلي قضاوت كند؟ جادوي ذھن بس بارورش ما را بي

بزرگترین . غھ كنیم، زیرا او در تصور غنیتر بود تا در كاردارد كھ دربارة كامیابیھاي بالفعلش مبال آن مي
دانشمند یا مھندس یا نقاش یا پیكرتراش عصر خود نبود، فقط مردي بود كھ ھمة این فضایل را با ھم داشت 

ھاي پزشكي آن زمان استاداني بودند  در دانشكده. كرد و در ھر زمینھ با بھترین صاحبان فضل رقابت مي
در تشریح بیش از لئوناردو بود؛ جالبترین كارھاي مھندسي در میالن پیش از ظھور  كھ اطالعاتشان

لئوناردو انجام گرفتھ بود؛ رافائل و تیسین مجموعًا تابلوھاي ظریفتري از تابلوھاي لئوناردو بھ جاي 
ھذا،  مع. ندتر بود اندیش تر بود؛ ماكیاولي و گویتچاردیني ژرف اند؛ میكالنژ در پیكرتراشي زبردست گذاشتھ

مطالعات لئوناردو دربارة اسب شاید بھترین كار او در مبحث كالبدشناسي آن زمان بوده است؛ لودوویكو و 
سزار بورژیا وي را از میان تمام ھنرمندان ایتالیا بھ عنوان مھندس دربار خود انتخاب كردند؛ ھیچ یك از 

كند؛ ھیچ نقاشي در ظرافت رنگ  ناردو برابري نميھاي رافائل یا تیسین یا میكالنژ با آخرین شام لئو پرده
ھاي آن زمان بھ قدر  آمیزي یا تجسم احساسات و فكر و مھر بھ پاي لئوناردو نرسیده است؛ ھیچ یك از پیكره

مجسمة گچي سفورتسا، كار لئوناردو، ارج نیافتھ است؛ ھیچ تصویري تاكنون برتر از مریم عذرا، كودك، 
قانون «چیز در فلسفة رنسانس فایقتر از نظریة  شناختھ نشده است؛ و ھیچ  ردو،و قدیسھ حنا، اثر لئونا

  . لئوناردو نبوده است» طبیعي

توانست نمایندة زماني  نبود، زیرا چندان نجیب و درونگرا و مھذب بود كھ نمي» دورة رنسانس«او مرد 
بھ تمام معنا نبود، زیرا در » نيیك مرد جھا«او . باشد كھ مردانش در حرف و عمل شدید و نیرومند بودند

اما، با تمام نقایص و . توانستند داشتھ باشند االطوار او خصال سیاستمدار و مدیر جایي نمي طبع متنوع
با تأمل بر موفقیتھاي این مرد بزرگ، . محدودیتھایش، كاملترین مرد رنسانس و شاید ھم تمام اعصار بود

آییم، و ایمان خود را بھ  ت خود تاكنون پیموده است بھ شگفت ميما از راه درازي كھ انسان از آغاز خلق
  .كنیم امكانات بشر تجدید مي

IX- مكتب لئوناردو  

ستودند و چندان بھ وي ارج  لئوناردو در میالن گروھي ھنرمندان جوان بھ یادگار گذاشت كھ او را مي
  ھاي  مجسمھ. دنددا نھادند كھ پیروي از سبك او را بر اصالت و ابتكار ترجیح مي مي

/ و ماركو د  چزاره داسستو، جوواني آنتونیو بولترافیو، آندرئا ساالینو، –سنگي كوچكي از چھار تن آنان 
چون كودكاني كھ بر پدر خود گردآمده باشند، در اطراف پایة مجسمة لئوناردو در میدان سكاالي  -اودجونو

اي دیگر نیز مانند آندرئا سوالري، گاودنتسیو فراري، برناردینو د كونتي، فرانچسكو   عده. میالن قرار دارند
بودند كھ ھمھ در كارگاه ھنري لئوناردو كار كرده و ظرافت ترسیم را از او آموختھ بودند، … ملتسي

بودند، ھر دو نقاش دیگر بھ استادي او برخود معترف . كاري یا عمق بھ پاي او برسند آنكھ از جھت ریزه بي
جوواني آنتونیو باتتسي، كھ سودوما لقب . اند یا نھ شناختھ دانیم كھ آیا شخصًا او را مي چند ما بدرستي نمي

pyبرناردینو لویني در آثار خود عنصر . یافتھ است، ممكن است او را در میالن یا رم مالقات كرده باشد
m
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انگیزي كھ در سراسر كارش وجود  تحكام شگفتاما استواري و اس  داد، احساس را بھ حد مبالغھ دخالت مي
گزید؛  را كرارًا برمي» حضرت مریم و كودك«او براي كار خود . داشت داشت او را از مالمت مصون مي

ترین موضوع نقاشي، عالیترین مظھر حیات را بھ شكل نموداري از والدت، تفوق  شاید او را در این كھنھ
او بیش . كرد رسد احساس مي ھرگز پیش از مادر شدن بھ كمال نمياي كھ  عشق بر مرگ، و زیبایي زنانھ

از دیگر پیروان لئوناردو ظرافت زنانة تبسم لئوناردي را ـ نھ رمز آن راـ دریافتھ بود؛ تابلو خانوادة مقدس 
 در آمبروزیان در میالن تقلید دلپذیري است كھ از مریم عذرا، كودك، و قدیسھ حناي استاد؛ و سپوزالیتسیو،

برناردینو، برخالف لئوناردو، ظاھرًا در داستان جذاب . در سارانو، داراي مالحت تصاویر كوردجو است
توانست حس  اي، كھ لئوناردو بزحمت مي باكرة روستاییي كھ خدایي بھ جھان آورد شك نكرد؛ با ورع ساده

ھ در تھ دل مختصر ایماني ھر شكاكي ك. ساخت كند یا بنمایاند، خطوط و رنگھاي تصاویر خود را مالیم مي
داشتھ باشد و ھنوز بتواند یك افسانة دلپذیر و الھامبخش را گرامي شمرد، ھنگام سیر در موزة لوور، در 

ایستد كھ در برابر تصویر  برابر تصاویر خواب عیساي كودك و ستایش مجوسان لویني بیش از آن مي
  .یابد حقیقتي بیش از آن لئوناردو مي یحیاي تعمیددھندة لئوناردو، و در آن دو رضایت خاطر و

سازان،  معدودي از معماران، نقاشان، مجسمھ. با مرگ این مردان برجستھ، عصر بزرگ میالن سپري شد
دادند اھل خود شھر بودند، و بسیاري  انگیز دربار لودوویكو را تشكیل مي و شاعراني كھ گوھرھاي شگفت

ومرجي كھ پس از این  در ھرج. نعمتگاھھاي دیگر شدند  نةاز آنان، پس از سقوط آن ستمگر نجیب، روا
سقوط روي داد، ھیچ استعدادي یافت نشد كھ جایگزین آن نبوغھاي از دست رفتھ شود؛ و یك نسل بعد، تنھا 

با شكوه باقي مانده بود، تنھا یك كاخ بود و یك كلیساي ) آخرین دھة قرن پانزدھم(یادگاري كھ از آن ده سال 
  .جامع

   ھشتمفصل 

  

  توسكان و اومبریا

I - پیرو دال فرانچسكا  

اكنون اگر ما بھ توسكان بازگردیم، خواھیم دید كھ فلورانس مانند یك پاریس دیگر صاحبان استعداد را از 
اكناف توابع خویش در خود گرد آورد و فقط اینجا و آنجا صاحب دھایي را باقي گذاشت كھ ما ضمن سیر 

لوكا از امپراطور شارل چھارم منشور خودمختاري خویش را خرید . درنگ كنیم خود باید براي شناختن او
خاندان لوكزي حقًا بھ كلیساي جامع قرن یازدھم . و تا زمان ناپلئون توانست شھري آزاد بماند) ١٣۶٩(

ن در ای. كرد؛ با تعمیرات مكرر، آن را آباد نگاه داشت و بھ موزة ھنري نفیسي تبدیل كرد خود مباھات مي
ھاي رنگي  و شیشھ) ١۴۵٢(جایگاه ھمسرایان : تواند از چند اثر عالي لذت برد كلیسا چشم و روح ھنوز مي

؛ تابلو حضرت مریم باقدیس استفانوس و )١۴٠۶(؛ آرامگاھي ساختة یا كوپو دال كوئرچا )١۴۵٨(آن 
یبا از آثار پسر لوكا، ؛ یكي از غنیترین كارھاي بارتولومئو؛ و چند نقاشي ز)١۵٠٩(یحیاي تعمید دھنده 

  .ماتئو چیویتالي

چنان نظم شھر را مختل ساخت » سیاھان«و » سفیدھا«كشكمش . پیستویا فلورانس را بر آزادي ترجیح داد
از آن پس ). ١٣٠۶(كھ حكومت آن از شوراي شھر فلورانس تقاضا كرد ادارة آن را در دست گیرد 

ند دستیار، براي جوواني دال روبیا، و چ. پیستویا ھنر خود را نیز، مانند قوانین خویش، از فلورانس گرفت
ھفت «این نقوش مربوط بود بھ . اي از نقوش برجستھ با سفالینة لعابي فروزان ساختند بیمارستان چپو، كتیبھ py
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پوشاندن برھنگان، سیر كردن گرسنگان، پرستاري از بیماران، دیدار با زندانیان، پذیرایي از : »كار نیك
  .تدفین مردگان، و تسلي داغدیدگان  غریبان،

توانست كوھھایي از مرمر را تبدیل بھ كلیسا و تعمیدگاه و برج كج  كھ وقتي آنقدر ثروتمند بود كھ ميپیزا، 
  .الجیشیش در دھانة رود آرنو بود كند، مكنت خود را مدیون موقعیت سوق

مردم پیزا ھرگز بھ این بندگي حاضر نشدند ). ١۴٠۵(بھ ھمان سبب، فلورانس آن را بھ انقیاد خود در آورد 
شوراي شھر فلورانس تمام مردان قادر بھ حمل اسلحھ را  ١۴٣١در سال . بار بھ شورش برخاستند چندینو 

از پیزا بیرون راند و زنان و كودكان آنھا براي جلوگیري از ھر حركت مخالفي بھ عنوان گروگان نگاه 
ده سال با سربازان براي اعالم استقالل خود استفاده كرد؛ چھار) ١۴٩۵(پیزا از تجاوز فرانسھ . داشت

ھا، كھ  بسیاري از خانواده. مزدور جنگید؛ و سرانجام، پس از یك مقاومت بسیار دلیرانھ، از پاي درآمد
در میان اینان اجداد سیسموندي  –دادند، بھ فرانسھ یا سویس مھاجرت كردند  تبعید را بھ بردگي ترجیح مي

. در كتابي بھ نام تاریخ جمھوریھاي ایتالیا نوشت شرح غرایي دربارة این وقایع ١٨٣٨مورخ بودند كھ در 
فلورانس كوشید تا حكومت مستبدانة خود را با مساعدت مالي بھ دانشگاه پیزا و اعزام ھنرمندان خود براي 

پیراستن كلیساي جامع و كامپوسانتو آن شھر جبران كند؛ اما حتي فرسكوھاي مشھور بنوتتسو گوتتسولي 
. شناسي محكوم بھ انحطاط بود آرامش بخشند انستند شھري را كھ از لحاظ زمیندر آن گورستان مقدس نتو

زیرا آوار آبرفتي رود آرنو تدریجًا خط ساحل را بھ درون دریا پیش برد و بندر جدیدي در لگھورن 
در نتیجھ، پیزا موقع بازرگاني خود را، كھ ھم موجب سعادت و . ، ده كیلومتر دورتر، ایجاد كرد)لیوورنر(
  . م باعث نكبتش شده بود، از دست دادھ

اي بیش نبود،  ، كھ این محل دھكده۴۵٠در حدود سال : سان جیمینیانو نام خود را از قدیس جمینیان گرفت
این شھر در قرن چھاردھم تا حدي سعادتمند شد، اما . قدیس جمینیان آن را از تاخت و تاز آتیال نجات داد

بندیھاي خطرناكي دست زدند و پنجاه و شش برج مستحكم در آن ساختند كھ  ھاي ثروتمند آن بھ دستھ خانواده
تعداد آن برجھا اكنون بھ . مشھور ساخت] داراي برجھاي زیبا[توري  آن را بھ نام سان جیمینیانو دال بلھ

این كشمكش چندان شدید شد كھ مردم شھر انضمام آن را بھ قلمرو  ١٣۵٣در . سیزده تقلیل یافتھ است
از آن پس زندگي ظاھرًا از آن . س بیشتر از استقاللش صالح دیدند و با طیب خاطر بھ آن تسلیم شدندفلوران

دومنیكو گیرالندایو نمازخانة سانتافینا را ساخت كھ براي فرسكوھاي بسیار زیبایش . شھر رخت بربست
آگوستینو  ي سانتھایي از زندگي قدیس آوگوستینوس را در كلیسا مشھور است؛ بنوتتسو گوتتسولي صحنھ

كرد؛ و بندتو دا مایانو براي آن مكانھاي  رسم كرد كھ با نقش نمازخانة مدیچي كار دومنیكو برابري مي
اما تجارت بھ مجراھاي دیگري افتاد، صنعت بیرونق شد، و ذوق و . مقدس محرابھایي بس دلپذیر ساخت

زیست؛  رو بھ انھدام خود در رخوت مي ھاي تنگ و برجھاي سان جیمینیانو با كوچھ. ابداع از میان رفت
اي از زندگي قرون وسطایي است، بھ صورت یك یادگار  ایتالیا این شھر را، كھ تصویر نیم زنده ١٩٢٨در 

  .ملي درآورد

و پنج كیلومتري فلورانس، آرتتسو قرار داشت كھ یك نقطة حیاتي در شبكة دفاع و تجارت  در شصت
   ١٣٨۴آرزوي تسلط بر آن بیتاب بود؛ در حكومت فلورانس در . فلورانس بود

آرتتسو . آنژو خرید، و ساكنان آن ھرگز این ننگ را فراموش نكردند/ فلورانس آن شھر را از دوك د
پترارك، آرتینو، و وازاري را در دامان خود پرورش داد، اما نتوانست آنان را نگاه دارد، زیرا روح آن 

شد، از آرتتسو بھ پیزا رفت و در  ینلو، كھ آرتینو نامیده ميلوكاسپ. ھنوز بھ قرون وسطي تعلق داشت
، اما تصویر عیسي و )١٣٩٢- ١٣٩٠(ھاي نبرد ساخت  كامپوسانتو فرسكوھایي مھیج از ھیجانھاي صحنھ
اگر بخواھیم گفتة وازاري را بپذیریم، باید . انگیز كشید مریم و قدیسان را نیز با ورع و خلوصي شگفت

انگیز مصور كرده بود كھ او بھ خوابش آمد و چنان مالمتش كرد كھ  ان را چنان نفرتبگوییم كھ لوكا شیط
py  .البتھ در نود و نھ سالگي - از ترس مرد
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بورگوسان سپولكرو، واقع در شمال خاوري آرتتسو، در قسمت علیاي رود تیبر، چندان كوچك بود كھ 
دتو بھ مناسبت نام مادرش دالفرانچسكا نامیده پیرو دي بن. اي بھ جھان تقدیم كند نتوانست ھنرمند عالیرتبھ

شد؛ زیرا مادرش ھنوز او را آبستن بود كھ پدرش مرد؛ بنابراین تكفل او صرفًا بھ عھدة مادر ماند كھ او  مي
. كرد و با كوشش خود تعلیمات او را در ریاضي و ھنر بھ مدارج عالي رساند را راھنمایي و یاري مي

لكرو متولد شده بود، نخستین ذكري كھ از او بھ عمل آمده این است كھ در گرچھ او در بورگو سان سپو
این ھمان سالي بود كھ كوزیمو شوراي فرارا را بھ فلورانس آورد؛ پیرو . در فلورانس بوده است ١۴٣٩

گویا لباسھاي با شكوه اسقفھا و شاھزادگان بیزانسي را كھ براي مذاكره دربارة اتحاد كلیساي یونان با 
توان تصور كرد كھ او فرسكوھاي مازاتچو را در  با اطمینان بیشتري مي. ساي روم آمده بودند دیده بودكلی

پیرو، . نمازخانة برانكاتچي مالحظھ كرده بود؛ این كار براي ھر دانشجوي ھنر در فلورانس عادي بود
ار صاحب صولتان جالل، قدرت، و استحكام ژرفانمایي مازاتچورا در ھنر باوقار گیرنده وریش شاھو

  .شرق درھم آمیخت

. وشش سالگي بھ عضویت انجمن شھر برگزیده شد ، در سن سي)١۴۴٢(پیرو پس از بازگشت بھ بورگو 
سھ سال بعد نخستین مأموریت خود را براي رسم تابلو حضرت مریم مھربان جھت كلیساي سان فرانچسكو 

جماعتي از : محفوظ است، شامل این تصویرھاست این تابلو، كھ ھنوز در پاالتتسو كومونالھ. دریافت كرد
اش، جبرائیل با قیافة جدیش در حال  قدیسان غمگین، مریم عذرا با ھشت فرشتة ثناخوان بر روي جامھ

مادر «اعالم بشارت مادر شدن مریم، عیساي مصلوب با لباس و قیافة نیمھ روستایي، و اشكال با روحي از 
ھیچ احساس جمیل : ین نقاشي تقریبًا نیمھ بدوي است، اما نیرومند استا. و قدیس یوحناي حواري» داغدار

گونھ تھذیب و صفاي آرماني ندارد؛ بلكھ اشخاص آن  یا تزیین ظریفي در آن نیست؛ داستان دلگداز آن ھیچ
ھذا در سكوت رنج خود، و در دعاھا و  بدنھایي چركین و فرسوده از تالش حیات دارند، و مع

  .كنند ش، بھ آسمان نجابت عروج ميبخشایشگریھاي خوی

  در. جا خواستار ھنرش بودند شھرت او اكنون سراسر ایتالیا را فرا گرفتھ بود و ھمھ

روگیر وان در وایدن در آن ھنگام نقاش . كرد كاخ دوكي را با نقاشیھاي دیواري تزیین مي) ١۴۴٩(فرارا 
) ١۴۵١(در ریمیني . رنگھاي روغني از او آموختاي از فن نقاشي نو را با  دربار بود؛ احتماًال پیرو شمھ

ھنر، را حین دعا، در حالي كھ حضور دو  تصویر سیگیسموندو ماالتستا، جبار و آدمكش و ضمنًا حامي
، ١۴۶۴و  ١۴۵٢در آرتتسو، در فواصل میان سالھاي . ، نقاشي كرد(!)افزودند سگ بر اجر دعایش مي

این . عھ فرسكو ساخت كھ نمایندة اوج اعتالي ھنر او ھستندپیرو براي كلیساي سان فرانچسكو یك مجمو
با واقعة تصرف آن از طرف خسرو دوم پادشاه  –فرسكوھا بیشتر بیانگر ماجراي صلیب واقعي بودند 

؛ در عین حال، شامل )ھرقل(ایران، و بازستاندن و بازنھادن آن در اورشلیم توسط امپراطور ھراكلیوس 
مرگ آدم، مالقات ملكة سبا با سلیمان، و غلبة قسطنطین برما كسنتیوس در : قبیل باشد، از وقایعي دیگر مي

جسم نزار آدم در حال مرگ، چھرة فرسوده و : عناصر برجستة این فرسكوھا عبارتند از. پل میلویوس
ة پستانھاي آویزان حوا، بدنھاي نیرومند پسران آن دو، قیافة تقریبًا مردانة دخترانشان، موكب مجلل ملك

سبا، چھرة ژرف آساي سلیمان، تابش ناگھاني نور در رؤیاي قسطنطین، اضطراب سربازان و اسبان در 
  .اینھا از جملھ فرسكوھاي جالب دوران رنسانس ھستند –پیروزي ھراكلیوس 

شاید در فواصل این كوشش مھم، پیرو محجر محرابي براي كلیساي پروجا تزیین، و نیز چند نقاشي 
تصویرھاي اخیرالذكر بعدًا با سفیدكردن دیوار محو شدند تا براي كلك . كان ترسیم كرددیواري در واتی

این اثر . ، در اوربینو مشھورترین اثر خود را بھ وجود آورد١۴۶٩بھ سال . سحرآساي رافائل جا باز كنند
ونة راستش در یك جشن نظامي، بیني فدریگو شكست و گ. تصویر جالبي بود از دوك فدریگو دامونتھ فلترو

آسیب است، اما خالھاي فراوان دارد، و بیني شكستھ را  پیروگونة چپ را نشان داد كھ بي. خراش برداشت
بستھ، و صورت جدي او شخص مدبري را  اي تصویر كرد؛ لبان محكم، چشمان نیمھ با رئالیسم جسورانھ

ھذا، در این  ا كرده است؛ معاعتناست و شھوت ثروت و قدرت را اطف دھد كھ بھ لذات دنیوي بي نشان مي
ساخت مجالس بزم در دربار برپا سازد و كتابخانة  وجنات، آن ذوق لطیفي كھ فدریگو را وادار مي
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توأم با این تصویر، در یك تابلو . ھاي خطي كالسیك و مذھب گردآورد ھویدا نیست مشھوري از نسخھ
: شود تیستا سفورتسا زوجة فدریگو دیده ميدیگر، كھ اكنون در موزة اوفیتسي قرار دارد، نیمرخي از با

ھا، آسمان شفاف، و  اي از مزارع، تپھ اي تقریبًا ھلندي، پریده رنگ، و حتي قدري زردگون، در زمینھ چھره
شوند، دو تابلو از مراسم  پیرو در پشت این دو تصویر، كھ مانند كتاب باز و بستھ مي. ھاي قصر كنگره

گو بر گردونة نصرت، و دیگري باتیستا، با مھابتي كھ زیبندة یك ملكھ یكي فدری –رسم كرد » پیروزي«
  .این ھر دو تصویر در كمال ظرافت و زیباییند. است

بھ گمان وازاري او كور شده . ، در شصت وچھار سالگي، بھ بیماري چشم مبتال شد١۴٨٠پیرو در حدود 
  اي پیري و ضعفدر آن سالھ. توانست خوب نقاشي كند بود، ولي ظاھرًا ھنوز مي

   

  

  تك چھرة دوك فدریگو دا مونتھ فلترو؛ گالري اوفیتسي، فلورانس،: پیرو دال فرانچسكا

شاگرد وي، . اي درباب روابط و سنتھاي ھندسي اجزاي تصویر نوشت اي دربارة ژرفانمایي و مقالھ رسالھ
ود، اقتباس كرد؛ و شاید بھ لوكا پاچولي، نظرات او را، كھ در كتابي تحت عنوان تناسب خداداد نوشتھ ب

  .ھمین وسیلھ عقاید ریاضي پیرو در مطالعات لئوناردو از ھندسة ھنر مؤثر افتاده است

چون بھ زمان او بیندیشیم و در نظر . دنیا كتابھاي پیرو را فراموش، اما نقاشیھاي او را دوباره كشف كرد
ود را آغاز كرد، او را باید در ردیف نقاشان بگیریم كھ كار او درست وقتي تمام شد كھ لئوناردو فعالیت خ

ھاي تابلوھایش خشنند و بسیاري  نمایند، چھره تصاویر او خام مي. درجة اول قرن پانزدھم ایتالیا قرار دھیم
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بخشد وقار آرام، سنگیني شاھانھ، و  آنچھ بھ آنھا مالیمت و نجابت مي. از آنھا گویي قالب فالندري دارند
كند این است كھ  آنچھ خشونت و خامي آنھا را جبران مي. ین حال مؤثر آنھاستنیروي مضبوط و در ع

طرحھاي وي انسجام ھماھنگ دارند و، باالتر از ھمھ، دست پیرو، بدون دخالت احساس و تخیل آرماني، 
  .در ترسیم آن چیزي كھ چشم دیده و ذھن تصویر كرده، وفادار است

رنسانس چندان دور بود كھ نتوانست بھ كمال احتمالي ھنر آن  پیرو از كانون فعالیت متراكم ھنري دورة
ھذا، سینیورلي از شاگردان او بود، و لوكا در تشكیل  مع. مند شود برسد، یا از تأثیر ھنر خود كامًال بھره

پدر رافائل پیرو را بھ اوربینو دعوت كرد؛ گرچھ این دعوت چھارده سال پیش . سبك خود از او مدد گرفت
رافائل صورت گرفتھ بود، آن جوان برومند ظاھرًا نقاشیھاي پیرو را در اوربینو و در پروجا دید  از والدت

اي از قدرت و مالحت ترسیم را از پیرو فراگرفت؛ تصویر  ملوتتسو دا فورلي شمھ. و مطالعھ كرد
میالد  -یي خودفرشتگان نوازندة ملوتتسو در واتیكان یادآور مالئكي ھستند كھ پیرو در یكي از آثار نھا

درست ھمان گونھ كھ فرشتگان : كشیده است –مسیح، كھ اكنون جزو ذخایر نگارخانة ملي لندن است 
گونھ، انسانھا میراث خود را بھ  بدین. آورند خوان پیرو تابلو ھماوایان لوكا دالروبیا را بھ خاطر مي نغمھ

  .مدن استكنند، و این انتقال نیمي از تكنیك ت آیندگان خویش منتقل مي

II - سینیورلي  

آورد، التتسارو وازاري، جد  ھنگامي كھ پیرو دال فرانچسكا شاھكارھاي خود را در آرتتسو بھ وجود مي
لوكا در . اعالي وازاري مورخ، لوكا سینیورلي جوان را بھ خانة خود دعوت كرد تا نزد پیرو تحصیل كند

وقتي پیرو براي تعلیم ). ١۴۴١(تسو، متولد شدكورتونا، در حدود بیست وسھ كیلومتري جنوب خاوري آرت
در این . او آمد، او چھاردھسالھ بود، و ھنگامي كھ آموزش نزد پیرو را بھ انتھا رساند، بیست و چھارسالھ

اي را با دقت و صحت كامل یاد  فاصلھ پیرو با عشق سرشار ھنر استاد را فراگرفت و ترسیم بدن برھنھ
  در كارگاه ھنري خویش. گرفت

طلبید، بلكھ قدرت  گشت؛ از آن زیبایي نمي و بیمارستانھا، در زیر دار و گورستانھا، بھ دنبال بدن انسان مي
شد، غالبًا  داد؛ اگر گاه از رسم تصاویر دیگر ناگزیر مي او ظاھرًا بھ چیز دیگري اھمیت نمي. خواست مي

میكالنژ در نقاشي زنان برھنھ چابكدست  مانند. افزود آن، نقش تن عریاني را نیز بھ آن مي» آراستن«براي 
كرد؛ و در میان مردان، بھ عكس لئوناردو و سودوما، آنھایي را كھ  نبود؛ آنھا را با توفیق ضعیفي رسم مي

كرد كھ بھ منتھاي رشد عضالني رسیده  گزید، بلكھ مردان میانسال را انتخاب مي جوان و زیبا بودند برنمي
  .بودند

گشت و در ھرجا تابلوھایي از  چنین شوري در سر، در شھرھاي ایتالیاي مركزي ميسینیورلي، با داشتن 
پس از بھ جا گذاردن چند اثر در آرتتسو و سان سپولكرو، بھ فلورانس رفت . گذاشت برھنگان بر جاي مي

ر شاید تصوی. مكتب پان را، كھ تصویري بود از خدایان برھنھ، ترسیم و بھ لورنتسو اھدا كرد) ١۴٧۵حد (
در این تابلو مریم . عذرا و كودك را، كھ اكنون در تاالر اوفیتسي است، براي لورنتسو رسم كرده باشد مریم

میكالنژ . و زمینة تصویر بیشتر مركب است از مردان برھنھ  تناسبي بزرگ اما زیباست، عذرا بھ حد بي
  .و گرفتفكر تصویر خانوادة مقدس خود را، كھ براي دوني رسم كرد، از این تابل

مریم عذراي او در تابلو خانوادة . توانست در نقاشي خود متورع نیز باشد ھذا، این شیفتة ابدان برھنھ مي مع
بنا بھ دستور پاپ سیكستوس چھارم، بھ لورتو . مقدس یكي از زیباترین آثار ھنري دوران رنسانس است

از نویسندگان انجیل و سایر قدیسان و نیایشگاه سانتاماریا را با فرسكوھاي زیبایي ) ١۴٧٩حد (رفت 
اي از زندگي موسي براي نمازخانة سیستین  سھ سال بعد، بھ رم عزیمت كرد و در آن شھر صحنھ. آراست

بھ پروجا خوانده شد و  ١۴٨۴در . تناسب در این تابلو پیكرھاي مردان دلپذیرند و از آن زنان بي. رسم كرد
pyاز آن پس ظاھرًا در كورتونا مسكن گزید و در آنجا . یت ساختدر كلیساي جامع آنجا چند فرسكو كم اھم
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بیشتر براي انجام  - كرد كشید؛ گاه آن شھر را ترك مي تصویرھایي براي ارسال بھ نقاط دیگر مي
در رواق صومعة مونتھ اولیوتو در كیوزوري، نزدیك سینا، . مأموریتھاي مھم در سینا، اورویتو، و رم

براي كلیساي سانت آگوستینو در سینا نقاشي محراب . بندیكتوس را رسم كرد ھایي از زندگي قدیس صحنھ
براي كاخ . كھ جزو بھترین كارھاي اوست؛ اكنون فقط دو طرف این تابلو باقي مانده است -را تكمیل كرد

یل بھ آنگاه براي ن. ھا را رسم كرد دیكتاتور سینا، پاندولفو پتروتچي، قسمتھایي از تاریخ كالسیك یا افسانھ
  .عالیترین موفقیتھاي خود بھ اورویتو رفت

قبًال . شوراي كلیساي آن شھر بیھوده در انتظار پروجینو بود كھ بیاید و نمازخانة سان بریتسیو را تزیین كند
سینیورلي را احضار كرد و بھ او  ١۴٩٩در . پیشنھاد پینتوریكیو را بررسي، ولي آن را رد كرده بود

كھ نیم قرن پیش بھ دست فرا آنجلیكو در محراب نمازخانھ آغاز شده بود بھ اتمام  دستور داد كھ كاري را
این محراب در كلیساي جامع از تمام محرابھاي دیگر محبوبتر بود، زیرا در باالي آن تصویر . برساند

  بود كھ» حضرت مریم سان بریتسیو«كھني از 

توانست درد زایمان را تسكین دھد، عاشقان و شوھران را وفادار نگاه دارد، تب نوبھ را  بھ گمان مردم مي
در زیر فرسكوھاي سقف، كھ فرا آنجلیكو صحنة واپسین داوري را . برطرف كند، و طوفان را آرام سازد

ضد  - ابھي نقاشي كردبا روح كامل امیدھا و ترسھاي قرون وسطایي ساختھ بود، سینیورلي موضوعات مش
اما این موضوعات كھنھ براي . مسیح، پایان جھان، رستاخیز مردگان، بھشت، و سقوط گنھكاران بھ دوزخ

او فقط قالبي بودند كھ بتواند در آن مردان و زنان برھنھ را بھ صدھا شكل مختلف، و صدھا گونھ مسرت و 
توانست چنین  ود نیامده بود، رنسانس بار دیگر نمياگر تابلو واپسین داوري میكالنژ بھ وج. رنج، نشان دھد

ھاي  تصویر سینیورلي پر است از بدنھاي شكیل یا بدشكل، چھره. منظرة درھمي از جسم انساني ببیند
ھاي آتش،  حیواني یا آسماني، صورتھاي پر آژنگ شیاطین، سكرات دوزخیان و پیچ و تاب آنان در شعلھ

آیا سینیورلي از این . دن دندانھایش یا شكستن استخوان رانش با چماقشكنجة یك گنھكار از طریق خرد كر
برد، یا بھ وي دستور داده بودند كھ براي تشویق زھد بدین نحو نقاشي كند؟ در ھر صورت  مناظر لذت مي

اي از جایگاه ضد مسیح، در حالي كھ با روح آرامي كھ خاص نجات یافتگان  او شبیھ خود را نیز در گوشھ
  . نگرد، رسم كرد آن جماعت پرغوغا مي است بھ

سینیورلي پس از صرف سھ سال وقت بر روي این فرسكوھا، بھ كورتونا بازگشت و مسیح مرده را براي 
وازاري . در این ھنگام بود كھ در مرگ پسر عزیزش سوگوار شد. كلیساي سانتا مارگریتا نقاشي كرد

آنكھ اشكي  العاده، بي را عریان كرد؛ آنگاه با نیرویي خارقوقتي جنازة پسر را نزدش آوردند، او «: گوید مي
بریزد، آن را نقاشي كرد تا بتواند ھمواره در این اثر خود، بر آنچھ طبیعت بھ او داده و بخت بد از وي 

  ».گرفتھ بود، نیك بنگرد

یولیوس  با پروجینو، پینتوریكیو، و سودوما، از طرف. بدبختي دیگري بھ او روي آورد ١۵٠٨در سال 
در جریان كار، رافائل سررسید و با اولین . دوم مأموریت یافت كھ اطاقھاي پاپ را در واتیكان تزیین كند

سینیورلي در آن زمان . فرسكوھاي خود چنان پاپ را مفتون ساخت كھ او عذر سایر نقاشان را خواست
ھذا، یازده سال بعد، براي  عم. شصت وھفت سال داشت و شاید مھارت و استواري دستش از بین رفتھ بود

این تصویر . موفقیت شایاني كھ در نقاشي یك محراب نصیبش شده بود، مورد تحسین فراوان قرار گرفت
پس از پایان آن، برادران گروه بھ كورتونا آمدند . سان جیروالمو در آرتتسو ساختھ بود  را بھ سفارش گروه

سینیورلي با آنھا رفت و بار . و بر دوش خود حمل كردندو این تصویر مریم عذرا و قدیسان را تا آرتتس
آنجا جورجو وازاري، كھ در آن ھنگام طفلي ھشت سالھ بود، او را دید و . دیگر در خانة وازاري ساكن شد

سینیورلي كھ شبابي پرشور داشت، اكنون پیرمردي . مند شد در نتیجة تشویقھاي او بھ تحصیل ھنر عالقھ
گذشت، زندگي نسبتًا مرفھي در زادگاه خویش داشت، و  بود؛ ھشتاد سال از عمرش ميمالیم و مھربان شده 

در ھشتادوسھ سالگي براي آخرین بار بھ عضویت شوراي شھر كورتونا برگزیده . مورد تكریم عموم بود
py  .زندگي را بدرود گفت) ١۵٢۴(در ھمان سال . شد
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  یساي اورویتو، نمازخانة سان بریتسیو،پایان جھان، فرسكو؛ كل) جزئي از: (لوكا سینیورلي

صاحبنظران برجستھ را عقیده بر این است كھ شھرت سینیورلي دون شأن اوست؛ اما در حقیقت فوق آن 
نمایي مایة  بوده است؛ رسامي چابكدست بود كھ مطالعاتش در كالبدشناسي، ھیئت اندام، ژرفانمایي و كوتاه

گاه در تصویرھاي مریم عذرا بھ حدي از . سم انسان دلپذیر استشگفتي است؛ كار او در تركیب و تزیین ج
اما در مورد بقیة . آورند خوان او در لورتو اذھان با تمیز را بھ وجد درمي رسد، و فرشتگان نغمھ رقت مي

گونھ نرمي احساسات، مالحت شھواني،  توان مبشر كالبدشناسي ھنري بدن دانست، ھیچ كارھایش او را مي
داد كھ وظیفة بدن  گي، و سحرسایھ روشن پردازي در آنھا وجود ندارد؛ او كمتر تشخیص ميدرخشندگي رن

آن است كھ تجلي و ابزار بیروني روح یا شخصیت ظریف و غیرقابل لمس باشد، و شاھكار ھنر، یافتن و 
میكالنژ از سینیورلي این پرستش . فاش ساختن آن روحي است كھ در زیر حجاب بدن قرار دارد

دشناسي، یعني گم كردن ھدف در وسیلھ، را فراگرفت و در واپسین داوري نمازخانة سیستین، بھ مقیاس كالب
وسیعتري، جنون فیزیولوژیك فرسكوھاي اورویتو را تكرار كرد؛ اما بر سقف ھمان نمازخانھ، و نیز در 

یورلي، نقاشي با یك گام در كارھاي سین. داد مجسمة خود، بدن را بھ منزلة نداي روح مورد استفاده قرار مي
  .از وحشتھا و رقتھاي ھنر قرون وسطایي بھ مرحلة مبالغات پیچیده و بیروح سبك باروك رسید
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در سدة پانزدھم این شھر با . در قرن چھاردھم، سینا در تجارت، حكومت، و ھنر با فلورانس ھمگام بود
چنان از پاي درآمد كھ نظیرش در ھیچ شھر اروپایي دیگر دیده ھا  آشوب ناشي از خصومت متعصبانة فرقھ

افتادند؛  كردند؛ ھریك از آنھا بھ نوبة خود با شورشي برمي پنج گروه بنوبت بر شھر حكومت مي. نشده بود
توان مرارت این كشمكش  مي. شدند رسیدند، تبعید مي و اعضاي با نفوذ آن، كھ گاه بھ چندین ھزار نفر مي

یك شاھد عیني تجمع . دریافت) ١۴٩۴(ھا براي پایان دادن بھ آن یاد كردند  ندي كھ دوتا از فرقھرا از سوگ
ھاي جداگانة كلیساي جامع شھر، در دل شب و در پرتو یك نور ضعیف، چنین شرح  آنھا را در راھھ

  :دھد مي

ھ با سھمگینترین قرائت این ھشت صفح. شرایط صلح، كھ ھشت صفحھ كاغذ را فرا گرفتھ بود، خوانده شد
سوگندھاي پر از قدح و لعن تكفیر، شتم و تھدید و تعھد مصادرة اموال، و چند محنت  –سوگندھا ھمراه بود 

بایست سوگندشكنان  دیگر كھ شنیدن آنھا بس دھشتناك بود؛ حتي در لحظة مرگ نیز ھیچ آیین مقدسي نمي
بیفزاید؛ این سوگندنامھ چنان بود كھ ھرگز بایست چنان باشد كھ برعقابشان  را رستگار سازد، بلكھ مي

در جناحین محراب، منشیان اسامي تمام كساني را كھ بھ صلیب قسم . وحشتناكتر از آن نشنیده بودم
حین . بوسیدند ایستاد و ھر دو نفر با ھم صلیب را مي در ھر سوي صلیب یك تن مي. نوشتند خوردند مي مي

و نیایش خداوند با آوازخوانان مذھبي، ھمراه با نغمة ارگ، انجام آمد  اداي سوگند، ناقوس بھ صدا درمي
  .گرفت  مي

، پاندولفو پتروتچي دیكتاتور شد و ١۴٩٧در . در میان این آشوبھا خاندان مقتدر پتروتچي بھ حكومت رسید
ارزاني  اي را او تصمیم گرفت كھ بھ سینا آن نظم، آرامش، و استبداد جوانمردانھ. خواند» با شكوه«خود را 

پاندولفو بسیار زیرك بود و ھمواره از ھر . كند كھ موجب اعتالي فلورانس در زمان سلسلة مدیچي شده بود
با مختصري تبعیض، از ھنر حمایت . جست؛ حتي توانست از انتقاد سزار بورژیا بگریزد بحراني سالم مي

این  ١۵٢۵در ). ١۵١٢(مگان شد زد كھ مرگش باعث شادي ھ كرد؛ اما چندان بھ قتل مخفیانھ دست مي مي
  .دوكاتو پرداخت تا خود را تحت حمایت او قرار دھد ١۵,٠٠٠شھر تیره روز بھ امپراطور شارل پنجم 

آنتونیو باریلھ ھنر قرون . ھاي كوتاه و درخشان صلح، ھنر در سینا آخرین خیز خود را برداشت در دوره
ماریانو در كلیساي فونتھ جوستا محراب بلندي با لورنتسو دي . كاري چوب را ادامھ داد وسطایي كنده

مخارج . اي در حوالي سینا گرفت یا كوپو دال كوئرچا نام خانوادگي خود را از قریھ. زیبایي كالسیك بنا كرد
وقتي اورالندو بھ علت طرفداري از یك . ھاي او از طرف اورالندو مالوولتي تأمین شد نخستین مجسمھ

و در آنجا مزار باشكوھي ) ١٣٩٠(تبعید شد، یا كوپو از سینا بھ لوكا رفت فرقة سیاسي شكست خورده 
نتیجھ با دوناتلو و برونللسكي در فلورانس، بھ بولونیا  پس از یك رقابت بي. براي ایالریا دل كارتو بنا كرد

ترین اي از مرمر ساخت كھ از بھ رفت و در طرفین و باالي دروازة سان پترونیو پیكرھا و نقوش برجستھ
ھاي  میكالنژ ھفتاد سال بعد آنھا را دید، قدرت آن پیكره). ١۴٢٨- ١۴٢۵(سازي رنسانس ھستند  آثار مجسمھ

یاكوپو پس از بازگشت بھ سینا، ده سالي در آنجا ماند و . گرفت برھنھ را ستود، و تا مدتي از آنھا الھام مي
در پایة این آبنما نقش برجستة . ، كاركرد)آبنماي مفرح(بیشتر این مدت را روي شاھكار خود، فونتھ گایا 

شد؛ یاكوپو در اطراف این نقش  مریم عذرا را از مرمر ساخت، كھ سرور و حافظ شھر محسوب مي
ھایي از داستانھاي عھد قدیم  را ساخت و براي تكمیل آنھا صحنھ» فضایل ھفتگانة اصلي«تصویر سنگي 

قدرت اجرا و نیروي تصوري كھ  –كان و حیوانات پر كرد افزود، و فواصل میان آنھا را با نقوشي از كود
اھالي سینا، بھ خاطر این كار، او را . در این اثر بھ كار رفتھ نشانة پیش از وقتي از نبوغ میكالنژ است

وي در شصت و . بھ او مزد پرداختند) دالر؟ ۵۵,٠٠٠(كراون  ٢,٢٠٠لقب دادند و » یاكوپوي آبنمایي«
كھ از كوشش بسیار در راه ھنر فرسوده شده بود، جھان را بدرود گفت و اھالي چھار سالگي، در حالي 
  .شھر را عزادار ساخت

این شھر سرفراز در قسمت اعظم دو قرن چھاردھم و پانزدھم صد ھنرمند از نقاط مختلف استخدام كرد تا 
دومنیكو دل  ١۴٢٣تا  ١۴١٣از . كلیساي جامع آن را، كھ اكنون از گوھرھاي تابناك ھنر ایتالیاست، بسازند

كورو از استادان خاتمكاري رنگارنگ و سرپرست كارھاي ھنري كلیسا بود؛ او با ھمكاري ماتئو دي 
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جوواني، دومنیكو بكافومي، پینتوریكیو، و بسیاري دیگر كف آن معبد بزرگ را با مرمر مفروش كرد و در 
ورد كھ صحن آن كلیسا را از صحن تمام روي آن بدین وسیلھ تصویري از داستانھاي كتاب مقدس پدید آ

  .كلیساھاي جھان مشھورتر ساخت

   

  

  میالد مسیح، یكي از چھار نقش برجستة دروازة بزرگ كلیساي سان پترونیو، بولونیا،: یاكوپو دال كوئرچا
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  كشتي نوح، نقش برجستھ؛ كلیساي سان پترونیو، بولونیا،: یاكوپو دال كوئرچا

سانو دي . انگیز ساخت  كلیسا دو حوض تعمید، و لورنتسو و كیتا دو سایبان شگفتآنتونیو فدریگي براي 
، و كیتا و فدریگي ستونھاي آن را با )١۴٣٨-١۴١٧(ماتئو در كامپو بناي لودجا دال مركانتسیا را ساخت 

ا از میان این كاخھ. در قرن چھاردھم چندین كاخ مشھور بنیان نھاده شد. ھاي ھماھنگ آراستند مجسمھ
برناردو  ١۴٧٠و حدود سال . را نام برد… توان سالیمبني، بوئونسینیوري، ساراچیني، و گروتانلي، و مي

آندرئا برنیو براي این . ھایي براي كاخ خانوادة پیكولومیني بھ سبك فلورانسي تھیھ كرد  روسلینو نقشھ
پیكولومیني در آن كلیسا  ؛ و كاردینال فرانچسكو)١۴٨١(خانواده محرابي در كلیساي جامع شھر ساخت 

تا كتابھا و نسخ خطي را، كھ از عمش پاپ پیوس دوم بھ ارث رسیده بود، ) ١۴٩۵(اي ایجاد كرد  كتابخانھ
ماریانو براي كتابخانھ بھترین درھا را، كھ در ایتالیا نظیر نداشت، ساخت؛ و  لورنتسو دي. در آن جاي دھد

رھا، درون قابھاي ساختھ شده با مصالح بنایي، فرسكوھاي روي دیوا) ١۵٠٨- ١۵٠٣(پینتوریكیو و یارانش 
  .ھاي زندگي آن پاپ دانشمند نقاشي كردند دلپذیري از صحنھ

تادئو بارتولي، دومنیكو دي بارتولو، لورنتسو . در قرن پانزدھم سینا از حیث نقاشان درجة دوم غني بود
ماتئو دي جوواني، و   ساني دي پیترو، دي پیترو ملقب بھ وكیتا، ستفانو دي جوواني ملقب بھ ساستا،

ھمگي سنت مذھبي نیرومند ھنر سینا را حفظ، و موضوعات زاھدانھ و قدیسان  –فرانچسكو دي جورجو 
ساستا، كھ اخیرًا بھ واسطة . خواستند قرون وسطي را تا ابد ادامھ دھند كردند، گویي مي غمگین را رسم مي

است، با خطوط و رنگھاي ساده، مجوسان و ھمراھان آنان را، ھوس زودگذر نقادان دوباره شھرت یافتھ 
كنند تا بھ گھوارة عیسي برسند، با زیبایي نقش كرد؛ والدت مریم  كھ موقرانھ از معابر كوھستاني عبور مي

pyاین ھنرمند . عذرا را در یك تابلو نشان داد؛ پیمان قدیس فرانسیس را با فقر در پردة دلربایي مجسم ساخت
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در حالي كھ دستخوش حمالت شدید باد بسیار سردي شده بود كھ از جنوب باختري «؛ ١۴۵٠در سال 
  .، زندگي را بدرود گفت»وزید

فقط در اواخر قرن بود كھ سینا ھنرمندي بھ وجود آورد كھ شھرتش در خوبي و بدي در سراسر ایتالیا 
بدزبانش او را سودوما یعني  نام حقیقي او جوواني آنتونیو باتتسي بود، اما معاصران. طنین افكند

او این لقب را با خوشي پذیرفت، گویي عنواني است كھ . ، لقب دادند، زیرا متجاھر بھ لواط بود»امردباز«
در ورچلي زاد، بعدھا بھ میالن  ١۴٧٧بھ سال . شوند بسیار كسان سزاوار آنند اما در تحصیلش كامیاب نمي

از لئوناردو فراگرفتھ باشد؛ تبسمي كھ در تابلو حضرت مریم بر رفت، و شاید ھم نقاشي و ھم امردبازي را 
لدا، اثر لئوناردو، را چنان خوب . لبان مریم نھاده بود بھ لبخند تصویرھاي كار لئوناردو داوینچي شبیھ است

پس از سقوط لودوویكو، بھ سینا رفت، سبكي از . رفت كار خود آن استاد است تقلید كرد كھ قرنھا تصور مي
شاید در اولین اقامت . بھ تصویر درآورد» مشركانھ«ابداع كرد، وموضوعات مسیحي را با عشقي  خود

اند تا بر او تازیانھ  عیسي را برستون بستھ. خود در سینا بود كھ تصویر عیسي بر ستون را نقاشي كرد
  - زنند، اما ھیچ

وتو مادجوره چند فرسكو ساخت كھ براي راھبان مونتھ اولی. شود گونھ افكندگي در وجنات او مشاھده نمي
اند، اما بعضي  برخي از این فرسكوھا با بیدقتي رسم شده. گفت داستان زندگي قدیس بندیكتوس را باز مي

دیگر چندان سحارند كھ رئیس دیر پیش از پرداختن دستمزد سودوما اصرار كرد كھ، براي حفظ آرامش 
  .فكر در صومعھ، بدنھاي برھنھ را بپوشانند

بھ زادگاه خود رفت، از كار سودوما خوشش آمد و او را بھ رم  ١۵٠٧آگوستینو كیجي بانكدار در  وقتي
پاپ یولیوس دوم این ھنرمند را بھ كار نقاشي یكي از اطاقھاي نیكوالوس پنجم در واتیكان . دعوت كرد

رافائل بھ جاي او . گمارد، اما او بھ اعتبار نام خود چندان تعلل كرد كھ پاپ او را بزودي از خود راند
استخدام شد، سودوما لحظاتي سبك آن استاد جوان را مطالعھ كرد و بخشي از نرمي و مالحت كار او را 

كیجي سودوما را براي نقاشي داستان اسكندر و ركسانھ در ویالي خود استخدام كرد و او را از . دریافت
وس شده بود، سودوما را مشمول عنایت قرار داد چندي بعد لئو دھم، كھ جانشین پاپ یولی. بیكاري نجات داد

جوواني براي این پاپ با نشاط تصویري از لوكرتیا، در حال خودكشي با . و دوباره بھ واتیكان فراخواند
  .عطا كرد» بھادر فرقة مسیح«دشنھ، ساخت؛ لئو پاداش خوبي بھ وي داد و بھ او عنوان 

دوما مأموریتھاي متعددي از روحانیان و دیگران دریافت پس از بازگشت بھ سینا، با چنین افتخاري، سو
گرچھ ظاھرًا شكاك بود، تصویرھایي از مریم ساخت كھ تقریبًا بھ قدر آثار رافائل زیبایي و لطافت . داشت
شھادت قدیس سباستیانوس مخصوصًا با مذاق او موافق بود، و نقاشي او از این موضوع در كاخ . داشتند

در كلیساي سان دومنیكو در سینا، او قدیسھ كاترین در حال اغما را رسم . نداشتھ استپیتي ھرگز باالدست 
. این تصویر چندان واقعپردازانھ بود كھ بالداساره پروتتسي آن را در نوع خود بینظیر دانست. كرد

د بھ نام مي» اعمال حیواني«سودوما، ضمن اشتغال بھ این موضوعات مذھبي، سینا را با آنچھ كھ وازاري 
  :نویسد وازاري چنین مي. خشم آورد

روش زندگي او بیپروا و غیرشرافتمندانھ بود؛ و چون ھمواره مزلفان و امردان را كھ بھ طرزي 
بھ جاي شرم . آورد، نام سودوما را براي خود تحصیل كرد غیرطبیعي مورد عالقة او بودند برخود گرد مي

. خواند نوشت، و آنھا را با نغمة عود مي آن مي  عاري دربارةكرد، اش داشتن از این كار، بھ آن افتخار مي
گوركن، سنجاب، میمون، سیاھگوش، االغ، اسب،  :دوست داشت انواع حیوانات را در خانة خود نگاه دارد

عالوه بر اینھا كالغ سیاھي داشت كھ چنان خوب بھ او … . زاغچھ، كبوتر، و جانوران دیگر از این قبیل
الباب، بھ طوري كھ  كرد، مخصوصًا در پاسخ دق بود كھ آن پرنده صداي او را تقلید مي سخن گفتن آموختھ

سایر حیوانات طوري دست آموز . كردند بسیاري از اشخاص صداي او را با صداي صاحبش اشتباه مي
ساختند؛ خانة او  وخیزھاي عجیب خود او را مشغول مي شدند و با جست بودند كھ ھمواره دور او جمع مي

  .بھ كشتي نوح شبیھ بود
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. با زني از یك خانوادة خوب ازدواج كرد؛ اما بعد از آنكھ آن زن یك فرزند بھ دنیا آورد، او را ترك گفت
  ھنگامي كھ عزت و عایدي خود را در سینا از دست داد، بھ ولترا، پیزا، و لوكا

رھا نیز بھ پایان رسیدند، وقتي كھ این مم. و حامیان جدیدي براي خود جستجو كرد) ١۵۴٢- ١۵۴١(رفت 
او در . بھ سینا بازگشت، ھفت سال با حیواناتش در فقر زیست، و در سن ھفتادودوسالگي بدرود حیات گفت

  .توانست انجام دھد، بھ كمال رسانید ھنر آنچھ را كھ یك دست ماھر، بدون راھنمایي یك روح ژرف، مي

بھ آن شھر آمد،  ١۵٠٨وقتي پروجینو در . افومي بودمردي كھ پس از او در سینا روي كار آمد دومنیكو بك
ھنگامي كھ پروجینو آن شھر را ترك گفت، دومنیكو بھ رم رفت تا . دومنیكو سبك او را بررسي كرد

آموزش بیشتري كسب كند؛ خود را با بقایاي ھنر كالسیك آشنا ساخت؛ و كوشش كرد تا بھ اسرار ھنر 
. در سینا نخست از سودوما تقلید كرد و بعد با او بھ رقابت برخاستبار دیگر . رافائل و میكالنژ پي برد

شوراي شھر از او تقاضا كرد كھ ساال دل كوننسیستوریو را تزیین كند؛ او دیوارھاي آن را در مدت شش 
نتیجة كار از لحاظ فني بسیار درخشان، اما . ھایي از تاریخ روم نقاشي كرد با صحنھ) ١۵٣۵- ١۵٢٩(سال 

  .وحي مرده بوداز لحاظ ر

بالداساره پروتتسي، گرچھ اھل سینا بود، بھ رم . ، رنسانس سینایي پایان پذیرفت)١۵۵١(با مرگ بكافومي 
از آن پس سینا بھ دامان مریم عذرا متوسل شد و خود را با اصالحات كاتولیكي تطبیق داده . مھاجرت كرد

از (جشنھاي نظامي، و مسابقات سالیانة خود و تاكنون اصیل آییني خود را حفظ كرده و، با تورع ساده، 
، مغزھاي خجستھ یا كنجكاو را بھ دام انداختھ و سرسختانھ در برابر تجددخواھي مقاومت ورزیده )١۶۵٩

  .است

IV- اومبریا و خاندان بالیوني  

كھ از مغرب محدود است بھ توسكان، از جنوب بھ التیوم، و از شمال و  -در ناحیة كوھستاني اومبریا
ما وصف این . شھرھاي ترني، سپولتو، آسیزي، فولینیو، پروجا، و گوبیو قرار دارند -مشرق بھ ماركھ

كنیم، زیرا جنتیلھ دا  آغاز مي -كھ در آن سوي مرز در ماركھ قرار دارد -شھرھا را با شرح فابریانو
  .فابریونا پیشگام مكتب اومبریایي بود

تصویرھایي بھ سبك قرون وسطي در : ھنري فایق و بارزي استجنتیلھ چندان شھرتي ندارد، اما شخصیت 
ساخت؛ احساس مبھمي از نفوذ نخستین نقاشان سینا داشت؛ و تدریجًا بھ چنان  گوبیو، پروجا، و ماركھ مي

اي رسید كھ، بھ موجب یك روایت باورنكردني، پاندولفو ماالتستا براي فرسكوسازي نمازخانة  مقام برجستھ
تقریبًا ده سال بعد، سناي ونیز بھ او . دوكاتو پرداخت ١۴,٠٠٠بھ او ) ١۴١٠حد ( برولتو در برشا

نبردي را در تاالر شوراي كبیر نقاشي كند؛ گویا در آن زمان جنتیلھ بلیني درمیان   مأموریت داد كھ صحنة
اخت بعدًا بھ فلورانس رفت و تصویري از ستایش مجوسان در كلیساي سانتاترینیتا س. شاگردانش بود

این تصویر ھنوز در . كھ حتي فلورانسیھاي مغرور این تصویر را بھ منزلة شاھكاري ستودند) ١۴٢٣(
  تاالر اوفیتسي مضبوط

كوكبة زیبایي از شاھان و موكبشان، اسبان شكیل، گاوان اصیل، میمونھاي : اجزاي آن عبارتند از. است
ودك جذابي ھستند كھ دست متجسسي بر سر برپا نشستھ، سگان چابك، مریمي زیبا؛ ھمة اینھا متوجھ ك

انگیز و خطوطي روان دارد، اما از صنعت    تصویر، رنگي نشاط. طاس یك پادشاه زانوزده گذاشتھ است
پاپ مارتینوس پنجم جنتیلھ را بھ رم خواند، و او چند فرسكو در سان . نمایي عاري است ژرفانمایي و كوتاه

توان از ستایش روگیر  اند، اما كیفیت عالي آنھا را مي اكنون محو شدهاین فرسكوھا . جوواني الترانو ساخت
جنتیلھ در كلیساي . وان در وایدن دریافت، كھ با دیدن آنھا جنتیلھ را بزرگترین نقاش ایتالیا بھ شمار آورد

pyبھ میكالنژ با دیدن آنھا . اند سانتا ماریا نوئووا فرسكوھاي دیگري ساخت كھ آنھا نیز اكنون محو شده
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، در اوج شھرت، در رم چشم از جھان ١۴٢٧جنتیلھ در  ».داشتاو دستي مانند نام خود »  :وازاري گفت
  .فرو بست

داشت، در كار پدیدآوردن زندگي ھنري او گواه این است كھ اومبریا، كھ او از لحاظ فرھنگي بھ آن تعلق 
ھذا، بر روي ھم نقاشان اومبریایي از ھمكاران سینایي خود سرمشق گرفتند  مع. نوابغي در سبك و ھنر بود
آسیزي منبع . ادامھ دادند - از دوتچیوتا پروجینو و نخستین سالھاي ھنري رافائل –و خوي مذھبي را یكسره 

ھاي قدیس فرانسیس، از طریق ایاالت مجاور، ایماني را نشر  كلیساھا و افسانھ. روحاني ھنر اومبریایي بود
دادند كھ نقاشي و معماري را تحت سلطة خود درآورد و موضوعات مشركانة دنیوي را، كھ از نقاط دیگر 

شد،  شبیھ كشي كمتر از نقاشان اومبریا خواستھ مي. بر ھنر ایتالیا ھجوم آورده بودند، از میدان بھ در كرد
كردند، بھ نقاشي كھ معموًال اھل  انداز یك عمر را در این راه صرف مي ادي، كھ گاه پساما اشخاص ع

شان بسازد؛   براي نمازخانھ» خانوادة مقدس«كردند تا تصویري از مریم عذرا با  ھمان محل بود رجوع مي
غرور دیني جامعھ  كمتر كلیسایي آن قدر فقیر بود كھ نتواند براي چنین كارھایي، كھ نشانة ایمان پر امید و

بھ ھمین جھت، گوبیو نقاشي بھ نام اوتاویانونلي، و فولینیو نقاشي بھ نام نیكولو دي . بود، پول فراھم آورد
  .بالید لیبراتوره داشت، و پروجا بھ داشتن سھ تن نقاش ماھر بھ اسامي بونفیلیي، پروجینو، و پینتوریكیو مي

متري،  ۴٩٠این شھر در ارتفاع . شنجترین شھر اومبریا بودپروجا قدیمترین، بزرگترین، غنیترین، و مت
انداز وسیعي بھ زمینھاي اطراف داشت؛ موضع  در یك قلة تقریبًا غیرقابل دسترس، قرار گرفتھ بود و چشم

یا آن را  -آن چندان براي دفاع مساعد بود كھ اتروسكھا، پیش از بھ وجود آمدن رم، شھري بر آن ساختند
استقالل خود را اعالم داشت و  ١٣٧۵جا، كھ مدتھاي مدید مورد ادعاي پاپھا بود، در پرو. تصرف كردند

دو خانوادة . بازي شدیدي بود كھ شدیدتر از آن فقط در سینا وجود داشت بیش از یك قرن دچار چنان فرقھ
  متمول براي در دست گرفتن

ھاي اودي و بالیوني  خانواده. یدندجنگ حكومت، تجارت، اوقاف، و جمعیت چھل ھزارنفري آن با یكدیگر مي
كشتند؛ كشمكشھاي آنان دشتي را كھ در زیرپاي شھر بر  ھا مي یكدیگر را مخفیانھ یا آشكارا در كوچھ

افراد خاندان بالیوني از حیث زیبایي رخسار، اندام، . كرد زد با خون آبیاري مي برجھاي آن لبخند مي
كردند و نامھاي  لي مؤمن اومبریا، كلیسا را تحقیر ميدر میان اھا. رشادت، و سبعیت مشھور بودند

در . مانند اركولھ، ترویلو، آسكانیو، آنیبالھ، آتاالنتا، پنلوپھ، الوینیا، و زنوبیا -گذاشتند مشركانھ برخود مي
بالیونیھا كوشش اودیھا را براي تصرف شھر عقیم ساختند؛ از آن پس، ھمچون جباران بر شھر  ١۴۴۵

حال داستان حكومت بالیوني را از زبان . گو اینكھ ظاھرًا تابعیت پاپ را پذیرفتھ بودندحكومت كردند، 
  :فرانچسكو ماتاراتتسو، مورخ خود پروجا، بشنوید

تمام جوانان حرفة سپاھیگري را پیشھ ساختند؛ . از روز تبعید خاندان اودي، وضع شھر ما از بد بتر شد
گرفت، و شھر خرد و عدالت را از  و افراطي صورت ميزندگیشان مشوش شد؛ ھر روز عملیات شدید 

پاپ نمایندگان . كرد ھركس براي خویشتن، بھ اختیار خود و با قدرتي شاھانھ، دادستاني مي. دست داده بود
اما ھركھ آمد، از ترس مثلھ شدن، بازگشت، زیرا . بسیار بھ شھر فرستاد تا آرامش را در آن برقرار سازند

تھدید كرده بودند كھ آنان را از پنجرة قصر بیرون خواھند افكند، چنانكھ ھیچ كاردینال یا  بالیونیھا برخي را
شھر چنان بھ . نمایندة دیگري جرأت نزدیك شدن بھ پروجا را نداشت، مگر اینكھ از دوستان بالیونیھا باشد

یا سھ نفر را كشتھ  مصیبت دچار شده بود كھ گردنكشترین مردان گرامیترین كسان بودند؛ و آنھایي كھ دو
خرامیدند؛ با شمشیر و دشنھ نزد قاضي كل یا سایر ضابطان قانون  بودند آزادانھ و بھ میل خود در كاخ مي

ھر مرد شایستھ پایمال اراذلي بود كھ مورد لطف اشراف بودند، و ھیچ . زدند رفتند، و با آنان حرف مي مي
تمام مشاغل فروختھ . كردند مردم را پیوستھ غصب مي نجبا دارایي و زمینھاي. كس مالك اموال خود نبود

شدند؛ و مالیات و باج چندان فزون بود كھ مردم بھ فغان آمده   یا، در صورت نبودن خریدار، حذف مي
ترسند  با این شیاطیني كھ از آب مقدس نمي«: روزي یكي از كاردینالھا از پاپ الكساندر ششم پرسید. بودند

py  »چھ باید كرد؟
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ھاي جدید منشعب شدند و بھ خونینترین كشمكشھاي دوران  طرد خاندان اودي، بالیونیھا بھ فرقھپس از 
آتاالنتا بالیوني، كھ بھ سبب قتل شویش بیوه شده بود، خود را با زیبایي پسرش . رنسانس دست زدند
ج آن پسر با پس از ازدوا. خواند ماتاراتتسو این پسر را یك گانومدس دیگر مي. داد گریفونتو تسلي مي

. زنوبیا سفورتسا، كھ حسنش با زیبایي خود او برابر بود، خوشحالي مادرش ظاھرًا بھ طور كامل بازگشت
گیدو، سیمونتو، و  آستوره، –اما یك شاخة كوچكتر از خاندان بالیوني براي برانداختن شعبة حاكم خاندان 

گران او را با جعل یك داستان، مبني بر  وطئھبامغتنم شمردن دالوري گریفونتو، ت. توطئھ كرد - جان پائولو
، ھنگامي ١۵٠٠یك شب در سال . اینكھ جان پائولو زن جوان او را فریفتھ است، وارد جرگة خود ساختند

  ھاي  كھ خانواده

بالیوني كاخھاي خود را ترك كرده و براي حضور در عروسي آستوره و الوینیا در پروجا گرد آمده بودند، 
جان پائولو، با رفتن بھ بامھا و پنھان . بستر آنان حملھ كردند و ھمھ را بھ جز یك تن كشتند گران بھ توطئھ

شدن تا بامداد با بعضي از دانشجویان ھراسان، خود را نجات داد و صبحگاھان، در حالي كھ بھ لباس 
رھا آگاه و آتاالنتا، كھ از شركت پسرش در این كشتا. دانشجویي ملبس بود، از دروازة شھر خارج شد

ھراسان شده بود، او را با لعن و دشنام از خود راند؛ قاتالن پراكنده شدند و گریفونتو را در شھر تنھا و 
روز بعد جان پائولو با یك اسكورت مسلح بھ پروجا بازگشت و در یك میدان عمومي بھ . سرگردان گذاشتند
یب رھا سازد، اما سربازانش در حضور وي آس خواست گریفونتو را بي جان پائولو مي. گریفونتو برخورد

آتاالنتا و زنوبیا وقتي از نھانگاه خود خارج شدند كھ . آن جوان را ناگھان بھ طرز مھلكي مجروح ساختند
آتاالنتا در كنار جسد او زانو زد، لعن خود را پس گرفت، بر او . پسر و شوھر خود را درحال مرگ دیدند

آنگاه آن جوان نجیب دست »  :ماتاراتتسو گوید. تالنش بخشایش طلبیددعاي خیر كرد، و از او براي قا
راستش را بھ سوي مادر جوان خویش دراز كرد، دست سفید او را فشرد، و در دم قالب زیباي خویش را 

  .كردند در آن ھنگام پروجینو و رافائل در پروجا نقاشي مي» .از جان تھي ساخت

اند، كشت  ا كلیساي جامع شھر، بھ این گمان كھ در توطئھ دست داشتھھا ی جان پائولو یكصدتن را در كوچھ
. شدگان و تصویرھاي واژگون آویختة آنان بیارایند و دستور داد كھ پاالتتسو كومونالھ را با سرھاي كشتھ
جان پائولو از آن پس، تا ھنگامي كھ بھ یولیوس دوم . این كار مأموریت مھمي براي ھنر پروجا فراھم كرد

در آن سال حاضر شد كھ بھ عنوان نایب پاپ بر شھر . رقیب فرمانروایي كرد ، بي)١۵٠۶(یم شد تسل
، لئو دھم، كھ از جنایات او ١۵٢٠در . دانست فرمانروایي كند، اما براي حكمراني راھي جز قتل نفس نمي

د كھ سرش را در كاستل اي اغفال كرد و بھ رم خواند و فرمان دا نامھ بھ تنگ آمده بود، او را با دادن امان
سایر افراد خاندان بالیوني خود . آنجلو ببرند؛ این كار یكي از اشكال دیپلماسي دوران رنسانس بود/ سانت

را تا چندي در مسند قدرت نگاه داشتند، اما پس از آنكھ ماالتستا بالیوني یكي از فرستادگان پاپ پاولوس 
  ).١۵٣۴(یمھ ساختن آن بھ كلیسا نیرو فرستاد سوم را كشت، پاپ مزبور براي تسخیر شھر و ضم

V- پروجینو  

انگیزي پیشرفت كرد؛ ھمان خوي  ، ادبیات و ھنر بھ نحو شگفت»ردا و دشنھ«در عصر این حكومت 
كشت،  نمود، و خویشان نزدیك را مي كرد، كاردینالھا را تحقیر مي عاطفي كھ مریم را ستایش مي

كتاب وقایع . احساس كند، یا خود را در كورة نظم ھنر فوالدین سازدتوانست تب نویسندگي خالق را  مي
  شھر پروجا، تألیف ماتاراتتسو، كھ واصف اوج قدرت خاندان بالیوني

پیش از روي كار آمدن سلسلة بالیوني، تجارت موجب . است، یكي از با روحترین آثار دورة رنسانس است
، و تزیین آن و اطاق )١٣٣٣- ١٢٨٠(نالھ بھ سبك گوتیك گردآوري ثروت كافي براي ساختن پاالتتسو كومو
اطاق تجارت یك جایگاه قضایي و میز ). ١۴۵۶-١۴۵٢(تجارت مجاور آن با بھترین آثار ھنري ایتالیا شد 

كلیساي سان دومنیكو داراي جایگاھي تقریبًا . صرافي داشت كھ نمایانندة ذوق لطیف سوداگران پروجا بود
روه ھمسرایان، و یك نمازخانة مشھور بود كھ طرح آن توسط آگوستینو دي دوتچو بھ ھمان زیبایي براي گ
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كرد، ھمانگونھ كھ  سازي و معماري مردد بود؛ معموًال ھردو را توأم مي آگوستینو بین مجسمھ. تھیھ شده بود
ھا،  مجسمھدر این نمازخانھ او تقریبًا تمام روكار را با ). ١۴۶١(در نمازخانة سان برناردینو كرده بود 

  .نقوش برجستھ، نقوش آرابسك، و تزیینات دیگر آراستھ بود

رھبر آنان، بھ ھنگام جواني پروجینو، . دست كم پانزده نقاش بھ چنین كارھایي در پروجا مشغول بودند
ظاھرًا بندتو از طریق مؤانست با دومنیكو ونتسیانو و پیرو دالفرانچسكا، یا از راه . بندتو بونفیلیي بود

فالكو ترسیم شده بود، قسمتي از   لعھ و بررسي در فرسكوھایي كھ توسط بنوتتسو گوتتسولي در مونتھمطا
. ھاي جدیدي را كھ توسط مازولینو، مازاتچو، اوتچلو، و دیگران در فلورانس پدید آمده بودند آموخت شیوه

رفانمایي دارد، كھ در میان با كشیدن فرسكوھایي براي پاالتتسو كومونالھ ثابت كرد كھ معرفت كاملي از ژ
نقاشان اومبریا تازگي داشت؛ ھرچند اشكالي كھ رسم كرده بود چنان یكنواخت بودند كھ گویي از 

رقیب جوانتر این . وار فرو افتاده و بیشكل بود ھاي آنھا نیز برده اند، و جامھ تصویرھاي معیني عاریھ شده
كرد، اما در رقت احساس و  گپردازي با او برابري مينقاش فیورنتسو دي لورنتسو بود كھ در بیرونقي رن

ھم بونفیلیي و ھم فیورنتسو در ھنر سنتي پروجا دو استاد پروردند كھ نقاشي . ظرافت اتفاقي از او برتر بود
  .اومبریا را بھ منتھاي ارج رسانیدند

ز فیورنتسو فراگرفت، آمیزي لعابي و فرسكوسازي را ا برناردینو بتي، ملقب بھ پینتوریكیو، ھنرھاي رنگ
، در بیست ١۴٨١در . اما ھرگز تكنیك رنگ روغني را كھ از فلورانسیھا بھ پروجینو رسیده بود نیاموخت

وھفت سالگي ، ھمراه پروجینو بھ رم رفت و قاببندي را در نمازخانة سیستین با تصویر بیروحي از غسل 
پ اینوكنتیوس ھشتم بھ او دستور داد كھ یكي از اما تدریجًا پیشرفت كرد و وقتي پا. تعمید مسیح بیاراست

تاالرھاي جلوباز كاخ بلودره را بیاراید، بھ روش جدیدي دست زد، و آن رسم مناظري بود از جنووا، 
نقاشي او ناكامل بود، اما یك روشنایي در تصاویر او بود كھ آلكساندر . میالن، فلورانس، ونیز، ناپل، و رم

خواست اطاقھاي خود را در واتیكان بیاراید،  بورژیاي پرشور، كھ مياین . ششم را مجذوب ساخت
پینتوریكیو و چند دستیار او را مأمور ساخت كھ دیوارھا وسقفھا را با فرسكوھایي از تصاویر پیامبران، 

این . ھاي وي بیاراید سیبوالھا، موسیقیدانان، دانشمندان، قدیسان، مریم عذرا، و شاید ھم یكي از معشوقھ
  سكوھا نیز بھ حدي پاپ را خشنود ساختند كھ وقتي قسمتي از كاستل سانتفر

ھایي از كشمكش پاپ با شارل  آنجلو براي استفادة شخصي او تعیین شد، پینتوریكیو را فراخواند تا صحنھ
در آن ھنگام شھرت پینتوریكیو بھ پروجا رسید و او بھ آن شھر فراخوانده شد؛ ). ١۴٩۵(ھشتم را رسم كند

پینتوریكیو این خواھش را . یاي كلیساي سانتاماریا دفوسي از او خواستند تا تابلویي براي محراب بسازداول
با رسم تصویري از مریم عذرا، كودك، و یحیاي تعمید دھنده اجابت كرد، و اثر او ھمھ را جز اھل فن 

روحي از زندگي و افسانة درسینا، بھ طوري كھ دیدیم، كتابخانة پیكولومیني را با تصویر با . خوش آمد
این تصویر، با وجود نقایص فراوان، كتابخانة مزبور را بھ یكي از بقایاي مسرتبخش . پیوس دوم زینت داد

سال در این كار، بھ رم رفت و در برابر كامیابي رافائل  پس از صرف پنج. ھنر رنسانس تبدیل كرده است
شاید بھ سبب تفوق آشكار پروجینو و  - ان ھنر زایل شداش از مید  از آن پس جلوه. خود را سرشكستھ یافت

بھ موجب روایت مشكوكي، در پنجاه ونھ سالگي درسینا از گرسنگي . رافائل، و شاید ھم بھ علت بیماري
  ).١۵١٣(مرد 

پیترو پروجینو بدین سبب كھ پروجا را براي سكونت دایم انتخاب كرده بود بھ این نام مشھور شد، اما اھالي 
در چیتا دالبیوه بھ دنیا آمد، در  ١۴۴۶بھ سال . خواندند او را بھ نام خانوادگیش، وانوتچي، ميپروجا 

بنا بھ روایت وازاري، استاد او نقاشان . نھسالگي بھ پروجا اعزام شد و بھ شاگردي نقاش گمنامي درآمد
پیترو . ھنر بھ آنجا برود دانست و بھ او توصیھ كرد كھ براي تحصیل فلورانس را بھترین نقاشان ایتالیا مي

با پیروي از اندرز استاد بھ فلورانس رفت و فرسكوھاي مازاتچو را بدقت تقلید كرد و شاگردي یا دستیاري 
بھ ھنرگاه وروكیو وارد شد؛ بھ احتمال زیاد، پروجینو  ١۴۶٨لئوناردو در حدود سال . وروكیو را پذیرفت

گتر بود، از اینكھ بعضي خصوصیات كمال و ظرافت، و با او مالقات كرد و، گرچھ شش سال از او بزر
این مھارتھا در تصویر قدیس . روش بھتر ژرفانمایي و رنگ و روغن را از او بیاموزد عار نداشت
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توأم با یك زمینة معماري زیبا و دورنمایي بھ آرامي چھرة آن قدیس   ،)موزة لوور(سباستیانوس پروجینو 
ھاي با وقار و ظریف »مریم«نو پس از ترك وروكیو، بھ اسلوب اومبریایي پروجی. شود تیرخورده، دیده مي

بازگشت؛ و از طریق او ممكن است اسلوب سخت و واقعپردازانة نقاشي فلورانسي نرمتر شده و بھ 
  .ترفرا بارتولومئو و آندرئا دل سارتو انجامیده باشد ایدئالیسم با حرارت

چندان شھرت بھ ھم زده بود كھ از طرف ) پنج سال داشت در آن ھنگام سي و( ١۴٨١پروجینو تا سال 
در نمازخانة سیستین چند فرسكو ساخت كھ زیباترین قسمت باقیماندة . سیكستوس چھارم بھ رم دعوت شد

این تصویر، از لحاظ تناسب اجزا، زیاده از حد رسمي . آن اعطاي كلیدھا از طرف عیسي بھ پطرس است
لین بار در نقاشي، ھوا با درجات مرموز نورخود بھ صورت عنصر و قراردادي است؛ اما براي او

ھا، كھ در اثر بونفیلیي یكنواخت است، در  شود؛ و جامھ مشخص و تقریبًا قابل لمسي در تصویر ظاھر مي
  خورده است؛ و چندتا اینجا بھ نحو با روحي كیس و چین

   

  

  میالد مسیح؛ سانتا ماریا دل پوپولو، رم،: پینتوریكیو

انگیزي نمایندة طبیعت صاحبان خود ھستند؛  بھ نحو شگفت -عیسي، پطرس، سینیورلي –ھا  ز چھرها
ھمچنین است سیماي بزرگ، گرد، شھواني، و واقعگراي خود پروجینو، كھ در آن فرسكو بھ صورت یكي 
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ایي شھر دستگیري او را بھ جرم جرح پروجینو بار دیگر در فلورانس بوده، زیرا آرشیو قض ١۴٨۶در 
او و یكي از دوستانش با لباس مبدل و چماق در تاریكي یكي از شبھاي ماه دسامبر در سر . ثبت كرده است

دوست . راه یك دشمن مشترك كمین كرده بودند؛ اما پیش از آنكھ جراحتي بر او وارد آوردند، دیده شدند
پس از یك دورة دیگر از فعالیت در رم، . فلورین جریمھ محكوم شد پروجینو تبعید، و خود او بھ پرداخت ده

دستیاراني براي خود استخدام كرد، و بھ ساختن تصویر . بھ راه انداخت) ١۴٩٢(كارگاھي در فلورانس 
براي فرقة . این تصویرھا ھمواره رسا و كامل نبودند. براي فروش بھ مشتریان دور و نزدیك پرداخت

را رسم كرد و با دستیارانش عذراي ماتمزده و ) عزاي مریم در مرگ فرزند(ویر پیتا برادران جزواتي تص
یك تصویر حضرت . مجدلیة مھموم آن را صدبار بھ اشكال مختلف، براي مؤسسات و اشخاص، تكرار كرد

مریم و قدیسان او بھ وین، دیگري بھ كرمونا، سھ دیگر بھ فانو، و یك تصویر حضرت مریم در اوج جالل 
رقیبانش او را متھم ساختند كھ ھنرگاه خود را بھ . ھ پروجا، دیگري بھ واتیكان، سومي بھ اوفیتسي رسیدب

او در برابر این . دانستند كارخانھ بدل كرده است، زیرا آن اندازه ثروتمند شدن و فربھ شدن او را قبیح مي
یز او را دعوت كرد كھ دو تابلو در وقتي شھر ون. برد زد و قیمتھاي خود را باال مي تقبیحات پوزخند مي

دوكاتو خواست؛ و  ٨٠٠براي او مزد تعیین كرد، او ) دالر؟ ۵‘٠٠٠(دوكاتو  ۴٠٠كاخ دوكي رسم كند، و 
مطلقًا بھ . كرد كار نمي بھ معاملة نقدي سخت پایبند بود و نسیھ. چون پیشنھادش رد شد، در فلورانس ماند

مع مال مصمم بود تا مبادا ھنگامي كھ دستش بھ رعشھ افتاد و كرد؛ در ج حقیر شمردن ثروت تظاھر نمي
خوب نتوانست كار كند، گرسنگي بخورد؛ در فلورانس و پروجا زمین خرید و پس از ھر فقره تحویل 

تصویر او بھ قلم خودش در كامبیوي پروجا . تابلوھاي سفارشي الاقل یك پاي در امالك خود داشت
صورت كوتاه و فربھ، بیني درشت، موي آشفتھ كھ از زیر . ستین اوستدر واقع مظھر سیماي را) ١۵٠٠(

یك كاله سرخ تنگ بیرون زده است، چشمان آرام اما با نفوذ، لبان نسبتًا تحقیر كننده، و گردن كلفت و قالب 
خورد؛ مردي بود مبرز و معتمد بنفس، كھ نوع بشر را كوچك   نیرومندش، ھمھ مؤید اینند كھ او فریب نمي

  ».او مردي دیندار نبود و ھرگز بھ خلود روح ایمان نداشت«: گوید وازاري مي. شمرد مي

شد كھ بعضي از  داشت، و نیز مانع از این نمي شكاكیت و سودپرستي او از سخاوت گھگاھي بازش نمي
تك چھرة دلپذیر حضرت مریم را براي . ظریفترین تصاویر ایماني دورة رنسانس را بھ وجود آورد

و تابلو مریم مجدلیھ در موزة لوور، كھ بھ او ) این تصویر اكنون در لندن است(دي پاویا رسم كرد  چرتوزا
  نمایاند كھ انسان گمان شود، چنان گنھكار دلربایي را مي نبست داده مي
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  خودنگاره؛ نمازخانة سیستین، رم،: پروجینو

ھاي دیر سانتاكالرا در  براي راھبھ. كند كھ براي بخشایش لطف خاصي از جانب خدا الزم باشد نمي
ھاي  اند، چھره فلورانس تابلو تدفین عیسي را نقاشي كرد كھ درون آن زنان مرده با زیبایي كم نظیري خفتھ

اي  كنند؛ منظره كند، و خطوط تركیبي با جسد بیخون مسیح تالقي مي پیرمردان زندگي آنان را خالصھ مي
ي، و شھر دوردست در كنار یك خلیج ساكت، وضع آرامي بھ صحنة سنگ از درختان باریك برشیبھاي تختھ

  .كشید فروخت، خوب مي پروجینو ھمان اندازه كھ خوب مي. بخشند مرگ و اندوه مي

وقتي كھ بازرگانان كامبیو . موفقیت او در فلورانس سرانجام اھالي پروجا را بھ ارجمندي او معتقد ساخت
سابقھ خالي، و كار نقاشي را بھ پیترو  د، جیبھاي خود را با سخاوتي بيخواستند اطاق تجارت خود را بیاراین

با پیروي از خوي زمان و سفارشھاي یك دانشور محلي، از آن نقاش خواستند تا . وانوتچي پیشنھاد كردند
بر سقف، ھفت سیارة منظومة : تاالر سخنراني را با مخلوطي از موضوعات مسیحي و مشركات بیاراید

البروج؛ بر یك دیوار، تصویر میالد مسیح و تبدل؛ بر دیوار دیگر، پدر جاوداني،  طقةمن>شمسي و 
پیمبران، شش سیبوالي مشرك كھ نظیر آن را بعدًا میكالنژ كشید؛ بریك دیوار دیگر، چھار فضیلت 

؛ تدبیر بھ وسیلة نوما، سقراط، و فابیوس –كالسیك، كھ ھریك بھ وسیلة قھرمانان مشرك ارائھ شده است 
عدالت توسط پیتاكوس، فوریوس، و ترایانوس؛ استقامت بھ وسیلة لوكیوس، لئونیداس، و ھوراتیوس 

ھمة اینھا ظاھرًا توسط پروجینو و دستیارانش، . كوكلس، و اعتدال بھ وسیلة پریكلس، كینكیناتوس، وسكیپیو
ھاي  بالیوني كوچھ ھمان سالي كھ كشمكشھاي خاندان -نقاشي شد) ١۵٠٠(از جملھ رافائل، در یك سال 
ھا شستھ شد، مردم شھر توانستند براي دیدن زیبایي جدید  وقتي خون از كوچھ. پروجا را گلگون ساختھ بود

شاید آن ارجمندان مشرك را قدري بیروح یافتند؛ میل داشتند كھ پروجینو آنھا را در . كامبیو اجتماع كنند
اما داوود جاللي شاھانھ داشت، تقریبًا سیبوالي  .ساخت داد و تا حدي با روح مي حال حركتي نشان مي
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اي ھمان اندازه مطبوع و لطیف بود كھ حضرت مریم رافائل، و پدر جاوداني از نیروي تصوري  اریتره
پروجینو با كار خود بر آن دیوارھا در سن شصت و یك . برآمده بود كھ براي یك خدانشناس خوب بود

  .آن شھر حقشناس او را بھ عضویت انجمن شھر برگزید ١۵٠١در . سالگي بھ اوج قدرت خویش رسید

ازدواج مریم عذرا را نقاشي كرد كھ رافائل دو سال بعد آن را در  ١۵٠٢در . اما بزودي راه انحطاط پیمود
بھ فلورانس بازگشت و از اینكھ در آنجا ھیاھوي بسیار بر  ١۵٠٣در . ازدواج مریم عذراي خود تقلید كرد

كار میكالنژ راه افتاده بود خوشش نیامد؛ او از جملھ ھنرمنداني بود كھ براي مطالعة سر مجسمة داوود 
ساز قرار  الشعاع رأي خود مجسمھ بھترین محل جھت نصب آن مجسمھ انتخاب شده بودند، و عقیدة او تحت

واني كمي بعد، آن دو وقتي یكدیگر را دیدند، بھ ھم توھین كردند؛ میكالنژ، كھ در آن زمان ج. گرفت
پروجینو او . شده است» ارزش كھنھ و بي«ونھ سالھ بود، پروجینو را احمق نامید و گفت كھ ھنر او  بیست

  را بھ جرم اھانت 

حاضر شد كھ براي آنونتسیاتا تصویر پایین  ١۵٠۵در . اي نداشت تعقیب كرد، اما، جز مضحكھ نتیجھ
رده بود، تمام كند و بھ آن تصویر صعود مریم آوردن مسیح از صلیب را، كھ مرحوم فیلیپینو لیپي شروع ك

او كار فیلیپینو را با مھارت و سرعت تكمیل كرد؛ اما در تصویر صعود بسیاري از . عذرا را نیز بیفزاید
كھ ھنوز بھ خاطر مزدگزافش بر (ھایش تكرار شدند، بدان گونھ كھ نقاشان فلورانس  صورتھاي سایر پرده

او شھر را با غضب ترك كرد و در پروجا . پروري محكوم كردند ادرستي تناو را بھ ن) بردند او رشك مي
  .اقامت گزید

، شكست عصر بھ وسیلة )١۵٠٧(وقتي كھ دعوت یولیوس دوم را براي تزیین اطاقي در واتیكان پذیرفت 
 چون اندك پیشرفتي در كارش حاصل شد، شاگرد قدیمش رافائل بھ میدان آمد و. نسل جوان تكرار شده بود

پروجینو رم را با دلي اندوھگین ترك گفت، بھ پروجا بازگشت، و تا . خط بطالن برتمامي زحماتش كشید
یك تابلو محراب براي كلیساي سانت اگوستینو نقاشي كرد كھ  ١۵١۴در . پایان زندگي در آنجا كار كرد

براي كلیساي مادونادلھ  .تمام شد ١۵٢٠این تابلو ظاھرًا در سال . داد  داستان زندگي مسیح را نمایش مي
رغم ضعف ترسیم در قسمتھایي  كھ، علي) ١۵٢١(الگریمھ در تروي تصویر ستایش مجوسان را رسم كرد 

، درحالي كھ در یك شھر مجاور بھ نام ١۵٢٣در . انگیز است از آن، براي یك مرد ھفتاد و پنج سالھ شگفت
بھ موجب . ھم بھ علت پیري و فرسودگي مرد فونتینیانو مشغول نقاشي بود، قرباني طاعون شد، یا شاید

دھد كھ ببیند در آن جھان با یك روح  روایتي، از پذیرفتن دعاي آمرزش سر باز زد و گفت ترجیح مي
  .ایمانان دفن كردند وي را در گورستان بي. ایمان چھ سان معاملھ خواھند كرد سركش بي

ھاي  احساس، زھد مھموم و تصنعي، چھرهمبالغھ در  –ھركس بھ نقایص نقاشي پروجینو واقف است 
بیضوي یكنواخت، گیسوان روبان زده، سرھاي خم شده بھ نشانة تواضع، حتي سیماھاي كاتو عبوس و 

او استادي پر محصول بود، اما از . اند در اروپا و امریكا دھھا نقاش نظیر پروجینو بوده. لئونیداس دلیر
از عمل و روحند و بیش از آنچھ واقعیات و معني زندگي  تصویرھایش عاري. اي نداشت حس ابداع بھره

ھذا، در آنھا عوامل زیادي وجود دارند كھ  مع. كنند را نشان دھند، حس ایمان اھالي اومبریا را ارائھ مي
این عوامل عبارتند . توانند موجب شادي روحي گردند كھ بلوغ آن بر آزمودگي دنیویش فایق آمده باشد مي
نور، زیبایي سادة زنان، وقار پیرمردان انبوه ریش، لطافت و آرامش رنگھا، و مناظر  كیفیت زندة: از

  .پوشاند دلپذیري كھ اندوه را با سلم مي

، پس از اقامتھاي طوالني در فلورانس، بھ پروجا بازگشت، مھارت فني ١۴٩٩وقتي پروجینو در 
این مھارتھا را تا لحظة مرگ با . آورد فلورانسیھا را بدون قدرت انتقاد آنان بھ سرزمین اومبریا باز

، جوواني دي )ایل باكیاكا(پینتوریكیو، فرانچسكو اوبرتینو  –وفاداري كامل بھ دست یاران و شاگردان خود 
در ھنر خود غني : آن استاد مقصود خود را از زندگي برآورده بود. سپرده بود -و رافائل) لوسپانیا(پیترو 

رافائل . واگذار كرده بود، و شاگردي بارآورده بود كھ برخودش تعالي جستشده و میراثش را بھ اعقاب 
  .نقص و متكامل بود پروجینو بي
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   فصل نھم

  

  مانتوا

١- ١٣٧٨۵۴٠  

I –  ویتورینو دافلتره  

در تمام دوران رنسانس فقط یك خانوادة فرمانروا داشت و از غوغاي : مانتوا سرزمین خوشبختي بود
، موقعیت )١٣٢٨(وقتي لویجي گونتساگا بھ زعامت رسید . و كودتاھا در امان بود انقالب، قتلھاي درباري،

توانست پایتخت خود را ترك كند و، بھ عنوان سردار، مزدور  خاندانش چنان مستحكم بود كھ او گاه مي
نوادة او جان فرانچسكو اول، . این رسم چندین نسل از طرف جانشینان او تعقیب شد –شھرھاي دیگر شود 

این لقب در . مفتخر شد» ماركزه«از طرف امپراطور سیگیسموند، سلطان اسمي ناحیھ، بھ لقب  ١۴٣٢در 
جان فرمانرواي ). ١۵٣٠(خانوادة گونتساگا موروثي شد، تا وقتي كھ لقب عالیتر دوكا بھ آنھا تعلق گرفت 

كرد، و یكي از نجیبترین خوبي بود؛ باتالقھا را خشكاند، كشاورزي و صنعت را ترقي داد، از ھنر حمایت 
  .اشخاص تاریخ تعلیم و تربیت را براي آموزش و پرورش اطفالش بھ مانتوا آورد

چون . ویتورینو نام خانوادگي خود را از زادگاه خویش، قصبة فلتره، واقع در شمال خاوري ایتالیا، گرفت
شت، بھ او نیز سرایت كرده شوق تحصیل دانش باستاني، كھ مانند مرضي ساري در سراسر ایتالیا رواج دا

بود، بھ پادوا رفت و التیني، یوناني، ریاضي، و معاني بیان را زیر نظر استادان مختلف تحصیل كرد؛ 
التحصیل شدن از دانشگاه،  پس از فارغ. پاداش یكي از استادان خود را با انجام خدمت در خانة او داد

ش از آنچھ براصل نسب یا ثروت برگزیند، از میان شاگردان خود را بی. اي براي پسران باز كرد مدرسھ
گرفت و  كرد؛ از شاگردان متمكن بھ نسبت وسعشان پول مي كودكان با ذوق و استعداد انتخاب مي

خواست، و  كرد، كار سخت مي وجود تنبالن را تحمل نمي. پذیرفت آموزان فقیر را مجاني مي دانش
در محیط پرھیاھوي یك شھر دانشگاھي مشكل بود، ویتورینو چون این كار . برد انضباطي شدید بھ كار مي

دعوت جان فرانچسكو را براي رفتن بھ مانتوا و  ١۴٢۵در ). ١۴٢۴(مدرسة خود را بھ ونیز منتقل كرد 
  تعلیم گروه منتخبي از

این عده شامل چھار پسر و یك دختر ماركزه، یك دختر فرانچسكو سفورتسا، و . پسران و دختران پذیرفت
  .د تن دیگر از فرزندان فرمانروایان ایتالیا بودچن

ویتورینو آن را بھ یك مؤسسة . در اختیار مدرسھ گذاشت) خانة شادي(ماركزه ویالیي بھ نام كازاتسوجوزا 
كردند، عاقالنھ غذا  اي مبدل ساخت كھ در آن خود او و شاگردانش ساده زندگي مي نیمھ صومعھ

ھمواره رعایت » عقل سالم در بدن سالم است«گوید  را كھ مي خوردند، و آن شعار آرماني كھن مي
شمشیرباز و سواركار ماھري بود  –خود ویتورینو ھمان اندازه كھ دانشمند بود، قھرمان نیز بود . كردند مي

ترین سرما  پوشید و در سخت و چندان بھ تغییرات جوي مأنوس بود كھ زمستان و تابستان یك نوع لباس مي
چون مستعد غضب و تسلیم ھواھاي نفساني بود، با روزه گرفتن متناوب و تازیانھ . رفت ه ميبا نعلین را

ساخت؛ معاصرانش معتقد بودند كھ او تا ھنگام مرگ  زدن بر خود، ھر روز نفس خویش را منكوب مي
py  .ھمچنان مجرد مانده بود
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خواست كھ در  آنان ميبراي تطھیر غرایز و تشكیل شخصیت سالم در شاگردانش، قبل از ھرچیز از 
كرد؛ ھرگونھ كفر گویي و كلمات  عبادات مذھبي منظم باشند؛ احساسات دیني نیرومندي در آنان ایجاد مي

داد؛ و دروغگویي را تقریبًا  كرد؛ مباحثات خشمگینانھ را سخت سزا مي زشت و ناھنجار را بشدت تقبیح مي
گفتھ شود كھ شاگردانش امیرزادگاني ھستند كھ وجھ الزم نبود بھ وي  بھ ھیچ. شمرد جنایتي بزرگ مي

براي سالم و نیرومند . روزي ممكن است با تكالیف سنگین مدیریت كشور یا ادارة جنگ مواجھ شوند
ساختن جسم آنان، تعلیمات ورزشي مختلف را از قبیل دویدن، سواري، پرش، كشتي، شمشیربازي، و 

آموزان را بھ تحمل شداید، بدون شكوه یا ابراز   نشمشقھاي نظامي در مدرسة خویش برقرار ساخت؛ دا
گرچھ در اخالقیات تابع سنن قرون وسطایي بود، با حقیر شمردن جسم سخت مخالفت . داد رنج، عادت مي

ورزید؛ با یونانیان قدیم در مھم دانستن نقش سالمت جسماني در اعتالي شخصیت انسان وحدت نظر  مي
شاگردانش را با كارھاي سخت و عملیات قھرماني، و روحشان را بھ نیروي گونھ كھ جسم  ھمان. داشت

كرد و ذھنشان را  ساخت، ذوقشان را نیز با تعلیمات نقاشي و موسیقي تقویت مي ایمان و انضباط محكم مي
ھدفش این بود كھ در وجود آنان فضایل دین . داد با ریاضي، التیني، یوناني، و ادبیات باستاني جال مي

آرمان رنسانسي . رایي مشركانھ و حساسیت جمالشناختي مردان رنسانس بھ ھم آمیزد ح را با روشنمسی
، كھ عبارت بود از سالمت جسم، قدرت روح، و استغناي فكر، شكل كامل خود را نخست در »مرد كامل«

  .ویتورینو دا فلتره نمایان ساخت

بسیار كسان نھ براي . در وراي آن گسترش یافت شھرت روشھاي تربیتي او ابتدا در سراسر ایتالیا، و سپس
آباي كلیسا از . آمدند دیدن امیر مانتوا، بلكھ براي دیدن معلم مشھور آن، از اكناف بھ آن شھر مي

خواستند، و او با درخواستشان » مدرسة امیرزادگان«فرانچسكو افتخار فرستادن كودكانشان را بھ  جان
ریگو اوربینویي، فرانچسكو دا كاستیلیونھ، و تادئو مانفردي دورة مردان مشھوري چون فد. موافقت كرد

  با استعدادترین شاگردانش . مكتب سازندة او را طي كردند

كردند، و از مزیت گرانبھاي  شدند، با او در زیر یك سقف زندگي مي مند مي از لطف خاص استاد بھره
نو مصر بود كھ اطفال بینوا ولي مستعد نیز در ویتوری. تماس با پاكدامني و خردمندي او برخوردار بودند

آموز فقیر پول،  اش پذیرفتھ شوند؛ ماركزه را وا داشت تا براي نگاھداري و تربیت شصت دانش مدرسھ
كرد، ویتورینو  وسایل، و كمك آموزگار در اختیارش بگذارد؛ وقتي بودجة اضافي تكافوي این كار را نمي

، معلوم شد )١۴۴۶(ھنگامي كھ از این جھان رفت . پرداخت عیف خود ميما بھ التفاوت آن را از درآمد ض
  .كھ حتي براي كفن و دفن خود نیز پولي باقي نگذاشتھ است

، مایة اعتبار استاد خود )١۴۴۴(لودوویكو گونتساگا، كھ بھ عنوان امیر مانتوا جانشین جان فرانچسكو شد 
ویتورینو بھ او . پسري بود یازدھسالھ، فربھ، و كند رفتاروقتي ویتورینو بھ تربیت او دست یازید، او . بود

لودوویكو این . آموخت كھ بر اشتھاي خود حاكم شود و خویشتن را براي تكالیف سنگین حكومت آماده سازد
مانند یك فرمانرواي اصیل دورة . وظایف را بخوبي انجام داد و كشوري سعادتمند از خود بھ میراث گذارد

كتابخانة بسیار خوبي . ز ثروت خود را براي اعتالي ادبیات و ھنر بھ مصرف رسانیدرنسانس، قسمتي ا
تأسیس كرد كھ بیشتر كتابھایش مربوط بھ ادبیات كالسیك التیني بودند؛ مینیاتوریستھایي براي تذھیب 

، پیكو دال پولیتسیانو. اولین چاپخانھ را در مانتوا تأسیس نمود. كتابھاي انئید و كمدي االھي استخدام كرد
میراندوال، فیللفو، گوارینو دا ورونا، و پالتینا جزو اومانیستھایي بودند كھ زماني از جود او برخوردار شده 

لئونھ باتیستا آلبرتي بھ دعوت او از فلورانس آمد و نمازخانة اینكوروناتا . كردند و در دربارش زندگي مي
ماركزه  ١۴۶٠در . درئا و سان سباستیانو را، ساخترا در كلیساي جامع شھر، و نیز كلیساھاي سانت آن

  .یكي از بزرگترین نقاشان رنسانس را بھ خدمت خود درآورد

II – ١۵٠۶-١۴٣١  :آندرئا مانتنیا  py
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اگر بخواھیم . آندرئا مانتنیا سیزده سال پیش از بوتیچلي در ایزوال دي كارتورا، نزدیك پادوا، متولد شد
ھنگامي كھ فقط ده سال داشت، در اتحادیة . كنیم، باید بھ عقب برگردیم كمال ھنري مانتنیا را ارزیابي

فرانچسكو سكوارچونھ در آن ھنگام مشھورترین معلم نقاشي، نھ تنھا در پادوا . نقاشان پادوا نامنویسي كرد
خانة  آندرئا وارد مدرسة او شد و چنان بسرعت پیش رفت كھ سكوارچونھ او را بھ. بلكھ در تمام ایتالیا، بود

سكوارچونھ، كھ از اومانیستھا ملھم شده بود، بقایاي مھم پیكر تراشي و . خود برد و بھ فرزندي پذیرفت
توانست بھ چنگ آورد و حمل كند، بھ ھنرگاه خویش آورد و بھ شاگردان خود  معماري كالسیك را، كھ مي

  دستور داد

توانند از روي آنھا  خود قرار دھند و تا مي ھاي قوي، منظم، و ھماھنگ سرمشق كھ آنھا را بھ عنوان نمونھ
مانتنیا با شوق اطاعت كرد؛ عاشق تاریخ باستاني روم شد، قھرمانان آن را بھ حد آرمان ارج . نقاشي كنند

نھاد، و ھنر آن را چندان پسندید كھ نیمي از تصاویرش داراي زمینة معماري رومي ھستند ونیمي از 
ھنر او از این شیفتگي ھم سود دید . باشند، ھیئت و لباس رومي دارند صورتھایش، از ھر ملت و زبان كھ

ھا جاللي شاھانھ، و نیز خلوص جدي طرح را آموخت، اما ھرگز نقاشي خود  و ھم زیان؛ او از این نمونھ
وقتي دوناتلو بھ پادوا آمد، مانتنیا، كھ ھنوز طفلي . اي خارج نساخت را از آرامش خشك اشكال مجسمھ

. ھاي كھن را، توأم با انگیزة نیرومندي در جھت رئالیسم، حس كرد لھ بود، بار دیگر تأثیر پیكرهدوازدھسا
در عین حال مفتون علم جدید ژرفانمایي شد كھ تازه توسط مازولینو، اوتچلو، و مازاتچو ابداع شده بود؛ 

از فرط واقعیت نازیبا  آندرئا تمام قواعد آن را تحصیل كرد و معاصران خود را با كوتاه نماییھایي كھ
  .نمودند بھ حیرت انداخت مي

سكوارچونھ مأموریتي براي فرسكوسازي در كلیساي فرایارھاي ارمیتاني در پادوا دریافت  ١۴۴٨در سال 
نیكولو . كرد، و آن را بھ دو تن از شاگردان محبوب خویش بھ نامھاي نیكولو پیتسولو و مانتنیا واگذار كرد

. اي از دست داد عالي بھ پایان رساند، اما پس از اتمام آن جان خود را در مشاجرهیك تابلو را با سبك 
آندرئا، كھ حال ھفدھسالھ بود، كار را ادامھ داد و ھشت تابلویي كھ در طول ھفت سال بعد ساخت او را در 

ھاي  زمینھ: موضوعات نقاشي قرون وسطایي، و طرز اجرا انقالبي بود. سراسر ایتالیا مشھور كردند
معماري كھن با تمام جزییاتشان رسم شده بودند؛ بدنھاي نیرومند و زرھھاي درخشان سربازان رومي با 

وجنات اندوھگین قدیسان ممزوج شده بودند؛ شرك و مسیحیت، بیش از آنچھ در تمام كتب اومانیستھا 
فت نویني رسیده بود، و نقاشي در اینجا بدقت و ظرا. ممزوج شده باشند، در این فرسكوھا مدغم شده بودند

ھنر نقاشي كمتر شكلي چنین با شكوه از . ژرفانمایي بھ كمالي نایل شده بود كھ نشانة كوشش بسیار بود
كند، دیده بود؛  حیث ھیئت و سكنات، مانند ھیئت سربازي كھ از قدیسي در برابر قاضي رومي مراقبت مي

فرسكو، چماق خود را براي خرد كردن مغز یكي از  یا چیزي آنقدر مھیب و واقعپردازانھ كھ دژخیم، در آن
ھاي فني ھنر آن جوان پادوایي را  آمدند تا جنبھ نقاشان از شھرھاي دور دست مي. شھیدان بلند كرده است

  .تمام این فرسكوھا، جز دوتاي آنھا، در جنگ جھاني دوم منھدم شدند - بررسي كنند

رفت كھ بعدًا  پدر نقاشاني بھ شمار مي) ١۴۵۴(ن سال یاكوپو بلیني، كھ خود نقاش شھیري بود و در آ
شھرت او را بھ محاق انداختند، این تابلوھا را در حال ساختھ شدن دید و چنان از آندرئا خوشش آمد كھ 

سكوارچونھ با این زناشویي . مانتنیا پیشنھاد او را پذیرفت. دختر خویش را براي ازدواج با او پیشنھاد كرد
رار مانتنیا را از خانة خود با محكوم ساختن فرسكوھاي او بھ عنوان تقلید خشك و نیمبندي مخالفت كرد و ف

  .ھاي مرمرین كھن تالفي كرد از پیكره

جالبتر از آن اینكھ بلینیھا توانستند بھ آندرئا بفھمانند كھ در اتھام سكوارچونھ حقیقتي نھفتھ است؛ و باز از 
دخو انتقاد را پذیرفت و از آن بھره گرفت، بدین معني كھ توجھ خود را تر آنكھ آن نقاش تن  این شایان توجھ

در آخرین دو . اي بھ مالحظة دقیق زندگي در تمام جزییات و فعالیتھاي آن معطوف كرد از حاالت مجسمھ
تابلو از فرسكوھاي ارمیتاني، ده تصویر از معاصران گنجاند كھ یكي از آنھا سكوارچونة فربھ و كوتاه قد 
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لودوویكو گونتساگا بھ او . مانتنیا، با فسخ قرارداد خود با معلمش، آزاد بود كھ دعوتھاي متعدد را بپذیرد
؛ آندرئا چھار سال این مأموریت را بھ تعویق انداخت و طي آن مدت براي )١۴۵۶(مأموریتي در مانتوا داد 

در قاببند . ان و سیاحان بوده استكلیساي سان تسنو یك تابلو چندلتي ساخت كھ تاكنون مایة جلب زایر
وسطاي این تابلو، در میان مجموعة باشكوھي از ستونھا، قرنیزھا، و نماھاي مثلثي باشكوه، مریم عذرا 

اند؛ در قسمت تحتاني  خوان آن دو را احاطھ كرده كودك خود را در آغوش دارد، در حالي كھ فرشتگان نغمھ
ت كھ سربازان رومي را در حال طاس انداختن براي تملك این قاببند، تصویر مصلوب كردن عیسي اس

دھد؛ و در سمت چپ، زیتونستان دورنماي خشني فراھم كرده بود كھ گویا   ھاي عیسي نشان مي جامھ
این تابلو چندلتي یكي از . ھاي خود آن را مورد بررسي قرارداد لئوناردو براي تصویر مریم صخره

  .استنقاشیھاي بزرگ دورة رنسانس 

؛ بھ جز توقفھاي )١۴۶٠(مانتنیا پس از سھ سال اقامت در ورونا، سرانجام حاضر شد بھ مانتوا برود 
ودوویكو بھ او ل. كوتاھي در فلورانس و بولونیا، و دو سال اقامت در رم، تا پایان عمر در مانتوا بھ سر برد

آندرئا كاخھا، . نیز براي او مقرر داشت) دالر ٣٧۵(خانھ، سوخت، و غلھ داد و ماھانھ پانزده دوكاتو 
ھاي آثار او در مانتوا  نمازخانھ، و ویالھاي سھ امیر از سلسلھ امیران ناحیھ را ساخت؛ تنھا بازمانده

تاالر (ي آن بھ نام ساال دلیي سپوزي فرسكوھاي مشھورش در كاخ دوكي، مخصوصًا در یكي از تاالرھا
این تاالر براي جشن نامزدي فدریگو، پسر لودوویكو، با مارگارت باواریایي ساختھ و . ، است)نامزدان

یعني خود ماركزه، زنش، كودكانش، چندتن از  –موضوع فرسكو فقط خانوادة فرمانروا بود . نامگذاري شد
ا ھنگام بازگشتش از رم، در حالي كھ پدرش لودوویكو بھ او درباریان، و كاردینال فرانچسكو گونتساگ

این تاالر در حقیقت یك موزة ھنري بود از تصاویر رئالیستي، كھ مانتنیا خود نیز . گوید خوشامد مي
نماید، در صورتش  مي) سال وسھ چھل(در این تصویر او پیرتر از سن خود . تصویري در آن میان داشت

  .زیر چشمانش گود افتاده استآژنگھایي نمودار است و 

دوتن از دخترانش . شد؛ آخرین سالھاي عمرش با رنج و اندوه تیره شده بودند لودوویكو نیز بسرعت پیر مي
  عیب جسماني پیدا كردند؛ جنگ تمام عایداتش را بھ مصرف رساند؛ در
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  اش؛ كاخ كاستلو، مانتوا، لودوویكو گونتساگا و خانواده: آندرئا مانتنیا
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  ستایش شبانان؛ موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك،: آندرئا مانتنیا

، طاعون مانتوا را چنان تباه ساخت كھ زندگي اقتصادي تقریبًا متوقف شد، عواید كشوري تقلیل ١۴٧٨
مانتنیا نامة . یافت، و مواجب مانتنیا نیز مانند حقوق بسیاري از كسان دیگر مدتي بھ تعویق افتاد

. ھ لودوویكو نوشت، و او در پاسخ با نجابت زایدالوصفي درخواست كرد كھ صبر كندآمیزي ب مالمت
) ١۴٨۴- ١۴٧٨(مانتنیا در زمان فدریگو . طاعون برطرف شد، اما لودوویكو جان سالم از آن بھ در نبرد

زیباترین اثر خود پیروزي قیصر را شروع كرد و در حكومت پسر او، جان فرانچسكو   پسر لودوویكو،
این نھ تصویر با رنگھاي لعابي، بر روي بوم، براي حیاط قدیمي . ، آن را بھ پایان رساند)١۵١٩-١۴٨۴(

بعدھا یكي از امیران محتاج آنھا را بھ چارلز اول پادشاه انگلستان فروخت، و . كاخ دوكي نقاشي شده بودند
تر طول دارد دستة سیاري افریز عظیمي كھ حدود بیست و ھفت م. آنھا اكنون در ھمتن كورت قرار دارند

از سربازان، كشیشان، اسیران، بردگان، نوازندگان، گدایان، فیالن، گاوان، پرچمھا، غنایم جنگي، جوایز، 
اي سوار است و تاجي بھ دست االھة  كھ بر گردونھ - نمایاند كھ ھمة آنھا بھ دنبال قیصر و یادگاریھا را مي

اینجا مانتنیا بھ نخستین عشق خود كھ روم كھن باشد باز  در. روانند -پیروزي بر سرش نھاده شده است
ھذا، نقشھاي او با روح و حركت ھستند؛  كند؛ مع گردد و بار دیگر مانند یك پیكرتراش نقاشي مي مي

شود؛ در این كار، ھنرنماییھاي نقاش  رغم جزییات زیبا، دیدگان بیننده بھ آن تاجگذاري باشكوه جلب مي علي
انگیزي متمركز شده و آن را بھ شاھكار  ، ژرفانمایي، و دقت مشاھده بھ طرز شگفتدر تركیب، طراحي

  .اند وي تبدیل كرده

در خالل ھفت سالي كھ از قبول مأموریت براي ترسیم پیروزي قیصر تا تكمیل آن گذشت، مانتنیا دعوتي 
ر حوادث ناگوار رم كھ بعدًا د) ١۴٨٩-١۴٨٨(را از پاپ اینوكنتیوس ھشتم پذیرفت و چند فرسكو ساخت 

بھ  -كھ او نیز متقابًال از بیصبري آن ھنرمند شكایت داشت –مانتنیا، با شكوه از خست پاپ. از میان رفت
pyمانتوا بازگشت و حرفة پرثمر خود را با ساختن صد تصویر از موضوعات مذھبي تكمیل كرد؛ او دیگر 
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نامطبوعترین این تصاویر مسیح مرده بود  مشھورترین و. قیصر را فراموش كرده و بھ مسیح پرداختھ بود
در این تصویر، مسیح بر پشت خوابیده و پاھایش بھ طرف تماشاگر است، و . كھ اكنون در كاخ برراست

  .ي فرسوده شبیھ باشد، بھ یك كوندوتیرة خوابیده ھمانند است»خدا«بیش از آنكھ بھ یك 

در پارناسوس، كھ اكنون در موزة لوور  .مانتنیا در ایام پیري خود یك تصویر مشركانھ رسم كرد
قراردارد، او تصمیم عادي خود را دایر بھ تسخیر حقیقت كنار گذاشت و كوشید تا بیشتر بھ عنصر زیبایي 

اي را رسم  توجھ كند؛ خود را یك لحظھ بھ یك داستان اساطیري عاري از اخالق تسلیم نمود و ونوس برھنھ
عاشق جنگجویش، مارس، بر كوه پارناسوس نشستھ است، در حالي  كرد كھ افسري بر سردارد و در كنار

ھا محتمال زن ماركزه  یكي از این موز. ستایند ھا او را با رقص و آواز مي كھ در پاي كوه، آپولون و موز
  .استة بیھمتا است، كھ در آن زمان بانوي اول آن امیرنشین بود/ جان فرانچسكو یعني ایزابال د

آخرین سالھاي زندگي او بھ واسطة علت مزاج، بدخویي، و وام رو بھ . بزرگ مانتنیا بوداین آخرین نقاشي 
از گستاخي ایزابال در تعیین جزییات تصویرھایي كھ از او خواستھ بود آشفتھ . ازدیاد قرین اندوه شده بود

خود، را خاطر شد؛ از فرط اندوه عزلت گزید؛ قسمت بزرگي از مجموعة ھنري خویش، و سرانجام خانة 
اشكبار و شوریده، و داراي چنان صورت فرو «: ایزابال او را چنین وصف كرد ١۵٠۵در . فروخت

یك سال بعد، در ھفتادوپنج سالگي، دار فاني را وداع » .آمد تا زنده اي كھ بھ نظر من بیشتر مرده مي رفتھ
این پیكره، با . ر خود مانتنیا باشداي از برنز ھست كھ شاید كا برگور او در سانت آندرئا پیكرة نیمتنھ. گفت

سازد كھ خود را بھ مدت نیم  اي را نمایان مي نوعي واقعپردازي آلوده بھ خشم، تلخكامي و فرسودگي نابغھ
ھستند، باید بھاي آن را با جان خود » جاودان زیستن«آنان كھ طالب . قرن در ھنر خویش فرسوده كرد

  .بپردازند

III – اولین بانوي جھان  

نویس او را  باندلو رمان. كند وصف مي» اولین بانوي جھان«استھ را / ولو دا كوردجو شاعر، ایزابال دنیك
» ایزابالي آزاده و بزرگوار«دانست كدامیك از مزایاي  نامید؛ و آریوستو نمي» فرد ممتاز در میان زنان«

ایزابال بیشتر . از ادبیات و ھنر زیبایي ملیح او را، فروتني او را، خودش را، یا حمایت او را -را بستاید
كماالت و سحاریھایي را كھ زن تربیت شده رنسانس با داشتن آنھا بھ صورت یكي از شاھكارھاي تاریخ در 

باشد یا بدون آنكھ جاذبیت زنانھ را بدرود گوید، از فرھنگ وسیع » اھل خرد«آنكھ  او، بي. آمد دارا بود مي
پسندیدند نشاط، سرزندگي، سرعت  ا نبود؛ آنچھ مردان در او ميبغایت زیب. و متنوعي برخوردار بود

توانست تمام روز سواري و تمام شب پایكوبي كند و در عین حال در ھر لحظھ  مي. انتقال، و كمال ذوق بود
بھره بود بر مانتوا حكومت كند و، در  توانست با مھارت و عقل سلیمي كھ شویش از آن بي مي. ملكھ باشد

رغم خطاھا و پریشان اندیشیھا و بیماري  اني و كھنسالي شویش، كشور كوچك او را، عليدوران ناتو
پاپھا و دوكاھا . كرد ترین شخصیتھاي زمان خود ھمشأن آنھا مكاتبھ مي با برجستھ. سیفلیس وي، اداره كند

ر براي خویش تقریبًا ھر ھنرمندي را بھ كا. آمدند خواھان دوستیش بودند، و فرمانروایان بھ دربارش مي
بمبو، آریوستو، و برناردو تاسو . سرایي جھت خود، الھامبخش بود كرد، و شاعران را براي نغمھ جلب مي

او با نظر یكي . دانستند كھ بضاعتش چندان زیاد نیست آثاري از خود را بھ او تخصیص دادند، ھرچند مي
ھرجا كھ . پرداخت ار ھنري مياز دانشمندان و تشخیص یكي از ھنرشناسان بھ گردآوري كتاب و آث

  .رفت، كانون فرھیختگي و خوشپوشي بود مي

  اي بود كھ چند دوك بھ فرارا، ایزابال یكي از افراد خانوادة استھ یعني خاندان برجستھ
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  استھ؛ موزة لوور، پاریس،/تك چھرة ایزابال د: لئوناردو دا وینچي

متولد شد و یك سال از خواھر خود  ١۴٧۴او در سال . دادچند كاردینال بھ كلیسا، و یك دوشس بھ میالن 
پدرشان اركولة اول، دوك فرارا، و مادرشان الئونوراي آراگوني، دختر فردیناند . بئاتریچھ بزرگتر بود
ھنگامي كھ بئاتریچھ بھ ناپل فرستاده شده بود تا . نسب بودند ھر دو خواھر بس عالي. اول، پادشاه ناپل، بود

باي پدر بزرگش سرزندگي و نشاط را بیاموزد، ایزابال در میان دانشوران، شاعران، در دربار زی
نویسان، موسیقدانان، و ھنرمنداني پرورش یافت كھ فرارا را مدتي بھ مشعشعترین پایتخت ایتالیا  نمایشنامھ

. آورد اي بود كھ سیاستمداران را بھ شگفت مي در شش سالگي از حیث ھوش اعجوبھ. تبدیل كرده بودند
اگر چھ من دربارة ھوشمندي »  :بھ ماركزه فدریگو مانتوایي چنین نوشت ١۴٨٠بلترامینو كوزاترو در 

كرد كھ او  فدریگو گمان مي» .كردم چنین چیزي ممكن باشد بینظیر او بسیار شنیده بودم، ھرگز گمان نمي
اركولھ، كھ بھ . استگاري كردبراي پسرش فرانچسكو ھمسر خوبي خواھد بود، بنابراین او را از پدرش خو

حمایت مانتوا برضد ونیز محتاج بود، با این تقاضا موافقت كرد و ایزابالي شش سالھ، خود را نامزد پسري 
شعر سرودن   چھاردھسالھ یافت؛ ایزابال ده سال دیگر در فرارا ماند تا دوزندگي و آوازخواني را فراگیرد؛

ن التیني را بیاموزد، نواختن كالویكورد و عود را یاد بگیرد، و در بھ زبان ایتالیایي و نثر نوشتن بھ زبا
اش روشن و شاداب بود، چشمان سیاھش  چھره. رقص چنان چابك شود كھ گویي بالھایي نامریي دارد

در شانزدھسالگي جایگاه كودكي پر مسرت خود را . درخشید، و گیسوانش گویي كالفي از زر بودند مي
  .ین و مغرور ماركزاي مانتوا شدترك كرد و با خویي مت

در نخستین . جان فرانچسكو تیره رخسار، انبوه موي، شكار دوست، و پرشتاب در جنگ و عشق بود
پرداخت، و مانتنیا و چند دانشمند را با وفاداري در دربار  سالھاي حكومت خود جدًا بھ امور حكومت مي

انھ نبرد كند، دلیرانھ جنگید و، از طریق جوانمردي در فورنووو، بیش از آنچھ خردمند. داشت خود نگاه مي
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. یا احتیاط، بیشتر غنیمتھایي را كھ از چادر شارل ھشتم بھ دست آورده بود براي آن شاه فراري باز فرستاد
. غاز نمود بند و باري سربازي در امر ازدواج استفاده كرد و با اولین زایمان زنش بیوفایي خود را آ از بي

از ازدواجش معشوقة خود تئودورا را رخصت داد تا با جامة تقریبًا شاھانھ در یك مسابقة ھفت سال پس 
رزمي در برشا، كھ خود در آن شركت داشت، حاضر شود، شاید گناه این كار تا حدي بھ گردن خود ایزابال 

فرارا،  بود كھ كمي فربھ شده و بھ غیبتھاي طوالني عادت كرده بود؛ مثًال مسافرتھاي دراز مدت بھ
ایزابال این . كرد؛ اما بدون شك در ھر حال ماركزه مایل نبود با یك زن بھ سر برد اوربینو، و میالن مي

داشت، ھمچنان زن خوبي براي  كرد، در انظار توجھي بھ آنھا مبذول نمي ماجراھا را با بردباري تحمل مي
، و منافع او را باكیاست و سحاري خود داد شویش باقي ماند، بھ او اندرزھاي شایاني در امور سیاسي مي

آمیزي با  نامة مالمت - كرد ھنگامي كھ شویش نیروھاي پاپ را رھبري مي – ١۵٠۶اما در . كرد حفظ مي
  براي آگاه«: این عبارات بھ او نوشت

   

  

  استھ؛ موزة كونتیس توریشس، وین،/تك چھرة ایزابال د: تیسین

چون این امر بس . اند، ترجماني الزم نیست مھر شده بھ من بيساختن من از اینكھ عالیجناب چندي است 
اي  عالقة مفرط او بھ ھنر، ادبیات، و دوستي تا اندازه» .گویم چیزي نمي… نامطبوع است؛ من دیگر

  .كوششي بود براي فراموش كردن خالء ناگوار زندگي زناشوییش

اي كھ ایزابال را با خواھرش  نھدر مجموعة غني و متنوع رنسانس چیزي مطبوعتر از روابط صمیما
داد نیست؛ و در ادبیات رنسانس كمتر عباراتي  بئاتریچھ و خواھر شوھرش الیزابتا گونتساگا پیوند مي
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الیزابتا با . كردند آمیزي باشند كھ آنان با ھم رد و بدل مي ھاي مھر توان یافت كھ بھ زیبایي مضامین نامھ مي
و تیزھوش بود و بیش از الیزابتا یا بئاتریچھ بھ   گو، ایزابال شادمان، بذلھ وقار، ضعیف، و غالبًا بیمار بود؛

ادبیات و ھنر دلبستگي داشت؛ اما این اختالفات اخالقي از طریق خوي سلیم آن سھ دوست، كھ مكمل 
در بند  الیزابتا دوست داشت كھ بھ مانتوا بیاید؛ و ایزابال، بیش از آنچھ. شد شدند، جبران مي یكدیگر واقع مي

ھذا، در  مع. كوشید تا او را سالم گرداند اندیشید و مي سالمت خود بود، بھ صحت خواھر شوھرش مي
ایزابال توانست از سزار بورژیا تقاضا كند كھ . ایزابال نوعي خودپسندي بود كھ در الیزابتا وجود نداشت

پس از . وده بود، بھ او باز دھدتصویر كوپیدو میكالنژ را، كھ سزار پس از تصرف اوربینو الیزابتا رب
سقوط لودوویكو ایل مورو، شوھرخواھر ایزابال، كھ نسبت بھ او بسیار متواضع بود، ایزابال بھ میالن رفت 

و در مجلس رقصي كھ از طرف لویي دوازدھم، شكست دھندة لودوویكو، برپا شده بود رقصید؛ شاید بھ 
ت مانتوا از نفرتي بود كھ، بھ سبب بیطرفي نابخردانة اي از طرف او براي نجا ھر حال این لطف زنانھ

رایج در روابط كشورھا را در آن زمان، كھ در » اخالقي بي«كیاست او . شویش، در لویي ایجاد شده بود
اما از جھات دیگر زن خوبي بود، و مشكل مردي در ایتالیا . عصر حاضر نیز رواج دارد، پذیرفتھ بود

مایل است بھ او خدمت كند و او «: بمبو بھ او چنین نوشت. دن بھ او شاد نشودشد كھ از خدمت كر یافت مي
  ».گویي پاپ اعظم است را شاد سازد، چنانكھ

وقتي آلدوس . كرد، اما ھرگز بر آن تسلط نیافت التیني را بھتر از ھر زن دیگر زمان خود صحبت مي
. ایزابال از شایقترین مشتریان وي بود غاز كرد، ھاي ادبیات كالسیك را آ مانوتیوس چاپ بھترین نسخھ

دانشوراني را براي ترجمة آثار پلوتارك و فیلوستراتوس بھ خدمت گرفت، ھمچنین یك یھودي فاضل را 
. مزامیر داوود از زبان عبري استخدام كرد تا از فحوا و عظمت اصلي آنھا اطالع پیدا كند  براي ترجمة

شاید او بیشتر بھ . خواند و كتاب آباي كلیسا را با اشتیاق ميآورد  آثار كالسیك مسیحي را نیزگرد مي
نھاد، اما در حقیقت داستانھاي قھرماني  آن؛ افالطون را ارج مي  گردآوردن كتاب عالقھ داشت تا بھ مطالعة

ساخت،  شیرین را، كھ حتي اشخاصي مانند آریوستو را در زمان او و تاسو را در نسل بعد سرگرم مي
داشت؛ حتي در سالھاي  جواھر و اشیاي ظریف را بیش از كتاب و آثار ھنري دوست مي. داد ترجیح مي

تھییج سفرا و . نگریستند سلیقھ مي  آخر زندگیش، زنان ایتالیا و فرانسھ بھ او ھمچون آینة مد و ملكة
  كاردینالھا

داده بود؛ اینان  را با جاذبة شخصي خود، و لباس و آداب و فكر ظریف خویش، بخشي از سیاست خود قرار
پنداشتند كھ دانش و خرد  كردند، مي در حالي كھ در دل خود زیبایي، لباس فاخر، و مالحت او را تحسین مي

تقریبًا مانند تمام معاصران . شاید بھ جز معلومات سیاسي، چندان عمیق نبود  اطالعات وي،. ستایند او را مي
خود را با . كرد خود را از روي تقارن ستارگان تنظیم مي خویش بھ طالعبینان معتقد بود و برنامة كارھاي

شش اطاق و یك  –آورد  كرد، و آنھا را در سلك مالزمان خویش درمي ھا و دلقكھا سرگرم مي كوتولھ
ھا چندان كوتھ »دردانھ«یكي از این . نمازخانھ براي آنان متناسب با قامتشان در كاخ امارت بنا كرده بود

بھ . شد بارید، غرق مي ل یكي از مزاحان آن زمان، اگر دو سانتیمتر باران بیشتر ميقامت بود كھ، بھ قو
گزید و پس ازمرگ با  اي خاص برمي ھا نیز دلبستھ بود؛ زیباترین آنھا را با ذوق و سلیقھ سگان و گربھ

ر در مراسم ھاي زنده با بانوان و آقایان دربا كرد، در حالي كھ سگان و گربھ مراسم با شكوھي دفنشان مي
  .كردند تدفین شركت مي

اي از ساختمانھاي  كرد، مجموعھ كھ از آنجا برقلمرو خود حكومت مي -یاردجا، یا پاالتتسو دوكالھ -كاستلو
دست اشخاص مختلف ساختھ شده بودند، اما سبك آنھا  این عمارات در تاریخھاي متفاوت بھ. مختلف بود

در فرارا، پاویا، و میالن . نمود از درون كاخي مجلل مي نوعي بود كھ از بیرون بھ صورت قلعھ ولي
برخي از این عمارات مانند پاالتتسو دل كاپیتانو متعلق بھ دوران . بناھایي بھ ھمین سبك ایجاد شده بودند

فرمانروایي خاندان بوئوناكولسي در قرن سیزدھم بود؛ كاخ خوش قرینة سان جورجو در قرن چھاردھم 
لیي سپوزي از آثار لودوویكو گونتساگا و مانتنیا در قرن پانزدھم است؛ اطاقھاي متعدد، ساختھ شد؛ كامرا د

، در )تاالر آینھ(در قرون ھفدھم و ھجدھم، در آن از نو ساختھ شد؛ برخي از آنھا، مانند ساال دلیي سپكي 
شده بودند؛ و تمام  ھمة این اطاقھا بھ طرز مجللي آراستھ و مجھز. زمان سلطنت ناپلئون از نو تزیین شدند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



اطاقھاي عادي و تاالرھاي پذیرایي و دفاتر اداري، بھ حیاطھا یا باغھا، یا رود پیچان مینچیو كھ وصفش در 
ایزابال در این . اند مشرف بودند ھایي كھ در كنار مانتوا واقع شده اشعار ویرژیل آمده است، و یا بھ دریاچھ

در سالھاي آخر عمرش یك . داد خود را تغییر مي مجموعة بزرگ، در اوقات مختلف، محل سكونت
شد؛ در این چھار اطاق و  داد كھ ایل ستودیولو یا ایل پارادیزو نامیده مي آپارتمان چھار اطاقھ را ترجیح مي

كھ آنھا نیز از آثار ھنري  - اطاق دیگري بھ نام ایل گروتو، كتابھا، اشیاي ھنري، و ادوات موسیقي خود را
  .داد قرار مي - قیمت بودند ذي

اش، دلبستگي  اش بھ حفظ استقالل و سعادت مانتوا، و بعضي اوقات برتر از روابط دوستانھ پس از عالقھ
آالت، مرمرھاي آنتیك، و  ھاي نقاشي، چیني پرده  ھا، ھاي خطي، مجسمھ آوري نسخھ عمدة زندگي او جمع

جویي، و براي  یق با اصل صرفھبراي خرید آثار ھنري و عت. ھاي كوچك صنعت زرگري بود فرآورده
  گرفت و عمال كوشش كشف آثاري از دوستان خودیاري مي

زد، زیرا خزانة كشور  بھ ھنگام خرید چانھ مي. كرد مخصوص، از میالن گرفتھ تارودس، استخدام مي
كلكسیون او كوچك بود، اما ھر جزء آن در نوع خود ارزش و . كوچك او براي آمال بزرگش نارسا بود

چون بھ . ھایي از میكالنژ، نقاشیھایي از مانتنیا، پروجینو، و فرانچا بود داراي مجسمھ. ت عالي داشتكیفی
خواست كھ برایش تصویر بسازند، اما  این آثار قانع نبود، با ابرام، از لئوناردو دا وینچي وجوواني بلیني مي

خواھد  شك بھ این جھت كھ او مي ز بيافزاید، و نی آن دو بھ این عنوان كھ او بیش از مبلغ بر تعارف مي
در بعضي موارد، از جملھ . زدند جزییات ھر تصویر را خود تعیین كند، از اجابت تقاضایش سرباز مي

وان آیك بھ نام گذرگاه دریاي  براي یكي از كارھاي یان) دالر ٢٨٧۵(دوكاتو  ١١۵خواست  وقتي كھ مي
نسبت بھ . خود را بھ پدید آوردن شاھكاري ارضا كندكرد تا عشق  سرخ بپردازد، مبلغ زیادي قرض مي

مانتنیا سخي نبود، اما وقتي كھ آن صاحب دھاي بزرگ مرد، شوي خود را واداشت تا لورنتسو كوستا را با 
كوستا خلوتگاه محبوب جان فرانچسكو گونتساگا، یعني كاخ قدیس . حقوق خوبي بھ مانتوا دعوت كند
ویرھایي از خانوادة او كشید، و تصویر متوسطي از مریم عذرا براي سباستیانوس، را تزیین كرد، تص

  .كلیساي سانت آندرئا ساخت

جولیو پیپي ملقب بھ رومانو، بزرگترین شاگرد رافائل، در مانتوا مستقر شد و تمام دربار را با  ١۵٢۴در 
ي او و با كلك خود تقریبًا سراسر كاخ دوكي طبق طرحھا. آورد مھارت خود در معماري و نقاشي بھ شگفت

فدریگو، پسر . آراستھ شد –فرانچسكو پریماتیتچو، نیكولو دل آباتھ، و میكالنجلو آنسلمي  –او و شاگردانش 
اي بھ موضوعات مشركانھ و  ایزابال، كھ اینك بھ فرمانروایي رسیده بود، مانند رومانو، در رم عالقھ

كھ دیوارھا و سقفھاي چند اطاق كاخ را با تصاویر تصاویر برھنھ پیدا كرده بود؛ از این رو مقرر داشت 
. دلپذیري از آورورا، آپولون، داوري پاریس، ھتك ناموس ھلن، و سایر مباحث اساطیر قدیم آراستھ شود

. غاز كرد ، را آتھ، جولیو، در حوالي شھر، مشھورترین اثر معماري خود، پاالتتسو دل ١۵٢۵در 
ھایي بھ سبك  اي از بلوكھاي سنگي و پنجره چارگوش پر وسعتي از ساختمانھاي یك طبقھ، با طرح ساده

كند كھ روزگاري یك باغ مصفا بود ولي در جنگ جھاني دوم ویران شد  اي را احاطھ مي رنسانس، محوطھ
اطاقھاي تو در تویي كھ با ستونھاي چھارگوش، : انگیز است س شگفتداخل آن ب. و اكنون متروك است

كاري، پشت بغلھاي منقوش، و طاقھاي قاببندي تزیین شده؛ دیوارھا، سقفھا، و نورگیرھایي  قرنیزھاي كنده
كھ در آنھا داستان تینانھا و اولمپیان، كوپیدو و پسوخھ، ونوس و آدونیس و مارس، و زئوس و اولمپیا 

اشخاص این تصاویر ھمھ برھنھ و شادمانند، و با ذوق پرشور و بیپرواي اواخر دوران . اند هنقاشي شد
پریماتیتچو، براي تكمیل این شاھكارھاي پرلھو و آكنده از كشمكشھاي قھرماني، با . اند رنسانس نقش شده

  گچبري، نقش برجستة

قیصر مانتنیا، و تقریبًا با مھارت  اي از سربازان رومي را در حال حركت ساخت كھ بھ سبك پیروزي دستھ
وقتي پریماتیتچو و دل آباتھ از طرف فرانسواي اول بھ فونتنبلو احضار شدند، سبك . خاص فیدیاس بود

pyرا، كھ جولیو رومانو بھ عنوان یادگار كار خود با رافائل در رم بھ مانتوا » برھنگان گلگون رخ«تزییني 
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ھنر دوران شرك از دژ مسیحیت بھ جھان مسیحي . منتقل ساختندآورده بود، بھ كاخھاي سلطنتي فرانسھ 
  .پرتو افكند

. كرد شوي علیلش را براي حكومت برمانتوا یاري مي. آخرین سالھاي ایزابال پر از نوش و نیش بود
سیاست او مانتوا را از اینكھ نخست طعمة سزار بورژیا شود، پس از آن بھ دام لویي دوازدھم گرفتار آید، 

پس مسخر فرانسواي اول شود، و آنگاه بھ دست شارل پنجم افتد نجات داد؛ ھنگامي كھ جان  از آن
رسیدند، ایزابال آن حریفان طماع را یكي پس از دیگري  فرانچسكو یا فدریگو بھ آستانة بدبختي سیاسي مي

یگو، كھ در فدر. ساخت كرد، یا با زیبایي خویش مسحور مي فریفت، با چاپلوسي رام مي با خوشخویي مي
بھ جاي پدر نشست، سردار و فرمانروایي الیق بود، اما بھ معشوقة خود رخصت داد كھ جاي  ١۵١٩

 ١۵٢۵شاید براي گریز از این مذلت بود كھ ایزابال در . مادرش را بھ عنوان حكمران دربار مانتوا بگیرد
نس ھفتم بھ تقاضاي او اعتنایي كلم. بھ رم رفت تا منصب كاردینالي را براي پسر خود اركولھ تحصیل كند

نكرد؛ اما كاردینالھا او را خوشامد گفتند، یكي از تاالرھاي كاخ كولونا را در اختیارش گذاشتند، و او را 
با مھارت معمول خود . خود را در آنجا زنداني یافت) ١۵٢٧(آنقدر نگاه داشتند كھ ھنگام چپاول رم 

و فاتحانھ   نالي مورد آرزو را براي اركولھ بھ دست آورد،خویشتن را از آن ورطھ رھاند، منصب كاردی
  .وارد مانتوا شد

، در حالي كھ در پنجاه و پنج سالگي ھنوز جذاب بود، بھ كنگرة بولونیا رفت، امپراطور و پاپ ١۵٢٩در 
ام بھ فرمانروایان اوربینو و فرارا یاري كرد تا سرزمین خود را از انضم  را با اطوار خود مسحور ساخت،

در ھمان . بھ ایاالت پاپي حفظ كنند، و شارل پنجم را تحریض كرد كھ عنوان دوكي را بھ فدریگو اعطا كند
اي  سال تیسین بھ مانتوا آمد و تصویر مشھوري از او ساخت؛ سرنوشت این تصویر نامعلوم است، اما نسخھ

ز داراي قدرت و عشق زندگي دھد كھ ھنو زني را نشان مي  كھ توسط روبنس از روي آن ساختھ شده است،
او را . بمبو، كھ ھشت سال بعد او را دید، از سرزندگي، تند ذھني، و عالیق وسیع او بھ شگفت آمد. است

. نامید؛ اما خرد او نتوانست دوران كھولت را با خوشرویي پذیرا شود» ترین زن خردمندترین و خوشبخت«
روایان پیشین مانتوا در كلیساي سان فرانچسكو ، در شصت و چھار سالگي، مرد و با فرمان١۵٣٩در 

پسرش فرمان داد تا آرامگاه مجللي براي او بسازند، و خود یك سال بعد در آن جھان بھ او . مدفون شد
غارت كردند، قبور امیران مانتوا منھدم شد و خاكستر  ١٧٩٧وقتي كھ فرانسویان مانتوا را در . محلق شد

  .ك مخلوط گشتاجسادي كھ در آنھا بود با خا

  فصل دھم 

  

  فرارا

١- ١٣٧٨۵٣۴  

I – خاندان استھ  

دانشجویي كھ امروز گذارش . در ربع اول قرن شانزدھم فعالترین مراكز رسانس فرارا، ونیز، و رم بودند
كند كھ آن شھر خواب آلود روزگاري مركز  افتد، تا وارد كاخ عظیم كاستلو نشود، باور نمي بھ فرارا مي
اي از بزرگترین  سلسلة نیرومندي بوده است كھ دربارش با شكوھترین دربار اروپا بود و عدهفرمانروایي 

py  .پرورد شاعران زمان را مي
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موجودیت این شھر تا حدي مدیون این واقعیت بود كھ بر سر راه تجارتي میان بولونیا و ونیز قرار داشت؛ 
كشاورزي بود؛ بھ عالوه، خود آن نیز، از اي براي محصوالت  و ھم بدین لحاظ كھ بازارگاه و پسكرانھ

پپن (جزو سرزمینھایي بود كھ از طرف پپن سوم . بركت سھ شعبھ از رود پو، خاكي حاصلخیز داشت
، بھ وسیلة كنتساماتیلداي ١١٠٧بھ شارلماني؛ و بار دیگر، در  ٧٧٣بھ پاپ، در  ٧۵۶در سال ) كوتاه

شد، حكومت مستقلي داشت كھ در  ًا تابع پاپ محسوب ميدر حالي كھ ظاھر. توسكاني بھ كلیسا واگذار شد
ھا دچار اختالل گشتھ  چون در نتیجة رقابت و كشمكش این خانواده. ھاي تجارتي رقیب بود دست خانواده

بود، كنتھ آتتسو ششم از خاندان استھ را بھ عنوان فرماندار پذیرفت، و این مقام را در خانوادة او موروثي 
كیلومتري شمال فرارا قرار داشت و از  ۶۴ول كوچك امپراطوري بود كھ تقریبًا در استھ یك تی. ساخت

مقر خاندان آتتسو شد و نام  ١٠۵۶؛ در )٩۶١(طرف امپراطور اوتو اول بھ كنتھ آتتسو اول اعطا شده بود 
  .ھاي برونسویك و ھانوور منشعب شدند از این خاندان تاریخي بعدًا سلسلھ. خود را بھ آن داد

اسمًا بھ عنوان تابعان امپراطوري و پاپ، و عمًال بھ منزلة فرمانروایان  ١۵٩٧تا  ١٢٠٨خاندان استھ از 
در حكومت این خاندان مردم . كردند دوكا، بر فرارا حكومت مي) ١۴٧٠بعد از (مستقل، با لقب ماركزه یا 

نمود و از  ان و پاپھا پذیرایي ميتا حدي سعادتمند شدند، و احتیاجات و تجمالت درباري را كھ از امپراطور
  جمعي دانشور، ھنرمند، شاعر، و كشیش نگاھداري

با وجود ستمھا، عملیات غیرقانوني، و جنگھاي مكرر، خاندان استھ صمیمیت . ساختند كرد فراھم مي مي
ھ را ھنگامي كھ یكي از نمایندگان پاپ كلمنس پنجم خاندان است. اتباع خود را بھ مدت چھار قرن حفظ كرد

مردم سلطنت مذھبي را مزاحمتر از   ،)١٣١١(از حكومت بركنار و فرارا را جزو ایاالت پاپي اعالم كرد 
) ١٣١٧(استثمار دنیوي یافتند؛ از این رو آن نماینده را طرد كردند و قدرت خاندان استھ را بازگرداندند 

مردم آن، كھ از بركات مذھبي  پاپ یوآنس بیست و دوم اجراي مراسم مذھبي را در شھر تحریم كرد؛ و
خاندان استھ در صدد آشتي باكلیسا برآمدند و مصالحھ را با پذیرفتن . محروم شده بودند، شكوه آغاز كردند

الحكومة او  اعتراف كردند بھ اینكھ فرارا تیول پاپ است و خود آنان نایب. شرایط سنگیني تحصیل كردند
دوكاتو ١٠‘٠٠٠اي بھ مبلغ  نانشان از عواید كشور خراج سالیانھھستند؛ و تعھد كردند كھ خودشان و جانشی

  .بھ پاپ بپردازند) دالر؟ ٢۵٠‘٠٠٠(

خاندان استھ بھ اوج قدرت رسید، و نھ تنھا بر فرارا، ) ١۴۴١- ١٣٩٣(در حكومت طوالني نیكولو سوم 
سالیان دراز نیكولو طي . كرد بلكھ بر روویگو، مودنا، ردجو، پارما، و حتي میالن نیز حكومت مي

یكي از زنان بسیار زیباي او با پسر شوھر . فرمانرواییش چندین بار ازدواج كرد و چند معشوقھ نیز گرفت
و فرمان داد كھ در فرارا ھر زن ) ١۴٢۵(خویش، اوگو، مرتكب زنا شد؛ نیكولو ھر دو را سر برید 

ت فرارا خواھد كاست، اجراي آن زناكار محكوم بھ اعدام شود؛ و چون معلوم شد كھ این فرمان از جمعی
مالیاتھا را تقلیل داد، صنعت و . از این موضوعھا كھ بگذریم، نیكولو خوب فرمانروایي كرد. متوقف شد

تجارت را تشویق كرد، تئودوروس گاتسا را براي تعلیم زبان یوناني در دانشگاه فراخواند، و گوارینو دا 
كار، با مدرسة   ستخدام نمود كھ، از جھت شھرت و بھرةاي در فرارا ا ورونا را براي تأسیس مدرسھ

  .كرد ویتورینو دا فلتره در مانتوا رقابت مي

فرمانروایي بود در عین حال آرام و تند،  –ھاي نادر زمان بود  پسر نیكولو، موسوم بھ لئونلو، از پدیده
بود، صلح را تقویت ھر چند بھ تمام جزییات صنعت جنگ واقف . مھذب و شایستھ، و اھل فكر و عمل

اي بس محبوب داشت؛ بدان سان كھ وي را بھ طیب خاطر بھ  كرد و در میان فرمانروایان ایتالیا وجھھ مي
ادبیات را نزد گوارینو آموخت و، یك نسل پیش از لورنتسو . كردند حكمت و میانجیگري انتخاب مي

ز تسلط او بھ التیني و یوناني، معاني بیان، فیللفو دانشمند ا. ترین مردان عصر شد دمدیچي، یكي از فرھیختھ
ھایي كھ ظاھرًا از طرف  این ماركزه اولین محققي بود كھ گفت نامھ. شعر، فلسفھ، و حقوق متحیر شده بود

یك كتابخانة عمومي تأسیس و بھ دانشگاه فرارا مساعدت . بولس حواري بھ سنكا نوشتھ شده ساختگي است
pyتوانست پیدا كند براي تدریس در آن استخدام نمود، و بھ طرزي  ا كھ ميمالي كرد، بھترین دانشوراني ر

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



گونھ خونریزي یا عمل ننگیني حكومت او را نیالود؛ تنھا ناگواري  ھیچ. فعال در مباحثات آنھا شركت كرد
  . وقتي كھ او در چھلسالگي مرد، مردم سراسر ایتالیا اندوھگین شدند. آن، كوتاھي دورانش بود

بورسو، برادر لئونلو، . واي الیق متوالیًا عصر زریني را كھ لئونلو آغاز كرده بود ادامھ دادندچند فرمانر
طبع خشنتري داشت، اما سیاست صلح را حفظ كرد؛ در زمان او فرارا از حیث سعادت رشك سایر 

ا حمایت گذاشت، اما بسیاري از آنھا ر او خود بھ ادبیات و ھنر چندان وقعي نمي. كشورھاي ایتالیا شد
گرفت  كرد، اما مالیات زیاد از اتباع خود مي سرزمین خویش را با مھارت و عدالت نسبي اداره مي. كرد مي

منصب و عنوان را دوست داشت و . كرد ھا و نمایشھاي درباري مي و قسمت مھمي از آن را صرف كوكبھ
ھاي میالن، عنوان دوكا داشتھ باشد؛ با ھدایاي گرانبھا لقب دوك مودنا و ردجو را  خواست، مثل ویسكنتھ  مي

نوزده سال بعد . و آن را با مراسم پرخرجي اعالم داشت) ١۴۵٢(از امپراطور فردریك سوم تحصیل كرد 
نھ پیچید و پادشاھان شھرتش در سراسر منطقة مدیترا. عنوان دوك فرارا را از پاپ پاولوس دوم گرفت

  . كردند كھ بزرگترین فرمانرواي ایتالیاست مسلمان بابل و تونس ھدایایي براي او فرستادند، زیرا گمان مي

لئونلو بھترین سرمشق كشورداري را بھ او داده بود؛ و اركولھ، كھ با : بورسو از حیث برادر خوشبخت بود
ایان فرمانرواییش نسبت بھ او یاري وفادار بود، و اكنون بھ اي براي خلع او موافقت نكرده بود، تا پ توطئھ

اركولھ مدت شش سال با جالل حكومت كرد؛ صلح، شعر، و ھنر را قوام داد و . رسید جانشیني او مي
از طریق ازدواج با الئونوراي آراگوني، دختر فردیناند اول، پادشاه ناپل، . مالیاتھاي جدیدي وضع كرد

ترین جشنھایي كھ فرارا تا آن زمان بھ خود دیده  ل تشیید كرد؛ و مقدم او را، با مسرفانھدوستي خود را با ناپ
، وقتي كھ پاپ سیكستوس چھارم، بھ سبب تنبیھ عامالن توطئة ١۴٧٨اما در   ؛)١۴٧٣(بود، گرامي داشت 

. یالن پیوستپاتتسي، بھ فلورانس اعالن جنگ داد، اركولھ بر ضد پاپ و فرمانرواي ناپل بھ فلورانس و م
پس از اتمام آن جنگ، سیكستوس فرمانرواي ونیز را ترغیب كرد كھ در حملھ بھ فرارا با او متحد شود 

ھنگامي كھ اركولھ بیمار و بستري بود، نیروھاي ونیز تا شش كیلومتري شھر پیش راندند؛ ). ١۴٨٢(
آمدند و بر جمعیت گرسنة شھر ھاي شھر بھ درون  دھقاناني كھ زمینھایشان از دست رفتھ بود از دروازه

اش، با اركولھ صلح  ترسید ونیز مالك فرارا شود نھ خود یا برادرزاده آنگاه پاپ تندخو، كھ مي. افزودند
  .نشیني كردند كرد؛ ونیزیھا، با نگاه داشتن روویگو، بھ سرزمین خود عقب

. و اخذ مالیات میسر گردیدكشاورزي از سرگرفتھ شد، خواربار بھ شھر رسید، تجارت دوباره آغاز شد، 
كراون  ۶٠٠٠ھاي مربوط بھ بزھھاي مذھبي از مجموع عادي آن،  اركولھ شكوه داشت از اینكھ جریمھ

توانست باور كند كھ این گونھ بزھھا نسبت بھ  در سال، بسیار كمتر شده است؛ نمي) دالر؟ ١۵٠,٠٠٠(
پول بسیار الزم داشت، زیرا وقتي نفوس شھر . اند، و مصرًا اجراي قانون را خواستار شد سابق كمتر شده

ھاي موجود دید، ساختن بناھاي جدیدي را آغاز كرد كھ مجموعًا وسعتي بھ اندازة  را بسیار فزونتر از خانھ
  او بخش جدید شھر را با خیابانھاي وسیعي ساخت كھ پس از . قسمت قدیمي شھر را اشغال كرده بودند

طرف ده سال، رشد جمعیت و . »اولین شھر واقعًا نوین اروپا بود«اراي جدید ایتالیایي بھ خود ندیده بود؛ فر
ھایي ساخت و زنان تارك دنیا را  اركولھ كلیساھا، كاخھا، وصومعھ. ورود نفوس جدید آن شھر را پركرد

  .تشویق كرد كھ فرارا را موطن خود سازند

طبقة ممتاز كاخ كاستلو را، . تھ شده بودكانون زندگي مردم یك كلیساي جامع بود كھ در قرن دوازدھم ساخ
. دادند ، ترجیح مي)١٣٨۵(كھ نیكولو دوم براي حفظ حكومت از حملة خارجي یا شورش داخلي ساختھ بود 

در . اند، ھنوز بر میدان مركز شھر مسلطند برجھاي عظیم این شھر، كھ طي ھفت نسل تغییر شكل یافتھ
ن پاریزینا و بسیاري از كسان دیگر جان سپردند؛ و در طبقة باال ھایي است كھ در آ طبقة زیرین قلعھ دخمھ

در این تاالرھا دوكا و . اند تاالرھاي وسیعي وجود دارند كھ توسط دوسودوسي و دستیارانش تزیین شده
كردند، شاعران  ھا شیرینكاري مي خواندند، كوتولھ نواختند و مي دادند، خنیاگران مي دوكسا بار عام مي

كردند، و خانمھا و  پرداختند، مردان با زنان مغازلھ مي بازي مي خواندند، دلقكھا بھ مسخره را مي اشعار خود
وجوش كمتر بود، و در اطاقھاي دنجتر، بانوان و  رقصیدند؛ در روزھایي كھ جنب آقایان تا بامداد مي
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از  ١۴٧۵و  ١۴٧۴كھ در  استھ/ ایزابال و بئاتریچھ د. خواندند ھاي قھرماني و عشقي مي دوشیزگان افسانھ
الئونورا، زن اركولھ، زادند، چون حور و پري در این محیط ثروت و سرور و جنگ و آواز و ھنر، 

پدربزرگ بئاتریچھ او را بھ ناپل نزد خود برد و چندي بعد نامزدش او را بھ میالن . پرورش یافتند
مت آن دو از فرارا بسیاري از قلبھا را عزی. ایزابال عازم مانتوا شد) ١۴٩٠(فراخواند؛ و در ھمان سال 

. اندوھگین ساخت، اما ازدواجشان اتحاد خاندان استھ را با دو خاندان سفورتسا و گونتساگا محكم كرد
ایپولیتو، یكي از چند پسر اركولھ، در یازدھسالگي اسقف اعظم و در چھاردھسالگي كاردینال شد، و بعدھا 

  . عصر درآمد ترین رؤساي روحاني در سلك فرھیختھ

در اینجا باید بار دیگر خاطرنشان سازیم كھ این گونھ انتصابات روحاني، كھ بدون توجھ بھ سن و 
پاپ شد،  ١۴٩٢آلكساندر ششم، كھ در . آمد، از لوازم اتحادھاي سیاسي آن زمان بود شایستگي بھ عمل مي

لوكرتسیا (لوكرس بورژیا  بسیار خواھان خشنود ساختن اركولھ بود، زیرا قصد داشت كھ دختر خود
وقتي بھ اركولھ پیشنھاد كرد كھ آلفونسو پسر و ولیعھد او با لوكرس ازدواج . را دوشس فرارا سازد) بورجا

كند، اركولھ پیشنھاد او را با سردي تلقي كرد، زیرا لوكرس آوازة بلندي را كھ اكنون دارد در آن ھنگام 
یاز قابل توجھي از پدر مشتاق دختر، بدان سان كھ آلكساندر او پس از گرفتن امت –اركولھ سرانجام . نداشت

قرار بر این شد كھ پاپ بھ لوكرتسیا جھازي معادل . بھ این زناشویي رضا داد –زن خواند  را كاسب چانھ
فلورین  ١٠٠فلورین بھ  ۴٠٠٠بدھد؛ خراج ساالنة فرارا از ) دالر؟ ١‘٢۵٠‘٠٠٠(دوكاتو  ١٠٠,٠٠٠

یابد؛ و امارت فرارا با تصویب و تأیید پاپ الي االبد براي آلفونسو و اعقابش تثبیت  تقلیل) دالر؟ ١٢۵٠(
بعدًا خواھیم دید . با اینھمھ، آلفونسو تا ھنگامي كھ عروس را ندیده بود، از این ازدواج كراھت داشت. شود

  .كھ چگونھ مقدم او را گرامي داشت

بھ فرانسھ، ھلند، و انگستان . ز افراد خاندان استھ بوداو تیپ جدیدي ا. بھ امارت رسید ١۵٠۵آلفونسو در 
پس از جلوس بھ تخت امارت، . سفر كرده و فنون صنعتي و تجاري را در آن كشورھا بررسي كرده بود

حمایت از ھنر و ادبیات را بھ لوكرس واگذار كرد و خود بھ حكومت و قوام صنعت، از جملھ سفالگري، 
فن دژسازي . ینة لعابي نگارین ساخت و بھترین توپ آن زمان را ریختبا دست خویش یك سفال. پرداخت

معموًال مردي . را تحصیل كرد، تا حدي كھ در این موضوع در سراسر اروپا بھ عنوان حجت شناختھ شد
رغم معاشقات مستند كتبیش، مھربان بود، اما ھر وقت سروكارش با دشمنان  عادل بود؛ با لوكرس، علي

  .شد وجھ دستخوش رقت و رأفت نمي افتاد، بھ ھیچ ن داخلي ميخارجي یا شورشیا

را مفتون خود  -ایپولیتو و جولیو –ھاي لوكرس، بھ نام آنجال، دوتن از برادران آلفونسو  یكي از ندیمھ
تمام وجود تو نزد من بھ قدر «: اي ایپولیتو را شماتت كرد و گفت آنجال یك بار با غرور بیفكرانھ. ساخت

اي از اشرار در سرراه جولیو كمین كرد، و  با عده) ایپولیتو(كاردینال » .رت قیمت نداردچشمان براد
جولیو . ، ناظر ماجرا بود)١۵٠۶(آوردند  ھنگامي كھ این عده چشمان جولیو را با چوب نوك تیز درمي

، اما بزودي وي شكایت نزد آلفونسو برد و از او خواست تا انتقامش را بستاند؛ دوكا كاردینال را تبعید كرد
جولیو، كھ از بیعالقگي ظاھري آلفونسو رنجیده بود، با یك برادر دیگر خود بھ نام . را اذن بازگشت داد

این توطئھ كشف شد و جولیو و فرانتھ در سلولھاي كاخ . فرانتھ، براي كشتن دوكا و كاردینال، توطئھ كرد
، پس از پنجاه سال ١۵۵٨بھ امر آلفونسو دوم در  در زندان مرد؛ جولیو ١۵۴٠فرانتھ بھ سال . زنداني شدند

اي بھ سبك نیم قرن پیش در  حبس، آزاد شد؛ ھنگام خروج از زندان، پیرمردي سپید موي بود و جامھ
  .بزودي پس از آزادي از زندان بدرود حیات گفت. برداشت

رفت و براي  پیش ميكرد، زیرا ونیز بھ داخل رومانیا  خصال آلفونسو چنان بود كھ حكومتش ایجاب مي
كرد؛ درحالي كھ یولیوس دوم، پاپ جدید، كھ از امتیازات اعطا شده بھ  سازي مي تصرف فرارا زمینھ

نشین را بھ  خاندان استھ بھ مناسبت ازدواج آلفونسو با لوكرس منزجر بود، تصمیم داشت كھ آن امارت
سو خواست كھ براي منقاد ساختن یولیوس از آلفون ١۵٠٨در . وضع یك تیول مطیع و پرسود تنزل دھد

زیرا آرزوي بازستاندن . ونیز، با او، فرانسھ، و اسپانیا متحد شود؛ آلفونسو با این تقاضا موافقت كرد
ناوگان آنان بھ سمت قسمت علیاي رود پو . ونیزیھا حمالت خود را متوجھ فرارا ساختند. روویگو را داشت
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آلفونسو منھدم شد؛ و سربازان ونیزي در برابر قواي  حركت كرد، اما از طرف توپخانة پنھان شدة
وقتي . داشت، منھزم شدند كاردینال ایپولیتو، كھ جنگ را پس از روابط جنسي بیش از ھرچیز دوست مي

خواست محكمترین دژ ایتالیا را در برابر تركھا بھ نحو  ونیز در آستانة شكست واقع شد، یولیوس، كھ نمي
آلفونسو از . د، با آن صلح كرد و بھ آلفونسو نیز فرمان داد كھ او ھم چنین كندناپذیري ضعیف ساز جبران

  اجراي فرمان سرباز زد و خود را با دشمن دیرین و متحد نوینش در حال جنگ

با نومیدي بھ رم . ردجو و مودنا بھ دست قواي پاپ افتادند و آلفونسو وضعي نزدیك بھ سقوط پیدا كرد. یافت
ضاي صلح كرد؛ یولیوس استعفاي كامل خاندان استھ و انضمام فرارا را بھ قملرو پاپ رفت و از پاپ تقا

وقتي آلفونسو این شرایط را ردكرد، یولیوس كوشید تا او را دستگیر سازد؛ آلفونسو فرار كرد . خواستار شد
س در و، پس از سھ ماه سرگرداني با لباس مبدل و گذشتن از چند خطر، بھ پایتخت خود رسید، یولیو

لئو دھم، جانشین یولیوس، جنگ را براي تصرف فرارا . مرد؛ آلفونسو ردجو و مودنا را پس گرفت ١۵١٣
داد، بھ  كرد و دیپلوماسي خویش را تغییر مي از سرگرفت؛ آلفونسو، كھ ھمواره توپخانة خود را اصالح مي

بھ نحوي كھ براي دوك  ھادریانوس ششم  پاپ). ١۵٢١(مقاومت خویش ادامھ داد تا لئو نیز درگذشت 
ناپذیر شرافتمندانھ باشد، با او آشتي كرد و آلفونسو فرصت یافت كھ براي مدتي استعدادھاي خود را  غلبھ

  .صرف ھنرھاي زمان صلح كند

II – ھنر در فرارا  

خاندان امارت، كھ غالبًا با پاپ در . اي معدود بود فرھنگ فرارا صرفًا اشرافي، و ھنرھایش در خدمت عده
چند . خواست وسایل عبادت مردم را فراھم آورد  جنگ بود، بیش از آنچھ خود بھ عبادت بپردازد، مي

كلیساي جامع شھر در قرن . كلیساي جدید ساختھ شد، اما ھیچ یك داراي كیفیتي نبود كھ آن را جاودانھ سازد
ان، و یك پیشخان ستوندار پانزدھم با یك برج ناقوس ساده، یك جایگاه بھ سبك رنسانس براي گروه ھمسرای

زیباي گوتیك با پیكري از مریم عذرا در نماي آن مجھز شد، معماران آن زمان و مشوقانشان كاخ را بر 
بیاجو روستي یكي از زیباترین كاخھا را بھ نام پاالتتسو دي  ١۴٩۵در حدود . دادند كلیسا ترجیح مي

ك، لودوویكو با این فكر كھ ممكن است روزي از لودوویكو ایل مورو بنا نھاد؛ بھ موجب یك روایت مشكو
میالن رانده شود، دستور ساختن این كاخ را داده بود؛ وقتي لودوویكو را بھ فرانسھ بردند، این كاخ ناتمام 

از آن . ارزش رنسانس است ماند؛ حیات خلوت كاخ، كھ داراي طاقگان ساده اما زیباست، از آثار نسبتًا كم
، و اكنون بھ نام بویالكوا )١۴٩٩(د كھ براي خاندان ستروتتسي ساختھ شده بود زیباتر حیاط كاخي بو

كاخ (پاالتتسو د دیامانتي . این نام از طرف یكي از ساكنان بعدي بھ آن داده شد. شود خوانده مي) آبنوشان(
راي توسط روستي براي سیگیسموندو برادر دوكا اركولھ ساختھ شده بود، دا ١۴٩٢، كھ در سال )الماس

ھاي الماس بود، و وجھ تسمیة آن نیز ھمین  دوازده ھزار برجستگي گرد از مرمر سفید بھ شكل دانھ
  .برجستگیھاست

خوش (، بلریگواردو )گل زیبا(بلفیوره : كاخھاي عشرتي خیلي متداول و داراي اسمھاي زیبا بودند؛ مانند
از ھمھ كاخ تابستاني خان استھ، بھ نام  ، و باالتر)نیكو منظر(، بلودره )كوشك گرد(، الروتوندا )منظر

این كاخ، كھ ساختمانش در ). بیغم(یا، بھ قول فردریك كبیر، سانسوسي ) غمزدا(پاالتتسودي سكیفانویا 
ھاي دربار و مسكن  توسط بورسو پایان یافت، یكي از خانھ ١۴۶٩شروع شد و در حدود سال  ١٣٩١

سازي شد  انحطاط افتاد، این كاخ تبدیل بھ یك كارخانة توتون وقتي فرارا بھ. اعضاي كھتر خاندان دوكا بود
  و نقاشیھاي دیواري آن، كھ توسط كوسا، تورا، و چند نقاش

ھا، صنایع،  این نقشھا سندھاي جالبي از جامھ. دیگر در تاالر بزرگ پدید آمده بودند، با آھك پوشانده شدند
اند، و  طرز عجیبي باصوري از اساطیر شرك آمیختھ نمایشھا، و عملیات قھرماني زمان بورسو ھستند، بھ 

زیباترین محصول یك مكتب نقاشیند كھ مدت نیم قرن فرارا را بھ مركز پرجنب و جوشي از ھنر ایتالیا 
  .تبدیل كرده بود
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نقاشان فرارا سبك جوتو را تا زمان نیكولو سوم بدون چون و چرا دنبال كردند، تا اینكھ نیكولو با آوردن 
یاكوپو بلیني از : این نقاشان عبارت بودند از. ان خارجي، براي رقابت با آنان، ركورد را شكستھنرمند

كھ   ،)١۴۴٩(لئونلو با گرامي داشتن مقدم روگیر وان در وایدن . ونیز، مانتنیا از پادوا، و پیزانلو از ورونا
در ھمان سال پیرو دال . ادنقاشان ایتالیا را بھ استعمال رنگ روغني بازگرداند، رونقي بھ نقاشي د

براي كاخ ) اند كھ اكنون از میان رفتھ(فرانچسكا از بورگو سان سپولكرو آمد تا یك رشتھ نقاشي دیواري 
آنچھ سرانجام مكتب فرارا را تشكیل داد مطالعة جدي كوزیمو تورا از فرسكوھاي مانتنیا در . دوكي بسازد

  .شدند كھ در آنجا توسط فرانچسكو سكوارچونھ تعلیم داده مي ھایي بودند پادوا بود؛ عامل مؤثر دیگر شیوه

نقاش دربار بورسو شد، تصویرھایي از خانوادة دوكا رسم كرد، در تزیین كاخ  ١۴۵٨تورا در سال 
سكیفانویا شركت نمود، و چنان مورد تحسین قرار گرفت كھ پدر رافائل او را جزو مھمترین نقاشان ایتالیا 

ھاي معماري پر تزیین و  گون كوزیمو و زمینھ ني سانتي ظاھرًا شكلھاي موقر و تیرهجووا. بھ شمار آورد
داشت؛ اما با توجھ بھ این عالقة جوواني، رافائلو سانتي در  اي خیالي او را دوست مي دورنماھاي صخره

 داد؛ ما این دو عنصر را در آثار شاگرد تورا، این تصاویر عنصر طراوت یا رشاقت را از دست مي
یابیم؛ اما تصاویر  بھ عنوان نقاش دربار جانشین استاد خود شد، مي ١۴٩۵اركولھ د روبرتي، كھ در 

ھالسیان را، كھ وقتي در   - فرانس» كنسرت«اركولھ فاقد نیرومندي و قدرت حیات است، مگر اینكھ تابلو 
و كوسا، بزرگترین فرانچسك. شد، از این موضوع مستثنا سازیم موزة ھنري لندن بھ او نسبت داده مي

این دو عبارت بودند . شاگرد تورا در سكیفانویا، دو شاھكار ساخت كھ در ظرافت و نیرومندي غني بودند
وقتي . ساختند كھ زیبایي و سرور زندگي را در دربار فرارا مجسم مي  ،»مسابقات«و » پیروزي ونوس«از 

وسا اعتراض كرد؛ و چون بورسو بورسو مزد این دو تصویر را طبق نرخ رسمي بھ كوسا داد، ك
لورنتسو كوستا نیز . تا استعداد خود را در آنجا صرف كند) ١۴٧٠(منظورش را برنیاورد، بھ بولونیا رفت 

  .سیزده سال بعد ھمین كار را كرد، و مكتب فرارا دو تن از بھترین مردانش را از دست داد

، آن مكتب را جاني تازه )١۵١٠-١۴٧٧(دوسو دوسي با تحصیل در ونیز، در عنفوان قدرت جورجونھ 
او و یك برادر   دوست وي، آریوستو،. پس از بازگشت بھ فرارا، نقاش محبوب دوكا آلفونسو اول شد. داد

  .فراموش شده را با شعري در ردیف ھنرمندان جاودان قرار داد

كھ دوسو، در این دوستي بدان جھت بود . توان دریافت كھ چرا آریوستو، دوسو را دوست داشت مي
ھاي جنگلي آریوستو بود؛ و آنھا  كرد كھ نمایانندة حماسھ تصویرھاي خود، كیفیتي از مناظر باز را رسم مي

دوسو و شاگردانش بودند كھ . آمیخت را با رنگھاي گرمي كھ از ونیزیھاي متجمل بھ عاریت گرفتھ بود مي
قات قھرماني بھ سبك قدیم تزیین كردند، زیرا تاالر مشاوره را در كاخ كاستلو با مناظر با روحي از مساب

دوسو در سالھاي آخر زندگیش، با دستي نا استوار، مناظر . آلفونسو قھرماني را بیش از شعر دوست داشت
  .اي را بر سقف ساال دل آورورا نقاشي كرد تمثیلي و افسانھ

موعة مھیجي از زیبایي جسمي و ھاي مشركانھ، كھ در ایتالیاي آن زمان رایج بودند، در مج اینجا انگیزه
و بیشتر مرھون  –شاید انحطاطي كھ اینك در ھنر فرارا آغاز شده بود . شدند زندگي احساساتي پیروز مي

اي در این پیروزي جسم بر روح داشت؛ شور و عظمت  سرچشمھ –مخارج فرسایندة جنگھاي آلفونسو بود 
  .و آن را بیشتر تزییني ساختھ بود موضوعات كھن مذھبي از یك ھنر عمدة دنیوي زایل شده

لقب گرفتھ بود، درخشانترین عامل این انحطاط » گاروفالو«بنونوتو تیزي، كھ بھ مناسبت زادگاه خویش 
در دو مسافرت بھ رم چنان شیفتة ھنر رافائل شد كھ، گرچھ دو سال از او بزرگتر بود، در كارگاه . بود

كرد، بھ  وقتي امور خانوادگي بازگشت او را بھ فرارا ایجاب مي. ھنري او بھ عنوان دستیار مشغول كار شد
دادند كھ او ھرگز  داد كھ بازگردد، اما آلفونسو و اشراف آنجا بھ او آنقدر مأموریت مي رافائل وعده مي

او كارمایة خود را صرف رسم تصاویر مختلف ساخت و . توانست خود را از كارھاي آنان منفك سازد نمي
pyاین تابلوھا فاقد . اند ا بر تابلوھاي متعددي تقسیم كرد كھ در حدود ھفتاد عدد آنھا باقي ماندهنیروي خویش ر
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دھد كھ  كھ در واتیكان است، نشان مي ،»خانوادة مقدس«ھذا یكي از آنھا،  نیرومندي و كمال ھستند؛ مع
  .توانستند گھگاه آثار بزرگ پدید آورند چطور حتي ھنرمندان كوچك رنسانس نیز مي

مینیاتوریستھاي آن . كردند اي از ھنرمندان بودند كھ براي متعینین فرارا كار مي نقاشان و معماران فقط عده
عصر فرخنده در فرارا نیز مانند سایر نقاط آثاري از زیبایي و لطافت بھ وجود آوردند كھ بیش از بسیاري 

یا چند تا از این گوھرھاي تذھیب و كاخ سكیفانو  رسانند؛ از تابلوھاي نقاشي مشھور بھ دیده لذت مي
نیكولو سوم فرشینھ بافاني از فالندر بھ فرارا آورد؛ نقاشان فرارا طرحھاي . خوشنویسي را حفظ كرده است

ھایي كھ  این ھنر در زمان لئونلو و بورسو رونقي بسزا یافت؛ فرشینھ. كردند زیبایي براي آنان تھیھ مي
. شدند آراستند و در جشنھاي امیرزادگان بھ آنان عاریت داده مي محصول آن بودند دیوار كاخھا را مي

اسپراندیو مانتوایي و پیرانلو . ساختند آالت مي زرگران مدام براي كلیسا ظرف و براي اشخاص زینت
  .ورونایي در فرارا بھترین مدالیونھاي دوران رنسانس را ساختند

براي ساختن یك مجسمة برنزي ازنیكولو سوم، . سازي بود در درجة آخر، و ناچیزتر از ھمھ، مجسمھ
اي از او، و نیكولو بارونچلي ھیكلي از اسب او بھ قالب ریخت؛ این مجسمھ  كریستوفورو دا فیرنتسھ مجسمھ

بھ . ، كار دوناتلو، در پادوا افراشتھ شود، برپا شد»گاتامالتا«، دو سال پیش از آنكھ مجسمة ١۴۵١در 
اي  این مجسمھ دوكا را نشستھ و با قیافھ. رنزي از دوكا بورسو تھیھ شد، یك مجسمة ب١۴٧٠عالوه، در 

این دو مجسمھ بھ دست  ١٧٩۶در . دھد طلب است، نشان مي آرام، ھمانگونھ كھ برازندة یك مرد صلح
ھاي  شورشیان آنھا را ذوب كردند و بھ درون لولھ. دانستند، منھدم شدند انقالبیون، كھ آنھا را یادگار ظلم مي

كاخ را با » طاقھاي مرمر«آلفونسو لومباردي . وپ ریختند تا براي ھمیشھ بھ ظلم و جنگ پایان دھندت
ھاي باشكوه آراست؛ آنگاه مانند بسیاري از ھنرمندان فرارا بھ بولونیا رفت و در آنجا بھ عزت  مجسمھ

از ھنرمندان، نتوانست  دربار فرارا از جھت فكر و ذوق بس محدود بود و، با دریغ داشتن مزد كافي. رسید
  .ثروت زودگذر را تبدیل بھ ھنر جاودان سازد

III – ادبیات  

 ١٣٩١دانشگاه، كھ در . یكي دانشگاه و دیگري گوارینو دا ورونا  :زندگي فرھنگي فرارا دو ریشھ داشت
افتتاح توسط نیكولو سوم مجددًا  ١۴۴٢تأسیس شده بود، پس از چندي بھ علت فقدان بودجھ بستھ شد؛ در 

، با ضعف بھ )١۴۴٢(اش تأمین شد  تا ھنگامي كھ بھ وسیلھ لئونلو تجدید سازمان یافت و بودجھ  گشت و،
سرآغاز فرماني كھ نیكولو براي تقویت دانشگاه صادر كرده بود بسیار شایان . موجودیت خود ادامھ داد

  :توجھ است

بایست روزي  اند كھ آسمان، دریا، و زمین مي بودهنھ تنھا عیسویان، بلكھ مشركان نیز از قدیم االیام معتقد 
چیز، جز  معدوم شوند؛ درستي این اعتقاد از اینجا آشكار است كھ از بسیاري شھرھاي عظیم ھیچ

ھاي با خاك یكسان شده، برجاي نمانده است، و روم فاتح اكنون برسینة خاك غنوده و جاللش در  ویرانھ
نامیم،  آنكھ فھم موضوعات الھوتي و ناسوتي، كھ ما آن را خرد مياجزاي پراكنده محو شده است؛ و حال 

  .كند االبد حفظ مي شود، بلكھ اعتالي خود را الي با گذشت ایام نابود نمي

ھاي نجوم،  كردند، و دانشكده ، دانشگاه چھل و پنج استاد داشت كھ مواجب مكفي دریافت مي١۴٧۴در 
  .بیرقیب بودند - بھ جز بولونیا و پادوا –لیایي خود ریاضیات، و پزشكي آن در میان نظایر ایتا

در ورونا زاد، بھ قسطنطنیھ رفت، پنج سال در آنجا زیست، زبان یوناني را بھ  ١٣٧٠گوارینو، كھ بھ سال 
بھ موجب روایتي، یكي . ھاي خطي یوناني بھ ونیز بازگشت حد استادي فراگرفت، و آنگاه با باري از نسخھ

این نسخ در طوفاني از میان رفت و موي سرش از فرط اندوه در ھمان شب سپید از صندوقھاي محتوي 
pyویتورینو دا فلتره در آنجا از جملھ شاگردانش بود؛ سپس این  –او یوناني را نخست در ونیز تعلیم داد . شد
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وقتي . دكار را در ورونا، پادوا، بولونیا، و فلورانس انجام داد و در ھر شھر دانش كالسیك آن را كسب كر
در آنجا مأمور تربیت لئونلو، بورسو، و اركولھ شد و . كھ دعوت بھ فرارا را پذیرفت، پنجاه و نھ سالھ بود

توفیق او در تدریس یوناني . این سھ تن را چنان پرورد كھ از مھذبترین فرمانروایان دوران رنسانس شدند
سات درس او چندان مطلوب بودند كھ جل. و معاني بیان در دانشگاه، در سراسر ایتالیا شھرت یافت

ترین سرماي زمستان پشت درھاي بستة اطاقي كھ او بنا بود در آن سخن گوید بھ  دانشجویان در سخت
آنھا نھ تنھا از شھرھاي ایتالیا، بلكھ از مجارستان، آلمان، انگلستان، و فرانسھ نیز . ایستادند انتظار مي

لیمات او بھ مقامات مھم فرھنگي، حقوقي، و سیاسي منصوب آمدند؛ بسیاري از آنان در نتیجة تع مي
كرد؛ در مسكني  آموزان بیبضاعت را از بودجة شخصي خود نگاھداري مي مانند ویتورینو، دانش. شدند مي

لوبیا و «خورد، و دوستان خود را نھ بھ سور و سرور، بلكھ بھ  زیست، روزي یك وعده غذا مي فقیرانھ مي
  از. دكر دعوت مي» افسانھ

ھاي شدیداللحن  توانست مانند ھر اومانیست نامھ كرد؛ مي حیث سجایاي اخالقي با ویتورینو برابري نمي
آمیز بنویسد، و شاید این كار براي او یك بازي ادبي بود ظاھرًا از یك زن سیزده فرزند داشت؛ در ھمھ  قدح

بیشتر بھ . تا نود سالگي حفظ كرد رو بود و سالمت، قدرت، و روشني ذھن خود را چیز جز تحصیل میانھ
پروردند و پایتخت خود را بھ یكي از  واسطة او بود كھ دوكھاي فرارا تربیت، دانشوري، و شاعري را مي

  .مشھورترین مراكز فرھنگي اروپا تبدیل كرده بودند

رنتیوس بردة پالوتوس فرزند مردم، و ت. احیاي دانش باستاني آشنایي با ھنر نمایشي كالسیك را تجدید كرد
ھاي فلورانس و رم، و بیش از  آزاد شدة محبوب اشراف، پس از سیزده قرن، باز زنده شدند و در تماشاخانھ

داشت و براي  اركولة اول مخصوصًا كمدیھاي قدیم را دوست مي. ھمھ در صحنة تئاتر فرارا، ظاھر گشتند
 ١٠٠٠براي او  منایكميھلھ نمایش كرد، تنھا یك و بھ صحنھ آوردن آنھا از ھیچ خرجي فروگذار نمي

وقتي لودوویكو، حكمران میالن، یك صحنھ از این نمایش را در فرارا دید، از اركولھ . دوكاتو تمام شد
خواھش كرد كھ بازیگران را براي تكرار آن در پاویا بھ آن شھر بفرستد، اركولھ نھ تنھا آنان را فرستاد 

ژیا بھ فرارا آمد، اركولھ مراسم عروسي ھنگامي كھ لوكرس بور). ١۴٩٣(بلكھ خود نیز با ایشان رفت 
شد، برگزار كرد؛ در فواصل  بازیگر اجرا مي ١١٠اورا با پنج پرده از كمدیھاي پالوتوس، كھ توسط 

ھاي  گوارینو، آریوستو، و خود اركولھ نمایشنامھ. افزود نمایش، موسیقي و رقص بر حظ تماشاگران مي
بھ واسطة تقلید این . گرفت ھاي محلي انجام مي اجراي آنھا بھ لھجھ كردند و التیني را بھ ایتالیایي ترجمھ مي

ھایي براي  بویاردو، آریوستو، و دیگران نمایشنامھ. كمدیھاي كالسیك بود كھ ھنر نمایشي ایتالیا شكل گرفت
ي آریوستو طرح یك دكور ثابت را براي نخستین تماشاخانة دایمي فرارا و اروپا. ھیئت تئاترال دوكا نوشتند

  ).١۵٣٢(نوین بھ عھده گرفت و دوسو دوسي آن را نقاشي كرد 

تیتو و سپازیانو ستروتتسي براي شعر سرودن بھ صلھ و . موسیقي و شعر نیز مورد حمایت دربار بود
شعر بھ » كتاب«او ده . اعانة دربار نیازي نداشت، زیرا خود از نسل یك خاندان ثروتمند فلورانسي بود

بورسو نوشت، اما عمرش بھ تمام كردن آنھا كفاف نداد و تكمیلشان را بھ موجب زبان التیني در مدح 
اركولھ براي این مأموریت فرد مناسبي بود؛ بھ زبان التیني و نیز . وصیت بھ پسر خود، اركولھ، واگذاشت

در . سرود و یك شعر طویل تحت عنوان نخجیر ساخت و بھ لوكرس بورژیا اھدا كرد ایتالیایي غزل مي
اش مرده یافتند؛  اي بھ نام باربارا تورلي ازدواج كرد؛ سیزده روز بعد او را نزدیك خانھ با شاعره ١۵٠٨

  بدنش بیرحمانھ با

قتل او داستاني مرموز بود كھ ھنوز پس از چھار قرن حقیقت آن . بیست و دو ضربھ دشنھ سوراخ شده بود
ورزید و چون از او رانده شده  باربارا عشق مياند كھ آلفونسو بھ  بعضي كسان پنداشتھ. مكشوف نشده است

این روایت بھ نظر . جویي از رقیب كامیاب خویش، چند آدمكش را مأمور قتل او ساختھ بود بود، براي كینھ
بیوة جوان . نمود آید، زیرا تا ھنگامي كھ لوكرس زنده بود، آلفونسو از ھر جھت بھ او وفادار مي درست نمي

اي در مرگ شوھر سرود كھ لحن صمیمیش درمیان ادبیات تصنعي دربار فرارا  ثیھو اندوھگین اركولھ مر
  :گوید و چنین مي» چرا من نباید با تو بھ گور بروم؟«: پرسد خطاب بھ شاعر فقید، مي. نادر است
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  شكست، كاش آتش من این یخ ضخیم را مي

  كرد، و با اشك گرم، این غبار را بھ جسمي زنده بدل مي

  !گرداند رور زندگي را بھ تو باز ميو بار دیگر س

  آنگاه من با دلیري، با خشمي آتشین،

  شدم، با مردي كھ رشتة محبت ما را گسست، رو بھ رو مي

  »!كند ببین عشق چھ مي! اي ستمگر دیو سیرت«گفتم  گریستم، و مي مي

ھ ھمواره غذاي روح در این جامعة درباري، كھ كانون عیاشي و زنان زیبا بود، داستانھاي قھرماني فرانس
تروبادورھاي پرووانس در فرارا، در زمان دانتھ، داستانھاي كوتاھي بھ شعر گفتھ و . دادند را تشكیل مي

در فرارا و سراسر شمال ایتالیا، . ھایي از یك خوي قھرماني خیالي، نھ جدي، برجاي گذاشتھ بودند نشانھ
ایش با مسلمانان تقریبًا ھمانقدر مأنوس بودند كھ در ھاي مربوط بھ شارلماني، بھادران او، و جنگھ افسانھ

ھا را تحت عنوان شانسون دو ژست منتشر كرده، شاخ و برگي  شاعران شمال فرانسھ این افسانھ. فرانسھ
اي از  داده بودند؛ چندان وقایع ضمني و قھرمانھاي فرعي مرد و زن بھ آنھا افزوده بودند كھ مجموعھ

اي كھ شاعري مثل ھومر الزم بود تا حكایات متفرق را توالي و  پدپد آمد، بھ گونھ داستانھاي باشكوه و درھم
  . وحدت بخشد

ھمان گونھ كھ یك بھادر انگلیسي بھ نام سرتامس ملري بتازگي این كار را با داستانھاي آرثر و میزگرد بھ 
ھاي شارلماني را بھ عھده  ھانجام رسانده بود، بھ ھمان ترتیب یك فرد اشرافي ایتالیایي كار تنظیم افسان

. ترین اعضاي دربار فرارا بود ماتئو ماریا بویاردو، ملقب بھ كنت سكاندیانو، یكي از برجستھ. گرفتھ بود
در مأموریتھاي مھم سفیر خاندان استھ بود و از طرف آنان ادارة بزرگترین توابع آنھا، یعني مودنا و 

اشعار پرشوري خطاب . خواند كرد، اما خوب آواز مي يچندان خوب حكومت نم. ردجو، را برعھده داشت
بھ آنتونیا كاپرارا سروده و در آنھا زیباییھاي او را ستوده بود، یا او را بھ علت وفادار نبودن در گناه 

شر و شورتري آزمود   وقتي با تادئاگونتساگا ازدواج كرد، طبع خود را در موضوعات بي. مالمت كرده بود
داستان عشق ). ١۴٨۶تاریخ اتمام (سرود ) روالند عاشق(ام اورالندو ایناموراتو اي بھ ن و حماسھ

  .آمیزد گوید و دھھا صحنة رزمي را با آن مي را براي آنجلیكاي فتان باز مي) روالن(شورانگیز اورالندو 

ن، گوید كھ چگونھ بویاردو در جستجوي یك نام پرطمطراق براي یك مرد عرب الفز یك داستان فكاھي مي
ناقوسھاي سكاندیانو  -رودومونتھ -سان ھنگام یافتن نام كند و چھ كھ از اشخاص داستان اوست، تالش مي

اي بھ  از شادي بھ صدا درآمدند؛ گویي آگاه بودند از اینكھ فرمانرواي ناحیھ ناآگاھانھ واژه) تیول كنتھ(
  .افزاید چندین زبان مي

تي در ایام صلح نیز مشحون از مصارعات و مسابقات براي ما در زمان پرجنب و جوش خودمان، كھ ح
مشكل است كھ خود را با مبارزات و معاشقات خیالي اورالندو، رینالدو،   ھاي مخاصمت آمیز است، واژه

آگرامانتھ، مارفیزا، فیورد لیزا، ساكریپانتھ، و آگریكانھ مشغول سازیم؛ و آنجلیكا، كھ  آستولفو، رودجرو،
دھد ما را  اي كھ انجام مي الطبیعھ یبایي خود بھ ھیجان آورد، با سحاریھاي فوقممكن است ما را با ز

اینھا داستانھایي ھستند مناسب براي شنوندگان . شویم ھا نمي سازد، زیرا ما دیگر مسحور ساحره ناراحت مي
طوري كھ اي از باغ قصري لمیده باشند؛ و در حقیقت، بھ  متعیني كھ در زیر داربست یا محوطة سرپوشیده

بدون شك، در ھر جلسھ، یك یا دو سرود . خواند ایم، خود كنتھ این سرودھا را در دربار فرارا مي  ما شنیده
شد؛ اگر خواندن یك حماسة كامل را در یك جلسھ بھ بویاردو و آریوستو نسبت  حماسي بیشتر قرائت نمي

pyو بویاردو براي نسلي كھ ھنوز تجاوز آنھا براي یك نسل و طبقة پرفراغت، . ایم انصافي كرده دھیم، بي
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وقتي كھ آن سرشكستگي بزرگ پیش آمد، ایتالیاي . نوشتند شارل ھشتم بھ ایتالیا را ندیده بود، چیز مي
سرفراز بھ آنھمھ شعر و ھنر، خود را در برابر قواي بیرحم شمالیان زبون یافت؛ بویاردو دلشكستھ شد و 

  : با گفتن این رباعي خامھ فرو ھشتپس از آنكھ شصت ھزار بیت سروده بود، 

  پردازي اي خداي بخشایشگر، حتي بھ ھنگام نغمھ

  بینم، تمام ایتالیا را در شعلھ و آتش مي

  اي شدید از دالوري، بھ جان میھن من انداختند آتشي كھ این گلھا، با انگیزه

  .و چندان تاختند، تا ھمھ جا را بیابان ساختند

. ، پیش از آنكھ ھجوم بر ایتالیا بھ منتھاي شدت رسد، جان سپرد١۴٩۴در  او تا پایان عمر خوش زیست و
آن حس واالي قھرماني كھ در شعر او بھ خشونت ابراز شده بود چندان مورد اقبال نسل آشفتة بعدي قرار 

گرچھ با ایجاد حماسة عشقي جدید براي خود جایي بازكرده بود، ندایش بزودي در جنگھا و . نگرفت
وران حكومت آلفونسو، در نھب ایتالیا بھ وسیلة خارجیان، و در زیبایي مفتون سازندة شعر غوغاھاي د

  .مالیمتر آریوستو فراموش شد
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II -  پیمونتھ و لیگوریا  

پیمونتھ قرار  -اي كھ اكنون جنوب خاوري فرانسھ است، امیرپیشین ساووا در جنوب باختري ایتالیا و ناحیھ
مؤسس این . دادند قدیمیترین خاندان امارات را در اروپا تشكیل مي ١٩۴۵داشت كھ سلسلة فرمانروایانش تا 

این ایالت . كرد س روم اداره ميایالت كنت ھومبرت اول بود كھ آن را بھ عنوان بخشي از امپراطوري مقد
وي ژنو، لوزان، آئوستا، و تورینو را . بھ عظمت رسید  ،»كنت سبز«در زمان آمادئوس ششم، ملقب بھ 

یك از فرمانروایان زمان او چنان  ھیچ. ضمیمة خاك خود ساخت و شھر اخیر را پایتخت خویش قرار داد
ھاي این ایالت  امپراطور سیگیسموند كنتھ. سانده بوداي از خرد، عدالت، و سخاوت بھ ھم نر شھرت شایستھ

اما آمادئوس ھشتم ھنگامي كھ انتصاب خود را بھ عنوان فلیكس پنجم   ،)١۴١۶(را بھ مقام دوكایي ارتقا داد 
یك قرن بعد، ساووا توسط فرانسواي اول براي . پذیرفت، با دردسرھاي بسیاري مواجھ شد) ١۴٣٩(

ووا و پیمونتھ میدان نبرد میان فرانسھ و ایتالیا شدند؛ بھ این جھت ھردو از سا). ١۵٣۶(فرانسھ فتح شد 
  آساي ایتالیا نصیبي  نھضت رنسانس ایتالیا عقب ماندند و از پیشرفت سیل

زیبا ولي از نظر  تابلوھاي دفندنتة فراري در گالري تورینو و ھمچنین در زادگاھش، ورچلي، . نبردند
  . باشند ھنري آثاري متوسط مي

در مشرق این ناحیھ ریویرا دي لوانتھ   :در جنوب پیمونتھ، لیگوریا تمام شكوه ریویراي ایتالیا را در بر دارد
قرار دارند؛ و بر ملتقاي آنھا جنووا قرار ) ساحل غروب(، ودر مغرب آن ریویرا دي پوننتھ )ساحل طلوع(

جنووا بھ . قریبًا بھ قدر ناپل باشكوه استھا جاي گرفتھ، بھ دریاي نیلگون مشرف و ت دارد كھ برفراز تپھ
اما این تعریف مربوط بھ دوران قبل از . بود» شھر شاھان، مھد سعادت، و دروازة سرور«دیدة پترارك 

ھنگامي كھ ونیز با ھمكاري فداكارانھ و منظم تمام . در كیودجا بھ كار رفتھ است) ١٣٧٨(شكست جنووا 
یافت، جنووا  داشت و اعتبار و رونق از دست رفتة خود را بازمي طبقات در راه احیاي تجارت گام برمي

ستم اولیگارشي . ھمچنان گرفتار كشمكشھاي داخلي میان اشراف با ھمدیگر و میان اشراف با عوام بود
قصابان مسلح بھ كارد و ساطور جماعتي را بھ سوي كاخ دوج : شد) ١٣٨٣(موجب انقالب كوچكي 

 - ١٣٩٠(ظرف پنج سال . الیاتھا و اخراج اشراف از دستگاه دولت وادار كردندرھبري، و او را بھ تقلیل م
جنووا ده انقالب بھ خود دید، و ده دوج در آن بھ حكومت رسیدند و ساقط شدند؛ سرانجام چون نظم ) ١٣٩۴

دیده از مستحیل شدن در سرزمین میالن بیمناك  آن جمھوري آسیب  رسید، گرانبھاتر از آزادي بھ نظر مي
دو سال بعد، فرانسویان، پس از یك ). ١٣٩۶(شد و خود را با ریویراھاي خویش بھ فرانسھ تسلیم كرد 

ھا روي داد، بیست كاخ سوخت، ادارات دولتي  پنج نبرد خونین در كوچھ  انقالب شدید، بیرون رانده شدند؛
و مرج آزادي را جنووا بار دیگر ھرج . فلورین خسارت وارد آمد ١٠٠٠٠٠٠غارت و ویران شدند، و 

ناپذیر شد، و انقالبي كھ در  حكومت میالن تحمل). ١۴٢١(ناپذیر یافت و خود را بھ میالن تسلیم كرد  تحمل
ھاي مختلف  بازھم كشمكش میان دستھ. صورت گرفت جمھوري را بار دیگر در جنووا برقرار كرد ١۴٣۵

  . آغاز شد

در اوان جنگ با ونیز، دولت از شارمندان . و بودجورج یك عامل ثبات در میان این نوسانات، بانك سان
پس از جنگ نتوانست دین خود را ادا كند، اما عوارض گمركي . خود وام گرفتھ و بھ آنان سند داده بود

اي بھ نام بانك سان جورجو بنیان نھادند، ھیئت  وامدھندگان مؤسسھ. بندر را بھ وامدھندگان واگذار كرد
این صرافخانھ . و كاخي براي مركز اداري خود از دولت گرفتند  تشكیل دادند، اي مركب از ھشت نفر مدیره

تحصیل . شد، زیرا از تمام مؤسسات دیگر جمھوري فساد در آن كمتر بود یا شركت بخوبي اداره مي
مالیاتھا بھ این بنگاه واگذار شد كھ قسمتي از وجوه خود را بھ دولت قرض داد و در عوض امالك مھمي در 

داري  تدریجًا بھ صورت خزانھ. ریا، كرس، و سواحل مدیترانة شرقي و دریاي سیاه دریافت كردلیگو
وجوه اوراق قرضھ را تنزیل   پذیرفت، ھاي پولي را مي كشور و یك بانك خصوصي درآمد كھ سپرده

py  چون . داد كرد، و بھ بازرگانان و صاحبان صنایع وام مي مي
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. یازیدند داشتند و در انقالب و جنگ بھ آن دست نمي آن را گرامي مياقتصادي وابستھ بھ آن بودند، ھمھ 
مركز اداري این مؤسسھ، كھ یكي از كاخھاي باشكوه دوران رنسانس است، ھنوز در میدان كاریكامنتو 

  . برپاست

ماندگاه ثروتمند جنووا در پره، نزدیك . سقوط قسطنطنیھ تقریبًا ضربة سھمگیني براي جنووا بود
، )١۴۵٨(وقتي جمھوري فقیر جنووا یك بار دیگر بھ فرانسھ تسلیم شد . بھ دست تركھا افتاد  ،قسطنطنیھ

فرانچسكو سفورتسا ھزینة انقالبي را تأمین كرد كھ موجب طرد فرانسویان شد و جنووا را مجددًا بھ تابعیت 
) ١۴٧۶(ضعیف كرد  اغتشاشي كھ میالن را پس از قتل گالئاتتسو ماریا سفورتسا). ١۴۶۴(میالن درآورد 

اھالي جنووا را از یك دورة كوتاه آزادي برخوردار ساخت؛ اما ھنگامي كھ لویي دوازدھم میالن را تسخیر 
سرانجام، در كشمكش طوالني میان فرانسواي اول و شارل . جنووا نیز بھ انقیاد وي درآمد  ،)١۴٩٩(كرد 

ان خود را علیھ فرانسویان بھ كار انداخت، آنان را از پنجم، یك دریاساالر جنووایي بھ نام آندرئا دوریا ناوگ
این جمھوري نیز، مانند فلورانس و ونیز، ). ١۵٢٨(جنووا بیرون راند، و یك جمھوري جدید تأسیس كرد 

ثبت شده » كتاب طالیي«رأي داشتند كھ نامشان در  ھایي حق یك اولیگارشي بازرگاني بود و فقط خانواده
سنایي با چھارصد سناتور و مجلس شورایي با دویست نماینده و یك دوج بود كھ رژیم جدید داراي . بود

ھاي سیاسي آرامشي برقرار كرد و استقالل جنووا را تا  این حكومت بین فرقھ. شد براي دوسال انتخاب مي
  . محفوظ داشت) ١٧٩٧(ظھور ناپلئون 

د بھ ادبیات، علم، و ھنر ایتالیا یاري در میان این بینظمیھاي حاد، جنووا خیلي كمتر از سھم شایستة خو
دریانوردانش با ولع بسیار بھ اكتشافات دریایي پرداختند؛ اما وقتي كریستوف كلمب در میانشان ظاھر . كرد
اشراف سرگرم . جنووا چندان محتاط یا بینوا شده بود كھ نتوانست او را در تحقق آرزویش یاري كند  شد،

یك از آن دو طبقھ فرصتي براي اندیشیدن بھ  كسب سود بودند، و ھیچ امور سیاسي و بازرگانان مشغول
  ،)١٣٠٧(كلیساي كھن سان لورنتسو با تغییراتي بھ سبك كلیساھاي كاتولیك درآمد . بلندپروازي نداشتند

بھ یك محراب و ) ١۴۵١سال اتمام، (درون آن بس باشكوه گشت، و نمازخانة آن بھ نام سان جوواني باتیستا 
یبان زیبا بھ دست ماتئو چیویتالي و یك مجسمة اندوھگین یحیاي تعمیددھنده بھ دست یاكوپو یك سا

ھنر آن را ھم   آندرئا دوریا بھ ھمان صورت كھ حكومت جنووا را منقلب ساخت،. سانسووینو تزیین شد
، )١۵٢٩(ند او فرا جوواني دا مونتورسولي را از فلورانس آورد تا كاخ دوریا را نوسازي ك. دگرگون كرد

نتیجة . واگا را از رم خواند تا آن را با فرسكو، نقوش برجستھ، نقوش مختلف، و آرابسك بیاراید و پرینو دل
لئوني، رقیب و دشمن چلیني، از رم  لئونھ. این اقدام بھ وجودآمدن یكي از ساختمانھاي مجلل در ایتالیا بود

در جنووا . و مونتورسولي آرامگاه او را طراحي كرد آمد تا طرح مدالیون ظریفي را از دریاساالر بریزد؛
  رنسانس اندكي 

III  -  پاویا  

این شھر پایتخت پادشاھان . بین جنووا و میالن، شھر قدیمي پاویا در كنار رود تیچینو گسترده شده بود
سفورتسا آن ھاي ویسكونتي و  آمد و خانواده لومبارد بود، اما در قرن چھاردھم از توابع میالن بھ شمار مي

ساختمان كاخ  ١٣۶٠در آن شھر گالئاتتسو دوم ویسكونتي در . را بھ منزلة پایتخت دوم خود برگزیده بودند
این كاخ مقر دومین باني خود . باشكوه كاستلو را آغاز كرد و جان گالئاتتسو ویسكونتي آن را بھ پایان رساند

» واالترین محصول ھنر جدید«پترارك آن را . بود و بعدًا مركز خوشگذراني دوكاھاي بعدي میالن شد
كتابخانة آن حاوي . نامید، و بسیاري از معاصران او آن را برتر از كاخھاي شاھي اروپا دانستند

، این كتابخانھ ١۴٩٩لویي دوازدھم پس از تصرف میالن در . ھاي كتاب در اروپا بود گرانبھاترین مجموعھ
ھب وجود داشت، با سایر اشیاي غارتي با خود برد و ارتش نسخة خطي مذ ٩۵١را، كھ در میان كتبش 

اكنون از این كاخ جز دیوارھاي آن چیزي بھ ). ١۵٢٧(فرانسھ درون قصر را با آتش توپخانھ ویران كرد 
py  . جا نمانده است
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چرتوزا یا صومعة  - گرچھ كاخ كاستلو خراب شده است، بھترین اثر معماري سلسلة ویسكونتي و سفورتسا
این صومعھ در یك نقطة دور از جاده در میان پاویا و میالن . ھمچنان برپاست - ارتوزیان در پاویاسابق ك

اي آرام، جان گالئاتتسو ویسكونتي براي اداي نذر زنش ساختمان یك  در این نقطھ، در جلگھ. قرار دارد
ن عملیات ساختماني ، دوكاھاي میال١۴٩٩از شروع كار تا سال . چند حجره، و رواق را آغاز كرد  كلیسا،

در ایتالیا . و زیباسازي بنا را ادامھ دادند تا دینداري و ھنردوستي خود را در وجود آن نمایان سازند
رمانسك با مرمر سفید  -نماي این عمارت، كھ بھ سبك لومبارد. ساختماني باشكوھتر از این وجود ندارد

جوواني آنتونیو آمادئو، ھنرمندان پاویایي، با  كارارا ساختھ شده است، توسط كریستوفورو مانتگاتتسا و
سال اتمام، (كاري، وبرپا شد  تشویق و توجھ گالئاتتسو ماریا سفورتسا و لودوویكو ایل مورو طراحي، كنده

ھا، نقوش برجستھ، مدالیونھا، ستونھا، ستونھاي  این بنا بسیار مزین، و آراستھ بھ طاقھا، مجسمھ). ١۴٧٣
ھا، و  زیبارویان، شاھزادگان، میوه  قدیسان، جنھا، نقوش آرابسك، صور فرشتگان، چھارگوش، سرستونھا، 

آورند و، در عین حال، ھریك از آنھا با كیفیت  گلھا است، كھ مجموعة زیبا و متوافقي را بھ وجود مي
ھرقسمت نمایندة عشق و ھنر است كھ با كوشش فراوان بھ وجود . سازد مستقل خود انسان را متحیر مي

در برخي از . سازد آمده؛ و چھار پنجرة كلیسا، كھ كار آمادئو است، بتنھایي نام آن ھنرمند را جاودان مي
كلیساھاي ایتالیا نماي خارجي بس جذاب است؛ اما در نماي چرتوزا دي پاویا ھر ھیئت و منظر خارجي 

ندھاي باشكوه، برجھاي بلند، توان پشتب آور آن مي نماید؛ از جملھ زیباییھاي حیرت انگیز مي بغایت شگفت
  طاقگان، منارھاي شمالي بازوي عرضي و مخارجة پشت محراب، و 

در حیاط كلیسا دیدة انسان یكباره از این ستونھاي باریك، از میان سھ طبقة متوالي از طاقگان، بھ چھار 
. ساختھ شده است افتد؛ این مجموعة متوافقي است كھ بھ نحو قابل ستایشي طرح و ردیف ستونھاي گنبد مي

دار باال رفتھ  دستھ ستونھایي كھ ھمراه با قوسھاي تیزه: درون كلیسا ھمھ چیز داراي عظمتي بینظیر است
كاري و قاببندي شده برسند؛ شیاكھاي برنزي و آھني با نقشھایي بھ ظرافت تورھاي  تا بھ سقف كنده

رنشان؛ تابلوھاي پروجینو، سلطنتي؛ درھا و راھروھاي مجلل و مزین؛ محرابھاي مرمرین گوھ
ھاي رنگي منور؛ ستونھا، پشت بغلھا،  ولویني؛ جایگاھھاي خاتمكاري شدة ھمخوانان؛ شیشھ بورگونیونھ، 

قوسھاي مطبق و قرنیزھاي زیباي حجاري شده؛ آرامگاه باشكوه جان گالئاتتسو ویسكونتي كھ بھ دست 
نقش لودوویكو ایل مورو و  - الخره، قبر و سنگكریستوفورو رمانوو بندتو بریوسكو ساختھ شده است؛ وبا

ھرچند كھ آن دو با تفاوت زماني ده سال و بھ فاصلة (اند  استھ كھ با مرمر بھ ھم متصل شده/ بئاتریچھ د
در این بناي با عظمت . بھ منزلة آخرین نشانة یك عشق آتشین است) اند ھشتصد كیلومتر از یكدیگر مرده

در دوران . اند بارد، گوتیك، و رنسانس در یك اثر كامل معماري درھم آمیختھھاي مختلف سبكھاي لوم جنبھ
فرمانروایي لودوویكو، میالن مجمع زنان زیبایي بود كھ دربار بیرقیبي را بھ وجود آورده بودند، و مركز 

ھنر  لئوناردو، و كارادوسو از فلورانس، ونیز، و رم كھ مایة تعالي  ھنرمندان عالیقدري چون برامانتھ،
  . ایتالیا بودند شده بود

IV - ١۴۴٧ -١٣٧٨: خاندان ویسكونتي  

، سھم خویش را از قلمرو میالن بھ پسرش جان گالئاتتسو ١٣٧٨گالئاتتسو دوم، ھنگام مرگ خود در سال 
اگر ماكیاولي در . ویسكونتي واگذار كرد، و او نیز كماكان از پاویا بھ عنوان مركز حكومت استفاده كرد

جان گالئاتتسو كھ ھمواره در كتابخانة بزرگ كاخ . شد زیست، از رفتار او واقعًا دلشاد مي مرد مي زمان این
كرد، دل اتباع خود را با وضع مالیاتھاي سبك  خود سرگرم مطالعھ بود، از مزاج نحیف خویش مراقبت مي

كشیشان و راھبان یافت، دربار خود را از  انگیز در كلیسا حضور مي با زھد شگفت. آورد بھ دست مي
جزیرة  بردند ھواي فرمانروایي برتمام شبھ و آخرین امیر در ایتالیا بود كھ دیپلوماتھا گمان مي  كرد، پرمي

كرد، و  او این ھدف را تا آخر عمر تعقیب مي  اتفاقًا این پندار درست بود؛. پروراند ایتالیا را در سر مي
چنانكھ گویي كتاب ھنوز نانوشتة شھریار   ورزید، ي دریغ نميبراي نیل بھ آن از ھیچ غدر و ریا و قتل نفس

py  . ماكیاولي را بدقت خوانده و ھرگز از عیسي سخني نشنیده است
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برنابو . راند ھمزمان با حكومت او، عمش برنابو از میالن برنیم دیگر قلمرو خاندان ویسكونتي فرمان مي
كرد  دھقانان را وادار مي  گرفت، آنان مالیات ميرندي تمام عیار بود؛ تا آخرین حد تحمل رعایایش از 

  ھزار سگ شكاریش را تغذیھ  پنج

بھ زھد جان گالئاتتسو . بست بزھكاران چھل روز شكنجھ خواھند شد، راه را بر ھرگونھ معاندت مي
و و طرح فرمانروایي خود را برتمام قلمر  پروراند، خندید، فكر از میدان بھ در كردن او را در سر مي مي

ھاي او آگاه  كھ جاسوسان زبردستي در اختیار داشت، از تمام نقشھ  جان،. ریخت موروثي ویسكونتي مي
روزي او را براي مالقات دعوت كرد، و او با . شد؛ بنابراین، در وقت مناسب بھ فكر پیشدستي افتاد مي

را دستگیر كردند  مستحفظین مخفي جان ھرسھ. خیال راحت ھمراه دو پسرش نزد برادرزادة خویش رفت
جان اكنون فرمانرواي میالن، نووارا، پاویا، پیاچنتسا، پارما، ). ١٣۵٨(و ظاھرًا برنابو را مسموم ساختند 

با  ١٣٩٩در . پادوا را بھ تصرف درآورد ١٣٨٩ورونا، و در  ١٣٨٧در سال . كرمونا، و برشا شده بود
پروجا، آسیزي، و سینا، و  ١۴٠٠انداخت؛ در فلورین فلورانس را بھ حیرت  ٢٠٠٠٠٠خرید پیزا بھ مبلغ 

جان تقریبًا برتمام شمال ایتالیا از نووارا تا   گونھ، بدین. لوكا و بولونیا بھ سرداران او تسلیم شدند ١۴٠١در 
حال چون ایاالت پاپي متعاقب تغییر مجدد پایتخت روحاني از آوینیون بھ رم، در نتیجة . آدریاتیك مسلط شد

وسیلھ  جان دو پاپ رقیب را برضد یكدیگر وا داشت و بدین  ، ضعیف بودند،)١۴١٧ -١٣٧٨(شقاق كبیر 
قصد او این بود كھ پس از نیل بھ این منظور، بھ ناپل . كوشید تا تمام اراضي كلیسا را متصرف شود

بھ این  اگر. ساخت فلورانس را مجبور بھ تسلیم مي  لشكركشي كند؛ آنگاه حاكمیت او بر پیزا و سایر بنادر،
ماند، كھ آن ھم در برابر یك ایتالیاي متحد یاراي  تنھا ونیز از حیطة تسلط او بیرون مي  رسید، ھدف مي

در   ،١۴٠٢لیكن جان گالئاتتسو پیش از آنكھ بھ تمام آرزوھاي خود برسد، در . داشت پایداري نمي
  . زندگي را بدرود گفت پنجاھسالگي، 

او توطئھ را بیش از جنگ دوست . از پاویا یا میالن چندان فرا نرفت در تمام این مدت، جان گالئاتتسو
اشتغال او بھ امور سیاسي . داشت و كامیابیھایش بیشتر مرھون تزویر خود او بود تا فتح سردارانش مي

قوانیني وضع كرد كھ شامل مقرراتي براي بھداشت . داشت ذھن نیرومندش را از كارھاي دیگر بازنمي
كاخ پاویا را بنا نھاد، ساختمان . ساختن اجباري بیماران مبتال بھ امراض عفوني بود عمومي و منفرد

چرتوزا دي پاویا و كلیساي جامع میالن را آغاز كرد، از مانوئل خروسو لوراس براي تدریس زبان یوناني 
ن و دانشمندان و شاعران و ھنرمندا  در دانشگاه میالن دعوت بھ عمل آورد، دانشگاه پاویا را تقویت نمود،

ترعة بزرگ را از میالن بھ پاویا امتداد داد . داشت كرد و محضرشان را دوست مي و فیلسوفان را یاري مي
تا   و بدان وسیلھ یك شارع آبي داخلي در عرض ایتالیا از ناحیة كوھھا آلپ، و از طریق میالن و رود پو،

كشاورزي و بازرگاني، . جریب زمین آماده كرد دریاي آدریاتیك ایجاد، و وسیلة آبیاري را براي ھزاران
  موجبات نیرومندي صنعت را فراھم   گونھ تقویت شده بودند، كھ بدین

صدھا نفر از حریربافان لوكا، كھ بھ واسطة جنگ و اختالفات محلي فقیر شده بودند، . سرباز اسلحھ ساختند
در آن شھر رونق گرفت، بدان حد  صنعت حریربافي ١۴٠٠بھ میالن مھاجرت كردند؛ در سال  ١٣١۴در 

جان گالئاتتسو این . است  آور شده كھ مصلحین اخالقي بھ شكوه درآمدند و گفتند لباسھا از فرط زیبایي شرم
كھ شامل روحانیان  - و مالیات عادالنھ  اقتصاد مترقي را با ادارة صحیح، اجراي عدالت، پول قابل اطمینان،

بیش از یكصد  ١۴٢۵چاپارخانھ بھ كوشش او توسعھ یافت؛ در سال  .كرد حفظ مي -شد و اشراف نیز مي
شدند؛ چاپارھاي  ھاي مردم پذیرفتھ مي ھا نامھ در تمام چاپارخانھ  گرفت، اسب مورد استفادة پست قرار مي

عایدات  ١۴٢٣در سال . سوار در تمام مدت روز، و بھ ھنگام ضرورت شب نیز، در حركت بودند
فلورین طال  ١٢‘٠٠٠‘٠٠٠، ١١‘٠٠٠‘٠٠٠، ۴‘٠٠٠‘٠٠٠و میالن بترتیب  كشوري فلورانس، ونیز،

امپراطور . پادشاھان بسیار مایل بودند كھ دختران خود را با پسران خانوادة ویسكونتي تزویج كنند. بود
» جاودان«امارت جان را با فرماني رسمیت بخشید و آن را در خاندان وي  ١٣٩۵ونسسالوس وقتي در 

py  . تصدیق یك حقیقت بالفعل انجام نداد ساخت، كاري جز
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بھ ھنگام مرگ  ویسكونتي،بزرگترین پسرجان، جان ماریا . ودو سال بود بودن فقط پنجاه» جاودان«اما این 
شھاي فاتح جان فرماندھي داشتند براي اشغال مقام سرداراني كھ بر ارت. سیزده سال داشت) ١۴٠٢(پدر 

ایتالیا   جنگیدند، ھنگامي كھ اینان براي تسلط بر میالن مي. نیابت سلطنت با یكدیگر بھ مبارزه برخاستند
فلورانس پیزا را دوباره تسخیر كرد؛ ونیز، ورونا، ویچنتسا، و پادوا را   :اي داشت وضع بسیار آشفتھ

ایتالیا بھ وضع پیشین افتاد و حتي بدتر . وجا، و بولونیا بھ جباران محلي تسلیم شدندتصرف نمود؛ سینا، پر
ھاي ظالم واگذار كرده بود، در بازي با سگان  السلطنھ كھ حكومت خود را بھ نایب  شد، زیرا جان ماریا،

رزنده خوردن و با شادي خاصي ب  گذراند، آنھا را بھ خوردن گوشت انسان عادت داده بود،  خویش وقت مي
، سھ ١۴١٢در . نگریست مرداني كھ خود او بھ عنوان بزھكاران سیاسي یا اجتماعي محكوم كرده بود مي

  . تن از نجبا او را با دشنھ كشتند

طلبي و دوراندیشي را  برادر او، فیلیپو ماریا ویسكونتي، ظاھرًا خرد و زیركي، جدیت و بردباري، و جاه
جان گالئاتتسو در فیلیپو تبدیل بھ بزدلي مستمر، ترس از » آرام«اما شجاعت . از پدر بھ ارث برده بود

آمد،   یا در میالن بیرون نمياز قصر پورتا جوو. شدن، و اعتقاد راسخ بھ خیانت ھمة مردم شده بود كشتھ
با اینھمھ، توانست صرفًا با . شد گشت، در ھر كار بھ خرافات و طالعبینھا متوسل مي خورد و فربھ مي مي

گري فرمانروایي طوالني خود را تا آخر عمر ھمچنان ادامھ دھد و بركشور و سرداران خویش، و  حیلھ
  و او را بھ جرم   اتریچھ تندا بھ خاطر پولش ازدواج كرد،با بئ. مسلط بماند  حتي بر افراد خانوادة خود،

ھایش مجزا كرد؛ و چون او  كس بھ جز ندیمھ آنگاه ماریاي ساووایي را بھ زني گرفت و او را از ھمھ
از این ارتباط دختر زیبایي بھ وجود آمد بھ نام بیانكا . اي براي خویشتن برگزید صاحب پسر نشد، معشوقھ

فیلیپو سنت پدر را در حمایت از . ھ خود جلب كرد و تا حدي موجب اصالح اخالق او شدكھ محبت پدر را ب
دانشمندان ادامھ داد، علماي مشھور را بھ دانشگاه پاویا فراخواند، و بھ برونللسكي و پیزانلو، طراح و 

تالفات با استبداد سودمندي بر میالن حكومت نمود، اخ. مدالیونساز بینظیر، كارھاي ھنري محول كرد
نظم را حفظ كرد، دھقانان را در برابر اجحافات مالكان حمایت نمود، و اموال   داخلي را از میان برد،

با دیپلوماسي ماھرانھ و استفادة عاقالنھ از . بازرگانان را از دستبرد دزدان و راھزنان محفوظ داشت
اراضي بین میالن و كوھھاي آلپ را بھ  سراسر لومباردي تا برشا، و تمام  پیاچنتسا،  ارتش، تابعیت پارما،

اھالي جنووا را متقاعد ساخت كھ استبداد او بیضررتر از جنگھاي  ١۴٢١میالن بازگرداند، و در سال 
گونھ بھ بسیاري از معاندتھا  و بدین  ھاي متخاصم را تشویق كرد، ازدواج بین خانواده. داخلي بوده است

قبال رواج داشت، او یك ظلم برقرار كرد، و مردمش، كھ از آزادي در برابر صد ظلم كوچك كھ . خاتمھ داد
شدند، و بر تعدادشان افزوده  كردند، مرفھ مي محروم اما از قید كشمكشھاي داخلي آزاد شده بودند، شكوه مي

  . شد مي

آنان را برضد   ترسید جایش را بگیرند، شم مخصوصي براي یافتن سرداران الیق داشت؛ اما چون مي
و بھ امید بازیافتن آنچھ پدرش بھ دست آورده و برادرش از دست داده بود ھمواره   انگیخت، گر بر ميیكدی

ھاي نیرومندي چون گاتامالتا،  كوندوتیره  در جنگھاي او با ونیز و فلورانس،. زد آتش جنگ را دامن مي
موتسیو . پدید آمدند… و   آتندولو،كولئوني، كارمانیوال، براتچو، فورتھ براتچو، مونتونھ، پیتچینینو، موتسیو 

جواني روستایي بود و بھ خانوادة بزرگي تعلق داشت كھ زنان و مردانش ھمھ جنگجو بودند؛ در نتیجة 
از طرف او   اي كھ آن را در خدمت جوواناي دوم ملكة ناپل بھ كار برده بود، نیروي بدني و قدرت اراده

خواھرش با سالح كامل بھ . في او واقع شد و بھ زندان افتادسفورتسا لقب گرفت؛ اما سرانجام مورد بیلط
پس از آزادي، بھ فرماندھي یكي از ارتشھاي . زندان رفت و زندانبان را بھ آزاد ساختن او مجبور كرد

پسر نامشروع او، كھ در آن ). ١۴٢۴(اما چندي بعد ضمن عبور از رودي غرق شد   میالن منصوب شد،
  . و سرانجام بھ سلطنت رسید  ود، جاي پدر را گرفت، در جنگھا ابراز رشادت كرد،دو سالھ ب و ھنگام بیست
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  قیافھ، زورمند، ودلیر؛ در ارتش  بلند باال، خوش: فرانچسكو سفورتسا نمونة ایدئال سربازان رنسانس بود

دن در مشقاتشان، قناعت بھ جیرة عادي كرد؛ صمیمیت افراد خویش را با سھیم ش سربرنھ راھپیمایي مي
ھاي جنگي، نھ باكثرت افراد و  بیشتر با فنون نظامي و خدعھ - و ھدایت آنان بھ سوي فتح و پیروزي  آنان،

شھرت او چندان بیرقیب بود كھ نیروھاي دشمن چندین بار بادیدن او اسلحھ . بھ خود جلب كرده بود -اسلحھ
چون فكر . كاله، او را بھ عنوان بزرگترین سردار زمان تھنیت گفتند با برداشتن  بر زمین گذاشتند و،

كرد؛ متناوبًا بھ  كوششي فروگذار نمي براي نیل بھ مقصود از ھیچ  پروراند، اي را در سرمي تصرف ناحیھ
تا ھنگامي كھ فیلیپو براي جلب صمیمیت او دخترش را بھ عقد   جنگید، سود میالن، فلورانس، و ونیز مي

وقتي شش سال بعد فیلیپو ). ١۴۴١(آورد و كرمونا و پونترمولي را بھ عنوان جھیزیھ بھ او بخشید وي در
گونھ منقرض شد، فرانچسكو بھ فكر افتاد كھ میالن را ضمیمة  وارث مرد و خاندان ویسكونتي بدین بي

  . جھیزیة زنش كند

ري اعالم كردند و بھ یابود اسقف كردند؛ آنان حكومت خود را جمھو اما مردم میالن طور دیگري فكر مي
مقتدري بھ نام آمبروسیوس، كھ ھزار سال پیش تئودوسیوس را تأدیب كرده و آوگوستینوس را بھ دین مسیح 

ھاي مخالف در شھر نتوانستند با این امر موافقت كنند؛   اما فرقھ. گروانده بود، آن را آمبروزیا نام نھادند
، آزادي خود را اعالم كردند و برخي از آنھا مقھور ونیز شدند؛ خطر توابع میالن، با استفاده از فرصت

امپراطور فردریك سوم، و آلفونسو   حملھ از جانب ونیز یا فلورانس افزون گشت؛ بھ عالوه، دوك اورلئان،
 العاده با تمام دشمنان میالن فرانچسكو با قدرتي فوق. دانستند پادشاه آراگون ھمھ میالن را از آن خود مي

اما وقتي كھ حكومت جدید میالن بدون مشورت او با ونیز پیمان صلح بست، او سپاھیان خود را   جنگید،
پس از تسلیم . علیھ جمھوري بھ كار برد و میالن را چندان محاصره كرد كھ مردمش دچار قحطي شدند

یك . فرو نشاند  یع نان،شھر، در میان ھلھلھ و تحسین مردم وارد آن شد و ولع آنان را براي آزادي، با توز
گونھ،  بدین. مجمع عمومي مركب از یك نفر از ھر خانواده تشكیل شد و مقام امارت را بھ او تفویض كرد

  ).١۴۵٠(سلسلة سفورتسا فرمانروایي كوتاه ولي درخشان خود را آغاز كرد 

گھگاه . كرد يزیست و سخت كار م ھمچنان بسادگي مي. ارتقاي فرانچسكو در زندگي او تغییري نداد
نھاد؛ معموال  شد، اما اعمال خود را با این ادعا كھ بھ صالح كشور بوده است عذر مي ستمگر و غدار مي

اش را  زن زرنگ او معشوقھ. در برابر زیبایي زنان حساسیتي اندك داشت. صفت مردي بود عادل و انسان
است او را با خردمندي راھنمایي كشت و سپس از گناه شوھر درگذشت؛ ھشت فرزند برایش آورد، در سی

كرد و، با دستگیري از بینوایان و حمایت از مظلومان محبت مردم را نسبت بھ او جلب نمود، فیلیپو در 
نظمي اجتماعي در شھر برقرار كرد كھ . قدر شایستگي بھ خرج داد كھ در رھبري نظامي كشورداري ھمان

براي مقاومت . زادیھاي زیانبخش پیشین را از یاد بردموجب رفاه مردم شد و خاطرات ناگوار رنجھا و آ
  در برابر شورش یا 

كارھاي   ھایي در قلمرو خود ایجاد كرد، ترعھ. كاخ سفورتسسكو را آغاز كرد- محاصره، ساختمان دژ
وي فیللفو، اومانیست معروف، را بھ . عمراني را سازمان بخشید، و بیمارستان بزرگ شھر را ساخت

ھمچنین وینچنتسو فوپا را با نویدھاي خوش از برشا   دانش و فرھنگ و ھنر را تشویق كرد؛میالن آورد و 
با تأمین پشتیباني قطعي و دوستي استوار كوزیمو د مدیچي، . جلب كرد تا یك ھنرستان نقاشي تأسیس كند

ونسو پسر فردیناند، با تزویج دختر خود ایپولیتا با آلف. و فرانسھ ایمن داشت  خود را از تھدید ونیز، ناپل،
اورلئان را از طریق امضاي قرارداد اتحادي با لویي یازدھم، پادشاه / ناپل را خلع سالح كرد؛ دوك د

، اما كامیابي حكومت او  برخي از اشراف مترصد مرگ او یا تصاحب مقامش بودند. فرانسھ، شھمات كرد
كرد و مثل سرداران كامروا با آرامش مرد  ھاي آنان را درھم ریخت، و او ھمچنان با موفقیت زندگي نقشھ

)١۴۶۶.(  

گاه نھ با فقردست بھ گریبان بود  پسر او، گالئاتتسو ماریاسفورتسا، كھ در ناز و نعمت پرورده شده بود، ھیچ
با لذت خاصي زنان . عنان خود را بھ دست لذت، تجمل، و حشمت سپرد. و نھ با مبارزه سروكاري داشت
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داد و مخالفت را با بیرحمیي كھ ظاھرًا بھ طور مرموز و غیرمستقیم، از   ميدوستان خویش را فریب 
كرد، مردم میالن، كھ بھ  طریق بیانكاي مھربان، از خانوادة ویسكونتي بھ او رسیده بود سركوب مي

اما آنچھ را كھ مردم بھ واسطة وحشت   حكومت مطلقھ خو گرفتھ بودند، در برابر ظلم او پایداري نكردند،
جیروالمواولجاتي از مرگ خواھرش كھ توسط دوكا فریفتھ و . مل كرده بودند، انتقام شخصي جبران كردتح

بس اندوھگین بود؛ جوواني المپونیاني دوكا را مسئول از بین بردن ثروت خود   سپس طرد شده بود،
ر مكتب نیكولو ھرسھ نفر د. این دو با ھمدستي كارلو ویسكونتي كار امیر را یكسره كردند. پنداشت مي

یكي از این آرمانھا جباركشي بود كھ از بروتوس بھ . مونتنو با تاریخ روم و آرمانھاي آن آشنا شده بودند
ساي سنت ستفانوس، كھ گالئاتتسو این سھ تن پس از یاري جستن از مقدسان، بھ كلی. منتقل شده بود بروتوس

المپونیاني و ویسكونتي درھمان ). ١۴٧۶(در آن بھ عبادت مشغول بود، وارد شدند و او را با دشنھ كشتند 
آنگاه او . محل بھ قتل رسیدند؛ اولجاتي چندان شكنجھ شد كھ تقریبًا تمام استخوانھایش شكست و یا در رفت

ن نفس از توبھ ابا كرد و در عوض مرتبًا نام قھرمانان مشرك و قدیسان را زنده پوست كندند، اما او تا آخری
در دم مرگ، این جملھ را كھ جزو . خواست راند و تصویب عمل خود را از آنان مي مسیحي را برزبان مي

  » .مرگ تلخ است، اما شھرت جاودان« : ادبیات كالسیك و رنسانس است برزبان آورد

  . ي یك طفل ھفتسالھ، جان گالئاتتسو سفورتسا بھ میراث گذاشتگالئاتتسو امارت خود را برا

سلطنت بھ رقابت   طي سھ سال پر آشوب، گوئلفھا و گیبلینھا با اعمال زور و حیلھ براي تصاحب مقام نیابت
لودوویكو : ترین و بغرنجترین شخصیتھاي دورة رنسانس بود برندة این مسابقھ یكي از برجستھ. پرداختند

لقب داد؛ معاصران او بھ مناسبت » مائورو«پدرش بھ او . ھارمین پسر فرانچسكو سفورتساسفورتسا، چ
تبدیل كردند، او خود این لقب را با ) مور(موي و چشمان سیاھش برسبیل مزاح این لقب را بھ ایل مورو 

و مرادفي سنجاني دیگر در نام ا نكتھ. خوشخویي پذیرفت، عالمتھا و لباسھاي مورھا در دربارش رایج شد
توت نیز نمادي براي دربار او  یافتند؛ الجرم درخت) كھ واژة ایتالیایي آن مورو است(براي درخت توت 

شد، رنگ توت را در میالن متداول ساخت، و موضوع و محملي براي بعضي از تزیینات كاخ او فراھم 
در ادبیات كالسیك محكم ساخت؛ معلم بزرگ لودوویكو، فیللفو دانشمند بود كھ پایة تحصیالت او را . آورد

، و مراقبت كرد كھ پسرانش »ما باید امیر تربیت كنیم نھ فقط دانشور«: اما مادر او، بیانكا، بھ استاد گفت
لودوویكو از لحاظ جسماني چندان نیرومند نبود، اما از ھوش . در فنون حكومت و جنگ نیز ماھر شوند

مگري آنان، برخوردار بود، الجرم با تمام نقایص و گناھانش ذاتي خانوادة ویسكونتي، بدون بیرحمي و ست
  .یكي از متمدنترین مردان تاریخ شد

اش  چھره. لودوویكو زیبا نبود؛ مانند اغلب مردان بزرگ از این حسني كھ ممد كامراني است عاري بود
ھذا در تصویر نیمرخي  اندازه دراز و قوسي، و لبانش زیاد بھ ھم فشرده بود؛ مع بیش از حد فربھ، بینیش بي

و لوور، قدرتي صامت، ھوشي  ھاي نیمتنة او در لیون  از او، كھ منسوب بھ بولترافیو است، و در مجسمھ
از این جھت كھ زرنگترین سیاستمدار . شود اي از تھذیب در وجنات وي مشاھده مي حساس، و تقریبًا نشانھ

شد، زماني  غالبًا از جادة صداقت منحرف مي زمان خود بود، شھرتي بسزا كسب كرد؛ گاه مذبذب بود،
گردید؛ اینھا عیوب دیپلوماسي دورة  كرد، و بعضي اوقات سست پیمان مي جانب احتیاط را رعایت نمي

با این حال، از امراي دورة رنسانس كمتر در . عیوبي كھ شاید ھنوز ھم از لوازم سیاستند -رنسانس بودند
، اعمال ظلم برخالف میل ذاتي او بود و مردان و زنان بیشمار از رسیدند رحم و سخاوت بھ پاي او مي

مالیم و متواضع بود و در برابر زیبایي و ھنر نوعي حساسیت شھواني نشان . شدند مند مي بخششھایش بھره
داد؛ شكاك و خرافي  ھذا كمتر تعادل اخالقي خود را از دست مي داد؛ خویي تخیلي و عاطفي داشت و مع مي

اي بود كھ  آنچھ گفتیم مجموعھ -كرد، بندة طالعبین خود بود ا آنكھ بر میلیونھا تن فرمانروایي ميبود و، ب
  .داد شخصیت لودوویكو را تشكیل مي

جان . اش حكومت كرد السلطنة میالن بھ جاي برادرزاده بھ عنوان نایب) ١۴٩۴- ١۴٨١(او سیزده سال 
pyترسید، غالبًا بیمار بود، و قابلیت  ولیتھاي حكومت ميجو بود، از مسئ گالئاتتسو سفورتسا جوان و كناره
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جان گالئاتتسو خود را . لقب داده بود» كم ظرفیت«گویتچاردیني او را . دار شدن امور جدي را نداشت عھده
  وقف تفریح و تناسایي كرده و ادارة كشور را بھ 

واگذار كرده بود؛ جان بود كھ اش  لودوویكو تمام حشمت و جالل عنوان و مقام امارت را بھ برادرزاده
ایزابل   اش، اما زوجھ. كرد گرفت، و با تجمل شاھانھ زندگي مي نشست، مورد تكریم قرار مي برتخت مي

كرد كھ زمام امور را خود  آراگوني، از حفظ قدرت در دست لودوویكو ناخشنود بود، و جان را ترغیب مي
كرد كھ با  پل بود ترغیب مي;٩&ناوتخت  وارث تاجدر دست گیرد؛ ھمچنین پدر خود، آلفونسو، را كھ 

  . ارتش خود بیاید و قدرت را بھ او بسپارد

 برگرد كلبة تابستاني خود در ویجوانو یك مزرعة آزمایشي وسیع و. كرد لودوویكو باشایستگي حكومت مي
در این مزرعھ تجربیاتي روي كشت برنج، تاك، و درخت توت بھ . یك مركز دامپروري ایجاد كرده بود

كردند كھ در سراسر ایتالیا   آمد؛ كارگاھھاي تھیة لبنیات، كره و پنیري چنان مرغوب تھیھ مي عمل مي
كردند؛  بز چرا ميو   وھشت ھزار گاو، گاومیش، گوسفند، در كوه و دشت آن ناحیھ بیست. بیسابقھ بود

درھمان . پروردند كھ نتایج آنھا از بھترین اسبھاي اروپا بود اصطبلھاي وسیع نریان و مادیانھاي اصیلي مي
ھزار كارگر را بھ كار گماشتھ و بسیاري از بازارھاي خارجي را  اوان صنعت حریربافي در میالن بیست

یناكاران، سفالسازان، موزائیكسازان، از فلورانس ربوده بود، آھنگران، زرگران، چوبكاران، م
بافان، و سازندگان آالت موسیقي بر رونق صنایع میالن  دوزان، فرشینھ پیرایان، عطرسازان، برودري شیشھ

كردند، و مازاد دستاوردھاي خود را  آراستند، وسیلة زینت درباریان را فراھم مي  كاخھا را مي  افزودند، مي
بھ منظور سھولت . آنھا اشیاي تجملي الزم را از مشرق زمین خریداري كنندكردند تا با عواید  صادر مي

، لودوویكو خیابانھاي عمده را »فراھم ساختن نور و ھواي بیشتر براي مردم«كاال، و  ایاب و ذھاب و حمل
عریض كرد؛ بھ فرمان او، در دو سوي شوارع ممتد بھ سوي كاخ امارت، قصرھا و باغھایي براي اشراف 

در . كرد ردند؛ و كلیساي جامع، كھ حال ازھر حیث تكمیل شده بود، با زندگي پرشور دنیوي رقابت ميبنا ك
در دوران فرمانروایي لودوویكو، این شھر حتي بیش از . جمعیت داشت ١٢٨‘٠٠٠میالن  ١۴٩٢سال 

بني براینكھ شد م ھایي شنیده مي زمان جان گالئاتتسو ویسكونتي ترقي كرد، اما از ھرگوشھ و كنار شكوه
السلطنھ و  عواید اقتصاد مترقي شھر بیش از آنچھ موجب نجات مردم از بینوایي شود، باعث تقویت نایب

داران از مالیاتھاي سنگین ناراضي بودند؛ در كرمونا و لودي، اعتراض بھ وضع  خانھ. گردد دربار او مي
در پاسخ این اعتراضات  .موجود صورت عصیان بھ خود گرفت و آرامش آن دو شھر را برھم زد

گفت كھ براي ساختن بیمارستانھا و توجھ از بیماران، براي معاضدت بھ دانشگاھھاي پاویا و  لودوویكو مي
میالن، براي تأمین بودجة كشاورزي و دامپروري و صنعت؛ و براي آنكھ چشم سفرایي را كھ دولتھایشان 

عظمت پرخرج دربار خیره سازد پول بیشتري الزم نھادند با آثار ھنري و  فقط بھ ثروت و قدرت وقع مي
  .دارد

  اھالي میالن با این كارھا قانع نشدند؛ اما وقتي لودوویكو با زیباترین و دوستداشتنیترین شاھزاده خانم 

ونھ سال  استھ نداشت؛ او حال سي/ گونھ دعوي برابري با عفت دلرباي بئاتریچھ د لودوویكو ھیچ). ١۴٩١(
قبازي با چندین معشوقھ را پشت سرگذاشتھ بود و از آنان دوپسر و یك دختر داشت؛ این داشت و دوران عش

اي  داشت كھ پدرش بانوي با عاطفھ قدر دوست مي خوي بود، و لودوویكو او را ھمان دختر بیانكاي فرخنده
كھ   ھاي تكگاني، پرده  استھ، بھ این پیش/ عروس، بئاتریچھ د. را كھ این دختر نام خود را از او گرفتھ بود

معمول مردان دورة رنسانس بود، اعتراضي نكرد، اما وقتي وارد كاخ شد، از اینكھ شویش ھنوز آخرین 
از این بدتر آنكھ لودوویكو تا دوماه . معشوقة خود چچیلیاگالراني زیبا را در آنجا نگاه داشتھ بود، آشفتھ شد

داد كھ  این امر را بھ سفیر فرارا چنین توضیح مي كرد، و علت پس از ازدواج ھنوز با سسیلیا مالقات مي
بئاتریچھ او را . بخشید، از خود براند تواند آن شاعرة بافرھنگ را، كھ روح و جسم او را چنان لذت مي نمي

py  . بھ بازگشت بھ فرارا تھدید كرد، لودوویكو تسلیم شد و كنتھ برگامیني را بھ ازدواج با سسیلیا تحریض نمود
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اش او  زیبایي خاصي نداشت، اما نشاط معصومانھ. اردھسالھ بود كھ بھ ازدواج لودوویكو درآمدبئاتریچھ چھ
آمیز را در آن فراگرفتھ بود، پیش  در ناپل پرورش یافتھ و طرق زندگي مسرت. ساخت را بسیار جذاب مي

ا چندان مسرف از آنكھ گردي بردامن پاكش نشیند، ناپل را ترك كرده بود، لیكن زندگي در آن شھر او ر
لقب » شیفتة تجمل«ساختھ بود كھ حال بھ ثروت لودوویكو دست گشاد، بدان حد كھ اھالي میالن او را 

پراكند كھ راه  ھذا مردم این گناه او را بخشودند، زیرا او چنان مسرت بیزیاني برگرد خود مي مع. دادند
شب وروز را در رقص و آواز و  او«: نویسد یكي از قایعنگاران آن زمان مي. بست اعتراض را مي

لودوویكو موقر چند ماه . گونھ كھ نشاطش بھ تمام دربار سرایت كرد بدان» گذراند، تفریحات مسرتبخش مي
كرد كھ تمامي قدرت و حكمت در برابر  پس از ازدواج با او بھ دام عشقش اسیر شد و تا مدتي اعتراف مي

شوي خود، ذھنش قوت گرفت و ظرافت فكري را بر تحت مراقبت . خوشبختي جدید او بس ناچیز است
كردن بھ زبان التیني را فراگرفت، ھم خود را بھ امور كشوري  نطق: جذابیت روح پرنشاط جواني افزود

ھاي او بھ خواھر  نامھ. كرد و گاه مانند سفیر مجربي بھ شوي خود خدمت مي  داشت، معطوف مي
  . گیني در جنگل كشاكشھاي ماكیاولي رنسانس ھستنداستھ چون گلھاي عطرآ/ مشھورترش ایزابال د

كرد، و لودوویكو سخت كوش كھ ھزینة این  باوجود بئاتریچة سرخوش كھ مجالس رقص را رھبري مي
نمود، میالن حال نھ تنھا در ایتالیا بلكھ در تمام اروپا فاخرترین سرزمین بھ شمار  مجالس را تأمین مي

ھاي رنگین  ظیم، اطاقھاي تودرتوي مجلل، كفھاي خاتمكاري، پنجرهقصر سفورتسسكو با برج ع. رفت مي
ھاي تروا و روم  ھاي منقوشي كھ بازگوي افسانھ فرشینھ  جام، بالشھاي برودري دوزي شده، قالیھاي ایراني،

  ھاي كار كریستوفورو سوالري  بودند، سقفھاي كار لئوناردو و مجسمھ

ان، ھنرمندان با سرداران، و ھمھ با زناني كھ زیباي طبیعیشان دانشوران با جنگجویان، شاعران با فیلسوف
. با آرامش ماھرانھ و گوھرھاي گرانبھا و لباسھاي فاخر افزون گشتھ بود ھمنشین و ھمسخن بودند

. بخشیدند كردند، و آوازھاي گوشنواز لطف بسیار بھ تاالرھا مي اركسترھا با سازھاي خود شوري بھ پا مي
موسیقي و   سپرد، لرزید و غرور عشق و ھنر را بھ آتش مي نس در برابر ساووناروال ميدر حالي كھ فلورا

شوھران معاشقات زنان خود را در قبال ھرزگیھاي . عیش و نوش در پایتخت لودوویكو فرمانروا بود
را شدند و صدھا لباس عجیب گناھان بیشمار  تشكیل مي  مجالس بالماسكھ غالبًا. گرفتند خویش نادیده مي

مردان و زنان چنان سرگرم رقص و آواز بودند كھ گویي فقر در پشت دیوارھاي شھر كمین . پوشاندند  مي
  . كرد، و ناپل درصدد انھدام میالن نبود تعرض بھ ایتالیا را طرح نمي  نكرده بود، فرانسھ نقشة

) م١۵٠٠(نام تاریخ میالن  برناردینو كوریو، كھ از زادگاه خویش كومو بھ این دربار آمد، در كتاب خود بھ
  : نویسد با آب و تاب خاص سبك كالسیك چنین مي

ھذا، در این  مع  .دربار امیران ما بغایت مجلل و پربود از مدھاي جدید، لباسھاي تازه، و سرور و شادي
زمان بار فضیلت از ھرسو چندان سنگین شده بود كھ مینروا با ونوس بھ رقابت برخاست و ھریك از 

پدران . سودند زیباترین جوانان بھ آستان كوپیدو سر مي. خواست مكتب خود را باشكوھتر سازد مي دو این
كردند و چنان بیپروا بھ  دختران خود، شوھران زنان خویش، و برادران خواھران خود را بھ او تسلیم مي

مینروا نیز با تمام . تساخ  مندان از خرد را سخت حیران مي نھادند كھ كارشان بھره آن تاالر عشق روي مي
بھ ھمین سبب، پرنس لودوویكو با فر . كوشید تا آكادمي آبرومند خود را ھرچھ بیشتر بیاراید قدرت خود مي
در این دربار معرفت . خواند ترین دانشمندان و ھنرمندان را از اقصا نقاط اروپا بھ دربار مي و جاه برجستھ

سازان، و نقاشان ماھر از ممالك  عراي زبردست، مجسمھیوناني و نظم و نثر التیني رواج داشت و ش
این اصوات بھ قدري موزون و   شد؛ دوردست گردآمده بودند؛ آھنگھاي خوش و نواھاي شیرین شنیده مي

  . اند گوشنواز بودند كھ گویي از عرش بھ این دربار باشكوه نازل شده

در سال . یكو و ایتالیا بدبختي بھ بار آوردشاید بئاتریچھ بود كھ در گرما گرم محبت مادري براي لودوو
بئاتریچھ . بئاتریچھ پسري زایید كھ بھ نام پدر تعمیدیش، ولیعھد امپراطوري، ماكسیمیلیان نامیده شد ١۴٩٣

زیرا شویش حق قانوني بھ امارت   از سرنوشت خود و فرزندش در صورت مرگ لودوویكو بیمناك بود،
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تسا ممكن بود با معاضدات ناپل او را خلع و تبعید كند، یا حتي بھ قتل جان گالئاتتسو سفور. میالن نداشت
نظر از ھر سرنوشتي كھ لودوویكو ممكن بود  شد، امارت او، صرف رساند؛ و اگر جان احیانًا پسردار مي

لودوویكو، كھ در این اضطراب بازنش شریك بود، مخفیانھ كسي نزد . رسید بھ آن پسر مي داشتھ باشد، 
مشروط برآنكھ   لیان فرستاد و ازدواج برادرزادة خود بیانكا ماریا سفورتسا را بھ او پیشنھاد كرد،ماكسیمی

و وعده   ماكسیمیلیان پس از جلوس بھ تخت سلطنت، عنوان و اختیارات امارت میالن را بھ او اعطا كند،
   ٠٠٠‘٠٠٠معادل (دوكاتو  ۴٠٠‘٠٠٠كرد كھ 

. اده بودند از اعطاي آن بھ خاندان سفورتسا خودداري كرده بودندعنوان دوكي را بھ سلسلة ویسكونتي د
  . میالن قانونًا ھنوز تابع امپراطوري بود

زن   جان گالئاتتسو چنان باسگان و پزشكان خود سرگرم بود كھ توجھي بھ این تحوالت نداشت؛ اما ایزابل،
در ژانویة . نزد پدر تجدید نمودخشمناك و پرشور او، قصد لودوویكو را احساس كرده و الحاح خود را 

پاپ . السلطنة میالن در پیش گرفت آلفونسو پادشاه ناپل شد و سیاستي علنًا خصمانھ نسبت بھ نایب ١۴٩۴
كھ در آن زمان تحت  -بلكھ قصد متحد ساختن شھر فورلي را  آلكساندر ششم نھ تنھا متفق ناپل بود،

تا بدان وسیلھ   با سایر شھرھاي سرزمین خویش داشت، - فرمانروایي یكي از افراد خاندان سفورتسا بود
 ١۴٩٢اي داشت، در  لورنتسو د مدیچي، كھ با لودوویكو روش دوستانھ. قلمرو خود را نیرومندتر سازد

میالن را با فرانسھ متحد ساخت و حاضر شد   لودوویكو، كھ از حفاظت خود بس نومیده شده بود،. مرده بود
ست حق خود را برتخت و تاج ناپل تثبیت كند، بھ او و ارتش فرانسھ راه دھد تا كھ ھروقت شارل ھشتم خوا

  . از شمال باختري ایتالیا بھ سوي مقصد بگذرند

وقتي فرانسویان آمدند، لودوویكو از شارل پذیرایي كرد و كامیابي او را در لشكركشیش بھ ناپل از خدا 
عزیمت كرد، جان گالئاتتسو در نتیجة چند بیماري ھنگامي كھ ارتش فرانسھ بھ سوي جنوب . خواستار شد

لودوویكو بھ خطا مظنون بھ مسموم كردن او شد، و بھ سبب اینكھ در اطالق عنوان . مختلف درگذشت
اورلئان، با یك / دوك د  در ھمین اوان لویي،). ١۴٩۵(امارت بھ خود شتاب كرد، این ظن را تقویت كرد 

لھ كرد و اعالم داشت كھ چون از اعقاب جان گالئاتتسو ویسكونتي است، ارتش فرانسوي دیگر بھ ایتالیا حم
لودوویكو دریافت كھ استقبال او از شارل . میالن را بھ منزلة مستملكة استحقاقي خود تصرف خواھد كرد

اي با ونیز،  بنابراین، سیاست خود را بسرعت تغییر داد و بھ تشكیل اتحادیھ. خطاي بزرگي بوده است
جزیرة ایتالیا یاري  ، براي طرد فرانسھ از شبھ»اتحادیة مقدس«آلكساندر ششم و ماكسیمیلیان، بھ نام  اسپانیا،

و بزحمت   در فورنووو شكست خورد،  كرد؛ شارل بسرعت از ھمان مسیري كھ رفتھ بود بازگشت،
نتظار فرصت اورلئان تصمیم گرفت كھ بھ ا/ لویي د. توانست ارتش منھزم خود را بھ فرانسھ بازگرداند

  .بھتري بنشیند

اورلئان را / آلفونسو را تأدیب كرده، دوك د: لودوویكو بھ موفقیت ظاھري سیاست پیچاپیچ خود غره شد
آمد؛   حال موقعش مستحكم بھ نظر مي. را بھ پیروزي راھبر شده بود  دچار ناكامي ساختھ، و اتحادیھ

. متع از لذات دربار و آزادیھاي جواني خود پرداختبنابراین از مراقبت سیاسي خود كاست و باردیگر بھ ت
وقتي بئاتریچھ براي دومین بار آبستن شد، لودوویكو او را از وظایف زناشویي آزاد ساخت و با 

بئاتریچھ بیوفایي شوي خود را با اندوه بسیار تحمل كرد و ). ١۴٩۶(لوكرتسیاكریولي رابطھ برقرار كرد 
لودوویكو میان معشوقھ و زن . پسر خود ھمت گماشت -اما بھ پرورش دودیگر برگرد خود شادي نپراكند، 

  خود 

بئاتریچھ براي سومین بار بھ بستر زایمان رفت، اما این دفعھ پسري مرده بھ  ١۴٩٧در . دارد دوست مي
  . ودوسالگي جھان را بدرود گفت پس از نیم ساعت، با تحمل درد شدید، در بیست  دنیا آورد و خود،

: گوید یكي از وقایعنگاران آن زمان مي. ظھ ھمھ چیز در شھر و در وجود خود دوكا عوض شداز آن لح
دربار عزادار شد؛ . مردم چنان اندوھي ابراز داشتند كھ پیش از آن ھرگز در میالن دیده نشده بود«
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مرد  این. لودوویكو، كھ منكوب پشیماني و اندوه شده بود، روزھاي متوالي بھ عزلت و عبادت گذراند
بئاتریچھ   نیرومند، كھ ھرگز فكر دین را بھ خود راه نداده بود، اینك فقط یك آرزو داشت، و آن اینكھ بمیرد،

مدت دو ھفتھ، از پذیرفتن مأموران و فرزندان . را دوباره ببیند، از او بخشش طلبد، و محبتش را بازیابد
سر گور زنش در كلیساي سانتاماریا دلھ كرد و بر خود سر باز زد؛ ھر روز در سھ آیین قداس شركت مي

اي از او برسنگ نقش كند، و  ه بھ كریستوفورو سوالري مأموریت داد تا تمثال خوابید. رفت گراتسیھ مي
خواست با او در یك گور باشد، سفارش كرد كھ پس از مرگ شبیھ او را در كنار شمایل زنش  چون مي

گاه واحد در چراتوزا دي پاویا ھنوز یادآور زمان كوتاه درخشان و آن آرام بھ گفتة او عمل شد، . قرار دھند
  . »زماني كھ دیگر بھ پایان رسیده بود -براي لودوویكو و میالن، و بئاتریچھ و لئوناردوست

اورلئان با عنوان لویي دوازدھم پادشاه فرانسھ شد / ، دوك د١۴٩٨در . روزي لودوویكو سریعًا فرا رسید تبھ
لودوویكو در جستجوي . از آغاز سلطنت، قصد خود را براي تصرف میالن اعالم كردو، بالفاصلھ پس 

لودوویكو . متحد برآمد، اما ھیچ یاوري نیافت؛ دولت ونیز صریحًا دعوت او را از شارل بھ رخش كشید
فرماندھي ارتش خود را بھ گالئاتتسو دي سان سورینو سپرد كھ از فرط زیبایي و خوبي اھلیت سرداري 

لودوویكو دوست قابل . و فرانسویان بالمانع وارد میالن شدند  شت؛ گالئاتتسو با دیدن دشمن فرار كرد،ندا
تا ھنگامي كھ   اعتماد خود برناردینو دا كورتھ را بھ حفاظت كاخ مستحكم خود گمارد و بھ وي تأكید كرد،

س مبدل و مقابلھ با دشواریھاي بسیار آنگاه با لبا. از ماكسیمیلیان یاري بگیرد، پایداري كند) لودوویكو(او 
خاطر  وقتي جان تریوولتسیو، سردار میالني كھ لودوویكو او را رنجیده. بھ اینسبروك نزد ماكسیمیلیان رفت

ھاي آن را بدون ھیچ  ارتش فرانسھ را بھ شھر میالن رھبري كرد، برناردینو كاخ و گنجینھ ساختھ بود، 
لودوویكو پس از . تسلیم كرد) دالر ١‘٨٧۵‘٠٠٠(دوكاتو  ١۵٠‘٠٠٠غ اي بھ مبل مقاومتي در برابر رشوه

و تمام » .از زمان یھودا تا كنون خیانتي از این بزرگتر دیده نشده است»  :استحضار از این موضوع، گفت
  . ایتالیا این جملھ را تصدیق كرد

ار براي پیروي از امر مخدوم آن سرد. لویي بھ تریوولتسیو دستور داد كھ بھاي فتح را از مغلوبان بستاند
خود مالیاتھاي سنگین وضع كرد؛ سربازان فرانسوي رفتاري بس ناھنجار داشتند، بدان سان كھ مردم 

  لودوویكو با نیروي كوچكي از سربازان مزدور سویسي، آلماني،. كردند آرزوي بازگشت لودوویكو را مي
  عقب  و ایتالیایي بازگشت، و سربازان فرانسوي بھ درون كاخ
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  استھ؛ صومعة پاویا،/شكل روي سنگ قبر لودوویكو ایل مورو و بئاتریچھ د: كریستوفورو سوالري

طي اقامت كوتاھش در شھر، یك اسیر ). ١۵٠٠فوریة  ۵(نشستند؛ لودوویكو فاتحانھ وارد شھر شد 
این بھادر در رشادت و فروتني مشھور . مشخص فرانسوي را، كھ شوالیھ بایار نام داشت، نزد او آوردند

ھ اردوي بود؛ لودوویكو شمشیر و اسب او را بھ او مسترد داشت و او را آزاد كرد و با اسكورت ب
فرانسویان این نزاكت را پاداش نیك ندادند؛ پادگان فرانسوي مستقر در كاخ، . فرانسویان بازگرداند

خیابانھاي میالن را بھ توپ بست؛ تا آنكھ لودوویكو، براي حفظ یا آرام ساختن مردم، مركز فرماندھي خود 
پیشنھاد كردند كھ با غارت شھرھاي   سربازان چون حقوقشان عقب افتاده بود،. را بھ پاویا منتقل ساخت

لودوویكو . اما لودوویكو با منع آنان از این كار خشمشان را برانگیخت. ایتالیا این پس افت را جبران نمایند
خواست تا ارتش كوچكش را رھبري كند؛   ،)خواھر بئاتریچھ(از جان فرانچسكو گونتساگا، شوھر ایزابال 

ھنگامي كھ فرانسویان بھ . ما محرمانھ با فرانسویان وارد مذاكره شدفرانچسكو تقاضاي او را پذیرفت، ا
لودوودیكو نیروي نامتجانس خود را بھ میدان برد، اما سربازان گریختند و فرماندھان با   نووارا رسیدند،

خواست با لباس مبدل بگریزد، سربازان سویسیش او را بھ  فرانسویان پیمان بستند؛ وقتي لودوویكو مي
او سرنوشت خود را با آرامي پذیرفت و فقط تقاضا كرد كھ كتاب ). ١۵٠٠آوریل  ١٠(تسلیم كردند دشمن 

او را، كھ حال سپید موي اما ھنوز مغرور . اش در پاویا برایش بیاورند نھ كمدي االھي دانتھ را از كتابخا
ژرژ  - سن -اه در دژ لیسھاي شھر گذراندند، و آنگ بود، بھ لیون بردند، در میان استھزاي مردم از كوچھ

لویي دوازدھم از مالقات با او ابا كرد و الحاح امپراطور ماكسیمیلیان را . واقع در ایالت بري زنداني كردند
براي آزادي او نشنیده گرفت، اما بھ او اجازه داد كھ در محوطة كاخ گردش كند، در خندق آن ماھي بگیرد، 

وویكو سخت بیمار شد، لویي پزشك خود مترسالومون را بھ وقتي لود. و دوستانش را نزد خود بپذیرد
pyلودوویكو  ١۵٠۴در . عیادتش فرستاد و یكي از دلقكھاي لودوویكو را براي سرگرم كردن او از میالن آورد
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لودوویكو درصدد فرار برآمد؛ با  ١۵٠٨در . را بھ قلعة لوش منتقل كرد، و باز ھم آزادي بیشتري بھ او داد
پس از . ك بستھ كاه بھ خارج راه یافت، اما در جنگل گم شد و سگان شكاري رد او را یافتندپنھان شدن در ی

  .اي زنداني و از كتاب و نوشت افزار محرومش كردند تري دچار شد؛ در دخمھ بھ حبس سخت  دستگیري،

ن را وھفت سالگي جھا ، در انزواي كامل و گسستھ از زندگي مجلل كاخ خود، در پنجاه١۵٠٨مھ  ١٧در 
  . بدرود گفت

داشت و مرداني را كھ موسیقي، ھنر،  او در پیشگاه مردم و میھن خود گنھكار بود، اما زیبایي را دوست مي
یك قرن پیش، یكي از بزرگترین مورخان ایتالیا بھ نام . كرد شعر، و دانش بھ میالن آورده بودند تكریم مي
  : جیروالمو تیرابوسكي در وصف او چنین گفت

اگر تعداد بیشمار دانشمنداني را كھ از اقطار ایتالیا براي دریافت افتخار و پاداش مسلم بھ دربار او روي 
  آوردند در نظر بگیریم؛ اگر بھ خاطر آوریم كھ چھ بسیار معماران  مي

و نقاشان از طرف او بھ میالن دعوت شدند و چھ بناھاي باشكوھي بھ دست او ساختھ شد، اگر در نظر 
و مكاتب علمي از ھر قبیل ایجاد   م كھ چگونھ او دانشگاه عظیم پاویا را ساخت، بودجة آن را پرداخت،آوری

ھایي را كھ از طرف  كرد، اگر عالوه بر تمام اینھا مدایح شیوایي را كھ در نعت او گفتھ شده و رسالھ
یابیم كھ او را بھترین امیر در  اند مطالعھ كنیم، میلي درخود مي دانشمندان ملل مختلف بھ نام او اھدا شده

  . تاریخ جھان محسوب داریم
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تنھا و ناراحت و مجرد بود و از جایي بھ جایي، و شاید از . لوتو خود نیز از توسل بھ دین آرامش یافت
در صومعة سانتاكازا در ) ١۵۵۶-١۵۵٢(اي، سرگردان؛ تا اینكھ در سنین آخر عمرش  اي بھ فلسفھ فلسفھ

 ١۵۵۴در . مأوا گزید - بودكھ بھ عقیدة زایران حضرت مریم را پناه داده  - »خانة مقدس«لورتو، نزدیك 
در خوبي چون خیر، و در پاكي چون »  :تیسین او را چنین ستود. تمام دارایي خود را بھ آن صومعھ بخشید

لوتو پس از نھضت رنسانس چندي مشركانھ زیست، و بھ اصطالح در آغوش شوراي ترانت » .فضیلت
  .راحت گزیده بود

ارت ونیز شكستھاي بسیار دید و نقاشي ونیز بھ كھ طي آن تج) ١۵۵٠-١۴۵٠(در آن قرن متزلزل 
آن قرن براي این ھنرھا . پیروزیھاي فراوان نایل آمد، ھنرھاي كھتر نیز از تعالي فرھنگي بینصیب نماندند

  یك دورة رستاخیز نبود، زیرا آنھا تا زمان پترارك در ایتالیا بھ پختگي خود

شاید موزاییك سازان مقداري از مھارت یا . مھ دادندرسیده بودند و فقط رونق قرون وسطایي خود را ادا
حوصلة خود را از دست داده بودند؛ اما حتي در این صورت نیز كار در كلیساي سان ماركو الاقل با زمان 

سازي بودند؛ ماركو پولو مقداري چیني از چین آورده  سازان اكنون در كار آموختن چیني سفال. ھمگام بود
ونیزیھا خود  ١۴٧٠؛ در )١۴۶١(اي زیبایي از ظروف چیني براي دوج فرستاده بود ھ بود؛ سلطاني نمونھ

سازان مورانو در این دوره بھ اوج ھنر خود رسیدند و بلورھاي بسیار صاف و  شیشھ. كردند سازي مي چیني
ھاي سلطنتي براي  سازان مھم در سراسر اروپا مشھور بودند و خانواده شیشھ. ساختند خوش نقشي مي

كردند، برخي  سازان از قالب یا نمونھ استفاده مي بیشتر شیشھ. كردند صیل متاع آنھا با یكدیگر رقابت ميتح
دمیدند و آن را  ریخت، در آن مي گذاشتند و ھمان طور كھ شیشة مذاب از كوره بیرون مي قالب را كنار مي

گاه، با آموختن از مسلمانان، . آوردند الشكل در مي آالت رنگین و مختلف بھ شكل لیوان، گلدان، جام، و زینت
كاریھا و  گر اسرار ریزه ھنرمندان شیشھ. كردند سطح شیشھ را با میناي رنگي یا طالیي نقاشي مي

داشتند، و حكومت ونیز قوانین سختي براي جلوگیري از  زیباییھاي ھنر خود را كامًال محفوظ و پنھان مي
كمیتة ده نفري فرمان زیر را  ١۴۵۴در . وضع كرده بود فاش شدن آن و آموختنش در سرزمینھاي دیگر

  :صادر كرد

اگر كارگري ھر ھنر یا صنعتي را بھ زیان جمھوري بھ كشور دیگر ببرد، فرمان بازگشت او صادر 
خواھد شد؛ اگر از اطاعت فرمان سر باز زند، نزدیكترین خویشانش زنداني خواھند شد تا عالیق خانوادگي 

زگشت كند؛ اگر در نافرماني اصرار ورزد، اقدامات مخفیانھ براي كشتن او در ھرجا كھ او را وادار بھ با
  .باشد انجام خواھد گرفت

رغم  ھنرمندان و افزارمندان ونیزي، علي. تنھا مورد معلوم از چنین قتلي در قرن ھجدھم در وین اتفاق افتاد
اي بھ فاتحان ایتالیا، بھ  را، ھمچون ھدیھقانون، در قرن شانزدھم بھ آن سوي آلپ راه یافتند و فن خود 

  .فرانسھ و آلمان بردند

ھاي زیبا و  رویسازان بشقابھا، دیسھا، جامھا، و ساغرھایي با لبھ. نیمي از افزارمندان ونیز ھنرمند بودند
ھاي طرح دمشق، كاله خودھا، سپرھا، شمشیرھا و  سازان در ساختن زره اسلحھ. ساختند گلنقشھا مي
كاریھاي زیبا مشھور بودند؛ و سایر استادان ممكن بود  و غالفھاي گوھرنشان یا آراستھ بھ كندهخنجرھا، 

، بالداساره دلیي ١۴١٠در ونیز، در حدود سال . ھاي عاج مرصع بسازند براي سالحھاي كوچك قبضھ
نون در این تابلو اك. ونھ قسمت، از استخوان ساخت امبریاكي فلورانسي یك محجر محراب، مركب از سي

مانند مجسمة معروف بھ ختنھ  –ھا و نقوش برجستة چوبي  چوبكاران مجسمھ. موزة مترپلیتن نیویورك است
پتتسولي  –یا صندوقي كھ توسط بارتولومئو مونتانیا نقاشي شده است و سابقًا در موزة پولدي ) موزة لوور(

؛ بھ عالوه، این چوبكاران سقفھا و ساختند مي –در میالن قرار داشت و در جنگ جھاني دوم بمباران شد 
py  كردند و جایگاه ھمسرایان را، كاري، گلمیخ، و خاتم تزیین مي  درھا و مبلھاي اشراف ونیز را با نقوش كنده
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جواھرسازان ونیزي سفارشھاي . ساختند در كلیساھایي مانند فراري و سان تساكاریا، با حكاكي منقوش مي
داشتند، اما مدتي طول كشید تا توانستند از كمیت بكاھند و بركیفیت  بسیار از داخل و خارج دریافت مي

گرفتند، خروارھا  زرگران، كھ حال بھ جاي آنكھ تحت نفوذ ھنر شرقي باشند از آلمان مایھ مي. بیفزایند
. كردند تبدیل مي -از كلیسا گرفتھ تا كفش - شمش طال را بھ زینتھاي شخصي و اجزاي تزییني براي ھرچیز

كم بھ واسطة رواج فن چاپ متروك شد؛ طرحھاي فرانسوي و  و خوشنویسي ادامھ یافت، اما كمتذھیب 
اي بافت و  فالندري در نساجي ونیز نفوذ كردند، اما رنگامیزي و مھارتھاي ونیزي بھ مصنوعات پارچھ

ونیز ؛ نقاشي )١۵٣٢(ملكة فرانسھ سیصد توپ اطلس الوان بھ ونیز سفارش داد . الوان مطلوبي بخشید
شدند، و ھمچنین  ھاي فاخري است كھ در كارگاھھاي ونیز ساختھ مي نیمي از شكوه خود را مرھون پارچھ

كھ بھ موجب آن صنعت باید  -ونیز آرمان راسكین را. شد رنگھایي كھ در رنگریزیھاي ونیز بھ آنھا داده مي
  .ه بودتشخیص داد - ھنر باشد و ھر محصول صنعتي مبین شخصت و ھنرمندي صنعتكار

VI – ادبیات ونیز  

  آلدوس مانوتیوس  -١

  ھا، ھذا، دانشوران، كتابخانھ توانست زیاد دربند كتاب باشد؛ مع در این دوره ونیز چندان گرفتار بود كھ نمي
ونیز در نھضت . اي درعالم ادبیات براي آن فراھم كنند ھایش توانستند نام نسبتًا شایستھ شعرا، و چاپخانھ

این شخص . ھذا یكي از ممتازترین شخصیتھاي اومانیسم در ونیز پدید آمد مھمي نداشت، مع اومانیستي سھم
ارموالئو باربارو بود كھ در چھاردھسالگي از طرف یك امپراطور بھ مقام ملك الشعرایي رسید؛ یوناني 

د بھ داد؛ آثار ارسطو را ترجمھ كرد؛ بھ عنوان پزشك بھ ھم میھنان خود، بھ صورت دولتمر درس مي
. ونھ سالگي بھ مرض طاعون درگذشت كشور خویش، و با سمت كاردینال بھ كلیسا خدمت كرد؛ و در سي

زنان ونیزي ھنوز ادعایي در فرھنگ نداشتند؛ فقط راضي بودند بھ اینكھ جسمًا جذاب باشند، فرزندان 
جمني براي نویسندگان ایرنة سپیلیمبر گویي ان ١۵٣٠فراوان بیاورند، و باالخره محترم باشند؛ اما در 

خواند؛ ویول، ھارپسیكورد، و عود را خوب  تشكیل داد؛ نقاشي را زیر نظر تیسین آموخت؛ خوش مي
ونیز پناھندگان روشنفكر را، از . گفت نواخت؛ و ھمچون یك دانشمند، از ادبیات كھن و نو سخن مي مي

داد؛ در آن شھر آرتینو با  ن ميپذیرفت و مأم قلمرو عثماني در مشرق و ممالك مسیحي در مغرب، مي
گونھ كھ چند قرن بعد لرد بایرن بر انحطاط آنان شادي  خندید، ھمان امنیت كامل بھ پاپ و پادشاھان مي

اشراف و روحانیون عالیرتبھ باشگاھھا یا آكادمیھایي براي پرورش موسیقي و ادبیات تشكیل . كرد مي
. گشودند بر طالبان علم، خوشنوایان، و دانشمندان ميھاي خویش را  ھا و كتابخانھ دادند و خانھ مي

  آوردند؛ كاردینال دومنیكو  ھا كتاب گرد مي ھا، كلیساھا، و بعضي خانواده صومعھ

گریماني ھشت ھزار كتاب داشت كھ بھ شھر ونیز اھدا كرد؛ كاردینال بساریون نیز در مورد گنجینة 
دن این كتاب، و بقیھ كتابھایي كھ پترارك اھداي آنھا را براي جاي دا. كتابھاي خطي خود ھمین كار را كرد

وصیت كرده بود، دولت ونیز دوبار فرمان ساختن یك كتابخانة عمومي را صادر كرد؛ جنگ و سایر 
مجلس سنا یا كوپو سانسووینو را  ١۵٣۶گرفتاریھا اجراي این نقشھ را بھ تعویق انداخت؛ سرانجام در سال 

  .ھاي اروپا بود این كتابخانھ از لحاظ زیبایي معماري سرآمد كتابخانھ. كیا را بسازدمأمور كرد تا كتابخانة و

اینان . در ھمان اوان چاپگران ونیزي عالیترین كتابھاي آن زمان، و شاید تمام اعصار، را بھ وجود آوردند
اینتس بودند، نخستین فوست درم سوینھایم و پانارتس، كھ زماني دستیار یوھان. اولین چاپگران ایتالیا نبودند

  ؛)١۴۶۴(چاپخانة ایتالیایي را در یك صومعة بندیكتیان در سوبیاكو، واقع در كوھھاي آپنن، تأسیس كردند 
در . وسھ كتاب چاپ كردند ادوات خود را بھ رم منتقل ساختند؛ و ظرف سھ سال بعد بیست ١۴۶٧در 

برناردو چنیني یك مؤسسة چاپ  ١۴٧١در  .، یا پیش از آن، صنعت چاپ در ونیز و میالن آغاز شد١۴۶٩
pyاكنون «: گفت در فلورانس تأسیس كرد و با این كار پولیتسیانو را بھ وحشت انداخت، كھ با افسوس مي
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توان در یك لحظھ بھ صورت ھزاران مجلد كتاب در آورد و در خارج منتشر  ترین افكار را مي احمقانھ
 ۶٢٩جلد در فلورانس،  ٣٠٠: اب در ایتالیا چاپ شده بودمجلد كت ۴,٩٨٧تا آخر قرن پانزدھم » .ساخت

  .جلد در رم، و بقیھ در ونیز ٩٢۵جلد در میالن، 

تفوق ونیز در این مورد مرھون تئوبالدو مانوتچي بود كھ نام خود را بھ آلدو مانوتسیو تبدیل كرده و بعدًا آن 
در باسیانو، واقع در  ١۴۵٠بھ سال وي . را بھ شكل التیني درآورد و بھ آلدوس مانوتیوس مبدل ساخت

؛ )ھر دو را نزد گوارینو دا ورونا(رومانیا، متولد شد؛ التیني را در رم و یوناني را در فرارا آموخت 
پیكو دال میراندوال، یكي از شاگردانش، او را دعوت كرد كھ بھ . ادبیات كالسیك را در فرارا تدریس كرد

و و آلبرتوپیو را تعلیم دھد، معلم و دو شاگردش محبتي متقابل و با اش لیونل كارپي برود و دو برادرزاده
دوام نسبت بھ یكدیگر یافتند؛ آلدوس نام پیو را بھ اسم خویش افزود، و آلبرتو و مادرش، كنتس كارپي، 

آلدوس تصمیم داشت كھ تمام آثار . موافقت كردند كھ مخارج نخستین فعالیت وسیع انتشاراتي را تأمین كنند
ي یونان را كھ از دستبرد زمان محفوظ مانده بودند گردآوري، ویرایش، و چاپ كند و بھ بھاي خیلي ادب

تحصیل : رفت این كار بھ دالیل متعدد امري بس خطیر بھ شمار مي. ارزان در اختیار عموم قرار دھد
متن متفاوت اي از حیث   ھاي خطي یك اثر بھ طرز مأیوس كننده ھاي خطي بسیار سخت بود؛ نسخھ نسخھ

بایست این  ھا اغالط كتابتي فراوان وجود داشت؛ براي مقابلھ و تجدید نظر متون مي بودند؛ در تمام نسخھ
ویراستاراني یافت و بھ آنان كارمزد داد، انواع مختلف حروف التیني و یوناني را : اقدامات را انجام داد

تعداد كافي حروفچین و كارگر چاپخانھ استخدام قالبریزي كرد و ساخت، مقادیر زیادي كاغذ وارد كرد، بھ 
  كرد و تعلیم داد، دستگاھي براي توزیع بھ

وجود آورد، با تمھید مقدماتي برعدة افراد كتابخوان افزود، و مخارج ھمة این كارھا را بدون حمایت قانون 
  .حق طبع تأمین كرد

آن براي انتشار و توزیع مناسب بود،  آلدوس ونیز را براي مركز خود اختیار كرد، زیرا موقعیت تجارتي
غنیترین شھر ایتالیا بود و اغنیاي بیشمار داشت كھ ممكن بود بخواھند اطاقھاي خود را با كتاب بیارایند، و 

دانشوران یوناني متعددي را پناه داده بود كھ كار ویرایش و تصحیح آثار باستاني یوناني را با مسرت 
؛ نیكوالس ژانسون )؟١۴۶٩(اولین چاپخانھ را در ونیز تأسیس كرده بود  یان، اھل شپایر،. پذیرفتند مي

فرانسوي، كھ این فن جدید را درماینتس، زادگاه گوتنبرگ، فراگرفتھ بود، سال بعد چاپخانة دیگري دایر 
آلدوس مانوتیوس در ونیز  ١۴٩٠در . ژانسون چاپخانة خود را بھ آندرئا تورزانو فروخت ١۴٧٩در . كرد

  .با دختر تورزانو ازدواج كرد ١۴٩٩زید و در مأوا گ

آگوستینو دانشوران یوناني را گردآورد، بھ آنان خوراك و مسكن  آلدوس در خانة خود نزدیك كلیساي سانت
ھا و  زد، و دیباچھ با آنان یوناني حرف مي. داد، و مأمورشان ساخت تا متون یوناني را ویرایش كنند

در خانة او حروف جدید بھ قالب ریختھ شدند، مركب چاپ . نوشت وناني ميھاي كتب را خود بھ ی اھدانامھ
اولین نشریة اوگرامر یوناني و التیني تألیف كنستانتین السكاریس . تھیھ شد، و كتابھا چاپ و صحافي شدند

گرامر یوناني  ١۴٩۶در . ؛ و درھمان سال بھ انتشار متن اصلي آثار ارسطو آغاز كرد)١۴٩۵(بود 
او حتي در میان . التیني تألیف خودش را منتشر كرد - فرھنگ یوناني ١۴٩٧گاتسا، و در  تئودوروس

، پس از سالھا ١۵٠٢گونھ، در  بدین. ایستاد گرفتاریھا و دشواریھاي چاپ و نشر از تألیف و تحقیق باز نمي
فاده شامل این كتاب محض مزید است. تحصیل، كتاب مبادي دستوري زبان التیني تألیف خود را چاپ كرد

  .مقدمات زبان عبري نیز بود

، موسایوس )١۴٩۵تاریخ اتمام، (درپي آثار ادبي كھن یوناني ادامھ داد  از این مقامات فني، او بھ انتشار پي
، ھزیود، تئو كریتوس، تئوگنیس، آریستوفان، ھرودوت، توسیدید، سوفكل، اوریپید، )ھرو و لئاندر(

ر ھمان سالھا آثار متعددي د… ). مورالیا(دموستن، آیسخینس، لوسیاس، افالطون، پینداروس، و پلوتارك 
اراسموس، كھ بھ . از كوینتیلیانوس تا بمبو، و نیز آداجاي اراسموس را: بھ التیني و ایتالیایي منتشر كرد

اھمیت شگرف كار آلدو واقف شده بود، شخصًا نزد او آمد، مدتي با او زندگي كرد، و نھ تنھا آداجا 
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نین آثار ترنتیوس، پالوتوس، و سنكا را نیز ویرایش را، بلكھ ھمچ) المثلھا فرھنگ اصطالحات و ضرب(
منشأ این حروف، . شوند آلدوس براي كتابھاي التیني حروفي را طرح كرد كھ اكنون ایتالیك نامیده مي. كرد

براي متون . برخالف روایت، پترارك نبود، بلكھ فرانچسكو دا بولونیا بود كھ در خوشنویسي ماھر بود
رد كھ متكي بھ دستنویس دقیق دانشور یوناني، ماركوس موزوروس، اھل كرت یوناني قالبي را طرح ك

  اي براي كتابھاي خود انتخاب كرده بود، و ھمراه را بھ منزلة نشانھ» شتاب مكن«شعار . بود

این . دولفین بھ نشانة سرعت، و لنگر كشتي بھ عالمت حوصلھ و ثبات: كرد آن عالمت دیگري را چاپ مي
داد كھ بھ  اي را تشكیل مي تصویر برجي كھ تورزانو استفاده كرده بود، عالمت مشخصھعالمت، توأم با 

  .كاربردنش براي ناشر یا چاپ كنندة آن كتابھا عادت شده بود

: در دیباچة خود بر كتاب ارغنون ارسطوچنین نوشتھ بود. كوشید آلدوس در كار خود شب و روز مي
ظور خود را در اختیار داشتھ باشند، و تا وقتي كھ این ذخیره تأمین پروران باید كتابھاي الزم براي من ادب«

بر باالي در اطاق كارش این كتیبھ را بھ عنوان اخطار نصب كرده بود؛ » .نشود، من آسوده نخواھم نشست
كند كھ مطلب خود را بھ اختصار بگویي و فورًا این مكان را  ھر كھ ھستي، آلدوس از تو جدًا تقاضا مي«

چندان مجذوب كار طبع و نشر خود بود كھ بھ خانواده و دوستان » .زیرا اینجا محل كار است… يترك كن
اعتصابھا : كارمایة او دستخوش ھزار گرفتاري بود. رسید و سالمت خویش را نیز از دست داد خود نمي

دامة حیات خود زدند؛ جنگ این برنامھ را یك سال، یعني طي مدتي كھ ونیز براي ا برنامة او را بھ ھم مي
ھایي را كھ  جنگید، بھ تعویق انداخت؛ چاپگران رقیب در ایتالیا، فرانسھ، و آلمان نسخھ كامبره مي  با اتحادیة

دستنویس آنھا براي او گران تمام شده بود و براي تجدیدنظرشان بھ دانشمندان مبالغي پول داده بود، 
ون مجلدات كوچك او، كھ خوب چاپ و صحافي شده اما مشاھدة فروش روزافز. اجازة ناشر چاپ كردند بي

تقریبًا دو دالر (بھاي این كتابھا خیلي ارزان بود . داد ساخت و اجر زحماتش را مي بودند، قلب او را شاد مي
گفت كھ جالل یونان بر كساني پرتو خواھد افكند كھ خواستار برخوردار  حال او بھ خود مي). بھ پول امروز

  .شدن از آن بودند

بھ او ملحق شدند » آدكامي جدید«دانشوران ونیزي، كھ از فداكاري او سرمشق گرفتھ بودند، براي تأسیس 
اعضاي آن در جلسات . این آكادمي مخصوص گردآوري، ویرایش، و انتشار ادبیات یوناني بود). ١۵٠٠(

، و با یكدیگر در كار دادند گفتند، اسامي خود را بھ اشكال یوناني تغییر مي خود فقط بھ یوناني سخن مي
مردان نامداري چون بمبو، آلبرتو پیو، اراسموس ھلندي، و لیناكر . كردند ویرایش تشریك مساعي مي

آلدوس آنان را براي كامیابي در تكلیفي كھ بھ عھده گرفتھ بودند . كردند انگلیسي در این آكادمي كار مي
او فرسوده و فقیر، اما سرفراز از . سامان رسانید ستود، اما كوشش و عشق خود او بود كھ آن كار را بھ مي

پسران او كار پدر را ادامھ دادند، اما با مرگ یكي از ). ١۵١۵(ثمرة كار خود، از این جھان رفت 
این مؤسسھ منظور خود را بخوبي برآورده . ، مؤسسة آنھا منحل شد)١۵٩٧(فرزندزادگان او، آلدوس دوم 

ھاي نیمھ پنھاني گردآوران ثروتمند بیرون آورد و آن را چنان اشاعھ داد  نھبود؛ ادبیات یوناني را از گنجی
سالھ، نتوانست  كھ حتي چپاول ایتالیا در سومین دھة قرن شانزدھم، و نھب شمال اروپا در نتیجة جنگ سي

  .آن میراث را، آنطور كھ در قرن انحطاط روم قدیم عمدتًا از میان رفتھ بود، منھدم كند

  بمبو -٢

. وه بریاري بھ احیاي ادبیات یونان، اعضاي آكادمي جدید قویًا بھ ادبیات زمان خود نیز كمك كردندعال
آندرئا . ھاي دھسالھ نوشت شد، تاریخ ونیز را در كتابي بھ نام دوره آنتونیو كوتچو، كھ سابلیكوس نامیده مي

میھنانش او را، از این لحاظ كھ ھم . ناواجرو اشعاري بھ زبان التیني سرود كھ نزدیك بھ حد كمال بودند
مارینو سانودو یادداشتھاي متقني از وقایع . رھبري ادبیات را از فلورانس بھ ونیز منتقل ساختھ بود، ستودند
pyاین یادداشتھا، كھ روزانھ بودند و . جاري سیاسي، ادبیات، ھنر، آداب و رسوم، و اخالق تدوین كرد
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زندگي مردم ونیز را كاملتر و باروحتر از ھر تاریخي در ھر شھر  مجموعًا بھ پنجاه وھشت جلد بالغ شدند،
  .ساختند ایتالیا مجسم مي

اما دوستش بمبو نیمي از زندگي خود را صرف . نوشت سانودو بھ زبان شیرین گویش روزانھ چیز مي
و  پیترو فرھنگ را در گھواره جذب كرد، زیرا پدر. آراستن یك سبك تصنعي التیني و ایتالیایي كرد

خواست اصالت ادبي خود  بھ عالوه، از این لحاظ كھ گویي مي. مادرش از ونیزیان ثروتمند و ادیب بودند
یوناني را در سیسیل نزد . را حفظ كند، در فلورانس كھ مھد پرافتخار لھجة توسكاني است متولد شده بود

د اگر ما بخواھیم از روي رفتار او شای. كنستانتین السكاریس آموخت، و فلسفھ را در پادوا نزد پومپوناتتسي
باید بگوییم كھ از بدبیني پومپوناتتسي و شك او  -داد زیرا او بھ گناه چندان اھمیتي نمي –قضاوت كنیم 

خواست تسلي خاطر مؤمنان را   آزار بود كھ نمي  دربارة خلود روح نصیبي برده بود؛ اما شخصًا چندان بي
ور بھ بدعتگذاري متھم شد، بمبو پاپ لئو دھم را متقاعد ساخت كھ با او بھ ھم زند؛ و وقتي كھ آن استاد جس

  .مدارا كند

، در فرارا )١۵٠۶-١۴٩٨(وشش سالگي  خوشترین ایام زندگي بمبو، از بیست و ھشت سالگي تا سي
او، بھ . در آنجا، الاقل بھ طریقي ادبي، بھ عشق لوكرس بورژیا، ملكة آن دربار باشكوه، مبتال شد. گذشت

سبب جاذبة مالحت لوكرس، جالي گیسویي كھ تیسین آن را جاودان ساخت، و جادوي شھرتش، سابقة 
بمبو . تواند انسان را سرمست سازد مشكوك وي را در رم فراموش كرد؛ زیرا شھرت نیز مانند زیبایي مي

در امان باشد،  توانست از گزند شوھر لوكرس یعني آن توپچي ماھري كھ آلفونسو نام داشت تا آن حد كھ مي
كتابي را، كھ مشتمل بود برگفتگوي سھ جوان و سھ دوشیزه . نوشت ھاي مھرآمیزي بھ سبك ادبي مي نامھ

بود؛  ١۵٠۵نام این كتاب آزولوییھا، و تاریخ انتشارش . دربارة عشق افالطوني، بھ لوكرس اھدا كرده بود
لوكرس در . ر سیمین رم فصیح بودنددر وصف او اشعاري بھ زبان التیني سرود كھ بھ قدر اشعار عص

اي از گیسوي خود را براي او  كرد، و ممكن است رشتھ پاسخ نوشتن بھ او جانب احتیاط را رعایت مي
  ھاي لوكرس بھ بمبو، اكنون از  این رشتھ، با نامھ. فرستاده باشد

  .ذخایر كتابخانة آمبروزیان در میالن است

، در منتھاي زیبایي خود بود؛ بلند باال و خوش اندام بود، )١۵٠۶(وقتي بمبو از فرارا بھ اوربینو رفت 
آنكھ وقارش بھ تكبر گراید؛ بھ سھ زبان  نسبي عالي داشت، و در محافل وضعي متشخص داشت، بي

ھایش پر ارج بودند؛ در مكالماتش رویة مسیحیان، دانشمندان، و نیكمردان  توانست شعر بگوید، و نامھ مي
لوییھاي او، كھ در مدت اقامتش در اوربینو نوشتھ و بھ لوكرس بورژیا اھدا شده بود، با كتاب آزو. را داشت

چھ مبحثي خوش آیندتر از عشق است، چھ محلي براي مذاكره . شھر موافق آمد –روحیة دربار آن كشور 
ھاي  یمھدر این مبحث از باغ كاتریناكورنارو در آزولو مناسبتر، و چھ موردي بھتر از عروسي یكي از ند

اي كھ بمبو شیریني فلسفھ و شعرش را در دھان آنان  لوكرس؟ چھ كسي جز آن سھ جوان و آن سھ دوشیزه
سخن گوید؟ تمام ایتالیا بمبو را بھ عنوان  -ھر قدرھم كھ افالطوني باشد -توانست از عشق گذاشتھ بود مي

گرفتند؛ دوشس  از كتاب او مي ھایي نقاشان ونیزي صحنھ: شناخت استاد احساسات لطیف و سبك منقح مي
شدند؛ و  فرارا اھداي ستایشگرانة كتاب را پذیرفتھ بود؛ روحانیون رم از بحث در عشق خوشحال مي

وقتي كاستیلیونھ در كتاب درباري خود گفتگوھایي را كھ در . كرد اوربینو بھ داشتن شخص بمبو مباھات مي
ترین نقش را در مكالمھ  رت آرماني تحریر كرد، برجستھكاخ دوكي اوربینو شنیده یا تخیل كرده بود بھ صو

  .بھ بمبو واگذار نمود و او را برگزید تا آن عبارات اختتامي مشھور را دربارة عشق افالطوني ادا كند

یك سال بعد، برادر جولیانو با عنوان لئو دھم بھ پاپي . بمبو ھمراه جولیانو د مدیچي بھ رم رفت ١۵١٢در 
لئو مزاحي او، سبك سلیس التینش، . و بزودي بھ سمت منشي پاپ در واتیكان استخدام شدبمب. برگزیده شد

مدت ھفت سال بمبو زینت دربار پاپ، بت اجتماع، پدر روحاني . داشت و رفتار مساھلش را دوست مي
py او در زمرة اعضاي كوچك كلیسا بود و عقیدة رایج. رافائل، و محبوب ثروتمندان و زنان سخاوتمند بود
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. مردم را، مبني بر اینكھ بستگي آزمایشي او با كلیسا با مختصري روابط جنسي منافي نیست، پذیرفت
  .ویتوریا كولونا، معروف بھ پاكترین پاكھا، شیفتة او بود

: در ھمان اوان در ونیز، فرارا، اوربینو، و رم اشعاري بھ التیني نظیر اشعار كاتولوس یا تیبولوس سرود
نوشت كھ بسیاري از آنھا مشركانھ بودند و  ھا، و شعرھایي براي سنگ گور مي قصیده  غزلھا،ھا،  مرثیھ

زبان التیني بمبو و پولیتسیانو از . برخي، مانند پریاپوس، كامًال بیپروا و بھ سبك رنسانس سروده شده بودند
چھارده قرن پیش لحاظ اصطالحي كامل بود، اما در زمان نامناسبي استفاده شده بود؛ اگر این دو 

بود؛ اما چون در قرون پانزدھم و شانزدھم چیز  زیستند، آثار التینشان در مدارس جدید اروپا معتبر مي مي
بمبو این امر را تشخیص . توانستند صداي كشور خود، عصر خود، و حتي طبقة خود باشند نوشتند، نمي مي

كوشش . مال زبان ایتالیایي براي مقاصد ادبي دفاع كرداي بھ نام دربارة زبان عامیانھ از استع داد و در مقالھ
  كرد تا راه را با

ھا، بھ شیوة پترارك، نشان دھد؛ اما در آن اثر عالقة او بھ تنقیح سبك، شعرش را بیرونق  سرودن نغمھ
ھذا، براي بسیاري از این اشعار آھنگھایي  مع. ساخت و عشقھاي او را بھ خودپرستیھاي شعري كشانید

  .شد كھ بعضًا متعلق بھ خود پالسترینا آھنگساز بزرگ بودساختھ 

افزا یافت، از شغل خود در  بیبینا، كیجي، و رافائل شھر رم را غم –بمبو حساس پس از مرگ دوستانش 
و مانند پترارك سالمت راحت را در یك خانة روستایي نزدیك پادوا   ،)١۵٢٠(دستگاه پاپ دست كشید 

متعاقبًا مدت بیست و دو سال در یك اتحاد . بھ عشقي غیر افالطوني گرفتار شد اینك در پنجاھسالگي. جست
و زندگي آزاد با دونا موروزینا زیست كھ نھ تنھا سھ فرزند براي او آورد، بلكھ تسلي و آسایشي بسزا 

 او ھنوز از عایدي چند موقوفة روحاني. برایش فراھم كرد، و سالھاي آخر عمر او را قرین آرامش ساخت
كرد كھ در  ھاي زیبا صرف مي ثروت خود را بیشتر در راه گردآوري تصویرھا و مجسمھ. برخوردار بود

او محفل ادیبان و  خانة . مقام ارجمندي داشتند» عیسي«و » مریم«در كنار » یھوه«و » ونوس«میان آنھا 
حتي وقتي كھ . وضع كردھنرمندان بود، و از آن جایگاه ارجمند بود كھ او قواعد سبك را براي ایتالیا 

ھاي بولس حواري برحذر داشت تا  دار بود، ھمكار خود سادولتو را از خواندن نامھ منشیگري پاپ را عھده
این اباطیل را كنار بگذار، زیرا چنین «: گفت بمبو بھ او مي. مبادا كلمات نامھذب آنھا ذوق او را خراب كنند

تیني باید بھ قالب سخنان سیسرون ریختھ شود و ایتالیایي بر گفت ال مي» .الطایلي شایستة مردي موقر نیست
او خود در زمان پیري تاریخھایي از فلورانس و ونیز نوشت كھ . شیوة پترارك و بوكاتچو استوار گردد

اما وقتي موروزیناي این واضع بزرگ اسلوب مرد، او قواعد خود را، و نیز افالطون . زیبا اما مرده ھستند
اي بھ یكي از دوستان خود نوشت كھ شاید بتنھایي از تمام  ستیلیونھ را، فراموش كرد و نامھو لوكرس و كا

  :اند بیشتر شایان بھ خاطر داشتن باشد مطالبي كھ از كلك او تراوش كرده

كھ آن را  –ام، دلداري كھ با رأفت بسیار مراقب زندگي من بود  من گرامیترین دلدار جھان را از دست داده
شمرد؛ دلداري كھ بسیار بر خود مسلط بود و زر و  داشت و در راه آن جان خود را بھ ھیچ مي دوست مي

ھمان گونھ كھ خودش بھ من اطمینان (شمرد كھ با لذت عشق یگانھ و عالي من  زیور را چندان حقیر مي
ن دلپذیرترین ترین اندامھا را داشت؛ دلدار م و لطیف  دلدار من نرمترین، زیباترین،. راضي بود) داد مي

  .ام داشت وجنات انساني و شیرینترین حركاتي را كھ من تاكنون در این سرزمین دیده

  :برد او ھرگز كلمات محبوبة خود را در آخرین لحظات زندگي از یاد نمي

كنم كھ از آنان مواظبت كنید، ھم بھ خاطر خود من و  سپارم و از شما تمنا مي من كودكانمان را بھ شما مي«
ام و بھ  مطمئن باشید كھ آنھا فرزندان خود شما ھستند، زیرا من ھرگز شما را فریب نداده. ود شماھم خ

آنگاه پس از یك مكث طوالني، چنین ادامھ » .كنم ھمین جھت با آرامش خاطر جان بھ جان آفرین تسیلم مي
ھ چون ستارگاني ، چند دقیقھ بعد براي ھمیشھ چشمان خود را فرو بست، چشماني ك»با خدا باش«داد 

  .فروزان راھنماي سفر فرسایندة من در وادي زندگي بودند
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چون عالیق خود را از زندگي گسستھ بود، سرانجام . چھار سال بعد، بمبو ھنوز در مرگ او سوگوار بود
در ھشت . پاپ پاولوس سوم توانست او را كشیش كند و بھ مقام كاردینالي ارتقا دھد ١۵٣٩زاھد شد؛ و در 

  .بقیة عمرش یكي از اركان، و سرمشق كلیسا بودسال 

VII – ورونا  

العاده را بھ یكي از فصول آتي موكول كنیم و از ونیز بھ مستملكات شمالي  اگر اكنون وصف آرتینوي خارق
ترویزو . خوریم و باختري آن بپردازیم، در آن نواحي نیز بھ مظاھر درخشاني از عصر طالیي برمي

لورنتسو لوتو و پاریس بوردونھ برخود ببالد؛ و كلیساي جامع آن یك تابلو عید بشارت توانست از وجود  مي
شھر كوچك . كار تیسین و یك جایگاه ھمسرایان داشت كھ از طرف لومباردي كثیراآلثار طرح شده بود

 –او  پوردنونھ نام خود را بھ جوواني آنتونیو دساكي داد، و در كلیساي جامع آن ھنوز یكي از شاھكارھاي
جوواني مردي پر نیرو و معتمد بھ نفس بود، ذھني . شود دیده مي -حضرت مریم با قدیسان و بخشندگان

در اودینھ . آماده و شمشیري مھیا داشت، و مایل بود ھر كار مھمي را، ھرجا كھ ھست، بھ عھده بگیرد
نقاشي كرد؛ سبك ) ١۵٢٧(و ونیزسپیلیمبرگو، ترویزو، ویچنتسا، فرارا، مانتوا، كرمونا، پیاچنتسا، جنووا، 

خود را براساس دورنماھاي جورجونھ، منظرة معماري در تابلوھاي تیسین، و نمایش عضالت در 
، زیرا مایل بود با تیسین رقابت )١۵٢٧(دعوتي را بھ ونیز با مسرت پذیرفت . ھاي میكالنژ اتخاذ كرد پرده

روكو نقاشي شده بود، با سایھ   راي كلیساي سانكند؛ تابلو قدیس مارتینوس و قدیس كریستوفر او، كھ ب
. اي پیدا كرد؛ و نیز موجب ستایش او بھ عنوان رقیب شایستة تیسین شد روشن مناسب، یك حالت مجسمھ

پوردنونھ سفرھاي خود را از سرگرفت، سھ بار ازدواج كرد، مظنون بھ قتل برادر خود شد، از طرف 
بھ اخذ لقب شھسواري مفتخر شد، و بھ ) تابلوھاي او را ندیده بود كھ ھیچ یك از(یانوش پادشاه مجارستان 

بھ این امید كھ تیسین بھ اتمام نقاشي . تا جنگ ھنري خود را با تیسین از سرگیرد) ١۵٣٣(ونیز بازگشت 
صحنة نبردي كھ دركاخ دوكي شروع كرده بود انگیختھ شود، دولت ونیز پوردنونھ را استخدام كرد كھ 

اي كھ سابقًا میان لئوناردو و میكالنژ انجام گرفتھ بود، اینك با یك  مسابقھ. یوار مقابل رسم كندتابلویي بر د
تابلو پوردنونھ در . ؛ این متمم شمشیري بود بر كمر پوردنونھ)١۵٣٨(شد  متمم دراماتیك تكرار مي

شد، و پوردنونھ بھ رو در خوبي درجة دوم شناختھ  رنگامیزي فروزان بود، اما اثري شدید داشت، از این
فرارا رفت تا نقشھایي براي مبل و پردة كاخ اركولة دوم طرح كند، اما دو ھفتھ پس از ورودش مرد؛ 

  . دوستانش گفتند كھ مسموم شده است و دشمنانش مرگ او را طبیعي شناختند

ا تصویر حضرت بارتولومئو مونتانیا یك مكتب نقاشي تأسیس كرد كھ در آنھ. ویچنتسا نیز قھرماناني داشت
  بھترین تابلو او حضرت مریم تاجدار. شد مریم درست در وسط تابلو نقاشي مي

این تابلو بسیار نزدیك بھ نمونة كار آنتونلو بود، كھ در آن دو قدیس بر راست و دوقدیس . است) دربررا(
ایي كھ بھ دست ھ كردند؛ اما فرشتھ گري مي برچپ مریم رسم شده بود و فرشتگان در جلو پاي مریم نغمھ

مونتانیا رسم شده بودند در ظرافت واقعًا شایستة نام خود بودند، و مریم با وجنات خوشایند و جامة جمیل 
اما . اند خود یكي از زیباترین اشكال در میان تابلوھاي متعددي است كھ از او در دورة رنسانس رسم شده

  .ھ عرصھ نھادبھترین ایام ھنري ویچنتسا زماني بود كھ پاالدیو پا ب

بھ  ١٧٩۶بھ صورت یكي از توابع ونیز در آمد و تا  ١۴٠۴ورونا پس از پانزده قرن تاریخ پر افتخار، در 
نقاشانش از نقاشان ونیز عقب . ھذا، در این دوره ھم زندگي فرھنگي سالمي داشت مع. ھمان حال باقي ماند

آرامگاھھایي كھ در قرن . باال دست نداشتندسازان و چوبكارانش در ونیز  ماندند؛ اما معماران و مجسمھ
اند، از لحاظ فن سنگتراشي ھیچ نقصي  چھاردھم براي سكالیژرھا ساختھ شدند، گرچھ زیاده از حد آراستھ

سازد،  ندارند؛ و مجسمة سوارة كان گرانده دال سكاال، با اسبي كھ بھ طرزي با روح حركت را مجسم مي
pyبھترین چوبكار ایتالیا فرا جوواني ورونایي . و وروكیو پایینتر است فقط مختصري از شاھكارھاي دوناتلو
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اي از زندگي خود را بھ تراشیدن و خاتمكاري   وي در بسیاري از شھرھا كاركرد، اما قسمت عمده. بود
  .جایگاه ھمسرایان كلیساي سانتاماریا در زادگاه خود، اورگانو، تخصیص داد

. خواند» نابغة كم نظیر و جھاني«راجو كوندو بود كھ وازاراي او را نام بزرگ در معماري ورونا از آن ف
شناس، فیلسوف، و فقیھ بود، و از معماران و   شناس، باستان شناس، گیاه این راھب فرقة دومینیكیان یونان

او التیني و یوناني را بھ دانشمند معروف، ژول . رفت مھندسان برجستة عصر خویش نیز بھ شمار مي
فراجوكوندو از . داد كرد، تعلیم مي لیژر، كھ پیش از عزیمت بھ فرانسھ در ورونا طبابت ميسزار سكا

داشت و كتابي در این موضوع بھ لورنتسو د مدیچي اھدا  ھاي بقایاي آثار كالسیك در رم كپیھ برمي كتیبھ
. یس، منتھي شدھاي پار ھاي بلیني، در یكي از مجموعھ پژوھشھاي او بھ كشف بزرگترین قسمت نامھ. كرد

ھایي را  وقتي فرسایش رود برنتا نزدیك بود دریاچھ. ھنگامي كھ در آن شھر بود، دو پل بررود سن بنا كرد
ساختند، فراجوكوندو دولت ونیز را وادار ساخت تا با مخارج گزاف  پركند كھ زندگي در ونیز را ممكن مي

شد،  اگر این كار انجام نمي. ھ دریا ریزدمسیر آن رود را عوض كند، بھ طوري كھ در محلي جنوبیتر ب
نبود؛ از این رو لویچي كورنارو، جو كوندورا دومین باني شھر ونیز » آبي«ھایي  ونیز امروز داراي كوچھ

اي با یك قرنیز زیبا  شاھكار او در ورونا پاالتتسو دل كونسیلیو بود كھ بالكانة ستوندار رمانسك ساده. نامید
ھاي كورنلیوس نپوس، كاتولوس، ویتروویوس، پلیني كھین، و امیلیوس ماسر  جسمھكھ برفراز آن م  بود،

ھمراه با رافائل و جولیانو دا سانگالو،   در رم، جو كوندو،. اینھا ھمھ از نجباي قدیم ورونا بوند -قرار داشتند
زندگیش پر . بھ سن ھشتاد و یك سالگي درگذشت) ١۵١۴(معمار كلیساي سان پیترو بود، اما در ھمان سال 

  .حاصل بود

پس   جووانماریا فالكونتو،. ھاي رم، یكي دیگر از معماران ورونا را ھم برانگیخت كارجو كوندو بر ویرانھ
از ترسیم تمام آثار كھن محل خود، بھ رم رفت تا ھمان كار را در آنجا انجام دھد، و دوازده سال، متناوبًا، 

اي را گرفت كھ در سیاست  بھ ورونا، جانب آن فرقھ پس از بازگشت. مساعي خود را صرف آن كرد
در آنجا بمبو وكورنارو او را در بھ كار بردن . شكست خورد، و بھ ھمین سبب مجبور شد بھ پادوا برود

طرح قدیمي در معماري تشویق كردند؛ و آن صد سالة سخاوتمند، بھ جووانماریا، تا پایان عمر ھفتادوشش 
فالكونتو تاالر جلوبازي براي . پول عطا كرد و او را مورد مھر خود قرار داداش، مسكن، خوراك، و  سالھ

ھاي شھر، و كلیساي سانتا ماریا دلھ گراتسیھ، را  كاخ كورنارو، درپادوا، بنا كرد و ھمچنین دوتا از دروازه
در شھر رم، جو كوندو، فالكونتو، و سانمیكلي سھ تن از معماراني بودند كھ رقبایي براي آنھا، جز . ساخت

  .شد یافت نمي

او پسر یكي و برادرزادة یكي دیگر . میكلھ سانمیكلي بیشتر مساعي خود را صرف ساختن استحكامات كرد
گیري  از معماران ورونا بود؛ در شانزدھسالگي بھ رم رفت و بناھاي كھن را بدقت مورد مطالعھ و اندازه

ھا، از طرف پاپ كلمنس ھفتم مأمور ساختن قرار داد؛ پس از نامدار شدن در طرح كلیساھا و كاخ
یكي از صور برجستة معماري نظامي او یك باستیان پنج ضلعي . استحكاماتي براي پارما و پیاچنتسا شد

ھنگامي كھ در استحكامات ونیز مطالعھ . اش تیراندازي در پنج جھت امكان داشت بود كھ از بالكانة برجستھ
اما محاكمھ كنندگانش چنان مجذوب دانش او شدند كھ او را براي . شدكرد، بھ اتھام جاسوسي دستگیر  مي

پس از بازگشت بھ ونیز دژ . ساختن چند دژ در ورونا، برشا، تسارا، كورفو، قبرس، وكرت استخدام كردند
با بھ كار بردن طریقة فراجو . ضمن عملیات پي كني براي دژ، بھ آب برخورد. معظمي در لیدو بنا كرد

رشتة مدور از تیر پیوستھ بھ ھم در آب فرو برد، آب را با تلمبھ از میان دو دایره خالي كرد، و كوندو، دو 
اي را داشت كھ پایانش تا آخرین لحظھ معلوم  این در حقیقت حكم مخاطره. پي را در این حلقھ خشك ریخت

شود، ساختمان تكان خواھد كردند كھ وقتي شلیك توپخانة سنگین از این دژ آغاز  بیني مي منتقدان پیش. نبود
دولت بزرگترین توپھاي ونیز را در آن قرار داد، و حكم كرد كھ ھمھ با ھم . خورد و فرو خواھد ریخت

با توپھا تیراندازي شد، دژ . زنان حاملھ از آن محل فرار كردند تا از ترس سقط جنین نكنند. آتش كنند
py  .میكلي مورد ستایش مردم ونیز واقع شدمستحكم برجا ماند، مادران باردار بازگشتند، و سان
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ھنگام توقف در ورونا، دو دروازة معظم براي شھر بنا كرد كھ بھ ستونھا و قرنیزھاي سبك دوریك مزین 
داند كھ از زمان روم  وازاري این ساختمانھا را از لحاظ معماري در ردیف تئاتر و آمفي تئاتر مي. بودند

خھاي بویالكوا، گریماني، و موچنیگو را در آنجا بنا كرد؛ برج ناقوسي كا. قدیم در ورونا باقي مانده بود
دوست او وازاري . براي كلیساي جامع، و ھمچنین گنبدي براي كلیساي سان جورجو مادجوره ساخت

  گوید كھ گرچھ میكلھ در جواني تاحدي بھ زناكاري مي

و با ھمة مردم با مھرباني و تواضع پرداختھ بود، در ایام كھولت مسیحي مؤمني شد، از مادیات گسست، 
اي كھ بغایت  او مھارتھاي خود را ھمچون میراثي بھ یاكوپو سانسووینو و برادرزاده. كرد رفتار مي

وقتي خبر كشتھ شدن آن برادرزاده در قبرس در جنگ ونیز علیھ تركھا بھ او . محبوبش بود منتقل كرد
  ). ١۵۵٩(گي چشم از جھان فروبست رسید، تب كرد و ظرف چند روز در ھفتادو سھ سال

این مرد آنتونیو پیزانو بود كھ . بھترین مدالیون ساز دورة رنسانس، و شاید تمام ادوار، بھ ورونا تعلق داشت
چند تا . پنداشت كرد و خود را نقاش مي امضا مي» پیكتور«شود؛ ھمواره  در تاریخ بھ نام پیزانلو شناختھ مي

ھا باعث بقاي نام او در طي قرون  اما این پرده عالیند؛اند و از لحاظ كیفیت بسیار  هھاي او بھ جا ماند از پرده
بود، ھاي یوناني و رومي بھ كار رفتھ  پیزانلو، با استفاده از مھارت و رئالیسم متقني كھ در سكھ. اند نبوده

كرد، و در ساختن آنھا  ساخت كھ ندرتًا قطرشان از پنج سانتیمتر تجاوز مي نقوش برجستة مدوري مي
اي  برد كھ مدالھاي او قابل اطمینانترین نمونھ كاري، استادي، و وفاداري بھ حقیقت را چندان بھ كار مي ریزه

اي فلسفي  او نھ عمیقند و نھ صبغھ این آثار. ھستند كھ ما از چند تن از مشاھیر رنسانس در دست داریم
  .روند اي از دقت و رنج استادانھ و روشنگري تاریخي بھ شمار مي دارند، اما گنجینھ

از پیزانلو و خاندان كاروتو كھ بگذریم، ورونا در نقاشي ھمچنان در موضع قرون وسطایي ماند و پس از 
ورونا مانند ونیز یك مركز تجارتي نبود كھ . سقوط خاندان سكالیژر، تدریجًا یك نقش درجھ دوم پیدا كرد

بازرگانان از اقطار جھان در آن گرد آیند، ادیان خود را با یكدیگر در میان نھند، و بر سر عقاید خویش با 
ھمچنین مثل میالن لودوویكو یك قدرت سیاسي، مثل فلورانس یك كانون مالي، و مثل رم . یكدیگر بحث كنند

نھ آنقدر بھ شرق نزدیك بود و نھ چندان اسیر اومانیسم كھ مسیحیتش در عالم ھنر . ودالمللي نب یك مركز بین
ورونا ھمچنان بھ موضوعات قرون وسطایي قانع بود و ندرتًا آن ذوق شھواني را كھ . با شرك آمیختھ شود

. اختس موجب پدید آمدن برھنگان جورجونھ، تیسین، كوردجو، و رافائل شده بود در ھنر خود منعكس مي
این شخص، . ھاي بعدي، یكي از فرزندان ورونا در ھنر خود رویة مشركانھ پیش گرفت در یكي از دوره

، در زندگي خود بیش از آنچھ ورونایي باشد، )پائولو ورونزه(كھ اتفاقًا نام ورونا را نیز برخود داشت 
  .ونیزي بود

 –بھ طوري كھ پادوا یكي از آنان در قرن چھاردھم، نقاشان پادوا ھنوز از زمان جلوتر بودند، 
در اواخر آن قرن ستفانو داتسویو . را مأمور ساخت تا نمازخانة سان جورجو را بیاراید -آلتیكیروداتسویو

بھ فلورانس رفت و شیوة نقاشي را از آنیولو گادي فرا گرفت؛ پس از بازگشت بھ ورونا، فرسكوھایي 
  آن سامانساخت كھ دوناتلو آنھا را بھترین نقاشیھاي 

تابلو شكست  - شاگرد او، دومنیكو مورونھ، با بررسي آثار پیزانلو و بلیني از استادش پیش افتاد. دانست
فرانچسكو پسر دومنیكو، با . كند بوئوناكولسي در كاخ حكومتي مانتوا با دورنماھاي متعدد جنتیلھ رقابت مي

اشیاي مقدس كلیساي   افزود كھ خزانةاي  نقوش دیواري خود، بر چوبكاري فرا جوواني چنان پیرایھ
شاگرد دومنیكو، جیروالمو داي لیبري، . ھاي ایتالیا مبدل ساخت سانتاماریا در اورگانو را بھ یكي از گنجینھ

، در ھمان كلیساي محبوب، تصویر پایین آوردن مسیح از صلیب را براي )١۴٩٠(در شانزدھسالگي 
رده از این تصویر برگرفتند، مردم شھر با شگفتي بھ تماشاي وقتي پ«: گوید وازاري مي. محراب رسم كرد

در . ؛ دورنماھاي آن یكي از بھترین دورنماھاي قرن پانزدھم بود»آن شتافتند و بھ پدر آن نقاش تھنیت گفتند
بنا بھ  –یك درخت چنان واقعپردازانھ تصویر شده است كھ ) در نیویورك(یكي دیگر از تصاویر جیروالمو 

كند كھ  ھاي آن بنشینند؛ و وازاري خود تأیید مي خواستند بر شاخھ پرندگان مي –اھب دومینیكي گفتة یك ر
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پدر جیروالمو، بھ مناسبت . توانست موھاي خرگوشان را بشمرد در یكي از تابلوھاي میالد مسیح انسان مي
را ادامھ داد و در نام یافتھ بود؛ پسرش آن ھنر ) سلطان كتاب(مھارتش در تذھیب كتب خطي، داي لیبري 
  .آن بر ھمة مینیاتوریستھاي ایتالیا تفوق یافت

كرد لیبرالھ بود،  یكي از جواناني كھ خدمت او مي. كرد در ورونا نقاشي مي ١۴۶٢یاكوپو بلیني در حدود 
 اي از رنگ و روح نقاشي كھ بعدًا نام شھر او را بھ خود گرفت؛ بھ وسیلة این لیبرالھ دا ورونا بود كھ بھره

تواند  لیبرالھ نیز، مانند جیروالمو، دریافت كھ با تذھیب نسخ خطي بھتر مي. ونیز وارد نقاشي ورونا شد
چون دختر . بھ دست آورد) دالر؟ ٢٠,٠٠٠(كروان  ٨٠٠پیشرفت كند؛ او از راه مینیاتورسازي در سینا 

ب وصیتنامھ بھ شاگردش، كرد، او ملك خود را بھ موج اش در زمان پیري با او بدرفتاري مي شوھر كرده
فرانچسكو توربیدو، واگذار كرد، تا آخر عمر با او زیست، و در ھشتادوپنج سالگي بدرود حیات گفت 

توربیدو نزد جورجونھ نیز ھنر آموخت و از لیبرالھ پیش افتاد؛ اما لیبرالھ كینة او را بھ دل ). ١۵٣۶(
و كاروتو، قویًا تحت نفوذ نقاشي چندلتة مانتنیا در یكي دیگر از شاگردان لیبرالھ، جوواني فرانچسك. نگرفت

بھ مانتوا رفت تا نزد آن استاد پیر ھنرآموزي كند؛ و چندان پیشرفت كرد كھ . كلیساي سان تسنو واقع شد
جوواني فرانچسكو تصاویر زیبایي از گویدو . فرستاد مانتنیا كارھاي او را مانند آثار شخص خود بیرون مي

ھنگامي كھ بھ مانتوا بازگشت، مرد ثروتمندي بود كھ . ، و دوك و دوشس اوربینو ساختبالدو و الیزابتا
وقتي كشیشي او را بھ رسم تصاویر شھواني متھم . توانست عقاید خود را بجرئت اظھار كند گھگاه مي

 توان اطمینان اگر صور نقاشي شما را این طور تحریك كنند، چگونھ مي«: ساخت، او از آن كشیش پرسید
او یكي از نقاشان معدود ورونا بود كھ از موضوعات مذھبي » انگیزند؟ داشت كھ اندام زنان شما را برنمي

  .زد گریز مي

، دومنیكو )معروف بھ كاواتتسولو(اگر بھ این مردان فرانچسكو بونسینیوري، پائولو موراندو 
اییم، فھرست نقاشان ورونا در را بیفز) برادر كھتر جوواني فرانچسكو(بروزازورچي، و جوواني كاروتو 

آنھا را از لحاظ   آنان مردان خوبي بودند؛ وازاري ھمة  تقریبًا ھمة. شود رنسانس نسبتًا تكمیل مي  دورة
رود، زندگي آنان مستحسن، و كارشان مشحون از یك  چندان كھ از یك ھنرمند انتظار مي. ستاید اخالقي مي

ورونا آوایي كوچك ولي زاھدانھ و . ساخت  حیط آنان را منعكس ميزیبایي آرام و بینقص بود كھ طبیعت و م
  .آرام در ھنر رنسانس داشت

  فصل دوازدھم 

  

  امیلیا و ماركھ

١- ١٣٧٨۵٣۴  

I – كوردجو  

كیلومتر از پیاچنتسا تا  ٢٨٠ھشتاد كیلومتر در جنوب ورونا، جادة قدیمي امیلیا واقع شده كھ طول آن 
) عجالتا(یاچنتسا و ما از پ .گذشت ميریمیني بود و از پارما، ردجو، مودنا، بولونیا، ایموال، فورلي، و چزنا 

گذریم تا بھ ناحیة كوچكي كھ بھ فاصلة سیزده كیلومتري شمال ردجو واقع شده، و در نام نیز با آن  پارما مي
اي  كوردجو یكي از چند شھر ایتالیایي است كھ ھریك از آنھا فقط بھ واسطة نابغھ. سھیم است، بپردازیم

ان نیكولو دا كوردجو بود كھ اشعار مھذبي در وصف خاند. شود كھ نام آن را بر خود دارد شناختھ مي
اما . رفت كوردجو محلي بود كھ انتظار زادن و مردن نابغھ در آن مي. سرود استھ مي/بئاتریچھ و ایزابال د

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ماندن نابغھ در آن امكان نداشت، زیرا فاقد ھنر مھم یا سنت ھنري روشني بود كھ بھ استعداد نضج و تعلیم 
ین دھة قرن شانزدھم، شخصي بھ نام كنتھ جیلبرتو دھم در رأس خاندان كوردجو قرار اما در نخست. دھد

توانست التیني حرف  ورونیكا مي. داشت؛ زنش، ورونیكا گامبارا، یكي از بانوان بزرگ دورة رنسانس بود
ترارك بزند؛ بھ فلسفة مدرسي آشنا بود؛ تفسیري بر االھیات آباي مسیحي نوشت؛ و اشعار لطیفي بھ سبك پ

دربار كوچك خود را محفل ھنرمندان و شاعران ساختھ بود . سرود، و بھ ھمین جھت موز دھم لقب یافت مي
و بھ نشر آن آیین زنپرستي رمانتیك پرداخت كھ حال درمیان طبقات عالي ایتالیا جایگزین ستایش قرون 

در سوم سپتامبر . كرد رھبري مي وسطایي مریم عذرا شده بود و ھنر ایتالیا را بھ سوي نمایش دلبریھاي زن
استاد آنتونیو آلگري مابتازگي شاھكاري را تمام كرده است كھ «: استھ چنین نوشت/بھ ایزابال د ١۵٢٨

دھد و آن ھنر عالي را كھ آنتونیو استاد بزرگ آن است مجسم  مریم مجدلیھ را در بیابان نشان مي
  ».سازد مي

نام كوردجو را ربود و شھر خود را مشھور ساخت، ھرچند نام ھمین آنتونیو آلگري بود كھ ناآگاھانھ 
پدرش خرده مالك و آنقدر . خانوادگي خود وي ممكن بود كھ بخوبي مبین طبیعت شادان ھنر او باشد

وقتي آنتونیو . جھاز بگیرد) دالر؟ ۶,۴٢۵(دوكاتو ٢۵٧الحال بود كھ بتواند براي پسر خود زني با  مرفھ
بعد از آن چھ . داد، او را بھ ھنر آموزي نزد عمویش لورنتسو آلگري گذاشتند ذوق نقاشي از خود بروز

فراري تحصیل  - گویند بھ فرارا رفت تا نزد فرانچسكو د بیانكي دانیم؛ برخي مي كسي او را تعلیم داد ما نمي
، و در آنجا كند، آنگاه بھ ھنرگاھھاي فرانچا و كوستا در بولونیارفت، سپس با كوستا بھ مانتوا رھسپار شد

در ھرحال او بیشتر ایام زندگي را در كوردجو نسبتًا با . تحت تأثیر فرسكوھاي عظیم مانتنیا قرار گرفت
» شخصیتھاي جاودان«داد در سلك  گمنامي بھ سربرد؛ و شاید تنھا خود او در آن شھر بود كھ احتمال مي

ل ساختھ بود بررسي كرد، و احتماًال ھم آثار گویا حكاكیھایي را كھ ماركانتونیو رایموندي از رافائ. درآید
  .تمام این نفوذھا وارد سبك كامًال متفرد او شدند. مھم لئوناردو را، ولو یك نمونھ، دید

توالي موضوعاتش با انحطاط دین در میان طبقات باسواد ایتالیا در ربع اول قرن شانزدھم، و باتفوق 
نخستین آثار او، حتي وقتي كھ براي خریداران . كند موضوعھاي دنیوي و حمایت از آنھا تطبیق مي

ستایش : شدند، تكرار تابلوھاي مربوط بھ داستانھاي مذھبي، بیشتر براي كلیساھا، بودند خصوصي رسم مي
وشي است كھ كوردجو بعدًا بھ اشخاص پایینتر  مجوسان، كھ در آن مریم عذرا داراي چھرة زیبا و دوشیزه

؛ حضرت مریم كلیساي قدیس فرانسیس، كھ در تمام وجنات آن ھنوز آثار تخصیص داد؛ خانوادة مقدس
پردازي  سنتي ھنر آشكار بود؛ استراحت پس از بازگشت از مصر، كھ در تركیب رنگامیزي و شخصت

اصالتي تازه داشت؛ التسینگارال، كھ در آن مریم عذرا با مھر بر روي كودك خم شده، و با مالحتي كھ 
رسم شده است؛ و حضرت مریم درحال ستایش كودك خود، كھ در آن كودك منبع خاص مردم كورجوست 

  .فروزش صحنھ است

جووانا دا پیاچنتسا، رئیسة صومعة سان  ١۵١٨در . آغاز سبك مشركانة او با مأموریت عجیبي ھمراه بود
ھد باشد، عالي این زن بیش از آنچھ زا. پائولو در پارما، او را براي آراستن آپارتمان خود استخدام كرد

كوردجو، در باالي بخاري، دیانا . نسب بود؛ براي فرسكوھاي اطاقش دیاناي عفیف، االھة شكار را برگزید
كردند،  در شانزده بخش شعاعي كھ در قبھ تقاطع مي  را در ارابة با شكوھي تصویر كرد، در باالي سر او،

چشمان این . شود آغوش كودكي دیده مي  ھایي از اساطیر كھن رسم نمود؛ درمیان آنھا سگي در منظره
آمیز آن كودك  شدن بر اثر فشار مھر دھند كھ او از خفھ اند، نشان مي سگ، كھ بھ طرز باروحي تصویر شده

اند،  ترسان است، و با زیبایي ھراسان خود تمام نقشھاي انساني و االھي را، كھ در آن پراكنده سخت
بھ بعد، جسم انسان، بیشتر برھنھ، براي كوردجو عنصر عمده در  از آن زمان. دھد الشعاع قرار مي تحت

توان گفت كھ  گونھ، مي بدین. ھاي مسیحي او، رخنھ كردند ھاي مشركانھ، حتي در سوژه نقاشي شد و انگیزه
  .دیر او را از مسیحیت منحرف ساخت  آن رئیسة

در حدود سال . فراھم ساخت كامیابي او خروشي درپارما پدید آورد و مأموریتھاي پر سودي برایش
مریم عذرا و قدیسي كھ با اوست بھ طرز توصیف . را رسم كرد) ناپل(، تابلو عروسي قدیسھ كاترین ١۵١٩
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ھذا، چھارسال بعد، كوردجو با استفاده از ھمان موضوع، براي یك تصویر دیگر، آن  ناپذیري زیبایند؛ مع
شامل رخسارھاي زیبا،  - نون از خزاین موزة لوور استكھ اك - این تصویر. الشعاع قرارداد تابلو را تحت

  .اي پرچین و شكن است آمیز سایھ روشن برگیسواني مواج و جامھ دورنمایي جذاب، و بازي سحر

این مأموریت عبارت بود از نقاشي . ، كوردجو مأموریت مشكلي را از پارما قبول كرد١۵٢٠در 
ي جانبي یك كلیساي فرقة بندیكتیان بھ نام سان جوواني ھا فرسكوھایي در قبھ وسكوي خطابھ و نمازخانھ

، با زن و كودكانش بھ پارما نقل مكان كرد تا ١۵٢٣او چھار سال در این كار رنج برد و، در . اونجلیستا
وار بآسودگي بر ابرھاي رقیق نشستھ و  داد كھ دایره درگنبد، حواریون را نشان مي. نزدیك كارگاھش باشد

نمایي رسم شده و چون از پایین دیده شود، مسافت را  اند كھ اندامش، كھ بھ روش كوتاه شدهبر عیسایي خیره 
شكوه این گنبد در تصاویر حواریون است كھ با مھارت رسم . كند انگیز در نظر مجسم مي بھ طرزي خیال

كنند؛ شاید ھم با كیفیت  اند و از این حیث با خداوندان فیدیاس رقابت مي اند، و برخي از آنھا كامًال برھنھ  شده
عالي عضالت خود صوري را كھ میكالنژ دوازده سال پیش از آن در سقف نمازخانة آن كلیسا نقش كرده 

شود كھ با یوحناي  در پشت بغل میان دوقوس، تصویر قدیس آمبروسیوس دیده مي. سازند بود منعكس مي
ش اندامي بھ سان یكي از جوانان نورسیدة این تصویر در خو -كند حواري دربارة مسایل االھیات بحث مي

ھا، سرینھا، رانھا، و ساقھاي  اند، با چھره  انگیزي كھ ظاھرًا فرشتھ پارتنون است؛ تصاویر جوانان دل
احیاي ھنر یوناني، كھ در اومانیسم و آثار مانوتیوس كھنھ شده . كنند فواصل را پر مي  فرشتھ آساي خود،

  .رسد منتھاي رونق ميبود، اینجا در ھنر مسیحي بھ 

كلیساي جامع پارما درھاي خود را بھ روي آن ھنرمند جوان گشود و قراردادي بھ مبلغ  ١۵٢٢در سال 
ھا، مخارجة پشت محراب، جایگاه ھمسرایان، و گنبد  براي نقاشي نمازخانھ) دالر ١٢,۵٠٠(دوكاتو  ١٠٠٠

. ھنگام مرگش، بھ فواصل مختلف كار كردتا  ١۵٢۶او در اجراي این مأموریت ھشت سال، از . منعقد كرد
براي گنبد، نقش صعود مریم عذرا، را برگزید و بسیاري از كشیشان كلیسا را با كار خود بھ شگفت 

در مركز تصویر، مریم عذرا، درحالي كھ بر ھوا تكیھ دارد، با بازوھاي گشاده براي در آغوش . انداخت
طراف و در زیرپاي او گروھي از حواریون و قدیسان دیده كند؛ در ا گرفتن فرزندش، بھ آسمان عروج مي

كھ گویي با نفس ستایش ) كنند با صورتھایي بس با شكوه كھ با بھترین تابلوھاي رافائل رقابت مي(شوند  مي
خوان، كھ در شكوه جواني بھ پسران و  رانند؛ و گروھي از فرشتگان نغمھ آمیز خود او را بھ آسمان مي

. باشند اند؛ اینھا بھترین تصویرھاي برھنھ در ھنر ایتالیا مي مانند، مریم را نگاه داشتھ دختران شاداب مي
  نامید؛ ظاھرًا» معجون وزغ«آن نقاشي را   یكي از كشیشان، كھ از دیدن آنھمھ پا و دست گیج شده بود،
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  اونجلیستا، پارما،قدیس یوحنا و قدیس آوگوستینوس، از فاصلة دو قوس در كلیساي سان جوواني : كوردجو

سایر اعضاي كلیسا بھ زیبایي این مخلوط درھم اعضاي انساني، كھ ثناخوانان گرد مریم را گرفتھ بود، 
  .مشكوك بودند، و كار كوردجو در كلیساي جامع گویا براي مدتي قطع شد

چند . داشتبھ سن كھولت رسیده بود و آرزوي آرامش یك زندگي بساماني را ) ١۵٣٠(او در این موقع 
جریب زمین در خارج كوردجو خرید، مثل پدرش مالك شد، و براي ادارة خانواده و زمین خود بھ تالش 

ضمن اجراي مأموریتھاي مھم خود، و پس از آنھا، یك رشتھ تصاویر مذھبي ساخت . در نقاشي ادامھ داد
راي كلیساي سان سباستیانو، كھ مریم مجدلیھ درحال مطالعھ؛ مریم عذ: اند كھ تقریبًا ھمة آنھا استادانھ

؛ حضرت مریم سان »بایك جام«زیباترین تصویر مریم در كوردجو است؛ حضرت مریم سكو دال 
در این تابلو تصویر قدیس ھیرونوموس  –شود  خوانده مي) روز(جیروالمو، كھ بعضي اوقات ایل جورنو 

ه داشتھ است داراي زیبایي كودكي است، اي كھ كتابي در برابر كودك نگا شایستة كارمیكالنژ است، فرشتھ
اي كھ گونة خود را بر ران كودك نھاده است پاكترین و مھربانترین گنھگار است، رنگھاي گرم  و مجدلیھ

سرخ وزرد تابلو بھ رنگامیزي تیسین در بھترین ایام ھنریش شبیھ است؛ و باالخره یك تابلو مكمل بھ نام 
آنچھ كوردجو را بھ این تصاویر . خوانده شده است) شب(وتھ ستایش شبانان كھ، از روي ھوس، الن

مھر ستایندة یك مادر جوان، كھ  -عالقھ ساخت احساس مذھبي نبود، بلكھ ارزشھاي جمالشناختي بود ذي
گیسوان صیقلي، پلكھاي آویختھ، بیني باریك، لبان نازك، و سینة فربھش بسیار   خود با صورت كشیده،

. ومند قدیسان قھرمان؛ یا زیبایي موقر مریم مجدلیھ؛ یا جسم شاداب كودكدلرباست؛ یا عضالت نیر
كوردجو پس از فرودآمدن از چوب بست نقاشي در آن كلیسا، روح خود را با رؤیایي چند دربارة بھترین 
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آمیز در  عناصر شرك، چند مأموریت از طرف فدریگو گونتساگاي دوم بھ استفاده از ١۵٢٣در حدود سال 
خواست لطف شارل پنجم را بھ خود جلب كند، بھ  ماركزه فدریگو، كھ مي. نقاشي كوردجو میدان داد

فرستاد تا آنچھ را كھ در آرزویش بود،  داد و آنھا را براي امپراطور مي كوردجو مرتبًا تابلو سفارش مي
كرد و پیروزیھاي  درپي رسم مي را پيكوردجو موضوعھاي اساطیري . یعني لقب دوكا را، بھ دست آورد

تا مبادا (بندد  در تربیت اروس، ونوس چشم كوپیدو را مي. ساخت عشقي ساكنان اولمپ را مصور مي
؛ در یوپیتر و آنتیوپھ، ژوپیتر بھ ھیئت ساتیري بھ سوي آن زن )تیرھاي كوپیدو نسل بشر را براندازد

رود؛ در دانائھ، یك پیك بالدار با برداشتن روپوش  یش ميكھ برھنھ بر روي چمن خوابیده است پ) آنتیوپھ(
بیند، درحالي كھ در كنار بستر او دوكودك برھنھ، با  از روي آن بانوي زیبا تھیة ورود ژوپیتر را مي

نوازند؛ دریو، ژوپیتر، كھ از ماندن در جایگاه آسماني خود  بیعالقگي، شادمانھ بھ افتخار تقواي خدایان مي
سازد، آن  ه است، در پاره ابري پنھان شده و با دست ھمھ توان خود زن فربھي را گرفتار ميبھ ستوه آمد

در ھتك . شود دارد و سرانجام بھ تھنیت میل تسلیم مي زن نخست با عشوة ملیحي تردید خود را ابراز مي
  شود تا ناموس گانومدس، پسربچة زیبایي بھ وسیلة یك عقاب شتابان بھ آسمان برده مي

حتي . در لدا وقو، عاشق، قو است، اما انگیزه ھمان است. را رفع كند» دوكاره«یاج آن خداي خدایان احت
كنند، و قدیس جورج با زره  در تابلو مریم عذرا و قدیس جورج، دو كوپیدو برھنھ در برابر مریم بازي مي

  .درخشانش آرمان جسماني شباب در دورة رنسانس است

ین نتیجھ گرفت كھ كوردجو تنھا یك شخص شھواني است كھ فقط ذوق جسماني از آنچھ گفتھ شد نباید چن
داشت و در این تصویرھاي اساطیر بھ طرزي استثنایي  شاید او زیبایي را بھ حد افراط دوست مي. دارد

خود بھ عمق زیبایي بیشتر توجھ كرده » حضرت مریم«پرداخت، اما در تابلوھاي  بیشتر بھ ظواھر آن مي
كرد، زندگي بورژوازي منظمي  او، ھنگامي كھ قلم مویش روي تصویرھاي اساطیري بازي ميخود . بود

. رفت، مگر براي كار داد، و كمتر از خانھ بیرون مي اش تخصیص مي داشت، بیشتر اوقاتش را بھ خانواده
وھگین گویند كھ او جبان و اند» .زیست بھ كم قانع بود و ھمچون یك مسیحي خوب مي«: گوید وازاري مي

توانست ھرروز، پس از رؤیاي خوشي از زیبایي، بھ جھاني وارد شود كھ پر از زشتي  چھ كسي مي. بود
  است، و آنگاه اندوھگین نشود؟

احتماًال در مورد پرداخت دستمزد بھ كوردجو براي كارش در كلیساي جامع بین او و اولیاي كلیسا نزاعي 
خبر این نزاع را شنید، چنین اظھار عقیده كرد كھ اگر آن گنبد را وقتي تیسین بھ پارما آمد و . رخ داده بود

درھرحال پولي كھ بھ او . توانستند برگردانند و آن را پر از ادوات كنند، ھنوز حق كوردجو ادا نشده بود مي
) دالر؟ ٧۵٠(كروان  ۶٠قسطي بھ مبلغ  ١۵٣۴در . پرداختھ شد بھ طرز عجیبي باعث مرگش گردید

آن بار سنگین را   ھنگام عزیمتش از پارما،. ین پول تمامًا بھ سكة مسي بھ او تحویل شدا. دریافت كرد
ره سپرد؛ درمیان راه گرما بر او غلبھ كرد، بدانسان كھ مجبور شد آب زیادي بنوشد؛  بردوش نھاد و پیاده 

ر مزرعة د) برخي گویند چھل و پنج سالگي(در سن چھلسالگي  ١۵٣۴مارس  ۵در نتیجھ تب كرد و در 
  .خود درگذشت

با آنكھ عمري كوتاه داشت، كامیابیش شگرف بود؛ اگر از رافائل بگذریم، این كامیابي بیش از آن بود كھ 
. ھر نقاش دیگر از جملھ لئوناردو، تیسین، و میكالنژ در چھل سال اولیة زندگي خود بھ آن نایل شده بودند

ایاندن اعضاي جسم انساني بھ طرزي با روح، با كوردجو در زیبایي طرح، ظرافت خطوط محیطي، و نم
رنگامیزیش كیفیتي سیال و درخشان دارد و با تھ رنگھاي بنفش، نارنجي، . كند ھمة آن استادان برابري مي

روشن است؛ در بعضي از  او استاد سایھ. اي فروزانتر از آن نقاشان متأخر ونیزي است گلي، آبي، و نقره
در دستیازي . شود ماده تقریبًا بھ شكل و عمل عملكردي از نور تبدیل مي او،» حضرت مریم«تصویرھاي 

رشادتي بسزا داشت؛ اما در فرسكوھاي گنبدي وحدت را  -ھرمي، قطري، و مستدیر –بھ طرحھاي تركیبي 
در بھ كار بردن روش كوتاه نمایي . كرد در مجموعة مفصلي از پاھاي حواریون و فرشتگان رعایت مي

كرد، بھ طوري كھ نقاشیھاي گنبدیش گرچھ مطابق قواعد علمي بودند، درھم، فشرده، و  ميبسیار افراط 
  نمودند، مانند تصویر صعود عیسي در كلیساي سان جوواني ناھنجار مي
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گذاشت، چنانكھ بسیاري از تابلوھایش، مانند  از طرف دیگر بھ مكانیك ھنر وقعي نمي. اونجلیستا
كرد، اما  برخي از موضوعات مذھبي را با لطافت سرشار نقاشي مي. ندپشتبند مشھوري ندار» میكاوبر«

اش بھ زیبایي چشم و حركات و وجنات و شادیبخشیھاي آن بود؛ و تصویرھاي بعدي او نمایانندة  عالقة عمده
  .پیروزي ونوس بر مریم در ھنر ایتالیاي قرن شانزدھم بود

در اواخر قرن شانزدھم، مكتب نقاشي بولونیا، بھ . بس رقیب نفوذ او در ایتالیا و فرانسھ میكالنژ بود و
ریاست كاراتچي، كارھاي او را سرمشق قرارداد؛ و پیروان این مكتب، گویدو رني و دومنیكینو، بھ سیاق 

شارل لوبرن و پیر مینیاریك شیوة . كوردجو ھنري از تعالي جسماني و احساس نفساني بھ وجود آوردند
در این شیوه . كال مشركانھ وارد فرانسھ كردند و در ورساي رایج ساختندشھواني تزیین از طریق اش

آن كھ ھنر فرانسھ را . شد تصویرھایي از كوپیدو در حال تیراندازي، و نیز از كروبیان فربھ ساختھ مي
  .تسخیر كرد و نفوذي در آن بھ جا گذاشت كھ تا زمان واتو طول كشید، بیشتر كوردجو بود تا رافائل

ایتالیاییھا او را، از روي ھوس، (پارما كار او ادامھ یافت و سپس توسط فرانچسكو ماتتسوئولي در خود 
، توسط دو عمش كھ نقاش )١۵٠۴(ماتتسوئولي یتیم متولد شد . تغییر شكل یافت) پارمیجانینو لقب داده بودند

ت یافت كھ نمازخانة در ھفدھسالگي مأموری. بودند پرورش یافت، و در نتیجھ استعدادش بسرعت رشد كرد
و این ھمان كلیسایي بود كھ كوردجو گنبدش را نقاشي  - كلیساي سان جوواني اونجلیستا را تزیین كند

در این فرسكوھا شیوة او رشاقتي یافت كھ تقریبًا بھ آن كوردجو شبیھ بود، با این تفاوت كھ . كرد مي
ر ھمین اوان او تصویر جالبي از صورت د. ماتتسوئولي عشق مخصوص خود را بھ جامة زیبا برآن افزود

ھاي بس جالب است )خودنگاره(شود، رسم كرد؛ این یكي از اتوریتراتو  سان كھ در آینھ دیده مي خود بدان
وقتي پارما از طرف نیروھاي پاپ محاصره شد، عم . نمایاند كھ جوان باسلیقھ، حساس، و متكبري را مي
اش را بست و بھ او داد و او را روانة رم ساخت تا  برادزاده فرانچسكو این تصویر و سایر تصاویر كار

نزدیك ). ١۵٢٣(كارھاي رافائل و میكالنژ را بررسي كند و لطف پاپ كلمنس ھفتم را بھ خود جلب نماید 
). ١۵٢٧(بھ منتھاي كامیابي بود كھ رم مورد تاخت و تاز قرار گرفت و او مجبور شد بھ بولونیا فرار كند 

گویا در این زمان آن عمش كھ كفالت . از ھمگنانش بھ تمام حكاكیھا و طرحھاي او دستبرد زد در آنجا یكي
از آن پس تا چندي نان خود را از نقاشي تابلو شاھواري بھ نام حضرت . او را بر عھده داشت مرده بود
قدیسھ مارگریتا  ، و تابلو دیگري بھ نام)این تابلو زماني در درسدن بود(مریم روزا براي پیترو آرتینو 

وقتي شارل پنجم بھ آنجا آمد تاویراني . تابلوھاي اخیر ھنوز در بولونیا ھستند. براي چند راھبھ درآورد
ایتالیا را ببیند، فرانچسكو تصویري از او با رنگ روغني رسم كرد؛ امپراطور آن را پسندید و چھ بسا 

  نو تصویر را از امپراطورممكن بود جایزة ھنگفتي بھ او اعطا كند، ولي پارمیجانی
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  حضرت مریم روزا؛ تاالر تصویر، درسدن،: پارمیجانینو

  .گرفت و بھ كارگاه ھنري خود برد تا آن را بھ كمال بیشتري بیاراید، و دیگر ھرگز امپراطور را ندید

ستكاتا و مأموریت یافت كھ شبستاني را در كلیساي مادونا دال ) ١۵٣١(پارامیجانینو بھ پارما بازگشت 
او اینك در اوج توانایي بود، و تابلوھایي كھ ضمن كار اصلیش بھ وجود آورد بسیار عالي . نقاشي كند

یك كنیز ترك، كھ بیشتر بھ شاھزاده خانمي شبیھ است تا بھ یك برده؛ یك عروسي قدیسھ كاترین، كھ : بودند
اند داراي زیبایي  پرده رسم شده كودكاني كھ در این -كند با تابلو كوردجو در ھمین موضوع رقابت مي

گویند كھ این زن از . اش آسماني ھستند؛ و یك شبیھ بینام كھ بھ موجب روایت متعلق است بھ آنتیا، معشوقھ
تن   نمایاند و جامة آسایي با وقار مي روسپیھاي مشھور زمان بوده است، ولي تصویرش او را بھ نحو فرشتھ

  .ھ استدھد كھ برازندة یك ملك او نشان مي

اما اكنون پارمیجانینو، شاید بھ سبب بدبختي و بینوایي، شدیدًا بھ كیمیاگري دلبستھ شد؛ نقاشي را رھا كرد و 
اولیاي كلیساي سان جوواني چون نتوانستند او را بر سر كارش . ھایي براي طال سازي نصب كرد كوره

پارمیجانینو بھ كازالمادجوره رفت و . ندبیاورند، بھ علت نقض قرار داد، فرمان دستگیري او را صادر كرد
ھاي آزمایش گم كرد، موي ریش را نسترد، از سالمت خود غفلت كرد، بھ  خود را در میان انبیقھا و بوتھ

  ).١۵۴٠(سرماخوردگي و تب مبتال شد، و مانند كوردجو ناگھان چشم از جھان فروبست 
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م، بدان جھت نیست كھ این دو ناحیھ یالن شمشیر زن یا نقاشان و گذری اگر ما از ردجو و مودنا با شتاب مي
در ردجو یك راھب آوگوستینوسي، بھ نام آمبروجو كالپینو، فرھنگي بھ دو . نویسندگان قھرمان نداشتند

). ١۵٩٠(زبان التیني و ایتالیایي نوشت كھ در چاپھاي بعدي تدریجًا تبدیل بھ یك لغتنامة یازده زبانھ شد 
). ١۵١۴(رپي یك كلیساي جامع زیبا داشت كھ طرح آن بھ دست بالداساره پروتتسي تھیھ شده بود شھرك كا

سازي بھ نام گویدو ماتتسوني داشت كھ ھمشھریان خود را از كیفیت واقعپردازانة پیكرة مسیح  مودنا مجسمھ
در قرن پانزدھم براي مرده، كھ با سفال لعابدار ساختھ بود، بھ شگفت آورد؛ و جایگاھھاي ھمسرایان، كھ 

. آن كلیساي متعلق بھ قرن یازدھم ساختھ شده بودند، با زیبایي روكار و برج ناقوس آن ھماھنگ بودند
كرد و بعد بھ شھر زادبومي خویش بازگشت، اگر بھ دست  پلگرینو دا مودنا، كھ در رم با رافائل كار مي

شك  بي. ، ممكن بود نقاش شھیري بشوداوباشي كھ قصد كشتن پسرش را داشتند بھ قتل نرسیده بود
  .شرارتھاي دورة رنسانس عدة زیادي از نوابغ بالقوه را از میان برداشت

  بولونیا، كھ در برخوردگاه عمدة راھھاي بازرگاني ایتالیا واقع شده بود، ھمچنان رو بھ

   

  

  عروسي قدیسھ كاترین؛ مؤسسة ھنري، دترویت،: كوردجو

ساخت، ریاست  رفت، ھرچند بھ ھمان نسبت كھ اومانیسم فلسفة مدرسي را از عرصھ خارج مي سعادت مي
دانشگاه آن اكنون فقط یكي از دارالعلمھاي متعدد ایتالیا بود و . شد فكري از آن شھر بھ فلورانس منتقل مي

كند نبود؛ اما دانشكدة پزشكیش دیگر آن مقامي كھ بتواند مثل سابق براي پاپھا و امپراطوران قانون خواني 
پاپھا ادعاي مالكیت بولونیا را داشتند، و كاردینال آلبورنوث اتفاقًا این . ھنوز بر نظایر خود برتري داشت
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- ١٣٧٨(؛ اما شقاقي كھ بھ واسطة اختالف میان پاپھاي رقیب حاصل شده بود )١٣۶٠(ادعا را تنفیذ كرد 
یك خاندان ثروتمند بھ نام بنتیوولیو بھ . رت فني تقلیل داده بودحاكمیت دستگاه پاپ را تا حد نظا) ١۴١٧

زعامت سیاسي رسید و در سراسر قرن پانزدھم دیكتاتوري مالیمي را اجرا كرد كھ مظاھر جمھوري را 
جوواني . گرفت نمود، عمًال آن را نادیده مي داشت وگرچھ بھ ریاست عالي پاپ اعتراف مي مرعي مي

با خرد و عدالت كافي بر ) ١۵٠۶-١۴۶٩(وھفت سال  رییس مجلس سنا بھ مدت سيبنتیوولیو بھ عنوان 
خیابانھا را سنگفرش كرد، . بولونیا فرمان راند و تحسین شاھزادگان و محبت مردم را بھ خود جلب كرد

ھایي ساخت؛ بھ مستمندان یاري كرد، براي تقلیل بیكاري كارگاھھاي  راھھا را اصالح نمود، و ترعھ
ھمو بود كھ لورنتسو كوستا را بھ بولونیا آورد؛ فرانچا . ھ وجود آورد، و ھنرھا را جدًا قوام دادعمومي ب

كرد، فیللفو، گوارینو، آوریسپا، و سایر اومانیستھا در دربار او بگرمي  براي او و پسرانش نقاشي مي
اده شده بود چنان آزرده اي كھ براي خلعش ترتیب د در سالھاي آخر فرمانرواییش از توطئھ. پذیرفتھ شدند

 ١۵٠۶در . خاطر شد كھ با روش شدیدي براي حفظ قدرت خود كوشید، و حسن نظر مردم را از دست داد
او بھ آرامي بھ این امر تسلیم . پاپ یولیوس دوم با ارتشي بھ بولونیا ھجوم برد و استعفاي او را خواستار شد

یولیوس . د، و دو سال بعد در میالن درگذشتشد و رخصت یافت كھ بدون مزاحمت بھ جاي دیگر برو
موافقت كرد كھ بولونیا از آن پس توسط مجلس شیوخ خود اداره شود و تصمیمات آن بھ نظر نمایندة پاپ 

تر از آن  فرمانروایي پاپھا منظمتر و آزادمنشانھ. برسد تا اگر قانوني مورد مخالفت كلیسا باشد، رد شود
حكومت خود مختار محلي بالمانع بود، و دانشگاه از آزادي فرھنگي قابل  افراد خاندان بنتیوولیو بود؛

اسمًا و عمًال بھ صورت یكي از ایاالت ) ١٧٩۶(بولونیا تا ظھور ناپلئون . شد اي برخوردار مي مالحظھ
  .پاپي باقي ماند

تاریخ (بنا كرد اتحادیة بازرگانان اطاق تجارت زیبایي . بالید بولونیاي زمان رنسانس بھ معماري خود مي
اشراف ). ١٣٨۴(، و انجمن حقوقدانان ساختمان با شكوه وكالي دادگستري را از نوساخت )١٣٨٢اتمام؛ 

جلسات خود را تشكیل داد، و  ١۵۴٧كاخھاي مجللي ساختند مانند بویالكوا كھ در آن شوراي ترانت در 
براي كاخ عظیم » شایستة شاھان است«ھمچنین پاالتتسو پاالویچیني، كھ یكي از معاصران دربارة آن گفت 

پلكان مارپیچ ) شھرداري(، و برامانتھ براي پاالتتسوكومونالھ )١۴٩٢(فرمانداري نماي جدیدي ساختھ شد 
نماي بسیاري از عمارات در سمت خیابان داراي پیش آمدگیھاي طاق مانندي بود، بھ . شاھواري ساخت

  طوري كھ

در معرض ) جز در سر چھارراھھا(آنكھ  ومتر راه برود بيتوانست در قلب شھر چندین كیل شخص مي
  .باران یا آفتاب قرار گیرد

كردند، مردم و فرمانروایانشان  در حالي كھ شكاكان دانشگاھي، مانند پومپوناتتسي، در خلود روح تردید مي
فراوان پیشكشھایي بھ كردند، و با امید  آراستند یا تعمیر مي ساختند، كلیساھاي قدیم را مي كلیساھاي جدید مي

راھبان فرقة فرانسیسیان بھ كلیساي زیباي خودشان، سان فرانچسكو، برج . داشتند  ساز تقدیم مي معابد معجزه
دومینیكیان نیز، با ساختن چند جایگاه براي ھمسرایان، كلیساي سان . ناقوس بسیار باشكوھي افزودند

ھھا با دقت بسیار بھ دست فرا دامیانو اھل برگامو این جایگا. دومنیكو را از حیث زیبایي غني ساختند
كاري و خاتمكاري شد و میكالنژ استخدام شد تا براي سایباني كھ در آن استخوانھاي مؤسس فرقة  كنده

سان  بزرگترین مایة افتخار و ھم اندوه ھنر بولونیا، كلیساي جامع. شد چھار پیكر بسازد متعصبانھ حفظ مي
در قرن پنجم اسقف این شھر بود، و مردم بھ ) كسي كھ این كلیسا بھ نام او بود( پترونیوس. پترونیو بود

بسیاري از مؤمنان ادعا كردند كھ با شستن  ١٣٠٧در . داشتند واسطة اعمال نیكش او را دوست مي
. اند قسمتھاي بیمار بدن خود در چاه واقع در پایین ضریح او، از كوري، كري، یا سایر علتھا شفا یافتھ

. جستند جا تھیھ كند زودي شھرت این معجزه شایع گشت و شھر مجبور شد براي صدھا زایري كھ شفا ميب
با عظمتي كھ كلیساي جامع  -انجمن شھر دستور داد كھ كلیسایي براي سان پترونیو ساختھ شود ١٣٨٨در 

تر باشد و گنبدي بھ م ١۴٠متر در  ٢١۵بایست  كلیساي سان پترونیو مي. الشعاع قرار دھد فلورانس را تحت
دراجراي این نیت، معلوم شد كھ اھمیت پول بیش از كسب . متر از سطح زمین داشتھ باشد ١۵٠ارتفاع 

اما ھمان قسمت . ھاي جانبي آن، و قسمت زیرین نما تمام شد افتخار است؛ فقط شبستان كلیسا، راھھ
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لغازھاي در و فرسب . سازد شاھكاري است كھ آرزوھاي شكوھمند و ذوق ھنر رنسانس را متجلي مي
كھ در موضوع و قدرت ھنري برتر از ) ١۴٣٨-١۴٢۵(اي تزیین شدند  باالي آن با نقوش برجستھ

مانند؛ در  ھاي ساخت گیبرتي براي تعمیدگاه فلورانس بودند و فقط در ظرافت و كمال از آن باز مي دروازه
وس، مجسمة حضرت مریم و كودك دیده ھاي غیر جالب پترونیوس و آمبروسی سنتوري، توأم با مجسمھ

. شود كھ جدا از زمینھ ساختھ شده و با تابلو عزاي مریم در مرگ فرزند، اثر میكالنژ، قابل قیاس است مي
این كارھاي یاكوپو دال كوئرچا، اھل سینا، براي میكالنژ الھامبخش بودند، اما اگر میكالنژ صفا و سادگي 

سازي خود  فت، ممكن بود از مبالغھ در تجسم عضالت سبك مجسمھپذیر كالسیك طرحھاي كوئرچا را مي
  .نجات یابد

یك زن ھنرمند بھ نام پروپرتسیا د روسي نقش . كرد سازي با معماري رقابت مي در بولونیا مجسمھ
اي براي نماي كلیساي سان پترونیو ساخت؛ این نقش چندان مورد ستایش قرار گرفت كھ وقتي پاپ  برجستھ

. بھ بولونیا آمد، تقاضاي دیدن آن زن را كرد، اما او در ھمان ھفتھ زندگي را بدرود گفتھ بود كلمنس ھفتم
  اش مورد ستایش میكالنژ  آلفونسو لومباردي، كھ نقوش برجستھ

) ١۵٣٠(چون شنید كھ شارل پنجم ھنگام شركتش در بولونیا . قرار گرفت، بھ توالي تیسین وارد تاریخ شد
أمور ساختن تصویر خود كند، با اصرار از آن نقاش خواست كھ او را بھ عنوان خواھد تیسین را م مي

مستخدم ھمراه ببرد؛ و وقتي كھ تیسین بھ نقاشي مشغول بود، آلفونسو خود را پشت او پنھان كرد و مدل 
شارل مراقب او بود و از او خواست تا كارش را ببیند؛ آن را پسندید و از . امپراطور را با گچ ساخت

كراون داد، بھ او  ١٠٠٠وقتي شارل بھ تیسین . اي از مرمر بسازد لفونسو خواست تا از روي آن مجسمھآ
 ٣٠٠لومباردي مجسمة تمام شده را بھ جنووا نزد شارل برد و . گفت كھ نیمي از آن را بھ آلفونسو بدھد

دینال ایپولیتو د مدیچي بھ آلفونسو، كھ حال مشھور شده بود، بھ وسیلة كار. كراون دیگر از او دریافت كرد
اما كاردینال . رم برده شد و از طرف او مأموریت یافت تا براي لئو دھم و كلمنس ھفتم سنگ گور بسازد

مرد و آلفونسو، كھ مأموریت و حامي خود را از دست داده بود، یك سال پس از او دارفاني را  ١۵٣۵در 
  . وداع گفت

ر تذھیب بود؛ و وقتي كھ بھ نقاشي دیواري تبدیل شد، از یك سبك نقاشي در بولونیاي قرن چھاردھم بیشت
آساي  ظاھرًا دونقاش از فرارا بودند كھ نقاشان بولونیایي را از خشكي مرگ. خشك بیزانسي پیروي كرد

، ھنوز در )١۴٧٠(وقتي فرانچسكوكوسا براي سكونت دایم بھ بولونیا آمد . بیزانسي رھایي بخشیدند
اي وجود داشت، اما او یاد گرفتھ بود كھ  بت مانتیایي و سختي خطوط مجسمھنقاشیھایش نوعي صال

تصاویر خود را با احساس و وقار بیامیزد، آنھا را تحرك بخشد، و با بازي نوري با روحي بھ آنھا جلوه 
. و بیست و شش سال آنجا ماند) ١۴٨٣(لورنتسو كوستا در بیست و سھ سالگي وارد بولونیا شد . دھد

ھي ھنري تأسیس كرد، ھردو باھم دوست شدند، و یكدیگر را بھ نحو مؤثري تحت نفوذ قرار دادند؛ كارگا
كوستا با نقاشي یك پردة عالي بھ نام حضرت مریم تاجدار در . ساختند بعض اوقات تصویري را توأمًا مي

وقتي جوواني . رفتكلیساي سان پترونیو ھم تحسین جوواني بنتیوولیو را جلب كرد و ھم مزد خوبي از او گ
، كوستا دعوتي را براي جانشیني مانتنیا در مانتوا )١۵٠۶(با نزدیك شدن یولیوس مخوف فرار كرد 

  .پذیرفت

پدرش ماركو رایبولیني بود، اما . ساخت در ھمان اوان، فرانچسكو فرانچا خود را پیشواي مكتب بولونیا مي
د، فرانچسكو بھ نام زرگري شناختھ شد كھ نزد او بھ چون اطالق نام خانوادگي در ایتالیا تحت قاعده نبو

بعدًا رئیس . سالھا بھ ھنر زرگري، سیمگري، میناكاري، و حكاكي اشتغال داشت. شاگردي گمارده شده بود
ھاي كار او چنان در  ھاي شھر را با تصویر بنتیوولیو و پاپ تھیھ كرد؛ سكھ ضرابخانھ شد و نقش سكھ
ر گرد آورندگان سكھ را جلب كردند و بزودي پس از مرگ او قیمتھاي گزاف زیبایي مشتھر بودند كھ نظ

در محاوره چندان خوش طبع بود كھ «گوید  كند و مي وازاري او را مردي محبوب توصیف مي. یافتند
توانست غمگینترین اشخاص را سرگرم سازد، و محبت شاھزادگان و امیران و دیگر كساني را كھ  مي
  ».د جلب كردشناختندش بھ خو مي
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  بنتیوولیو استعداد او را بھ ھنگام . توان گفت كھ چھ چیز فرانچا را بھ نقاشي كشاند دقیقًا نمي

چھل و نھ سالگي كشف كرد و بھ او مأموریت داد تا تصویري براي محراب نمازخانة سان جاكومو 
رانچا را، براي تزیین پس از اتمام تصویر، آن دیكتاتور خوشوقت شد و ف). ١۴٩٩(مادجوره نقاشي كند 

خراب شدند،  ١۵٠٧این نقوش در غارت كاخ بھ وسیلة مردم در . كاخ خود با نقوش دیواري، استخدام كرد
این فرسكوھا »  :گوید او مي. ولي ما قول وازاري را در مورد این فرسكوھا و نظایرشان در دست داریم

» .ي نزدیك بھ الوھیت برایش قایل شدندچنان احترامي براي او در شھر فراھم كردند كھ مردم مقام
گذاشت  كرد كھ نمي مأموریتھاي بسیار بھ او واگذار شد و شاید او آنقدر از ظرفیت خود بیشتر كار قبول مي

مند  مانتوا، ردجو، پارما، لوكا، و اوربینو از آثار نقاشي او بھره. قدرتش حداكثر پیشرفت را داشتھ باشد
از تصویرھاي او در نقاط دیگر اینھا را . ھاي او دارد بھ قدر یك اطاق از پردهشدند؛ موزة نقاشي بولونیا 

خانوادة مقدس، در ورونا؛ تدفین عیسي، در تورینو؛ مصلوب كردن عیسي، درلوور؛ : توان نام برد مي
انگیزي از بارتولومئو بیانكیني، در لندن؛ مریم عذرا و كودك، در كتابخانة  مسیح مرده و تصویر شگفت

ھیچ یك از اینھا مقام . ورگن؛ و شبیھ دلپذیري از فدریگو گونتساگا در زمان جواني، در موزة مترپلیتنم
اند، رنگامیزي مالیمي دارند، و جنبة مھر و زھدي در  اول را دارا نیستند، ولي ھمھ بھ زیبایي ترسیم شده

  .دھد آنھا ھست كھ كارھاي رافائل را بشارت مي

تیموتئو و بني از شاگردان . با رافائل یكي از مطبوعترین وقایع رنسانس است اي فرانچا دوستي مكاتبھ
شاید در ھمین . و در اوربینو یكي از نخستین آموزگاران رافائل شد) ١۴٩۵-١۴٩٠(فرانچا در بولونیا بود 

 وقتي رافائل در رم بھ شھرت رسید، از فرانچا. ھنگام بود كھ آن ھنرمند جوان وصفي از فرانچا شنید
رافائل . اي در مدح رافائل نوشت فرانچا بھ علت پیري عذر آورد، اما قصیده. دعوت كرد كھ بھ دیدنش بیاید

  .كھ مشحون است از تواضع خاص دورة رنسانس) ١۵٠٨سپتامبر  ۵(اي براي او فرستاد  نامھ

  :دوست گرامي آقاي فرانچسكو

. بھ خاطر آن از شما سپاسگزارم… . یدھم اكنون تصویر شما را دریافت داشتم كھ سالم بھ دستم رس
سان كھ خود را با شما  اندازد، بدان تصویر بسیار زیبا و چندان جاندار است كھ مراگاه بھ اشتباه مي

طلبم، زیرا  از تأخیر در ارسال تك چھرة خودم پوزش مي. شنویم پندارم و گویي سخنان شما را مي مي
ھذا، فعًال  مع… . ام دست یازم كھ بھ انجام تعھدي كھ با شما داشتھ اند مشاغل مھم و پیوستھ مانع از آن بوده

فرستم كھ ضمن كارھاي دیگر رسم شده و من براي نقایصي،  تابلو دیگري، از میالد مسیح، براي شما مي
ام؛ این ھدیة ناچیز را بیش از ھر چیز بھ نشانة اطاعت و محبت بھ شما تقدیم  كھ در آن ھست شرمنده

ر در ازاي آن، تابلو شما را از داستان یھودیت دریافت كنم، آن را درمیان اشیایي قرار خواھم داد اگ. كنم مي
  .كھ براي من بسیار پربھا وگرامي ھستند

. كوچك و بزرگ شما ھستند» حضرت مریم«آقایان ایل داتاریو و كاردینال ریاریو بترتیب در انتظار تمثال 
كنم، منتظر  بینم و تحسین مي كھ با آن تمام كارھاي شما را مي من خود، با ھمان اشتیاق و رضایتي… 

  .ام گاه كار كسي دیگر را زیباتر و نیكوتر از آن شما نیافتھ وصول آنھا ھستم؛ ھیچ

كنم از خودتان مواظبت كنید و مطمئن باشید من  خواھش مي. ضمنًا با آن احتیاطي كھ در شما سراغ دارم
مرا ھمچنان دوست داشتھ باشید، ھمانگونھ كھ من شما را از صمیم قلب . دانم اندوه شما را غم خود مي

  .دارم دوست مي

  آن كھ ھمواره خدمتگزار شماست
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شود، اما اینكھ آن محبت متقابل واقعي بود، از  البتھ در این نامھ مقداري عبارت پردازي تشریفاتي دیده مي
افائل تابلو مشھور قدیسھ سیسیلیاي خود را براي فرانچا فرستاد تا در دیگري ھویداست كھ با آن ر  نامة

مانند یك دوست، اشتباھاتي را «كند كھ  در این نامھ رافائل از او خواھش مي. نمازخانة بولونیا نصب شود
گوید كھ وقتي فرانچا آن تصویر را دید، چندان تحت  وازاري مي» .كھ ممكن است در آن ببیند تصحیح كند

الحال در سن شصت و  ثیر زیبایي آن قرار گرفت كھ میل بھ نقاشي را بكلي از دست داد، بیمار شد، و فيتأ
این یكي از آن حكایات مشكوك وازاري دربارة مرگ اشخاص است؛ اما ). ١۵١٧(پنج سالگي درگذشت 

  .افزاید كھ عقاید دیگري نیز درمورد وفات فرانچا وجود دارد در این مورد مي

انچا پیش از مرگش گراوورھایي را دیده باشد كھ توسط شاگردش ماركانتونیو رایموندي از روي شاید فر
مارك در سفر خود بھ ونیز، بعضي از حكاكیھاي آلبرشت دورر را بر . نقاشیھاي رافائل تھیھ شده بودند

استاد تقریبًا تمام پول سفر خود را در خرید سي وشش كلیشة چوبي آن . روي مس و چوب دیده بود
نورنبرگي دربارة آالم مسیح صرف كرد، آنھا را بر مس منتقل ساخت وچاپ كرد، و بھ نام كار دورر 

ھاي رافائل را برروي مس حك كرد، و در این كار چندان  پس از آن بھ رم رفت، یكي از پرده. فروخت
شھ و چاپ شوند و بھ فروش دقت و مھارت بھ خرج داد كھ رافائل اجازه داد تعداد زیادي از تابلوھاي او كلی

برداري كرد و آنھا را برمس منتقل ساخت و  رایموندي از نقاشیھاي رافائل و دیگران نسخھ. برسند
آورد، نقاشان اروپا  در حالي كھ او از این طریق نوین راه معاشي بھ دست مي. ھایشان را فروخت باسمھ

. ي بزرگترین استادان دورة رنسانس را بشناسندتوانستند از آن راه طرح نقاشیھا بدون دیدن ایتالیا مي
فینیگوئرا، رایموندي، و اخالقشان براي ھنر آن كاري را كردند كھ گوتنبرگ، آلدوس مانوتیوس، و دیگران 

آنھا راھھاي نویني براي ارتباط و انتقال ساختند و بھ جوانان الاقل : براي دانشوري و ادبیات انجام دادند
  .دادند طرحھایي از میراث آن

III – در طول جادة امیلیا  

اي از شھرھاي كوچك قرار گرفتھ است كھ در حد خود بھ شكوه رنسانس جال  در مشرق بولونیا رشتھ
  شھرك ایموال ھنرمندي بھ نام اینوچنتسو دا ایموال داشت كھ نزد فرانچا. بخشیدند

فائنتسا نام . تصویرھاي رافائل استتحصیل كرد و تابلو خانوادة مقدس را از خود بھ جا گذاشت كھ ھمچند 
و  - در آن شھر. داد و قسمتي از مساعي صنعتي خود را صرف آن كرد) بدل چیني(خود را بھ فایانس 

سفالسازان ایتالیایي در دو قرن پانزدھم و شانزدھم  - ھمچنین در گوبیو، پزارو، كاستل دورانتھ، و اوربینو
این نقشھا، با گداختھ شدن، . اكسیدھاي فلزي بر آن را تكمیل كردندھنرپوشاندن سفال را با لعاب و نقاشي با 

بھ وسیلة دو نقاش و یك زن ) سابقًا فوروم لیوي(فورلي . آمدند بھ رنگ ارغواني، سبز، و آبي روشن در مي
كنیم، زیرا  وصف ملوتتسو دا فورلي را بھ ھنگام توصیف رم موكول مي. مرد صفت قھرمان شھرت یافت

شاگرد او، ماركو پالمتتسانو، موضوعات كھن مسیحي را براي . ة محبوب عملیات او بودآن شھر صحن
  .صدھا كلیسا و حامیان خویش نقاشي كرد و شبیھ سحرانگیزي ازكاترینا سفورتسا از خود بھ جاگذاشت

. ج كردكاترینا دختر گالئاتتسو ماریا، دوك میالن، با جیروالمو ریاریو، جبار ظالم و حریص فورلي، ازدوا
رعایاي آن جبار بر او شوریدند، او را كشتند، و كاترینا و فرزندانش را اسیر كردند؛ اما  ١۴٨٨در 

كاترینا بھ اسیركنندگان خود وعده داد كھ اگر رھایش . سربازان وفادار بھ او قلعة شھر را حفظ نمودند
را پذیرفتند، اما فرزندانش را بھ  سازند، سربازان مزبور را بھ تسلیم وادار خواھد ساخت؛ آنان این وعده

وي چون بھ قلعھ درآمد، فرمان داد كھ درھاي آن را ببندند، و آنگاه رھبري . عنوان گروگان نگاه داشتند
وقتي شورشیان تھدید كردند كھ فرزندان او را خواھند كشت، از . مقاومت سربازان را خود بھ عھده گرفت
لودوویكو، . تواند پس از زادن آن باز آبستن شود دارد و مي فراز بار بھ آنان گفت كھ طفلي در رحم

فرمانرواي میالن، كاترینا را نجات داد، شورش بشدت سركوب شد، و اوتاویانو، پسر كاترینا، زیر نظر 
  . ما بار دیگر بھ احوال كاترینا خواھیم پرداخت. اش مقام امارت را اشغال كرد مادر آھنین اراده
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راونا، كھ زماني خلوتگاه امپراطوران روم : امیلیا، دو پایتخت قدیمي ھنوز برجایند در شمال و جنوب راه
قرن نھم قدیس مارینوس آبادي كوچكي بھ وجود   در اطراف صومعة. بود؛ و سان مارینو، جمھوري پایدار

ة ھاي نظامي دور سنگي، از حمالت تمام سركرده آمد كھ، بھ واسطة موضع قابل دفاعش بر رأس یك كوه
رسمًا از طرف پاپ اوربانوس ھشتم شناختھ شد، و از آن پس  ١۶٣١استقاللش در . رنسانس مصون بود

راونا، پس از آنكھ . یابد، مستقل مانده است تاكنون بھ لطف دولت ایتالیا، كھ فایدة زیادي در داشتن آن نمي
ولیوس دوم آن را جزو ی ١۵٠٩بھ تصرف ونیزیھا درآمد، بھ سعادت زود گذري نایل شد؛ در  ١۴۴١در 

ایاالت پاپي ساخت؛ سھ سال بعد ارتش فرانسھ، پس از نیل بھ فتحي در آن حوالي، خود را ذي حق دانست 
این تاخت و تاز چنان شھر را ویران كرد كھ تا جنگ جھاني دوم ھرگز بھ حال اول . كھ بر آن شھر بتازد

پیترو لومباردو از طرف برناردو بمبو، پدر  در آن شھر. بازنگشت، و آن جنگ نیز آن را دوباره فرسود
  ).١۴٨٣(بمبو كاردینال و شاعر، مأموریت یافت كھ طرحي براي آرامگاه دانتھ تھیھ كند 

  كھ در آن جادة امیلیا دقیقًا در جنوب رود روبیكون بھ انتھاي خود در ساحل –ریمیني

   

  

  از اوربینو، اواسط قرن شانزدھم، دان، وسط گلدان است، سفالینھ از فائنتسا؛ چپ و راست سركھ

وارد ) »بدسران«خاندان ماالتستا، یعني (كرد  از طریق خانداني كھ بر آن حكومت مي –رسد  آدریاتیك مي
افراد این خاندان نخست در اواخر قرن دھم بھ عنوان نایبان امپراطوري مقدس . عرصة تاریخ رنسانس شد
ت مرزي آنكونا، از جانب اوتو سوم، فرمانروایي داشتند و اینان بر ایاال. روم در تاریخ ظاھر شدند

بردند، و زماني از  كردند؛ گاه از پاپ فرمان مي ھاي گوئلف و گیبلین را بر ضد یكدیگر تحریك مي فرقھ
امپراطور؛ و بدین نحو، عمًال سلطة خود را بر آنكونا، ریمیني، و چزنا برقرار كردند و، مانند جباراني كھ 

كتاب شھریار، اثر ماكیاولي، . جز توطئھ، خیانت، و شمشیر پایبند نیستند، بر آنھا فرمان راندند چیز بھ ھیچ
جوواني ماالتستا زن خود فرانچسكا دا ریمیني و برادر خویش . انعكاس ضعیفي از اعمال حقیقي آنھا بود

. و ادبیات برقرار كرد ؛ كارلو ماالتستا شھرت خاندان خود را با ھواداري از ھنر)١٢٨۵(پائولو را كشت 
سیگیسموندو ماالتستا سلسلة خود را بھ اوج قدرت و فرھنگ رسانید، و در قتل نفس نیز گوي سبقت را از 

pyھاي متعددش چندین فرزند براي او آوردند، و در برخي موارد تقارن زایمان  معشوقھ. پیشینیان خود ربود
m
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گفتند كھ دختر خود را  ود را بھ بھانة زنا كشت؛ ميبار ازدواج كرد و دو زن خ آنان باعث زحمت بود؛ سھ
آبستن كرده، و قصد ارتكاب عمل شنیع با پسر خود داشتھ است، ولي آن پسر او را با خنجر آختھ از خود 

داده است؛  رانده است؛ و شھوت خود را با جسد زني آلماني اطفا كرده كھ مرگ را بر آغوش او ترجیح مي
اش، ایزوتا دلیي آتي،  بھ آخرین معشوقھ. ال عنیف فقط گفتة دشمنانش دردست استھذا، دربارة این اعم مع

عشقي شیدایي داشت و سرانجام با او ازدواج كرد؛ پس از مرگ وي، یادگاري در كلیساي سان فرانچسكو 
 .»بھ یاد ایزوتاي ملكوتي صفات«: براي او برپا كرد و دستور داد تا این جملھ را در پاي آن حك كردند

ظاھرًا منكر خدا و خلود روح بود؛ خوش داشت كھ ظرف آب مقدس كلیسا را بھ مركب بیاالید و مؤمنان را 
  .ھنگام تطھیر با آن آب آلوده ببیند

سردار الیقي بود؛ در رشادت، و ھمچنین در تحمل تمام . آزرد دستیازي بھ انواع جنایات ھرگز او را نمي
كرد،  سرود، التیني و یوناني تحصیل مي شعر مي. تي بسزا داشتمشقاتي كھ الزمة خدمت نظام است، شھر

برد؛ مخصوصًا بھ لئون باتیستا آلبرتي  نواخت و از مصاحبت آنان لذت مي و دانشوران و ھنرمندان را مي
. و بھ او مأموریت داد تا كلیساي جامع سان فرانچسكو را بھ یك معبد رومي تبدیل كند  ورزید، مھر مي

یساي قرن سیزدھم را، كھ بھ سبك گوتیك ساختھ شده بود، بھ حال خود واگذاشت و فقط روكار آلبرتي آن كل
. برداري شده بود جلو آن را تبدیل بھ یك نماي كالسیك كرد كھ از روي طاق آوگوستوس در ریمیني نمونھ

بدي طرح كرد، ضمنًا نقشة پوشاندن جایگاه ھمسرایان را با گن. م بود ق ٢٧تاریخ ساختمان این طاق سال 
اما آن گنبد ھرگز ساختھ نشد؛ در نتیجھ، آن كلیسا منظرة نامطبوعي یافت و موجب شد كھ معاصران 

ھنري كھ سیگیسموندو با آن داخل كلیسا را آراست . بخوانند) معبد بدسر(آلبرتي آن را تمپیو ماال تستیانو 
  و دالدر یك فرسكو فروزان، كار پیر. حتي نوعي پیروزي براي شرك بود

شود كھ در برابر قدیس حامي خود زانو زده است؛ اما این تقریبًا  فرانچسكا، تصویر سیگیسموندو دیده مي
ھاي این كلیسا دفن شده، و روي سنگ قبر او،  ایزوتا در یكي از نمازخانھ. تنھا نشانة مسیحیت در كلیسا بود

؛ در »ریمیني، زیبایي و تقوا و جالل ایتالیابھ ایزوتا «: این جملھ نقش شده بود  بیست سال پیش از مرگش،
. نمازخانة دیگري، تصویرھایي از مارس، مركوریوس، ساتورنوس، دیانا، و ونوس تھیھ شده بود

. دوتچو بودند  دیوارھاي كلیسا با نقوش برجستة مرمرین عالي آراستھ شده بودند كھ بیشتر كار آگوستینو دي
دادند و بھ  خوان، و ھنرھا و علوم را در قالب اشخاص نشان مي نغمھ ھا، پسران این نقوش ساتیرھا، فرشتھ

پاپ پیوس دوم، كھ دوستدار ھنر كالسیك بود، این . طغراي سیگیسموندو و ایزوتا آراستھ شده بودند
زیرا چندان مشحون از اشكال مشركانھ بود كھ دیگر یك … نام داده بود» معبد مشركان«ساختمان جدید را 

خواستند ارباب انواع  رفت، بلكھ بیشتر براي كافراني مناسب بود كھ مي یحي بھ شمار نميعبادتگاه مس
  .مشركان را ستایش كنند

، پاپ پیوس سیگیسموندو را مجبور ساخت كھ والیات خود را بھ كلیسا )١۴۵٩(در پیمان صلح مانتوا 
پ توقیع تكفیر او را صادر نمود و او گر سلطة خود را بر آنھا تجدید كرد، پا وقتي آن جبار حیلھ. بازگرداند

. را بھ بدعت، قتل اقربا، زنا با محارم، ھتك ناموس، خیانت، پیمانشكني، و توھین بھ مقدسات متھم كرد
اما . سیگیسموندو بھ آن توقیع خندید و گفت كھ آن اتھام از اشتھاي او بھ غذا و شراب چندان نكاستھ است

، او با زانو زدن در برابر نمایندة ١۴۶٣نشور بر او غلبھ كرد؛ در حوصلھ، اسلحھ، و استراتژي پاپ دا
چون ھنوز كارمایة خود را از دست نداده . و بخشوده شد  پاپ توبھ كرد، قلمرو خود را بھ كلیسا تسلیم نمود،

بود، بھ فرماندھي یك ارتش ونیزي در چند نبرد علیھ تركھا فاتح شد و با چیزي، كھ بھ نظر او بھ قدر 
این چیز خاكستر جمیستوس پلتون . تخوانھاي بزرگترین قدیسان ارزش داشت، بھ ریمیني بازگشتاس

بزرگترین فیلسوف افالطوني یونان بود، یعني ھمان كس بود كھ پیشنھاد كرده بود بھ جاي مسیحیت یك دین 
خویش » معبد«ر سیگیسموندو این گنجینة خود را در قبر باشكوھي در كنا. شركت نو افالطوني اختیار شود

ما در بحث تركیبي خود از رنسانس نباید او را . چشم از جھان فروبست) ١۴۶٨(سھ سال بعد . دفن كرد
py  .فراموش كنیم
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اگر سیگیسموندو را نمایندة آن اقلیت كوچك اما متنفذي بدانیم كھ بھ نحوي كمابیش آشكار از ایمان قرون 
اي از آن ایمان وجود داشت كھ آتش آن ھنوز در  نة زندهوسطایي مسیحیت دست كشیده بودند، در لورتو نمو

براي یافتن این نمونھ ما فقط باید كرانة آدریاتیك را از ریمیني تا درون ماركھ . قلب ایتالیاییھا فروزان بود
كردند تا خانة مقدس را زیارت  ھر سال، در دورة رنسانس، ھزاران زایر بھ لورتو سفر مي. تـعقیب كـنیم

بنابھ روایتي، مریم و یوسف و عیسي در آن خانھ . ر زمان حاضر نیز وضع بھ ھمین منوال استد -كنند 
  در ناصره زندگي كرده 

آسایي بھ وسیلة فرشتگان نخست بھ دالماسي  بودند، و آن خانھ، بنابر ھمان روایت عجیب، بھ طرز معجزه
در . ار در نزدیكي ركاناتي انتقال یافتغ و پس از آن از فراز آدریاتیك بھ یك بیشھ و ). ١٢٩١(برده شد 

اطراف آن خانة سنگي، یك پردة مرمرین، كھ طرح آن را برامانتھ تھیھ كرده بود، ساختھ شد، و آندرئا 
اي بھ آن افزود؛ كلیسایي بھ نام سانتواریو توسط جولیانو دا مایانو و جولیانو دا  سانسووینو تزیینات مجسمھ

اي از مریم و  در یك محراب كوچك درون خانة مقدس، مجسمھ. ساختھ شد) ١۴۶٨تاریخ اتمام، (سانگالو 
پس از آنكھ . دانستند كودك او از چوب سرو سیاه قرار داشت كھ مؤمنان آن را ساختة دست قدیس لوقا مي

بھ وسیلة حریق منھدم شد، بھ جاي آنھا بناھاي مشابھي ساختھ و با جواھر و  ١٩٢١این ساختمانھا در 
این نیز قسمتي از . سوخت یمتي آراستھ شد، و چراغھاي نقره شب و روز در جلوخان آنھا ميسنگھاي ق

  .رنسانس بود

IV – اوربینو و كاستیلیونھ  

اي  بھ فاصلة سي و دو كیلومتر از آدریاتیك، در میان راه بین لورتو و ریمیني، بر زایدة بلند خوش منظره
در قرن پانزدھم یكي از  - ھ مساحت صدوچھار كیلومتر مربعب - از كوھھاي آپنن، امیرنشین كوچك اوربینو
آن سرزمین سعادتمند دویست سال پیش از آن بھ ملكیت . مھمترین مراكز تمدن در روي زمین بود

اي بھ نام مونتھ فلترو در آمده بود كھ مردان آن بھ عنوان سركردگان نظامي ثروت اندوختھ بودند؛  خانواده
فدریگو دا مونتھ فلترو، . رساندند ام گردآورده بودند، خردمندانھ بھ مصرف ميوگرچھ آن ثروت را بھ حر

- ١۴۴۴(با مھارت و عدالتي كھ حتي در امارت لورنتسو باشكوه ھم نظیر نداشت، مدت سي و ھشت سال 
در خدمت ویتورینو دا فلتره با خردمندي بھ تحصیل پرداخت، و زندگیش . بر اوربینو فرمان راند) ١۴٨٢
ضمن فرمانروایي بر اوربینو، بھ . شد ر عالیترین ستایشي بود كھ دربارة آن استاد نجیب ادا ميدر خو

ھرگز در ھیچ . شد دار مي مزدوري ناپل، میالن، فلورانس، و قلمرو كلیسا، سرداري ارتشھاي آنھا را عھده
مھ، شھري را با جعل یك نا. نبردي شكست نخورد و نگذاشت دامنة جنگ بھ سرزمین خودش سرایت كند

ھذا رئوفترین فرمانده آن زمان بھ شمار  مع. تسخیر كرد و ولترا را بھ نحو كامل مورد چپاول قرارداد
توانست،  درآمدش چندان كافي بود كھ مي. در زندگي كشوري مردي بسیار امین و شرافتمند بود. رفت مي

اسلحھ و بدون محافظ  میان اتباعش بي بدون دریافت مالیات سنگین از رعایا، كشور خود را اداره كند؛ در
ھر بامداد، در باغي كھ از ھر . آمیز آنان نسبت بھ خود مطمئن بود شد، زیرا از صمیمیت مھر ظاھر مي

نشست و بھ  داد؛ و ھر پسین بھ قضاوت مي خواست با او سخن گوید بار مي طرف بازبود، ھركس را كھ مي
داد، در زمان فراواني  كرد، بھ دختران یتیم جھاز مي تگیري ميمستمندان را دس. داد زبان التیني رأي مي

  انباشت غلھ مي

شوھر و پدري خوب و . بخشید فروخت، و وام خریداران تنگدست را مي و ھنگام نایابي آن را ارزان مي
  .دوستي بخشنده بود

براي خود و دربارش، و پانصد كارمند دولت، كاخي ساخت كھ بیشتر مركز اداري و دژ ادبیات  ١۴۶٨در 
لوچانو لورانا، یكي از اھالي دالماسي، آن كاخ را چنان نیكو طرح كرده بود . و ھنر بود تا یك قلعة دفاعي

این كاخ، نماي چھار . یھ كندكھ لورنتسو د مدیچي بھ باتچو پونتلي دستور داد تا از روي آن كپیھایي تھ
دارد، و داراي یك حیات خلوت با  مثقباي با چھار قوس مطبق در وسط كھ در ھر طرف یك برج  طبقھ
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كاریھا و بخاریھاي مجلل خود  كندهاما ھنوز با. اطاقھاي كاخ اكنون بیشتر خالي ھستند. طاقگان زیباست
آمدند آنھایي بودند كھ  اطاقھایي كھ فدریگو را بیشتر خوش مي. نمایانند ذوق و زندگي تجملي آن زمان را مي

آورد و ھمانجا با ھنرمندان، دانشوران، و شاعراني كھ از دوستي و  او كتابھاي خود را در آنھا گرد مي
ارسطو را بر . او خود با كمالترین فرد سرزمین خویش بود. كرد يشدند گفتگو م حمایت او مستفید مي
را كامًال مطالعھ  –اخالق نیكوماخوس، كتاب سیاست، و فیزیك  –داد، و آثار ارسطو  افالطون ترجیح مي

كرد از یادداشتھاي مربوط  شك بھ این سبب كھ احساس مي دانست، بي تاریخ را از فلسفھ برتر مي. كرده بود
آثار . تواند دانش بیشتري دربارة زندگي بیندوزد تا از شبكة بغرنجي از فرضیات انساني انسان مي بھ رفتار

ھاي آباي مسیحي و فیلسوفان  نوشتھ. داشت كالسیك را، بدون تسلیم ایمان مسیحي خود بھ آنھا، دوست مي
ل و خار راه شنید؛ در صلح و جنگ، نقطة مقاب خواند، و ھر روز دعاي قداس را مي مدرسي را مي

ھاي آباي مسیحي، ادبیات قرون وسطي، و آثار كالسیك  اش از نوشتھ كتابخانھ. سیگیسموندو ماالتستا بود
مدت چھارده سال سي كاتب را در كاخ خود نگاه داشت تا از كتب خطي یوناني و التین . انباشتھ بود

با كتابدار خود، . جامعترین كتابخانھ شد اش، بعد از كتابخانة واتیكان، رونوشت بردارند؛ تا آنكھ كتابخانھ
اش شود، زیرا ھر دو كتاب  وسپازیانو دا بیستیتچي، ھم عقیده بود كھ ھیچ كتاب چاپي نباید وارد مجموعھ

دانستند، از حیث صحافي و نگارش و تذھیب، یك اثر ھنري  انتقال افكار مي  گونھ كھ وسیلة را، ھمان
بي كھ در كاخ بود با دقت بركاغذ پوست گوسالھ نوشتھ، بھ تصاویر بھ ھمین جھت، ھركتا. پنداشتند مي

  .شد اي صحافي مي مینیاتور مصور، و در جلدي چرمین با قالب نقره

كتابخانة واتیكان، كھ مجموعة كتب فدریگو را خرید، . نقاشي مینیاتور در اوربینو ھنري محبوب بود
یانو و چند تن دیگر مصور شده بود بسیار ارج را كھ توسط وسپاز» انجیل اوربینو«مخصوصًا دوجلد 

  فدریگو بھ ما دستور داد كھ این عالیترین كتابھا«: گوید وسپازیانو مي. نھد مي

براي تزیین دیوارھاي قصر فدریگو، فرشینھ بافان ماھر را از » .را تا سرحد امكان زیبا و پرارج سازیم
ون یوستوس فان گنت را از فالندر، پذرو بروگتھ را نقاط دیگر بھ سرزمین خود آورد؛ ھمچنین نقاشاني چ

و نیز ملوتتسو دا   از اسپانیا، پائولو اوتچلو را از فلورانس، پیرو دال فرانچسكا را از بورگوسان سپولكرو،
ملوتتسو در آنجا دو تا از زیباترین تصایور خود را رسم كرد كھ در آنھا پرورش . فورلي را نزد خود آورد

یكي از این دو . نمایاند اي از فدریگو، مي را در دربار اوربینو، با تك چھره) ني ادبیات و فلسفھیع(  ،»علوم«
اي بھ  از این نقاشان، و ھمچنین از فرانچا و پروجینو، انگیزه. اكنون در لندن، و دیگري در برلین است

وقتي سزار . رافائل بود پیشواي این مكتب پدر. وجود آمد كھ باعث پیدایش مكتب مستقلي در اوربینو شد
 ١,٨٧۵,٠٠٠(دوكاتو  ١۵٠,٠٠٠ھاي ھنري كاخ اوربینو شد؛ ارزش آنھا  مالك گنجینھ ١۵٠٢بورژیا در 

  .برآورد گردید) دالر؟

پاپ سیكستوس چھارم او را بھ مقام دوكي ارتقا داد . فدریگو معدودي دشمن و عدة زیادي دوست داشت
، از )١۴٨٢(بھ ھنگام مرگ . كرد» شھسوار گروه زانوبند«و را ھنري ھفتم پادشاه انگلستان ا). ١۴٧۴(

پسر او، گویدوبالدو، در تعقیب . اي سعادتمند و سنتي الھامبخش از آرامش و عدالت باقي گذاشت خود خطھ
رویة پدر سعي وافي بھ عمل آورد، اما مرض مانع انجام كارھاي نظامیش شد و در قسمت اعظم زندگي 

الیزابتا . با الیزابتا گونتساگا، خواھر شوھر ایزابال، ماركیز مانتوا، ازدواج كرد ١۴٨٨در . ناتوانش ساخت
شاید او از اینكھ شوھرش نیز ناتوان . نیز غالبًا علیل بود و بر اثر ضعف جسماني طبعي جبان و سلیم داشت

بھ ھمین . گفت راضي است بھ اینكھ با شویش مثل خواھر زندگي كند كرد؛ مي بود، احساس آرامش مي
توان گفت كھ الیزابتا براي شوي  اما مي. كردند جھت ھر دو از نزاع معمول بین زن و شوھر اجتناب مي

كرد و ھرگز او را در محنتھایش تنھا  خویش بیشتر مادر بود تا خواھر؛ با مھرباني از او پرستاري مي
رقت احساسات و مھر خانوادگي شدیدي ھاي او بھ ایزابال از این جھت گرانبھا ھستند كھ  نامھ. گذاشت نمي

وقتي كھ ایزابالي با نشاط . اعتنایي بود نمایانند كھ گاه در ارزشھاي اخالقي دورة رنسانس مورد بي را مي
py  :آمیز را براي او فرستاد پس از یك مالقات دو ھفتگي بھ مانتوا بازگشت، الیزابتا این نامة مھر
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ام، بلكھ خود  ایجاد كرد كھ خواھر عزیزي را از دست داده عزیمت شما نھ تنھا این احساس را در من
دانم اندوه خود را چگونھ تسكین دھم، جز اینكھ ھر ساعت براي شما نامھ  نمي. زندگي نیز مرا ترك كرد

كنم  توانستم غمي را كھ احساس مي اگر مي. خواھم بر زبان آرم بر صفحة كاغذ نقش كنم بنویسم و آنچھ مي
و اگر از ترس آزردن شما نبود، . گشتید كنم كھ شما از روي رحم بھ سوي من باز مي ان ميابراز دارم، گم

آمدم، اما چون ھیچ یك از این دو كار ممكن نیست، با احترامي كھ براي آن واالحضرت  خود بھ دنبالتان مي
كھ ھمواره یاد شما را توانم كرد این است كھ استدعا كنم گاھي مرا بھ خاطر آورید و بدانید  قایلم، آنچھ مي

  .در قلب خود خواھم داشت

پس از پایداري در وفا، «یكي از مسائلي كھ در دربار گویدوبالدو و الیزابتا مورد بحث بود این بود كھ 
این دو زوج جوان » .شریك در شادي و اندوه«: و پاسخ آن چنین بود» چیز بھترین دلیل عشق است؟ چھ

، سزار بورژیا، پس از ابراز دوستي ١۵٠٢در نوامبر . بھ دست دادنددالیل فراوان در صحت این امر 
ناگھان ارتش خود را بھ سوي اوربینو متوجھ ساخت و ادعا كرد كھ آن خطھ ملك   بسیار با گویدوبالدو،

ھاي خود را نزد دوكا  بانوان اوربینو الماسھا، مرواریدھا، گردنبندھا، بازوبندھا، و انگشتر. كلیساست
اما خیانت بورژیا وقتي براي مقاومت باقي . ا مخارج یك بسیج ناگھاني را براي دفاع تأمین كنندآوردند ت

گرفت  شد بآساني طعمة نیروي تعلیم یافتھ و بیرحمي قرار مي نگذاشت؛ ھر قوایي كھ در اوربینو تجھیز مي
ا ترك كردند، بھ دوكا و دوكسا ملك و ثروت خود ر. كھ در حال پیشرفت بود؛ و خونریزي سودي نداشت

چیتا دي كاستلو و از آنجا بھ مانتوا گریختند، و در آن شھر با مھرباني و ھمدردي بسیار مورد پذیرایي 
از ایزابال و   ترسید مبادا گویدوبالدو در آنجا ارتشي تجھیز كند، بورژیا، كھ مي. ایزابال قرار گرفتند

براي حفظ مانتوا، گویدوبالدو و الیزابتا بھ ونیز  شوھرش خواست كھ او را با زنش از خود براند؛ الجرم،
چند ماه بعد بورژیا و پدرش، آلكساندر . رفتند كھ سناي بیباك آن بھ آن دو پناه داد و معاششان را تأمین كرد

. ششم، در رم بھ تب ماالریاي سختي مبتال شدند؛ پاپ مرد، سزار شفا یافت، اما دچار ضعف شدید مالي شد
لیھ پادگان سزار قیام كردند، آن را از شھر راندند، و با سرور فراوان بازگشت گویدوبالدو و مردم اوربینوع

دوكا برادرزادة خود فرانچسكو ماریا دال رووره را بھ جانشیني خویش ). ١۵٠٣(الیزابتا را خوشامد گفتند 
سالي از خطر مصون برگزید؛ و چون او خواھر زادة پاپ یولیوس دوم نیز بود، آن امارت كوچك براي ده 

  .ماند

گویدوبالدو گرچھ . دربار اوربینو نمونة فرھنگي و اخالقي ایتالیا شد) ١۵٠٨- ١۵٠۴(در پنج سال بعد 
دوستدار ادبیات كالسیك بود، استعمال ادبي زبان ایتالیایي را ترغیب كرد؛ در دربار او بود كھ یكي از 

). ١۵٠٨حد (راي اولین بار بھ روي صحنھ آمد ب -كاالندرا اثر بیبیتا –نخستین كمدیھاي ایتالیا 
نشستند؛   سازان و نقاشان مناظري براي آن نمایش ساختند؛ تماشاگران بر زمین، روي فرش، مجسمھ

ھا رقصھایي اجرا  نواخت؛ كودكان پیش درآمدي خواندند؛ بین پرده اركستري كھ پشت صحنھ مخفي بود مي
كرد، چند شعر انشاد نمود؛ نغمة بدون آوازي با چند ویول  زي ميشد؛ و در پایان كسي كھ نقش كوپیدورا با

گرچھ دربار اوربینو اخالقیترین دربار در ایتالیا . اجرا شد، و یك دستة چھار نفري آوازي عشقي خواندند
 –رفت، مركز نھضتي نیز بود كھ شأن زن را باال برد و دوست داشت كھ از عشق سخن گوید  بھ شمار مي

رھبر زندگي فرھنگي دربار، الیزابتا بود كھ در عشق افالطوني نظیر . ي یا غیر فلسفيعشق افالطون
عناصر دیگري كھ . نداشت و نیز امیلیاپیو، كھ تا پایان عمر بیوة پاك و غمگین برادر گویدوبالدو باقي ماند

  -بمبو شاعر، بیبیناي نمایشنامھ: كردند عبارت بودند از بھ اعتالي این محفل یاري مي

ھاي خوش خود  نویس؛ برناردو آكولتي، خوانندة مشھور، معروف بھ اونیكو آرتینو، كھ مجلس را با نغمھ
. اش صحبت شد آراست؛ و نیز كریستوفورو رومانو پیكرتراش، كھ در فصل مربوط بھ میالن درباره مي

لورنتسو؛ اوتاویانو جولیانو د مدیچي، پسر : نجیبزادگاني كھ در این مجمع شركت داشتند عبارت بودند از
فرگوزو، كھ بزودي دوج جنووا شد؛ برادر وي فدریگو، كھ بعدًا بھ منصب كاردینالي رسید؛ و لویس 

سرشناسان دیگري گاه و بیگاه بھ این محفل . كانوسایي، كھ بزودي بھ سفارت پاپ در فرانسھ نایل شد
دولت، شاعران، دانشوران، ھنرمندان،   سرداران، كارمندان بلند پایة  روحانیان عالیمقام،: پیوستند مي

این شخصیتھاي مختلف شبھا در سالن . آمدند فیلسوفان، موسیقیدانان، و سایر متشخصاني كھ بھ اوربینو مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



در آن مجالس انس و . كردند خواندند، و بازي مي رقصیدند، مي كردند، مي آمدند، صحبت مي  دوكسا گرد مي
  .بھ اوج رنسانسي خود رسید –و فرھیختھ، جدي یا فكاھي مسایل مھم  بررسي مؤدبانھ - ادب، ھنر سخنوري

ھمین محفل مھذب بود كھ كاستیلیونھ آن را در یكي از مھمترین كتابھاي رنسانس بھ نام درباري بھ 
او خود در . كند، و مقصود او از كلمة درباري مرد نیك آیین بود صورتي رؤیایي و شاعرانھ وصف مي

پسر و شوھري خوب، مردي شریف و متواضع حتي در میان جامعة فاسق رم،   :ودنیكومنشي نمونھ ب
دیپلماتي شایستھ كھ مورد تكریم دوست و دشمن بود، دوستي وفادار كھ ھرگز كالم درشتي نسبت بھ ھیچ 

رافائل خوي . كس بر زبان نراند، نیكمردي بھ بھترین معني كلمھ، و كسي كھ ھمواره بھ فكر دیگران بود
صورتي بغایت متفكر، : سازد مجسم مي) موزة لوور(اش  انگیزي در تك چھره ي او را بھ طرز شگفتباطن

دھد كامیابي صاحبش درسیاست بیشتر  اي بي نیرنگ كھ نشان مي مویي مشكین، و چشماني آبي رنگ؛ قیافھ
در زن، ھنر،  نمایاند او دوستدار زیبایي مرھون جاذبة شخصي و پاكدامني او بوده است؛ وجناتي كھ مي

  .آداب، و شیوة نگارش بوده است، با حساسیت یك شاعر و ادراك یك فیلسوف

وي پسر كنت كریستوفورو كاستیلیونھ بود كھ ملكي در سرزمین مانتوا داشت و با یكي از دختران خانوادة 
بار بھ در) ١۴٩۶(در ھجدھسالگي . گونتساگا، از خویشان ماركزه جان فرانچسكو، ازدواج كرده بود

طینتي، خوش آدابي، و شایستگي متنوع خود در كارھاي  لودوویكو در میالن فرستاده شد و كسان را با نیك
وقتي پدرش مرد، مادرش او را بھ ازدواج و تعقیب حرفة . قھرماني، ادبیات، موسیقي، و ھنر مفتون ساخت
ن بدھد، در مورد ازدواج توانست دربارة عشق داد سخ موروثیش ترغیب كرد؛ اما گرچھ بالداساره مي

بھ . او را ھفده سال در انتظار گذاشت  بسیار افالطوني بود؛ و پیش از آنكھ بھ خواھش مادر تسلیم شود،
ارتش گویدوبالدو پیوست، اما در كار نظام نھ تنھا كامیاب نشد، بلكھ ضمن یك حادثھ قوزك پایش نیز 

بھ سر برد، زیرا ھواي كوھستان و سخن زیبا، و نیز  در كاخ اوربینو شفا یافت و یازده سال در آن. شكست
  الیزابتا زیبا نبود، شش سال بزرگتر از او، و تقریبًا بھ. آمد الیزابتا، او را بس خوش مي

اندازة او سنگین اندام بود؛ اما روح نجیبش جان او را اسیر كرده بود؛ بالداساره تصویر او را در اطاق 
گویدوبالدو این مسئلھ را با اعزام او . ه و غزلھایي در وصف او سروده بوداي پنھان كرد خود در پس آینھ

، اما بالداساره از اولین فرصت براي بازگشتي شتابان استفاده )١۵٠۶(بھ مأموریتي در انگلستان حل كرد 
ك كرد؛ دوكا دریافت كھ مھر او بھ الیزابتا بیضرر است، و از راه لطف راضي شد كھ با او و الیزابتا ی

و پس از رفتن او، ) ١۵٠٨(كاستیلیونھ تاھنگام مرگ دوكا در آنجا ماند . محفل انس سھ نفري ترتیب دھد
این جھان مھر و اخالص بیشایبة خود را با بیوة او ادامھ داد، تا آنكھ لئو دھم برادرزادة گویدوبالدو را از 

  ).١۵١٧(امارت خلع كرد و برادرزادة خود را بر سریر فرمانروایي نشاند 

آنگاه بھ ملك كوچك پدري خود در نزدیكي مانتوا بازگشت و از روي دلسردي با ایپولیتا تورلي، كھ بیست 
تدریجًا دلبستة او شد؛ نخست او را ھمچون كودكي دوست . و سھ سال از خودش جوانتر بود، ازدواج كرد

ص خود را، چنان كھ باید سان مادري؛ دانست كھ ھرگز پیش از آن زنان را، یا شخ داشت، سپس بھ مي
اي بھ بار آورد؛ اما ایزابال او را تشویق كرد كھ  نشناختھ است، و این تجربة جدید خوشحالي عمیق و بیسابقھ

بھ سفارت مانتوا در رم برود؛ او با اكراه بھ این مأموریت رفت و زن خود را تحت مراقبت مادر او در 
  :سوي آلپ از زن خود دریافت كردبزودي نامة مھرآمیزي از آن . ھمانجا گذاشت

سھ بار شدیدًا تب . اما خود من حالم بدتر است. كنم خشنودت سازد ام كھ گمان مي من دختر كوچكي زاییده
نویسم، زیرا ھنوز حالم خوب نیست، و  دیگر چیزي نمي. كردم؛ حاال بھترم و امیدوارم كھ تب بازنگردد

  .تو، كھ قدري از درد رنجور است، ایپولیتاي تو زن -دانم خود را از صمیم قلب از آن تو مي

. چندي پس از نوشتن آن نامھ ایپولیتا درگذشت، و عشق كاستیلیونھ بھ زندگي نیز با او از میان رفت
pyھمچنان بھ خدمت ایزابال و ماركزه فدریگو در رم ادامھ داد؛ اما حتي در دربار مھذب لئو دھم نھ تنھا 

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



مانتوا را از دست داد، بلكھ كمال شخصي، محبت، و لطف رفتاري را كھ  آرامش زندگي در خانة خود در
  .در اوربینو یعني آن محفل آرمانھاي شیرینش داشت، نیز گم كرد

كتابي كھ او را بھ نسلھاي بعد  - ، در رم بھ پایان رساند)١۵٠٨(كتابي را كھ در اوربینو شروع كرده بود 
ساخت، و رفتاري كھ چنین مردي  بود كھ مرد نیكومنش را مي منظور از آن كتاب تحلیل شرایطي. شناساند

كاستیلیونھ محاورات آن محفل را با شیوة تخیلي نگاشتھ است؛ شاید برخي از . كرد را از دیگران ممتاز مي
اي مھذب ساخت و در كتاب خود منعكس كرد؛ نامھاي  چیزھایي را كھ در آن شنیده بود بھ روش پسندیده

كرد؛  كھ در آن شركت داشتند ذكر كرد و بھ آنان احساساتي داد كھ با خویشان تطبیق مي مردان و زناني را
. گونھ، سرود تغزلي زیبایي را كھ خود در وصف عشق افالطوني ساختھ بود در دھان بمبو گذاشت بدین

  آنگاه دستنویس كتاب را

اده از نام خود دارد یا نھ؛ بمبو نیكخو نزد بمبو فرستاد تا ببیند آیا آن منشي عالیمقام پاپ اعتراضي بھ استف
چاپ نكرد؛ آنگاه، یك سال پیش از  ١۵٢٨با این حال آن مصنف جبان كتاب خود را تا . اعتراضي نكرد

مرگش، آن را بھ جھان تسلیم كرد، فقط بھ این جھت كھ چند تن از دوستانش با انتشار چند نسخھ از آن در 
سر  ١۵۶١آن كتاب در عرض ده سال بھ فرانسھ ترجمھ شد؛ و در . رم بھ این كار مجبورش ساختھ بودند

ھابي آن را با ترجمة خود تبدیل بھ یك اثر كالسیك بدیع و جالب انگلیسي كرد كھ تحصیلكردگان  تامس 
  . خواندند دورة الیزابت با رغبت مي

ن الزمة نیكومنشي كاستیلیونھ از عقیدة خود چندان مطمئن نبود، ولي مایل بود چنین پندارد كھ نخستی
بھ گمان او تحصیل آداب نیك و اندام و فكر موزون جز با پرورش یافتن در میان . اصالت نسبت است

اي براي آداب و  كساني كھ این صفات را دارا ھستند، ممكن نیست؛ اوًال او اشرافیت را پرورشگاه و وسیلھ
بایست در نوجواني سواركار خوب  اي مي هدانست؛ ثانیًا بھ نظر او ھر نجیبزاد موازین و ذوق لطیف مي

بایست بھ حدي برسد كھ خصال نظامي  بشود و فنون جنگ را بیاموزد؛ عشق بھ ھنرھاي آرام و ادبیات نمي
. را در افراد یك ملت ضعیف سازد، زیرا بدون این خصال ملت بزودي بھ بردگي دیگران درخواھد آمد

ن است مرد را داراي خوي سبعیتي كند، كھ براي اجتناب از آن ھذا، بھ قول او، افراط در جنگجویي ممك مع
یك جا چنین . بایست ضمن بار آمدن با مشقات سربازي، از نفوذ تلطیف كنندة زن نیز برخوردار شود مي
ھیچ درباري، ھرقدر ھم كھ بزرگ باشد، بدون زن نھ نرمشي خواھد داشت و نھ شادي و نھ «: نویسد مي

تواند خوش برخورد، پسندیده آداب، و شجاع باشد، و روش دلیري  درباري ميفروزشي؛ و نھ ھر فرد 
براي اعمال چنین نفوذ » .جوانمردان را پیشھ كند، مگر اینكھ با مصاحبت و عشق زنان انگیختھ شود

سازي، زن باید تا آنجا كھ ممكن است زن صفت باشد و در رفتار، آداب، گفتگو، و لباس نباید از  نجیب
زن باید جسم خود را بھ زیور مالحت بیاراید، سخن خود را با مھر بیامیزد، و روح . لید كندمردان تق

تنھا . خویش را با مالیمت پرورش دھد؛ از این رو باید موسیقي، رقص، ادبیات، و فن مصاحبت بیاموزد
بدن، «. قي استتواند بھ آن زیبایي دروني نایل شود كھ انگیزنده و مولد عشق حقی بدین وسیلھ است كھ مي

عشق چیزي جز » «.جسم است درخشد، منبع جھش زیبایي نیست، زیرا زیبایي بي كھ وجاھت در آن مي
آن كس كھ در فكر تملك بدن براي برخوردار شدن از زیبایي است، «اما » آرزوي التذاذ از زیبایي نیست؛

بھ یك عشق افالطوني آن كتاب با تبدیل شھسواري شھوتناك قرون وسطي » .سخت فریب خورده است
  .یابد خاتمھ مي - گذرد دلشكستگیي كھ زن بآساني از آن نمي –بیرنگ 

آن جھان آرماني مشحون از فرھنگ مھذب و تصوري كاستیلیونھ، در چپاول بیرحمانة رم فرو ریخت 
 چھ بسیار كھ فراواني ثروت موجب«: گوید كاستیلیونھ در یكي از عبارات پایان كتاب خود مي). ١۵٢٧(

تباھي است، ھمانطور كھ ایتالیاي نگونبخت، درگذشتھ و حال، ھم بھ علت فزوني مكنت و ھم بھ سبب سوء 
  كاستیلیونھ » .حكومت، طعمة ملتھاي بیگانھ واقع شده است

كلمنس ھفتم او را بھ عنوان سفیر پاپ . دانست شاید ھم تا حدي خود را براي بدفرجامي رم قابل مالمت مي
تا شارل پنجم را با دولت پاپ آشتي دھد؛ رفتارخود كلمنس مأموریت او را ) ١۵٢۴(بھ مادرید فرستاد 
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امپراطور وارد رم  وقتي بھ اسپانیا خبر رسید كھ نیروھاي. مشكل ساخت و باعث عدم موفقیت آن شد
اند، و نیمي از ثروت و زیبایي شگرفي را كھ یولیوس و لئو و صدھا ھنرمند  اند، پاپ را زنداني ساختھ شده

گونھ از قالب بالداساره درآمد كھ خون از یك رگ  اند، جان بھ ھمان در آنجا پدید آورده بودند از بین برده
در تولدو، درحالي كھ فقط پنجاه و یك سال داشت،  ١۵٢٩ل آن نیكترین نیكمرد دورة رنسانس بھ سا. بریده

  .درگذشت

رغم میل خود پس از پسرش ھنوز زنده بود، براي او، در   جسد او بھ ایتالیا برده شد و مادرش، كھ علي
جولیو رومانو طرح آن را ریخت، و . كلیساي سانتاماریا دلھ گراتسیھ در خارج مانتوا، آرامگاھي برپا كرد

اي كتیبة آن كالم خوشي گفت؛ اما آخرین عباراتي كھ برسنگ مزار كاستیلیونھ حك شد شعري بود بمبو بر
  :ترجمة آن شعر چنین است. كھ او براي آرامگاه زن خود سروده بود

  اي شوي عزیز، من اكنون در این جھان نیستم،

  زیرا سرنوشت جان مرا از جسم تو جدا كرده است؛

  ر نھاده شوم،اما وقتي كھ با تو در یك گو

  .و استخوانھاي من با آن تو بیامیزند، زندگي خواھم كرد

  .بھ موجب وصیت كاستیلیونھ، بقایاي جسد زن او بھ گور وي منتقل شد تا كنار جسم شوھر باشد

   فصل سیزدھم

  

  كشور پادشاھي ناپل

١- ١٣٧٨۵٣۴  

I –  آلفونسو بزرگمنش  

این سرزمین، در . در جنوب خاوري ماركھ و ایاالت پاپي، تمام خاك ایتالیا شامل كشور پادشاھي ناپل بود
جبھة دریاي آدریاتیك، شامل بنادر پسكارا، باري، بریندیزي، و اوترانتو بود؛ كمي در درونبوم، شھر 

چكمة ایتالیا بندر » ةپاشن«فودجا قرار داشت كھ موقعي پایتخت پر جنب و جوش فردریك دوم بود؛ بر 
آن یك ردجوي دیگر واقع بود؛ و درساحل جنوب باختري، » نوك پنجة«قدیمي تارانت قرار داشت، و در 

شكوه و جالل طبیعي این ناحیھ در سالرنو، آمالفي، : اراضي زیبایي بھ توالي یكدیگر قرار گرفتھ بودند
ناپل تنھا شھر . رسید رسرور ناپل بھ اعتال ميسورنتو، و كاپري زیاد بود و در شھر پرشور، پرغوغا، و پ

بزرگ در آن سرزمین بود، در خارج این شھر و بنادر، اراضي ھمھ كشاورزي و بھ وضع قرون وسطائي 
شد كھ در انتخاب گرسنگي یا  زمین بھ وسیلة سرفھا، بردگان، یا دھقاناني كشت مي: و ملوك الطوایفي بودند

این دھقانان در اختیار خاوندھایي بودند كھ حكومت . بودند» آزاد«اھن، كار براي یك لقمھ نان و یك پیر
شاه از آن زمینھا چندان درآمدي نداشت، و بھ . كرد جبارشان بر امالك وسیع با قدرت شاه معارضھ مي

pyھمین جھت مجبور بود مخارج دولت و دربار خود را از عواید امالك خود در آورد، یا از حاكمیت خویش 
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سان كھ موجب ضعیف شدن و از رونق افتادن تجارت  تأمین كند، حاكمیتي بھ حد اجحاف و بدان بر تجارت
  .گردد

شارل دوراتتسویي . رفت خاندان آنژو بر اثر سبكسریھاي ملكھ جوواناي اول بسرعت روبھ انحطاط مي
ھ تخت نشستن جوواناي دوم، گرچھ ھنگام ب). ١٣٨٢(دستور داد او را با ریسماني ابریشمین خفھ كردند 

سھ بار ازدواج كرد، شوھر دوم خود را تبعید . ، مانند سلف خویش عیاش بود)١۴١۴(چھل سال داشت 
رو شد، آلفونسو پادشاه آراگون و سیسیل را بھ یاري  چون با شورش روبھ. نمود، و شوھر سوم را كشت

  ).١۴٢٠(طلبید و او را پسر خوانده و وارث خویش خواند 

كھ در صدد تصاحب تاج و تخت ناپل است، وي را از ) و این ظن درست بود(یافت  اما چون بھ او ظن
آنژو واگذار كرد /، و ھنگام مرگ ملك خویش را بھ رنھ د)١۴٢٠(پسر خواندگي و وراثت خود انداخت 

پس از مرگ او جنگھاي طوالني بر سر وراثت درگرفت و آلفونسو با ھدف قرار دادن ناپل ). ١۴٣۵(
ھنگامي كھ گائتا را در محاصره داشت، بھ دست سربازان . ت و تاج آن را تصاحب كندكوشید تا تخ

با منطقي عالي، كھ یقینًا در مدرسھ . جنووایي اسیر و بھ میالن، نزد دوكا فیلیپو ماریا ویسكونتي، برده شد
ود، قدرت فراگرفتھ نشده بود، دوكارا متقاعد ساخت كھ اگر حكومت فرانسھ مجددًا در ناپل برقرار ش

فرانسھ، كھ میالن را از شمال و جنووا را از مغرب در برگرفتھ است، نیمي از ایتالیا را چون گازانبري 
. در میان خواھد فشرد و در نتیجھ خود ویسكونتي نخستین كسي خواھد بود كھ آن را احساس خواھد كرد

كامیابي او از خدا، وي را روانة ناپل فیلیپو این نكتھ را دریافت، اسیر خود را آزاد كرد، و با درخواست 
) ١۴۴٢- ١٢۶٨(ھاي بسیار فاتح شد، سلطنت خاندان انژو در ناپل  آلفونسو پس از نبردھا و دسیسھ. ساخت

اي قانوني  این غصب زمینھ). ١۵٠٣-١۴۴٢(خاتمھ یافت، و فرمانروایي سلسلة آراگون بر آن آغاز شد 
انگیز ایتالیا  بر ایتالیا بتازند، و این نخستین عمل در داستان غم ١۴٩۴براي فرانسویان تھیھ كرد تا در سال 

  .بود

آلفونسو از سلطنت جدید خود چندان شادمان بود كھ فرمانروایي آراگون و سیسیل را بھ برادر خویش خوان 
گذاشت تا  دھندگان را آزاد مي گرفت، وام دوم واگذاشت، خوان فرمانرواي رئوفي نبود؛ مالیات گزافي مي

. گرفت دوشید، و از یھودیان با تھدید بھ غسل تعمید پول مي مردم را بدوشند، آنگاه بھ نوبة خود آنان را مي
شد  افتاد؛ آلفونسو مالیاتھایي را كھ از بیبضاعتان گرفتھ مي اما بیشتر مالیاتھایش بھ دوش طبقة بازرگان مي

دانستند؛ او بین آنان بدون سالح، بدون  مي كاست و بھ بینوایان كمك كرد، مردم ناپل او را پادشاه خوبي
آورد، چندتن از زنان دربار خود را باردار  چون زنش فرزند نمي. كرد محافظ، و بدون ترس گردش مي

با حرارتي . كرد؛ زنش یكي از این رقیبان را كشت، و آلفونسو پس از آن دیگر ملكھ را بھ حضور نپذیرفت
  .داد ھ بھ وعظ گوش ميشد و صمیمان خاص در كلیسا حاضر مي

نواخت  بھ او نیز سرایت كرده بود، و او دانشوران كالسیك را چندان با سخاوت مي» تب اومانیسم«ھذا  مع
واال، فیللفو، مانتي، و سایر اومانیستھا را با خوشرویي بر سرمیز و در . لقب دادند» بزرگمنش«كھ وي را 

تربیت (كوروپایدیا   براي ترجمة) دالر؟ ١٢,۵٠٠(كراوان  ۵٠٠بھ پودجو . پذیرفت خزانة خود مي
دوكاتو مقرري ساالنھ  ۵٠٠، اثر گزنوفون، بھ زبان التیني پرداخت؛ براي بارتولومئو فاتسیو )كوروش

دوكاتو دیگر پس از اتمام آن بھ اوصلھ كرد؛  ١,۵٠٠آلفونسو بنویسد، و  تعیین كرد تا تاریخي بھ نام تاریخ
رفت، بعضي  ھر جا كھ مي. بین ادیبان توزیع كرد) دالر ۵٠٠,٠٠٠(دوكاتو  ٢٠,٠٠٠مبلغ  ١۴۵٨در سال 

داد تا یكي  برد؛ ھم در خانھ و ھم در اردوگاھھاي جنگي، ھمواره دستور مي از آثار كالسیك را با خود مي
  از آن آثار را 

وقتي كھ . داد ر ميخواستند آنھا را بشنوند با بھ ھنگام صرف غذا برایش بخوانند؛ و دانشجویاني را كھ مي
بقایاي جسدي كھ ظاھرًا متعلق بھ لیویوس بود در پادوا كشف شد، بكادلي را بھ ونیز فرستاد تا یكي از 

استخوانھاي آن را بخرد؛ ھنگامي كھ آن را آوردند، با چنان احترام خلوصي آن را پذیرفت كھ گویي یك 
اي بھ زبان التیني براي  وقتي مانتي خطابھ. نگرد مي یانواریوسناپلي مؤمن بھ جاري شدن خون قدیس 
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خواند، او از شیوة اصطالحي اصیل آن دانشمند فلورانسي چندان شاد شد كھ مگسي را كھ بر  آلفونسو مي
؛ !كند» سورچراني«صتش داد تا بروي آن عضو شاھانھ روي بینیش نشستھ بود نراند و تا پایان خطابھ رخ

بھ اومانیستھاي خود آزادي بیان كامل داد، حتي تا مرحلة بدعتگذاري و بیعفتي و آنان را در برابر دستگاه 
  .كرد تفتیش افكار حفظ مي

ا نزد ، التیني ر)١۴٠٧(او در رم متولد شد . ترین دانشمند دربار آلفونسو، لورنتسو واال بود برجستھ
لئوناردو بروني تحصیل كرد، و نسبت بھ این زبان چنان متعصب شد كھ در میان جنگھاي متعددش یكي ھم 

ھنگام تعلیم . اي بود براي تخریب زبان ایتالیایي، بھ منزلة یك زبان ادبي، و احیاي زبان التیني مبارزه
مشھور، بارتولوس، سرود؛ و در این التیني و علم معاني بیان در پاویا، قصیدة ھجایي شدیدي علیھ قاضي 

قصیده سبك متكلف التیني نویسي او را بھ مسخره گرفت و احتجاج كرد كھ فقط كسي كھ در التیني و تاریخ 
تواند قانون رم را بفھمد؛ دانشجویان حقوق دانشگاه از بارتولوس دفاع كردند، ھنرجویان  رم متبحرباشد مي

بعدًا . ھ بھ شورش كشید، و از واال خواستھ شد كھ دانشگاه را ترك گویدبھ حمایت واال برخاستند؛ كار مباحث
در یادداشتھایي دربارة عھد جدید، دانش لساني و خشم خود را بھ ترجمة التیني قدیس ھیرونوموس از كتاب 

مقدس معطوف و بسیاري از اشتباھاتي را كھ در آن كار شگرف واقع شده بود فاش ساخت؛ اراسموس 
در رسالة دیگري، بھ نام فصاحت زبان التیني، . اد واال را ستود، تلخیص كرد، و بھ كار بردبعدھا انتق

قواعدي براي سالست و خلوص زبان التیني بھ دست داد؛ التیني قرون وسطي را مسخره كرد؛ و منشآت 
در عصري كھ سیسرون مورد ستایش بود، . التیني بد بسیاري از اومانیستھا را برمال ساخت

  .رویة او دوستي در جھان برایش باقي نگذاشتھ بود. ینتیلیانوس را ترجیح داداوكو

اي را تحت عنوان در لذت و خیر حقیقي منتشر كرد كھ  مكالمھ ١۴٣١براي تأیید انفكاك خود از عرف، در 
ا براي اشخاص مكالمة سھ كس ر. اخالقي اومانیستھا را آشكار ساختھ بود انگیزي بي در آن با تھور شگفت

لئوناردو بروني را براي دفاع از مذھب رواقي، آنتونیو بكادلي را براي : كھ ھنوز زنده بود انتخاب كرد
سخني كھ از زبان . پشتیباني از مذھب اپیكوري، و نیكولو د نیكولي را براي آشتي دادن مسیحیت و فلسفھ

  بكادلي گفتھ شده بود چندان قوي بود كھ

كرد كھ ما باید طینت انسان  بكادلي چنین استدالل مي. دانستند خود واال مي خوانندگان آن را بدرستي از آن
در نتیجھ، غرایز ما . زیرا بھ وسیلة خدا خلق شده است؛ در حقیقت طبیعت و خدا یكي ھستند  را نیكو بدانیم،

توجیھ  خوبند؛ و میل طبیعي ما بھ لذت و سرور، خود بھ خود اعمال آنھا را بھ منزلة ھدف زندگي انسان
اي  ما غریزه. تمام لذات، اعم از نفساني یا عقالني، تا حدي كھ مضر و موذي واقع نشوند، خوبند. كند مي

العمر در ما  اي از عفت ھستیم كھ مادام بس نیرومند براي اعمال روابط جنسي داریم، و یقینًا فاقد غریزه
بكادلي از . لي است و نباید تقوا شمرده شودبنابراین، خودداري از روابط جنسي شكنجة غیر قابل تحم. باشد

گیرد كھ بكارت اشتباه و اتالف است؛ و یك روسپي براي نوع بشر ارزشمندتر  این استدالل چنین نتیجھ مي
  .است تا یك راھبھ

مردي بود با مخلوط نامتعادلي از . كرد داد، بھ این فلسفھ عمل مي واال تا آنجا كھ مئونتش اجازه مي
رفت و بھ دنبال كارھاي ادبي  از شھري بھ شھري مي. گویي تند، و تمایل زیاد بھ سخنعواطف، خوي 

وقتي آلفونسو او را بھ خدمت . درخواست شغلي در دبیرخانة پاپ كرد، ولي از آنجا رانده شد. گشت مي
یوس جنگید، و پاپ ائوگن ، پادشاه آراگون و سیسیل براي تصاحب تاج و تخت ناپل مي)١۴٣۵(خود درآورد 

). ١۴۴٧-١۴٣١(شمرد  كرد ناپل ملك از دست رفتة كلیساست، از دشمنان خود مي چھارم را، كھ ادعا مي
دانشمند متھوري چون واال، كھ بر تاریخ محیط بود، در جدل مھارت داشت، و چیزي ھم نداشت كھ از 

ن رسالة خود را بھ مشھورتری ١۴۴٠واال، تحت حمایت آلفونسو، در . دست بدھد، آلت خوبي علیھ پاپ بود
نام دربارة عطیة كاذب و بغلط باور شدة قسطنطین انتشار داد و در آن سند مربوط بھ این عطیھ را، كھ بھ 

-٣١۴(موجب آن نخستین امپراطور مسیحي حكومت دنیوي برتمام مغرب اروپا را بھ پاپ سیلوستر اول 
) ١۴٣٣(نیكوالي كوزایي بتازگي . ر دادمنتقل كرده بود، بھ عنوان مدركي مجعول مورد حملھ قرا) ٣٣۵

اي بھ نام دربارة پیمان كاتولیك، كھ براي شوراي بال نوشتھ بود، جعلي بودن آن سند را برمال  در رسالھ
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نیكوالي كوزایي نیز میانة خوبي با ائوگنیوس چھارم نداشت، اما انتقاد تاریخي واال بھ زبان . ساختھ بود
كھ مسئلھ را براي ھمیشھ حل ) ھرچند خود حاوي اشتباھات زیاد بود(ده بود التیني از آن سند چندان شكنن

  .كرد

من نھ تنھا «: واال چنین نوشت. جنگیدند واال و آلفونسوتنھا بھ حملة ادبي قانع نبودند، بلكھ واقعًا با پاپ مي
. توھینھاي لفظي كوبیدالطبع را با شدیدترین  ؛ و ائوگنیوس نسبتًا سلیم»كنم بر مرده بلكھ بر زنده حملھ مي

داشت، زیرا قسطنطین اختیار دادن چنین  بود، كمترین اعتباري نمي حتي اگر این سند عطیة موثق ھم مي«
واال با مسكوت » .كرد اي را نداشت؛ و در ھر حال جنایات دستگاه پاپ براي الغاي آن كفایت مي عطیھ

دھد كھ چون آن سند عطیھ  را چنین پایان ميگذاردن بخششھاي ارضي پپن و شارلماني بھ پاپ، بحث خود 
بھ گفتة واال، فساد كلیسا، . جعلي است، پس حكومت دنیوي پاپھا بھ مدت ھزار سال غصبي بوده است

  سلطة«جنگلھاي ایتالیا، و 

واال مردم را بھ قیام علیھ . از آن قدرت دنیوي ناشي شده است» خرد كننده، وحشیانھ، و ظالمانة كشیشان
پ برشھرشان، و ساقط كردن آن، تحریض كرد، و امراي اروپا را دعوت نمود تا پاپھا را از حكومت پا

مانست، اما آلفونسو بود كھ بھ قلم او الھام  كالم او بھ نداي لوتر مي. تمام مستملكات ارضیشان محروم كنند
  .بخشید؛ اومانیسم تبدیل بھ یك سالح جنگي شده بود مي

واال بھ محضر عمال پاپ در ناپل . فتیش افكار بھ مقابلة حریف برخاستائوگنیوس با قدرت دستگاه ت
آلفونسو بھ . با تمسخر خود را كامًال اصیل آیین خواند، و از پاسخ دادن بھ آنان امتناع كرد. احضار شد

كلیسا تعقیب كنندگان فرمان داد تا او را رھا كنند؛ و آنھا جرئت نكردند از فرمان او سرپیچند؛ واال حملھ بھ 
بھ عیسي، كھ  آبگاروسنشان داد كھ آثار منتسب بھ دیونوسیوس آریوپاگوسي ناموثقند، نامة : را ادامھ داد

مة حواریون دست توسط ائوسبیوس منتشر شده بود، مجعول است، و حواریون مسیحیت در تدوین اعتقادنا
ھذا، وقتي كھ حدس زد آلفونسو قصد آشتي با پاپ را دارد، تصمیم گرفت كھ خود نیز با پاپ  مع. اند نداشتھ

اي معذرت آمیز خطاب بھ پاپ نوشت، كفرگوییھاي خود را پس گرفت،  نامھ. از در صلح درآید
اما وقتي . پاپ جوابي بھ او نداد .آییني خویش را تأیید كرد، و براي گناھان خویش بخشایش طلبید اصالت

نیكوالوس پنجم بھ سلطنت روحاني رسید و دانشمندان را بھ دربار خود طلبید، واال بھ دبیري دیوانخانة او 
زندگي خود را بھ صورت . آثار یوناني بھ زبان التیني گمارده شد  ، و بھ ترجمة)١۴۴٨(منصوب شد 

بھ پاپان رساند و در گورستان مقدس مدفون شد ) الترانو(سان جوواني التران  عضوي از كلیساي جامع
)١۴۵٧.(  

دوست و رقیبش، آنتونیوبكادلي، با نوشتن كتاب مستھجني اخالق و آداب زمان را مجسم ساخت و براي این 
در پالرمو متولد شده بود، بھ ھمین جھت پانورمیتا . كار مورد ستایش تمام مردان برجستة ایتالیا واقع شد

در حدود سال . ت؛ تعلیمات عالي و شاید رویة اخالقي ناثابت خویش را نیز در سینا كسب كردلقب یاف
پردازي و  دار تحت عنوان ھرمافرودیتوس سرود كھ از جھت التیني یك سلسلھ مراثي و اشعار نكتھ ١۴٢۵

كوزیمو د مدیچي اھداي كتاب را، شاید بدون خواندن . كرد برابري مي» مارتیالیس«گویي با منظومة  ھزل
آن، پذیرفت؛ گوارینو دا وروناي عفیف فصاحت آن اشعار را ستود؛ دھھا تن دیگر مدایحي بھ كتاب او 

كشیشان آن كتاب ). ١۴٣٣(ملك الشعرایي را برسر او نھاد  افزودند؛ و سرانجام امپراطور سیگیسموند تاج
  ھاي آن را در  نیوس تمام خوانندگان آن كتاب را تكفیر كرد؛ و رھبانان نسخھرا تقبیح كردند؛ ائوگ

در دانشگاھھاي » آمیز بھ نحوي شایان و تحسین«ھذا، بكادلي  فرارا، بولونیا، و میالن علنًا سوزاندند، مع
گرفت، و بھ عنوان  سكودو از ویسكونتي مي ٨٠٠كرد، مواجبي بھ مبلغ  بولونیا و پاویا تدریس مي

تاریخ او بھ نام از كلمات و اعمال بھ یادآوردني شاه آلفونسو چنان بھ . تاریخنگار دربار بھ ناپل دعوت شد
دان خوبي بود، آن را  كھ خود التیني - پاپ پیوس دوم –التیني نغز نوشتھ بود كھ انئاسیلویو پیكولومیني 

py  .سالگي رسید و در عزت و ثروت مردبكادلي بھ ھفتاد و ھفت . اي براي شیوة التیني نویسي دانست نمونھ
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II – فرانتھ  

پدر فردیناند، كھ مردم كشورش او را . آلفونسو ملك خویش را براي پسر فرضي خود فردیناند باقي گذاشت
. مادرش، مارگارت ھیجاري عاشقان دیگري غیر از شاه داشت. نامیدند، درست معلوم نبود فرانتھ مي

گفت كھ پدر او یكي از یھودیان مسیحي شدة اسپانیایي بود كھ در ونیز  يپونتانو، منشي فرانتھ، بھ یقین م
فرانتھ بھ فجور جنسي مشھور نبود، اما بیشتر شروري را دارا بود كھ . واال مربي فرانتھ بود. اقامت داشت

پاپ كالیكستوس سوم . ممكن است از یك طبیعت حاد رام نشده بھ وسیلة یك نظام اخالقي محكم صادر شود
لد او را مشروع ساخت، ولي از شناختن سلطنتش خودداري كرد؛ سلسلة آراگون را در ناپل منقرض شده تو

آنژو كوشش دیگري كرد تا تاج و تختي را كھ / رنھ د. اعالم داشت، و ادعا كرد كھ قلمرو آن ملك كلیساست
كرد،  ل نیرو پیاده ميوقتي در ساحل ناپ. بھ موجب وصیت جوواناي دوم بھ او واگذار شده بود باز یابد

فرانتھ با شجاعتي . مالكان فئودال برضد خاندان آراگون بھ شورش برخاستند و با دشمنان شاه متحد شدند
جوییھاي ھمزمان شتافت، دشمنان خود را منكوب ساخت و انتقامي بس  خشم آلود بھ مقابلة این مبارزه

اي از طعامھاي لذیذ  سازش دعوت كرد، سفره انةآنان را یكي پس از دیگري بھ بھ. وحشیانھ از آنان گرفت
اي را زنداني كرد، چندین تن را در  برایشان گسترد، بعضي از آنان را پس از دسر بھ قتل رساند، عده

و برخي را بھ خاطر لذت بردن از محنتشان در قفس نگاه داشت و   سیاھچالھاي خود از گرسنگي كشت،
ھایشان را بر آنھا پوشاند، و بھ ھمان شكل در  كرد، محبوبترین جامھ وقتي كھ مردند اجسادشان را مومیایي

بھ وسیلة » مظالم جنگي«ھذا این داستان ممكن است براي بزرگ كردن  موزة خویش نگاه داشت؛ مع
با لورنتسو د مدیچي نھایت خوشرفتاري  ١۴٧٩ھمین شاه بود كھ در . مورخان جبھة مخالف جعل شده باشد

واژگون سازد، اما او دوباره موقعیت خویش را تحكیم  ١۴۵٨زدیك بود سلطنت او را در انقالب ن. را كرد
كرد و فرمانروایي خود را ادامھ داد؛ سرانجام، پس از سي و شش سال سلطنت، در میان شادي عموم 

  .بقیة داستان ناپل مربوط بھ تاریخ سقوط ایتالیا است. درگذشت

اما مردي را بھ صدارت برگزید كھ در آن واحد شاعر، . ن ادامھ ندادفرانتھ حمایت آلفونسو را از دانشورا
. توسعھ داد - كھ بكادلي تأسیس كرده بود –جوواني پونتانو آكادمي ناپل را . فیلسوف، و دیپلوماتي ماھر بود

ود كردند؛ نام التیني براي خ اعضاي آن ادیباني بودند كھ در ادوار معین اشعار و عقاید خود را مبادلھ مي
اندیشیدند كھ پس از یك  ، و با عالقھ و شوق چنین مي)مثًال پونتانو، یوویانوس پونتانوس شد(گزیدند  برمي

برخي از . دھند كنند و آن را ادامھ مي فاصلة طوالني و ناگوار، فرھنگ باشكوه امپراطوري روم را احیا مي
ھاي التیني دربارة  پونتانوس رسالھ. نوشتند كھ شایستة عصر سیمین بود آنان التیني را چنان عالي مي

كرد؛ ھمچنین رسالة  ستود كھ فرانتھ، بنا بھ روایت، رعایت نمي نوشت و فضایلي را مي اخالقیات مي
اي را توصیھ كرده بود كھ  فصیحي بھ نام دربارة فرمانروا نوشت كھ در آن بھ فرمانروا صفات پسندیده

جوواني این رسالھ را بھ شاگرد خود، . ار، آنھا را تحقیر كردماكیاولي بیست سال بعد در كتاب خود، شھری
. كرد اھدا كرد كھ بھ تمام مواعظ ماكیاولي عمل مي) ١۴٩۵- ١۴٩۴(آلفونسو دوم، پسر و وارث فرانتھ 

داد و ھم بھ نثر؛ و اسرار نجوم و كشت صحیح پرتقال را در اشعار  پونتانو تعلیمات خود را ھم بھ نظم مي
اشتیاق : ستود در یك رشتھ از اشعار دلپسند، انواع عشق معمولي را مي. داد ي آموزش ميشش وتدي التین

متقابل جوانان سالم، دلبستگي مھرآمیز نوعروسان و نودامادان، لذت مشترك زناشویي، شادیھا و غمھاي 
با  .شود والدین، و حصول یكدلي و یگانگي كامل میان زن و شوھر كھ با پیشرفت سنین عمر حاصل مي

رساندند،  اش را بھ لغت التیني مي اشعاري كھ ظاھرًا بھ رواني اشعار ویرژیل بودند تسلط عجیب گوینده
اند؛ ورزشكاراني كھ  كارگراني كھ بر روي چمن غنوده: زندگي ناپلیھا را در ایام تعطیل تشریح كرد

د؛ دوشیزگان دلربایي كھ بھ ان ھاي خود نشستھ سرگرم بازیھاي قھرماني ھستند؛ تفریحگراني كھ بر ارابھ
كنند؛ عاشقاني كھ در  رقصند؛ پسران و دختراني كھ در گردشگاه كنار خلیج معاشقھ مي آھنگ دف مي

كنند، چنانكھ گویي پانزده قرن از  میعادگاه بھ راز و نیاز مشغولند؛ و شریف زادگاني كھ در بایا استحمام مي
گر پونتانو با ھمان سالست و مالحتي كھ التیني را نوشتھ ا. نشاطھا و نومیدیھاي اووید سپري نشده است

اي چون پترارك و پولیتسیانو برابر  نوشت، ما اكنون او را با گویندگان دو زبانھ بود بھ ایتالیایي مي
  .دانستیم، كھ عقل سلیم قادرشان ساختھ بود ھم با زمان خود پیش بروند و ھم درگذشتھ جوالن بزنند مي
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توانست ایتالیایي را بھ  او مانند بمبو مي. ترین عضو آكادمي یاكوپو ساناتسارو بود برجستھپس از پونتانو، 
ترین سبك لھجة توسكان بنویسد كھ با زبان ناپلي بسیار متقاوت بود، مانند پولیتسیانو و پونتانو   پاكیزه

براي . رتیالیس نشودگیري تیبولوس یا ما توانست مراثي و مدایحي بھ التیني بسراید كھ موجب خرده مي
آلفونسو دوم، كھ با . دوكاتو از ونیز براي او فرستاده شد ۶٠٠اي كھ در مدح ونیز نوشتھ بود،  قصیده

برد تا با اشعار خود تیر بر رم  آلكساندر ششم در جنگ بود، ساناتسارو را با خود بھ میدانھاي نبرد مي
  وقتي كھ پاپ شھوتران، كھ بر زره. بباراند

بورژیاي خود نقش یك گاو اسپانیایي داشت، جولیا فارنزه را بھ معشوقگي گرفت، ساناتسارو با خانوادگي 
  :دو خط شعر چنان او را كوفت كھ سربازان آلفونسو از التیني ندانستن خویش متأسف شدند

  روزگاري ائوروپة صوري بر پشت گاوي نشست،

   .كند مياكنون یك گاو اسپانیایي جولیا را بر پشت خود حمل 

  : ھنگامي كھ سزار بورژیا بر ضد ناپل وارد نبرد شد، این شعر بھ استقبالش شتافت

  بورژیا ھم قیصر است و ھم ھیچ؛

  .چرا نھ، زیرا در آن واحد ھر دو است

  .كرد رسید و بھ تشكیل داستان بورژیاھا كمك مي دھانھا بھ گوشھا ميچنین ھجاھایي در ایتالیا از 

). ١۵٢۶(اي بھ زبان التیني در والدت مریم عذرا سرود  ساناتسارو وقتي كھ خوي آرامتري داشت، حماسھ
منظومھ را بر دستگاه كالسیك خدایان اساطیري بنیان : انگیز قلم بود این حماسھ یك جوالن ماھرانھ و حیرت

كنند، بھ صحنة داستان انجیل  ند، اما آنھا را بھ عنوان اشخاص فرعي، مانند كساني كھ استراق سمع مينھاد
متن . وارد كرد؛ آنگاه با نقل چھارمین سرود شباني مشھور ویرژیل در شعر خود با او الف برابري زد

یچ پاپي توجھ خود را التیني این منظومھ چنان عالي بود كھ كلمنس ھفتم را خشنود ساخت، اما امروز ھ
  .دارد بدان معطوف نمي

و مخلوطي بود از ) ١۵٠۴(شاھكار ساناتسارو آركادیا بود كھ بھ زبان زندة ھمشھریانش نوشتھ شده بود 
این شاعر ھم، نظیر تئوكریتوس در اسكندریة قدیم، از شھرھا خستھ شده بود و دوست داشت از . نظم و نثر

بیست سال پیش از آن، لورنتسو و پولیتسیانو با صمیمیت آشكار، . شود نكھت و آرامش روستاھا برخوردار
دورنماھاي نقاشي آن زمان بتدریج مردم را دوستدار . عشق خود را بھ زندگي شھري ابراز داشتھ بودند

روستا گرداندند و مردان دنیادار بھ زمزمھ از جنگل و صحرا، نھرھاي زالل، و شبانان نیرومندي 
كتاب ساناتسارو این خیاالت خوش را جذب كرد و . آمد نایشان آھنگھاي عاشقانھ بیرون مي پرداختند كھ از

خوانندگان خود را بھ یك دنیاي خیالي از . بیش از ھر كتاب دیگر در دورة رنسانس محبوب و مشھور شد
ل آنان و شكوه برد كھ ھیچ یك پیر نبودند، ولي بیشترشان برھنھ بودند؛ جما مردان نیرومند و زنان زیبا مي

  مناظر طبیعي را با یك نثر شاعرانھ چنان مجسم كرده بود كھ سبكش براي بیان 

ھا در ایتالیا، و بعدًا در فرانسھ و انگلستان، نمونھ واقع شد؛ در میان نثر خود گاه اشعار  این گونھ صحنھ
الحت نظایر پیشین خود را این كتاب در واقع زایشگاه شعرشباني جدید بود كھ م. آورد قابل قبولي نیز مي

جورجونھ، تیسین، و . تر بود؛ اما نفوذ بیپایاني بر ادبیات و ھنر داشت نداشت، زیرا درازتر و میان تھي
گرفتند؛ ادمند سپنسر و  صد نقاش دیگر پس از آن دو، موضوعھایي از آن براي تصویرھاي خود مي

اي  ساناتسارو قاره. شدند مند مي ي خود از آن بھرهھاي پریان و آركادیاي انگلیس سرفیلیپ سیدني براي ملكھ
pyبود كھ بمراتب سحارتر از دنیاي جدید كریستوف كلمب بود؛ یك بھشت افالطوني كھ براي  را كشف كرده
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توانست، بدون برداشتن انگشت خود از صفحة كتاب  اي جز سواد الزم نداشت و مي ورود بھ آن ھیچ مایھ
  .داو، قصري بھ دلخواه خود بساز

. ساخت ھنر رنیو قدري مرد آساتر از شعرش بود، ھرچند آنجا نیز دست ظریف ایتالیایي خود را نمایان مي
دوناتلو و میكلوتتسو از فلورانس آمدند و كار خود را با ساختن آرامگاه چشمگیري براي كاردینال رینالھ و 

نش دستور ساختن دروازة جدیدي را آلفونسو بزرگم. آنجلو آنیلو آغاز كردند برانكاتچي در كلیساي سان
 - ١۴۴٣(توسط شارل اول از خاندان آنژو شروع شده بود، صادر كرد  ١٢٨٣براي كاستل نوئووو، كھ در 

فرانچسكو لورانا طرح این دروازه را تھیھ كرد؛ و پیترو دي مارتینو، و شاید ھم جولیانو دا ). ١۴٧٠
كلیساي سانتاكیارا، كھ براي روبر . جنگ و صلح ساختاي از كامیابیھاي شاه در  مایانو، نقوش برجستھ

، ھنوز داراي یك بناي یادگاري دلپسند گوتیك است كھ چندي پس از مرگ )١٣١٠(خردمند ساختھ شده بود 
سان  قسمتھاي دروني كلیساي جامع. توسط برادران جوواني و پاچھ دا فیرنتسھ برپا شد ١٣۴٣آن شاه در 

در آن كلیسا در كاپال دل تزورو، خون . ھم بھ سبك گوتیك جدیدي تزیین شدنددر قرن پانزد) ١٢٧٢(جنارو 
شود و سعادت شھري را كھ از  قدیس جانواریوس، قدیس حامي شھر ناپل، سھ بار در سال جاري مي

تجارت بھ تنگ آمده و زیر بار قرون فرسوده شده است، اما بھ ایمان و عشق دل خوش دارد، تضمین 
  .كند مي

چند دانشمند مانند آوریسپا و معدودي نقاش مثل آنتونلو دا مسینا پرورد؛ اما . رنسانس جدا ماند سیسیل از
پالرمو، مونرئالھ، . آنھا بزودي بھ خاك اصلي ایتالیا ھجرت كردند تا از فرصتھاي بیشتري برخوردار شوند

. یزانسي، اسالمي، ونورماناي از ھنر ب وچفالو در ھنر پیشرفتھایي داشتند، اما فقط بھ منزلة بازمانده
دادند، از  فرمانروایان ملوك الطویفي كھ خود مالك زمین بودند قرن یازدھم را بھ قرن پانزدھم ترجیح مي

مردم مورد استثمار آنان فقیرتر از آن بودند كھ جز بھ جامة . كردند ادبیات بیخبر بودند، یا آن را تحقیر مي
. ھا و اشعار سادة عشقي خود بیندیشند شان و امید تاریك، و ترانھرنگین، دین منحصر بھ موزائیكھاي درخ

ھاي آراگوني داشت؛ از آن پس، بھ مدت  اي از شاھان و ملكھ خود سلسلھ ١۴٠٩تا  ١٢٩۵آن جزیرة زیبا از 
  .سھ قرن، گوھري بود بر تاج اسپانیا

ولي حق زندگي كامل و ھرچند این شرح مختصر از ایتالیاي غیر رومي ممكن است بھ نظر دراز آید، 
توان بھ بعد از  بررسي اخالق و آداب و علم و فلسفھ را مي. كند متنوع آن شبھ جزیرة دل انگیز را ادا نمي

خواھیم دربارة پاپھاي دورة رنسانس بنگاریم موكول كرد؛ اما حتي در آن شھرھایي كھ  چند فصلي كھ مي
ما از بخش ادب ایتالیا ! اند ي و ھنر از نظر ما افتادهاند چھ فروع گرانبھایي از زندگ مورد بحث ما بوده
ایم، زیرا بزرگترین داستانھاي كوتاه بھ دورة بعدي مربوطند؛ نقش بزرگي را كھ ھنرھاي  ھنوز سخني نگتھ

چھ اندامھاي زشت . ایم ھاي ایتالیا داشتند چنان كھ باید بررسي نكرده كوچك در آراستن ابدان، افكار، و خانھ
راستي را كھ بعضي از ! سبي كھ بھ طرزي شاھوار بھ وسیلة ھنر نساجي تغییر ھیئت نیافتندو نامتنا

ھاي مخمل، اطلس،  اشراف و زنان واالتباري كھ بھ وسیلھ نقاشي ونیزي تجلیل یافتند، اگر بھ خاطر جامھ
ندام عریان شدند؟ چھ خوب كردند كھ نمایاندن برھنگي و ا حریر، و زربفت نبود، بھ چھ صورتي مجسم مي

را گناه شمردند، و چھ عاقل بودند كھ تابستانھا را، ھرچند بھ صورت رسمي و تشریفاتي، در باغھاي خنك 
ھاي اسلیمي و مشبك، با  كردند و با كاشیھاي رنگارنگ كف و بام، با چكشكاري آھنھا بھ نقش سر مي

آورد كھ مردان و زنان چھ   ھاي كوچك مفرغي و عاجي كھ بھ یادشان مي ظروف مسین براق، با مجسمھ
اي كھ سالھاي سال  كاري شده و منبتكاري شده توانند داشتھ باشند، با كارھاي چوبي كنده اندامھاي زیبایي مي

بخشیدند، با  ھا و پیش بخاریھا جلوه مي دوام داشتند، با ظروف سفالین لعابداري كھ بھ میزھا و گنجھ
اي و  بندي نقره طلبیدند، و با گیره گیشان زمان را بھ مبارزه ميھاي رنگین مصوري كھ با وجود شكنند شیشھ

با ھمة  –زركوب كردن جلد چرمین كتابھاي كالسیكي كھ بھ دست مردان سرسپردة قلم تذھیب شده بودند 
بسیاري از نقاشان، مانند سانو دي پیترو، ترجیح دادند كھ . آراستند ھاي خویش را مي خانھ –این تمھیدات 

را با ترسیم و رنگامیزي تصاویر مینیاتور بفرسایند تا آنكھ رؤیاي مرموز زیبایي خود را بھ چشم خود 
pyھاي  گاه وقتي كھ انسان از راه رفتن در موزه. طرزي خام و معجل برروي تابلوھا و دیوارھا پخش كنند
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ھاي خطي كھ تواند ساعتھا بنشیند و با مسرت بر تذھیبھا و سطور زیباي كتاب شود، مي ھنري خستھ مي
  .ھنوز در قصر سكیفانویاي فرارا، كتابخانة مورگن نیویورك، یا آمبروزیاناي میالن مضبوطند بنگرد

اینھا، و نیز ھنرھاي بزرگتر، رنج و عشق، غدر و سیاستمداري، وفا و جنگ، دین و فلسفھ، علم و   ھمة
زاج، دست بھ ھم داده بودند تا خرافات، شعر و موسیقي، نفرت و ھزل، و مردمي دوست داشتني و آتشین م

  .رنسانس ایتالیا را بسازند و آن را در رم زمان مدیچي تكمیل كنند و بھ انھدام برسانند

  كتاب چھارم

  رنسانس رومي

  فصل چھاردھم 

  

  بحران در كلیسا

١- ١٣٧٨۴۴٧  

I – ١۴١٧- ١٣٧٨: شقاق پاپي  

پاپ در آنجا برقرار ماند؟ مجمعي سري گرگوریوس یازدھم رم را دوباره مقر پاپ ساخت؛ اما آیا كرسي 
كھ براي تعیین جانشین او تشكیل شد مركب از شانزده كاردینال بود كھ فقط چھار تن از آنان ایتالیایي 

اي بھ این مجمع فرستادند و از اعضاي آن خواستند تا یك تن رومي یا  مقامات شھرداري عریضھ. بودند
در پشتیباني از این تقاضا، جماعتي از رومیان در بیرون كاخ واتیكان  .الاقل ایتالیایي را بھ پاپي برگزینند

. گرد آمدند و تھدید كردند كھ اگر پاپ منتخب رمي نباشد، تمام كاردینالھاي غیر ایتالیایي را خواھند كشت
اعضاي وحشتزدة مجمع، با پانزده رأي در مقابل یك رأي، بارتولومئو پرینیانو، اسقف اعظم باري را كھ 

؛ آنگاه از ترس جان خود )١٣٧٨(نام اوربانوس ششم را براي خود برگزید، شتابان بھ پاپي انتخاب كردند 
  .اما رم این مصالحھ را قبول كرد. گریختند

سناتوران و ضابطان شھر . اوربانوس ششم بر شھر رم و ھم بر كلیسا با قدرتي شدید و ظالمانھ فرمان راند
خواھد  كاردینالھا را با این اعالم كھ مي. شوش را بھ اطاعت و نظم در آوردرا تعیین كرد و آن پایتخت مغ

عمومي در   دو ھفتھ بعد، در یك موعظة. كلیسا را اصالح كند و از رأس آغاز نماید بھ حیرت انداخت
 حضور كاردینالھا، اخالق آنان و كشیشان عالیمقام را با لحني بیپروا محكوم كرد، آنان را از قبول مقرري

اي، از ھر  الزحمھ یا ھدیھ منع نمود، و فرمان داد كھ ھر امري كھ بھ دیوانخانھ محول شود باید بدون حق
؛ وقتي »گویي بردارند دست از یاوه«چون كاردینالھا زمزمھ آغاز كردند، دستور داد كھ . قبیل، فیصلھ یابد

كاردینال لیموژ لب بھ اعتراض  خواند؛ ھنگامي كھ» احمق«كاردینال اورسیني اعتراض كرد؛ پاپ او را 
پس از شنیدن خبر این اعمال، قدیسھ كاترین براي پاپ . گشود، پاپ براي زدن او بھ سویش ھجوم برد

  با حسن نیت و قلبي… روي پیش گیرید در كارھاي خود میانھ«: خوي این اخطار را فرستاد آتشین

بھ خاطر عیساي مصلوب، این حركات . كند آرام عمل كنید، زیرا افراط بیش از آنچھ بسازد، ویران مي
pyاعتنا بود، تصمیم خود را دایر  اوربانوس، كھ بھ این اخطار بي» .عجوالنة طبیعت خود را قدري لگام بزنید
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حایز ) كالج مقدس(براینكھ قصد دارد آن قدر كاردینال ایتالیایي بھ كار بگمارد تا ایتالیا در كالج كاردینالھا 
  .رداكثریت شود اعالم ك

با صدور  ١٣٧٨اوت  ٩در . كاردینالھاي فرانسوي در آنانیي اجتماع كردند و طرح شورشي را ریختند
اعتبار  اي انتخاب اوربانوس را، بھ این عنوان كھ تحت فشار اوباش رومي صورت گرفتھ است، بي قطعنامھ
كالج كاردینالھا اعالم كرد كھ پاپ سپتامبر  ٢٠تمام كاردینالھاي ایتالیا نیز بھ آنان پیوستند، و در . شناختند

روبر، با نام كلمنس ھفتم، آوینیون را مقر خویش قرارداد؛ حال آنكھ اوربانوس . حقیقي روبر ژنوي است
گونھ آغاز شد، برآمد دیگري بود از اعتالي  شقاقي كھ بدین. ھمچنان بر مسند پاپي خود در رم تكیھ زده بود

فرانسھ براي حفظ یاري حیاتي پاپ در جنگ با انگلستان یا در ھر ملیت؛ در حقیقت كوششي بود از طرف 
ناپل، اسپانیا، و اسكاتلند بھ فرانسھ اقتدا كردند؛ اما . مبارزة دیگري كھ ممكن بود با آلمان و ایتالیا روي دھد

نتیجھ، انگلستان، فالندر، آلمان، لھستان، بوھم، مجارستان، و پرتغال اوربانوس را بھ پاپي پذیرفتند؛ در 
اي رسید كھ خندة تمسخرآمیز اسالم رو بھ  این اختالل بھ مرحلھ. ھاي مخالف شد كلیسا بازیچة سیاسي جبھھ

قدیسھ كاترین كلمنس . نیمي از جھان مسیحي آن نیم دیگر را بدعتگذار و كافر خواند. توسعھ را برانگیخت
طرفداران ھریك از . ھ اوربانوس ششم دادھفتم را یھوداي دیگري خواند؛ قدیس وینثنتا فرر ھمین نام را ب

كردند كھ مراسم مذھبیي كھ بھ وسیلة كشیشان طرف مخالف اجرا شود نامعتبر است؛  آن دو ادعا مي
كودكاني كھ بھ دست آنان تعمید داده شوند، كساني كھ نزد آنان توبھ كنند، و اشخاص مشرف بھ موتي كھ بھ 

نفرت . مرده است و پس از مرگ بھ دوزخ یا برزخ خواھند رفت وسیلة آنان تدھین شوند روحشان در گناه
چون عدة زیادي از كاردینالھاي . توان در شدیدترین جنگھا دید متقابل بھ حدي رسید كھ نظیر آن را فقط مي

سازي كردند،  جدیداالنتصاب اوربانوس براي زنداني ساختن او، بھ عنوان عدم صالحیت خطرناك، زمینھ
  ).١٣٨۵(را دستگیر و شكنجھ كرد و بھ قتل رسانید  او ھفت تن آنان

موجبات مصالحة دو فرقھ را فراھم نساخت؛ چھارده كاردینالي كھ در دستگاه او ) ١٣٨٩(مرگ خود او 
. ھنوز زنده بودند پیرو توماچلي را بھ نام بونیفاكیوس نھم بھ پاپي برگزیدند، و شقاق ھمچنان ادامھ یافت

، كاردینالھاي آوینیون پذرو دلونا را، بھ اسم بندیكتوس سیزدھم، بھ پاپي )١٣٩۴(وقتي كلمنس ھفتم مرد 
شارل ششم، پادشاه فرانسھ، پیشنھاد كرد كھ ھر دو پاپ استعفا دھند؛ بندیكتوس از قبول این . انتخاب كردند

كھ  دانست چون مي. بونیفاكیوس نھم سال بعد را سال بخشش اعالم كرد ١٣٩٩در . پیشنھاد سر باز زد
بسیاري از زایران مستطیع بھ واسطة تشوش و عدم امنیت زمان قادر بھ ترك محل خود نخواھند بود، بھ 

  عمال خود اختیار داد كھ

ھر فرد مسیحي را كھ بھ گناھان خود اعتراف كرد و كفارة الزم را داد و مبلغي معادل ھزینة سفر خود بھ 
گردآوران چنین وجوھي عالمین االھي كامًال دقیقي نبودند؛ . رم بھ كلیسا ھدیھ نمود از گناھانش بري سازند

اكیوس مالمتشان كرد، اما احساس بسیاي از آنان گناھان مراجعان را بدون اقرار گرفتن بخشیدند؛ بونیف
منشي او . تواند از پولي كھ بدان طریق بھ دست آمده است استفاده كند كس بھتر ازخود او نمي نمود كھ ھیچ

از حرص زر دست «كشید،  چنین گفت كھ، حتي در بحبوحة درد شدیدي كھ از سنگ مثانھ مي
آنان را چندان شكنجھ داد كھ ھرچھ   ھند،چون برخي از گردآوران كوشیدند تا فریبش د» .داشت برنمي

اي دیگر از محصالن وجوه بھ وسیلة اوباش رم، بھ جرم اینكھ مسیحیان را در  عده. گرفتھ بودند پس دادند
در میان مراسم و تشریفات سال . اند پول خود را در رم خرج كنند، مثلھ شدند محل توبھ داده و نگذاشتھ

چون . دم را برانگیختند تا بازگشت حكومت جمھوري را بخواھندبخشش، افراد خانوادة كولونا مر
بونیفاكیوس از اجابت این درخواست سرباز زد، كولونا با یك ارتش ھشت ھزار نفري بھ جنگ او رفت؛ 

پاپ كھنسال با عزمي راسخ محاصره را در سانت آنجلو تحمل كرد؛ مردم برضد كولونا برخاستند؛ ارتش 
و یك سر كردة قیام زنداني شدند؛ بھ یكي از آنان وعده داده شد كھ اگر وظیفة شورشي متفرق شد، و سي 

دژخیمي سایرین را بھ عھده گیرد، از كشتنش صرف نظر خواھد شد؛ او بھ این امر رضا داد و آن سي نفر 
py  . دیگر، از جملھ پدر و برادر خود، را بھ دارآویخت
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ھفتم، شورش دوباره آغاز شد و اینوكنتیوس بھ ویتربو  اینوكنتیوس) ١۴٠۴(با مرگ بونیفاكیوس و انتخاب 
عالیم قدسیت پاپ را بھ گل . اوباش رم، بھ رھبري جوواني كولونا، واتیكان را غارت كردند. گریخت

كردند رم  سپس، مردم، كھ فكر مي). ١۴٠۵(اندودند و دفترھا و فرمانھاي تاریخیش را بھ كوچھ ریختند 
با پاپ آشتي كردند، و او با پیروزي بازگشت و چند روز بعد چشم از جھان بدون پاپ ویران خواھد شد، 

  ).١۴٠۶(فروبست 

بندیكتوس پیشنھاد كرد . بندیكتوس سیزدھم را بھ كنفرانسي دعوت كرد  جانشین او، گرگوریوس دوازدھم،
وس او را از گیري خواھد كرد؛ خویشان گرگوری كھ اگر گرگوریوس استعفا كند، او نیز ار مقام خود كناره

برخي از كاردینالھاي او بھ پیزا رفتند و تقاضاي تشكیل شورایي . رضا دادن بھ این امر منصرف ساختند
پادشاه فرانسھ مجددًا بھ . را براي انتخاب یك پاپ واحد كردند كھ براي تمام عالم مسیحي قابل قبول باشد

دیگر امتناع ورزید، فرانسھ از وفاداري خود  وقتي كھ بندیكتوس بار. بندیكتوس اصرار كرد كھ استعفا دھد
بندیكتوس، كھ كاردینالھایش او را ترك كرده بودند، بھ . نسبت بھ او دست كشید و رویة بیطرفي اتخاذ كرد

كاردینالھاي مزبور بھ آن ھمگنان خود كھ گرگوریوس را ترك كرده بودند پیوستند و توأمًا . اسپانیا گریخت
  .، صادر كردند١۴٠٩مارس  ٢۵شورایي در پیزا، در  اي براي تشكیل اعالمیھ

II – ١۴١٨- ١۴٠٩: شوراھا و پاپھا  

ویلیام آكمي بھ شاخصیت . را بنیان نھادند» نھضت شورایي«فیلسوفان طاغي تقریبًا یك قرن پیش از آن 
كلیسا از طریق روحانیان اعتراض كرد وگفت كھ كلیسا عبارت است از مجموعة دینداران؛ كل آن از 

تواند اختیار خود را بھ یك شوراي عام داراي قدرت انتخاب، مالمت،  ھریك از اجزا باالتر است؛ و مي
گفت كھ شوراي عام شامل خردمندان عالم مسیحي  مارسیلیوس پادوایي مي. تنبیھ، و خلع پاپ تفویض كند

ا فوق آن قرار دھد؟ اند؛ چگونھ كسي جرئت آن را خواھد داشت كھ خرد خود ر است كھ در یك جاگرد آمده
چنین شورایي باید نھ تنھا از روحانیان بلكھ از غیر روحانیان منتخب مردم نیز تشكیل شود و تصمیماتش 

ھاینریش فون النگنشتاین، استاد آلماني االھیات در دانشگاه پاریس، در . باید از سیطرة پاپ مصون باشد
گفت كھ  او چنین مي. ھ شقاق دستگاه پاپي اطالق كرد، این عقاید را ب)١٣٨١(اي بھ نام شوراي صلح  رسالھ

ھر منطقي در استداللھاي پاپھا براي قدرت عالي خداداد خویش نھفتھ باشد، قدر مسلم این است كھ بحراني 
كند؛ فقط قدرتي خارج از دستگاه پاپ و برتر از آن كاردینالھا  ایجاد شده كھ منطق آن را برطرف نمي

تواند  ھرج ومرجي كھ در كار فلج ساختن آن است نجات دھد؛ و آن قدرت فقط ميتواند كلیسا را از  مي
ژان ژرسون، رییس دانشگاه پاریس، در وعظي كھ در تاراسكون در محضر . قدرت یك شوراي عام باشد

آورد كھ چون اختیار استثنایي پاپ براي دعوت یك شوراي عام  چنین حجت  خود بندیكتوس سیزدھم كرد،
دادن بھ شقاق مؤثر واقع نشده است، باید بھ حكم ضرورت لغو شود و یك شوراي عام بھ نحو جھت پایان 

  .دیگري تشكیل شود و، بھ منظور پایان دادن بھ بحران، آن اختیار را در دست گیرد

بیست و شش كاردینال، چھار بطرك، دوازده اسقف اعظم، ھشتاد . شوراي پیزا طبق برنامھ تشكیل شد
ھاي رھباني، نمایندگاني از دانشگاھھاي عمده، سیصد  ھفت رییس دیر، رھبران تمام فرقھ اسقف، ھشتاد و

مجتھد كلیسا، سفراي كبار تمام ممالك اروپا بجز مجارستان، ناپل، اسپانیا، اسكاندیناوي، و اسكاتلند در 
 –اعالم كرد  )صالح از لحاظ قانون كلیسایي(شورا خود را قانوني و عام . كلیساي جامع شھر گردآمدند

شورا بندیكتوس و . گرفت البتھ این ادعایي بود كھ كلیساي ارتدوكس یونان و روسیھ را نادیده مي
گرگوریوس را احضار كرد، اما چون ھیچ یك حاضر نشدند، ھردو را مخلوع اعالم داشت، و كاردینال 

یك شوراي  ١۴١٢د تا پیش از مھ و بھ او دستور دا) ١۴٠٩(میالن را بھ نام آلكساندر پنجم بھ پاپي برگزید 
py  .عام دیگر تشكیل دھد؛ و آنگاه بھ كار خود پایان داد
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این شورا امیدوار بود كھ بھ شقاق خاتمھ دھد، اما چون بندیكتوس و گرگوریوس از رسمي شناختن اختیار 
مرگ . دندآن امتناع كردند، نتیجھ این شد كھ حال، بھ جاي دو پاپ، سھ پاپ بر مسند پاپي تكیھ زده بو

  نیز نتوانست قضیھ را حل كند؛ كاردینالھایش) ١۴١٠(آلكساندر پنجم 

وي ناآرامترین پاپ پس از یكي از اسالف خود بھ ھمین . یوآنس بیست و سوم را بھ جانشیني او برگزیدند
قدرت بالداساره كوسا نمایندة بونیفاكیوس نھم در بولونیا بود؛ آن را مثل یك سركردة نظامي با . نام بود

گرفت، بنا بھ گفتة منشیش، دویست  كرد؛ و از ھرچیز، حتي فحشا، قمار، و ربا، مالیات مي مطلق اداره مي
اما در سیاست و جنگ قدرتي شایستھ . دوشیزه، زن شوھردار، بیوه زن، و راھبھ را از راه بھ در برد

دار شده  زان وفادار را عھدهداشت؛ ثروت ھنگفتي اندوختھ بود؛ و خود شخصًا فرماندھي نیرویي از سربا
  .توانست ایاالت پاپي را از گرگوریوس بگیرد و او را تحت اطاعت خویش درآورد بود؛ شاید ھم مي

اما در . شوراي مقرر از طرف مجمع پیزا را بھ تأخیر انداخت  توانست، یوآنس بیست و سوم تا آنجا كھ مي
ولي مقبول امپراطوري مقدس روم شد، یوآنس را كھ سیگیسموند پادشاه رومیان و سلطان بي تاج  ١۴١١

مجبور ساخت تا شورا را تشكیل دھد، و كنستانس را، كھ از تھدید ایتالیا بركنار بود و درحیطة نفوذ 
سیگیسموند ابتكار را از دست پاپ گرفت، تمام . امپراطوري قرار داشت، براي محل كنفرانس انتخاب كرد

در اروپا ھركس، بھ جز سھ . و مجتھدین كلیسا را بھ شورا فراخواندنخست كشیشان، امیران، خاوندان، 
عدة زیادي از محتشمان چنان با تأني و تأخیر بھ محل شورا . پاپ و اطرافیانشان، بھ این ندا پاسخ گفتند

 ۵سرانجام، وقتي كھ یوآنس بیست و سوم حاضر شد در . آمدند كھ گردآمدن تمام اعضا شش ماه طول كشید
بیست و نھ كاردینال، سي و سھ اسقف اعظم، یكصدوپنجاه   شورا را بگشاید، از سھ بطرك، ١۴١۴نوامبر 

اسقف، یكصد رییس دیر، سیصد مجتھد علوم االھي، چھارده نایب رئیس دانشگاه، بیست و شش امیر، 
 بایست عدة اعضاي بزرگترین شوراي عالم مسیحیت یكصدوچھل تن از نجبا، و چھار ھزار كشیشي كھ مي

اعتقادنامة ) ٣٢۵(این مجمع از زماني كھ شوراي نیقیھ . را كامل سازند، فقط بخشي حاضر شده بودند
شھرك كنستانس، كھ تقریبًا شش . كلیسا را تثبیت كرد، بزرگترین و مھمترین انجمن در تاریخ مسحیت بود

د، بلكھ براي تأمین ھزار سكنھ داشت، نھ تنھا در حدود پنج ھزار اعضاي شورا را بخوبي جا و غذا دا
گرد، پزشك، خنیاگر، و ھزار و پانصد روسپي را  احتیاجات آنان عدة زیادي خدمتكار، منشي، كاسب دوره

  .در خود پذیرفت

انگیز پاپي مواجھ شد كھ آن را احضار  شورا ھنوز مقدمات كار خود را تھیھ نكرده بود كھ با فرار شگفت
و   بود كھ دشمنانش آماده ھستند شرح زندگي، جنایات،یوآنس بیست و سوم آگاه شده . كرده بود

ھیئتي بھ او اندرز داد كھ اگر او در آن واحد باگرگوریوس و . شھوترانیھاي او را بھ شورا تسلیم كنند
او با این پیشنھاد موافقت كرد، اما ناگھان در . بندیكتوس استعفا دھد، این ننگ از دامنش سترده خواھد شد

اي در شافھاوزن بھ فردریك، مھیندوك  و در قلعھ) ١۴١۵مارس  ٢٠(كنستانس گریخت  لباس یك مھتر از
ھاي او در كنستانس با جبر  مارس اعالم كرد كھ تمام وعده ٢٩در . اتریش و دشمن سیگیسموند، پناھنده شد

صادر آوریل، شورا فرماني  ۶در . توانند داراي ضمانت اجرایي باشند و تھدید از وي گرفتھ شده و نمي
  كرد كھ، بھ گفتة یكي از 

  ؛»انقالبیترین سند رسمي تاریخ جھان است«مورخان، 

القدس براي ستایش خداوند، پایان  این سینود مقدس كنستانس، كھ یك شوراي عام است و قانونًا در روح
…  .دادن بھ شـقاق كنوني، و اتحاد و اصالح كلیساي خداوند از جھت سران و اعضاي آن تشكیل شده است

» كلیساي مجاھد«نمایندة … كند كھ این سینود نخست اعالم مي: كند مراتب زیر را مقرر، امر، و اعالم مي
دارد؛ و ھركس، از ھر مقام و منصب، از جملھ خود  است و اختیار خود را مستقیمًا از مسیح مأخوذ مي

دادن بھ شقاق و اصالح پاپ، موظف است اوامر این شورا را در اموري كھ مربوط بھ ایمان و خاتمھ 
كند كھ اگر ھر كس، داراي  ھمچنین اعالم مي. عمومي كلیسا از حیث سران و اعضاي آن است اطاعت كند

ھا، و دستورھاي این  ھر وضع و منزلت و مقامي ھست، از جملھ خود پاپ، از اجراي فرمانھا، اساسنامھ
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ن دادن بھ شقاق یا اصالح كردن كلیسا شوراي مقدس، یا ھر شوراي مقدس دیگري كھ صحیحًا براي پایا
بھ سایر وسایل   و، در صورت لزوم،… تشكیل شده باشد سر باز زند، بھ مجازات شایستھ خواھد رسید

  .عدالت توسل جستھ خواھد شد

ترسیدند كھ از قدرت كالج كاردینالھا در  بسیاري از كاردینالھا بھ این فرمان اعتراض كردند، زیرا مي
اھد؛ شورا بر مخالفت آنان غالب شد، و پس از آن، كاردینالھا فقط نقش كوچكي در فعالیتھاي انتخاب پاپ بك

  .آن داشتند

چون جواب قاطعي از او . آنگاه شورا ھیئتي را نزد یوآنس بیست و سوم فرستاد تا استعفاي او را اخذ كند
در این گزارش او مشرك،  .مھ گزارش پنجاه و چھار اتھام را علیھ او پذیرفت ٢۵دریافت نداشت، در 

ظالم، دروغگو، فروشندة مقامات كلیسایي، خائن، شھوتران، و دزد خوانده شده بود؛ شانزده اتھام دیگر، بھ 
مھ، شورا یوآنس بیست و سوم را خلع كرد، و او، چون  ٢٩در . این عنوان كھ بسیار شدیدند، رد شدند

در مدتي كھ شورا ادامھ داشت، سیگیسموند فرمان . فتمقاومت را بیھوده یافت، سرانجام این حكم را پذیر
از زندان خالص شد و بھ عنوان پیر مرد بینوایي  ١۴١٨در . داد تا او را در قلعة ھایدلبرگ زنداني سازند

  .در دستگاه كوزیمو د مدیچي مسكن و معاش یافت

ره بھ كار بازگشت، خود را اي در شھر كنستانس ابراز داشت؛ اما وقتي دوبا شورا پیروزي خود را با رژه
گانة كلیسا را دوباره برقرار  كرد، شقاق سھ اگر پاپ دیگري انتخاب مي. رو یافت اي روبھ با مشكل دوجانبھ

گرگوریوس . كردند ساخت، زیرا ھنوز بسیاري از مسیحیان از بندیكتوس و گرگوریوس اطاعت مي مي
حاضر بھ استعفا : انھ بود، از این اشكال نجات دادشورا را، با عملي كھ در آن واحد محیالنھ و جوانمرد

شد، مشروط بر اینكھ بھ او رخصت دھند با اختیار پاپي خود شورا را دوباره فراخواند و آن را مشروع 
  ، شورا، كھ بھ این ترتیب فراخوانده شده بود، استعفاي گرگوریوس را پذیرفت،١۴١۵ژوییة  ۴در . سازد

. ید كرد، و او را بھ نمایندگي پاپ در آنكونا و حكومت آن شھر منصوب داشتاعتبار انتصابات اورا تأی
  .گرگوریوس دو سال آخر عمر را بآرامي در آنكوال گذرانید

  كرد، اما كاردینالھایش او را رھا كردند و با شورا از در بندیكتوس ھمچنان مقاومت مي

او بھ دژ خانوادگي خود در والنسیا . دشورا بندیكتوس را خلع كر ١۴١٧ژوئیھ  ٢۶در . سازش درآمدند
شورا درماه اكتبر فرماني . دانست، درگذشت رفت و در نود سالگي، در حالي كھ خود را ھنوز پاپ مي

در . كھ بھ موجب آن تشكیل شوراي عام دیگري را ظرف پنج سال الزم دانستھ بود - فركونس -صادر كرد
دینال اودونھ كولونا را بھ نام مارتینوس پنجم بھ پاپي نوامبر یك ھیئت انتخابي از جانب شورا كار ١٧

ونھ سال تشوش شقاق كبیر پایان  گونھ پس از سي تمام عالم مسیحي این انتخاب را پذیرفت، و بدین. برگزید
  .یافت

شورا اینك نخستین منظور خود را انجام داده بود، اما پیروزیش در این مورد غرض دیگر آن را، كھ 
وقتي مارتینوس پنجم بھ پاپي برگزیده شد، تمام قدرتھا و اختیارات . اصالح كلیسا، نقض كردعبارت بود از 

سیگیسموند را از ریاست شورا بر كنار كرد و خود بھ جاي او نشست و، با . مقام خود را قبضھ كرد
الح كلیسا اي براي اص مھارتي متواضعانھ و زیركانھ، با ھریك از نمایندگان ملل مختلف معاھدة جداگانھ

با برانگیختن ھر گروه بر سایر گروھھا، ھریك از آنھا را بھ قبول حداقل اصالح وادار كرد؛ . منعقد ساخت
و مواد معاھدات خود را با چنان عبارات مبھمي تنظیم كرد كھ ھرطرف براي حفظ منافع و آبروي خود 

اعضاي . ، زیرا بسیار خستھ شده بودشورا بھ تمایالت او تسلیم شد. ھرطور كھ بخواھد بتواند تفسیر كند
كردند كھ شوراي  شورا سھ سال زحمت كشیده بودند و آرزوي بازگشت بھ اوطان خود را داشتند، و فكر مي

 ١۴١٨آوریل  ٢٢از این رو در . تواند با دقت بیشتري بھ جزییات مسئلة اصالحات بپردازد دیگري مي
py  .انحالل خود را اعالم كرد
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III – ١۴۴٧-١۴١٨ :پیروزي پاپ  

اي  بھ رم برود، زیرا راھھا در دست سركرده  مارتینوس پنجم، گرچھ خود یك نفر رمي بود، نتوانست فورًا
از این رو مارتینوس صالح در آن دانست كھ در ژنو بماند، بعد مدتي در . بھ نام براتچودا مونتونھ بود

، از وضع شھر و ویراني بناھا و )١۴٢٠(وقتي سرانجام بھ رم رسید . مانتوا و سپس فلورانس توقف كند
ترین شھرھاي اروپا تبدیل شده  پایتخت مسیحیت بھ یكي از عقب افتاده. خرابي اخالق مردم آن متحیر شد

  .بود

اگر مارتینوس با انتصاب كسان خود بھ مشاغل مھم و پر درآمد، مطابق معمول، از مقام خود سوء استفاده 
او . انوادة خود را تقویت كند تا در واتیكان از امنیت مادي برخوردار باشدكرد، محتمًال براي آن بود كھ خ

اما نیروھاي ناپل، فلورانس، ونیز، و میالن ایاالت پاپي را از ھر سو در فشار گذاشتھ   خود ارتشي نداشت،
ایب پاپ بیشتر ایاالت پاپي بار دیگر بھ دست دیكتاتورھاي كوچكي افتاده بودند كھ گرچھ خود را ن. بودند

در لومباردي قرنھا بود كھ روحانیان . خواندند، عمًال در دوران شقاق پاپي قدرت شاھي بھ ھم زده بودند مي
  محلي رویة 

در آن سوي آلپ مسیحیت نامنظمي وجود داشت كھ قسمت . كردند اي نسبت بھ اسقفان رم اعالم مي خصمانھ
  .كرد ه بود و حمایت مالي را از آن دریغ مياعظم احترام خود را نسبت بھ دستگاه پاپ از دست داد

گرچھ وارث یك خزانة تقریبًا خالي بود، . مارتینوس با شجاعت و كامیابي با این مشكالت مقابلھ كرد
ھاي رم  اش راھزنان را از جاده اقدامات مقتدرانھ. وجوھي براي تجدید بناي قسمتي از پایتخت تخصیص داد

نظم را در رم برقرار . ھ لیپو ویران ساخت، و سران آن را سر بریدطرد كرد، یك دژ آنان را درمونت
یكي از نخستین اومانیستھا را بھ منشیگري خود منصوب . ساخت و قانون اجتماعي آن را تدوین كرد

جنتیلھ دا فابریانو، آنتونیو پیزانلو و مازاتچو را براي تھیة فرسكوھایي در كلیساھاي سانتا ماریا . داشت
مردان باخرد و با شخصیت را، مانند جولیانو چزاریني، . سان جوواني التران استخدام كرد مادجوره و

دربار پاپ . لویي آلماني، دومنیكو كاپرانیكا، و پرسپرو كولونا را براي عضویت كالج كاردینالھا نامزد كرد
ز فروختن مشاغل و را تجدید سازمان داد و كارھاي آن را منظم كرد، اما براي تأمین مخارج آن راھي ج

كلیسا بھ مدت یك قرن بدون اصالحات برپا مانده بود، اما بدون پول حتي یك ھفتھ ھم . خدمات نیافت
متعاقب . توانست بھ حیات خود ادامھ دھد؛ الجرم مارتینوس پول را ضروریتر از اصالحات دانست نمي

. در پاویا انجمن كند ١۴٢٣ال شوراي كنستانس، مجمعي را فراخواند تا در س» فركونس«صدور فرمان 
وقتي كھ . عدة بسیار كمي از اعضاي این مجمع حاضر شدند؛ طاعون مجبورشان كرد كھ بھ سینا بروند

مجمع خواست اختیارات مطلق را در دست بگیرد، مارتینوس فرمان انحالل آن را داد و اسقفان، كھ 
نظور تسكین روح اصالحات، مارتینوس در بھ م. ترسیدند شغل خود را از دست بدھند، اطاعت كردند مي

اي در روش و بودجة دربار پاپ بحث  توقیعي صادر كرد كھ در آن بتفصیل دربارة تغییرات پسندیده ١۴٢۵
. شده بود؛ اما در اجراي آن ھزار مانع و ایراد پیش آمد و پیشنھادھاي مندرج در آن اندكي بعد فراموش شد

اي براي فرمانرواي خود فرستاد كھ تقریبًا بھ منزلة ناقوس  بھ رم نامھ یكي از فرستادگان آلماني ١۴٣٠در 
  :اصالحات بود

ھرروز براي پول درآوردن از آلمان، بھ عنوان حقوق كلیسا، … آز در دربار رم بھ شدت حكفرماست 
ھمچنین … و ناراحتي بسیار برخاستھ است؛… از این رو سروصداي زیاد. شود اي ساز مي نیرنگ تازه

بارة دستگاه پاپ پرسشھایي پیش خواھد آمد در غیر این صورت سرانجام اطاعت بكلي از میان خواھد در
اخیر بھ گمان من براي بسیاري از  آور ایتالیاییھا نجات یابند؛ و این شق رفت تا مردم از این توقعات شرم

py  .كشورھا قابل قبول خواھد بود
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كھ از یك راھب مؤمن فرقة فرانسیسیان، كھ دستگاھش  رو شد جانشین مارتینوس با مسایل بسیاري روبھ
دستگاه پاپ بیشتر جنبة حكومتي داشت تا مذھبي؛ پاپھا . براي سیاستمداري نامناسب بود، بھ جا مانده بود

توانستند قدیس باشند؛ ائوگنیوس چھارم  بایست ھمواره سیاستمدار و گاھي جنگجو باشند و ندرتًا مي مي
  و عبوس بود و نقرسي كھ ھمواره گاھي قدیسي خود رأي 

افزود و او را بیحوصلھ و گریزان از اجتماع  ساخت بھ مشكالت بیحد او مي دستھایش را دردناك مي
آشامید، كم  خورد، چیزي جز آب نمي زیست، بسیار كم مي با این حال، ھمچون مرتاضي مي. كرد مي
ورزید،  داد، بھ دشمنانش كینھ نمي دانًا انجام ميكرد، وظایف مذھبي خود را وج خوابید، با جدیت كار مي مي

داشت، و چندان با  چیز براي خود نگاه نمي بخشید، ھیچ بخشود، مال را با سخاوت مي زود برخطاكاران مي
ھذا كمتر پاپي بھ قدر او براي خود دشمن  مع. داشت حیا بود كھ در مجالس كمتر چشم از زمین برمي

  .تراشید

اینان در ازاي رأیي كھ بھ او داده . كاردینالھایي بودند كھ او را انتخاب كرده بودندنخستین دشمنان وي 
بودند، و براي حفظ خود از یك حكومت فردي مانند حكومت مارتینوس، او را وادار ساختھ بودند سندي بھ 

شغلي، و استفاده از در این سند وعده داده شده بود كھ بھ آنان آزادي بیان، امنیت . امضا كند» كاپیتوال«نام 
اي  سابقھ» كاپیتوالسیونھا«این . نصف عایدات داده شود و در كلیة امور مھم با آنان مشورت بھ عمل آید

بھ عالوه ائوگنیوس دشمنان . شد ایجاد كردند كھ مرتبًا در انتخابات پاپ در دورة رنسانس تعقیب مي
چون معتقد بود كھ مارتینوس بھ میزان فزون . ردنیرومندي از افراد خاندان كولونا براي خود بھ وجود آو

از حدي امالك كلیسا را بھ آن خاندان منتقل كرده است، فرمان داد تا قطعات زیادي از آن زمینھا را بھ 
كلیسا بازگردانند، و منشي سابق مارتینوس را، براي بھ دست آوردن اطالعاتي دربارة انتقال آن اراضي، 

كولونا بھ جنگ با پاپ برخاستند؛ پاپ آنان را بھ وسیلة سربازاني كھ   خانوادةسران . در زیر شكنجھ كشت
در ھمان . از فلورانس و ونیز اعزام شده بودند مغلوب ساخت، اما در این كار دشمني رم را برانگیخت

) ١۴٣١(ضمن شوراي بال، كھ بھ وسیلة مارتینوس فراخوانده شده بود، در اولین سال حكومت پاپ جدید 
. سات خود را تشكیل داد و بار دیگر درصدد برآمد كھ تفوق شوراھاي عام را برپاپ تسجیل كندجل

ائوگنیوس فرمان انحالل شورا را صادر كرد؛ اعضاي شورا از امر او سرباز زدند، بھ او فرمان دادند تا 
ن خانوادة كولونا سرا. در جلسات آن حضور یابد، و نیروھاي میالني را براي حملھ بھ او در رم فرستادند

از این فرصت براي انتقام استفاده كردند، انقالبي در شھر بھ راه انداختند، و یك حكومت جمھوري تأسیس 
ائوگنیوس با یك قایق كوچك از راه تیبر فرا كرد، درحالي كھ مردم بر او تیر، نیزه، و ). ١۴٣۴(كردند 

ده شد؛ مدت نھ سال او و اعضاي دربارش در تبعید بھ فلورانس و سپس بھ بولونیا پناھن. انداختند سنگ مي
  .بردند از رم بھ سر مي

ھمانطور كھ اسقف تور بیپرده اظھار داشتھ بود، اعضاي . اكثریت نمایندگان شوراي بال فرانسوي بودند
یاكرسي روحانیت را از ایتالیاییھا بستانند، یا طوري آن را از قدرت بیندازند «این شورا قصد آن داشتند كھ 

: پ را یكي پس از دیگري قبضھ كردبنابراین، شورا اختیارات پا» .كھ مقر آن در ھرجا كھ باشد فرقي نكند
  معافیتبھ صدور آمرزشنامھ پرداخت، حكم 
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IV – آریوستو  

ناپذیر است؛  رسیم، باید بھ یاد آوریم كھ شعر یك موسیقي ترجمھ چون بھ بزرگترین شاعر رنسانس ایتالیا مي
  كساني كھ زبان ایتالیایي برایشان یك نعمت مادرزاد نیست نباید توقع فھم

لودوویكو آریوستو را در سرایانشان  این موضوع را از خود داشتھ باشند كھ چرا ایتالیاییھا در میان نغمھ
را با چنان شور ) روالند خشمگین(دھند، و اورالندو فوریوزو  درجة دوم، فقط پس از دانتھ، قرار مي

ما، چنانچھ ایتالیایي ھم بدانیم، . خوانند كھ از شعف شكسپیر خواندن انگلیسیان برتر است زایدالوصفي مي
  .یابیم را در نمي فھمیم، اما لطف آن كلمات آن منظومة حماسي را مي

خانوادة او بھ  ١۴٨١در . پدرش فرماندار آنجا بود - در ردجو امیلیا متولد شد ١۴٧۴سپتامبر  ١۴او در 
او نیز مانند پترارك بھ . روویگو نقل مكان كرد، اما لودوویكو ظاھرًا تحصیالت خود را در فرارا انجام داد

بر ایتالیا  ١۴٩۴از ھجوم فرانسویان در . داد  يتحصیل حقوق گمارده شد، ولي شعر سرودن را ترجیح م
، آریوستو )١۴٩۶(دید   چندان مشوش نشد؛ و وقتي شارل ھشتم تاخت و تاز مجدد بر آن كشور را تھیھ مي

  :آمد، وصف كرد شعري گفت و موضوع را، بدان گونھ كھ براي خود او تابلو دقیقي بھ نظر مي

كنم، بھ زمزمة آرام گوش  دارد؟ من در سایھ استراحت مي آمدن شارل و سپاھیانش براي من چھ اھمیت
دست سفید : نگرم؛ و تو، اي فولیس عزیز دھم، و ھنگامي كھ كشاورزان سرگرم درو ھستند، بر آنان مي مي

  .سازي خواني براي من دستھ گل مي كني، و ضمن ترانھ خود را بھ میان گلھاي مروارید گون دراز مي

حیات گفت و جھت ده فرزندش میراثي گذاشت كھ براي یك یا دو تن آنان  پدرش بدرود ١۵٠٠در سال 
لودوویكو، كھ بزرگترین آنھا بود، پدر خانواده شد و كشمكشي طوالني با عدم امنیت اقتصادي . كافي بود
اضطرابھایش خوي او را بھ جبن و نوعي خدمتگزاري توأم با خشم گرایانید كھ براي شاعراني . آغاز كرد

استھ / بھ خدمت كاردینال ایپولیتو د ١۵٠٣در . اند قابل فھم نیست ایام بیكاري غم گرسنگي نداشتھكھ در 
مند نبود و آریوستو را دایمًا با مأموریتھاي سیاسي و كارھاي كوچك  ایپولیتو چندان بھ شعر عالقھ. درآمد

. پرداخت  درماه بھ او مي، آنھم بھ طور نامرتب، )دالر؟ ٣٠٠٠(لیرا  ٢۴٠ساخت و در مقابل  مشغول مي
كوشید تا با مدح شجاعت و پاكدامني كاردینال، و دفاع از كوركردن جولیو، برشأن خود  لودوویكو مي

ایپولیتو پیشنھاد كرد كھ اگر او مأموریتھاي مذھبي را اجرا كند و واجد شرایط دریافت بعضي از . بیفزاید
داشت و  داد؛ اما آریوستو روحانیان را دوست نميوجوه اوقاف موجود گردد، حقوقش را افزایش خواھد 

  .داد عشقبازي با زنان را بر آن ترجیح مي

مانند یك بازیگر شروع بھ كاركرد، و یكي . ھاي خود را نوشت در خدمت ایپولیتو بود كھ بیشتر نمایشنامھ
غاز كرد، در  ا آنویسي ر وقتي كھ نمایشنامھ. از اعضاي گروه نمایشي بود كھ اركولھ بھ پاویا فرستاد

كارھایش نشانة آثار ترنتیوس و پالوتوس مشھود شد، و خود صادقانھ آنھا را بھ عنوان تقلیدي از آن آثار 
در فرارا اجرا شد؛ یكي دیگر بھ نام  ١۵٠٨ھاي او بھ نام كاساریا در  یكي از نمایشنامھ. كرد عرصھ مي

  در رم بھ روي صحنھ آمد و مورد  ١۵١٩سوپوزیتي در 

نویسي را تا آخرین سال حیات ادامھ داد؛ بھترین آنھا، كھ سكوالستیكا  نمایشنامھ. ین لئو دھم قرار گرفتتحس
گردند كھ بر  ھاي او بھ آن طرح كالسیك برمي تقریبًا تمام نمایشنامھ. نام داشت، بھ سبب مرگش ناتمام ماند

توانند با ازدواج یا فریب بھ  رانشان، ميسازي خدمتكا طبق آن یك یا چند مرد جوان، معموًال بھ یاري زمینھ
ھاي آریوستو در كمدي ایتالیایي مقامي بلند و در تاریخ نمایش  نمایشنامھ. یك یا چند زن جوان دست یابند
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ھمچنین در زمان خدمت خود در دستگاه ایپولیتو بود كھ شاعر قسمت اعظم بزرگترین شعر حماسي خود، 
وقتي دستنویس شعر خود را بھ ایپولیتو نشان داد، بھ موجب روایت . ریوزو، را نوشتاورالندو فو

اما اھداي آن بھ » آقاي لودوویكو، اینھمھ چرند را از كجا پیدا كردید؟«: نامعلومي، ایپولیتو از او پرسید
، )١۵١۵(داخت آمیز، ظاھرًا مقبول افتاد، كاردینال مخارج چاپ آن را پر  كاردینال، ضمن اشعاري مدیحھ

ایتالیا این اشعار را چرند تلقي نكرد، یا چرند . و تمام حقوق و منافع فروش آن را براي آریوستو تأمین كرد
بزودي بھترین . تمامًا بھ فروش رسید ١۵٢٧و  ١۵٢۴دلپذیري پنداشت؛ نھ چاپ از این كتاب بین سالھاي 

خود آریوستو بخشھاي زیادي از . از خوانده شدقسمتھاي منتخب كتاب در سراسر ایتالیا انشاد، یا بھ آو
اي را كھ وي در شنیدن آنھا بھ  استھ، در مانتوا، بر بالین او خواند و حوصلھ/ كتاب را در بیماري ایزابال د

-١۵٠۵(ده سال . اي كھ در مرگ او سرود و در چاپھاي بعدي كتاب گنجاند، پاداش داد خرج داد، با مرثیھ
ندو فوریوزو كرد و شانزده سال صرف بھبود آن؛ گھگاه سرودي بر آن صرف نوشتن اورال) ١۵١۵

افزود، تا آنكھ تمام آن تقریبًا بھ سي و نھ ھزار بیت بالغ شد، كھ از حیث حجم تقریبًا مساوي است با  مي
  .مجموعة ایلیاد و اودیسھ، اثر ھومر

براي تنظیم داستان خود . و بسط دھدخواست اورالندو ایناموراتو اثر بویاردو را ادامھ  نخست او فقط مي
زمینھ و طرح قھرماني، عشقھا و رزمھاي   :این عناصر را از سلف خویش بھ عاریت گرفتھ بود

شھسواران شارلماني، شخصیتھاي اصلي، تركیب حوادث ضمني، تعلیق یك حكایت براي پرداختن بھ 
ند، و حتي فكر رساندن شجرة خاندان كن اي كھ اغلب جریان داستان را عوض مي دیگري، عملیات ساحرانھ

ستاید، ھرگز  ھذا، درحالي كھ دھھا تن دیگر را مي مع. اي استھ را بھ ازدواج رود جرو و برادامانتة افسانھ
كرد  شاید آریوستو احساس مي. آورد؛ آري ھیچ كس در برابر وامدار خود قھرمان نیست نام بویاردو را نمي

  .ھا مربوط است تعلق بھ بویاردو باشد، بھ پیوند خود افسانھكھ موضوع داستان بیش از آنچھ م

شمرد، و  ھاي متداول، نقش عشق را مھمتر از نقش جنگ مي آریوستو مانند خود كنتھ، و برخالف افسانھ
  :دارد اش نیز ھمین نكتھ را بدین شكل اعالم مي در نخستین ابیات منظومھ

  قھا،ھا خوانم از زنان، بھادران، سالحھا، عش نغمھ

  .دالوریھا، و ماجراھاي متھورانھ

اي از رزمھایي كھ معدودي از آنھا براي مسیحیت  رشتھ: ماند داستان تا آخرین لحظھ بھ این اصل وفادار مي
ورزي بھ آنجلیكا رقابت  چندین امیر و شاه در عشق. برضد اسالم، و بیشتر آنھا بھ خاطر زنان است

اندازد، اما خود سرانجام برخالف انتظار بھ  ھریك را بھ جان دیگري مي السد و آنان مي  كنند؛ او با ھمة مي
. كند افتد و، پیش از آنكھ فرصت تحقیق دربارة او را داشتھ باشد، با وي ازدواج مي دام مردي عادي مي

رود، و بھ ھمین سبب،  شود، در پي آنجلیكا بھ سھ قاره مي اورالندو، كھ پس از ھشت بند وارد داستان مي
آگاھي بر از . ورزد كنند، از یاري بھ شاه خود شارلماني غفلت مي نگامي كھ اعراب بھ پاریس حملھ ميھ

، اما پس از شانزده بند، وقتي كھ خرد گمشدة او )بند بیست و سوم(كند  دست رفتن معشوقھ او را دیوانھ مي
شود، سالمت عقلیش بھ جا  ميورن بازگردانده  نوردان ژول شود و توسط یكي از اسالف مھ درماه پیدا مي

ھاي خود را طي چھل و شش بند  این تم اصلي با ماجراھاي ضمني چند شھسوار دیگر، كھ معشوقھ. آید مي
آید، شاید بھ جز ایزابال كھ بھ  زنان از این پیگیري خوششان مي. كنند، مغشوش و مبھم شده است تعقیب مي

كارت از او بردارد، و در نتیجھ بھ یادبود او یك بناي گوید سرش را ببرد بھتر است تا ب رودومونتھ مي
آنجلیكاي زیبا بھ : افسانة قدیم قدیس جورج نیز در حماسة او وارد شده است. شود یادگاري برپا مي

اي در كنار دریا بستھ شده تا بھ منزلة قرباني بھ اژدھایي كھ ھرسال خواھان یك دوشیزه است اھدا  صخره
  :ستاید ود جرو براي نجات او برسد، شاعر او را چنین ميشود؛ و پیش از آنكھ ر
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  زیباترین زن را برھنھ،

  بدان سان كھ ھنگام زادن از مادر بود،

  .بر ساحل نھادند تا طعمة حیواني سبع شود

  پوشاند، كوچكترین حجابي تن سیمگون وي را نمي

  گرفتند، نميو گلھاي ارغواني جسمش را دربر 

  وگلھایي كھ گرماي تموز و سرماي آذر را بي آسیب

  .افكنند كنند و بر اعضاي درخشانش پرتو مي تحمل مي

  اگر آن اژدھا قطره اشك درخشاني را

  اش از میان گلھاي سرخ و سفید دو گونھ

  دید، افتان نمي

  اش را زده و پستانھاي شبنم

  یافت، ھمچون دو سیب سفت نمي

  كرد، بر گیسوان زرینش مشاھده نمي و بازي نسیم را

  پنداشت، شاید او را پیكري از رخام مي

  .كرد اي مرمرین تصور مي یا پیكره

  نویسد؛ عمدًا كند؛ او براي محظوظ ساختن مي آریوستو موضوع را خیلي جدي تلقي نمي

با حوري و پري، برد؛ و داستان خود را  سازد و بھ یك دنیاي خیالي مي ما را با موسیقي شعرش مسحور مي
اند، و  كنند، مرداني كھ بھ درخت تبدیل شده آمیز، اسبان بالداري كھ برفراز ابرھا پرواز مي سالحھاي سحر

اورالندو شش تن ھلندي را با یك نیزه بھ ھم . كند ریزند پر مي رمزي فرو مي  دژھایي كھ با یك كلمة
آورد، و باد را در بادكنكي   وگروه بھ وجود ميدوزد؛ آلفونسو با پرتاب كردن چند برگ بھ ھوا یك نا مي

خندد و با بردباري نھ طنز، بر الف و گزاف شھسواري لبخند  آریوستو با ما بھ تمام اینھا مي. كند حبس مي
روح مطایبة ممتازي دارد كھ با استھزایي مالیم آمیختھ است؛ بدین گونھ، او در فضوالتي كھ زمین . زند مي

، دعاھاي ریاكاران، چاپلوسي شاعران، خدمتگزاري درباریان، و عطیة قسطنطین را بر ماه فروھشتھ است
او . كند پردازي تظاھر مي فقط گھگاه، در چند دیباچة اخالقي، بھ فلسفھ). بند سي و چھارم(دھد  جاي مي

رتي چندان بھ حد كمال شاعر بود كھ خود را در ساختن و پرداختن شكل زیبایي از شعر فرسود و دیگر قد
  .اي را در آن بگنجاند براي خود باقي نگذاشت تا فلسفة زندگي یا مقصود حكیمانھ

ھاي مھیج، كھ در  دارند كھ پراست از صحنھ ایتالیاییھا داستان اورالندو فوریوزو را بدان جھت دوست مي
ل قطعات پیرایھ است و شام بیان آن خوشنوا و در عین حال بي. ھریك از آنھا الاقل یك زن شركت دارد

آنان گریزھاي نابھنگام و توضیحات . كشاند اي بھ صحنة دیگر مي پرشوري است كھ ما را سریعًا از صحنھ
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اند؛ وقتي  بخشند، زیرا اینھا نیز بھ قالب شعر لطیف آمده طوالني و استعارات بیشمار و بعضًا متكّلف را مي
  رسد كھ خوانندة ایتالیایي بھ مصرع رسا و سلیسي از این قبیل مي

  طبیعت او را شناخت و بعد قالب را شكست

سرایي آریوستو دربارة  ایتالیاییھا از مدیحھ» !آفرین«: گوید اختیار مي بیند و بي خود را پاداش یافتھ مي
این خضوعھا در آن . شوند خاندان استھ مدح ایپولیتو، یا تحسین او از عفت لوكرس چندان آزرده خاطر نمي

ماكیاولي، براي بھ دست آوردن كمك مالي، حاضر بود پشت خود را بھ ھمان  زمان مرسوم بوده است؛
  . اندازه در ركوع خم سازد؛ و شاعر باید بھ ھر حال زندگي كند

اما وقتي كھ كاردینال تصمیم گرفت در مجارستان بجنگد و خواست آریوستو را با خود ببرد، كار آن شاعر 
). ١۵١٧(ر تردید كرد و ایپولیتو او را از خدمت معاف نمود آریوستو در ھمراھي با او اظھا. مشكل شد

بھ اضافة سھ خدمتكار و دو ) دالر؟ ١٠۵٠(كراون  ٨۴آلفونسو آن شاعر را با یك وظیفة سالیانھ بھ مبلغ 
پس از چھل و ھفت سال تجرد، كھ در آن تقریبًا محرومیت جنسي . اسب، در برابر ھیچ، از فقر نجات داد

او این زن را، حتي در آن موقع كھ ھمسر تیتو و  –. وستو با آلساندرا بنوتچي ازدواج كردوجود نداشت، آری
داشت، از او صاحب فرزند نشد، اما دو پسر نامشروع زندگي قبل از  سپازیانو ستروتتسي بود، دوست مي

  . ساختند زناشوییش را لذتبخش مي

  ن ناحیة كوھستانيحاكم گارفانیانا بود؛ و چون ای) ١۵٢۵-١۵٢٢(مدت سھ سال 

او براي عمل یا فرمانروایي مناسب نبود، الجرم با . دستخوش تاراج راھزنان بود؛ بھ او خوش نگذشت
 ١۵٢٨در . خوشحالي از آن شغل كناره گرفت تا ھشت سال باقیماندة عمر خویش را در فرارا بگذراند

آریوستو برپاست و از طرف  قطعھ زمیني در حوالي شھر خرید و خانة قشنگي ساخت كھ ھنوز در ویا
كوچك «: اي از این شعر ساده اما مغرورانھ نصب كرد بر سر در این خانھ كتیبھ. شود دولت نگاھداري مي

در آن » .اما مناسب براي من، مضر بھ حال ھیچ كس، محقر نیست، با این حال با پول خودم ساختھ شده
ھر روز بھ تجدید نظر در اورالندو فوریوزو  كرد، و زیست، گاه در باغچة خودكار مي خانھ آزاد مي

  .افزود پرداخت یا بر آن مي مي

. اند باقي مانده» ساتیر«آریوستو در رقابت با ھوراس ھفت نامة منظوم بھ دوستان خود نوشتھ بود كھ بھ نام 
ي ساتیرھاي ھا بھ سان آثار اصیل خود او منسجم و محكوم نیستند، و در تلخي و تندي نیز بھ پا  این منظومھ

یافت؛ از فكر  داشت اما ھرگز نمي رسند؛ محصول ذھني ھستند كھ آرامش را دوست مي یوونالیس نمي
مردي برآمده بود كھ تحقیر و تازیانة زمان را با رنجش تحمل كرده بود؛ و باالخره ھجایي بود از 

كلیسایي در رم، و  ھا مفسر عیوب كشیشان، خرید و فروش مقامات این نامھ. حرمانھاي مردي مغرور
، ایپولیتو را بھ خاطر اینكھ نسبت بھ خدمتگران پست خود سخیتر )ساتیر اول(خودپرستي پاپھاي دنیادارند 

اي از وفا و عفاف زنان نمودار  ؛ تصور بدبینانھ)ساتیر دوم(كنند  بود تانسبت بھ آن شاعر، سخت تقبیح مي
ساتیر (ھ در برگزیدن و رام كردن زنان مجرب است كنند ك سازند، و نصایح پیر دیري را ابالغ مي مي

سان بیان  نتیجة شاعر را با لئو دھم بدین آورند، و شرح مالقات بي ؛ بر ذلت زندگي درباري شفقت مي)سوم
  ):ساتیر چھارم(كنند  مي

مرا بھ عالوه . ام بوسید پایش را بوسیدم، از جایگاه مقدس خم شد، دستم را گرفت، و مرا از دو سوي چھره
اي پرامید و تني خیس از  آنگاه من با سینھ. پرداختم، معاف ساخت از نیمي از عوارض تمبر، كھ باید مي

  .باران و آلوده بھ گل، رفتم و شام خود را خوردم

دو ساتیر از این مجموعھ مشحون از تأثرات زندگي محدودش در گارفانیانا ھستند؛ شرح روزھایي را 
شد، درحالي كھ  صرف مي» تنبیھ بزھكاران، ترغیب آنان بھ اقرار، یا تبرئة آناندر تھدید یا «دھند كھ  مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



قریحة شاعریش بھ وسیلة اعمال سیاه جنایتكاران و تعقیب آنان، و دخالت در نزاعھاي محلي فلج شده و 
 ).ساتیرھاي پنجم و ششم! (اش فرسنگھا از او دور بود كسي ھم نبود كھ خاطرش را شاد سازد؛ و معشوقھ

  :كند كھ معلم یوناني براي تربیت پسرش، ویرجینیو، معرفي كند در آخرین ساتیر از بمبو خواھش مي

. ارزش است یوناني باید آموختھ شود، اما ھمراه با اصول صحیح اخالقي، زیرا تبحر بدون اخالق بس بي
فقط معدودي از . استبدبختانھ در این ایام یافتن معلمي كھ دانش را با اخالق توأم سازد بسیار مشكل 

راستي چرا . اومانیستھا از فصیحترین گناھان بركنارند و غرور فكري بیشتر آنان را شكاك نیز كرده است
  ایماني مالزم یكدیگرند؟ دانش و بي

گذاشت؛ ولي در پایان زندگي، مانند  خود آریوستو در قسمت اعظم زندگي خویش بھ دین چندان وقعي نمي
از زمان . رنسانس، با رجوع بھ دین براي خود آرامش خاطري تحصیل كرد اغلب روشنفكران دورة

برد؛ و این مرض محتمال بھ واسطة سفرھایي كھ براي كاردینال بھ نقاط مختلف  جواني از برنشیت رنج مي
بیماري شدت یافت، تبدیل بھ سل شد، و او چنان با بیماري بھ  ١۴٣٢در . داد تشدید شده بود انجام مي

خواھد باز ھم بھ زندگي  رداخت كھ گویي از شھرت جاوداني كھ نصیبش شده راضي نیست و ميكشمكش پ
  ).١۵٣٣(بھ ھنگام مرگ فقط پنجاه و ھشت سال داشت . پررنج خویش ادامھ دھد

بیست و سھ سال پیش از آنكھ چشم از جھان فرو بندد، . وي مدتھا قبل از مرگ بھ سبك كالسیك گراییده بود
فرسكو پارناسوس واتیكان تصویري از او با ھومر و ویرژیل، ھوراس و اووید، دانتھ و رافائل در 

ایتالیا اورا ھومر خود، وفوریوزو را . بشر نقاشي كرده بود» صداھاي فراموش ناشدني«پترارك، در میان 
ستو در جنب جھان آریو. شمرد؛ اما این قیاس بیش از آنچھ عادالنھ باشد سخاوتمندانھ است ایلیاد خویش مي

كھ برخي از آنھا، ھمان طور كھ  -رسد؛ شھسوارانش محاصرة بیرحمانة تروا آرام و خوش بھ نظر مي
در عظمت بھ آگاممنون، در عاطفھ بھ  - درون زره خودشان ناشناسند، از حیث اخالق نیز نامشخصند

رسند؛ و كھ  نمي اخیلس، در خرد بھ نستور، در نجابت بھ ھكتور، و در سرنوشت رقتبار بھ پریاموس
اي كھ در عین شكست ھم فاتح بود، مقایسھ كند؛  تواند آنجلیكاي زیبا و سبك روح را با ھلنھ، آن االھھ مي
فقط كساني دربارة آریوستو : ھذا آخرین كالم دربارة اثر آریوستو باید ھمچون نخستین كالم باشد مع
وانند دقایق نشاط و احساس او را درك كنند و بھ توانند حكم كنند كھ زبان او را كامًال بدانند، و بت مي

  .موسیقي رؤیاي شیرینش پاسخ گویند

V –  مؤخره  

شش سال پیش . این خود ایتالیاییھا بودند كھ با روح مزاح خویش تریاقي براي رومانتیسم دو اورالندو یافتند
در آن سخافتھاي حماسي با از مرگ آریوستو، جیروالمو فولنگو كتابي بھ نام اورالندینو منتشر كرد كھ 

جیروالمو سخنرانیھاي بدبینانة پومپو ناتتسي را . اغراقھاي شادیبخش بھ صورت كاریكاتوري مجسم بودند
شناخت،  بازي، مشتزني، و دوئل نمي اي جز معاشقھ، دسیسھ در دانشگاه بولونیا شنید، اما براي خود برنامھ

ا از خود راند و او در سلك راھبان فرقة بندیكتیان پدرش وي ر. و بھ ھمین جھت از دانشگاه طرد شد
شش سال بعد عاشق جیروالمو دیدا شد و با او . درآمد؛ شاید براي اینكھ بتواند از آن راه معاشي تحصیل كند

این كتاب نام خود را بعدًا . ، كتابي بھ نام ماكارونئا منتشر ساخت كھ سراسر ھزل بود١۵١٩در . گریخت
  اورالندینو. شد ت خشن و ھجو آمیز داد كھ بھ شعر التیني و ایتالیایي نوشتھ ميبھ نوعي از ادبیا

كرد،  آمیز بھ زبان عامھ بود كھ موضوعي را در یك یا دو قطعھ، بھ نحوي جدي بیان مي اي مسخره حماسھ
ن، كھ با شھسوارا. ساخت ترین محافل بود حیران مي آنگاه خواننده را ناگھان با فكر عبارتي كھ شایستة پست

شتابند؛ روحاني بزرگ داستان،  وسایل آشپزخانھ مسلح ھستند، سوار بر استران لنگ، یكباره بھ میدان مي
pyاش شامل كتب طباخي است، در گوشھ و كنار و  كھ كتابخانھ) كباب دزد(راھبي است بھ نام گریفاروستو 
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دانست آنھایي بودند كھ بھ گاوان و  و ميتمام زبانھایي كھ ا«بین كتابھا شراب ومواد غذایي پراكنده است، و 
  ؛»خوكان تعلق داشتند

كند كھ پیروان لوتر از خواندن اثرش  از طریق این راھب، فولنگو روحانیان ایتالیا را چندان مسخره مي
اما خود او ھمچنان   كتاب فولنگو با شادي و تحسیني فراوان مورد اقبال قرار گرفت،. شوند شاد مي

سرانجام دوباره در دیري معتكف شد، بھ سرودن اشعار مذھبي پرداخت، و در پنجاه و . خورد گرسنگي مي
ورزید، و شاید آریوستو نیز در اواخر عمر خویش بھ  رابلھ بھ او ارادت مي). ١۵۴۴(سھ سالگي درگذشت 

  .لذت برندگان از اشعار او افزوده شد

 –رد، و سرانجام با تحریض ارتش آلمان آلفونسو اول ملك كوچك خود را در برابر حمالت پاپ حفظ ك
ارتش مزبور رم را محاصره و تسخیر و غارت كرد . اي از او گرفت اسپانیا، و یاري بھ آن، انتقام دلیرانھ

شارل پنجم با بازگرداندن تیولھاي سابق فرارا، مودنا، و ردجو بھ آلفونسو از او سپاسگزاري ). ١۵٢٧(
در سال . امارت خود را بي كم و كاست بھ وارثان خویش منتقل سازدكرد؛ و آلفونسو در نتیجھ توانست 

دو (این عروس، رنھ . پسرخود اركولھ را بھ فرانسھ فرستاد تا عروسي از خاندان سلطنت بیاورد ١۵٢٨
. دختري كوچك اندام، غمگین، بد ھیكل، كھ مخفیانھ بھ بدعت كالون گرویده بود –یا رناتا بود ) فرانس

اي بھ نام لورا دیانتي دلخوش ساخت و شاید ھم قبل از  درگذشت لوكرس، خود را با معشوقھ آلفونسو پس از
  .او تمام دشمنان خود را، بھ جز زمان، از میدان بھ در كرده بود). ١۵٣۴(مرگش با او ازدواج كرد 

   فصل یازدھم

  

  ونیز و قلمرو آن

١- ١٣٧٨۵٣۴  

I – پادوا  

شد؛ با ونیز رقابت و آن را تھدید  پادوا در دیكتاتوري خاندان كارارا قدرت بزرگي در ایتالیا محسوب مي
. با جنووا متحد شد) ونیز(اي  پادوا در كوشش براي منقاد ساختن آن جمھوري جزیره ١٣٧٨در . كرد مي
. ا بھ دوك اتریش تسلیم كردونیز، كھ بھ واسطة جنگ با جنووا از پا درآمده بود، شھر ترویزو ر ١٣٨٠در 

فرانچسكو دا كاراراي اول  ١٣٨٣در . الجیشي در شمال قرار گرفتھ است این شھر در یك موضع سوق
اگر او در این . ترویزو را از اتریش خرید؛ كمي بعد كوشید تا ویچنتسا، اودینھ، و فریولي را تصرف كند

شدند، و ھمچنین بر  ن آن در آگوردو منتھي ميشد، بر راھھایي كھ از ونیز بھ معادن آھ كار موفق مي
شد؛ بھ عبارت دیگر پادوا بر منافع حیاتي صنعت و بازرگاني ونیز  راھھاي تجارت ونیز با آلمان مسلط مي

اینان جان گالئاتتسو ویسكونتي را . ونیز در نتیجة مھارت دولتمردان خود نجات یافت. یافت دست مي
اعتمادي بھ ونیز  ادوا، متحد شود؛ جان، درحالي كھ بدون شك با بيترغیب كردند كھ، در جنگ برضد پ

. نگریست، براي توسعة مرزھاي خود بھ جانب شرق، با چشمپوشي ونیز، از فرصت استفاده كرد مي
 ١٣٩٩و فرزندش، كھ ھمنام او بود، در ) ١٣٨٩(فرانچسكو دا كاراراي اول شكست خورد و استعفا داد 

. بایست تابع ونیز باشد بھ موجب این معاھده، پادوا مي. را تجدید كرد ١٣٣٨ل معاھدة منعقد شده در سا
وقتي فرانچسكو دا كاراراي دوم كشمكش را از سر گرفت و بھ ورونا و ویچنتسا حملھ كرد، ونیز بھ او 

اعالن جنگ داد، او را با پسرانش دستگیر و اعدام كرد، و بھ موجب رأي مجلس سنا پادوا را بھ 
شھر فرسودة پادوا تجمالت یك استثمار كنندة محلي را ترك ). ١۴٠۵(ایي مستقیم ونیز درآورد فرمانرو
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. كرد، تحت حكومت یك دولت اجنبي اما صالح سعادتمند شد، و تبدیل بھ مركز فرھنگي قلمرو ونیز گردید
ھ كساني مانند از جمل –از تمام اقطار كشورھاي مسیحي التیني دانشجویاني بھ دانشگاه مشھور آن آمدند 

  پیكو دال میراندوال،

كھ دو نفر اخیر بعدًا بترتیب  –آریوستو، بمبو، گویتچاردیني، تاسو، گالیلئو، گوستاو واسا، و یان سوبیسكي 
تأسیس و شانزده سال پیش از آنكھ  ١۴۶٣كرسي زبان یوناني در … . پادشاه سوئد و لھستان شدند

توانست از  یك قرن بعد، شكسپیر ھنوز مي. ھ او واگذار شددمتریوس خالكوندولس بھ فلورانس برود، ب
  .سخن گوید» پادواي زیبا، مھد ھنر«

این شخص، كھ نخست خیاطي آموخت، . شد یكي از مردان پادوا خود یك موسسة فرھنگي محسوب مي
یار سفر وي عشقي سرشار بھ ھنر كالسیك پیدا كرد، در ایتالیا و یونان بس. فرانچسكو سكوارچونھ نام داشت

ھا و  سازي و معماري یونان تقلید یا طرحھایي بھ سبك آنھا تھیھ نمود، مدالھا و سكھ كرد، از مجسمھ
. ھاي كالسیك آن زمان بھ پادوا بازگشت ھاي باستاني را گردآورد، و با یكي از بھترین مجموعھ پیكره

یك تحصیل : بھ ھنرجویانش دادھنرستاني تأسیس كرد، كلكسیون خود را در آن گذاشت، و دو دستور عمده 
ھنرمندي كھ او پرورش داد در پادوا  ١٣٧معدودي از . ھنرباستاني، و دیگر كسب علم جدید ژرفانمایي

اما در عوض جوتو از فلورانس آمد تا فرسكوھاي آرنا را . ماندند، زیرا بیشتر آنان از خارج آمده بودند
اي را در كلیساي سانت آنتونیوتزیین كند؛ و  ا نمازخانھت) ١٣٧۶حد (نقاشي كند؛ آلتیكیرو از ورونا آمد 

بارتولومئو بالنو، یكي از شاگردان . دوناتلو یادگارھایي در كلیساي جامع و میدان آن از خود باقي گذاشت
پیترو لومباردوي . دوناتلو، دو مجسمة زیباي زن در ھمان كلیسا براي نمازخانة گاتامالتا باقي گذاشت

آندرئا بریوسكو ـ . بایي از پسر كوندوتیره و آرامگاه مجللي براي آنتونیو روزلي ساختونیزي پیكرة زی
ـ و آنتونیو و تولیو لومباردو براي نمازخانة گاتامالتا چند نقش برجستة عالي از مرمر ساختند؛ و » ریتچو«

نظیر  یتالیا بيریتچو در ھمان كلیسا جایگاھي براي گروه ھمسرایان ساخت كھ از حیث عظمت در سراسر ا
سال (با آلساندرو لئوپاردي ونیزي و آندرئا مورونة برگامویي در طرح كلیساي ناتمام سانتا جوستینا . است

  .این كلیسا نمونة اصیل و كاملي است از سبك معماري رنسانس. شركت كرد) ١۵٠٢اتمام، 

نقاشي ونیزي را آوردند كھ بھ وسیلة  از پادوا و ورونا بود كھ یاكوپو بلیني و آنتونیو پیزانلو بذر آن مكتب
  .آن ونیز بھ تمام دنیا معرفي شد

II – اقتصاد و سیاست ونیز  

تجارتش در آدریاتیك بھ وسیلة ناوگان نیرومند جنووا فلج شده بود؛ : ونیز بھ حضیض مذلت افتاد ١٣٧٨در 
؛ مردمش گرسنگي ارتباطش با خاك اصلي ایتالیا توسط سربازان جنووایي و پادوایي قطع شده بود

نیم قرن بعد ھمین ونیز بر پادوا، ویچنتسا، ورونا، برشا، برگامو، . خوردند، و دولتش در فكر تسلیم بود مي
این . كرد ترویزو، بلونو، فلتره، فریولي، ایستریا، ساحل دالماسي، لپانتو، پاتراس، و كورنت حكومت مي

  شھر، كھ در دژ پر خندق خود از انقالبھاي  - كشور

اي  نمود؛ بسیار مقتدر و نیرومند شد، چنانكھ گویي بھ سان ملكھ یاسي خاك اصلي ایتالیا بر كنار ميس
بھ عنوان سفیر كبیر فرانسھ وارد ونیز شد، آن  ١۴٩۵فیلیپ دو كومین، كھ در . برتخت ایتالیا نشستھ است
زوال، كھ در ھمان اوقات از پیترو كا» .ام شادترین شھري كھ تاكنون دیده« : كند شھر را چنین توصیف مي

 ١۵٠جزیره،  ١١٧آن مجموعة متشكل از » وصف زیبایي، جالل، و ثروت«میالن مخاصم آمده بود، 
تمام اجزاي این مجموعة زیبا در حیطة نظر ھركس كھ در كنارة » .غیرممكن یافت«پل را  ۴٠٠كانال، و 

» زیباترین خیابان جھان«جھاندیده این كناره را كومین . گرفت كرد قرار مي كانال بزرگ گردش مي
py  .نامد مي

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



كشتي سازي،  –داد از كجا آمده بود؟ تا حدي از دھھا صنعت  آن ثروتي كھ چنین جاللي را قوام مي
این صنایع ھمھ داراي تشكیالت صنفي … . سازي، شیشھ سازي، چرمسازي، جواھرسازي، بافندگي آھن

اما شاید بیشتر شكوه و . ساختند پرستانھ بھ ھم مربوط مي بودند كھ كارگر و كارفرما را بامواساتي میھن
مكنت ونیز از ناوگان بازرگاني آن بود كھ محصوالت ونیز و توابع آن را، و نیز محصوالت آلمان و سایر 

بردند و با كاالھایي از قبیل ابریشم، ادویھ، فرش،  آلپ را، بھ مصر، یونان، بیزانس، و آسیا مي نواحي وراي
بالغ ) دالر؟ ٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠(دوكاتو  ١٠,٠٠٠,٠٠٠صادرات ونیز در سال بھ . گشتند رده باز ميدارو و ب

كشتیھاي ونیزي در عدة . توانست تجارتي بھ این عظمت داشتھ باشد شد؛ ھیچ شھر اروپایي دیگري نمي مي
. شدند ند دیده ميزیادي از بنادر از طرابوزان در دریاي سیاه گرفتھ تا كادیث، لیسبون، بروژ، و حتي ایسل

و . كشتیھا و كاالھایشان بیمھ بودند. شد بازرگانان نیمي از جھان را دید در ریالتو، مركز تجارت ونیز، مي
، ١۴۵۵عایدات ساالنة دولت ونیز در . كرد مالیات بر واردات و صادرات بنیة مالي كشور را تأمین مي

 ٢٠٠,٠٠٠ان سال درآمد فلورانس در حدود بود؛ در ھم) دالر؟ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(دوكاتو  ٨٠٠,٠٠٠مبلغ 
دوكاتو، و تمام  ۵٠٠,٠٠٠دوكاتو، میالن  ۴٠٠,٠٠٠دوكاتو، ایاالت پاپي  ٣١٠,٠٠٠دوكاتو، ناپل 

  .دوكاتو بود ٨٠٠,٠٠٠اسپانیاي مسیحي 

در نتیجھ یك قدرت تجارتي . كرد سیاست ھمواره تابع تجارت بود، كھ مخارج جمھوري ونیز را تأمین مي
جمعیت ونیز  ١۴٢٢در سال . بھ وجود آمد كھ موروثي شد و تمام اركان مملكت را در دست گرفتاشرافي 

یكصد و نود ھزار نفر بود كھ ھمھ مرفھ و صاحب شغل بودند، اما بھ بازارھا، مواد، و خواربار خارجي 
یي نگاه توانست مردم خود را باوارد كردن مواد غذا ونیز چون وضع محصوري داشت، مي. اتكا داشتند

توانست صنایع خود را، فقط با آوردن چوب، فلز، مواد معدني، چرم، و پارچھ از خارج،  دارد؛ ھمچنین مي
بایست فقط با یافتن بازارھایي براي فروش محصول تھیھ شود؛ بدین  برپا دارد؛ بھاي این واردات مي

خاك اصلي ایتالیا نیازمند بود، بھ ترتیب، چون ونیز براي خواربار، راه صدور كاال، و تھیة مواد خام بھ 
ھمچنین چون بھ نواحي . یك سلسلھ جنگ دست زد تا حاكمیت خود را بر شمال خاوري ایتالیا مستقر سازد

  كوشید تا بر مناطقي دست یابد كھ احتیاجات او را تأمین كنند، بازارھایي كھ غیر ایتالیایي احتیاج داشت، مي

، تبدیل »حكم سرنوشت«بھ این جھت، بھ . كھ دادوستد آن را تسھیل نمایندكاالھاي او را بخرند، و راھھایي 
  .بھ یك قدرت استعماري شد

وقتي خاندانھاي سكالیژر در . ریزي شد بدین گونھ، تاریخ سیاسي ونیز براساس احتیاجات اقتصادیش پي
تالیا كوشیدند، ونیز ورونا، كارارا در پادوا، یا ویسكونتي درمیالن دربسط قدرت خود در شمال خاوري ای

ھاي رود پو مسلط  ترسید كھ مبادا فرارا بر دھانھ چون مي. خود را درخطر یافت و بھ اسلحھ متوسل شد
كوشید تا در تعیین امیر آن سرزمین یا الاقل سیاست او دست داشتھ باشد؛ و از ادعاھاي پاپ بر  شود، مي

ھنگامي . از توسعة ونیز بھ سوي غرب خشمناك بودمیالن، كھ خود آمال وسیع داشت، . فرارا ناخشنود بود
، جمھوري توسكان از ونیز كمك خواست و )١۴٢٣(كھ فیلیپو ماریا ویسكونتي بھ فلورانس حملھ كرد 

خاطرنشان ساخت كھ فرمانروایي امیرمیالن بر توسكان بزودي تمام ایتالیا را در شمال ایاالت پاپي در 
بحثي كھ غالبًا در تاریخ تكرار شده است، تومازو موچنیگو، دوج در . حیطة قدرت خود در خواھد آورد

ونیز، ھنگامي كھ مشرف بھ موت بود، درسناي ونیز از صلح دفاع كرد؛ فرانچسكو فوسكاري بھ سود یك 
گفت؛ فوسكاري حرف خود را پیش برد، و ونیز با میالن بھ یك  جنگ تعرضي بھ خاطر دفاع سخن مي

مرگ فیلیپو ماریا . طول كشید ١۴۵۴تا  ١۴٢۵جز در فواصلي كوتاه، از  رشتھ جنگھایي دست زد كھ،
، آشفتگي جمھوري آمبروزیایي در میالن، و تسخیر قسطنطنیھ از طرف تركان عثماني، ایاالت )١۴۴٧(

اي را فرسوده اما فاتح بھ  اي در لودي مایل ساخت كھ آن جمھوري جزیره متخاصم را بھ امضاي معاھده
  .حال خود گذاشت

موقعیت جغرافیایي آن بھ عنوان شمالیترین . اي مشروع آغاز شد توسعة ونیز در ناحیة آدریاتیك با بھانھ
ساحل خاوري در میان جزایر و . بندر مدیترانھ نعمتي بود، اما بدون سلطھ بر آدریاتیك ارزشي نداشت

كھ ھجومھایشان زیانھاي  ساخت خیلجھاي متعدد خود پناھگاھھایي براي جھازات دزدان دریایي فراھم مي
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وقتي ونیز بھ جنگجویان صلیبي رشوه داد تا . آوردند مكرر و خطر دایم براي كشتیراني ونیز بھ وجود مي
، پایگاھي بھ دست آورد كھ از آن ھر سال توانست مقداري )١٢٠٢(او را در تصرف تسارا یاري كنند 

اك سازد، تا آنكھ تمامي ساحل دالماسي حاكمیت آن ھاي دزدان دریایي را از وجود آنان پ پیش رود و آشیانھ
، ونیز موفق شد كرت، سالونیك، و )١٢٠۴(ھنگامي كھ آن جنگجویان بر قسطنطنیھ تاختند . را پذیرفت

این متصرفات مانند زنجیري زرین رشتة . جزایر سیكالد و سپورادس را بھ عنوان سھم خود دریافت دارد
ونیز، با سماجتي صبورانھ، دوراتتسو، ساحل آلباني، . ساختند ستوار ميارتباط تجاري ونیز را با خارج ا

را گرفت؛ اكنون ) ١۴۴١(، و راونا )١۴٢٠-١۴١٨(، فریولي و ایستریا )١٣٩٢-١٣٨۶(جزایر یونیایي 
. گرفت كردند، باج مي مالك بدون مدعي آدریاتیك بود و از تمام سفاین غیر ونیزي، كھ در آن دریا تردد مي

روي تركان عثماني بھ سوي قسطنطنیھ دفاع از مستملكات بیزانس را در مجاورت آن مشكل چون پیش
  ساخت، بسیاري از جزایر یوناني خود را بھ ونیز تسلیم كردند،

بھ كاترینا كورنارو، ملكة قبرس، كھ آخرین . دانستند كھ آماده براي حفظ آنھا بود زیرا آن را تنھا نیرویي مي
تواند جزیرة خود را در برابر تركھا حفظ كند؛ در نتیجھ، او بھ  بود، تلقین كردند كھ نميفرد سلسلة لوزینیان 

دوكاتو از طرف دولت ونیز  ٨٠٠٠، و یك مقرري سالیانھ بھ مبلغ )١۴٨٩(نفع حاكم ونیز استعفا كرد 
یررسمي كاترینا بھ یكي از امالك شخصي خود در آزولو نزدیك ترویزو رفت، درباري غ. برایش تعیین شد

تشكیل داد، از ادبیات و ھنر حمایت كرد، و باقي عمر را بھ لذت بردن از شعر، اپرا، و تابلوھاي نقاشي 
  . جنتیلھ، بلیني، تیسین، و ورونزه اختصاص داد

ھمة این فتوحات سیاسي یا نظامي، بازارھا، محافظھا، و باجگزارھاي تجارت ونیز بھ نوبة خود با موج 
در گالیپولي یك پادگان ترك بر یك ناو گروه ونیزي حملھ برد . رو شدند نیھا روبھسھمگین پیشروي عثما

؛ ونیزیھا با شجاعت معمول خود دفاع كردند و بھ یك فتح قطعي نایل شدند؛ آنگاه این دو نیروي )١۴١۶(
پا بس رقیب بھ مدت یك نسل در صلح بھ سر بردند و یك دوستي بازرگاني بین آنھا برقرار شد كھ براي ارو

حتي سقوط . ناگوار بود، زیرا كشورھاي آن قاره از ونیز متوقع بودند كھ بھ سود آنھا با تركان بجنگد
قسطنطنیھ این مودت بازرگاني را نگسست؛ ونیز یك معاھدة بازرگاني سودبخش با تركان فاتح منعقد 

حال دسترسي سودمند  اما. ساخت، و ضمن محترم داشتن آنان، خود نیز از سوي آنان گرامي شمرده شد
. ونیز بھ بنادر دریاي سیاه بستھ بھ اجازة تركان بود، و طولي نكشید كھ دچار محدودیتھاي نامطبوع شد

وقتي پاپ پیوس دوم، كھ با منعكس ساختن احساسات مسیحیان و منافع بازرگاني اروپایي علیھ تركھا اعالن 
دریافت داشت، ونیز، بھ این امید كھ استراتژي سال جھاد كرد و از قدرتھاي اروپایي وعدة اعزام قوا را 

اما دولتھاي اروپایي خلف وعده كردند و ونیز خود را در . را تجدید كند، دعوت او را اجابت كرد ١٢٠۴
این كشمكش را شانزده سال ادامھ داد، اما سرانجام مغلوب شد و مورد ). ١۴۶٣(جنگ با تركھا تنھا یافت 
، سكوتاري، و مورئا )ائوبویا(امضا كرد، نگروپونتھ  ١۴٩٧اھدة صلحي كھ در تطاول قرار گرفت؛ با مع

دوكاتو بھ عنوان خسارت جنگ بھ آنان پرداخت؛ و تعھد كرد كھ سالي  ١٠٠,٠٠٠را بھ تركان واگذاشت؛ 
اروپا ونیز را خائن بھ عالم مسیحیت . دوكاتو در ازاي امتیاز تجارت در بنادر عثماني بپردازد ١٠,٠٠٠

وقتي پاپ دیگري پیشنھاد یك جھاد دیگر علیھ تركھا كرد، ونیز بھ پیشنھاد او اعتنایي نكرد و با . دشمر
  .سایر كشورھاي اروپایي ھمعقیده شد كھ تجارت از مسیحیت مھمتر است

III – حكومت ونیز  

ل آن فرستادند تا تشكیالت و طرز عم پسندیدند و كساني را مي حتي دشمنان ونیز ھم حكومت آن را مي
ونیز . سازمانھاي نظامي آن شامل بھترین ارتش و نیروي دریایي در ایتالیا بود. حكومت را بررسي كنند

  عالوه بر ناوگان تجارتیش، كھ ھنگام لزوم بھ سفاین جنگي تبدیل

از این كشتیھا حتي در جنگ با نیروھاي زمیني . شدند، داراي چھل و سھ رزمناو سیصد ناو كمكي بود مي
ھا،  بر روي غلتكھایي بھ زمین كشانده شدند و، پس از عبور از كوھھا و دره ١۴٣٩شد؛ در  فاده مينیز است

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



درحالي كھ سایر ایاالت . باران كردند گاردا انداختھ شدند، و از آنجا مستملكات میالن را گلولھ  بھ دریاچة
اي  ونیز ارتش آموختھ و كار دیده دادند، ایتالیایي ھنوز جنگھاي خود را بھ وسیلة سربازان مزدور انجام مي

ھایي بودند كھ بھ سبك  ژنرالھاي آن كوندوتیره. داشت كھ بھ جدیدترین انواع تفنگ و توپ مجھز بود
در جنگھاي ونیز بامیالن، سھ كوندوتیره استعداد . رزمجویي و استراتژي دوران رنسانس تعلیم یافتھ بودند

، و )گاتامالتا(فرانچسكو كارمانیوال، اراسمو دا نارني : زخود را بروز دادند؛ اینان عبارت بودند ا
بارتولومئو كولئوني؛ دو فرد اخیر، با دو مجسمة تاریخي كھ از ایشان ساختھ شد، شھرتي یافتند، اما سر 

  .دیگري بھ اتھام مواضعھ با دشمن در میدان ونیز بریده شد

ھایي بود كھ  كوشیدند، حكومتي طبقاتي از خانواده حكومت ونیز، كھ حتي فلورانسیھا نیز در رقابت با آن مي
از راه تجارت ثروتمند شده بودند؛ و اشرافیت آن چندان كھن بود كھ، جز آشنایان بھ امور، كمتر كسي 

را در اخالف » شوراي كبیر«ھا توانستھ بودند عضویت  این خانواده. برد توانست بھ بنیان تجاري آن پي مي
، اسامي تمام اشخاص قابل ١٣١۵در . ر آن شورا شركت داشتند موروثي سازندد ١٢٩٧كساني كھ پیش از 

و  –شورا از میان چھارصد و ھشتاد عضو خود شصت نفر . ثبت شده بود» كتاب طالیي«انتخاب در یك 
شدند نامزد عضویت مجلس سنا كرد كھ دورة  خوانده مي» دعوت شدگان«را كھ  –بعدًا یكصدوبیست نفر 

كرد كھ مجتمعًا ھیئت اداري كشور را تشكیل  این مجلس رؤساي ادارات دولتي را تعیین مي. آن یك سال بود
كرد كھ بر خود ھیئت و بر مجلس سنا ریاست  را انتخاب مي) رییس كشور(این ھیئت یك دوج . دادند مي

واھد او را العمر بود، مگر اینكھ شورا بخ فرمانروایي این شخص مادام. داشت، اما تابع شوراي كبیر بود
این ھیئت و مجلس . دادند را تشكیل مي» شوراي شھر«دوج داراي شش مشاور بود كھ با خود او . عزل كند

سنا عمًال حكومت حقیقي ونیز را در دست داشتند؛ زیرا شوراي كبیر چندان بزرگ بود كھ عمل مؤثري 
كنندگان شده بود كھ صاحبان مشاغل اي از انتخاب   توانست انجام دھد و در حقیقت تبدیل بھ مجموعھ نمي

حكومت ونیز مشروطة مؤثري بود كھ مردم را . كرد گزید و بر كار آنھا نظارت مي كشوري را بر مي
توانست سیاستھاي محاسبھ شده و طویل المدتي را  داشت و مي معموًال بھ میزان معقولي از رفاه نگاه مي

ي آنھایي كھ دستخوش نوسانھاي حاصل از ھیجانات و اعمال كند كھ در حكومتھاي نااستوار دیگر، یعن
گونھ  اكثریت عمدة مردم گرچھ از مشاغل دولتي بركنار بودند، ھیچ. احساسات عمومي بودند، امكان نداشت

گروھي از نجباي بركنار شده بھ زعامت  ١٣١٠در . داشتند نفرت فعالي نسبت بھ اقلیت حاكم ابراز نمي
مارینو فالیرو، دوج وقت، درصدد برقراري حكومت  ١٣۵۵برخاستند و در باجامانتھ تیپولو بھ شورش 

  .دیكتاتوري برآمد؛ اما ھر دو اقدام بسھولت منكوب شدند

براي جلوگیري از ھرگونھ توطئة داخلي و خارجي، شوراي كبیر ازمیان اعضاي خود ده نفر را بھ عنوان 
تشكیل جلسات مخفي، محاكمات سري، عملیات این كمیتھ، بھ واسطة . كرد كمیتة امنیت ملي تعیین مي

سفرا غالبًا گزارشھاي محرمانھ بھ . داد جاسوسي، و سرعت دركار، نیرومندترین نھاد دولت را تشكیل مي
كردند؛ و ھریك از فرمانھاي این  االجراتر تلقي مي كردند و دستورھاي آن را از احكام سنا الزم آن تسلیم مي

تحقیقات «دو یا سھ تن از اعضاي آن ھرماه مأمور . قانوني كامل بودكمیتة ده نفري داراي قدرت 
دربارة این كمیتة . شدند تا بین مردم و مأموران دولت براي كشف جرم یا خیانت پژوھش كنند مي» كشوري

این كمیتھ تصمیمات خود را بھ . ده نفري و سختگیریھا و اعمال خفیة آن داستانھاي اغراق آمیزي ساختھ شد
رساند؛ گرچھ اطالعات مخفي خود را از اعمال خفیة خویش كھ در تمام شھر  شوراي كبیر مي اطالع

امضا یا آنھایي كھ دو شاھد معرفي نكرده بودند ترتیب اثر  ھاي بي آورد، بھ نامھ پراكنده بودند بھ دست مي
توان آن را در دستور داد؛ حتي در صورت مستند و مستدل بودن اتھام نیز چھارپنجم آرا الزم بود تا ب نمي

شد حق داشت دو وكیل مدافع در برابر كمیتة ده نفري براي خود  ھركس كھ دستگیر مي. جلسھ قرار داد
عدة . گیري متوالي با رأي اكثریت تصویب شود بایست پس از پنج رأي ھر حكم محكومیتي مي. برگزیند

بھ ھر حال عدد این زندانیان از تعداد . بود» خیلي كم«كساني كھ از طرف كمیتة ده نفري زنداني شده بودند 
شد،  جاسوسان و دشمنان ونیز در كشورھاي خارجي، كھ ترتیب قتلشان از طرف كمیتة ده نفري داده مي

، مجلس سنا چون حس كرد كھ كمیتھ مقصود خود را برآورده و غالبًا از اختیارات ١۵٨٢در . بیشتر نبود
py  . یل داد و از آن پس كمیتة ده نفري فقط اسمًا وجود داشتخود فراتر رفتھ است، قدرت آن را تقل
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قوانین . چھل قاضیي كھ از طرف شوراي كبیر تعیین شده بودند قوة قضاییھ قاطع و مؤثري بھ وجود آوردند
ھا منعكس سازندة ظلم رایج در آن  جریمھ. شدند خیلي واضح بودند و بدقت دربارة وضیع و شریف اجرا مي

شدند كھ داراي حداقل نور و ھوا بود؛   ھاي تنگي زنداني مي وسان غالبًا در حجرهزمان بودند؛ محب
مجازاتھاي قانوني بسیار ظالمانھ بودند و تازیانھ زدن، داغ كردن، قطع كردن عضو، كور كردن، بریدن 

بود  محكومان بھ اعدام را ممكن. شدند زبان، شكستن دست و پا بر چرخ شكنجھ، و نظایر آنھا را شامل مي
كساني كھ مرتكب . سازند، محرمانھ غرق كنند، از پنجرة كاخ دوج بیاویزند، یا زنده بسوزانند در زندان خفھ

شدند و سپس  شدند، یا بھ دم اسب بستھ مي  جنایات وحشیانھ یا دزدي اشیاي مقدس شده بودند انبر داغ مي
ود كھ ونیز درھاي خود را بر پناھندگان گویي براي جبران این سبعیت ب. شد سرشان بریده و تنشان شقھ مي

ورزید تا كساني مثل الیزابتا گونتساگا و شوھرش،  گشود و جسارت مي سیاسي و روشنفكران فراري مي
گویدوبالدو، را در مقابل بورژیاي نیرومند و خطرناك پناه دھد، درحالي كھ حتي زن برادر او، ایزابال، از 

  .ھجرت كرده است سخت بھ ھراس افتاد اینكھ الیزابتا از زادگاھش مانتوا

ھرچند فساد در آنجا نیز مانند ھر   سازمان اداري ونیز شاید بھترین سازمان در اروپاي قرن پانزدھم بود؛
تأسیس شد و اقداماتي براي تأمین  ١٣۵٨یك ادارة بھسازي عمومي در سال . كشور دیگر رخنھ كرده بود

ادارة . ملیاتي براي جلوگیري از تشكیل باتالقھا اجرا كردآب مشروب تمیز بھ عمل آورد؛ ھمچنین ع
یك سرویس پستي و چاپاري نھ تنھا براي كارھاي . كرد دیگري حداكثر قیمتھاي موادغذایي را تعیین مي

دولت حقوق تقاعد   كارمندان بازنشستة. ھاي شخصي تأسیس شد ھا و مرسولھ دولتي، بلكھ جھت رساندن نامھ
سرزمینھاي وابستة . و مقرراتي براي تأمین زندگي بیوگان و كودكانشان وضع شده بودداشتند  دریافت مي

شدند، بھ طوري كھ آن نواحي، تحت فرمانروایي  ونیز در خاك اصلي ایتالیا نسبتًا خوب و عادالنھ اداره مي
وباره بھ ونیز، بیش از بیش مرفھ شدند، بدان گونھ كھ پس از منفك شدن از آن، بھ واسطة وقوع جنگ، د

ادارة مستملكات ونیز در وراي دریاھا چندان قابل تحسین نبود؛ این . پیوستند طیب خاطر بھ ونیز مي
مستملكات عمدتًا حكم غنایم جنگي را داشتند؛ قسمت اعظم خاك آنھا بھ اشراف و سرداران ونیزي اعطا 

متر بھ مقامات عالي نایل كردند، ك شد؛ و مردم محلي، درحالي كھ نظامات حكومت خود را حفظ مي مي
كمتر . شد مند مي ونیز در مناسباتش با سایر كشورھا از خدمت دولتمردان خویش بسیار بھره. شدند مي

ونیز، بر اثر گزارشھاي . دولتي بود كھ سوداگر سیاسي تیزھوشي چون برناردو جوستینیاني داشتھ باشد
اري خردمندانة سناتورھا، آنچھ را كھ در جنگ سفیران آگاه، آمارھاي دقیق دستگاھھاي اداري، و كشورد
  .از دست داده بود از طریق دیپلوماسي باز بھ دست آورد

حكومت ونیز اخالقًا از سایر حكومتھاي زمان بھتر نبود، و در قانون جزا از آنھا بدتر بود، این حكومت بھ 
حس وفاداري مانعي در راه  داد كھ تردید یا شكست و اجازه نمي بست و عھد مي اقتضاي مصلحت عھد مي

. كردند سیاستش پدید آورد؛ اما این كار منحصر بھ ونیز نبود، بلكھ تمام دولتھاي دورة رنسانس چنین مي
پسندیدند، غلبة كشور بر حریفان و دشمنانش را، بھ ھر ترتیب كھ حاصل شده  ونیزیان این سیاست را مي

بھ ھنگام لزوم، با . مایة جالل و رفاه آنان بود ستودند، زیرا نیرومندي و ثبات كشورشان بود، مي
كردند، و  نظیر بود، منافع كشور خود را حفظ مي پرستي و خدمتگذاري شایاني كھ در آن زمان بي میھن

  .شمردند دوج را پس از خدا از ھركس دیگر گرامیتر مي

ریاست داشت و جالل او رفت، بر آنھا  دوج در عین آنكھ معموًال عامل شوراي كبیر و سنا بھ شمار مي
پوشید كھ آراستھ بھ گوھرھاي بسیار بود؛ تنھا  در مراسم عام لباسي مجلل مي. بسیار برتر از قدرتش بود

نقاشان ونیزي ممكن است . جواھر داشت) دالر؟ ۴,٨۵٠,٠٠٠(دوكاتو  ١٩۴,٠٠٠كاله رسمیش معادل 
س دوج مدیون بوده باشند؛ و بعضي از شد بھ گوھرھاي لبا رنگھاي دلپذیري را كھ از كلكشان جاري مي
ونیز بھ مراسم و نمایش جالل و شكوه خود . ھاي رسمي اوست فروزانترین تصاویرشان از آن دوج با جامھ

  معتقد بود؛ این تشریفات تا حدي 

حتي زن دوج . گرفت اي ھم براي ترساندن انجام مي براي تحت تأثیر قرار دادن سفرا و سیاحان و تا اندازه
پذیرفت و  دوج صاحبمنصبان عالیرتبة خارجي را بھ حضور مي. كرد باشكوه و جالل تاجگذاري مي نیز
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العمر بود، نفوذ رھبري دایم بر  كرد؛ بھ واسطة مقام خود، كھ مادام  تمام اسناد مھم كشور را امضا مي
گزار و سخنگوي ھذا ظاھرًا خدمت داشت؛ مع –شدند  كھ براي یك سال انتخاب مي –صاحبان مشاغل عمده 

  .دولت بود

ونیز در تاریخ خویش دوجھاي بسیار بھ خود دید، اما فقط معدودي از آنان توانستند از لحاظ شخصیت 
رغم نطق فصیح تومازو موچنیگو پیش از مرگش،  علي. اثري در شأن و سعادت كشور خود داشتھ باشند

دوج جدید، كھ در . انتخاب كردشوراي كبیر فرانچسكو فوسكاري توسعھ طلب را بھ جانشیني او 
ونیز را از میان خون و ) ١۴۵٧- ١۴٢٣(پنجاھسالگي بھ تخت نشست، در حكومت سي وچھار سالة خود 

در این دوره میالن مغلوب شد و برگامو، برشا كرمونا، و كرما بھ تصرف . آشوب بھ ذروة قدرت رساند
اعضاي آن كمیتھ وي . تة ده نفري را برانگیختاما استبداد روزافزون دوج فاتح حسادت كمی. ونیز درآمدند

را بھ ارتشا متھم ساختند؛ و چون نتوانستند این موضوع را ثابت كنند، پسرش یاكوپو را بھ ارتباط خائنانھ 
یاكوپو در زیر چرخ شكنجھ بھ گناه منتسب بھ خود اقرار كرد، بھ رومانیا ). ١۴۴۵(با میالن متھم كردند 

یكي از تعقیب كنندگان  ١۴۵٠در . جازه یافت كھ در نزدیكي ترویزو زندگي كندتبعید شد، اما بزودي ا
یاكوپو در كمیتة ده نفري بھ قتل رسید؛ این قتل بھ یاكوپو نسبت داده شد، اما او حتي در زیر شكنجة شدید 

بھ  ١۴۵۶ در. از اقرار خودداري كرد؛ این بار بھ كرت تبعید شد و در آنجا از تنھایي و اندوه دیوانھ گشت
با دولت میالن متھم گردید؛ بھ این جرم اقرار كرد، تا   ونیز بازگردانده شد؛ دوباره بھ مكاتبة محرمانة

دوج . سرحد مرگ تحت شكنجھ قرار گرفت، آنگاه دوباره بھ كرت فرستاده شد، و كمي بعد در آنجا مرد
با عزمي راسخ تحمل كرده بود، در پیر، كھ تمام مخاطرات و مسؤولیتھاي یك جنگ طوالني و نامطبوع را 

در سن ھشتاد . ھا، كھ حتي قدرت و جاللش نتوانستھ بود از آنھا جلوگیري كند، شكستھ شد برابر این محاكمھ
و شش سالگي دیگر از عھدة بارسنگین شغل خود برنیامد و از طرف شوراي كبیر با یك مقرري ساالنھ بھ 

ود رفت و چند روز بعد بھ علت پاره شدن یكي از رگھایش، در او بھ خانة خ. دوكاتو خلع شد ٢٠٠٠مبلغ 
  .كردند، زندگي را بدرود گفت ھمان حین كھ ناقوسھا بھ تخت نشستن دوج جدید را اعالم مي

ھایي كھ  پیروزیھاي فوسكاري ونیز را مورد نفرت تمام ایاالت ایتالیا قرار داد؛ دیگر ھیچ یك از ناحیھ
سازشھاي زیادي علیھ آن شد؛ سرانجام . یافتند داشتند خود را مصون نمينزدیك قدرت و حرص آن قرار 

فرارا، مانتوا، پاپ یولیوس دوم، فردیناند پادشاه اسپانیا، لویي دوازدھم پادشاه فرانسھ، و  ١۵٠٨در 
 در آن بحران لئوناردو لوردانو. امپراطور ماكسیمیلیان، در اتحادیة كامبره طرح منھدم كردن آن را ریختند

  او با یك. دوج بود) ١۵٢١-١۵٠١(

سرسختي باور نكردني، كھ فقط قسمتي از آن در تصویر او بھ قلم جوواني بلیني آشكار است؛ مردم را از 
طلبانھ بھ دست  تقریبًا تمامي آنچھ ونیز در خاك اصلي ایتالیا طي یك قرن تالش توسعھ. آن بحران رھانید

لوردانو ظروف نقرة خود را براي . ونیز ھم بھ قید محاصره درآمدآورده بود از آن بازستانده شد، و خود 
ضرب مسكوك بھ ضرابخانھ فرستاد؛ اشراف ثروت نھاني خود را براي تأمین مخارج مقاومت بھ خزانة 

سازان دھھا ھزار سالح ساختند؛ و ھر مرد ونیزي خود را مسلح ساخت تا از  كشور اھدا كردند؛ اسلحھ
آسا نجات داد و   ھر چند وضع بس دشوار بود، ونیز خود را معجزه. دفاع كندوجب بھ وجب خاك میھن 

این كوشش خزانة كشور را تھي و روحیة . قسمتي از متصرفات خود را در خاك اصلي ایتالیا بازستاند
دانست كھ دیگر آن نیرو و عظمت سابق  مردم را بسیار ضعیف كرد؛ وقتي لوردانو مرد، ونیز نیك مي

؛ ھرچند ھنوز پنجاه و ھفت سال قدرت ھنري تیسین و بیشتر ھنرنماییھاي تینتورتو و ورونزه وجود ندارد
  .را در پیش داشت

IV – زندگي ونیزي  

. ھاي قرن شانزدھم درخشانترین دوران زندگي مردم ونیز بودند ھاي قرن پانزدھم و اولین دھھ آخرین دھھ
آمده و ھنوز دستخوش كاھشھاي حاصل از دور زدن منافع یك تجارت جھاني، كھ با تركھا از در صلح در
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