
پیما یا باز شدن راه اقیانوس اطلس نشده بود، بھ جزایر ونیز سرازیر  افریقا بھ وسیلة كشتیھاي اقیانوس
آورد، قصرھاي زیبا را از فلزات قیمتي و مبلھاي  شد، مخارج ساختمان كلیساھا و كاخھا را فراھم مي مي

آراست، و گروھي از نقاشان زبردست را  را بھ جواھر و زینت آالت ظریف مي انباشت، زنان گرانبھا مي
پرداختند، و  ھاي زیبا بھ نمایشگري مي كرد؛ در جشنھاي باشكوھش قایقھاي آراستھ بھ فرشینھ نگاھداري مي

  .افكندند در آبھایش آواھاي خوش طنین مي

ن اوقات خود را بھ بیھودگي و پرحرفي خاص زندگي طبقات پایین معموًال پر مشقت بود؛ اغنیا و توانگرا
پلھا وكانال بزرگ پر . دادند گذراندند و بھترین خوشیھاي عشق و لذت را بھ خود اختصاص مي ایتالیایي مي

در ونیز بیش از ھر شھر اروپایي . كردند بودند از مردان و قایقھایي كھ محصول نیمي از جھان را حمل مي
كردند، نھ بھ منزلة كارگر، بلكھ بھ  ھا را بیشتر از كشورھاي اسالمي وارد مي دیگر برده وجود داشت؛ برده

پیترو موچنیگو، دوج ھفتاد سالھ، دو كنیز ترك براي . عنوان خدمتكار، مستحفظ شخصي، دایھ، و متعھ
بھ موجب یك داستان مضبوط، كشیشي كنیزي بھ كشیش دیگر فروخت؛ . اطفاي غریزة جنسي خود داشت

  .یدار معاملھ را فسخ كرد، زیرا معلوم شد كھ وي آبستن استروز بعد خر

بیشتر . گذرانیدند پروري نمي افراد طبقات عالي، ھر چند مرفھ بودند، عمر خود را بھ بطالت و بیكاري و تن
  یا جنگ  آنان در بزرگسالي در تجارت، اقتصاد، سیاست، حكومت،

اند آنان را خیلي موقر و بسیار مباھي بھ جاه و  یدهتصویرھایي كھ از آنان بھ ما رس. كردند فعالیت مي
عدة كمي از آنان . نمایانند شناسي را نیز در قیافة جدي آنان مي دھند، اما حس وظیفھ منزلت خویش نشان مي

 –شاید براي آنكھ صورتسازان را از ھیبت خویش شاد كنند  –بھ لباسھاي ابریشمي و پوستي ملبس ھستند 
دادند، با فرنجھاي تنگ،  را تشكیل مي» گروه جوراب پوشان«اي بھ نام  ن، كھ دستھاي از جوانا و عده

ھر جوان اشرافي . خرامیدند اي گالبتون دوزي یاگوھر نشان با تبختر مي روجامة زربفت، و جوراب تسمھ
 كرد؛ در آن ھنگام از آمد، در پوشیدن لباس وضع موقري اتخاذ مي وقتي بھ عضویت شوراي كبیر در مي

نجبا گھگاه . سازد بپوشد، زیرا جامة جبھ مانند مرد را مجلل و زن را مرموز مي» توگا«شد  او خواستھ مي
ھاي شھر، ثروت نھایي خود را در  در كاخھاي باشكوه یا باغ ویالھاي خود، در مورانو یا سایر حومھ

ھر خانوادة خویش عیان پذیرایي از یك تازه وارد یا بھ جا آوردن مراسم یادبود یك واقعة تاریخي ش
وقتي كاردینال گریماني، كھ ھم عالي نسب بود و ھم مقام روحاني بلندي داشت، ضیافتي بھ . ساختند مي

، سھ ھزار مھمان دعوت كرد بیشتر این مھمانان با قایقھاي مجلل، كھ )١۵۴٢(افتخار رانوتچو فارنزه داد 
، بھ كاخ او آمدند؛ و او براي آنان سرگرمیھایي از دیوارھاي پوشیده از مخمل و نشستنگاھھاي نرم داشتند

ھذا اشراف ونیز در آن  مع. موسیقي، آكروباسي، بندبازي، و رقص ترتیب داد و بساط شام فراھم آورد
رو بودند و الاقل بخشي از معاش خود را با كار شخصي بھ دست  دوره در زندگي، لباس، و خوراك میانھ

  .آوردند مي

تر بودند؛ اینان با سرور بسیار در شادیھاي خصوصي و عمومي  از دیگران آسودهشاید طبقة متوسط 
ھاي پزشكي، وكالت دعاوي،  مشاغل روحاني كوچك و كارھاي عادي دولتي، حرفھ. جستند شركت مي

آموزگاري، تصدي كارھاي صنعتي و صنفي، محاسبات تجارت خارجي، و نظارت در بازرگاني داخلي بھ 
اینان نھ مثل اغنیا براي حفظ ثروت خود در تعب بودند و نھ مانند بینوایان غم خوراك و . آنان تعلق داشت

باختند، اما ندرتًا چنان قمار  پوشاك كودكان خویش داشتند؛ مانند طبقات دیگر، گنجفھ و نرد و شطرنج مي
ھایشان  ن خانھچو. داشتند كھ بنوازند، بخوانند، و برقصند دوست مي. كردند كھ از ھستي ساقط شوند مي

كردند؛ این خیابانھا تقریبًا آزاد بودند،  كوچك بود، از خیابانھاي شھر بھ عنوان گردشگاه و حیاط استفاده مي
بنابراین، براي طبقة متوسط ترتیب مجالس . گرفت زیرا حمل و نقل بیشتر از طریق كانالھا صورت مي

در . د در میدانھاي عمومي شھر امري عادي بودبیني نشدة رقص یا آواز دستھ جمعي در شبھا یا اعیا پیش
وقتي كھ آدریان ویالئرت . اي آالت موسیقي وجود داشت، و افراد آن یكي دو دانگ صدا داشتند ھر خانواده

pyكرد، ھزاران تن از مردمي كھ براي  ماركو رھبري مي آواز دستة بزرگ ھمسرایان را دركلیساي سان
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سرایي پرداختند و براي یك لحظھ نشان دادند كھ پیش  با نواگران بھ نغمھشنیدن آن بھ درون آمده بودند خود 
  . از آنكھ ونیزي باشند، مسیحیند

  اي از زیبایي بیرقیب كلیساھا، كاخھا، و دریاي نیلگون مجللتر از نظایر اعیاد ونیز در زمینھ

مثًال تاجگذاري : شد فاده مياي است براي برپا داشتن جالل و كوكبھ، از ھر بھانھ. خود در تمام اروپا بود
دوج، یك عید مذھبي یا جشن ملي، ورود یك شخصیت خارجي، انعقاد یك قرارداد صلح آبرومند، روز 

در قرن چھاردھم، رزم تن بھ تن سواره . زنان، زاد روز مرقس حواري یا قدیس حامي یكي از اصناف
باشكوه فراوان مقدم ملكة مستعفي  وقتي كھ ونیز ١۴٩١ھنوز بزرگترین واقعة ھر جشن بود؛ حتي در 

اما رزم . قبرس را گرامي داشت، چند واحد نظامي از جزیرة كرت روي كانال یخزده بھ این رزم پرداختند
یك ملت دریانورد شناختھ نشد و تدریجًا نوعي جشن روي آب، كھ معموًال مسابقة قایقراني   سواره شایستة

نام داشت كھ  –با دریا ] ونیز[عروسي  –سپوزالیتسیو دل ماره  بزرگترین جشن سان. بود، جایگزین آن شد
وقتي . شد برپا مي» ازدواج ونیز مرفھ و آرام با دریاي آدریاتیك«این جشن بھ خاطر . بس باشكوه بود

بھ عنوان سفیر لودوویكو میالن بھ ونیز آمد، سراسر كانال بزرگ طوري  ١۴٩٣استھ در سال / بئاتریچھ د
با تزیین شده بود كھ گویي خیاباني است در روز عید میالد مسیح در یكي از شھرھاي اروپا؛ با كشتیھاي زی

كشتي بوچنتائور، كھ سفینة رسمي كشور بود و زیور از ارغوان و زر داشت، بھ استقبال بئاتریچھ رفت؛ 
یكي . بودندصدھا قایق، كھ ھریك بھ تاج گل و پرچم آراستھ شده بود، برگرد آن كشتي باشكوه در حركت 

كیلومتر از ھر  ١.۵جھازات دریایي چندان زیاد بودند كھ تا مسافت «: گوید از وقایعنگاران با ذوق مي
  ».شد طرف آب اصًال دیده نمي

اي كھ در این باره از ونیز نوشتھ، نمایشي را شرح داده بود كھ دركاخ دوج بھ افتخار او  بئاتریچھ در نامھ
. شد دار اجرا مي بیشتر بھ صورت پانتومیم بود كھ توسط بازیگران ماسك این نمایش. اجرا كرده بودند

نمایشھاي مذھبي یا میستري قرون وسطي را  ١۴۶٢تا سال . داشتند ونیزیان این گونھ نمایش را دوست مي
حفظ كرده بودند، اما عالقة مردم باعث شد كھ در پیش پرده یا میان پردة آنھا بازیھاي مضحك اجرا شود؛ 

در ھمان اوان نھضت . بازیھا چندان منافي اخالق از كار درآمدند كھ در ھمان سال ممنوع شدند این
اومانیستي آشنایي ایتالیا را با كمدي كالسیك تجدید كرد؛ پالوتوس و ترنتیوس توسط گروه نمایشي سكالتسا 

ھب و ھنرپیشھ و فرا جوواني آرمونیو، را ١۵٠۶و سایر گروھھا بھ معرض نمایش گذاشتھ شدند؛ و در 
با این مقدمات، . نوازنده، در دیر ارمیتاني اولین كمدي مدرن را بھ نام ستفانیوم بھ زبان التیني اجرا كرد

كمدیا دل «كمدي ونیزي ھمچنان تا زمان گولدوني پیش رفت و معموًال با آرلكن و پانتالون، اشخاص 
كرد كھ كلیسا و  ي با كمدیھاي پست رقابت ميبندوبار خاست؛ گھگاه چندان در بي ، بھ رقابت برمي»آرتھ

  .دولت با آن بھ مبارزه برخاستند

مالحظگي و كفر دنیوي در جنب پاكدیني و تقدس ھفتگي وجود  در اخالق ایتالیایي و ونیزي ھمواره یك بي
 شدند و با داروي وحشت و امید ماركو جمع مي  ھا و روزھاي تعطیل در كلیساي سان مردم یكشنبھ. داشت

دادند؛  ھا، یا نقوش برجستھ بھ آنھا عرضھ شده بود، روح خود را شفا مي مذھبي، كھ در موزائیكھا، مجسمھ
  تاریكي عمدي شبستان پرستون كلیسا اثر وعظھا را بیشتر 

ساخت؛ و حتي روسپیان نیز، پس از گذراندن شبي پر تعب در آغوش مردان، چند ساعتي دستمال زرد  مي
كردند و  بایست ھمواره چون نشاني بر جامة خود نصب كنند، پنھان مي آنھا بود و ميرا، كھ عالمت حرفة 

كرد و این بیم و  سناي ونیز از این ورع عمومي طرفداري مي. آمدند تا با دعا بخشایش طلبند بھ كلیسا مي
رھاي پس از سقوط قسطنطنیھ، یادگا. احترام دیني را حتي در دوج و اعضاي دولت نیز رسوخ داده بود

قدیسان كلیساي شرق را بھ قیمتھاي گزاف خرید و بھ ونیز آورد، و براي كفن عیسي حاضر شد ده ھزار 
py  .دوكاتو بپردازد
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كرارًا قدرت كلیسا را بھ سخریھ . كرد ھذا ھمان سنایي كھ پترارك آن را بھ مجمع خدایان تشبیھ مي مع
بھ شكاكان محتاط پناه داد،  ١۵٢٧تنا نكرد، تا گرفت؛ بھ وحشتناكترین فرمانھاي تكفیر و تحریم مذھبي اع

، و كوشید تا كلیساي ونیز را تابع )١۵١٢(یكي از راھبان را بھ سبب حملھ بھ یھودیان سخت مالمت كرد
شدند؛ سنا تأیید انتخاب را از رم  ھاي روحاني ونیز از طرف سنا انتخاب مي اسقفان حوزه. دولت سازد

پس از . گمارد رغم امتناع پاپ بھ مشاغل خود مي وارد آنان را عليخواست، ولي در بسیاري از م مي
كس بھ جز یك كشیش ونیزي حق نداشت بھ مقام اسقفي برسد؛ و كلیسا مجاز نبود در قلمرو  ھیچ ١۴٨٨

ھا تحت نظارت دولت  كلیساھا و صومعھ. ونیز بدون تصویب دولت مالیاتي وصول یا وجوه آن را خرج كند
ھا مالیات  دولت از موقوفات صومعھ. توانست شاغل مقام دولتي شود رد روحاني نميبودند، اما ھیچ ف

شدند تا روحانیان خاطي بھ ھمان مجازاتي  محاكم روحاني دقیقًا از طرف دولت نظارت مي. گرفت مي
جمھوري ونیز مدت زیادي از پذیرفتن تفتیش افكار خودداري كرد و . رسیدند برسند كھ سایر بزھكاران مي

قتي ھم كھ آن را پذیرفت، مقرر داشت كھ تمام احكام دادگاھھاي تفتیش از طرف مجلس سنا مورد تجدید و
. نظر و تصویب قرار گیرد؛ در سراسر تاریخ تفتیش افكار ونیز، بیش از شش حكم اعدام صادر نشد

جز سلطنت ھیچ مقامي را باالتر از خود، ب«جمھوري ونیز مغرورانھ اعالم كرد كھ در مسایل دنیوي 
این اصل را كھ یك شوراي عمومي از اسقفان باالتر از پاپ است و از حكم پاپ » .شناسد االھي، نمي

وقتي پاپ سیكستوس چھارم حكم تحریم مراسم مذھبي . توان بھ چنین شورایي استیناف داد علنًا پذیرفت مي
روحانیان مراسم مزبور را نفري فرمان داد كھ تمام  ، كمیتة ده)١۴٨٣(را در شھر ونیز صادر كرد 

ھنگامي كھ یولیوس دوم تحریم مذھبي را بھ منزلة جزیي از جنگ علیھ ونیز تجدید . ھمچنان ادامھ دھند
كرد، كمیتة ده نفري انتشار فرمان او را در سرزمین ونیز ممنوع ساخت و بھ عمال خود در رم دستور داد 

قفان را نوشتھ و بر درھاي كلیساي سان پیترو نصب كھ تقاضاي استیناف از حكم پاپ بھ شوراي آیندة اس
یولیوس در جنگ فاتح شد و ونیز را مجبور كرد تا اختیارات روحاني او را بھ طور مطلق ). ١۵٠٩(كنند 

  .بشناسد

حكومت ونیز صالح بود و . بر روي ھم زندگي ونیز از لحاظ بنیان تشكیالتي جالبتر بود تا از جھت معنوي
  كرد، اما گاه كامًال خشن و فان ابراز رشادت بسیار ميدر مخالفت با حری

شمرد و بھ مصیبتي كھ ممكن بود دامنگیر آن  ھمواره خودپسند بود؛ ھرگز ونیز را جزیي از ایتالیا نمي
خاك ونیز شخصیتھاي مقتدري پروراند كھ معتمد بھ : اندیشید شود، چندان نمي) ایتالیا(سرزمین تقسیم شده 
. شناسیم ه، شجاع، و مغرور بودند؛ اكنون ما دھھا تن از آنان را از روي تصاویرشان مينفس، مكار، جویند

كاري و عمق بود و ظرافت و عمق تمدن میالن  ونیز تمدني داشت كھ در مقایسھ با تمدن فلورانس فاقد ریزه
ني بود كھ اما رنگینترین، مجللترین، و از لحاظ احساساتي سحارترین تمد. دوران لودوویكو را نداشت

  .تاریخ تاكنون بھ خود دیده است

V – ھنر ونیز  

  سازي معماري و مجسمھ -١

بسیاري از كلیساھا و كاخھاي . دھند رنگھاي برانگیزنده اساس ھنر ونیز و حتي معماري آن را تشكیل مي
 نماي كلیساي. ونیز و برخي از ساختمانھاي تجارتي در روكار خود موزائیكھا و فرسكوھایي داشتند

درخشید؛ ھر دھھ غنیمتھا و شكلھاي جدیدي بھ این كلیساي بزرگ  ماركو با زیورھاي زرین مي سان
سازي بھ وجود آورد؛ تا آن حد كھ زینت  افزود تا در آن مخلوط عجیبي از ھنرھاي معماري و مجسمھ مي

براي . ودالشعاع قرار داده و اجزاء كل را بھ دست فراموشي سپرده ب ظاھر، اصل ساختمان را تحت
متر دورتر، در آن  ١٧۵تشخیص و تحسین زیبایي نماي آن كلیسا و شگفت آوردن برجالل آن، شخص باید 

pyدر آن مسافت ورودي شكوھمند رومانسك، ابزار . سوي میدان سان ماركو، بایستد و بر آن نظاره كند
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س بھ یك منظرة دوخمھاي گوتیك، ستونھاي كالسیك، طارمیھاي بھ سبك رنسانس، و گنبدھاي بیزان
  .شوند انگیز تبدیل مي خیال

در قرن پانزدھم ھنوز اسفالت نشده بود، قسمتي . میدان مزبور در آن زمان بھ وسعت و عظمت كنوني نبود
در . از آن از تاك و درخت پوشیده بود، و یك محوطة سنگتراشي و یك آبریزگاه عمومي در آن قرار داشت

ھایي ساخت كھ بھتر از آن  رو لئوپاردي براي سھ چوب پرچم پایھآلساند ١۵٠٠آجر فرش شد؛ در  ١۴٩۵
این . (، بارتولومئو بوئون كھین برج ناقوس عظیمي در آن ساخت١۵١٢بھ دست ھیچ كس ساختھ نشد؛ در 

ادارات كھنھ و نو كاركنان كلیساي .) ویران شد، ولي با ھمان طرح سابق مجددًا ساختھ شد ١٩٠٢برج در 
اند، با  ساختھ شده و در شمال و جنوب میدان قرار گرفتھ ١۶۴٠و  ١۵١٧ین سالھاي كھ ب سان ماركو، 

  .نماھاي بزرگ یكنواخت خود چندان جالب توجھ نیستند

در این دوره نوسازیھاي . میان سان ماركو و كانال بزرگ، مركز اداري شھر یعني كاخ دوجھا قرار داشت
پیترو بازدجو در . زي از شكل پیشین آن برجا نماندسان كھ دیگر چی زیادي در آن صورت گرفت، بدان

جناح جنوبي كاخ را، كھ روبھ روي كانال است، بنا كرد؛ جوواني بوئون و پسرش  ١٣۴٠- ١٣٠٩
  بارتولومئو بوئون مھین جناح جدیدي در طرف باختري ساختند

را بھ سبك گوتیك در گوشة شمال باختري تعبیھ  )١۴۴٣- ١۴٣٨(و پورتا دال كارتا ) ١۴٣٨-١۴٢۴(
ھاي خود از بھترین محصوالت ھنري دورة  این نماھاي جنوبي و باختري با طاقگانھا و بالكانھ. كردند

چھاردھم و پانزدھم كاریھاي عالي سر ستونھا بھ دو قرن  ھاي نماھا و كنده اغلب مجسمھ. رنسانس ھستند
زیباترین  -ھاي آدم و حوا قرار دارد آنكھ در زیر مجسمھ –متعلقند؛ راسكین یكي از این سرستونھا را 

درداخل حیاط، بارتولومئو فرانچسكو كھین و آنتونیو ریتتسو طاق پر آذیني . دانست ھا در اروپا مي مجسمھ
ستونھا و نعل درگاھھاي  –سبك معماري را  ساختند كھ بھ نام فرانچسكو فوسكاري نامیده شد، و سھ

. اي بھ ھم آمیختند با ھماھنگي غیر منتظره –ھاي تزییني گوتیك  رنسانس، قوسھاي رمانسك، سر مناره
كند، و  یكي آدم، كھ از معصومیت خویش دفاع مي: ریتتسو در تورفتگي قوس دو مجسمة عجیب قرار دارد

ریتتسو و پیترو لومباردو بترتیب نماي خاوري حیاط را . ت استدیگري حوا، كھ از جریمة دانایي در شگف
ھاي  دار با قرنیزھا و بالكانھ در این نما اقتران بسیار فرحناكي از قوسھاي گرد و تیزه. طرح و تكمیل كردند
این پلكان . را طرح كرد) پلكان غولھا(و باز ھم ریتتسو بود كھ سكاال د جیگانتي . رنسانس مشھود است

این دو . ھاي مارس و نپتون است ان ساده و با شكوھي است، و وجھ تسمیة آن بھ مناسبت مجسمھساختم
در . اي از تسلط ونیز بر زمین و دریا باشد ھا قرار داد تا نشانھ مجسمھ را یاكوپو سانسووینو در سر پلھ

شوراي كبیر، سنا، و  داخل حیاط سلولھاي زندان، دفاتر اداري، اطاقھاي پذیرایي، تاالرھاي مشاوره براي
بسیاري از این اطاقھا با بھترین نقشھاي دیواري در تاریخ ھنر آراستھ شده . كمیتة ده نفري قرار داشت

  .یا بعدًا چنین شدند -بودند

ھاي  خانواده –كرد، نجباي ثروتمندتر  در حالي كھ جمھوري ونیز بھ این گوھر معماري فخر مي
در طرفین كانال بزرگ  - لوردانو، فوسكاري وندرامین، گریماني  جوستینیاني، كونتاریني، باربارو،

این كاخھا را نباید با وضع ویران كنوني آنھا در نظر گرفت، بلكھ باید كیفیت عالي آنھا را . كاخھایي ساختند
تركیب آنھا . در قرون پانزدھم و شانزدھم، یعني زماني كھ در منتھاي آباداني بودند، در خاطر مجسم كرد

ھاي گوتیك و ستونبندھاي  نماھایي از مرمر، سنگ سماق، یا مارسنگ؛ پنجره: گونھ بود آن زمان بدین در
ھا،  ھا، آبنماھا، باغچھ كاري باز شونده رو بھ آب؛ حیاطھاي مخفي آراستھ بھ مجسمھ رنسانسي؛ درھاي كنده

اي بزرگ، مبلھاي فرسكوھا، و خاكستردانھا؛ و در داخل كاخھا، كفھاي كاشي یا مرمر، آتشدانھ
ھاي زرین و سیمین،  ھاي ابریشمي، آویزھایي از پارچھ ھاي مورانو، سرسایھ شیشھ  خاتمساخت،

ھایي كھ بھ دست ھنرمندان شھیر  چلچراغھاي برنزي مطال یا مرصع، سقفھاي قاببندي شده، و دیوارنگاره
ي جان بلیني، تیسین، تینتورتو، پاریس بدین گونھ، مثًال باالتتسو فوسكاري با نقاشیھا. بھ وجود آمده بودند

این اطاقھا شاید بیشتر مجلل بودند تا راحت؛ پشتي صندلیھا خیلي . بوردونھ، و ورونزه تزیین شده بود
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گونھ وسیلة حرارتي كھ بتواند تمام اطاق یا ساكنان آن را گرم كند وجود  ھا بسیار بادگیر بودند، و ھیچ پنجره
بھ  ١۴٧۶دوكاتو بود؛ بھ موجب قانوني كھ در  ٢٠٠,٠٠٠اخھاي ونیزي بالغ بر ارزش بعضي ك. نداشت

دوكاتو محدود شود، ولي ما وصف اطاقھایي را  ١۵٠بایست بھ  تصویب رسیده بود، مخارج ھر اطاق مي
این نام بدان . بود» خانة طال«شاید مزینترین كاخھا . ارزید دوكاتو مي ٢,٠٠٠شنویم كھ مبل و اثاثشان  مي
ھت بھ قصر مزبور داده شده بود كھ صاحبش مارینو كونتاریني فرمان داده بود كھ تقریبًا تمام قسمتھاي ج

ھا و تزیینات توري گوتیك ھنوز این كاخ را  بالكانھ. نماي مرمرینش بیشتر بارنگ طالیي آراستھ شود
  . سازند زیباترین جبھة كانال مي

. گذاشتند ھم براي دژھاي ایمان احتمالي خویش كنار مي این میلیونرھا ضمن آراستن سامان خود، چیزي
كلیساي جامع ونیز نبود، بلكھ عبادتگاه خصوصي  ١٨٠٧ماركو تا  شگفت است اگر بگوییم كھ كلیساي سان

حوزة اسقفي بھ كلیساي . دوج و معبد قدیس حامي شھر بود؛ یا بھتر بگوییم، بھ دین كشور تعلق داشت
در ھمان قسمت . لو واسبتھ بود كھ در گوشة شمال خاوري شھر قرار داشتكاست كوچكتر سان پیترو دي

دور افتادة شھر، كلیساي سان جوواني ا پائولو قرار داشت كھ مقر رھبانان فرقة دومینیكیان بود؛ آرامگاه 
. كلیساي فرقة فرانسیسیان از لحاظ تاریخي از ھمھ مھمتر است. جنتیلھ و جوواني بلیني در ھمین كلیساست

این كلیسا، كھ سانتا ماریا گلوریوزا دئي فراري نام دارد و اسم اختصاري آن كھ بیشتر معمول است اي 
اي نداشت، اما درونش از این لحاظ  بنا شد؛ در ظاھر جلوه ١۴۴٣تا  ١٣٣٠است، در ) اخوان دیني(فراري 

ن كلیسا آنتونیو ریتتسو در ای. كھ آرامگاه چندتن از مشاھیر ونیز و ھمچنین موزة ھنري بود معروف شد
بلیني تابلو حضرت مریم كلیساي فراري و تیسین  ضریحي براي نیكولو ترون، دوج ونیز، طرح كرد؛ جان

حضرت مریم خانوادة پزارو را قرارداد؛ و باالتر از ھمھ درآنجا پردة صعود مریم عذرا، كار تیسین، است 
. آراستند اي كوچكتري كلیساھاي درجة دوم را ميشاھكارھ. كھ با شكوه تمام در پشت محراب قرار گرفتھ

كلیساي سان تساكاریا تابلوھاي جالبي از مریم مقدس داشت كھ توسط جوواني بلیني و پالما وكیو ساختھ شده 
این پرده كار تینتورتو بود كھ خود . حضور مریم عذرا را داشت  بودند؛ كلیساي سانتاماریا دل اورتو پردة

مدفون است؛ كلیساي سان سباستیانو داراي چندتا از بھترین تابلوھاي نقاشي ورونزه نیز در ھمان كلیسا 
است، و مدفن ورونزه نیز آنجاست؛ و تیسین براي كلیساي سان سالواتوره در سن نود و یك سالگي تصویر 

  . عید بشارت را ساخت

سازان نقش مؤثر و  مجسمھ اي از معماران و در ساختمان و تزیین كلیساھا و كاخھاي ونیز گروه برجستھ
برادران لومباردو از شمال باختري ایتالیا بھ ونیز آمده بودند، و بھ ھمین جھت . مستمري ایفا كردند
از جملة این برادران یكي كریستوفورو سوالري . شدند، اما نام حقیقیشان سوالري بود لومباردو نامیده مي

و دیگري آندرئاي نقاش بود؛ ھردو، ھم در ونیز و ھم  بود كھ تمثال لودوویكو و بئاتریچھ را حك كرد،
  پیترو لومباردو تقریبًا در بیست. درمیالن كار كردند

جوبھ و  او و پسرانش آنتونیو و تولیو كلیساھاي سان. عمارت در ونیز از خود آثاري برجاي گذاشت
آیند، طرح كردند؛ ھمچنین آرامگاھھایي براي  سانتاماریا د میراكولي را، كھ اكنون بھ مذاق ما خوش نمي

اسقف تسانتي را در  پیترو موچنیگو و نیكولو مارچلو را در كلیساي سانتي جوواني ا پائولو، آرامگاه
را در راونا، و كاخ وندرامین كالرجي را، كھ وانگر در آن مرد،  كلیساي جامع ترویزو، آرامگاه دانتھ 

سازي نیز دست  عالوه برطرح ساختمان، بھ مجسمھ  طرحریزي كردند و در اجراي بیشتر این طرحھا،
تولیو و آنتونیو، با . خ دوجھا انجام دادسازي بسیار در كا پیترو خود كارھاي معماري و مجسمھ. زدند مي

این آرامگاه، بعد . یاري آلساندرو لئوپاردي، آرامگاه آندرئا وندرامین را در سانتي جوواني ا پائولو ساختند
پیترو . از مزار كولئوني كار وروكیو و لئوپاردي در میدان جلو كلیسا، بزرگترین اثر حجاري ونیز است

دري بسیار مزین و ) انجمن اخوت قدیس مرقس(اور سكوئوال دي سان ماركو لومباردو براي كلیساي مج
سان روكو، كھ بھ سبب  باالخره شخصي بھ نام سانتھ لومباردو در ساختن سكوئوال دي. نمایي عجیب ساخت

بیشتر براثر ھنر این خانواده بود كھ سبك . پنجاه و شش تابلو نقاشي بھ تینتورتو مشھور است، شركت كرد
ھاي تزییني گوتیك و  نسي ستونھا، فرسبھا و سنتوریھاي مزین برقوسھاي چھار خم و سرمنارهرنسا

در ونیز، معماري رنسانس، كھ ھنوز تحت نفوذ مشرق زمین قرار داشت، . گنبدھاي بیزانسي غلبھ كرد
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ھاي كھن بنابراین، حالت و سنت. شد بسیار مزین بود، بدان حد كھ خطوط ساختمان در آرایش بسیار محو مي
  .روم الزم بود تا بھ سبك جدید شكل ھماھنگ و قطعي آن را بدھد

  خاندان بلیني  -٢

عوامل بسیار موجب عزت نقاشان . بعد از كلیساي سان ماركو و كاخ دوكي، شكوه ھنر ونیز در نقاشي بود
بایست داستان دین را   یكي از این عوامل كلیسا بود كھ در ونیز ھم مانند نقاط دیگر ناچار مي. ونیزي شدند

بھ مردم بازگوید؛ و چون عدة كمي از مردم با سواد بودند، كلیسا براي تقویت و تثبیت اثر گذرندة سخن بھ 
ھا، از داشتن  بنابراین، ھر نسل، و بسیاري از كلیساھا و صومعھ. سازي محتاج بود نقاشي و مجسمھ

، عید دیدار مریم، حضور ]مجوسان[، ستایش ھاي مربوط بھ عید بشارت، میالد مسیح تصاویر و مجسمھ
حضرت مریم، قتل عام معصومان، فرار بھ مصر، تبدل، آخرین شام، مصلوب كردن عیسي، تدفین عیسي، 

وقتي تابلوھاي قابل حمل كدر یا براي . رستاخیز، عید صعود، صعود مریم عذرا، و شھادت ناگزیر بودند
ھا یا گرد آوران آثار ھنري فروختھ  طرف كلیسا بھ موزه شدند، ممكن بود از جماعت مؤمنان كھنھ مي

شدند، بدان سان كھ اگر سازندگانشان  شوند؛ این تابلوھا در ادوار معین تمیز و گھگاه تجدید یا رتوش مي
این كار البتھ دربارة نقاشیھاي دیواري . امروز سر از گور بردارند، كار دست خود را نخواھند شناخت

شدند، تجدید كنند آنھا  براي آنكھ مجبور نباشند این نقاشیھا را، كھ پس از چندي خراب مي گاه. شد اجرا نمي
  چسباندند؛ و این ھمان روشي ساختند و بھ دیوار مي را روي بوم مي

كرد،  در ونیز دولت براي نقوش دیواري با كلیسا رقابت مي. است كھ در تاالر شوراي كبیر عمل شده بود
وانستند با ارائة عظمت، تشریفات، و پیروزیھاي تجاري و جنگي كشور، حس غرور و ت زیرا این نقوش مي

ھاي مذھبي نیز ممكن بود سفارشھایي براي نقوش دیواري و  فرقھ. پرستي را در مردم تقویت كنند میھن
ا اغنی. كھ خاطرة قدیسان حامي یا كوكبة سالیانة آنھا را زنده نگاه دارد، بدھند  علمھاي نقاشي شده،

خواستند؛ و براي فریب  ھایي از زیبایي طبیعت یا عشقبازیھاي خود بر دیوار كاخھاي خویش مي منظره
. نشستند آمیز شھرت، گاه براي تھیة شبیھي از خود، در برابر سھ پایة نقاشي مي دادن زودگذري مسخره
شود؛ حتي ناظمان نشیند تصویري تھیھ  داد از ھر دوجي كھ برمسند امارات مي شوراي شھر دستور مي

در ونیز بود كھ . كردند كلیساي سان ماركو نیز تصویرھایي از خود براي نسلھاي القید آتي تھیھ مي
  .اي منزلتي بسزا یافت پایھ كشي و نقاشي سھ شبیھ

تا اواسط قرن پانزدھم، نقاشي در ونیز پیشرفت كندي داشت؛ آنگاه مانند گلي كھ خورشید صبحگاھان بر آن 
اي براي انتقال رنگ و  گام با زندگیي كھ مورد عالقة ونیزیان قرار گرفتھ بود، بھ منزلة وسیلھبتابد، ھم

شاید قسمتي از شم و استعداد ونیزیان در مورد رنگ از . بوي آن زندگي، بھ طرز بیمانندي شكوفان شد
زمیني را نیز با  مشرق بھ وسیلة بازرگاناني كھ، ھمراه باكاالھاي تجاري، ذوق –شرق بھ آن دیار آمده باشد 

كردند؛ و  آوردند؛ خاطرات خود را از كاشیھاي درخشان و گنبدھاي زرین بھ میھن خود منتقل مي خود مي
بفت مشرق زمین  ھاي زربفت و سیم ھاي ونیز ابریشم، اطلس، مخمل، و پارچھ در بازارھا، كلیساھا، یا خانھ

درمركز . ندیشیده بود كھ آیا كشوري غربي است یا شرقيدر حقیقت ونیز ھرگز بھ این نی. دادند را رواج مي
و . توانستند زن و شوھر بشوند خوردند و اتللو و دزدیمونا مي  تجارت ونیز شرق و غرب بھ یكدیگر برمي

توانستند از طریق مشاھدة  آمیزي را از شرق بیاموزند، مي توانستند فن رنگ اگر ونیز و نقاشانش نمي
ھ آلودگي گھگاھي آن، شكوه آفتاب غروب آن بر كاخھا و برجھاي ناقوس، و آسمان ونیز، صافي و م

در ھمان ضمن پیروزیھاي ارتش و نیروي دریایي ونیز، . وار آن برسطح دریا آن را فراگیرند انعكاس آینھ
و بازخیزي دلیرانة مردم آن از مخاطرات ویران كننده، غرور و نیروي تخیل نقاشان و حامیان آنان را 

ثروتمندان بتدریج دانستند كھ اگر ثروت نتواند خود را بھ . گیخت و خاطرة آن را در ھنر بھ جا گذاشتبران
py  .معني خیر، زیبایي، یا حقیقت بدل كند، چیزي است بي
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 ١۴٠٩در . الذكر افزوده شد براي بھ وجود آوردن مكتب نقاشي ونیزي، یك انگیزة خارجي بر عوامل فوق
نیز خوانده شد تا تاالر شوراي كبیر را بیاراید و آنتونیو پیزانو، كھ پیزانلو نامیده جنتیلھ دا فابریانو بھ و

معلوم نیست كھ این دو ھنرمند چگونھ نقاشان ونیزي را . شد، از ورونا آمد تا با او ھمكاري كند مي
رنگھاي  برانگیختند تا اشكال مذھبي تیره و خشك معمول در نقاشي بیزانسي را بھ خطوط محیطي نرمتر و

  غنیتر تبدیل كنند و تركیبات كمرنگ و بیروح 

آالمانیا از آن سوي آلپ بھ ونیز آمد؛ اما / شاید نفوذ كم اثرتري با جوواني د. مكتب جوتو را بھ سویي نھند
جوواني بھ اتفاق برادر زن خود، . جوواني ظاھرًا در مورانو ونیز پرورش یافتھ و ھنر خود را آموختھ بود

واریني، محجر محرابي براي كلیساي سان تساكاریا ساخت كھ شكلھایش بھ مذاق این عصر آنتونیو وی
اند؛ بدان سان كھ كار برادران بلیني در ھنر ونیز ممكن است بھ انقالبي ھمانند  لطافت و ظرافتي بسزا یافتھ

  .شود

ن سوداگري بارآمد، و شاید آنتونلو دا مسینا ھمچو. بزرگترین نفوذھا در ھنر ونیز، از سیسیل یا فالندر بود
ھنگام اقامت خود در ناپل . كرد كھ نامش قرنھا در تاریخ ھنر باقي خواھد ماند در جواني ھرگز گمان نمي

یك تابلو رنگ روغني را، كھ از طرف چند تاجر ) اگر شرح محتمال رمانتیك وازاري را باور كنیم(
تا ) ١٣٠٢-١٢۴٠حد (از زمان چیمابوئھ . ، دیدفلورانسي در بروژ براي شاه آلفونسو فرستاده شده بود

این رنگھا سطح . گرفت نقاشي ایتالیا برچوب یا بوم با رنگ لعابي انجام مي) ١۴٧٩- ١۴٣٠(دورة آنتونلو 
تركیدند و  گذاشتند، براي سایھ روشن نامناسب بودند، و حتي پیش از مرگ نقاش مي خشني بھ جا مي

گونھ رنگامیزي  وط ساختن رنگ با روغن واقف شد و دانست كھ اینآنتونلو بھ مزایاي مخل. ریختند مي
آنگاه بھ بروژ رفت و در آنجا فن رنگامیزي روغني را از . آسانتر، تمیزتر، روشنتر، و پردوامتر است

سپس فرصتي یافت تا بھ ونیز . نقاشان فالندري، كھ كارشان در بورگوني رونقي بسزا داشت، آموخت
، چنان شیفتة آن شھر شد كھ باقي عمر را در آن بھ »طلب بود یار زندوست و نوشچون خود بس«برود، و 
براي محراب كلیساي سان . سوداگري را بدرود گفت و تمام كوشش خود را صرف نقاشي كرد. سر برد

در این تصویر، : كاسیانو تابلویي رنگ و روغني ساخت كھ براي صد تصویر مشابھ دیگر نمونھ واقع شد
آنتونلو معلومات . اند میان چھار قدیس برتخت نشستھ است و فرشتگان نواگر برپایش غنوده حضرت مریم

. سان عصر بزرگ نقاشي ونیز آغاز شد خود را دربارة روش جدید با سایر نقاشان درمیان گذاشت؛ و بدین
: ر ھنوز باقیندبسیاري ازنجبا براي تھیة شبیھي از خود در برابر او نشستند، و چندتا از این گونھ تصاوی

؛ چھرة یك مرد، )موزة لوور(، كھ خام ولي از لحاظ ھنري نیرومند است؛ كوندوتیره )پاویا(تابلو شاعر  
؛ و خودنگاره )نیویورك(؛ چھرة یك مرد جوان )مجموعة ھنري جانسن در فیالدلفي(فربھ و خل وضع 

نب مبتال شد و در چھل و نھ سالگي الج آنتونلو در اوج كامیابي خویش بھ بیماري ذات). لندن(آنتونلو 
نقاشان ونیز تشییع جنازة مجللي براي او بھ عمل آوردند و در سپاسگزاري از او عبارات زیر . درگذشت

  :را بر سنگ گورش حك كردند

آنتونینوس نقاش، پر ارجترین زیور مسینا و سیسیل، در این خاك نھفتھ است او نھ تنھا بھ خاطر 
نظیرند، بلكھ نیز بھ این سبب مشھور است كھ با كوششي  ارت و زیبایي بيتصویرھایش كھ مشخص مھ

  .خستگي ناپذیر، از طریق امتزاج رنگھا با روغن براي نخستین بار، بھ نقاشي ایتالیا شكوه و دوام بخشید

در ھنر از جملھ شاگردان جنتیلھ دا فابریانو در ونیز، یاكوپو بلیني بود كھ سلسلة كوچك اما مھمي از نقاشان 
یاكوپو پس از اتمام آموزش خود، در ورونا، فرارا، و پادوا نقاشي كرد؛ در آنجا . رنسانس بھ وجود آورد

یاكوپو از طریق داماد خود، و نیز بیشتر بھ طور مستقیم، تحت نفوذ . دخترش با آندرئا مانتنیا ازدواج نمود
از فنون رایج در نقاشي پادوا و فلورانس  اي وقتي بھ ونیز بازگشت، با خود شمھ. سكوارچونھ قرار گرفت

تمام این فنون ومیراث نقاشي ونیز، و بعدًا شیوة رنگ روغني آنتونلو، از یاكوپو بھ . را ھمراه آورد
py  .فرزندانش، و ھمچنین بھ نوابغي مانند جنتیلھ و جوواني بلیني كھ با او بھ رقابت برخاستند، منتقل شد
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از نفوذ مانتنیا شوھر خواھر خود عمیقًا . اش بھ پادوا مھاجرت كرد خانوادهجنتیلھ بیست و سھ سالھ بود كھ 
اي براي ارگ كلیساي جامع پادوا، با نھایت دقت، از شكلھاي متصلب و روش  متأثر شد؛ در نقاشي پرده

اما در ونیز نرمش جدیدي در تصویر او از قدیس . نمایي جسورانة فرسكوھاي ارمیتاني پیروي كرد كوتاه
ھیئت دولت بھ او و نابرادریش جوواني كار نقاشي یا تجدید نقاشي  ١۴٧۴در . نتسو جوستینیاني پدید آمدلور

این تابلوھا جزو آنھایي بودند كھ پیش از سایر تصاویر . چھارده تابلو را در تاالر شوراي كبیر واگذار كرد
حریق شدند، اما طرحھاي  دستخوش ١۵٧٧بومھاي مزبور در . رنگ روغني، در ونیز نقاشي شده بودند

دھند كھ جنتیلھ براي تصاویر خود روش داستاني معمول خویش را بھ   آنھا كھ ھنوز باقي ھستند نشان مي
. شدند كار برده است، كھ در آن یك واقعة اصلي در وسط، و چند حادثة فرعي در طرفین تصویر رسم مي

  .كیب بغرنج آنھا در شگفت شدھا را دید و از رئالیسم، تنوع، و تر وازاري این پرده

. دست بھ دولت ونیز فرستاد، جنتیلھ برگزیده شد ساز چیره وقتي سلطان محمد ثاني تقاضایي براي یك شبیھ
او اطاقھاي سلطان را با تصاویر شھواني آراست و خاطر او را شاد ساخت؛ ) ١۴٧۴(در قسطنطنیھ 

رتیب در لندن و بستن ھستند، و ھر دو شخص ھمچنین شمایل و مدالیوني از سلطان ساخت كھ اكنون بت
سلطان محمد . دھند كھ تصویرش بھ دست نقاشي مجرب رسم شده است الیق و روحًا نیرومندي را نشان مي

كشي را در دین اسالم رعایت  مرد و جانشین او، كھ اصیل آیینتر از او بود و ممنوعیت شبیھ ١۴١١در 
از آثار جنتیلھ كھ در پایتخت عثماني نقاشي شده بودند، بھ دست  كرد، تمام آن تصاویر را، بجز دو تا مي

، با ھدایا و نشانھایي از جانب سلطان، بھ ونیز بازگشتھ بود، ١۴٨٠خوشبختانھ جنتیلھ در . فراموشي سپرد
دولت مزبور او را با . او در كاخ دوكي بھ جوواني پیوست و قرارداد خود را با دولت ونیز بھ پایان رساند

  .دوكاتو در سال پاداش داد ٢٠٠یك مقرري ساالنھ بھ مبلغ  وضع

فرقة سان جوواني اونجلیستا چیزي داشت كھ بھ . در زمان پیري، بزرگترین تصاویر خود را رسم كرد
این فرقھ از جنتیلھ درخواست كرد كھ در سھ . بخشي از صلیب واقعي بود اعتقاد خود آن فرقھ، جزء معجزه

معالجة علیلي بھ وسیلة آن جزء صلیب، یك دستة كورپوس كریستي   :ع را مجسم سازدتابلو نقاشي این وقای
  اولین. در حال حمل آن، و كشف معجزه آساي آن جزء گمشده

دومین آنھا، كھ جنتیلھ آن را در سن ھفتاد سالگي رسم . تابلو شكوه خود را باگذشت زمان از دست داده است
سازد كھ برگرد  بان مقام، ھمسرایان، و حامالن شمع مجسم ميكرده است، منظرة دلپذیري را از صاح

شود؛ این تابلو كیفیت خود را تا  میدان سان ماركو در حركتند و خود مرقس در زمینة عقب تابلو دیده مي
سومین تصویر، كھ جنتیلھ آن را در ھفتادوچھار سالگي رسم كرده است، . اندازة زیادي حفظ كرده است

ھا و پلھاي كانال  مردم وحشتزده بر كناره  دھد؛ ز صلیب را دركانال سان لورنتسو نشان مياي ا افتادن پاره
اندازد و پارة صلیب  اند، اما آندرئا وندرامین خود را بھ آب مي تجمع كرده و بسیاري از آنان بھ سجود افتاده

اي بھ جانب ساحل حركت  شائبھآید و با وقار بی آنگاه بھ نیروي معجزآساي آن برروي آب مي. كند را پیدا مي
مخصوصًا . ھریك از اشكال این تابلوھاي پرجمعیت با وفاداري بھ عنصر واقعیت نقاشي شده است. كند مي

: دست بوده، واقعة اصلي با چند حادثة ضمني پیراستھ شده است در سومین تابلو، چنانكھ رسم آن نقاش چیره
ھ شدن پارة صلیب، قایقي از لنگرگاه خود جدا شده، و یك نفر در ھنگام اشتغال قایقبان بھ تماشاي بازیافت

  .چرده خود را آمادة پریدن در آب كرده است مور سیھ

، كھ در ھفتادوشش سالگي براي انجمن برادري خود رسم كرده است، )بررا(آخرین تابلو بزرگ جنتیلھ 
این تابلو نیز حاوي تصویر برحسب معمول، . دھد مرقس حواري را در حال وعظ در اسكندریھ نشان مي

جنتیلھ در . داشت كھ بشریت را بھ ھیئت مجموع نشان دھد جماعتي از مردم است، زیرا جنتیلھ دوست مي
چشم از جھان فروبست، و تكمیل این تابلو را بھ عھدة برادر خود، جان، ) ١۵٠٧(ھفتاد و ھشت سالگي 

  .واگذاشت

فقط دو سال از جنتیلھ كوچكتر بود، اما نھ سال بیش ) اند نیز گفتھاو را جان بلیني و جامبلینو (جوواني بلیني 
طي ھشتاد و شش سال زندگي خود، ھنرخویش را بھ سرحد كمال رساند و انواع بسیار از . از او زیست
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در پادوا آموزش فني مانتنیا را جذب كرد، . نقاشي را آزمود، بر آنھا تسلط یافت، و نقاشي ونیز را تعالي داد
اي روش نوین مخلوط  او تقلید كند؛ و در ونیز با كامیابي بیسابقھ» اي مجسمھ«آنكھ از شیوة متصلب و بدون 

او اولین ھنرمند ونیزي بود كھ شكوه رنگ را مجسم ساخت و در . ساختن رنگ با روغن را بھ كار برد
حتي در حیات سان كھ  عین حال بھ رشاقت و دقت خطوط، رقت احساس، و عمق تفسیر دست یافت؛ بدان

  .رفت برادرش نیز بزرگترین و مطلوبترین نقاش در ونیز بھ شمار مي

را بھ صد » مریم عذرا«شدند؛ او  ھا و ھنر دوستان ھرگز از تصویرھاي مریم او سیر نمي كلیسا و فرقھ
 تنھا آكادمي ونیز تعداد زیادي از این تصاویر را در اختیار. شكل مختلف بھ چندین سرزمین ھدیھ كرد

حضرت مریم با كودك خفتھ، حضرت مریم با دو زن مقدس، حضرت مریم با كودك، حضرت مریم : دارد
آلبرتي، حضرت مریم با بولس حواري و قدیس جورج، حضرت مریم تاجدار، و بھتر از ھمة اینھا 

شود كھ تصویر اخیر اولین تصویري بود كھ جوواني آن  گفتھ مي. حضرت مریم كلیساي قدیس ایوب است
  را با رنگ روغني نقاشي كرد، و از حیث جالي رنگ

موزة كوچك كورر واقع در انتھاي باختري . بھترین تصویر در ونیز، یا بھتر بگوییم در تمام جھان است
ماركو، داراي تصویر دیگري از حضرت مریم جامبلینو است كھ حالتي مھموم و جمیل دارد؛  میدان سان

ي از حضرت مریم كلیساي قدیس ایوب دارد؛ كلیساي فراري تصویري كلیساي سان تساكاریا تصویر دیگر
از حضرت مریم تاجدار دارد كھ قدري خشك و سخت است و با قدیسان غمگین احاطھ شده است، اما با 

جھانگرد با ذوق و كوشا بسیاري دیگر از تصاویر مریم عذرا اثر جان . نماید رنگ خود دلپذیر مي جامة آبي
اگر پروجینو و رافائل . گامو، میالن، رم، پاریس، لندن، نیویورك و واشینگتن خواھد دیدرا در ورونا، بر

داشت، در ھمان كلیساي  كردند، و اگر تیسین حیات مي بودند، در این تعدد و تنوع رقابت مي زنده مي
  .یافت فراري مایة بیشتري براي كار خود مي

مسیح در حال بركت دادن، كھ اكنون در . كرد نمي جوواني تصویر عیسي را بھ خوبي چھرة مریم نقاشي
. موزة لوور است، كیفیت متوسطي دارد، اما مكالمة مقدس، كھ نزدیك آن است، بھ طرز مھیجي زیباست

اما دو . در كاخ بررا در میالن بسیار ستوده شده است) عزاي مریم در مرگ فرزند(تصویر مشھور پیتا 
چیز جز   اند كھ براي آسوده خفتن بھ ھیچ ھ مسیح مرده را برپا داشتھدھد ك شخص نسبتًا زشت را نشان مي

این تصویر خشن و خام از تدفین عیسي، كھ تاریخ نقاشي آن . آزاد بودن از توجھ كسان احتیاج ندارد
اما قدیسھ . نامعلوم است، بھ جوواني بلیني تعلق دارد، یعني بھ زماني كھ او تحت نفوذ مانتنیا بوده است

در این تصویر نیز  –كھ در یك مجموعة خصوصي میالن قرار دارد، بسیار دلپذیرتر است   ناي او،یوستی
شود، اما وجنات قدیسھ یوستینا ظریف، پلك چشم او قدري پایین افتاده، و جامة او  چیزي از تصنع دیده مي

این تصویر . اختھ استتصویر مزبور را یكي از موفقترین آثار جان س  با شكوه است؛ مجموعة این كیفیات،
ظاھرًا شبیھ یكي از معاصران جان بوده است؛ او اینك در ساختن تمثالھاي با روح چنان ماھر شده بود كھ 

. كردند كھ با پرداختن شمایلي آنان را در شھرت جاودان با شخص خود شریك سازد دھھا تن از او طلب مي
دستي قدرت  ي با چھ فھم عمیق، اصابت نظر، و چیرهحال بھ تصویر دوج لوردانو جان بنگریم؛ ببینیم بلین

سازد كھ توانستھ بود دریك جنگ حیاتي علیھ حملة مشترك تقریبًا  ناپذیر و استوار مردي را مجسم مي تزلزل
دیگر آنكھ ! شھرھاي بزرگ ایتالیا و اروپاي ماوراي آلپ، مردم خود را بھ پیروزي برساند -تمام كشور

یافت، كلك خود را در  وناردو، كھ داشت در مھارت و شھرت بر او برتري ميجوواني در رقابت با لئ
كاخھا، گوسفندھا، آب، درخت -ھاي درھم، كوھھا، دژ آزمود؛ مانند صخره ترسیم دورنماھاي عجیب مي

این . شكافتھ، و آسمان ابریي كھ قدیس فرانسیس ھنگام ابتال بھ داغ زخمھاي مسیح با آنھا روبروست
  .در مجموعة فریك است تصویر اكنون

در سنین پیري، استاد از تكرار موضوعات عادي مذھبي خستھ شد و بھ آزمودن تمثیلھا و اساطیر كھن 
  او معرفت، شادي، حقیقت، تھمت، برزخ، و حتي خود كلیسا را شخصیت. دست زد
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  تك چھرة دوج لئوناردو لوردانو؛ موزة ملي، لندن،: جوواني بلیني

دو تا از . داستاني داد و كوشید تا آنھا را با رسم دورنماھاي جذاب بھ عرصة زندگي آوردبخشید یا جنبة 
اورفئوس در حال : این دو عبارتند از. تصویرھاي مشركانة او اكنون در تاالر ملي واشینگتن قرار دارند

بلیني . است كھ بزمي از زنان سینھ برھنھ و مردان مست نیم عریان –رام كردن درندگان و جشن خدایان 
اینجا ما . است، در ھشتادوچھار سالگي براي آلفونسو، دوك فرارا، ساخت ١۵١۴این تابلو را، كھ تاریخش 

در خاك ایتالیا برومندتر از نقاط » گیاه انساني«گوید  افتیم كھ مي آمیز آلفیري مي بار دیگر بھ یاد گفتة اغراق
  .شود دیگر جھان مي

اي شاد  زندگي او پربھره و بھ نحو خردمندانھ. ة تابلو جشن خدایان زیستجوواني فقط یك سال پس از تھی
ھاي نرم كھ در آنھا پیشرفت عظیمي  اي از رنگھاي گرم برجامھ انگیز و مجموعھ شاھكارھاي شگفت: بود

بھ سوي حداكثر مالحت و تناسب تركیب وجود داشت و، در سرزندگي، از تصاویر پیروان جوتو و 
نر بیزانسي بتدریج پیش افتاد؛ و در تمام آنھا یك قدرت مشاھده و فردیت عجیب دیده دوستداران سبك ھ

آثار جوواني از حیث زمان . ھاي درھم تصاویر جنتیلھ وجود ندارد شود كھ در صورتھاي خشك و توده مي
را  شناخت، و تیسین، كھ ھر مرحلھ از زندگي و سبك حد وسطي است میان مانتنیا، كھ فقط رومیان را مي

یكي از شاگردان جان، جورجونھ بود كھ شیوة . ساخت كرد و مصور مي از فلورا تا شارل پنجم احساس مي
نقاشي جنگل و رود استاد خود را بسط داد؛ تیسین با جورجونھ كار كرد و آن سنت بزرگ نقاشي را از او 

  ا متنوع ساخت، و زمینةھنر ونیز در نسلھاي متوالي دانش خود را متراكم و تجربة خویش ر. فراگرفت
py  .وصول بھ اوج عظمت را فراھم كرد
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  از بلیني تا جورجونھ -٣

 - كھ سالیان دراز ھنر موزائیك در آن رواج داشت –كامیابي ھنرمندان خاندان بلیني نقاشي را در ونیز 
 برتعداد كارگاھھاي ھنري افزوده شد، حامیان ھنردست سخاوت گشودند، و نقاشاني بھ. محبوب ساخت

رسیدند، در آسمان ھنر جزو اختران فروزان  ھا نمي وجود آمدند كھ گرچھ بھ پاي بلینیھا یا جورجونھ
كرد كھ بسیاري از تصاویرش  وینچنتسو كاتنا آن قدر خوب نقاشي مي. شدند كھكشانھاي كوچك محسوب مي

اریني، با اطالق شیوة بارتولومئو، برادر كھتر آنتونیو ویو. بھ جان بلیني یا جورجونھ نسبت داده شدند
سكوارچونھ بھ موضوعات قرون وسطایي و استعمال رنگھاي كاملتري كھ نقاشان آمیختن آنھا را فراگرفتھ 

آلویزه ویواریني، برادرزاده و شاگرد . اي را اجابت كرده بود كارانھ و منتقل ساختھ بودند، تقاضاي محافظھ
نقاشي تصاویر زیبایي از حضرت مریم تھدید كرد و  بارتولومئو، تا مدتي جان بلیني را با رقابت در

از ایتالیا بھ  -حضرت مریم با شش قدیس –این تابلو . توانست تابلو جالبي براي محجر محراب كلیسا بسازد
آلویزه معلم خوبي بود، زیرا سھ تن از شاگردانش بھ شھرت . فریدریش در برلین راه یافت -موزة كایزر

  تولومئو را ما بھ بخش مربوط بھ ویچنتسا، زادگاه او،وصف بار. متوسطي رسیدند

كرد؛ یكي  براي خواستاران، تصویر مریم عذرا نقاشي مي  جوواني باتیستا چیما دا كونلیانو،. گذاریم وا مي
از آثار او كھ اكنون در پارماست تصویر زیبایي است از میكائیل، ملك مقرب؛ و دیگري كھ در كلیولند 

از آثار ماركو بازائیتي یكي تابلو دلپذیر دعوت . كند ا با رنگھاي درخشانش جبران مياست، نقایص خود ر
  ). گالري ملي لندن(است، و دیگري تصویر مفرح یك جوان ) موزة ونیز( زبديپسران 

) ١۴۵٧(است از شاگردان ویواریني بوده باشد؛ كارلو كمي پس از ھفدھسالگي كارلو كریولي نیز ممكن 
مجبور شد از ونیز فرار كند؛ چون بھ جرم ربودن زن یك ملوان بھ جریمھ و زندان محكوم شده بود، پس از 

بھ  ١۴۶٨در . رھایي از زندان در پادوا مأمن جست و در آنجا در مكتب سكوارچونھ بھ تلمذ پرداخت
عمر خود را صرف نقاشي براي كلیساھاي آنجا و نواحي اطراف   رفت و بیست و پنج سال بقیة آسكولي

كریولي شاید بھ این جھت كھ ونیز را زود ترك كرد، چندان نتوانستھ باشد در نھضت مترقي نقاشي . كرد
، و یك ونیز شركت جوید؛ او رنگ لعابي را بھ رنگ روغني ترجیح داد، بھ موضوعات مذھبي كھن چسبید

بھ تصویرھاي خود یك لعاب . گیرد طرح تقریبًا بیزانسي اتخاذ كرد كھ در آن نمایش تابع تزیین قرار مي
داد كھ باقابھاي مذھب تابلوھاي چندلتي موافق بود؛ و گرچھ تصاویر حضرت مریم او سرد بھ  مینیایي مي

  .دھد مي رسند، رشاقت ظریفي در آنھا ھست كھ نوید كارھاي جورجونھ را نظر مي

وي با تحصیل ژرفانمایي و . كارپاتچو، درمیان این نقاشان كوچك، ھنرمندي بزرگ بود) ویتوره(وتور 
طرح بھ روش مانتنیا كار خود را آغاز كرد، سبك روایي جنتیلھ بلیني را بھ كاربرد، براي حكایات 

اي  شیوة كامًال گستردهروستایي نسبت بھ وقایع معاصر رجحان قایل شد، و بھ موضوعات رمانتیك خود 
این . تصویري از نخستین دوران نقاشي او بھ یادگار مانده است كھ با روح شادان او كامًال منافات دارد. داد

قدیس ھیرونوموس و قدیس اونوفریوس  –تصویر، كھ اكنون در نیویورك است، تأمل برآالم مسیح نام دارد 
نگرند؛ درجلو پاي آن دو، یك  رابر خودشان بھ وجھ تخیل ميعیسي در ب  نمایاند كھ بر جنازة نشستة را مي

دھد كھ روبھ زمین فرود  شود؛ زمینة عقب ابرھایي را نشان مي جمجمھ و دو استخوان متقاطع دیده مي
مأموریت مھمي دریافت داشت، و آن عبارت بود از نقاشي ) ١۴٨٨(وسھ سالگي  كارپاتچو در سي. آیند مي

او در نھ تابلو . بایست زندگي او را بنمایانند این رشتھ تصاویر مي - انتا اورسوالتصویرھایي براي فرقة س
زیبا داستان آمدن كونون شاھزادة زیباي انگلستان را بھ برتاني، براي ازدواج با اورسوال دختر پادشاه آن 

د تا او با موكبي دھد كھ چگونھ اورسوال تقاضا كرد كھ ازدواج بھ تعویق افت كند؛ نشان مي ناحیھ، مجسم مي
از یازده ھزار دوشیزه براي زیارت بھ رم برود؛ چگونھ كونون، والھ و شیدا، ھمراه او رفت، و ھمة آن 

py  اي بر اورسوال ظاھر  زایران از طرف پاپ تبرك شدند؛ چگونھ فرشتھ
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  رؤیاي قدیسھ اورسوال؛ آكادمي، ونیز،: ویتوره كارپاتچو

بایست بھ كولوني بروند و شھید شوند؛ چگونھ اورسوال كونون  ش ميشد و اعالم كرد كھ او و دوشیزگان
رود؛ و چگونھ شاه كوچك آن  كند و در نھایت آرامش و وقار با موكبش بھ كولوني مي غمزده را ترك مي

پذیرد، تمام یازده ھزارویك دوشیزه را  كند، و چون او پیشنھادش را نمي شھر بھ او پیشنھاد ازدواج مي
افسانھ با خیالپردازي كارپاتچو موافق بود؛ او از مصور ساختن جماعاتي از دوشیزگان و  این. كشد مي

كرد؛ ضمنًا  ھاي زیبا و رنگین نقاشي مي آنھا را با قیافھ اشرافي و جامھ برد، وتقریبًا ھمة  درباریان لذت مي
صیرت خویش از ساخت، بلكھ اطالع و ب او در ھر صحنھ نھ تنھا مھارت خود را در تصویر وارد مي

نیز دخالت  -مثًال اشكال معماري، تردد سفاین در یك خلیج، و حركت آرام ابرھا را -اشیاي واقعي را
  .داد مي

سان جوواني اونجلیستا  در یكي از فواصل نھ سال كوششش بر روي تابلو اورسوال، كارپاتچو براي فرقة 
ویتوره، در رقابت جسورانھ با جنتیلھ . شفاي یك جنزده توسط یك پاره از صلیب مقدس را نقاشي كرد

اینجا تمام . بلیني، منظرة یكي از كانالھاي ونیز را، با جماعاتي از مردم، قایقھا، و قصرھا، رسم كرد
كاریھاي آن نقاش زبردست بھ صحنھ آمده و طوري بھ حد كمال رسیده بود كھ از عھدة  گرایي و ریزه واقع

برادران فرقة سان جورجو سالوونیاییھا، كھ از كامیابي . خارج بود) جنتیلھ بلیني(آن مرد سالمندتر 
كارپاتچو خشنود شده بودند، از او خواستند كھ داستان قدیس آن فرقھ را بر دیوارھاي نمازخانة ونیز رسم 

این آثار با رشتھ . پس از اتمام تابلو اورسوال، نھ سال دیگر كار كرد و نھ اثر دیگر بھ وجود آورد. كند
كنند، اما كارپاتچو، كھ اكنون متجاوز از پنجاه سال داشت، ذوق خود  اویر اورسوال كامًال برابري نميتص

را براي نمایش اشكال ظریف دریك تركیب ھماھنگ ازدست نداده بود، و عماراتي كھ زمینة تصویرھاي 
كھ بھ چشم حقیقي و قانع  دادند، گرچھ بیشتر خیالي بودند، طوري با مھارت رسم شده بودند  او را تشكیل مي
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كند؛ درمقابل، قدیس ھیرونوموس  قدیس جورج با یك حركت جسورانھ بھ اژدھا حملھ مي. آمدند كننده مي
ھریك از . ھمچون دانشمندي آرام در اطاق كوچكي بھ تأمل نشستھ است و ھیچ كس جز شیرش با او نیست

حتي نت موسیقیي كھ روي یك طومار افتاده بر اجزا و اشیاي اطاق بھ دقت ھرچھ تمامتر رسم شده است، و 
  . شود آنقدر خواناست كھ مولمنتي از آن براي پیانو رونوشت برداشت زمین دیده مي

، كارپاتچو و دو نقاش گمنام تعیین شدند تا نقاشیي را كھ توسط نقاش جواني بر یكي از دیوارھاي ١۵٠٨در 
كارپاتچو دستمزدي بھ . التو رسم شده بود ارزیابي كنندخارجي انبار بازرگانان توتوني در نزدیكي پل ری

سال دیگر زنده ماند، در  گرچھ كارپاتچو ھجده. را براي آن شایستھ دید) دالر؟ ١٨٧۵(دوكاتو  ١۵٠مبلغ 
براي ) ١۵١٠(این تصویر حضور عیسي در ھیكل . آن مدت فقط یك تصویر بزرگ دیگر بھ وجود آورد

بایست با تابلو دیگري  تصویر مزبور مي. كلیساي سان جوبھ، ساختھ شده بودنمازخانة خاندان سانودو، در 
رقابت كند؛ گرچھ مریم و بانوان ھمراھش در اثر ) حضرت مریم كلیساي قدیس ایوب(كھ در آنجا بود 

  ویتوره بس زیبا و

قرون آینده  اگر كارپاتچو در یكي از. ظریف ھستند، در این مسابقة ساكت، برنده جوواني است، نھ ویتوره
كرد، ممكن بود استاد نقاشي عصر محسوب شود؛ اما بدبختي او این بود كھ بین جوواني بلیني و  زندگي مي

  .جورجونھ واقع شده بود

  جورجونھ -۴

ممكن است پرداخت دستمزدھاي گزاف بھ نقاشان براي نقاشي دیوار یك انبار، موضوعي عجیب بھ نظر 
اي است؛ و سوداگران آلماني  س كردند كھ زندگي بدون رنگ چیز مردهونیزیھا احسا ١۵٠٧برسد؛ اما در 

آن دیار، كھ بعضًا از نورنبرگ یعني زادگاه دورر، نقاش بزرگ آلماني، آمده بودند، خود داراي یك ذوق 
كردند و این اقبال  بنابراین، قسمتي از منافع تجارت خود را صرف نقاشي دیواري مي. نیرومند ھنري بودند

آفتاب و   این نقاشیھا بزودي تحت تأثیر اشعة. شتند كھ ھنرمندان جاودان را براي این كار انتخاب كنندرا دا
آلود دریا واقع شد، و اكنون چیزي جز قسمتھاي مبھمي از آنھا باقي نمانده است؛ اما ھمین  رطوبت نمك

در آن ھنگام بیست و نھ وي . دھند قسمتھاي مبھم بر شھرت زودرس جورجونھ دا كاستلفرانكو شھادت مي
از نام خانوادگیش اطالعي نداریم؛ بھ موجب یك داستان كھن، او محصول عشق یك مرد . سالھ بود
منشي بھ نام باربارلي و یك زن عادي است؛ اما این داستان ممكن است بعد از مرگ او جعل شده  اشراف

بھ ونیز فرستاده شد تا نزد جان بلیني از كاستلفرانكو ) ١۴٩٠حوالي (در سیزده یا چھاردھسالگي . باشد
اي خرید و بر سردر آن فرسكویي ساخت،  بزودي پیشرفت كرد، كارھاي مھم گرفت، خانھ. ھنرآموزي كند

نواخت، و جسم زنان دلربا را در آغوش  و بساط موسیقي و شادي در آن خانھ بگسترد؛ عود را خوب مي
مشكل بتوان گفت كھ چھ نفوذي موجب . داد ي ترجیح ميخویش بھ تصویر زیباترین آنان برروي بوم نقاش

تشكیل و تقویت سبك دقیق او بوده است، زیرا او بھ سایر نقاشان معاصر خود شباھتي نداشت، جز آنكھ 
وقتي جورجونھ بیست و . كاریھا و ظرافت كار خود را از كارپاتچو آموختھ بود محتمال قسمتي از ریزه

، ادبیات ایتالیا گرایشي شباني بھ خودگرفتھ بود؛ ساناتسارو چكامة آركادیاي ھفت یا بیست و ھشت سالھ بود
ھایي از  منتشر كرد؛ شاید جورجونھ این اشعار را خوانده و در تخیالت شادمانة آن نشانھ ١۵٠۴خود را در 

بور كرده از ونیز ع ١۵٠٠كھ در  –جورجونھ احتماًال از لئوناردو . دورنماھا و عشقھاي ایدئالي یافتھ بود
كاریھایي را فراگرفتھ بود كھ او را بھ دورة ھنر ونیز  یك نرمش مرموز، ظرافت رنگامیزي، و ریزه -بود

  .رساند؛ ھرچند كھ این اعتال متأسفانھ بسیار زودگذر بود

شود، دو تابلو چوبي است كھ ماجراي كودكي پاریس  در بین كارھایي كھ بھ اوایل جواني او نسبت داده مي
اي بوده است براي رسم تصویر چوپانان و  دھند؛ این داستان در واقع بھانھ او را نشان مي و نجات

py  در نخستین تصویري كھ بھ اتفاق اقوال. دورنماھاي پر آرامش روستایي
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: شود كھ بھ روش جورجونھ ھمانند است نوعي روش تخیلي دیده مي –كولي و سرباز  –متعلق بھ اوست 
بھ دور افكندة خود، بر ساحل پر خزه یك  شالي بر روي شانھ دارد و روي جامة اي است كھ فقط زن برھنھ

نگرد؛ پشت سر وي  كند و مضطربانھ بھ اطراف مي نھر روان، نشستھ است و كودكي را پرستاري مي
دورنمایي است از طاقھاي رومي، یك رود و یك پل، چند برج و یك معبد، درختان عجیب، برقي سفید، و 

اما لباس  -طوفانزا؛ نزدیك او جوان خوبرو و با نمكي است كھ عصاي چوپاني در دست دارد ابرھاي سبز
الوقوع  و آن قدر از آن منظره شادان است كھ بھ طوفان قریب -آید او چندان فاخر است كھ بھ یك چوپان نمي

یبا، زنان نازك آید این است كھ جورجونھ جوانان ز داستان گنگ است؛ آنچھ از آن برمي. اعتنایي ندارد
  .داشت اندام، و ھمچنین طبیعت را، حتي بھ ھنگام خشم آن، دوست مي

این . داغدیده در شھر زاد بومي خود حضرت مریم كاستلفرانكو را نقاشي كرد  براي یك خانوادة ١۵٠۴در 
ایي، جلو، قدیس لیبرالھ، با زره درخشان یك شھسوار قرون وسط  در زمینة. ارزش اما زیباست تصویر بي

كند؛ خیلي باالتر از آن دو، مریم  اي براي مریم عذرا در دست گرفتھ است، و قدیس فرانسیس وعظ مي نیزه
با كودك خود روي یك سكوي مضاعف نشستھ است و كودك از آن جایگاه بلند خود جسورانھ بھ بیرون خم 

انگیز است؛  رنگ شگفت اما پارچة زري سبز و بنفشي كھ برپاي مریم افتاده از حیث طرح و. شود مي
اند كھ تا سرحد امكان زیبایند؛ رخسارش داراي آن طراوت  ھاي مریم چینھایي برگرد او تشكیل داده جامھ

انداز، با جنبة اسرارآمیزي كھ  كنند، و منظرة چشم اي است كھ شاعران در رؤیاي خود مجسم مي بیشایبھ
  .ا فرو رودرود تا آسمان در دری خاص لئوناردوست، چندان عقب مي

وقتي جورجونھ و دوستش تیتسیانو وچلي مأموریت نقاشي دیوارخارجي انبار بازرگانان توتوني را دریافت 
كردند، جورجونھ دیواري را انتخاب كرد كھ رو بھ روي كانال بزرگ بود، و تیسین طرف ریالتو را 

زي را كھ یك ناظر دیگر وازاري ھنگام بررسي فرسكو جورجونھ در یك قرن بعد، فھم آن چی. برگزید
گیرند،  مھندساني كھ كرة ارض را اندازه مي… غنایم جنگي، بدنھاي برھنھ، سرھایي در سایھ روشن، «

اما ھمان نویسنده . نامید غیرممكن یافت» اي سوار میان آنھا، و اشكال تجملي دیگر دورنماي ستونھا، عده
  ».رنگكاري فرسكو استاد بود توان دید كھ جورجونھ چگونھ در مي«: افزاید چنین مي

قیمتي از  بس ذي  وقتي ونوس خفتھ را، كھ گنجینة. اما نبوغ او بیشتر در تصور بود تا در رنگامیزي
نگریست و آن را مجموعة  كرد؛ شاید بھ دیدة احساسات بر آن مي  نگارخانة درسدن است، رسم مي

ونوس او چنین است و گذر ھنر ونیزي را  بدون شك، تصویر. دانست ھوشربایي از تجمع متناسب اجزا مي
اما در این ونوس چیزي كھ مبین بیعفتي . نمایاند از موضوعات مسیحي بھ مسائل مشركانھ و احساساتي مي

او با اندامي برھنھ در ھواي آزاد بر تشكي سرخ و جامة سفید ابریشمي خوابیده و . شود باشد دیده نمي
  ا دست بازوي راست را زیر سرگذاشتھ است، ب

چپ كار برگ انجیر را انجام داده است، و پاھایش بھ شكل دو عضو كامل و بسیار متناسب بر روي 
ھنر بندرت توانستھ است نسج لطیف سطح بدن زن را با چنین انگیزشي مصور . اند یكدیگر دراز شده

وجھ  جورجونھ بھ ھیچدر نقاشي این تصویر، . سان مجسم كند سازد، یا ظرافت و حالت طبیعي را بدین
. خوبي و بدي را در نظر نگرفتھ و ھنر را بھ حال خود گذاشتھ است تا عامل جمال موقتًا بر میل غلبھ كند

عنصر لذت صرفًا جنسي است،  –) لوور  موزة(بزم روستایي یا سمفوني پاستورال  -در یك تابلو دیگر
نھ و دو مرد ملبس یك روز تعطیل را در دو زن برھ. ھذا از تمام معصومیت طبیعت برخوردار است مع

اي از ابریشم سرخ براق، در حال نواختن عود است؛ در  یك جوان اشرافي، با كلیجھ: برند صحرا بھ سر مي
كوشد شكاف میان سادگي ضمیر خود و یك ذھن فرھیختھ را  اي است كھ با رنج مي كنار او چوپان ژولیده

ریزد؛  یك حركت ملیح، آب پارچي بلورین را در چاھي فرو ميبپوشاند؛ معشوقة آن جوان اشرافي، با 
ھیچ . محبوبة چوپان صبورانھ منتظر محبوب خویش است تا بھ دلبریھاي وي یا بھ نواي ني او توجھ كند

شود؛ عود و ني لذت جنسي را بھ ھماھنگي محبت اعتال  اي از گناه در این جماعت دیده نمي نشانھ
py  .شود امھاي زیبا، یكي از غنیترین دورنماھاي ھنر ایتالیا دیده ميدر پشت این اند. بخشند مي
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ظاھرًا میل بھ منزلة یك چیز ابتدایي و بیربط فراموش شده و موسیقي ) كاخ پیتي(باالخره در تابلو كنسرت 
تا قرن نوزدھم، . چیز را گرفتھ، یا تبدیل بھ یك رشتھ دوستي شده است كھ از میل مرموزتر است جاي ھمھ

شد، اما اكنون بسیاري از  اصیلترین كار بھ سبك جورجونھ، معموًال بھ خود جورجونھ نسبت داده مي این
چون موضوع ھنوز مشكوك است، بگذارید آن را بھ جورجونھ . دانند منتقدان آن را بھ تیسین منسوب مي

بھ این علت كھ داشت، و نیز  متعلق بدانیم، زیرا او موسیقي را پس از زن از ھرچیز بیشتر دوست مي
در سمت چپ تصویر، جواني با . تیسین آنقدر شاھكار دارد كھ بتواند یكي را بھ دوست خویش واگذارد

پردار ایستاده است كھ كمي بیروح و منفي است؛ راھبي در پشت كالویكورد نشستھ است؛ دستھایش،  كاله
رار دارند؛ وي صورت خویش را بھ اند، بر روي شستیھاي آن آلت موسیقي ق كھ بھ طرز زیبایي نقاشي شده

سوي كشیش طاسي كھ در سمت راست او ایستاده گردانده است؛ كشیش یك دست خود را برشانة راھب 
آیا موسیقي تمام شده یا ھنوز . گذاشتھ و در دست دیگر ویولونسلي را نگاه داشتھ كھ تھش روي زمین است

انگیزد احساس یك سكوت عمیق است در چھرة  ا ميآغاز نشده است؟ این امر چندان مھم نیست؛ آنچھ ما ر
راھب، كھ ھر جزء آن مصفاست و ھریك از عواطف مشھود در آن با موسیقي تلطیف شده است؛ تمام این 

گذرد، ھنوز نغمة آنھا را  دھند كھ راھب پس از آنكھ مدتي از سكوت آن آالت موسیقي مي عوامل نشان مي
ھاي نقاشي  ایدئال، بلكھ واقعپردازانھ ترسیم شده است، یكي از معجزهآن رخسار، كھ نھ بھ طرز . شنود مي

  .رنسانس است

  گویا زنان زیادي در. جورجونھ حیاتي كوتاه داشت، اما زندگیش ظاھرًا خوش بود

گوید كھ  وازاري مي. كرده است اختیار داشتھ و درد ناكامي در ھر عشق را با عشق دیگري درمان مي
 ١۵١١گیر  دانیم این است كھ در بیماري ھمھ شوقة خود طاعون گرفت؛ آنچھ ما ميجورجونھ از آخرین مع

چندین نقاش كھتر بھ سبك او تصویرھاي . نفوذ او بسیار وسیع بود. وچھار سالگي بدرود حیات گفت در سي
یدند تا اي رسم كردند، اما بیھوده كوش ھاي بزمي یا بالماسكھ اي، و پرده تغزلي روستایي، تابلوھاي مكالمھ

پیرایة  ھاي عشقي بي سازي، و جنبھ انگیز او در منظره ھاي خیال كاریھاي سبك او، مبالغھ لطافت و ریزه
این . وي دو شاگرد از خود باقي گذاشت كھ ھیجاني در عالم ھنر بھ وجود آوردند. ھاي او را دریابند سوژه

سیانو وچلي كھ از تمام نقاشان ونیزي دو عبارت بودند از سباستیانو دل پیومبو كھ بھ رم رفت، و تیت
  .بزرگتر بود

  ١۵٣٣- ١۴٧٧: سالھاي سازندگي: تیسین -۵

در شھر پیوه، واقع در سلسلة كادوریك از كوھھاي دولومیتي، متولد شد؛ و آن كوھھاي خشن، كھ شكلشان 
یا دھسالھ بود،  ھنگامي كھ ھنوز نھ. اند در خاطر او محفوظ مانده بود، در دورنماھاي او بخوبي مجسم شده

در . او را بھ ونیز آوردند و متوالیًا بھ شاگردي سباستیانو تسوكاتو، جنتیلھ بلیني، و جوواني بلیني گماردند
وقتي كھ آن نقاش . كارگاه ھنري جوواني، در كنار جورجونھ، كھ فقط یك سال از او بزرگتر بود، كاركرد

رد، تیسین، محتمًال بھ عنوان معاون یا دستیار او، كارگاه ھنري خویش را تأسیس ك) جورجونھ(چابكدست 
ھاي نخستین او را بھ  او چندان از نفوذ جورجونھ برخوردار شد كھ بعضي از پرده. در آن مشغول كار شد

پردة غیرقابل تقلید كنسرت شاید . جورجونھ، و برخي از آخرین تابلوھاي جورجونھ را بھ او نسبت دادند
جورجونھ و تیسین در معیت یكدیگر بر دیوارھاي خارجي انبار بازرگانان توتوني . متعلق بھ این دوره باشد

  .نقاشي كردند

تیسین، از ترس طاعوني كھ جان جورجونھ را گرفت، یا از فترتي كھ بھ واسطة جنگ اتحادیة كامبره در 
؛ در آنجا او سھ فرسكو از معجزات قدیس آنتونیوس )١۵١١(ھنر ونیز بھ وجود آمده بود، بھ پادوا گریخت 

ھا قرار دھیم، باید بگوییم  اگر ما قضاوت خود را بر ناپختگي آن پرده. براي انجمن برادري سانتو رسم كرد
كھ تیسین در سي و پنج سالگي ھنوز راه درازي در پیش داشت تا آثارش بھ پاي بھترین كارھاي جورجونھ 

پس از . را دید» نوید كارھاي بزرگ«ھذا، گوتھ بعدھا، با نظر صایب خود، در آن تابلوھا  برسد؛ مع
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كھ نامة لئوناردو بھ ) ١۵١٣مھ  ٣١(ده نفري فرستاد اي براي دوج و كمیتة  بازگشت بھ ونیز، تیسین نامھ
  :آورد لودوویكو را در یك نسل پیش بھ خاطر مي

من، تیسین، اھل كادوره، از زمان كودكي بھ تحصیل ! بھ پیشگاه امیر واالجاه و سروران بلندپایھ و مقتدر
گرچھ درگذشتھ و … . مي شھرتمام و بیش از آنكھ بھ نفع مادي دلبستھ باشم، خواستار ك ھنر نقاشي پرداختھ

ام، ھمچون  حال مصرًا از طرف حضرت قدسي مآب، پاپ اعظم، و سایر بزرگان بھ خدمت دعوت شده
  رعیت وفادار آن عالیجنابان این

ام كھ از خود یادگاري در این شھر مشھور باقي بگذارم، بنابراین، اگر آن  پروده آرزو را در سر مي
مندم كھ در تاالر شوراي كبیر نقاشي كنم، تمام قدرت خود را در آن بھ كار  قھعالیجنابان را خوش آید، عال

این كار چندان مشكل است كھ . نبرد در كنار پیاتتستا آغاز كنم  برم، و كار خود را با توالي از یك صحنة
با طیب خاطر حاضرم براي زحمت خود ھر . ھیچ كس تا حال جرأت دستیازي بھ آن را نداشتھ است

بنابراین، چون ھمانطور كھ گفتھ شد فقط در پي . اشي را كھ مناسب تصور شود، یا حتي كمتر، بپذیرمپاد
العمل كاري دیوارھاي خارجي  كنم امتیازنامة حق افتخار و تحصیل مسرت آن عالیجنابان ھستم، استدعا مي

عمر، و صرف نظر از  انبار بازرگانان توتوني را، ھر وقت كھ محل خالي براي آن یافت شد، براي تمام
كلیة كیفیات مخصوص و محتمل، و با ھمان شرایط و مخارج و معافیتھاي مالیاتي كھ در مورد جان بلیني 
معمول گشتھ است، بھ اضافة دو دستیار كھ حقوق آنان از طرف ادارة نمك پرداخت شود، و ھمچنین تمام 

الذكر را با چنان سرعت  دھم كھ كار فوق ميدر عوض، وعده . رنگھا و مواد مورد احتیاج بھ من اعطا شود
  .و مرغوبیتي انجام دھم كھ پسند خاطر دولت باشد

ظاھرًا عبارت بود از امتیاز وساطت بین بازرگانان ونیزي و خارجي؛ و در » العمل كاري امتیازنامة حق«
كرد  مي كشور منصوب ميمورد داللي با تجار آلماني در ونیز، عمًال دارندة امتیازنامھ را بھ مقام نقاش رس

، براي ساختن تصویري از دوج، و تصاویر دیگري )دالر ٣٧۵٠(كراون  ٣٠٠اي بھ مبلغ  و حقوق ساالنھ
ظاھرًا پیشنھاد تیسین بھ طور آزمایشي . داشت كھ ممكن بود از طرف دولت الزام شود، در حق او مقرر مي
اما رقیبان او . آغاز كرد دوره در كاخ دوكي از طرف شورا پذیرفتھ شد؛ درھرحال، او بھ نقاشي نبرد كا

). ١۵١۴(شورا را اغوا كردند كھ امتیازنامھ را از او دریغ دارد و مواجب دستیارانش را بھ تعویق اندازد 
نفع را بھ خشم آورد، مقام و مواجب امتیازنامھ را بدون عنوان آن  پس از مذاكراتي كھ تمام اشخاص ذي

یز بھ نوبة خود نقاشي تصویر را بھ تأخیر انداخت و دو نقاشیي را كھ در تاالر او ن). ١۵١۶(دریافت داشت 
  .بھ واسطة حریق از میان رفتند ١۵٧٧این نقاشیھا در . تمام نكرد ١۵٣٧شوراي كبیر شروع كرده بود تا 

 اما در اوایل. برد، بدان سان كھ گویي یك قرن زندگي خواھد كرد تیسین ھنر خود را بآھستگي پیش مي
یك . بایست او را فوق حریفانش قرار دھد بھ دست آورد آن ادراك معنوي و قدرت فني را كھ مي ١۵٠٨

شخص مصور  –شد، داراي اثري از سبك جورجونھ است  تصویر بینام، كھ زماني آریوستو نامیده مي
اي براي  ھسیمایي شاعرانھ و چشماني مرموز و كمي شرارتبار دارد، و داراي لباس مجللي است كھ نمون

دانست كھ  رفت، مي تیسین، كھ رو بھ پختگي مي) ١۵١۶- ١۵٠۶(در این دوره . صدھا تابلو بعدي شد
این كار او از جورجونھ منشأ گرفت و، تا زمان روبنس، . چگونھ زنان را با مالحت بسیار مصور سازد

یافت؛ حتي زماني كھ او  حركت از مریم تا ونوس در كار تیسین ادامھ. دورة بسط و تحول خود را طي كرد
ھمان دستي كھ زھد را با حضرت مریم كولي و . كرد تصاویر بسیار مشعشع و مشھور مذھبي رسم مي

  ستایش

انگیز را در تابلو فلورا  شبانان برانگیخت، توانست بھ زن در حال بزك بپردازد و آن معصومیت شھوت
شاید دوباره در پردة دختر ھرودیاس آن صورت نجیب و آغوش سخي . مجسم سازد) گالري اوفیتسي(

py  .تكرار شد؛ سالومھ ھمان قدر كامًال ونیزي است كھ سر بریده شده دقیقًا عبراني است
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تابلو سھ مرحلھ از . یا نزدیك آن، تیسین دوتا از مشھورترین تصاویر خود را بھ وجود آورد ١۵١۵در سال 
آمیز را  اند، كوپیدو عشق جنون زیر درختي خفتھدھد كھ  عمر انسان گروھي از كودكان عریان را نشان مي

اي است، و  كند، یك مرد ریشوي ھشتاد سالھ در حال تماشاي جمجمھ تلقیح مي) با وجود سن كمشان(بھ آنان 
نگرند، گویي لجاجت زمان را در  كنند، اما با حسرت بھ یكدیگر مي یك زوج جوان در بھار عشق شادي مي

تابلو عشق مقدس و كفرآمیز عنوان جدیدي دارد كھ اگر تیسین سر . كنند ني ميبی فرسودن زندگي انسان پیش
، آن را )١۶١۵(در نخستین یادي كھ از این تصویر شده است . از خاك بردارد، از آن در شگفت خواھد شد

زیین یك شاید مقصود از این پرده تذكار یك نكتة اخالقي نبوده و فقط ت. اند زیبایي آراستھ و ناآراستھ خوانده
توان گفت كھ  كاملترین كار تیسین است، و در حقیقت مي» ناپاك»  برھنة. داستان مورد نظر بوده است

او نیز دنیوي است؛ كمربند گوھرنشان وي دیده را، و جامة » مقدس«اما بانوي . ونوس میلو رنسانس است
د كھ مدل فلورا و زن در حال كند؛ شاید او ھمان فاحشة شادمان باش ابریشمینش دست را بھ خود جلب مي

: بیند اي مدت كافي بر تصویر بنگرد، منظرة درھمي در پشت اشخاص آن مي اگر بیننده. بزك بوده است
اش، دو عاشق، شكارورزان و سگاني  گیاھان و گلھا و تودة انبوھي از درختان، شباني در حال توجھ از گلھ

كلیسایي با برج ناقوسش، دریایي سبز بھ سبك كنند، شھري با برجھایش،  كھ خرگوش را تعقیب مي
توانیم بدانیم، چھ اھمیتي دارد؟ آن یك  این تصویر را نمي» معني«اگر ما . جورجونھ، و یك آسمان پر ابر

كرد ارزش یك روح را  ؛ آیا این آن چیزي نیست كھ فاوست فكر مي»پاید چندي مي«نوع زیبایي است كھ 
  دارد؟

كھ زیبایي زنانھ، اعم از آنكھ آراستھ باشد یا طبیعي، ھمواره مشتري دارد، آن را تیسین پس از آنكھ آموخت 
دعوت آلفونسو اول را براي نقاشي چند تابلو در كاخ دوكي فرارا  ١۵١۶در اوایل . با شادي دنبال كرد

گویا پس از بھ ھنرمند ما با دو دستیار خود در آنجا براي مدتي در حدود پنج ھفتھ منزلي داده شد؛ . پذیرفت
تیسین براي تاالر مرمر كاخ آلفونسو سھ تابلو رسم كرد كھ در آنھا . آن نیز كرارًا از ونیز بھ فرارا رفت

اند، در جلو  در تابلو باكانالیا مرد و زن، كھ برخي از آنھا برھنھ. خوي مشركانة جورجونھ را ادامھ داد
رقصند؛ طوماري بر  آشامند و مي ي سیمگون مياي، دریاچة نیلگون، و ابرھا اي از درختان قھوه منظره

آشامد، معني شرب را  آشامد و باز نمي آن كھ مي«: روي زمین این شعار فرانسوي را برخود دارد
  در مسافتي، یك نوح پیر برھنھ و مست با اندامي سست و كشیده خوابیده است؛ قدري نزدیكتر،» .داند نمي

خورد؛  پیچد و موج مي ھاشان با وزش نسیم مي شوند، و جامھ پسري و دختري بھ گروه رقاصان ملحق مي
نمایاند، برھنھ بر روي علف دراز كشیده و بھ  در زمینة جلو، زني، كھ پستانھاي محكمش جواني او را مي

خواب رفتھ است؛ و نزدیك او، كودكي دامن جامة خود را بلند كرده است تا مثانة خویش را خالي كند و 
در باكوس و آریادنھ زني متروك، از موكب باكوس، كھ ناگھان از میان . ھ پایان رساندحلقة باكوس را ب
اند، خداوند شراب در  اي كھ چند مار بھ دورش پیچیده ساتیرھاي مست، مرد برھنھ -آورد جنگل سر در مي

این تابلوھا، در . افتد بھ وحشت مي -جھد تا شاھزاده خانم فراري را بگیرد حالي كھ از گردونة خود فرو مي
  .ھاي مشركانة ھنر رنسانس در نھایت تجلیند ھمچنین در عبادت ونوس، جنبھ

رخساري شكیل و با : در ھمان اوان، تیسین شمایل بس جالبي از حامي جدید خود، دوكا آلفونسو، كشید
ست یك البتھ چندان بھ د(نماید، و دستي زیبا  ھوش، اندامي جسیم كھ در یك جامة رسمي بس با وقار مي

كھ بر روي یك توپ محبوب نھاده شده است؛ این تصویري است كھ حتي ) سفالساز و توپساز شبیھ نیست
آریوستو براي داشتن تصویري از خود در برابر نقاش نشست و تحسین . میكالنژ را نیز بھ ستایش واداشت

د؛ لوكرس بورژیا تھیة خود را از آن تصویر با بیتي در یكي از چاپھاي بعدي روالند خشمگین بیان كر
ساز بزرگ واگذار كرد، اما اكنون ھیچ اثري از آن تابلو بھ جا نمانده است؛  تصویر خود را بھ این شبیھ

از این . ولورا دیانتي معشوقة آلفونسو ھم ممكن است براي تھیة شبیھي از خود در برابر او نشستھ باشد
شاید براي آلفونسو بود كھ تیسین یكي از بھترین . تشبیھ اكنون یك نسخھ در تابلو حضرت مریم موجود اس

در این تصویر یك فریسي، با سري شبیھ سر یك فیلسوف، . ھاي خود را بھ نام ثناي پول رسم كرد پرده
py  .گوید آمیزي بھ او پاسخ مي كند، و عیسي بدون نفرت، بھ طرز بسیار تحسین صمیمانھ سؤالي از عیسي مي
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توانست از باكوس بھ عیسي و از ونوس بھ مریم بپردازد، و  ھ تیسین مياین از مقتضیات زمان بود ك
 - براي كلیساي فراري بزرگترین اثر خود ١۵١٨در . دوباره با آرامش خاطر عكس این را انجام دھد

ھنگامي كھ این تابلو در پشت محراب مرتفع، در یك قاب مرمر با . را بھ وجود آورد - صعود مریم عذرا
دیروز : ١۵١٨مھ  ٢٠«: ارزش دانست را بي» واقعھ«انودو، وقایعنگاري ونیزي، آن س. شكوه نصب شد

اما امروزه منظرة صعود مریم » .مینوریتھا رسم شده بود، نصب شد… تابلویي كھ توسط تیسین براي
نزدیك مركز این پرده اندام مریم عذرا بھ وضعي . باشد  اي براي ھر فرد حساس مي عذرا در فراري واقعھ

اي قرمز و شنلي آبي پیراستھ است؛ در حالي كھ غرق شگفتي و  شود كھ بھ جامھ تلي و نیرومند دیده ميمم
در . باشد، و در میان ابرھا توسط ھالة معكوسي از كروبیان بالدار بھ سوي آسمان روان است انتظار مي

اختن الوھیت انجام داده اي براي مصور س دھد تیسین كوشش بیھوده  باالي سر مریم شكلي است كھ نشان مي
  سازد سر بھ سر جامعھ وریش ومویي است پریشان شده بھ دست باد آسمان؛ آنچھ این شكل را مي -است

   

  

  صعود مریم عذرا؛ كلیساي فراري، ونیز،: تیسین

در زیر پاي مریم، حواریون . برد ظریفتر رسم شده است براي مریم مي» او«اي كھ تاجي از طرف  فرشتھ
اي نیز اندام   اند، و عده نگرند، بعضي در ستایش او زانو برزمین زده كھ برخي با شگفتي بر او ميھستند 

ھر شكاك سرسختي در . اند تا شاید با او بھ بھشت برده شوند خود را باال كشیده و دستشان را دراز كرده
جنبة آرزویي داستان  شود و بھ زیبایي و انگیز بایستد، از شك خود متأسف مي برابر این پردة شگفت

py  .كند اعتراف مي
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، یاكوپو پزارو، اسقف پافوس در قبرس، بھ شكرانة پیروزي ناو گروه ونیزي خود بر سفاین ١۵١٩در 
اي كھ از  براي نمازخانھ –تركیھ، تیسین را مأمور ساخت كھ محجر محراب دیگري براي كلیساي فراري 

تیسین مدت ھفت سال در كارگاه ھنري خویش روي این . بسازد -طرف خانوادة او بھ كلیسا ھدیھ شده بود
او بھ دلخواه خود مریم عذرا را بر تختي نشاند، اما در عدول از سابقة مرسوم، او را در . تابلو كار كرد

سمت راست و اھداكننده را در قطب مخالف او در سمت چپ قرارداد؛ درحالي كھ پطرس حواري میان آن 
اگر بھ خاطر نوري كھ بر مادر و كودك . سیس در جلو پاي مریم قرار گرفتھ استدو واقع شده و قدیس فران

بسیاري از نقاشان، كھ از . تابیده است نبود، ممكن بود این تصویر تناسب و توازن خود را از دست بدھد
 روش كھن تركیب تمركزي یا ھرمي در این تصاویر خستھ شده بودند، این تابلو را پسندیدند و از تجربة

  .نوین آن تقلید كردند

ماركزه فدریگو گونتساگا تیسین را بھ مانتوا دعوت كرد؛ او آنجا دیري نپایید، زیرا  ١۵٢٣در حدود سال 
اي از تصاویر را، كھ شامل یازده تابلو بود و امپراطوران  تعھداتي در ونیز و فرارا داشت؛ اما نقاشي رشتھ

در یكي از سفرھاي خود بھ مانتوا شبیھ . اند ا اكنون مفقود شدهاین تابلوھ. داد، شروع كرد روم را نشان مي
مادر فدریگو، ایزابالي واالگھر، ھنوز زنده بود و براي تصویر . جالبي از آن ماركزة جوان ریشو كشید

اي مطابق حقیقت یافت، جزو اشیاي   پس از آنكھ آن را بھ نحو ناراحت كننده. خود در برابر آن نقاش نشست
اي از روي تصویر چھل سال پیش او، كھ توسط  قرار داد، و از تیسین تقاضا كرد كھ نسخھ عتیق خود

حد (از روي این تصویر بود كھ تیسین تابلو مشھور خود را بھ وجود آورد . فرانچا ساختھ شده بود تھیھ كند
اي زیبا دیده  ھرهاي شكل، آستینھاي مزین، شنل پوستي، و چ در این تابلو ایزابال با كاله عمامھ). ١۵٣۴

ایزابال بتعریض گفت كھ ھرگز بھ آن زیبایي نبوده است، اما ترتیبي داد كھ آن شمایل یادگاري بھ . شود مي
  .دست آیندگان برسد

براي فھم فعالیتھاي بعدي او باید نخست بھ شرح وقایع سیاسي . اكنون تا لحظاتي تیتسیانو وچلي را رھا كنیم
پنجاه و شش  ١۵٣٣تیسین در . جدًا ذي عالقھ بود –شارل پنجم  –رین حامي او بپردازیم كھ در آنھا بزرگت

توانست تصور كند كھ ھنوز چھل و سھ سال دیگر از عمر او باقي است و در نیم قرن دوم  كھ مي. سالھ بود
  زندگیش بھ قدر نیم قرن اول شاھكار بھ وجود خواھد آورد؟

  ھنرمندان و ھنرھاي كوچكتر -۶

عقب برگردیم و دو نقاشي را كھ پس از تیسین بھ دنیا آمدند و پیش از مرگ او از جھان رفتند  حال باید بھ
كنیم كھ از برشا و فلورانس بھ ونیز آمد و  ابتدا بھ جیروالمو ساوولدو اداي احترام مي. مختصرًا بستاییم

ي در موزة ھنري حضرت مریم و قدیسان، كھ اكنون در گالري برراست؛ قدیس مت: تصاویري عالي ساخت
  .این تابلو بمراتب جذابتر از اثر تیسین بھ ھمین نام است –مترپلیتن؛ و مریم مجدلیھ در برلین 

اي در نزدیكي زادگاھش، سرینا در آلپھاي برگاماسك، پالما نامیده شد؛  یاكوپو نیگرتي بھ مناسبت نام تپھ
معاصرانش او را تا چندي . لما وكیو نام گرفتاش پالما جووانھ نیز بھ شھرت رسید، پا وقتي پسر برادرزاده

محتمًال حسادتي بین آن دو بھ وجود آمده بود كھ بھ خاطر ربودن معشوقة یاكوپو . دانستند با تیسین برابر مي
یاكوپو صورت این معشوقھ را بھ نام ویوالنتھ نقاشي كرده بود؛ تیسین تصویري . از طرف تیسین رفع نشد

پالما نیز مانند تیسین، اگر نھ بھ حدت او الاقل با مھارت او، بھ موضوعات . یداز او بھ نام فلورا كش
تخصص » خانوادة مقدس«یا » مكالمة مقدس«پرداخت؛ در كشیدن تابلوھاي  مشركانھ و مذھبي ھردو مي

اي  زنان فربھ سینھ –داشت، اما شاید شھرت خود را بھ ترسیم تصویر زنان زرین موي ونیزي مدیون بود 
ھذا، بھترین تصاویر او مذھبي ھستند؛ از  مع. آوردند  گیسوان خود را بھ رنگ بور تا خرمایي در ميكھ 

سانتا باربارا قدیس حامي توپچیان ونیزي (سانتا باربارا در كلیساي سانتاماریا فورموزا : جملھ این دو تابلو
pyدامي را در حال بوسیدن دختر این تابلو چوپان خوش ان –) موزة ھنري درسدن(؛ و یعقوب و راحیل )بود
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تر بھ وجود نیاورده بود، تصویرھاي پالما در زمان  اگر تیسین دھھا پردة پرمایھ. دھد گلگون رخي نشان مي
  .رفتند و شھر خود بھترین تصاویر بھ شمار مي

شد، سبك بزم روستایي  شاگرد او، بونیفاتسیو د پیتاتي، كھ بھ مناسبت زادگاھش ورونزه نامیده مي
ھاي ونیزي، با دورنماھاي جذاب و  ورجونھ، و دیاناي تیسین را براي تزیین دیوارھا و اثاث خانھج

  .اشخاص برھنھ، پیش گرفت؛ دیانا و آكتایون او شایستة آثار چنین استاداني است

رسید، با گذشت زمان  لورنتسو لوتو، كھ معاصر بونیفاتسیو بود ولي از لحاظ شھرت بھ پاي او نمي
چون خجول، متورع، و غمگین بود، در ونیز، كھ بھ محض قطع شدن طنین ناقوسھا . یافتھ است معروفیت

در . كرد گرفت، چندان احساس راحتي نمي و نغمة نواگران مذھبي ھنر مشركانھ قدرت خود را از سر مي
در  تصویر قدیس ھیرونوموس كھ اكنون –یكي از اصیلترین نقاشیھاي رنسانس را ) ١۵٠٠(بیست سالگي 

اندام   در این تابلو برخالف معمول، تك چھرة مبتذل یك زاھد خشكیده. بھ وجود آورد –موزة لوور است 
ھاي كوھستاني تشكیل  ھاي تاریك و صخره شود، بلكھ اجزاي تصویر، بھ سبك چیني، از حفره دیده نمي

شود؛ این اولین  دیده مي شوند كھ در میان آنھا آن فاضل پیر جزء بس كوچكي است كھ در ابتدا بزحمت مي
  نقاشي 

. نمایاند  است كھ طبیعت را بھ جاي آنكھ بھ سان یك منظرة خیالي نشان دھد، در سیطرة وحشیش مي
لورنتسو، در سفر خود بھ ترویزو، براي كلیساي سانتا كریستینا، در پشت محراب، نقاشي بزرگي از 

كامیابي دیگري در نقاشي . یتالیا مشھور ساختحضرت مریم تاجدار رسم كرد كھ او را در سراسر شمال ا
در . تصویر حضرت مریم براي كلیساي سان دومنیكو در ركاناتي باعث شد كھ وي را بھ رم فرا خوانند

آنجا یولیوس دوم او را مأمور نقاشي چند اطاق در واتیكان كرد؛ اما وقتي رافائل آمد، فرسكوھایي كھ لوتو 
شھر . شاید این سرشكستگي بھ تیره ساختن خوي لورنتسو كمك كرد. دآغاز كرده بود خراب شده بودن

برگامو استعداد عجیب او را براي مالیم ساختن رنگھاي تند معمول در ھنر ونیز، و تبدیل آنھا بھ الواني كھ 
با تقواي مذھبي مناسبتر باشد، بیشتر ارج نھاد؛ دوازده سال در آن شھر كاركرد، مزد كمي دریافت 

براي كلیساي سان بارتولومئو یك . اما خشنود بود از اینكھ در برگامو اول باشد تا در ونیز چھارم داشت، مي
. این نقاشي حضرت مریم در اوج جالل با وجود درھمي و بغرنجیش ھنوز زیباست. محجر محراب ساخت

ر و پخش شونده است، ؛ رنگ این تابلو، با آنكھ پ)دربرشا(اي است بھ نام ستایش شبانان  زیباتر از آن پرده
  .براي چشم و روح آرامبخشتر است تا رنگھاي پرجالي نقاشان بزرگ ونیز

اثر كمتر نقاشي . كرد روح حساسي مانند روح لوتو، گھگاه، بیش از آن تیسین در كنھ شخصیات رسوخ مي
خود نگارة . مجسم كند) در كاستلو میالن(توانستھ است شادابي جواني را مثل تابلو چھرة یك پسربچھ 

بایست بسیار مریض شده و درد كشیده باشد تا بتواند  دھد، اما مي لورنتسو او را سالم و نیرومند نشان مي
چنان ) در گالریا دوریا(، یا در تابلو دیگري بھ ھمین نام )گالري بورگزه(بیماري را در تابلو مرد بیمار 

روي قلب، نگاھي دردناك و حیران كھ گویي با دستي تكیده و فشرده بر : دقیق و با احساسات مجسم سازد
تصویر مشھورتري، لورا . پرسد چرا انگل بیماري شخصي بدان خوبي و بزرگي را برگزیده است آن مي

دھد كھ از معماي زندگي در حیرت است و ھیچ پاسخي براي  دي پوال، زني را با زیبایي نجیبانھ نشان مي
  .یابد آن، جز در ایمان مذھبي، نمي
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 فصل شانزدھم 

  

  بورژیاھا

١۴١- ٩٢۵٠٣  

I - كاردینال بورجا  

والدینش . ، در خاتیوا، در اسپانیا بھ دنیا آمد١۴٣١ترین پاپ دورة رنسانس، در اول ژانویة  جالب توجھ
روذریگو تحصیالت . عموزادة یكدیگر بودند و ھر دو بھ خاندان بورخا تعلق داشتند كھ تاحدي اشرافي بود

وقتي عمش كاردینال و سپس با عنوان كالیكستوس سوم پاپ . درخاتیوا، والنسیا، و بولونیا انجام دادخود را 
از عزیمت بھ ایتالیا، نام  پس. در مشاغل مذھبي بازگردید شد، راه جدیدي براي پیشرفت آن دانشجوي جوان 

سالگي بھ  وشش بیست سالگي كاردینال، و در وپنج خود را از بورخا بھ بورجا تبدیل كرد، در بیست
وظایف خود را با حذاقت انجام داد، شھرتي . مثمرترین شغل، كھ ریاست كل دربار پاپ بود، منصوب شد

اما . پیدا كرد) زن و مرد(در مدیریت بھ دست آورد، با قناعت زیست، و دوستان بسیاري از ھردو جنس 
  .كشیش نبود -ھنوز یعني پیش از بیست و ھفت سالگیش

شھواني، خوي با نشاط، و  چندان نیكوشمایل بود و آن قدر از حیث رشاقت در رفتار، حرارت در جواني 
چون در محیط اخالقي . دیدند فصاحت مزاحي مستمر نمایان بود كھ زنان مقاومت در برابر او را مشكل مي

رخصت متلذذ  كرد كھ بسیاري از كشیشان بھ خود سست ایتالیاي قرن پانزدھم بار آمده بود، و مشاھده مي
پوش نیز تصمیم گرفت از تمام مواھبي كھ خداوند بھ او  دادند، این جوان ھرزة ارغواني شدن از زنان را مي

مجلس رقص قبیح و گمراه «پیوس دوم او را بھ سبب شركت در یك . مند شود و زنان اعطا كرده است بھره
و او را ھمچنان بھ منزلة دستیاري  مالمت كرد، اما پاپ معذرت روذریگو را پذیرفت) ١۴۶٠(» كننده

زاده یا ایجاد   پذرولویس،  در آن سال نخستین پسر روذریگو،. معتمد در مقام ریاست كل دربار باقي گذاشت
ازدواج كرد، در ھمان سال پدیدآمد؛ مادران این دو  ١۴٨٢شد؛ وشاید دخترش جیروالما نیز، كھ در 

  نیا زندگي كرد، در آن سال بھ رم آمد،در اسپا ١۴٨٨پذرو تا سال . اند ناشناختھ

روذریگو ھمراه پیوس دوم بھ آنكونا رفت و در آنجا بھ یك بیماري مقاربتي  ١۴۶۴در . و پس از چندي مرد
  .»تنھا نخوابیده بود»  مبتال شد، زیرا، بنا بھ گفتة پزشك معالجش،

در آن ھنگام بیست و چھارسالھ بود، اي نسبتًا دایمي بھ وانوتتسا د كاتانئي، كھ  عالقھ ١۴۴۶حوالي سال 
. رھا كرد ١۴٧۶آرینیانو شوھر دادند، اما دومنیكو او را در / بدبختانھ وانوتتسا را بھ دومنیكو د. پیداكرد

 ١۴٧۶جوواني، در  ١۴٧۴در : چھار فرزند آورد) كشیش شده بود ١۴۶٨كھ در (وانوتتسا براي روذریگو 
این چھار فرزند برسنگ . جوفره ١۴٨١لوكرس، ودر  ١۴٨٠ر ، د)كھ ما سزار خواھیم خواند(چزاره 

این پدر و . دانستھ است اند، و روذریگو گاه و بیگاه آنان را از خود مي گور وانوتتسا بھ او نسبت داده شده
مادري مستدام نمایانندة یك اتحاد تقریبًا تكگاني است، و شاید كاردینال بورجا را در مقایسھ با سایر كشیشان 

پدري مھربان و خیرخواه بود، اما بسیار جاي  .دانستان داراي حدي از وفاداري و ثبات خانوادگي بتو
وقتي روذریگو بھ . شد تأسف است كھ مساعي او براي ترقي دادن فرزندانش ھمواره مایة اعتالي كلیسا نمي

مقام پاپي چشم دوخت، شوھر حلیمي براي وانوتتسا پیدا كرد و او را یاري داد تا زندگي سعادتمندي داشتھ 
ه شد، باز ازدواج كرد، با عزلت و قناعت زیست، از نیل فرزندانش بھ شھرت و وانوتتسا دوبار بیو. باشد

ثروت شادمان شد، از جدایي خود از آنان رنج برد، شھرتي در پاكدامني بھ ھم زد، و در ھفتاد و شش 
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لئو دھم حاجب . و تمام اموال مھم خود را بھ كلیسا واگذار كرد) ١۵١٨(سالگي چشم از جھان فرو بست 
  .ا فرستاد تا در مراسم تشییع جنازة او شركت كندخود ر

 -یا نسبت بھ دوران جواني خودمان - اگر ما بخواھیم دربارة آلكساندر ششم از نظر اخالقي زمان خودمان
معاصران او گناھان جنسي قبل از زمان . ایم قضاوت كنیم، بیبھرگي خود را از حس تاریخي نشان داده

دانستند؛ اما این گناھان در محیط اخالقي آن زمان صغیر و قابل  بیر ميپاپیش را فقط از لحاظ شرعي ك
مقام پاپي واقع  حتي در نسلي كھ بین مالمت شدن او توسط پیوس دوم و نیل او بھ. شدند بخشش محسوب مي

خود پیوس دوم، عالوه . شده بود، عقیدة عمومي نسبت بھ عدول كشیشان از تجرد اجباري مالیمتر شده بود
لید فرزنداني ازراه عشق، یك بار از ازدواج كشیشان طرفداري كرده بود؛ سیكستوس چھارم چند برتو

برخي از كشیشان اخالق روذریگو . فرزند داشت؛ اینوكنتیوس ھشتم فرزندان خود را بھ واتیكان آورده بود
ل شد، ظاھرًا را محكوم كرده بودند، اما ھنگامي كھ مجمع سري براي انتخاب جانشین اینوكنتیوس تشكی

پاپ، از جملھ نیكوالوس پنجم نسبتًا متقي، موقوفات   پنج. ھیچكس با انتخاب او بھ این سمت مخالفت نكرد
غیر (سودآوري بھ او عطا كرده و مأموریتھاي مشكل و مشاغل پرمسئولیت بھ او داده بودند، و ظاھرًا 

  یك از آنان توجھي ھیچ) ازپیوس دوم، آنھم براي یك لحظھ

كردند این بود كھ او بھ مدت سي و  مالحظھ مي ١۴٩٢آنچھ مردم در . او نكردند» بچھ سازي«وق بھ ش
ھمین شغل  سال رئیس كل دربار پاپ بود و پنج پاپي كھ متوالیًا در این مدت بھ مسند رسیدند او را بھ  پنج

سادگي قابل كرد، و جالل ظاھري قصرش  منصوب كردند، شغل خود را با جدیت و حذاقیت اداره مي
: او را چنین وصف كرد ١۴٨۶یاكوپو دا ولترا در . ساخت مالحظة زندگي خصوصیش را پنھان مي

  قوي؛ ناطقي است آماده، تیزھوش، و باتمیز؛ و در ادارة مردي است خردمند، الیق ھركار، و داراي شمي«
كرد؛  یشھاي عمومي سرگرم ميمحبوب بود و آنان را با بازیھا و نما نزد رمیان » امور مھارتي بسزا دارد

وقتي بھ رم خبر رسید كھ غرناطھ بھ دست مسیحیان افتاده است، او مردم را بایك صحنة گاوبازي بھ رسم 
  . اسپانیا مشعوف ساخت

شركت كردند بھ ثروت او نیز دلبستگي داشتند؛ زیرا،  ١۴٩٢اوت  ۶شایدكاردینالھایي كھ درمجمع سري 
ود در زمان پنج پاپ، ثروتمندترین كاردینالي شده بود كھ تاریخ رم بھ یاد از بركت شغل اداري متمادي خ

آنان با اتكا بھ قول او مبني بر اینكھ ھدایاي مھمي بھ انتخاب كنندگان خود . استوتویل/ البتھ بھ جز د-داشت
وانخانھ، چند بھ كاردینال سفورتسا ریاست دی. وعدة خود وفا كرد خواھد داد بھ او رأي دادند، و او نیز بھ 

كاردینال اورسیني اسقفیھ و عواید كلیسایي قرطاجنھ،    موقوفة پرسود، و كاخ بورژیا را در رم وعده داد؛ بھ
شھرھاي مونتیچلي و سوریانو، و حكومت ماركھ را؛ بھ كاردینال ساولي چیویتا كاستالنا و ماریوكا 

این كار . نام داد» انجیلي اموالش بھ بیچارگان توزیع«اینفسورا این بخشش بورجا را . را؛ و غیره) میورفھ(
گونھ كھ كاندیداھاي مشاغل  ھمان -آن دست زده بود  غیر عادي نبود؛ ھركاندیدایي در مجامع سري سابق بھ

رأیي كھ اكثریت . اینكھ آیا رشوة پولي نیز دركار بود مشخص نیست. كنند سیاسي امروزه بھ آن مبادرت مي
چندان از خرد «وسیلة گراردو، كاردینال نود وشش سالھ، داده شد كھ  كرد بھ ینآرا را براي بورجا تأم

اتفاق آرا   طرف برنده ملحق شدند و روذریگو بورجا را بھ سرانجام، تمام كاردینالھا بھ » .مند نبود بھره
نام « :وقتي از او سؤال شد كھ چھ نامي برخود خواھد گذاشت، پاسخ داد). ١۴٩٢اوت  ١٠(انتخاب كردند 

  .اي مشركانھ داشت این یك آغاز مشركانھ براي پاپي بود كھ شیوه. »ناپذیر آلكساندر شكست

II - آلكساندر ششم  

ھرگز انتخاب . سري در حقیقت انتخابي بود كھ خود مردم كرده بودند پاپي از طرف مجمع انتخاب بورجا بھ 
جماعات انبوه . سان با شكوه نبود جگذاریي بدانپاپي مردم را تا این اندازه مسرور نكرده بود، و ھیچ تا ھیچ

pyھا، شھسواران و بزرگمنشان، كمانداران و سواران  ازدیدن كوكبة تماشایي اسبان سفید، علمھا و فرشینھ
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. اندام، بسیار مسرور بودند پوش، و باالخره خود آلكساندر خوش ترك، ھفتصد كشیش، كاردینالھاي رنگین
  آلسكاندر با آنكھ شصت و یك

بارید و، بھ قول یك شاھد  سال داشت، ھنوز كشیده قامت بود و از وجناتش سالمت مزاج، نیرو، وغرور مي
داد، مانند یك  داشت، وحتي ھنگامي كھ جمعیت را بركت مي» اي آرام و جاللي سرشار قیافھ«عیني، 

واني د مدیچي، بیم آن فقط تني چند ازصاحبان افكار محتاط، مانند جولیانو دال رووره وجو. امپراطور بود
داشتند كھ مبادا پاپ جدید، كھ پدري مھربان شناختھ شده بود، قدرت خود را بیش از آنچھ براي تنقیح و 

  .تقویت كلیسا بھ كار اندازد، در بزرگ كردن خانوادة خود اعمال كند

ي آلكساندر، سال بین مرگ اینوكنتیوس و تاجگذار در سي و شش . آلسكاندر كار خود را خوب آغاز كرد
را عبرت سایرین  پاپ جدید اولین قاتل دستگیر شده. دویست و بیست قتل مشھود در رم اتفاق افتاده بود

شھر این شدت . اش ھم ویران گشت قرار داد؛ جاني بھ دار آویختھ شد، برادرش نیز با اواعدام شد، و خانھ
و تمام مردم ایتالیا از اینكھ شخص عمل را ستود، جنایت قطع شد، نظم دوباره در رم برقرار گشت، 

  .نیرومندي در رأس كلیسا قرار گرفتھ بود خشنود شدند

بنا كرد؛ ھزینة ساختن سقف   آلكساندر عمارات زیادي در داخل و خارج رم. ھنر و ادبیات دچار ركود شدند
و اھدا شده از طرف دست آمده ازقارة جدید امریكا  جدیدي را براي كلیساي سانتاماریا مادجوره با طالي بھ

فردیناند و ایزابل پرداخت، مقبرة ھادریانوس را تبدیل بھ دژ مستحكم سانت آنجلو كرد، و درون آن را 
تري براي پاپھایي كھ ممكن بود مورد  ھایي براي زندانیان پاپي و مكان راحت دوباره تزیین نمود تا حجره

واتیكان یك راھرو دراز سرپوشیده ساخت كھ اورا در بین آن دژ وكاخ . ایذاي دشمنان قرار گیرند تھیھ كند
پناه داد و كلمنس ھفتم را از كمند لوتریھا، بھ ھنگام تاراج رم،  ١۴٩۴رم در  زمان حملة شارل ھشتم بھ

چھارتا از این شش اطاق . پینتوریكیو استخدام شد تا آپارتمان بورژیا را در واتیكان بیاراید. نجات بخشید
یك تابلوي ھاللي در یكي از آنھا . بھ حال سابق بازگردانده و بھ روي عموم گشوده شدتوسط لئو سیزدھم 
در اطاق . اي فاخر صورتي شادان، بدني نیرومند، باجامھ-نمایاند را از آلكساندرمي  تك چھرة باروحي 

ري، این گفتة وازا بنا بھ. شود كھ درحال تعلیم خواندن بھ كودكي است اي دیده مي دیگري تصویر باكره
افزاید كھ آن تصویر  وازاري مي. تصویري است از جولیا فارنزه كھ بنا بھ روایتي معشوقة پاپ بوده است

نیز بوده است، اما ھیچ تصویري از پاپ در آنجا نمودار » سر پاپ آلكساندر در حال ستایش او«شامل 
  .نیست

جا دعوت كرد و مواجب آنان را چنان چند معلم سرشناس را بھ آن. آلكساندر دانشگاه رم را از نوساخت
داشت و از كمدیھا و رقصھایي كھ  تئاتر را دوست مي. مرتب پرداخت كھ قبل از آن سابقھ نداشت

موسیقي سبك را بھ فلسفة . شد دادند خشنود مي دانشجویان دانشگاه براي جشنھاي خانوادگي او ترتیب مي
با فرماني مبني براینكھ ھیچ كتابي نباید بدون  سانسور مطبوعات را ١۵٠١در . داد سنگین ترجیح مي

  .تصویب اسقف محل چاپ شود دوباره برقرار ساخت

خندید، و پیشنھاد  سخنان نیشدار مزاحان شھر مي بھ. اما آزادي وسیعي براي ساتیرنویسي ومناظره قایل شد
رم شھر آزادي است كھ «: تبھ سفیر فرارا چنین گف. سزار بورژیا را مبني برتنبیھ این لیچارگویان رد كرد

گویند، اما من اھمیت  مردم ازمن خیلي بد مي. تواند ھرچھ بخواھد بگوید و بنویسد در آن ھركس مي
  ».دھم نمي

. گرفت وسیلة او در نخستین سالھاي سلطنت روحانیش بھ طرز مؤثري انجام مي ادارة امور كلیسا بھ 
براي اصالح وضع مالیة پاپ صرف تمام «ذاشتھ بود؛ جا گ اینوكنتیوس ھشتم خزانھ را تھي و مقروض بھ

از عدة » .قدرت مالي آلكساندر الزم بود؛ دوسال وقت او گرفتھ شد تا توانست بودجھ را متعادل سازد
اداري ھمچنان بدقت  ضبط و ربط  كاركنان واتیكان و ھمچنین از مخارج كاستھ شد، اما امور مربوط بھ 

آلكساندر مراسم مذھبي پرزحمت شغل خود را . شد ندان سروقت پرداختھ ميگرفتند و حقوق كارم انجام مي
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نام یوھان  رئیس تشریفات او یك نفر آلماني بھ. داد با وفاداري، اما با بیصبري یك سوداگر، انجام مي
او در یادداشتھاي . بورخارد بود كھ در جاودان ساختن شھرت و فضیحت مخدومش سھمي بسزا داشت

پاپ . خواست ندیده بماند كرد، حتي بسا چیزھایي كھ آلكساندر مي دید ثبت مي ریبًا ھرچھ ميروزانة خود تق
كرده بود داد؛ حتي بھ كساني مانند كاردینال د مدیچي، كھ با اومدت  آنچھ را كھ در مجمع سري وعده

اپي دوازده یك سال پس از انتصابش بھ مقام پ. بیشتري مخالفت كرده بودند، سخاوت بیشتري ابراز داشت
كاردینال جدید برعدة كاردینالھا افزود؛ برخي از این كاردینالھا مردان واقعًا الیقي بودند؛ بعضي بھ 

 - تقاضاي قدرتھاي سیاسیي منصوب شدند كھ مصالحھ با آنھا صالح بود؛ دوتن از آنان بسیار جوان بودند
از آنان، آلساندرو فارنزه ارتقاي خود را  استة پانزدھسالھ، و سزار بورژیاي ھجده سالھ؛ یكي/ ایپولیتو د

رمیان تندزبان، كھ . دانستند پاپ مي  مرھون خواھرش جولیا فارنزه بود كھ بسیار كسان او را معشوقة
» كاردینال پاچین«كردند روزي آلساندرو را بھ عنوان پاپ پاولوس سوم خواھند ستود، اورا  بیني نمي پیش
اي پیر، جولیانو دال رووره، از اینكھ با وجود حاكمیتش بر پاپ پیشین، قویترین كاردینالھ. نامیدند مي

آلكساندركاردینال سفورتسا را مشاور . اینوكنتیوس ھشتم، چندان نفوذي در آلكساندر نداشت ناراضي بود
نشین خود در اوستیا رفت و گاردي از  اسقف جولیانو، دریك لحظة خشم شدید، بھ . محبوب خود ساختھ بود

یك سال بعد بھ فرانسھ گریخت و از شارل ھشتم تمنا كرد كھ بھ ایتالیا . ن مسلح براي خود تشكیل دادمردا
فروشد،  تجاوز كند، یك شوراي عام تشكیل دھد، وآلكساندر را، بھ این عنوان كھ مشاغل را با بیشرمي مي

  .خلع نماید

. گر مواجھ بود قدرتھاي ایتالیایي توطئھدر ھمان اوان، آلكساندر با یك رشتھ مسائل سیاسي ناشي از فشار 
این دیكتاتورھا، با آنكھ خود را . اي از دیكتاتوران محلي افتاده بودند ایاالت پاپي بار دیگر بھ دست عده

نامیدند، از ضعف پاپ اینوكنتیوس ھشتم براي استقرار مجدد استقاللي استفاده كرده بودند  نمایندة كلیسا مي
  پاپي آلبورنوث یا كھ اسالفشان در زمان 

برخي از شھرھاي قلمرو پاپ از طرف دولتھاي محلي تصرف شده . سیكستوس چھارم از دست داده بودند
میالن تصاحب نموده  ١۴٨٨ناپل تسخیر كرد؛ و فورلي را در  ١۴۶٧بودند؛ مثال سورا و آكویال را در 

سلطة حكومت مركزي پاپ و گرفتن مالیات  تحتبنابراین نخستین تكلیف آلكساندر درآوردن این ایاالت . بود
. گونھ كھ شاھان اسپانیا، فرانسھ، و انگلستان فرمانروایان فئودالي را منكوب ساختھ بودند ھمان -از آنھا بود

او این مأموریت را بھ سزار بورژیا محول كرد كھ آن را با منتھاي سرعت و بیرحمي، آنچنانكھ دھان 
  .د، انجام دادماكیاولي از تحسین بازمان

شدیدتر از این وضع، كھ بھ رم نزدیكتر و رفع مزاحمت آن نیز فوریتر بود، خودسري شدید نجبا بود، كھ 
ضعف حكومت دنیوي پاپ از زمان . نظرًا تابع پاپ و عمًال مخاصم او و برایش خطرناك بودند

طایي خود را در امالك بونیفاكیوس ھشتم بھ این اشراف رخصت داده بود تا حكومت فئودالي قرون وس
خویش حفظ كنند، قوانیني براي خود وضع نمایند، ارتشھایي تشكیل دھند، بھ میل خود و بیپروا دست 

كمي بعداز انتخاب آلكساندر بھ پاپي، فرانچسكتو چیپو . جنگ یازند، و نظم و تجارت التیوم را برھم زنند بھ
  بھ) دالر ۵٠٠,٠٠٠(دوكاتو  ۴٠,٠٠٠بھ مبلغ  امالكي را كھ از پدرش اینوكنتیوس بھ او رسیده بود

اي در ارتش ناپل بود و بیشتر پولي را كھ براي  این اورسیني افسر عالیرتبھ. ویرجینیو اورسیني فروخت
الجیشي مستحكم در قلمرو  خرید آن امالك پرداختھ بود از فرانتھ گرفتھ بود؛ در حقیقت ناپل دو نقطة سوق

اي با ونیز، میالن، فرارا، و سینا، با تجھیز یك ارتش،  كساندر، با تشكیل اتحادیھآل. پاپ بھ دست آورده بود
فردیناند دوم پادشاه اسپانیا، . العمل پرداخت و بامستحكم ساختن دیوار بین سانت آنجلو و واتیكان، بھ عكس

ساندر و فرانتھ را ترسید كھ یك حملة مشترك علیھ ناپل قدرت آراگون را در ایتالیا پایان دھد، آلك چون مي
اورسیني، بھ منظور تحصیل حقي جھت نگاھداري امالك خریداري كرده، . مذاكره تشویق كرد بھ 

دوكاتو بھ پاپ پرداخت؛ و آلكساندر پسر خود جوفره را، كھ در آن ھنگام سیزده سال داشت، با  ۴٠,٠٠٠
py  ). ١۴٩۴(سانچا نوة زیباي پادشاه ناپل نامزد كرد 
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كریستوف كلمب جزایر ھند . دیناند، آلكساندر ھردو امریكا را بھ عنوان پاداش بھ او داددر ازاي وساطت فر
. غربي را دوماه پس از انتخاب آلكساندر بھ پاپي كشف كرده و آنھا را بھ فردیناند و ایزابل تقدیم داشتھ بود

رمان ادعاي پرتغال این ف. كرد ادعا مي) ١۴٧٩(پرتغال دنیاي جدید را بھ موجب فرمان كالیكستوس سوم 
كرد كھ آن  اسپانیا چنین احتجاج مي. را بر تمام زمینھاي واقع در ساحل اقیانوس اطلس تنفیذ كرده بود

این دو كشور نزدیك بود با یكدیگر بجنگند كھ . شود فرمان فقط ساحل شرقي اقیانوس اطلس را شامل مي
تمام نواحي مكشوفھ را در غرب خطي و بنابر آن ) ١۴٩٣مھ  ۴و ٣(آلكساندر دو فرمان صادر كرد 

كیلومتري مغرب جزایر آسور و رأس االخضر بھ  ۴٨٠فرضي از قلب شمال بھ قطب جنوب بھ فاصلة 
  اسپانیا،

و آنچھ در مشرق این خط بود بھ پرتغال تخصیص داد، مشروط بر اینكھ اراضي مكشوفھ مسكن عیسویان 
شد كھ  پاپ البتھ فقط قسمتھایي را شامل مي» عطیھ«. شندنباشند و فاتحان در مسیحي ساختن اتباع خود بكو

كس  ھیچ. كرد ایبري حفظ مي  جزیزة بھ زور شمشیر تصرف شده باشند، اما صلح را بین دو كشور شبھ
داد كھ غیر مسیحیان ھم حقوقي بر زمینھاي مورد سكونت خود داشتھ  ظاھرًا این اندیشھ را بھ خود راه نمي

  .باشند

وقتي . ھا را تقسیم كند، ولي نگاه داشتن واتیكان برایش امري دشوار بود توانست قاره مي گرچھ آلكساندر
شارل ھشتم تصمیم گرفت بھ ایتالیا تعرض كند و ناپل را بھ فرانسھ ) ١۴٩۴(فرانتھ فرمانرواي ناپل مرد

بدین معني كھ از اي دست زد؛  العاده آلكساندر، كھ از خلع شدن خود بیمناك بود، بھ عمل فوق. ملحق سازد
یكي از منشیان خود را، بھ نام جورجو بوتچاردو، نزد  ١۴٩۴در ژوئیة . سلطان عثماني كمك خواست

بایزید دوم فرستاد، با این پیام كھ شارل ھشتم قصد دخول بھ ایتالیا، گرفتن ناپل، و خلع كردن یا مطیع 
بھ عنوان مدعي تاج و تخت عثماني  خواھد در جھادي علیھ قسطنطنیھ از جم ساختن پاپ را دارد و مي

. آلكساندر پیشنھاد كرد كھ بایزید با پاپ، ناپل، و شاید ھم ونیز علیھ فرانسھ تشریك مساعي كند. استفاده كند
دوكاتو، كھ براي  ۴٠,٠٠٠بایزید بوتچاردو را با تواضعي كھ خاص شرقیان است پذیرفت و او را با 

بوتچاردو . اي از جانب خود، نزد پاپ بازگرداند ھمراه با فرستادهمخارج نگاھداري جم تخصیص داده بود، 
آن . در سنیگالیا توسط جوواني دال رووره، برادر آن كاردینال ناراضي كھ وصفش قبًال آمد، دستگیر شد

در یك نامھ . اند از او گرفتند شد از سلطان بھ پاپ نوشتھ شده اي كھ گفتھ مي دوكاتو را با پنج نامھ ۴٠,٠٠٠
 ٣٠٠,٠٠٠یشنھاد شده بود كھ آلكساندر جم را بكشد و جسد او را بھ قسطنطنیھ بفرستد تا پس از وصول آن پ

تواند امالكي براي خود و  عالیجناب مي«براي پاپ ارسال گردد، كھ با آن ) دالر ٣,٧۵٠,٠٠٠(دوكاتو 
آلكساندر . انسھ فرستادكاردینال دال رووره رونوشت نامھ را براي پادشاه فر» .فرزندانش خریداري كند

شواھد موجود بودن پیام . ھا و داستانھاي مربوط بھ آنھا را جعل كرده است ادعا كرد كھ كاردینال آن نامھ
ونیز و ناپل نیز قبال . دانند كنند، اما جواب سلطان را بھ او محتمال مجعول مي آلكساندر را بھ بایزید تأیید مي

دین نیز براي . فرانسواي اول نیز بعدًا ھمین كار را كرد. بودند وارد مذاكرات مشابھي با تركھا شده
  .اي براي قدرت است فرمانروایان، تقریبًا مانند ھرچیز دیگر، وسیلھ

). ١۴٩۴دسامبر (شارل آمد، از كشو دوست خود، میالن، و فلورانس وحشتزده گذشت، و بھ رم نزدیك شد 
بندر رم  - یك ناو گروه فرانسوي اوستیا. از او پشتیباني كرد كولونا، با آماده شدن براي تجاوز بھ پایتخت،

بسیاري از . را تصرف كرد و تھدید نمود كھ مانع ورود غلھ از سیسیل خواھدشد -در دھانة رود تیبر
كاردینالھا، از جملھ آسكانیو سفورتسا، جانبداري خود را از شارل اعالم كردند؛ ویرجینیو اورسیني 

آلكساندر در . روي شاه گشود؛ نیمي از كاردینالھا از او خواستند كھ پاپ را خلع كندھاي خود را بھ  قلعھ
  كاستلو سانت آنجلو پناه گرفت و سفیراني 

خواست با از میان برداشتن پاپ اسپانیا را برخود بشوراند؛  فرستاد تا با فاتح وارد مذاكره شوند؛ شارل نمي
از این رو با آلكساندر . ساخت فسران او را بھ خود مشغول ميھدفش ناپل بود، كھ ثروت آن ھمواره خاطر ا

صلح كرد، مشروط بر آنكھ بھ ارتش وي اجازة عبور بالمانع از التیوم داده شود، پاپ كاردینالھاي طرفدار 
آلكساندر بھ این شرایط تسلیم شد و بھ واتیكان بازگشت؛ آنگاه شارل . فرانسھ را ببخشاید، و جم را تسلیم كند
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شارل . بار در برابر او زانو زد، و پاپ با لطف مخصوصي او را از پابوسي خودش بازداشتسھ 
ھاي مربوط بھ خلع پاپ نقش برآب  گونھ تمام نقشھ رسمي فرانسھ از پاپ را وعده داد؛ و بدین» اطاعت«

ز فوریھ، جم ا ٢۵در . ، شارل بھ ناپل حركت كرد و جم را با خود برد١۴٩۵ژانویة  ٢۵در . شدند
كس آن داستان  اي، آلكساندر مزور بھ او یك سم تدریجي داده بود، اما ھیچ بھ موجب شایعھ. برونشیت مرد

  .داند را دیگر معتبر نمي

او حال محتمال چنین اندیشیده بود كھ ایاالتي . بھ محض رفتن فرانسویان، آلكساندر شجاعت خود را بازیافت
او با . است تا پاپھا را از شر نیروھاي دنیوي نجات دھد نیرومند، ارتشي خوب، و سرداري الیق الزم

ظاھرًا براي دفاع متقابل و  -)١۴٩۵مارس  ٣١(ونیز، آلمان، اسپانیا، و میالن یك اتحاد مقدس تشكیل داد 
شارل ملتفت قضیھ شد و از راه رم بھ پیزا . جنگ با تركان، و باطنًا براي طرد فرانسویان از ایتالیا

وقتي شارل بھ . سر برد آلكساندر براي اجتناب از او چندي در اورویتو و پروجا بھ  نشیني كرد؛ عقب
فرانسھ گریخت، آلكساندر فاتحانھ وارد رم شد؛ از فلورانس خواست كھ بھ اتحادیھ ملحق شود و ساووناروال 

وواني، ارتش پاپ را تجدید سازمان داد؛ ج. را، كھ دوست فرانسھ و دشمن پاپ است، طرد یا ساكت كند
بزرگترین فرزند زنده ماندة خود، را در رأس آن گذاشت؛ و فرمان داد تا دژھاي اورسیني طاغي را تسخیر 

اما جوواني سردار نبود؛ از این رو در سوریانو شكست خورد، مفتضحانھ بھ رم بازگشت، و ). ١۴٩۶(كند 
ھذا، آلكساندر  مع. گرفت بندوبار خود را، كھ شاید موجب مرگ زودرسش شدند، از سر عیاشیھاي بي

. استحكامات فروختھ شده بھ ویرجینیو اورسیني را دوباره بھ دست آورد و اوستیا را از فرانسھ بازگرفت
چون ظاھرًا بر تمام موانع فایق آمد، بھ پینتوریكیو دستور داد كھ فرسكوھایي بر دیوارھاي آپارتمان پاپ در 

  .آلكساندر حال در اوج قوس صعودي خود بود. ر آن بنمایاندآنجلو بسازد و غلبة پاپ را برشاه د سانت

III - گنھكار  

ستودند؛ ھرچند كھ آن دیپلوماسي  مردم رم پاپ را براي ادارة امور داخلي و دیپلوماسي موفقیت آمیزش مي
كردند؛ بھ سبب آراستن آشیانة فرزندانش سخت مذمت  ھایش او را كمي مالمت مي متردد بود؛ براي معاشقھ

  نمودند؛ و از انتصاب عدة زیادي از اسپانیاییھا، كھ قیافة  مي

یكصد تن از خویشان پاپ بھ رم . اجنبي و زبان خارجیشان براي ایتالیاییان ناخوشایند بود، خشمگین بودند
در آن ھنگام » .اعمام كافي نیست ده دستگاه پاپ ھم براي این بني«: گوید آمده بودند؛ یكي از ناظران مي

ساندر از حیث فرھنگ، سیاست، و رسوم زندگي ایتالیایي بود، اما ھنوز اسپانیا را دوست خود آلك
زد؛ نوزده اسپانیایي را بھ مقام  داشت؛ بسیاري از اوقات با سزار و لوكرس اسپانیایي حرف مي مي

رانجام س. كاردینالي ارتقا داد؛ وعدة زیادي خدمتكار و دستیار اسپانیایي در اطراف خود گردآورده بود
لقب دادند، و غرضشان این بود كھ » پاپ یھودیزاده«رمیان حسود، نیمي بامزاح و نیمي باخشم، او را 

آورد كھ بسیاري از ایتالیاییان،  آلكساندر چنین عذر مي. پیشینیانش یھودیان اسپانیایي عیسوي شده بودند
بایست برگرد خود حامیاني  د و او ميان مخصوصًا از طبقة كاردینالھا، بیوفایي خود را بھ او ثابت كرده

  .داشتھ باشد كھ اخالصشان مبني براین باشد كھ او را پیشتیبان خود بدانند

در ارتقاي خویشان خود بھ مقامات حساس و پرقدرت،  -و تمام شاھان و امیران اروپا تا زمان ناپلئون - او
تاچندي امیدوار بود كھ پسرش جوواني ممكن است در حفظ ایاالت پاپي بھ  .كردند ميگونھ استدالل  بھ ھمین

او كمك كند، اما جوواني حساسیت پدر خود را نسبت بھ زنان بھ ارث برده بود، بدون آنكھ قابلیت او را در 
ھده كرد از میان پسرانش فقط سزار اراده و حمیت الزم آلكساندر چون مشا. حكومت براشخاص دارا باشد

براي ایفاي نقشھاي سیاسي الزم در آن زمان پرشدت را داراست، موقوفات مختلفي در اختیار اوگذاشت كھ 
یا : حتي لوكرس نرمخو یك آلت سیاسي بود. عواید آنھا پول الزم را براي قدرت رو بھ افزایش او تأمین كند

عالقة پاپ بھ لوكرس . یافت شد، یا بھ بستر دوك ثروتمند و متنفذي راه مي صوب ميبھ حكومت شھري من
كشاند كھ شایعھ سازان بیعاطفھ او را بھ زنا با وي متھم  چندان شدید بود و او را بھ چنان ابراز مھري مي
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بت خود از در دومورد از غی. كند نمودند كھ او در عشقبازي با پسرانش رقابت مي ساختند و چنان مي مي
ھاي پاپ را باز كند  رم، حفاظت اطاقھاي خویش در واتیكان را بھ لوكرس سپرد و بھ او اختیار داد كھ نامھ

گونھ واگذاري قدرت بھ زنان در خاندانھاي فرمانروا  این . دار شود و تصدي تمام كارھاي عادي را عھده
  تفاق افتاده بود، اما رم اشباع شده از لذات را كمي تكان كرارًا ا - مثًال در فرارا، اوربینو، و مانتوا - در ایتالیا

وقتي جوفره و سانچا پس از ازدواجشان از ناپل بازگشتند، سزار و لوكرس بھ استقبالشان شتافتند؛ . داد مي
سایر پاپھا «: گوید گویتچاردیني مي. و آلكساندر از اینكھ ھر چھار فرزند را نزدیك خود داشت شادمان بود

خواندند؛ اما آلكساندر ازاینكھ مردم آنھا   تور داشتن فضیحت خود فرزندان خویش را برادرزاده ميبراي مس
  ».را فرزندان او بدانند خشنود بود

ورزي پاپ را بھ وانوتتسا، معشوقة پیشین او، بخشوده بود؛ اما از معاشقة او با جولیا، محبوبة  رم عشق
ب زیبایي خود، و مخصوصًا موي زرینش كھ چون فرو جولیا فارنزه بھ سب. فعلیش، در شگفت بود

منظرة گیسوانش حتي اشخاصي را كھ از آلكساندر خیلي كم . رسید، مشھور بود ریخت بھ پاي او مي مي
: كند سانودو او را چنین وصف مي. نامیدند مي) زیبا(دوستانش او را البال . انگیخت تر بودند بر مي حرارت

 ١۴٩٣در » .اراي زیبایي و فھم بسیار است، و ملیح و نرمخوي استعزیز پاپ، زن جواني كھ د«
اینفسورا شرح حضور او را در ضیافت عروسي لوكرس در واتیكان داد، و وي را ھمخوابة آلكساندر 

نامید؛ ماتاراتتسو، مورخ اھل پروجا، ھمین اصطالح را درباره جولیا بھ كار برد، و شاید در استعمال آن 
نامید، كھ معموًال عنواني » عروس عیسي«او را  ١۴٩۴ید كرد؛ و یك مزاح فلورانسي در از اینفسورا تقل

اند كھ جولیا را تبرئھ كنند، براین اساس كھ لوكرس تا آخر  برخي از دانشوران كوشیده. است خاص كلیسا
جولیا  ١۴٩٢در . اي بھ یادبود او بنا كرد با او دوست بود و شوھر جولیا، اورسینو اورسیني، نمازخانھ

شد، اما كاردینال آلساندرو فارنزه آن دختر  دختري بھ نام الئورا زایید كھ رسمًا فرزند اورسیني شناختھ مي
شد كھ پاپ از زن دیگري یك پسر اسرارآمیز دارد كھ در  گفتھ مي .بودرا متعلق بھ آلكساندر تشخیص داده 

. متولد شده و در یادداشت روزانة بورخارد بھ عنوان كودك رومي ذكري از وي بھ عمل آمده است ١۴٩٨
  .این موضوع معلوم نیست، اما یك فرزند بیشتر یا كمتر چندان اھمیتي ندارد

دریك جشن . آمده است بوده كھ مزاجش با تجرد سازگار نمي آلكساندر بالشك مردي چنان شھواني و دموي
، او با صداي بلند ابراز شادماني )١۵٠٣فوریة (عمومي در واتیكان، كھ طي آن یك نمایش كمدي داده شد 

ھایي در  كرد و خوش بود از اینكھ جماعتي از زنان زیبا گردش را گرفتھ و با مالحت بسیار بر چارپایھ مي
ظاھرًا مانند بسیاري از كشیشان آن زمان احساس كرده بود . درھرحال او مرد بود. اند شستھپایین پاي او ن

ات و بوده است و حتي یك كاردینال ھم باید در التذاذ از مسر ایلدبراندوكھ تجرد كشیشان اشتباھي از جانب 
او احساساتي از مھر شوھري بھ وانوتتسا، و محتمال عالقة . تحمل شداید معاشرت با زنان مجاز باشد

  از طرف دیگر، دلبستگي او بھ فرزندانش، كھ گاه بر وفاداري . كرد پدرانھ نسبت بھ جولیا، ابراز مي

مقرر داشتن تجرد براي  شد براینكھ قانون كلیسا در شد، حجتي شمرده مي او بھ مصالح كلیسا غالب مي
  .كشیشان محق بوده است

آلكساندر در این سالھاي میانة سلطنت روحاني خویش، پیش از آنكھ اعمال سزار بورژیا برآن سلطنت سایھ 
گرفت، در زندگي  گرچھ خود را در مراسم عمومي سنگین و موقر مي. افكند، فضایل بسیار داشت

بردن از زندگي آمادگي داشت و ھمواره  ارت بود و براي لذتخصوصي بسیار با نشاط، نیكومنش، و باحر
اي از مردان ماسكدار، با بینیھاي ساختگي دراز بسیار بزرگ بھ شكل  مستعد بود كھ از پنجرة خود بھ رژه

اگر شمایلي از او را كھ توسط پینتوریكیو رسم شده شبیھ بدانیم، او . آلت رجولیت، بنگرد و از تھ دل بخندد
این شمایل، كھ بردیوار یكي از اطاقھاي خصوصي او نقاشي شده است، او را . فربھ شده بودحال كمي 

دھند كھ او با  اند متفقًا نشان مي ھذا تمام داستانھایي كھ دربارة او گفتھ شده مع. دھد درحال عبادت نشان مي
pyاما در . رفتند طفره مي امساك زندگي كرد، و غذایش چنان ساده بود كھ كاردینالھا از حضور در سرمیز او
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طرزي   كرد؛ شب تا دیر وقت بھ كار مشغول بود و بھ ادارة امور و در صرف وقت و ھمت امساك نمي
  .كرد فعال برتمام امور كلیسا در ھر نقطھ ازجھان مسیحیت نظارت مي

ست، پر از عبارات ھاي او، حتي آنھایي كھ دربارة جولیا نوشتھ ا نامھ. اي بود؟ شاید نھ آیا مسیحیت او بھانھ
قدر مجذوب  چندان مرد عمل بود، و آن. اي ھستند كھ درمكاتبات خصوصي ضرورت نداشت پارسایانھ

اخالقیات سست زمان خود گشتھ بود، كھ گھگاه متوجھ تناقض بین زندگي خود و اصول اخالقي مسیحیت 
كرد  ظاھرًا حس مي. مًال دنیوي بودمانند بسیار كسان كھ در االھیات اصیل آیین ھستند، در رفتار كا. شد مي

ستود، اما فكر  او قدوسیت را مي. كھ، در شرایط موجود، سلطنت او بھ دولتمرد نیازمند است نھ بھ قدیس
كرد كھ بھ صومعھ و زندگي خصوصي متعلق است نھ بھ مردي كھ مجبور بود درھر قدم با جباران  مي

او سرانجام ھمان روشھاي آنان، ھمچنین . اشتھ باشدسودجو و سیاستمداران خائن و بیوجدان سروكار د
  .بیشتر تمھیدات مشكوك اسالف خود، را در مقام پاپي اتخاذ كرد

چون براي حكومت و جنگھاي خود محتاج بھ پول بود، مشاغل را فروخت، امالك كاردینالھاي متوفا را 
معافیت و فرمانھاي طالق صدور احكام . بیشترین بھره را گرفت ١۵٠٠تصرف كرد، و از سال بخشش 

گونھ بود كھ الدیسالوس ھفتم، پادشاه مجارستان،  دادند؛ بدین  قسمتھاي مھم معامالت سیاسي او را تشكیل مي
اگر ھنري ھشتم چنین . دوكاتو بھ او پرداخت تا ازدواج او را با بئاتریچھ، امیرزادة ناپل، فسخ كند ٣٠,٠٠٠

آلكساندر وقتي احساس . ماند باقي مي »دینمدافع «كند، تا آخر عمر  آلكساندري داشت كھ بتواند با او سودا
  كرد كھ مردم، بھ علت راھزني و وجود امراض مسري و یا جنگ، ممكن است در سال بخشش بھ رم نیایند

 ۴(با پیروي از سوابق، توقیعي صادر كرد   ا برنیاورند، براي تأمین نظرات خود،و از لحاظ مالي امید او ر
بدون آمدن بھ رم، . و در آن بتفصیل متذكر شد كھ مسیحیان براي تحصیل آمرزشنامھ) ١۵٠٠مارس 

كھ توانند مبالغي بپردازند؛ بھاي برائت از گناه ازدواج با خویشان را نیز تعیین كرد؛ ھمچنین مبلغي را  مي
در . معاف شود» تخلف از نظام«یك كشیش باید بپردازد تا از عقوبت خرید و فروش مقامات كلیسایي و 

محصالن این وجوه وعده دادند كھ كل مبلغ . دسامبر، سال بخشش را تا عید تجلي بھ تعویق انداخت ١۶
فا شد؛ اما سزار گردآوري شده صرف جھاد با تركان خواھد شد؛ این وعده در مورد لھستان و ونیز ای

  .بورژیا تمام عواید سال بخشش را صرف نبردھاي خود براي بازگرداندن ایاالت پاپي كرد

دوازده منصب  ١۵٠٠سپتامبر  ٢٨آلكساندر، براي اینكھ سال بخشش را با مراسم بیشتري برگزار كند، در 
گوید كھ  گویتچاردیني مي. ددوكاتو عایدي بھ دست آور ١٢٠,٠٠٠كاردینالي جدید ایجاد كرد و از این راه 

نھ كاردینال  ١۵٠٣در » .نھ بھ الیقترین كسان، بلكھ بھ پردازندگان بیشترین مبلغ داده شد«این ترفیعات 
از «در ھمان سال، ھشتاد شغل جدید . دیگر را با پرداخت مبلغي مناسب با منصب آنان بھ كلیسا افزود

بھ گفتة یك سفیر ونیزي معاند بھ نام جوستینیاني، ھریك بھ  در دیوانخانھ ایجاد كرد؛ این شغلھا، بنا» ھیچ
مجسمة پاسكوینو  ساتیرنویسي كاغذي را كھ این بیت بر آن نوشتھ بود بھ . دوكاتو فروختھ شد ٧۶٠مبلغ 

   ):١۵٠٣(چسبانید 

  فروشد؛ آلكساندر كلیدھا و محرابھا را مي

  .حق دارد، زیرا براي آنھا پول داده است

رسید، مگر اینكھ پاپ طور  كلیسایي، دارایي ھر كشیشي پس از مرگ او بھ كلیسا مي بھ موجب قانون
كرد، جز در مورد  آلكساندر ھمواره حكم معافیت از این موضوع را صادر مي. دیگري دستور دھد

در زیر فشار سزار بورژیاي فاتح اما مسرف، آلكساندر این شیوه را برگزید كھ ثروت كشیشان . كاردینالھا
برخي از كاردینالھا با دادن ھدایاي . گونھ، مبالغ ھنگفتي عاید خزانة او شد لیمقام را تصاحب كند؛ بدینعا

نفیس در ھنگام نزدیك شدن مرگ، و برخي در اوان زندگي خود با صرف مبالغ گزاف براي ساختن مقابر 
وقتي كاردینال میكیل . ندكرد دست پاپ جلوگیري مي مجلل یا یادگاریھاي دیگر، از افتادن اموال خود بھ
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اگر گفتة جوستینیاني را بپذیریم، باید . ، فورًا تمام اموالش توسط عمال پاپ تصرف شد)١۵٠٣(درگذشت 
دوكاتو  ٢٣,٨٣٢كرد كھ فقط  دست این عمال افتاد؛ اما آلكساندر شكوه مي  دوكاتو بھ ١۵٠,٠٠٠بگوییم كھ 

  .پول نقد در آن میان وجود داشتھ است

اي كھ زندگیشان زیاد طول كشیده بود،  بررسي بیشتري از ادعاي مسموم ساختن كشیشان عالیرتبھبا تعلیق 
  توانیم بپذیریم كھ، بھ موجب  بھ دست آلكساندر یا سزار بورژیا، موقتًا مي

این » .ھیچ مدركي از اینكھ آلكساندر ششم كسي را مسموم كرده باشد بھ دست نیامده است«تحقیقات جدید، 
اما نتوانست از شر . كند، زیرا ممكن است او براي تاریخ بسیار زرنگ بوده باشد را كامًال تبرئھ نميامر او 

فرستادند  پردازیھاي موحش خود را براي رقیبان او مي نویسان، و سایر مزاحاني كھ نكتھ ھجوگویان، رسالھ
شمكش بین حكومت پاپ و ناپل، قبًال متذكر شدیم كھ چطور ساناتسارو پاپ و پسر او را، در ك. نجات یابد

اینفسورا با قلم كوبنده و تند خود بھ كولونا خدمت كرد؛ و جرونیمو مانچونھ . داد با ابیات كوبنده رنج مي
آلكساندر، بھ منزلة جزئي از مبارزة خود . قدر یك ھنگ سرباز ارزش داشت براي بارونھاي ساولي بھ 
كرد كھ در آن جنایات و شرارتھاي ساولي و كولونا را  فرماني صادر ١۵٠١علیھ اشراف كامپانیا، در 

كھ  - »نامھ بھ سیلویو ساولي«- گزافھ گوییھاي این فرمان در نامة مشھور مانچونھ. بتفصیل شرح داده بود
این سند بھ تعداد زیاد . جنایات و سیئات آلكساندر و سزار بورژیا را مفصال وصف كرده بود، تعدیل شد

آلكساندر جنگ . این افسانھ كھ آلكساندر عفریتي ضال و ظالم بود نقشي بسزا ایفا كرد منتشر شد و در ایجاد
شمشیر را برد، اما دشمنان اشرافیش، كھ خصم او پاپ یولیوس دوم مانعي در راھشان ایجاد نكرد، جنگ 

  .كالم را بردند و صورتي را كھ از او ساختھ بودند بھ تاریخ منتقل كردند

كرد و بھ افتراھایي كھ حقیقت تقصیرات او را چندین برابر  چندان توجھي نمياو بھ افكار عمومي 
كرد كھ این كار با  او تصمیم داشت كھ كشوري نیرومند بسازد، و فكر مي. داد ساخت ندرتًا پاسخ مي مي

تبلیغات، نیرنگ، دسیسھ،  –داري  بھ كاربردن وسایل مملكت. پیروي از اصول مسیحیت ممكن نیست
دادند، و  طبعًا بركساني كھ كلیساي مسیحي ضعیفي را بھ یك حكومت قوي ترجیح مي -و جنگانضباط، 

ھمچنین بر اشخاصي كھ نفعشان در این بود كھ ایاالت پاپي در میان اشراف رم و قدرتھاي ایتالیایي بینظم 
لي بسنجد، و آن وقت كرد تا آن را با موازین انجی آلكساندر گاه بر زندگي خود تأملي مي. باشد، ناگوار بود

بار، وقتي كھ  یك. منھدم كنندة جانھاست - از طریق جنگ –فروش، زناكار، و حتي  كرد كھ منصب اذعان مي
نمود،  ستارة سعدش ناگھان در حال افول بھ نظر رسید و تمام دنیاي مغرور و مسرورش از ھم پاشیده مي

اعتراف كرد، و عھدكرد كھ خودش و كلیسا را  اخالقي ماكیاولي خود را از دست داد، بھ گناھان خویش بي
  .اصالح كند

وقتي پذرو لویس مرد، آلكساندر . داشت او پسرش جوواني را حتي از دخترش لوكرس نیز بیشتر دوست مي
دوست داشتن آن پسر بسیار آسان بود، . اقدام كرد تا جوواني بر رأس دوكنشین گاندیا در اسپانیا قرار گیرد

پدر مھر پرورش در نیافت كھ پسر او نھ بھ كار . نمود ر، مھربان، و شادمان ميزیرا او نیكو منظ
جوان بیكفایتي   آرایي؛ از این رو او را بھ سرداري ارتقا داد، و آن فرماندة خورد، نھ رزم ورزي مي عشق

ن ژوئ ١۴در . دانست جوواني یك زن زیبا را با ارزشتر از یك شھر تسخیر شده مي. خود را ثابت كرد
  با برادرش سزار و چند  ١۴٩٧

مھمان دیگر در خانة مادرش وانوتتسا شام خورد؛ ھنگام مراجعت، جوواني از سزار و سایر مدعوین جدا 
وقتي كھ پاپ متوجھ ناپدید . از آن پس دیگر زنده دیده نشد. خواھد خانم آشنایي را ببیند شد و گفت كھ مي

كھ در شب پانزدھم ژوئن یك قایقران اقرار كرد . شدن او شد، پریشان گشت و منادي بھ اطراف فرستاد
اند؛ چون از او پرسیدند كھ چرا گزارش نداده است، پاسخ داد  جسدي را دیده است كھ بھ رود تیبر انداختھ

. كھ در دوران زندگیش صدھا از این اجساد دیده و دانستھ است كھ نباید خود را دربارة آنھا زحمت دھد
pyنھ جاي آن دشنھ خورده بود؛ ظاھرًا دوكاي جوان مورد رود را جستجو كردند و جسد پیدا شد، در حالي كھ 
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سوگ نشست و طعام  اي بھ  آلكساندر چندان دلشكستھ شد كھ در اطاق دربستھ. حملة چندین نفر واقع شده بود
  .شدند ھا شنیده مي ھایش چنان پربانگ بودند كھ در كوچھ نپذیرفت، و ندبھ

جسد . بزودي خود را بھ مسكوت ماندن قضیھ راضي كرد فرمان داد تا قاتالن را جستجو كنند، اما شاید
نزدیك قلعة آنتونیو پیكو دال میراندوال بھ دست آمده بود، كھ دختر زیبایش بنابر شایعات توسط دوكا گمراه 

شده بود، بسیاري از معاصران وي، مانند سكالونا سفیر مانتوا، قتل دوكا را بھ آدمكشاني نسبت دادند كھ از 
برخي دیگر، از جملھ سفیران . ستخدام شده بودند، و این اسناد ھنوز ھم تا حدي قابل قبولندطرف كنتھ ا

فلورانس و میالن در رم، این جنایت را منسوب بھ عضوي از قبیلة اورسیني دانستند كھ در آن ھنگام با 
كرده و بھ  سازان گفتند كھ جوواني با خواھرش لوكرس عشقبازي بعضي از شایعھ. پاپ در حال جنگ بود

كس سزار بورژیا را متھم  در آن زمان ھیچ. دست اجیران جوواني سفورتسا، شوھر او، كشتھ شده است
ودو سالھ بود، ظاھرًا میانة بسیار خوبي با برادر داشت؛ كاردینال  سزار، كھ در آن ھنگام بیست. كرد نمي

پس از آن ھم حرفة نظامي اختیار  داشت؛ و تا چھارده ماه بود و در مسیر خود بھ سوي ترقي گام برمي
كرد كھ برادرش او را پس از بازگشت  بیني ھم نمي نكرده بود؛ از مرگ برادرش ھیچ سودي نبرد؛ و پیش

برد، او را بھ سرپرستي اموال  آلكساندر، كھ در آن ھنگام بھ سزار ظني نمي. از خانة وانوتتسا ترك كند
اي است كھ  شود در نامھ نوان قاتل احتمالي جوواني برده ميع اولین نامي كھ از سزار بھ. برادر گماشت

تا ھنگامي كھ . ، ھشت ماه پس از آن واقعھ، نوشتھ شده است١۴٩٨فوریة  ٢٢توسط پینیا، سفیر فرارا، در 
سزار خوي خود را در نیروي بیرحم خویش نشان نداده بود، افكار عمومي آن جنایت را منسوب بھ او 

، در )سزار(شاید او . ، ماكیاولي و گویتچاردیني در انتساب آن بھ او ھمرأي شدنددانست؛ پس از آن نمي
كرد، او  مراحل بعدي ترقي خود، اگر برادرش زنده بود و برسر سیاست حیاتي با او مخالفت مي

  .كشت؛ اما در مورد آن قتل بخصوص كامًال بیگناه بود رامي

، )١۴٩٧ژوئن  ١٩(اي از كاردینالھا تشكیل داد  د، جلسھوقتي كھ پاپ براندوه خود از مرگ فرزند چیره ش
؛ »داشتم دوك گاندیا را بیش از ھركس دیگر در جھان دوست مي«تسلیت آنان را شنید، و بھ آنان گفت كھ 

  اي را كھ بر روح من وارد شده است بزرگترین ضربھ«این 

ما بھ سھم خود مصمم ھستیم كھ «: دادآنگاه چنین ادامھ » .دانم مجازاتي از سوي خدا براي گناھانم مي
از این پس موقوفات بھ اشخاص صالح و طبق … . زندگي خود را بھبود بخشیم و كلیسا را اصالح كنیم

پرستي گذشتیم؛ اصالح را از خود آغاز خواھیم كرد و سپس بھ  ما از خویش. رأي كاردینالھا داده خواھد شد
ھیئتي از شش كاردینال تشكیل شد تا یك » .ر بھ كمال رسدتمام مناصب كلیسایي خواھیم پرداخت تا كا

كرد و یك توقیع اصالحات بھ پاپ عرضھ داشت كھ  این ھیئت با جدیت كار مي. برنامة اصالحي تنظیم كند
. شد، ممكن بود كلیسا را از اقدامات اصالحي و ضد اصالحي بعدي نجات دھد اگر بھ موقع اجرا گذارده مي

این سؤال را كھ عواید پاپ بدون وجوه حاصل از انتصابات كلیسایي چگونھ تأمین خواھد اما وقتي آلكساندر 
درھمان اوان لویي دوازدھم تھیة تجاوز مجدد بھ . شد مطرح كرد، جواب مناسبي براي آن عرضھ نشد

. انددید، و سزار بورژیا بزودي درصدد برآمد كھ ایاالت پاپ را از حكام سركش آنھا بازست ایتالیا را مي
رؤیاي ساختمان سیاسي نیرومندي كھ بتواند در یك جھان سركش و بیثبات قدرت مادي و مالي بھ كلیسا 

انداخت؛ و  داشت؛ او اصالحات را روز بھ روز بھ تعویق مي بدھد، خاطر پاپ را بھ خود مشغول مي
او را بھ یك شاه تمام سرانجام آنھا را در كامیابیھاي پسرش، كھ در كار تسخیر قلمرویي براي او بود و 

  .ساخت، فراموش كرد عیار مبدل مي

IV- سزار بورژیا  

سزار . آلكساندر دالیل بسیاري در دست داشت كھ از سزار، كھ حال بزرگترین پسرش بود، راضي باشد
خواستند باشند؛ نگاھي نافذ داشت؛ بلند  گونھ كھ بسیاري از ایتالیاییھا مي زرین موي و زرد ریش بود، ھمان

توانست نعل  دربارة او، ھمانند لئوناردو، گفتھ شده است كھ مي. اال، راست قامت، نیرومند، و با مھابت بودب
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شد؛ با  آوردند با قدرت سوار مي اسبان سركشي را كھ براي اصطبلش گرد مي. اسبي را با دست خم كند
با جدا كردن سر یك گاو در سال بخشش . رفت اشتیاق یك تازي كھ از بوي خون سرمست شود بھ شكار مي

در یك  ١۵٠٢ژانویة  ٢آورد؛ در  شگفت بھ یك ضربت، در مسابقة گاوبازي در میدان رم، جماعتي را بھ
پیترو ترتیب داده شده بود، بھ میدان تاخت و  مسابقة گاوبازي رسمي، كھ توسط خود او در میدان سان

پس از پیاده شدن از اسب، . ه بود از پا درآورداش وحشیترین گاوي را كھ در آنجا رھا شد بتنھایي با نیزه
قدر كافي شجاعت و مھارت خود را نشان داده بود،  چندي نقش یك گاوباز را ایفا كرد؛ پس از آن، چون بھ 

او این بازي قھرماني را در رومانیا و ھمچنین در رم معمول ساخت؛ اما . میدان را براي اھل فن خالي كرد
  .كشتھ شدند، آن را براي اسپانیاییھا واگذاشت پس از آنكھ چند گاوباز

  یكي. ایم اما اگر او را فقط یك عفریت نیرومند بدانیم، شخصیتش را درست درك نكرده

نامید؛ دیگري او  مي» جواني بامھارت و دھاي سرشار، خلقي نیك، ونشاطي فراوان«از معاصرانش او را 
مردان در او » .ر برتر از برادرش دوك گاندیاستاز حیث قیافھ و ھوش بسیا«: كرد را چنین وصف مي

دیدند كھ گویي جھان را بھ  اي ساده اما گرانبھا، نگاھي فرمانروا، و ھیئت كسي را مي مالحت رفتار، جامھ
گیرد و  دانستند كھ آنان را سبك مي داشتند؛ مي ستودند، اما دوستش نمي زنان او را مي. میراث برده است

. قدري كھ ذكاوت طبیعیش را تقویت كند، در دانشگاه پروجا فراگرفتھ بود حقوق را، بھ . اندازد زود دور مي
چندان وقت نداشت، ھرچند مانند ھركس دیگر گاه و بیگاه » فرھنگ«براي مطالعة كتاب یا پرداختن بھ 

نھاد؛ وقتي  ھنر را بسیار ارج مي. زد سرود، بعدھا نزد خدمتگزاران خویش الف شاعري مي شعر مي
رافائلو ریاریو، بھ این عذر كھ كوپیدو عتیق نیست بلكھ اثر یك جوان گمنام فلورانسي است، از خریدن آن 

  .كتاب امتناع كرد، سزار قیمت خوبي براي آن پرداخت

اما آلكساندر چون بیش از آنچھ امارت در اختیار داشتھ باشد، . او مسلمًا براي مشاغل دیني ساختھ نشده بود
، و پس از آن بھ مقام كاردینالي ارتقایش )١۴٩٢(اعظم والنسیا كرد  ي داشت، او را اسقفھاي اسقف حوزه

كرد؛ آنھا وسایلي بودند براي تأمین عایدي جھت  ھیچ كس چنین مشاغلي را روحاني تلقي نمي). ١۴٩٣(داد 
سزار . یت شوندجواناني كھ خویشان متنفذ داشتند و ممكن بود براي تصدي اموال و امور پرسنلي كلیسا ترب

چون زنازادگان از كاردینالي ممنوع بودند، . كارھاي مذھبي كوچك انجام داد، اما ھرگز كشیش نشد
/ صادر كرد، او را فرزند مشروع وانوتتسا و د ١۴٩٣سپتامبر  ١٩موجب فرماني كھ در  آلكساندر، بھ 

روذریگو، اسقف «زار را فرزند س ١۴٨٢اوت  ١۶اما بدبختانھ سیكستوس چھارم در . آرینیانو اعالم نمود
برحقایق نابھنگام » داستانھاي قانوني«مردم، كھ معموًال دیده بودند . اعالم كرده بود» و رئیس دیوانخانھ

  .خندیدند زدند و مي  افكند، چشمك مي پرده مي

فت ، اندكي پس از مرگ جوواني، سزار بھ عنوان فرستادة پاپ بھ ناپل رفت و این مسرت را یا١۴٩٧در 
  از بازگشت بھ پس. شاید لمس كردن تاج عشق بھ حكومت را در او برانگیخت. كھ شاھي را تاجگذاري كند

ھیچ راھي براي . رم، با سماجت از پدر خود خواست كھ بھ او اجازه دھد از شغل كلیسایي خود دست كشد
ھ اینكھ سزار فرزند معاف ساختن او از آن شغل نبود، جز اعتراف پاپ در برابر ھیئت كاردینالھا ب

پس از آن، سزار با ). ١۴٩٨اوت  ١٧(اعتبار گشت  نامشروع اوست؛ چنین شد، و منصب كاردینالي او بي
  .اشتیاق كامل بھ بازي سیاست بازگشت

آلكساندر امیدوار بود كھ فدریگو سوم پادشاه ناپل سزار را بھ شوھري دخترش كارلوتا بپذیرد؛ اما فدریگو 
پاپ، كھ سخت رنجیده خاطر شده بود، بھ فرانسھ روي آورد، بھ این امید كھ . داشت ھواي دیگري در سر

این امر فرصتي بھ دست لویي دوازدھم داد تا فسخ . یاري آن را بھ در بازگرفتن ایاالت پاپي تحصیل كند
  یك ازدواج اجباري را، كھ در جواني بھ او تحمیل

در اكتبر . لة تمتع نرسیده بود، از پاپ خواستار شودموجب ادعاي خود او ھرگز بھ مرح شده بود و بھ
دوكاتو پول براي خواستاري دختري از  ٢٠٠,٠٠٠، آلكساندر سزار را با فرمان فسخ آن ازدواج و ١۴٩٨
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لویي، كھ از حكم طالق و از رفع ممانعت پاپ از ازدواج او با بیوة . خاندان سلطنت بھ فرانسھ فرستاد
آلبره، خواھر پادشاه ناوار، را كرد؛ بھ / سزار پیشنھاد ھمسري با شارلوت د بھ شارل ھشتم خشنود شده بود،

پاپ بر این . را بھ سزار اعطا كرد -بھ نامھاي والنتینوا و دیوئا –عالوه، عنوان دوكي دوتا از توابع 
وانده كھ از آن پس در ایتالیا دوكا والنتینو خ -دوك جدید ١۴٩٩در مھ . سرزمینھا ادعاي قانوني داشت

شارلوت خوشخو، زیبا، و ثروتمند را بھ زني گرفت؛ و اھالي رم، كھ خبر این ازدواج را از پاپ  -شد مي
این ازدواج پاپ را بھ بند اتحاد با شاھي انداخت كھ . شنیده بودند، شادماني خود را با آتشبازي اعالم كردند

ھمان اندازه مقصر بود كھ  ١۴٩٩آلكساندر در . علنًا قصد تعرض بھ ایتالیا و تسخیر میالن و ناپل را داشت
این اتحاد نتیجة تمام كوششھایي را كھ آلكساندر براي تشكیل اتحاد . ١۴٩۴لودوویكو و ساووناروال در 

سزار . صرف كرده بود از میان برد و زمینھ را براي جنگھاي یولیوس دوم آماده كرد ١۴٩۵مقدس در 
، ھنگام ورود لویي دوازدھم بھ میالن، در التزام او بودند؛ ١۴٩٩بر اكت ۶بورژیا جزو معاریفي بود كھ در 

ترین مرد در میان ملتزمان شاه  كاستیلیونھ، كھ در آنجا بود، دوكا والنتینو را بلندباالترین و خوش قیافھ
: بر نگین انگشترش این جملھ حك شده بود. كرد غرور او با زیبایي منظرش برابري مي. كند توصیف مي

ژولیوس (بر تیغة شمشیرش مناظري از زندگي یولیوس قیصر » .ھ باید كرد بكن، ھرچھ شد بشودآنچ«
طاس افكنده شده است؛ یا قیصر یا «: شد حكاكي شده بود؛ و دو شعار بر دو طرف آن دیده مي) سزار
  ».كس ھیچ

اي رھبري نیروھاي آلكساندر، در این جوان دلیر و جنگجوي با نشاط، سرانجام آن سرداري را كھ سالھا بر
دار فرانسوي در اختیار او   لویي سیصد نیزه. كرد یافت مسلح كلیسا و تسخیر مجدد ایاالت پاپي جستجو مي

این . گذاشت؛ چھار ھزار سرباز اھل گاسكوني و سویس و دوھزار سرباز مزدور ایتالیایي استخدام شدند
براي افزودن سالح روحاني بھ . اوان داشتارتش كوچك بود، اما سزار بھ آغاز كردن ماجرا اشتیاق فر

: اند نیروي نظامي، پاپ توقیعي صادر كرد ودر آن جدًا اعالم داشت كھ افرادي امالك كلیسا را غصب كرده
كاترینا سفورتسا و پسرش اتاویانو، ایموال و فورلي را؛ پاندولفو ماالتستا، ریمیني را؛ جولیو وارانو، 

، فائنتسا را؛ گویدوبالدو، اوربینورا؛ جوواني سفورتسا، پزارو را؛ حال آنكھ كامرینوا را؛ آستوره مانفردي
اند كھ از قدرت خود  ھمة اینان جباراني بوده. اند این امالك از سالیان دراز حقًا و قانونًا بھ كلیسا تعلق داشتھ

. با زور كنار گذاشتھ شونداند؛ و حال باید یا كنار روند یا  سوء استفاده كرده و رعایاي خودرا استثمار كرده
اند، آلكساندر خواب ادغام این ایاالت را بھ صورت قلمرویي  طور كھ برخي از راویان ادعا كرده شاید ھمان

  زیرا آلكساندر. این موضوع نامحتمل است. دید براي پسر خود مي

را، كھ از غصبھاي  شھرھاي ایتالیا چنان غصبي- بایست دانستھ باشد كھ نھ جانشینانش و نھ سایر كشور مي
شاید خود سزار ھم . بود، مدت زیادي تحمل نخواھند كرد پیش از خود غیر قانونیتر و ناخوشایندتر مي

شد از اینكھ دست  دید؛ ماكیاولي نیز چنین امیدي داشت و شاید خوشحال مي خواب چنین ادغامي را مي
اما سزار در اواخر زندگیش بتأكید . ن ببیندنیرومندي را در كار اتحاد ایتالیا و طرد تمام متجاوزین بھ آ

گفت كھ قصدي جز تسخیر ایاالت كلیسا براي كلیسا ندارد و خود فقط قانع بھ این خواھد بود كھ بھ عنوان 
  .مأمور پاپ حاكم رومانیا باشد

م سزار ایموال فورًا بھ قائم مقا. سزار و ارتشش از جبال آپنن گذشتند و وارد فورلي شدند ١۵٠٠در ژانویة 
ھاي شھر را بھ رویش گشودند؛ اما كاترینا سفورتسا،  تسلیم شد و اھالي فورلي در استقبال از او دروازه

سزار براي صلح شرایط . گونھ كھ دوازده سال پیش كرده بود، قلعة شھر را با پادگانش نگاه داشت ھمان
اصرة كوتاه، قواي پاپ بزور وارد پس از یك مح. سھلي بھ او پیشنھاد كرد؛ اما او ترجیح داد كھ بجنگد

كاترینا بھ رم فرستاده شد و بھ عنوان میھماني اجباري در . شھر شدند و مدافعان را از دم شمشیر گذراندند
از ترك حق خویش در فرمانروایي فورلي و ایموال . اي از واتیكان، در جناح بلودره، مسكن یافت گوشھ

پس از ھجده ماه آزاد و در دیري . آنجلو منتقل شد نتیجھ بھ سانتامتناع كرد، كوشید تا فرار كند، و در 
از بدترین فرمانروایان فئودال بود، و «. برانگیز داشت كاترینا زن دلیري بود، اما خویي جنجال. معتكف شد

ھمچون نقاط دیگر در رومانیا، گویي فرشتة انتقامي بود كھ از جانب خداوند   سزار در سرزمین او،
  ».ارد انتقام قرنھا ستمگري را بگیردمأموریت د
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اما نخستین فتح سزار كوتاه بود، سربازان خارجیش سر بھ شورش برداشتند، زیرا سزار پول كافي براي 
پرداخت مخارجشان نداشت؛ ھنوز این سربازان شورشگر آرام نشده بودند كھ لویي دوازدھم واحدھاي 

 - كھ بھ مدت كوتاھي آن را دوباره بھ دست آورده بود - فرانسوي را براي بازستاندن میالن از لودوویكو
سزار باقیماندة ارتش خود را بھ رم برگرداند و تقریبًا از تمام احترامات وافتخارات یك . احضار كرد

پاپ «: یك سفیر ونیزي گفت. آلكساندر از كامیابي فرزندش سرافراز بود. سردار فاتح رومي برخوردار شد
پاپ سزار را بھ نیابت خود در شھرھاي تسخیر شده گمارد و با اشتیاق بھ » .ستاز ھرزمان شادمانتر ا
سزار . عواید حاصل از سال بخشش و فروش مناصب كاردینالي خزانھ را پركردند. اندرزھاي او تكیھ كرد

 اي پیشنھاد كرد تا با نیروھاي سپس طرح یك نبرد دیگر را ریخت؛ بھ پائولو اورسینتي مبلغ قابل مالحظھ
با این تمھید . پائولو آمد و چند تن از نجباي دیگر نیز بھ او تأسي كردند. مسلح خود بھ قواي پاپ بپیوندد

سزار ارتش خود را وسعت بخشید و رم را در غیاب نیروھاي پاپ از حمالت بارونھاي ماوراي آپنن حفظ 
پائولو بالیوني، فرمانرواي شاید با ھمین ترغیبات و وعدة تاراج بود كھ توانست از خدمات جان . كرد

لویي . مند شود و ویتلوتتسو ویتلي را براي ھدایت توپخانة خود استخدام كند پروجا، و از سربازان او بھره
  دوازدھم براي او ھنگ كوچكي از 

، بنا بھ ١۵٠٠در سپتامبر . داران فرستاد، اماسزار دیگر بھ نیروھاي تقویتي فرانسھ اطمینان نداشت نیزه
ھا یكي پس از  این قلعھ. ھاي تحت اشغال كولونا و ساولي مخاصم در التیوم حملھ كرد پاپ، بھ قلعھاصرار 

بزودي آلكساندر توانست فاتحانھ و با امنیت از میان مناطقي كھ سالھا از دست پاپ . دیگري تسلیم شدند
دال محبوب اتباع خود رو شد، زیرا بارونھاي فئو او ھمھ جا با ستایش مردم روبھ. خارج بود گردش كند

  .نبودند

ھزار نفري داشت، با  ، یك ارتش چھارده)١۵٠٠اكتبر (وقتي سزار عازم دومین نبرد بزرگ خود شد 
بیني رسیدن این  با پیش. موكبي از شاعران و كشیشان عالیرتبھ، و نیز روسپیاني براي خدمت بھ سربازانش

جوواني سفورتسا از پزاروگریخت؛ ھردو شھر سزار را ارتش، پاندولفو ماالتستا ریمیني را تخلیھ كرد، و 
آستوره مانفردي در فائنتسا مقاومت كرد و مردم . عنوان نجاتدھندة خود مورد استقبال قرار دادند  بھ

اي براي صلح پیشنھاد كرد؛ مانفردي آنھا را  بورژیا شرایط سخاوتمندانھ. صمیمانھ از او حمایت كردند
ستان طول كشید؛ سرانجام فائنتسا، با دریافت وعدة مدارا، ھمراه با تمام ساكنان محاصره تمام زم. نپذیرفت

سزار با تمام اھالي بھ فتوت رفتار كرد، و دفاع دلیرانة مانفردي را چنان ستود كھ او ظاھرًا . شھر تسلیم شد
را كرد، ھرچند گرفت و در سلك ملتزمانش درآمد؛ برادر كھتر آستوره نیز ھمین كار  مھر فاتحش را بھ دل

مدت دوماه سزار را در تمام سفرھایش ھمراھي كردند و . خواھند بروند ھردو آزاد بودند كھ ھرجا مي
آنگاه، پس از رسیدن بھ رم، ناگھان بھ كاستلو سانت آنجلو افكنده . شد اي با آنھا مي جا رفتار محترمانھ ھمھ
چیزي كھ باعث . ن بر روي رود تیبر دیده شد، جسدشا١۵٠٢ژوئن  ٢یك سال آنجا بودند؛ بعد، در . شدند

مانند صد واقعة عجیب دیگر در تاریخ . آن دو را محكوم كند معلوم نیست - یا آلكساندر - شد سزار
  .توانند كشف كنند اطالع مي بورژیاھا، آن حادثھ نیز رازي است كھ فقط اشخاص بي

كرد و بر آن  زوده بود، نقشھ را مطالعھ ميرا نیز بھ سایر عناوین خود اف» دوك رومانیا«سزار، كھ حال 
بایست تسخیر  كامرینو و اوربینو نیز مي. بود كھ مأموریتي را كھ از پدرش دریافت داشتھ است تكمیل كند

كرد، تقریبًا یك  اوربینو، گرچھ قانونًا ملك پاپ بود، تا آنجا كھ رسم سیاسیات آن زمان اقتضا مي. شوند
رفت، و  ین، خلع زوج محبوبي مانند گویدوبالدو و الیزابتا عملي زشت بھ شمار ميایالت نمونھ بود؛ بنابر ا

اما سزار . گونھ كھ اسمًا نایب پاپ ھستند، رسمًا نیز باشند شاید آن دو اكنون رضا داده بودند بھ اینكھ ھمان
ر دست نیروھاي كرد كھ این شھر سھلترین راه او را بھ آدریاتیك قطع كرده است، و چنانچھ د استدالل مي

دانیم كھ آیا آلكساندر با او  ما نمي. متخاصم باشد، ممكن است ارتباط او را با پزارو و ریمیني قطع كند
موافقت كرد یا نھ؛ اما چنین موافقتي غیرمحتمل است، زیرا در ھمین اوان او گویدوبالدو را وادار كرد كھ 

ھاي  ل است كھ سزار پدر خود را فریب داده یا نقشھبیشترمحتم. توپخانة خود را بھ ارتش پاپ امانت بدھد
py  در این - ١۵٠٢ژوئن  ١٢سزار در . خود را عوض كرده باشد

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



عازم سومین نبرد خود شد، كھ ظاھرًا ھدفش كامرینو  - ھنگام لئوناردو دا وینچي سرمھندس ارتشش بود
ك شد كھ فرمانرواي علیل آن بود، اما ناگھان بھ جانب شمال روي آورد و چنان با سرعت بھ اوربینو نزدی

اگر این حركت با ). ژوئن ٢١(فقط توانست خود را نجات دھد و شھر را بالدفاع بھ دست سزار اندازد 
اطالع و موافقت آلكساندر انجام گرفتھ باشد، باید آن را یكي از قابل تحقیرترین خیانتھا در تاریخ دانست، 

سردار فاتح با . كار رفتھ بود بھ وجد آورد گرییي كھ در آن بھ ھرچند ممكن بود ماكیاولي را بھ مناسبت حیلھ
اي با اھالي شھر رفتار كرد، اما مجموعة ھنري گرانبھاي دوكاي شكست خورده را تملك  نرمخویي مكارانھ

  .كرد و آن را براي پرداخت مواجب سربازانش فروخت

خود، آرتتسو را، كھ مدتھا جزو فلورانس  در ھمان ھنگام ویتلي، یكي از سرداران سزار، ظاھرًا بھ اختیار
سزار . شوراي شھر اسقف ولترا را با ماكیاولي بھ شكایت نزد سزار بھ اوربینو فرستاد. بود، تسخیر كرد

ام  ام كھ نقش ستمگر را ایفا كنم، بلكھ آمده من اینجا نیامده«: اي پذیرفت و گفت آنان را با خوشخویي موفقانھ
وعده داد كھ از اعمال ویتلي جلوگیري كند و آرتتسو را بھ تابعیت » .بردارم تا ستمگران را از میان

. فلورانس بازگرداند، اما در عوض سیاست قاطعي از دوستي متقابل میان خودش و فلورانس خواستار شد
  :اي بھ شوراي شھر چنین نوشت اسقف وعدة اورا بیشائبھ تلقي كرد، و ماكیاولي با شعف ناسیاستمدارانھ

. نماید این فرمانروا شكوھمند و بزرگوار است، و چنان دلیر است كھ ھر امر بزرگي در برش كوچك مي
شناسد نھ  سازد و نھ خطر مي  براي تحصیل افتخار و مستملكات ارضي، خود را از ھر آسایشي محروم مي

. خود برگزیده استسازد و بھترین مردان ایتالیا را بھ خدمت  خستگي؛ خود را نزد سربازانش محبوب مي
  .سازد این صفات، با یاري اقبال بلند، او را فاتح و مھیب مي

سزار، . ژوئیھ، كامرینو بھ نمایندگان سزار تسلیم شد، و ایاالت پاپي دوباره بھ خود او بازگشتند ٢٠در 
اینكھ از  مستقیم یا غیر مستقیم، چنان حكومت خوبي در ایاالت تسخیر شده برقرار كرد كھ ادعایش مبني بر

میان بردارندة ستمگران است درست درآمد؛ بعدًا تمام این ایاالت، بھ استثناي اوربینو و فائنتسا، از سقوط 
با چند ) برادر الیزابتا و شوھر ایزابال(سزار چون شنید كھ جان فرانچسكو گونتساگا . اوبس غمگین شدند

بھ مخالفت با او برانگیزد، باشتاب عرض ایتالیا تن از برجستگان بھ میالن رفتھ است تا لویي دوازدھم را 
شایان توجھ ). ١۵٠٢اوت . (رو شد، و فورًا لطف شاه را بھ خود جلب كرد را پیمود، با دشمنان خود روبھ

است كھ تا این حد، و حتي پس از نیل بھ مشكوكترین كامیابیش، یك اسقف، یك شاه، و یك دیپلومات، كھ 
  .ھور شد، در ستودن سزار و پذیرفتن عدالت رفتار و اھدافش شركت كردندبعدھا بھ مناسبت زیركیش مش

  ونیز، گرچھ عنوان. كردند ھذا، مرداني در ایتالیا بودند كھ آرزوي سقوط او را مي مع

شارمندي خود را بھ او داده بود، از دیدن اینكھ ایاالت پاپي تا آن حد نیرومند شوند كھ برقسمت زیادي از 
كیلومتر از آن فاصلھ  ١٢,۵فلورانس از اینكھ فورلي، كھ فقط . مسلط باشند، خرسند نبود سواحل آدریاتیك

 ١۵٠٢پیزا در دسامبر . داشت، در دست یك نابغة جوان و بیپرواي سیاسي و جنگي باشد، بس ناراحت بود
كس مطمئن  ھیچ ھذا، داوطلب پذیرش فرمانروایي او شد، اما او مؤدبانھ از قبول آن پیشنھاد امتناع كرد؛ مع

ھدایایي كھ . تغییر نخواھد داد - طور كھ حین حركت بھ كامرینو كرده بود نبود كھ او راه خود راـ ھمان
اي بود براي پوشاندن نفرتي كھ خود ایزابال و ھمچنین مانتوا علیھ نھب  ایزابال براي او فرستاد شاید پرده

، و تاحد كمتري اورسیني، بھ سبب فتوحات او از پا كولونا و ساولي. اوربینو توسط سزار بھ ھم زده بودند
بھترین «. درآمده بودند، و فقط درصدد بھ دست آوردن فرصتي بودند كھ اتحادي علیھ او تشكیل دھند

كھ نفرات نظامي او را مشعشعانھ رھبري كرده بودند، یقین نداشتند كھ بزودي نوبت تصرف » مردانش
ترسید پروجا را از  جان پائولو بالیوني مي. عاي كلیسا بودند، نرسداراضي خود آنھا، كھ بعضًا مورد اد

دست بدھد؛ جوواني بنتیوولیو براي فرمانروایي خویش بر بولونیا نگران بود؛ پائولو اورسیني و فرانچسكو 
اي را  دانستند چقدر طول خواھد كشید تا سزار با قبیلة اورسیني ھمان معاملھ اورسیني، دوك گراوینا، نمي

ویتلي، كھ از مجبور بودن بھ ترك فرمانروایي خود بھ آرتتسو خشمناك . بكند كھ با طایفة كولونا كرده بود
و پاندولفو پتروچي سینایي و نمایندگان گویدوبالدو، را ) جبارفرمو(بود، این مردان، و نیز اولیوروتو 
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در آنجا تصمیم گرفتند ). ١۵٠٢ر سپتامب(دعوت كرد تا در الماجونھ در ساحل دریاچة ترازیمنو گرد آیند 
كھ نیروھاي خود را علیھ سزار بھ كار اندازند، او را دستگیر و خلع كنند، بھ حكومت او در رومانیا و 

این توطئھ بس خطرناك بود و كامیابي آن . ماركھ خاتمھ دھند، و فرمانروایان مخلوع را دوباره برگمارند
  .سرش را برھم زندھاي آلكساندر و پ ممكن بود بھترین نقشھ

شورشھایي در اوربینو و كامرینو با پشتیباني مردم بھ راه افتاد؛ . این دسیسھ با فتوحات درخشان آغاز شد
شده سر  جا فرمانروایان ساقط پادگانھاي پاپ اخراج شدند؛ گویدوبالدو بھ كاخ خود بازگشت؛ در ھمھ

اگھان دریافت كھ سردارانش از او اطاعت سزار ن. برافراشتند و براي بازگشت بھ قدرت نقشھ كشیدند
در این . اند كھ او دیگر قادر بھ حفظ متصرفات خود نیست حدي تقلیل یافتھ كنند و نیروھایش بھ نمي

دوكاتو ثروت باقیماندة او را تصاحب  ۵٠,٠٠٠گیرودار، كاردینال فراري درگذشت؛ آلكساندر با شتاب 
را فروخت؛ آنگاه وجوه حاصل از این راه را بھ سزار داد؛ و او كرد و مقداري از موقوفات تحت اختیار او 
گران وارد مذاكره  در ھمان اوان آلكساندر شخصًا با توطئھ. با آن یك ارتش شش ھزار نفري تجھیز كرد

ھاي دلپذیري داد، و عدة زیادي از آنان را بھ اطاعت بازگرداند؛ بدان گونھ كھ تا آخر  آنان وعده شد، بھ
سزار معذرتھاي آنان را . انگیز دیپلوماسي بود آنان با سزار آشتي كردند؛ این یك موفقیت شگفت اكتبر ھمة

  با سكوتي آمیختھ بھ بدبیني پذیرفت؛ و مالحظھ كرد كھ، گرچھ گویدوبالدو دوباره از 

اوربینو فرار كرده بود، خاندان اورسیني ھنوز دژھاي امیرنشین خود را با نیروھاي خویش در دست 
  .شتنددا

این . در ماه دسامبر، سرداران سزار، بھ فرمان او، سنیگالیا واقع در ساحل آدریاتیك را محاصره كردند
پیكي در چزنا نزد . شخص سزار امتناع كرد  شھر بزودي تسلیم شد، اما حاكم آن از واگذار كردن آن جز بھ

پس از رسیدن بھ آن شھر، چھار نفري را . دوكا فرستاده شد؛ او با ھشتصد سرباز وفادار بھ سنیگالیا شتافت
ظاھرًا  - ویتلوتتسو ویتلي، پائولو و فرانچسكو اورسیني، و اولیوروتو -كھ در رأس توطئھ قرار داشتند

بعد آنان را بھ مجلسي در كاخ فرمانداري دعوت كرد؛ چون در رسیدند، دستگیرشان . بگرمي پذیرفت
دو اورسیني تا . ھ كردن ویتلي و اولیوروتو را دادفرمان خف) ١۵٠٢دسامبر  ٣١(ساخت و ھمان شب 

ھنگامي كھ سزار بتواند دربارة آنھا با پدر خود مشورت كند، در زندان نگاه داشتھ شدند؛ ظاھرًا آلكساندر با 
  .ژانویھ ھردو تن كشتھ شدند ١٨نظر فرزند خود موافقت كرد، و در 

كرد كھ ایتالیا باید براي رھایي از این  ود و فكر ميسزار از این ضربة ماھرانھ در سنیگالیا بس سربلند ب
چھارنفر، كھ نھ تنھا غاصب سرزمینھاي كلیسا بودند، بلكھ بر رعایاي بیپناه خود نیز بھ طرز فاحشي ظلم 

شاید یك یا دوبار دچار عذاب وجدان شد، زیرا در برابر ماكیاولي چنین . كردند، از او سپاسگزار باشد مي
» .كار دامگستري ھستند شایستھ است اند استاد كھنھ ام انداختن كساني كھ ثابت كردهبھ د«: عذر آورد

ماكیاولي گفتة او را كامال تأیید نمود و سزار را دلیرترین و خردمندترین مرد ایتالیا دانست، پائولو جوویو، 
استھ سالمت / ابال دایز. نامید» ترین خدعھ پسندیده«گر را  مورخ و اسقف، نابود كردن این چھارتن دسیسھ

پس از خستگیھا و كشمكشھاي «سزار تھنیت گوید و صد ماسك براي او فرستاد تا،  را دراین دانست كھ بھ
عملي كھ «لویي دوازدھم این ماجرا را . انبساط خاطر او را فراھم آورد وسیلة   ،»یك لشكركشي پرافتخار

  .دانست» شایستة ایام پرافتخار روم است

سازي علیھ پسرش و شھرھاي بازگرفتھ شدة كلیسا  آزاد بود كھ خشم كامل خود را از زمینھآلكساندر حال 
موجب مدارك موجود، كاردینال اورسیني و خویشانش زمینة قتل سزار را    ادعا كرد كھ، بھ. ابراز دارد

؛ كاخ )١۵٠٣ژانویة  ٣(فراھم آورده بودند؛ پس آن كاردینال و چند شخص مظنون دیگر را دستگیر كرد 
فوریھ، شاید بھ سبب رنج  ٢٢كاردینال در . كاردینال را متصرف شد و تمام اموال او را مصادره كرد

روحي و فرسودگي، در زندان مرد؛ رومیان چنین اندیشیدند كھ پاپ او را مسموم كرده است، آلسكاندر بھ 
اي در  سزار عجلھ. كن كند ریشھسزار توصیھ كرده بود كھ خانوادة اورسیني را كامًال از رم و كامپانیا 

بازگشت بھ پایتخت را تأخیر انداخت و با كراھت عازم محاصرة . كار نداشت؛ شاید او نیز فرسوده بود این
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و شاید ھم در  –در این محاصره ). ١۵٠٣مارس  ١۴(دژ محكم جولیو اورسیني در چري شد 
  كار برد؛ یكي از آنھا برج متحركي  را بھبورژیا بعضي از ماشینھاي جنگي لئوناردو  -ھاي دیگر محاصره

جولیو . شد آن را تا رأس دیوارھاي دشمن باال برد داد و مي بود كھ سي مرد جنگي را در خود جاي مي
تسلیم شد و با سزار بھ واتیكان رفت تا تقاضاي صلح كند؛ پاپ تقاضاي او را پذیرفت، مشروط برآنكھ تمام 

درھمان ھنگام، پروجا و . بھ كلیسا واگذار شوند؛ این كار انجام گرفت ھاي اورسیني در سرزمین پاپ قلعھ
بولونیا ھنوز بازگرفتھ نشده بود، . فرمو فرمانداراني را كھ سزار برایشان فرستاده بود با آرامي پذیرفتند

كھ جانشینان  -بجز این دو امیرنشین بزرگ. عنوان دوشس خود پذیرفت ولي فرارا لوكرس بورژیا را بھ
وھشت سالگي  تسخیر مجدد ایاالت پاپي كامل بود؛ سزار بورژیا در بیست - كساندر آنھا را اشغال كردندآل

جزیزة ایتالیا، بجز كشور پادشاھي ناپل، از حیث وسعت  خود را فرمانرواي سرزمیني یافت كھ در شبھ
  .ودترین و نیرومندترین مرد ایتالیا ب او اكنون بھ تصدیق عموم برجستھ. نظیر نداشت

رفت كھ ھمسر خویش  در این مرحلھ انتظار مي. چندي را، با سكوتي كھ معمول او نبود، در واتیكان گذراند
كار را نكرد؛ او را نزد خانوادة خود در فرانسھ گذارده بود، و او، در زمان  را نزد خود فراخواند، اما این

فرستاد؛  نوشت و ھدایایي مي نامھ ميسزار گاه براي زنش . اشتغال شوھرش بھ جنگ، فرزندي آورده بود
فویي در دوفینھ، ساده و منزوي - دوشس دو واالنتینوا در بورژ، یا قلعة الموت. اما او را ھرگز دوباره ندید

وقتي كھ سزار بھ بدبختي و . گذراند و منتظر شوھرش بود تا او را فراخواند یا نزدش بیاید زندگي مي
رود؛ و ھنگامي كھ سزار درگذشت، او خانة خود را سیاھپوش كرد و تا تنھایي افتاد، كوشید تا نزد او ب

داشت، او را فرا  شاید اگر سزار بیش از چند ماه فراغت مي. ھنگام مرگ در عزاي او بھ سر برد
اي براي محبت حس  دانست و وظیفھ خواند؛ محتملتر آن است كھ او ازدواج خود را صرفًا سیاسي مي مي
سزار تا . داشت ط اندكي محبت در وجود او بود كھ بیشتر آن را براي لوكرس نگاه ميظاھرًا فق. كرد نمي

حتي وقتي كھ معجال از  - ورزید مند باشد، بھ لوكرس مھر مي آن حد كھ ممكن بود مردي بھ زني عالقھ
ود رفت تا با لویي دوازدھم دشمنان خود را محاصره كنند، مقدار زیادي از راه خ اوربینو بھ میالن مي

در بازگشت از . لوكرس در آن ھنگام بھ طرز خطرناكي بیمار بود. دورشد تا خواھرش را در فرارا ببیند
در آغوش داشت و نزد او  میالن دوباره بھ فرارا رفت، و ھنگامي كھ پزشكان مشغول فصد او بودند، او را 

داشت، اما نھ مدتھاي طوالني؛ ھایي  سزار براي زناشویي ساختھ نشده بود؛ معشوقھ. ماند تا از خطر جست
  .توانست بگذارد زني مالك زندگیش شود چندان مقھور ارادة قدرت بود كھ نمي

كرد و روزھا كمتر دیده  شبھا كار مي. ھنگام اقامتش در رم خلوت اختیار كرده و تقریبًا از نظرھا پنھان بود
ًا مواظب مأموران خود در ایاالت كوشید؛ دقیق اما حتي در این دورة استراحت ظاھري سخت مي. شد مي

كرد، و یكي از آنان را بھ علت ظلم و  كردند تنبیھ مي كلیسا بود؛ آنھایي را كھ از مقام خود سوء استفاده مي
استثمار اعدام كرد؛ ھمواره براي دیدن كساني كھ در حكومت رومانیا، یا براي حفظ نظم در رم، بھ دستور 

  كساني كھ او. كرد او نیازمند بودند وقت پیدا مي

امور مربوط، استفادة او را از ھر  شناختند ھوش مزورانة او را، قدرت دستیازي مستقیمش را بھ را مي
سربازانش او را دوست . ستودند فرصتي براي احراز موفقیت، و مبادرت او را بھ عمل قطعي و مؤثر مي

ھا،  پسندیدند؛ ھمچنین رشوه د، باطنًا ميداشتند و سختگیري انضباطي او را، كھ بھ صالح خود آنان بو مي
ھاي جنگي او را، كھ باعث كاستن از عدة دشمنان و تقلیل تلفات سربازانش  مكرھاي سیاسي، و خدعھ

توانست  العمل و متھور مي سیاستمداران از اینكھ این سردار جوان سریع. كردند شد، تصدیق مي درجنگ مي
  .شدند صورت لزوم، با حذاقت و سخنوریشان مقابلھ كند، مھموم ميبرخرد مزورانة آنان پیشي گیرد و، در 

عالقة او بھ اختفا دستاویزي براي ساتیرنویسان ایتالیایي و ھمچنین موضوعي بود براي شایعاتي كھ سفر او 
امروزه جداكردن حقایق از گزارشھاي تاریك . دادند ساختند یا انتشار مي اشراف مخلوع احتماال مي

یكي از داستانھاي زبانزد این بود كھ آلكساندر و پسرش روحانیان ثروتمند را بھ موجب . غیرممكن است
چنین ادعا . ساختند اي گزاف، رھا مي ھا یا جریمھ كردند و پس از دریافت فدیھ اتھامات ساختگي دستگیر مي
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و پس از شد كھ اسقف چزنا، براي جنایتي كھ چگونگي آن فاش نشد، در سانت آنجلو زنداني شد  مي
توان گفت كھ این كار عدالت بود یا غارت؛ اما اگر  نمي. دوكاتو بھ پاپ، خالص گشت ١٠,٠٠٠پرداختن 

بخواھیم انصاف را دربارة آلكساندر رعایت كنیم، باید در نظر داشتھ باشیم كھ در آن زمان عادت 
ھ جاي حبس پرخرج، ھاي سودبخش ب دادگاھھاي دیني و دنیوي این بود كھ، با جانشین ساختن جریمھ

بھ گفتة جوستینیاني، سفیر كبیر ونیز، و ویتوریو سودریني، سفیر كبیر . منفعتي براي خود كسب كنند
توانستند با  شدند و اصالت آیین خود را فقط مي فلورانس، یھودیان كرارًا بھ اتھام بدعتگذاري جلب مي

نین چیزي ممكن است؛ اما رم بھ رفتار نسبتًا نیك چ. ھاي قابل توجھ بھ خزانة پاپ ثابت كنند  پرداختن اعانھ
شد و براي یھودي بودن بھ عقبات مذھبي دچار  یھودي بدعتگذار شناختھ نمي  با یھودیان مشھور بود و ھیچ

  .گشت نمي

بورژیاھا، بھ موجب شایعات بسیار، متھم بھ مسموم كردن كاردینالھا براي تسریع تصاحب اموال آنھا جھت 
كھ مورخان  - بیشتر از روي تكرار تا بھ موجب مدرك - برخي از این قتلھا چنان محرز بودند .كلیسا بودند

پذیرفتند؛ و بھ عقیدة  پروتستان عمومًا شایعات مربوط بھ آنھا را تا زمان یاكوپ بوركھارت با تمیز مي
ن پول الزم بسیار محتمل است كھ سزار كاردینال میكیل را براي بدست آورد«پاستور، مورخ كاتولیك، 

كھ با آلكساندر دشمني (این استنتاج متكي بر این واقعیت بود كھ در زمان یولیوس دوم » .مسموم كرده باشد
یك معین شماس بھ نام آكوینو دا كولوردو در زیر شكنجھ اقرار كرد كھ كاردینال میكیل را بھ ) شدید داشت

برد ممكن است بھ اعترافي  ن بیستم بھ سرميمورخي كھ در قر. دستور آلكساندر و سزار مسموم كرده است
یك آمارگر كوشا نشان داده است . زور شكنجھ تحصیل شده است بدبین باشد، و در این بدبیني معذور كھ بھ

  ھاي قبل یا بعد از كھ میزان مرگ درمیان كاردینالھاي زمان آلكساندر از آن دوره

سلطنت آلكساندر، كاردینال ثروتمند بودن در رم سال  شك در آخرین سھ اما بي. او زیادتر نبوده است
استھ بھ شوي خود نوشت كھ در سخنان خود دربارة سزار جانب احتیاط را / ایزابال د. شد خطرناك تلقي مي
داستان ) ایزابال(ظاھرًا او » كند؛ سازي علیھ خویشاوندان خود تردید نمي او در زمینھ«رعایت كند، زیرا 

ا بھ دست سزار قبول كرده بود؛ در رم سخن از یك سم تدریجي بھ نام كانتارال شدن دوك گاندیا ر كشتھ
وحتي شراب مقدس آیین –رفت كھ مبنایش ارسنیك بود؛ اگر این سم را بھ شكل گرد در غذا یا مشروب  مي

مورخان معاصر عمومًا . آورد كھ یافتن منشأ آن مشكل بود ریختند، مرگي تدریجي بھ بار مي مي - قداس
پندارند، اما باور دارند كھ در یك یا دو مورد  اي بیش نمي عمال چنین سمي را در دوران رنسانس افسانھاست

تحقیقات بیشتري ممكن است این رقم را بھ صفر تنزل  .ساختندبورژیاھا كاردینالھاي ثروتمند را مسموم 
  .دھد

داستانھاي بدتري از سزارگفتھ شده است؛ از جملھ آنكھ، براي سرگرم ساختن آلكساندر و لوكرس، چندین 
زنداني محكوم بھ مرگ را در حیاطي رھا كرد، و خود از محل امني، با پرتاب تیرھاي مرگبار بر آنھا، 

تنھا راوي این داستان كاپلو فرستادة ونیز است؛ اجراي چنین . راندازي نشان دادمھارت خویش را در تی
قسمت اعظم تاریخ پاپھاي . عملي از طرف سزار بعیدتر است تا دروغگویي از جانب یك دیپلومات

  .رنسانس بنابر تبلیغات جنگي و دروغگوییھاي دیپلماتیك نوشتھ شده است

ھ عملیات وحشیانة بورژیاھا در یادداشتھاي روزانة بورخارد، رئیس ترین داستانھاي مربوط ب باورنكردني
این یادداشت در وصف شامي كھ . رسد تشریفات آلكساندر، ثبت شده است كھ معموًال قابل اعتماد بھ نظر مي

روسپیان برھنھ براي : گوید در آپارتمان سزار بورژیا در واتیكان داده شده بود مي ١۵٠١اكتبر  ٣٠در 
این . دویدند بلوطھایي كھ در كف اطاق ریختھ شده بود، در پیش چشم آلكساندر ولوكرس، مي شاه برداشتن

ماتاراتتسو آن را از یادداشتھاي بورخارد . داستان در كتاب ماتاراتتسو، مورخ پروجایي، نیزآمده است
ت كھ از رم خارج شده ، بلكھ از شایعاتي گرفتھ اس)زیرا آن یادداشتھا ھنوز محرمانھ بودند(برنداشتھ است 

اگر چنین » .جا زبانزد بود  این موضوع ھمھ«: گوید و در سراسر ایتالیا منتشر گشتھ بودند؛ ماتاراتتسو مي
pyباشد، عجیب است كھ سفیر فرارا، كھ در آن زمان در رم بود و بعدًا مأموریت یافتھ بود دربارة اخالق 
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سر دوكا اركولھ تحقیق كند، آن را درگزارش خود لوكرس و مناسب بودن او براي ازدواج با اركولھ پ
  اما، چنانكھ خواھیم دید، آن سفیر مساعدترین گزارش را دربارة لوكرس بھ كشور . منعكس نكرد

اما چگونھ این . گرفتھ یا بھ یك داستان افواھي وقعي ننھاده است خود داد؛ بنابراین، یا از آلكساندر رشوه
كند، و مشكل  وارد شده است؟ او بھ حضور در آن مجلس اعتراف نميحكایت در یادداشتھاي بورخارد 

  وي در یادداشتھاي خود معموًال. بتوان گفت كھ در آن حاضر بوده است، زیرا او داراي اخالق محكم بود
آیا . گنجاند كھ خود بھ رأي العین دیده بود یا از طرف شخص موثقي برایش روایت شده بود وقایعي را مي

وشش  ن را دیگري در نسخة دستنویس او وارد كرده بود؟ از نسخة دستنویس اصلي فقط بیستاین داستا
از بقیة آن یادداشتھا . صفحھ باقي مانده است كھ ھمھ مربوط بھ دورة پس از آخرین بیماري آلكساندر ھستند

معاندي، كھ ممكن است توسط كاتب . ھا ھست داستان مزبور در تمام این نسخھ. فقط چند نسخھ باقي است
خواستھ است مطالب خشكي را با یك قصة آبدار تلطیف كند، افزوده شده باشد؛ یا شاید بورخارد  شاید مي

براي یك بار گذاشتھ باشد كھ شایعھ در یادداشتھایش راه یابد، یا اینكھ در نسخة اصلي ذكري از شایعھ بودن 
دلیل نفرت بر  ن حاشیة فضیح از روي خیال یا بھشاید داستان در مورد ضیافتي بوده است و ای. آن شده باشد

فرانچسكو پپي، سفیر كبیر فلورانس، كھ بھ مناسبت خصومت كشورش با بورژیاھا . آن افزوده شده باشد
میانة خوبي با آنان نداشت، فرداي آن روزگزارش داد كھ پاپ تا دیرگاه شب گذشتھ در آپارتمان سزار بوده 

در گزارش او ھیچ ذكري از روسپیان بھ میان نیامده » .شده است شنیده مي صداي رقص و خنده«و از آنجا 
خواست دخترش را بھ وارث امیرنشین فرارا شوھر  باور نكردني است كھ پاپ كھ در آن زمان مي. است

دھد، این ازدواج و اتحاد سیاسي حیاتي حاصل از آن را با رخصت دادن بھ لوكرس براي حضور در آن 
  .نداختھ باشدمجلس بھ خطر ا

  .حال بھ خود لوكرس بپردازیم

V – ١۵١٩- ١۴٨٠: لوكرس بورژیا  

ترسید، اما بھ دختر خود شدیدًا مھر  نگریست و شاید ھم از او مي آلكساندر پسرش را بھ دیدة تحسین مي
كھ سنگینیش موجب سردرد (ظاھرًا او از زیبایي متناسب دخترش، از گیسوان طالیي وي. ورزید مي
ز حركات رقص آمیز اندام چابك او، و از مھري كھ با آن گرفتاریھا و مصایب پدر را تسكین ، ا)شد مي
لوكرس باالخص . یافت كھ از افسونگریھاي وانوتتسا یا جولیا برده بود داد لذتي عمیقتر از آن در مي مي

بندوباریھاي زمان  و بينام نھاده بودند، در میان تمام خشونتھا » شیرین رخ«زیبا نبود، اما در جواني او را 
خویش، تمام دلشكستگیھاي حاصل از طالق، و وحشت از قتل شوھرش، كھ تقریبًا در پیش چشمان او كشتھ 

را تا پایان زندگي خویش حفظ كرد؛ ھمین نكتھ بود كھ بارھا الھامبخش » شیرین رخساري«شده بود، او آن 
  در كاخ بورژیا در واتیكان نقاشي كرده با این اي كھ پینتوریكیو از او  تك چھره. شد شعراي فرارا مي

  .كند وصفي كھ از او بھ ھنگام جوانیش شده است كامًال تطبیق مي

در تاریخي كھ . آمدند، براي تحصیل بھ صومعھ رفت او ھم، مانند تمام دختران ایتالیایي كھ از عھده بر مي
در آنجا با . میال، عموزادة آلكساندر، منتقل شدمعلوم نیست، از خانة مادرش وانوتتسا بھ سراي دونا آدریانا 

لوكرس با . العمري یافت روایت معشوقة پدرش بود، دوستي مادام جولیا فارنزه، عروس آدریانا، كھ بنا بھ
بودن، دوران صباوت خود را بھ خوشي گذراند، و آلكساندر  تمتع از تمام مزایاي خوشبختي، بجز حاللزاده

  .از نشاط او مسرور بود

لوكرس از اینكھ پدرش شوھري براي او انتخاب كرده . دوران این صباوت پر سرور با ازدواج خاتمھ یافت
گونھ دلتنگي  است رنجیده خاطر نشد، در آن زمان این روش براي تمام دختران خوب و عادي بود، و ھیچ

pyآلكساندر نیز مانند ھر . تآورد، در بر نداش بیش از آنچھ خرد برگزیني عشقھاي رمانتیك براي ما بھ بار مي
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فرمانرواي دیگري چنین اندیشید كھ ازدواج فرزندانش باید منافع كشور را اعتال بخشد؛ این نیز براي 
در آن زمان ناپل با پاپ روش خصمانھ داشت و میالن با ناپل دشمن بود؛ از این رو . لوكرس معقول بود

ني سفورتسا برادرزادة لودوویكو، كھ در آن زمان نخستین ازدواج لوكرس در سیزدھسالگي او را بھ جووا
آلكساندر خانة . متعلق ساخت) ١۴٩٣(السطنة میالن بود  وشش سال داشت و فرمانرواي پزارو و نایب بیست

سان  زیبایي در كاخ كاردینال تسنو، واقع در نزدیكي واتیكان، براي دختر و داماد خود ترتیب داد؛ وي بدین
  .داز حظ پدرانھ متمتع ش

. بایست در پزارو بماند؛ ھنگام عزیمت بھ آن شھر، زن خود را نیز ھمراه برد اما سفورتسا براي مدتي مي
ھاي دوردست، دور از پدر مھربان خویش و شھر با شكوه رم، بدحال بود و پس از  لوكرس در آن كرانھ

، او ١۴٩٧از عید قیام مسیح در بعدًا جوواني در آنجا بھ او پیوست؛ اما بعد . چند ماه بھ پایتخت بازگشت
ژوئن آلكساندر، بھ سبب ناتواني جنسي دامادش، طالق دختر خویش  ١۴در . در پزارو ماند و زنش در رم

توانست باعث   موجب قانون كلیسا مي ناتواني جنسي تنھا دلیل مشروعي بود كھ بھ -را از او خواستار شد
سازان در دیري  علت شرم، و یا براي نجات از شر شایعھ لوكرس، بھ سبب اندوه، یا بھ. فسخ ازدواج شود

سازان رم گفتند كھ وي، بھ سبب كوشش  گاندیا كشتھ شد، و شایعھ چند روز بعد، برادرش دوك. منزوي شد
شوھر لوكرس ناتواني جنسي خود را انكار . براي فریفتن لوكرس، بھ دست عمال سفورتسا كشتھ شده است

پاپ ھیئتي را بھ ریاست دو كاردینال تعیین كرد كھ . ا با دختر خویش متھم ساختزن كرد و آلكساندر را بھ
لوكرس سوگند خورد كھ شوھرش از او بھره . معلوم سازند آیا ازدواج دخترش بھ ثمر رسیده است یا نھ

 لودوویكو بھ جوواني. نگرفتھ، و اعضاي آن ھیئت بھ آلكساندر اطمینان دادند كھ دخترش ھنوز باكره است
پیشنھاد كرد كھ توانایي خود را باید بھ ھیئتي، از جملھ نمایندة پاپ در میالن، نشان دھد، اما جوواني این 

اي را كھ در آن بھ بھره نگرفتن از ازدواج اعتراف كرده بود امضا  ھذا اقرارنامھ پیشنھاد را نپذیرفت، مع
  كرد؛ جھازلوكرس را 

لوكرس، كھ . آن ازدواج باطل شد ١۴٩٧دسامبر  ٢٠در : دشد برگردان دوكاتو بالغ مي ٣١,٠٠٠كھ بھ 
فرزندي براي جوواني نیاورده بود، كودكاني براي دو شوھر بعدي خود زایید؛ اما سومین زن سفورتسا در 

  .پسري آورد كھ ظاھرًا متعلق بھ خود سفورتسا بود ١۵٠۵

سا براي این گسستھ است كھ از لحاظ قبال تصور شده بود كھ آلكساندر رشتة ازدواج دختر خود را با سفورت
اي براي صحت این تصور موجود نیست؛ محتملتر این  سیاسي وصلت پرثمرتري را ترتیب دھد؛ ھیچ بینھ

شوھر  توانست اورا بي انگیز موضوع را بھ پدرش گفتھ بود، اما آلكساندر نمي است كھ لوكرس حقیقت رقت
سخت پاپ، یعني ناپل، را فراھم كند، بھ فدریگو، شاه خواست مقدمات آشتي با دشمن سر چون مي. گذارد

آلفونسو، دوك بیشلیھ، پسر نامشروع آلفونسو دوم، وارث فدریگو، پیشنھاد  ناپل، ازدواج لوكرس را با دون
وكیل فدریگو در این مورد ). ١۴٩٨ژوئن (شاه موافقت كرد، و یك قرارداد نامزدي رسمي امضا شد . كرد

لودوویكو فرمانرواي میالن نیز فدریگو را بھ . جوواني، شوھر سابق لوكرس، بودكاردینال سفورتسا عم 
اي بھ دل  ظاھرًا اعمام جوواني از ابطال ازدواج برادرزادة خود كینھ. قبول پیشنھاد پاپ ترغیب كرده بود

  .در ماه اوت مراسم عقد در واتیكان بھ عمل آمد. نگرفتھ بودند

مشكلي باقي نگذاشت؛ وي ھجدھسالھ و شوھرش ھفدھسالھ بود،  ھیچلوكرس با عاشق شدن برشوھر خود 
سزار . یافت اما بدبختي این زن و شوھر درمھم بودن آنان بود؛ سیاست حتي بھ بستر ازدواج راه مي
؛ )١۴٩٨اكتبر (بورژیا، كھ پیشنھاد ازدواجش در ناپل رد شده بود، براي اختیار ھمسر بھ فرانسھ رفت 

وازدھم، پادشاه فرانسھ، كھ دشمن سرسخت ناپل بود، متحد شد، دوك جوان بیشلیھ، كھ از آلكساندر با لویي د
آلكساندر، . لوكرس دلشكستھ شد. كثرت عمال فرانسوي در رم بسیار ناراحت شده بود، بھ ناپل گریخت

نسو ؛ آلفو)١۴٩٩اوت (السلطنگي سپولتو منصوب كرد  براي آرام ساختن او و رفع اندوھش، اورا بھ نایب
در آنجا بھ او بازپیوست، آلكساندر آن دو را در نپي مالقات كرد، بھ دوكاي جوان اطمینان داد، و ھر دو را 

py  .در رم، لوكرس پسري زایید و او را بھ نام پدر خود روذریگو نامید. بھ رم بازگرداند
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این جھت كھ سزار خواه بھ این سبب كھ آلفونسو بسیار حساس بود، یا بھ : دوران خوشبختي كوتاه بود
آلفونسو نسبت بھ او بسیار نفرت پیدا كرد، و بورژیا . رفت شمار مي اي از اتحاد با فرانسھ بھ بورژیا نشانھ

، چند مرد شریر، ھنگام خروج آلفونسو از ١۵٠٠ژوئیة  ١۶در شب . نفرت او را با تحقیر پاسخ گفت
اما توانست خود را بھ خانة كاردینال سانتاماریا كلیساي سان پیترو، بھ او حملھ كردند؛ او چند زخم خورد، 

لوكرس بھ بالین او احضار شد و بھ محض ورود و دیدن او غش كرد؛ اما زود بھ . در پورتیكو برساند
آلكساندر شانزده تن . ھوش آمد و با سانچا، خواھر شوھرش، مضطربانھ از شوي خود پرستاري كرد

روزي سزار را درباغ مجاور . آلفونسو تدریجًا بھبود یافت. تادمستحفظ براي حفظ او از آسیب بیشتر فرس
  چون در اینكھ سزار آن اشرار را مأمور كشتنش كرده بود شك نداشت، تیروكماني برداشت و پیكاني . دید

سزار مردي نبود كھ یك . بھ سوي قصر پرتاب كرد؛ تیر از نزدیك سزار گذشت، ولي بھ او آسیبي نرساند
من خود فرصت دھد؛ از این رو مستحفظان خود را احضار كرد و آنان را بھ اطاق آلفونسو بار دیگر بھ دش

مأموران سزار بالشي بر دھان آلفونسو گذاردند و آن را . فرستاد و ظاھرًا فرمان كشتن او را بھ آنان داد
آن حادثھ آلكساندر گزارش سزار را از . چندان فشردند تا مرد؛ شاید در پیش چشم زنش، خواھر سزار

توانست در تسالي دل لوكرس  پذیرفت، دستور داد تا آلفونسو را بدون سروصدا دفن كنند، و تا آنجا كھ مي
  .كوشید

امضا كرد و فرمان داد » ترین شاھزاده  بدبخت«ھاي خود را با عنوان  لوكرس بھ نپي رفت و در آنجا نامھ
شگفت آنكھ سزار، دوماه ونیم پس از قتل . دتا قداسھایي براي آمرزش و آسایش روح شوھرش برپا دارن

لوكرس خویي صبور . آلفونسو، لوكرس را در نپي مالقات كرد و تمام شب را بھ عنوان میھمان نزد او ماند
العمل طبیعي برادر خویش براي پیشگیري از  و قابل انعطاف داشت و ظاھرًا قتل شوھر خود را عكس

ن داستان را باور نداشت كھ برادرش اشرار را براي كشتن ظاھرًا لوكرس ای. كشتھ شدن خود دانست
. آلفونسو اجیر كرده بود، ھرچند كھ این داستان محتملترین ایضاح یكي دیگر از اسرار رنسانس است

لوكرس در بقیة زندگیش با شواھد بسیار ثابت كرد كھ عشقش بھ برادر خود برتمام مصایب زندگي اوغالب 
داشت؛  ، مانند پدرش، لوكرس را باھمان عشق شدید اسپانیایي دوست ميشاید سزار نیز. گشتھ است

او . نامیدند مي» دختر، زن، و عروس پاپ«مزاحان رم یا، حتي بیشتر از آنھا، ناپلیھاي مخاصم لوكرس را 
ھمة محققان تاریخ آن زمان باالتفاق معتقدند كھ این اسنادھا . كرد این ھزلھا را نیز با بردباري تحمل مي

  .ساخترا بھ مدت چند قرن فراھم ) لوكرس(اما ھمین تھمت وسیلة اشتھار او . اي بوده است تھمت ظالمانھ

ند بسیار اینكھ سزار آلفونسو را براي این كشتھ باشد كھ جفت سیاسي بھتري براي خواھر خود فراھم ك
پس از چند صباحي عزاداري، لوكرس را براي ازدواج بھ یكي از افراد خاندان اورسیني، . نامحتمل است

قدر پسر وارث تاج و تخت ناپل  جواني از خانوادة كولونا پیشنھاد كردند؛ كھ البتھ ھیچ كدام بھ و پس از آن بھ
خبري از ازدواج لوكرس نبود؛ در آن تاریخ  ١۵٠٠از آن پس دیگر تا نوامبر سال . ارزنده و سودمند نبود

مراسم  ١۵٠١ھمسري او با آلفونسو، پسر دوكا اركولھ فرمانرواي فرارا، پیشنھاد شد؛ و در سپتامبر 
آلكساندر محتمال امیدوار بود كھ ھم فرارا تحت فرمانروایي دامادش قرار خواھد . نامزدي انجام گرفت

از طریق ازدواج، با فرارا پیوند داشت، درحقیقت در زمرة ایاالت  گرفت و ھم مانتوا، كھ از مدتھا پیش،
  پاپي در خواھد آمد؛ سزارھم با این نقشھ موافقت كرد، زیرا امنیت بیشتري براي 

بھ ھمان عللي كھ ذكر شد، . داد اي براي حملھ بھ بولونیا بھ دست مي ساخت وزمینھ پیروزیھایش فراھم مي
آنگولم براي ھمسري بھ آلفونسو پیشنھاد / قبال كنتس د. یشنھاد پاپ تردید داشتنداركولھ و آلفونسو در قبول پ

حتي . شده بود، اما آلكساندر با تعھد دادن جھاز بزرگي بھ دختر خود و الغاي خراج ساالنة فرارا پیروز شد
مانروا در توان قبول كرد كھ یكي از كھنترین و سعادتمندترین خاندانھاي فر در این صورت نیز مشكل مي

اروپا اگر داستانھاي مظلمي را كھ دربارة لوكرس شیوع داشت باور كرده بود، حاضر بھ پذیرفتن او 
چون نھ اركولھ و نھ آلفونسو ھنوز لوكرس را ندیده بودند، از رسم معمول در این گونھ ازدواجھا . شد مي

ي دربارة شخص لوكرس و اخالق و پیروي كردند؛ بدین معني كھ از سفیر فرارا در رم خواستند تا گزارش
  :گونھ پاسخ داد كماالت او بفرستد، آن سفیر بدین
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امشب، پس از صرف شام، دون جراردو ساراچیني و من خدمت بانوي بزرگوار : فرمانرواي شھیر
ما . لوكرس شرفیاب شدیم كھ بھ نام عالیجناب و اعلیحضرت دون آلفونسو احترامات الزم را تقدیم كنیم

. العاده رئوف لوكرس بانویي است بسیار باھوش، دلربا، و فوق. سائل مختلف بتفصیل گفتگو كردیمدربارة م
. ما بھ این نتیجھ رسیدیم كھ آن عالیجناب و اعلیحضرت دون آلفونسو بسیار از او راضي خواھید بود

ادي آداب داشتني، و مب عالوه، ضمن برخوردار بودن از لطف و مالحت، از ھر جھت متواضع، دوست بھ
فردا براي اعتراف بھ كلیسا خواھد رفت، و در ھفتة . از این گذشتھ مسیحي مؤمن و خداترسي است. است

بسیار زیباست، اما مالحت رفتار او از . عید میالد مسیح در مراسم تناول عشاي رباني شركت خواھد كرد
سوء ظني نسبت بھ   توان ھیچ طور خالصھ، خلق وخویش چنان است كھ نمي بھ. انگیزتر است جمالش شگفت

  .١۵٠١دسامبر  ٢۵رم، … . او داشت؛ بلكھ برعكس، ما منتظریم كھ بھترین رفتار را از او ببینیم

  خدمتگذار عالیجناب؛ یوانس لوكاس

خاندان شھیر و واالجاه استھ متقاعد شدند و دستة باشكوھي از شھسواران فرستادند تا عروس را از رم تا 
سزار بورژیا دویست سوار مجھز، ھمچنین نوازندگان و دلقكھایي، براي سرگرم . كندفرارا مشایعت 

آلكساندر، كھ بسیار خوشحال و سرافراز بود، . ساختن او طي ساعات پر رنج مسافرت، ھمراه او كرد
دوكاتو  ١۵,٠٠٠اي بھ ارزش  نفر، از جملھ پنج اسقف، با او فرستاد؛ ھمچنین جامھ ١٨٠موكبي مركب از 

دوكاتو بود بر آن  ١٠٠نیمتنھ كھ بھاي ھریك  ٢٠٠دوكاتو  ١٠,٠٠٠، كالھي بھ قیمت )دالر؟ ۵٠٠,١٨٧(
، پس از خداحافظي محرمانھ با مادرش وانوتتسا، سفر خود را براي ١۵٠٢ژانویة  ۶لوكرس در . بیفزود

یي با یراق كامل آلكساندر پس از وداع با دخترش، كھ بریك اسب اسپانیا. ملحق شدن بھ نامزدش آغاز كرد
رفت تا بار دیگر فرزند خود را  اي بھ نقطة دیگر مي چرمین و زرین سوار بود، در طول موكب او از نقطھ

ببیند؛ و ھنگامي كھ او و ھزار مرد و زني كھ ھمراھش بودند حركت كردند، چندان بر آنھا نگریست تا از 
  .نخواھد دید زد كھ دخترش را دیگر آلكساندر حدس مي. نظر ناپدید شدند

وھفت روز راھپیمایي،  پس از بیست. نھ رم قبال چنین خروجي را دیده بود و نھ فرارا چنان ورودي را
اي از اشراف، استادان،  آلفونسو را دید كھ با موكب سواره  لوكرس در بیرون شھر دوكا اركولھ و دون

ھاي فاخر  ھ حامل بانوان اشرافي با جامھنواز، و چھارده اراب و ھفت كماندار، ھشتاد شیپورچي و ني پنجاه 
وقتي موكب عروس بھ كلیساي جامع شھر رسید، دو بندباز از رأس برجھاي آن فرود . آید بھ پیشباز مي

مردم از زیبایي و . زندانیان آزاد شدند  ھنگامي كھ بھ كاخ دوكا رسید، ھمة. آمدند و بھ لوكرس تھنیت گفتند
مان شدند؛ آلفونسو از داشتن چنین عروس شكوھمند و دلربایي مسرور تبسمھاي دوكساي آیندة خود شاد

  .بود

VI- انھدام خاندان بورژیا  

دخترش بھ فردي از یك خاندان سرشناس شوھر . آخرین سالھاي آلكساندر ظاھرًا خوش و سعادتمند بود
مدیري الیق انجام كرده و مورد احترام تمام مردم فرارا بود؛ پسرش مأموریتھاي خود را ھمچون سردار و 

گوید كھ پاپ در آن  سفیر كبیر ونیز مي. داده بود، و ایاالت پاپي از یك حكومت عالي برخوردار شده بودند
چیز او را نگران  ھیچ«سالھاي آخر عمرش بسیار شادمان و فعال بود؛ ظاھرًا وجداني آسوده داشت و 

بھ نظر «گفت،  طوري كھ ھمان سفیر مي ھفتاد سال داشت، اما، بھ ١۵٠١در اول ژانویة » .ساخت نمي
  ».شود رسید كھ ھرروز جوانتر مي مي

، آلكساندر، سزار، و چند تن دیگر در ھواي آزاد ویالي كاردینال آدریانو ١۵٠٣اوت  ۵بعد از ظھر روز 
ھمھ تا نیمھ شب در باغ ماندند، زیرا حرارت . دا كورنتو، كھ از واتیكان چندان دور نبود، غذا خوردند

در یازدھم اوت كاردینال مورد حملة یك تب شدید واقع شد كھ سھ روز . ناپذیر بود رون عمارت تحملد
pyدر رم مطابق . اوت پاپ و پسرش ھر دو از تب و استفراغ بستري شدند ١٢در . طول كشید و بعد قطع شد
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را مسموم كنند تا معمول صحبت از مسمومیت بود؛ در افواه شایع بود كھ سزار دستور داده است كاردینال 
مورخان اكنون با . اند ثروت او را مالك شود، و اشتباھًا غذاي زھرآگین را تقریبًا تمام مھمانان خورده

پزشكان معالج پاپ ھماھنگند كھ علت بیماري عفونت ماالریا بود كھ بھ واسطة ماندن مھمانان شب ھنگام 
ماه تب ماالریا نیمي از اھل خانة پاپ را از پا  درھمان. در ھواي آزاد اواسط تابستان رم حاصل شده بود

  .افكنده بود، در بسیاري از موارد بیماري بھ ھالكت انجامید؛ در رم صدھا مرگ بھ ھمان علت اتفاق افتاد

توانست  یافت كھ مي گذراند؛ گاه چنان بھبود مي اي بین مرگ و زندگي را مي آلكساندر سیزده روز مرحلھ
گرفتند  پزشكان مرتبًا از او خون مي. اوت ورقبازي كرد ١٣را از سر گیرد؛ در  كنفرانسھاي سیاسي خود

  بار چنان در فصد افراط كردند كھ قدرت طبیعي او را از بین  و یك

اوت درگذشت؛ بزودي جسدش سیاه و عفن شد و بھ شایعات مربوط بھ مسمومیت قوت  ١٨پاپ در . بردند
گفتند، جسد باد كرده  كردند و كفر مي بران، در حالي كھ شوخي مينجاران و بار«: گوید بورخارد مي. داد

گفتند كھ ھنگام مرگ پاپ، شیطان  سازان مي شایعھ» .را بزور در تابوتي كھ براي آن تھیھ شده بود جا دادند
  .برد كوچكي دیده شد كھ روح او را بھ دوزخ مي

شد؛ كاتالونیاییھا از شھر طرد شدند، یا در  شورشھایي برپا. رمیان از درگذشت پاپ اسپانیایي شادي كردند
ھاشان بھ دست اوباش غارت شد؛ یكصد مسكن آتش زده شدند و بكلي  حین فرار بھ قتل رسیدند؛ خانھ

رغم اعتراض كالج كاردینالھا، وارد  اوت نیروھاي مسلح كولونا و اورسیني، علي ٢٣و  ٢٢در . سوختند
  : رانسي، چنین گفتپرست فلو گویتچاردیني، میھن. شھر شدند

مردم در كلیساي سان پیترو اجتماع كرده بودند و از . در تمام شھر رم یك شادي باور ناكردني حكمفرما بود
انگیز، با ستمگري  طلبي بیحد و خیانت نفرت آن افعي كھ با جاه -شدند دیدن آن افعي مرده سیر نمي

چیز، از مقدس گرفتھ تا ناپاك،  ختن ھمھانگیز و شھوت دیوآسا، و با حرص سرشار خود در فرو وحشت
  .تمام جھان را مسموم كرده بود

  :گونھ با گویتچاردیني ھمرأي است ماكیاولي بدین

كس مثل او  اندیشید؛ ھیچ چیز دیگر نمي كاري نداشت و در تمام دوران زندگیش بھ ھیچ  آلكساندر جز فریب
شد، زیرا  ھذا، در ھر كار موفق مي مع. را نقض نكندداد كھ بعد آن  اي نمي با سوگندھاي غالظ و شداد وعده

  .با این قسمت از جھان خوب آشنا بود

شد  یكي اینكھ داستانھاي كھ دربارة آلكساندر در رم گفتھ مي: این محكومیتھا بر دو فرض مبتني بودند
. برد محق بود مي حقیقت داشتند؛ و دیگر آنكھ آلكساندر در روشھایي كھ براي بازگرفتن ایاالت پاپي بھ كار
كنند، عمومًا در  مورخین كاتولیك درحالي كھ از حق آلكساندر در بازگرداندن قدرت دنیوي پاپ دفاع مي

  :گوید پاستور شرافتمند چنین مي. ھا و اخالقیات او ھمداستانند محكوم ساختن شیوه

تحقیقات انتقادي جدید . دادند يدانستند و ھرنوع جنایت كثیف را بھ او نسبت م مردم عمومًا او را عفریتي مي
اما اگرچھ ما باید از قبول . دربارة او بھتر قضاوت كرده و برخي از اتھامات وارد بر او را رد نموده است

و ھرچند مزاحي تلخ رمیان … بدون تحقیق داستانھاي گفتھ شده ازطرف معاصران آلكساندر برحذر باشیم
را اقناع كند، ھنوز شواھد موجود علیھ او چندان زیاد است كھ  خواھان آن بود كھ بادریدن حیثیت پاپ خود

از … . اي با حقیقت بدانیم گیرد بازي ناشایستھ ما باید كوششھایي را كھ براي روسفید كردن او انجام مي
  .نظرگاه مذھب كاتولیك، ممكن نیست پاپ را بتوان زیاد سرزنش كرد

از نخستین كساني بود كھ دربارة آن ) ١٨٢٧(ني لئودھم اثر كالسیك خود بھ نام زندگاني و سلطنت روحا
py  :پاپ خاندان بورژیا خوب گفت
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اینكھ او در بزرگ ساختن خانوادة خود . جنایات او ھرچھ بود، شك نیست كھ دربارة آن اغراق شده است
رد مورد ب كوشید و قدرت مقام بلند خود را براي استقرار سلطة دایمي پسر خویش بر ایتالیا بھ كار مي مي

طلبي خود با وسایلي بھ ھمان اندازه  تردید نیست؛ اما در زماني كھ تقریبًا تمام سالطین اروپا در اقناع جاه
العاده در این مورد   كردند، متھم ساختن آلكساندر بھ ھر فضیحت مخصوص و فوق جنایت بار تالش مي

كردند كھ كشور  دشاه اسپانیا با ھم توطئھ ميدر حالي كھ لویي پادشاه فرانسھ و فردیناند پا. انصافي است بي
كاري كھ بزرگترین لعنتھا ھم براي آن كم  - سلطنتي ناپل را با خیانتي متصرف شوند و میان خود تقسیم كنند

بارونھایي كھ  -دانست آلكساندر البد خود را در منكوب ساختن بارونھاي اغتشاش طلب محق مي -است
ا با جنگھاي داخلي و منقاد ساختن فرمانروایان كوچك رومانیا، كھ سیادت سالیان دراز سرزمینھاي كلیسا ر

بودند كھ   پاپ برآنھا مسلم بود، متالشي كرده بودند و ملك خود را با ھمان وسایل ناموجھي تحصیل كرده
ین اثبات عدم احتمال چن… در مورد اتھام او بھ روابط نامشروع با دخترش. پاپ علیھ آنھا بھ كار برده بود

شدند، الاقل با  در درجة دوم، بدیھاي پاپ اگر با بسیاري از خصال بزرگ جبران نمي. امري مشكل نیست
ترین رقیبانش اعتراف  حتي سخت… . آنھا توأم بودند؛ و در بررسي خوي اونباید آنھا را مسكوت گذارد

ت، ھشیاري، و مدیریت انگیز، فصاح اي شگفت دارند كھ او مردي بوده است داراي نبوغ متعالي، حافظھ
  .ماھرانھ در تمام امور مربوط بھ خود

تر از پاستور، اخالق و كماالت آلكساندر را  اسقف كرایتن در موافقت با قضاوت روسكو، و بسیار رئوفانھ
قضاوتي كھ بعدًا توسط یك دانشمند پروتستان بھ نام ریچارد گارنت در تاریخ . بھ طور خالصھ ذكر كرد

  :ربارة آلكساندر بھ عمل آمد چنین استجدید كیمبریج د

طبیعتًا شخصي كھ متھم . شك، با كنجكاویھاي مورخان جدید، از دنائت مبرا شده است خصال آلكساندر بي
. پرست بھ نظر رسد بھ جنایات متعدد است و بالتردید عامل آن ھمھ فضایح است باید متناوبًا ظالم و شھوت

داد سرشاري احساسات  آنچھ اساس خوي او را تشكیل مي. برازد ميیك از این دو صفت بھ او ن اما ھیچ
كند،  نامد، اما از این اصطالح سوء اخالق او را اراده نمي سفیر كبیر ونیز او را شھواني مي. طبیعي او بود

. توانست بر احساسات و عواطف خود لگام زند بلكھ مقصودش این است كھ داراي خویي دموي بود و نمي
منش را، كھ در میان فرمانروایان و زمامداران عصر  ایتالیاییھاي خونسرد بیعاطفة دیپلوماتاین خوي، 

سویي در ایشان نسبت بھ او ایجاد كرده بود، متحیر  متعدد بودند و بیمشان از قدرت آلكساندر غرض
صدور  مفرط در» شھوانیت«این . ساخت؛ و حال آنكھ او در حقیقت انسانتر از امراي آن زمان بود مي

شدند،  چون تردیدھاي اخالقي و مالحظات روحاني و مذھبي مانع او نمي. اعمال نیك و بد از او مؤثر بود
در ابراز . گشت؛ ھرچند از جھات دیگر معتدل و خویشتندار بود گاه بھ نوعي نفسانیت شدید گرفتار مي

كھ در این مورد نیز كار داد، گواین محبت خانوادگي، خوي سركش او را بھ نقض اصول عدالت سوق مي
از طرف دیگر، . ممكن نبود اجرا شود» آب مقدس«داد كھ بھ قول یكي از عمالش با  الزمي را انجام مي

از لحاظ فرمانروایي، چون بسیار … كرد خوشخویي و نشاطش او را از ظلم بھ معني عادي كلمھ حفظ مي
  مراقب رفاه اتباع خود بود، 

رفت؛ از جھت سیاست با بھترین سیاستمداران عصر برابري  ن بھ شمار ميجزو بھترین فرمانروایان زما
اما دوراندیشي او، بھ واسطة فقدان اخالق سیاسي، خراب شده بود؛ از آن خرد عالي كھ مشخصات . كرد مي

  .كند بیبھره بود، و از ملك و اصول اخالقي اطالعي نداشت بیني مي عصر را درك و سیر وقایع را پیش

از ما كھ بھ حساسیت آلكساندر نسبت بھ مالحت و دلرباییھاي زنان حساسیت دارند، او را براي  آن كساني
نبود، كھ با مورخان ] پیوس دوم[عالیق ھمیشگي او فضیحتر از آن انئا سیلویو . كنند عشقھایش مالمت نمي

ا لطف بسیار بخشوده آمد؛ ھمچنین در رسوایي از دلبستگیھاي یولیوس دوم، كھ زمان او را ب خوب كنار مي
ھا و فرزندان خود  قدر آلكساندر بھ معشوقھ  تاریخ از اینكھ این دو پاپ نیز بھ. است، شدت بیشتري نداشت

در حقیقت یك خوي خانگي و خانوادگي در آلكساندر بود كھ اگر قوانین . كند ورزیدند ذكري نمي مھر مي
دانست،  مچنین انگلستان ازدواج كشیشان را مجاز ميكلیسا، رسوم ایتالیاي رنسانس، آلمان پروتستان، و ھ

گناه او با طبیعت منافاتي نداشت، اما با قانون تجرد كشیشان، كھ . ساخت  او را مردي نسبتًا قابل احترام مي
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توان گفت كھ مناسبات او باجولیا فارنزه  نمي. بزودي از طرف نیمي از عالم مسیحیت طرد شد، متضاد بود
لوكرس، و نھ شوھر جولیا ھیچ یك اعتراضي بھ آن   دانیم، نھ وانوتتسا، نھ آنجا كھ مي شھواني بود؛ تا

مبني برسروري بود كھ از جاذبة ھر زن زیبایي بھ ھر مردي دست   نداشتند؛ شاید دلبستگي او بھ آن زن
  .دھد مي

د او كامال مشروع مقاص. در قضاوت خود دربارة سیاست آلكساندر باید بین مقاصد و وسایل او فرق گذارد
از بارونھاي فئودال، و ) اساسًا التیوم قدیم(» میراث پطرس«یعني عبارت بودند از بازستاندن  -بودند

روشھایي كھ براي نیل بھ این مقاصد از طرف او بھ . ھمچنین تسخیر مجدد ایاالت كلیسا از جابران غاصب
و در زمان حاضر ھم بھ  - بستند ن بھ كار ميكار بستھ شدند ھمانھایي بودند كھ سایر كشورھا در آن زما

خروج وي از اتحادیة . جنگ، دیپلوماسي، خدعھ، خیانت، نقض معاھدات، و ترك متحدین -بندند كار مي
مقدس، و جلب حمایت فرانسھ و سربازان آن بھ قیمت تسلیم میالن بھ فرانسھ، جنایات بزرگي علیھ ایتالیا 

الملل استفادة از  برند و در جنگل كشمكشھاي بیقانون بین ھا بھ كار ميوسایل دنیوي، كھ كشور و آن. بودند
دانند، وقتي بھ وسیلة پاپي كھ متعھد بھ رعایت اصول مسیحیت است بھ كار افتد، ما را  آن را ضروري مي

مانند  - ھر خطري كھ براي كلیسا از جھت افتادن بھ تابعیت یك دولت قاھر در پیش بود. سازد آزرده مي
داد، برایش بھتر بود كھ تمام قدرت  اگر كلیسا مستملكات خود را از دست مي -یت آوینیون از فرانسھتابع

بھ مقاصد فقیر باشد تا طرق دنیایي را براي نیل  جلیلدنیوي خود را فداكند و مانند ماھیگیران دریاي 
  با اتخاذ چنین طرقي، و با صرف. سیاسیش بھ كار بندد

  .وجوھي براي نیل بھ ھدف، كلیسا كشوري را بھ دست آورد، اما ثلث عالم مسیحیت را از دست داد

اي  بیني نشده سزار بورژیا، پس از بھبود یافتن از مرضي كھ پاپ را كشتھ بود، خود را در خطرھاي پیش
توانست بیندیشد كھ او و پدرش در یك زمان از پا درآیند؟ وقتي كھ پزشكان مشغول  كھ مي. گرفتار یافت

ھایي را كھ از آنھا گرفتھ شده بودند پس گرفتند؛  خون گرفتن از او بودند، كولونا و اورسیني بزودي قلعھ
و پس از نشینھاي خود كردند؛  فرمانروایان مخلوع رومانیا، با تشویق ونیز، آغاز بھ بازستاندن امارت

كھ حال كامال عنان گسیختھ بودند، ممكن بود ھر لحظھ واتیكان را غارت كنند   مرگ آلكساندر، اوباش رم،
سزار چندتن مسلح بھ واتیكان . و پولھایي را كھ سزار براي پرداختن مواجب سربازانش الزم داشت بربایند

گونھ سزار عمل  نھ را تسلیم كند؛ بدینفرستاد و كاردینال كازانوئووا را بھ زور شمشیر واداشت تا خزا
دوكاتو  ٣٠٠,٠٠٠دوكاتو طال و معادل  ١٠٠,٠٠٠سربازان . قیصر پانزده قرن پیش از خود را تكرار كرد

او در ھمان زمان، براي آنكھ نیرومندترین دشمنش، كاردینال جولیانو . ظرف و جواھر براي سزار آوردند
چنین احساس كرد كھ اگر مجمع سري را وادار بھ انتخاب . رستاددال رووره، بھ رم نرسد، كشتي و نیرو ف

  .پاپي كھ با خودش مساعد باشد نكند، نابود خواھدشد

كاردینالھا اصرار كردند كھ نیروھاي سزار، اورسیني، وكولونا بیرون روند تا بتوان انتخاب پاپ را در 
سزار با سربازان خود بھ . م شدندھرسھ گروه بھ این خواست تسلی. محیطي خالي از وحشت انجام داد

چیویتاكاستالنا رفت، و حال آنكھ كاردینال جولیانو بھ ایتالیا وارد شد و نیروھاي مخاصم بورژیاھا را بھ 
ھاي مخالف در كالج كاردینالھا برسرانتخاب كاردینال  فرقھ ١۵٠٣سپتامبر  ٢٢در . مجمع سري ھدایت كرد

پیوس (او نام پیوس سوم را، بھ افتخار عم خود انئاسیلویو پیكولومیني . فرانچسكو پیكولومیني موافقت كردند
شصت و . او مردي بود با دانش و تقوا، ھرچند كھ پدر یك خانوادة بزرگ نیز بود. ، براي خود برگزید)دوم

با سزار روشي دوستانھ داشت و بھ او اجازه داد . كشید چھار سال داشت و از ورمي در پاي خود رنج مي
  .اكتبر درگذشت ١٨اما پیوس سوم در . ھ رم بازگرددكھ ب

تواند از انتخاب كاردینال دال رووره، كھ تواناترین فردكاردینالھا بود، جلوگیري  سزار دریافت كھ دیگر نمي
دریك مالقات خصوصي با جولیانو ظاھرًا قرار سازشي را گذاشت؛ بھ جولیانو پشتیباني كاردینالھاي . كند

  وعده كرد، و جولیانو نیز قول داد كھ اگر انتخاب شود،) ھ ھنوز بھ سزار وفادار بودندك(اسپانیایي را 
جولیانو چند كاردینال دیگر را، بھ . امارت او را بر رومانیا و فرماندھیش را بر نیروھاي پاپ تأیید كند
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و نام یولیوس ) ١۵٠٣اكتبر  ٣١(جولیانو دال رووره بھ پاپي انتخاب شد . زور رشوه، با خود ھمراه ساخت
  .یا یك آلكساندر بھتر است» قیصر«خواھد بگوید كھ او نیز  دوم را براي خود برگزید، چنانكھ گویي مي

بیني كرده  نوامبر بھ تعویق افتاد، زیرا منجمان اقتران سعد ستارگان را در آن روز پیش ٢۶تاجگذاري او تا 
  .بودند

وفائنتسا را محاصره كرد و قصد خود را بر تسخیر ھر ونیز منتظر ستارة سعد نشد؛ ریمیني را تصرف 
یولیوس بھ سزار . قسمت از رومانیا كھ بتوان پیش از تجھیز نیروھاي كلیسا بھ چنگ آورد اعالم داشت

سزار موافقت كرد و، بھ . دستور داد بھ ایموال برود و ارتش جدیدي براي حفاظت ایاالت پاپي فراھم كند
زا، بھ اوستیا رفت؛ در اوستیا فرماني از پاپ بھ او رسید كھ از حاكمیت خود منظور سفر با كشتي بھ پی

داد بیماري قوة قضاوتش را  سزار در اینجا مرتكب خبطي شد كھ نشان مي. بردژھاي رومانیا دست بكشد
بایست بر او آشكار باشد كھ اكنون با  مخدوش ساختھ است؛ از اجراي فرمان پاپ خودداري كرد؛ ھرچند مي

یولیوس بھ او امر كرد بھ رم بازگردد؛ سزار . دي طرف است كھ الاقل بھ قدر خود او نیرومند استمر
گویدوبالدو، كھ اكنون بھ حكومت اوربینو . رم در خانة خود زنداني شد  اطاعت كرد، اما پس از ورود بھ

سزار . ط شده رفتبازگشتھ و بھ فرماندھي ارتشھاي پاپ نیز منصوب شده بود، بھ مالقات بورژیاي ساق
خود را در برابري مردي كھ بھ دست او از حكومت افتاده و اموالش تاراج شده بود خاضع نشان داد، 

ھاي گرانبھا را كھ از غارت اوربینو باقي مانده  ھا را بھ اوگفت، برخي از كتابھا و پرده  كلمات سري قلعھ
چزنا و فورلي تا آزادي سزار از قبول . شفیعش شود بودند بھ او بازگرداند، و از او استدعا كرد كھ نزد پاپ

كلمات سري و تسلیم دژھا امتناع كردند؛ یولیوس آزاد ساختن سزار را مشروط بھ این كرد كھ او سرداران 
لوكرس متضرعانھ از شوھر خود خواست كھ بھ برادرش یاري كند، آلفونسو . خود را بھ تسلیم وا دارد

استھ متوسل شد، اما او / آنگاه بھ ایزابال د. ھیچ كار نكرد) امارت نرسیده بودچون ھنوز ولیعھد بود و بھ (
. دانستند كھ یولیوس دوم مردي راسخ است نیز خواھشش را انجام نداد؛ شاید او و آلفونسو ھر دو مي

ت سرانجام، سزار بھ حامیان وفادار خود فرمان تسلیم داد؛ پاپ وي را آزاد ساخت و او ھم بھ ناپل گریخ
  ).١۵٠۴آوریل  ١٩(

شجاعت سزار زودتر از عقل سلیمش بھ . نامھ داد  در ناپل گونتسالو د كوردووا او را خوشامد گفت و امان
) نزدیك لگھورن(خواست آن را با كشتي بھ پیومبینو  جا آمد؛ از این رو نیروي كوچكي تجھیز كرد و مي
سالو دستگیر شد؛ یولیوس؛ كھ مصمم بود نگذارد سزار ببرد كھ بھ فرمان فردیناند پادشاه اسپانیا توسط گونت

در ماه اوت سزار بھ . را بھ آن عمل تحریض كرده بود» شاه كاتولیك«یك جنگ خانگي بھ راه اندازد، 
زن بیوفایي دیدة او بھ برادر . لوكرس باز براي آزادي او كوشید. اسپانیا برده شد و در آنجا بھ زندان افتاد

، پس از دو ١۵٠۶پادشاه ناوار متوسل شد؛ طرح فرار تھیھ شد؛ و سرانجام، در نوامبر آلبره / خود ژان د
بزودي فرصتي یافت تا محبت . سال حبس، سزار دوباره خود را مردي آزاد دید و بھ دربار ناوار رفت

  یكي از امراي زیردست شاه ناوار بھ نام كنت لرن بر مخدوم خود شوریده . آلبره را تالفي كند

سزار قسمتي از ارتش ژان را براي حملھ بھ دژ ویانا ھدایت كرد؛ كنت از دژ بیرون آمد و بر سزار  بود؛
كنت، . ھجوم برد و سزار ھجوم او را دفع كرد و شكست خوردگان را با تھوري زیاده از حد تعقیب نمود

رار كردند؛ خود او با كھ نیروھاي خود را تقویت كرده بود، دوباره بھ سزار حملھ كرد؛ قواي اندك سزار ف
در آن ). ١۵٠٧مارس  ١٢(یكي از ھمراھانش پایداري كرد، و چندان جنگید كھ بھ ضرب شمشیر كشتھ شد 

  .ویك سال داشت ھنگام سي

توانیم  در وجود سزار عواملي وجود داشتند كھ ما نمي. این مرگ پرافتخاري براي یك زندگي نامنزه بود
كردن زن وفادارش، رفتار او با زنان بھ عنوان وسایل لذت زودگذر،  غرور بیشرمانة او، ترك: بپذیریم

مانند ھنگامي كھ نھ تنھا جولیو وارانو فرمانرواي كامرینو را محكوم  -قساوت اتفاقي او نسبت بھ دشمنانش
این . بھ مرگ كرد، بلكھ دو فرزند او را نیز كشت، و ظاھرًا فرمان مرگ دو برادر مانفردي را صادر كرد

معموال براین اصل . اي با بخشایشگریھاي مردي كھ ھمنام او بود منافات داشت حمیھا بھ طرز بیشرمانھبیر
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او خود را در دروغ محاط یافتھ و توانستھ بود . سازد اي را مجاز مي استوار بود كھ ھدف ھرگونھ وسیلھ
است كھ از قتل برادرش تقریبًا مسلم . دروغھاي بھتري بگوید، تا ھنگامي كھ یولیوس بھ او دروغ گفت

شاید در نتیجة . جوواني مبرا بود؛ اما شاید اوباشي را كھ بھ دوك بیشلیھ حملھ كردند او بر انگیختھ بود
فقط مرگ او بود كھ پرتویي . بیماري قدرت مقابلھ با بدبختیھاي خود را با رشادت و وقار از دست داده بود

  .از نجات بر زندگیش افكند

نیرومند شدن او بھ آن سرعت، فراگرفتن ھنر رھبري، سوداي سیاسي، و جنگ . یز داشتھذا محسناتي ن مع
او مأموریت مشكل بازگرداندن قدرت . اي بود كھ در او وجود داشت العاده بھ آن تندي، مستلزم قابلیت فوق

ایل جویي در وس الجیشي، و صرفھ انگیز، مھارت سوق پاپ را در مستملكات پاپ با سرعت، حركات شگفت
ترین  چون قدرت حكومت را نیز مانند نیروي فتح دارا بود، براي رومانیا عادالنھ. بخوبي انجام داده بود

وقتي فرمان یافت كھ رومانیا را از وجود گردنكشان پاك كند، . حكومت و سعادتمندترین صلح را تأمین كرد
با احساس غرور از . از آن كند توانست برتر با چنان سرعتي عمل نمود كھ خود یولیوس قیصر مشكل مي

این رؤیا عبارت . چنین موفقیتھایي شاید در محقق ساختن رؤیاي پترارك و ماكیاولي قدري شتاب كرده بود
بود از تأمین چنان اتحادي براي ایتالیا كھ آن كشور بتواند دربرابر قدرت متمركز فرانسھ و اسپانیا مقاومت 

  اما فتوحات او، روشھایش،. حتي اگر این اتحاد بھ زور جنگ و فتح حاصل شود .كند

بیني وي سبب شده بود كھ، بھ جاي نجات دھندة  ھاي تند غیرقابل پیش نیرویش، استتار مرموز او، و حملھ
  .كردند یت او كماالت ذھنیش را خراب مينقایص شخص. ایتالیا، مایة وحشت آن كشور شود

او در سالھاي آخر عمر خویش تباین شدیدي، ازحیث فروتني و سعادت، . اما لوكرس گوھر دیگري داشت
اش داشت؛ او كھ در رم ھدف تیر تھمت بود، در فرارا بھ منزلة نمونة فضیلت زنانھ  با برادر از عزت افتاده

با كمي . آنجا كوشید تا خوفھا و محنتھاي گذشتھ را فراموش كند در. نزد اھالي آن شھر محبوبیت داشت
. اي سخاوتمندانھ بھ رفع احتیاجات دیگران پیدا كرد خویشتنداري، نشاط جواني خود را بازیافت و عالقھ

» زیباترین دوشیزه«ستودند و  آریوستو، تبالدئو، بمبو، وتیتو و اركولھ ستروتتسي در اشعار خود او را مي
كوشید تا خود نقش آبالر و  شاید بمبو مي. زد آمیز نمي كس براین توصیف چشمك طعنھ یدند؛ و ھیچنام مي

اسپانیایي، ایتالیایي، : رفت لوكرس در این موقع تاحدي زباندان بھ شمار مي. لوكرس نقش ھلوئیز را ایفا كند
ند كھ بھ تمام این زبانھا شعر گوی. خواند مي» كمي التیني و كمتر از آن یوناني«زد، و  و فرانسھ حرف مي

اي از اشعار ستروتتسي را كھ خود چاپ كرده بود بھ او اختصاص داد، و  آلدوس مانوتیوس نسخھ. گفت مي
  .در دیباچة آن اشاره كرده بود بھ اینكھ لوكرس وعدة مساعدت بھ كار بزرگ چاپ آن كتاب را داده است

ت كھ چھار پسر و یك دختر براي سومین شوھر خود ھا، لوكرس وقت آن یاف در میان تمام این مشغلھ
، چون ١۵٠۶در . آلفونسو، بھ روش نسبتًا خونسردانة خود، از او بسیار راضي و مسرور بود. بیاورد

السلطنگي خود برگزید، و او وظایف خود را  فرصتي یافت كھ از فرارا خارج شود، لوكرس را بھ نایب
لي فرارا مایل شدند آلكساندر را، براي اینكھ یك بار سرپرستي واتیكان چنان با حسن تدبیر انجام داد كھ اھا
  .را بھ او محول كرده بود، ببخشایند

در سالھاي آخر عمر كوتاھش خود را وقف تربیت فرزندانش كرد، بھ اجراي خدمات خیریھ ھمت گماشت، 
خود را زاد، اما كودك  ھفتمین فرزند ١۵١٩ژوئن  ١۴در . و از وابستگان متورع فرقة فرانسیسیان شد

ژوئن، درسي ونھ سالگي، درگذشت؛  ٢۴در . او دیگر از بستر زایمان برنخاست. مرده بھ دنیا آمد
  .اش گناه كرده بودند، چشم از جھان فرو بست گونھ، زني كھ بیش از آنچھ مرتكب گناه شده باشد درباره بدین

  فصل ھفدھم
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  یولیوس دوم

١۵١- ٠٣۵١٣  

I - جنگجو  

تصویر ژرف و متفحصي را كھ رافائل از یولیوس رسم كرده است در برابر خود قرا دھیم، خواھیم اگر ما 
سرستبري . دید كھ جولیانو دال رووره یكي از نیرومندترین اشخاصي بود كھ بر مسند پاپي تكیھ زده بودند

ھ نشانة كھ از شدت فرسودگي و خضوع دیرگاه خم شده است، ابروي پھن باالجستھ، بیني بزرگي ك
جنگدوستي است، چشمان فرورفتة نافذ، لبان بر ھم فشرده از تصمیم، دستھایي كھ با خاتمھاي قدرت سنگین 

این است آن مردي كھ ایتالیا را : اي مھموم كھ نمودار سرخوردگي از ناكامیھاي قدرت است شده، و چھره
ساخت، كلیساي سان پیترو را  ده سال در جنگ و اغتشاش نگاه داشت، آن را از ارتشھاي خارجي آزاد

ویران كرد، برامانتھ و صد ھنرمند دیگر را بھ رم آورد، میكالنژ و رافائل را كشف كرد و پرورش داد و 
ھدایت نمود، و بھ واسطة آنھا كلیساي نوین سان پیترو، سقف زیباي نمازخانة سیستین، و نقوش اطاقھاي 

  .د واقعياین بود یك مر - واتیكان را بھ جھان ھدیھ كرد

؛ چون )١۴۴٣(در محلي نزدیك ساوونا متولد شد . خوي تند او شاید از ھنگام والدت با او ھمراه بود
وھفت سالگي بھ مقام كاردینالي رسید؛ و پیش از آنكھ بھ پاپي  برادرزادة سیكستوس چھارم بود، در بیست

بیش از . ال در آن منصب بماندوسھ س پنداشت، مدت سي یعني بھ مقامي برسد كھ آن را حق مسلم خود مي
سایر ھمگنانش بھ تجرد اجباري وفادار نماند؛ رئیس تشریفاتش در واتیكان بعدھا اظھار كرد كھ پاپ 

سھ دختر . از شكل برگشتھ است» مرض فرانسوي«گذارد پایش را ببوسند، زیرا بھ سبب  یولیوس نمي
آن  -كھ فرصتي براي ابراز مھر پدري نداشت نامشروع داشت، اما چندان سرگرم جنگیدن با آلكساندر بود

او آلكساندر را بھ این . آزرد مھر غیرقابل كتماني كھ آلكساندر با ابراز آن ریاكاري دلبستة بشر را مي
  كرد، وي داشت، شایستگي او را براي مقام پاپي انكار مي عنوان كھ اسپانیایي متجاوزي است دشمن مي
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  یولیوس دوم؛ كاخ پیتي، فلورانس،تك چھرة پاپ : رافائل

حتي با دعوت  - كوشید خواند، و تا آنجا كھ قدرت داشت براي برافكندن او مي را فریبكار و غاصب مي
  .فرانسویان بھ تجاوز بھ ایتالیا

اگر یك یا دو مورد (طینت بود  پاپ بورجا با نشاط، دموي، و خوش. او ظاھرًا نقطة مقابل آلكساندر بود
الغضب بود؛  ؛ یولیوس سختگیر، تندخو، بیحوصلھ، و سریع)ن احتمالي اشخاص را مستثنا كنیممسموم ساخت

آلكساندر با واسطة . پرداخت، و ھرگز جز بھ ھنگام جنگ خوشحال نبود ازجنگي بھ جنگ دیگر مي
تر سالھ بھ سربازي تبدیل شده بود؛ از لباس نظامي بیش جنگید ویولیوس شخصًا؛ این پاپ شصت دیگران مي

خواست ھمواره  داشت و مي برد تا از جامة روحاني؛ اردوكشي و محاصرة شھرھا را دوست مي لذت مي
درپي  توانست بازي كند، اما یولیوس پي آلكساندر مي. گیري توپھا و اجراي حملھ بھ دشمن باشد ناظر نشانھ

توانست  آلكساندر مي. نشست پرداخت و ھرگز آسوده نمي از یك عمل بزرگ بھ یك اقدام مھم دیگر مي
داشت آنچھ را كھ دربارة مردم  یافت؛ زیرا دوست مي دیپلومات باشد، اما یولیوس دیپلوماسي را مشكل مي

و این عیب بھ «رفت،  غالبًا زبانش در خشونت و شدت از حد معقول فراتر مي: اندیشد بھ آنان بگوید مي
شناخت؛ ھرچند در  یز مانند زبانش حدي نميشجاعتش ن» .شد طرزي محسوس با افزایش سن او شدیدتر مي

  .افكند شد، با جستن برروي دشمنان بھ محض بھبود یافتن، آنان را بھ حیرت مي اردوكشیھا گھگاه بیمار مي

مانند آلكساندر مجبور شده بود براي ھموار كردن راه خود بھ مسند پاپي چند كاردینال را بخرد، اما این 
اگر چھ بھ اصالحات حاد و سریعي دست . صادر كرد تقبیح نمود ١۵٠۵ل عمل را در توقیعي كھ بھ سا

. كرد پرستي را تقریبًا بكلي برانداخت و ندرتًا خویشاوندان خود را بھ مقامي منصوب مي نزد، خویش
كرد، و افراط او در اعطاي  ھذا، در فروختن عواید اوقاف و ترفیعات از آلكساندر پیروي مي مع
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عایدات خود . پیترو، موجب خشم آلمان شده بود ور اصرارش در ساختن كلیساي سانط آمرزشنامھ، ھمین
پرداخت، و براي لئو مبلغي درخزانھ  كرد، مخارج جنگ و ھنر را بھ موازات ھم مي را خوب اداره مي

در رم نظم اجتماعي را، كھ در سالھاي آخر زندگي آلكساندر مختل شده بود، برقرار كرد، و . باقي گذاشت
اورسیني و كولونا را رخصت داد تا . ر ایاالت كلیسا با انتصابات و سیاستھاي خردمندانھ فرمان راندب

ھاي مقتدر را، از طریق وصلت با خویشاوندان خود، بھ  ھاي خود را دوباره اشغال كنند، و این خانواده قلعھ
  .مقام پاپ وفادار ساخت

ت و نیمي از مساعي آلكساندر و سزار بورژیا را خنثاشده وقتي بھ قدرت رسید، ایاالت كلیسا را آشفتھ یاف
؛ جوواني سفورتسا بھ پزارو بازگشتھ بود؛ )١۵٠٣(ونیز فائنتسا، راونا، و ریمیني را گرفتھ بود . دید

خاندان بالیوني دوباره بھ پروجا تسلط یافتھ بودند؛ و خاندان بنتیوولیو بر بولونیا چیره شده بودند؛ از دست 
یولیوس نیز مانند آلكساندر معتقد بود كھ . ات این شھرھا دیوانخانة پاپ را بھ انحالل تھدید كردرفتن عاید

  استقالل روحاني كلیسا مستلزم تملك دایمي ایاالت 

برضد دشمنان ایتالیاییش، ھمان اشتباھات  -و ھمچنین آلمان و اسپانیا -پاپي است؛ و با دعوت فرانسھ
ھ با فرستادن ھشت ھزار سرباز در ازاي سھ منصب كاردینالي موافقت فرانس. آلكساندر را مرتكب شد

 ١۵٠۶در اوت . كرد؛ ناپل، مانتوا، اوربینو، فرارا، و فلورانس تعھد كردند كھ نیروھاي كوچكي بفرستند
رم را  - چھارصد سوار، مستحفظین سویسي پاپ، وچھار كاردینال –یولیوس در رأس قواي مختصر خود 

الدو، دوك اوربینو، كھ دوباره بھ امارت خود بازگردانده شده بود، فرماندھي نظامي گویدوب. ترك كرد
اي طي چندین قرن  چنین منظره -كرد دار بود؛ اما خود پاپ در رأس قواحركت مي نیروھاي پاپ را عھده

اي را  دیھكرد نخواھد توانست چنین اتحا جان پائولو بالیوني، كھ فكر مي. ھرگز در ایتالیا دیده نشده بود
من گناھان بزرگ شما را «: پاپ زیر لب گفت. شكست دھد، بھ پاپ تسلیم شد و تقاضاي بخشایش كرد

» .سازم آنھا وادار مي  اید شما را بھ دادن كفارة ھمة بخشایم، اما براي اولین گناه كوچكي كھ مرتكب شده  مي
ارد پروجا شد، و وقتي از دروازه گذشت با اطمینان از اقتدار مذھبي خود، یولیوس فقط با گارد كوچكي و

توانست بھ سربازانش فرمان دستگیر كردن او و بستن  كھ مستحفظینش ھنوز نرسیده بودند، بالیوني مي
ماكیاولي، كھ در آن نزدیكي ایستاده بود، از اینكھ بالیوني فرصت . ھا را بدھد، اما جرئت نكرد دروازه

توانست بھ كاري دست زند كھ نامش را جاودان  او مي«. ت شدگرانبھایي را از دست داده است در شگف
توانست براي نخستین بار بھ كشیشان نشان دھد كھ چگونھ كسي كھ مثل خود آنان زندگي و  او مي. سازد

توانست بھ عملي دست زند كھ بزرگیش برتمام رسواییھا و  او مي. كند كم مورد احترام است حكومت مي
یاولي نیز مانند بیشتر ایتالیاییان با قدرت دنیوي پاپھا، و با خودپاپھا كھ شاه نیز ماك» .خطرات آتي بچربد
نھاد تا بھ شھرت پس  اما بالیوني بھ سرخود، و شاید ھم بھ روح خویش، بیشتر ارج مي. بودند، مخالف بود

  .از مرگ

خود را از راھھاي ارتش كوچك . یولیوس مدت زیادي در پروجا توقف نكرد؛ ھدف حقیقي او بولونیا بود
كردند، متوجھ  سخت آپنن بھ چزنا رھبري كرد، و سپس، ھنگامي كھ فرانسویان از مغرب بھ آن حملھ مي

در این فرمان . یولیوس حملھ را با صدور فرمان تكفیر خاندان بنتیوولیو واعوانشان تقویت كرد. بولونیا شد
م گناھانش بخشوده خواھد شد؛ این طرز جدیدي از وعده داده شده بود كھ ھركس ھریك از آنان را بكشد، تما

شد بھ  جوواني بنتیوولیو فرار كرد، و یولیوس بر تخت رواني كھ روي دوش مردان حمل مي. جنگ بود
نوامبر  ١١(شھر وارد شد و بھ منزلة نجات دھندة مردم از ظلم مورد استقبال و تحسین قرار گرفت 

سان پترونیو بسازد، و بعد بھ رم  ستبري از او براي دروازة بھ میكالنژ دستور داد كھ مجسمة). ١۵٠۶
در آن شھر سوار بر ارابة ظفر از خیابانھا گذشت و مردم او را ھمچون قیصري فاتح تھنیت . بازگشت

  .گفتند

اما ونیز ھنوز فائنتسا، راونا، و ریمیني را دردست داشت، و گویي ھنوز بھ روحیة جنگجویانة پاپ درست 
یولیوس، با بھ خطر انداختن ایتالیا بھ خاطر بازگرفتن رومانیا، فرانسھ و آلمان و اسپانیا را . بودنبرده  پي

  بعدًا خواھیم دید. دعوت كرد) ونیز(براي منكوب ساختن ملكة آدریاتیك 
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البتھ نھ براي یاري بھ یولیوس،  -)١۵٠٨(كھ آن كشورھا در اتحادیة كامبره چگونھ با قدرت جواب دادند 
جھت مثلھ كردن ایتالیا وارد عمل شدند؛ در الحاق بھ آنھا، یولیوس نفرت قابل توجیھ خود را از ونیز  بلكھ

كردند، یولیوس  درحالي كھ متحدینش با ارتشھاي خود بھ ونیز حملھ مي. برمھر ایتالیا برتري داد
پاپ . ونیز صادر كردصریحترین توقیعات تكفیر و منع مراسم مذھبي را كھ تاریخ بھ خود دیده است علیھ 

فاتح شد؛ ونیز شھرھاي گرفتھ شده از كلیسا را بھ آن بازگرداند و ننگینترین شرایط را پذیرفت؛ فرستادگان 
ونیز طي تشریفات طوالني، و با زانوزدن در برابر پاپ، عفو او و الغاي فرمان منع و تكفیر را تحصیل 

یاري خود نادم شده بود، سیاست خویش را تغییر داد یولیوس كھ حال از دعوت فرانسھ بھ ). ١۵١٠(كردند 
و تصمیم گرفت فرانسویان را از ایتالیا براند، و خود را متقاعد ساخت كھ این تغییر سیاست مشیت خداوند 

، »خواست خدا بود«وقتي سفیر كبیر فرانسھ فتح فرانسویان را بر ونیز اعالم كرد و بھ او گفت . بوده است
  »!خواست شیطان بود«: خ دادیولیوس با خشم پاس

فرارا تیول مسلم پاپ بود؛ اما بھ واسطة . پاپ حال چشم جنگ طلب خود را بھ فرارا متوجھ ساخت
پرداخت؛ بھ  امتیازاتي كھ آلكساندر ھنگام نامزدي لوكرس بھ آن داده بود، فقط خراج مختصري بھ پاپ مي

بھ تقاضاي پاپ، از صلح كردن با ونیز بھ دستور آلفونسو، پس از پیوستن بھ جنگ علیھ ونیز  عالوه، دوك
یولیوس تصمیم گرفت كھ فرارا را كامًال بھ یكي از . او خودداري كرد و در اتحاد با فرانسھ پایدار ماند

كھ در آن داماد ) ١۵١٠(او نبرد خود را با صدور یك توقیع تكفیر دیگر آغاز كرد . ایاالت پاپي تبدیل كند
یولیوس بدون اشكال زیاد، و . خوانده شده بود» پسر بیعدالتي و ریشة خسران«دیگر یك پاپ براي یك پاپ 

ھنگامي كھ نیروھایش در آنجا مشغول استراحت بودند، اشتباه رفتن بھ . با كمك ونیز، مودنا را تسخیر كرد
دریافت  ناگھان بھ او خبر رسید كھ ارتش فرانسھ، كھ دستور كمك بھ آلفونسو را. بولونیا را مرتكب شد

نیروھاي پاپ دورتر از آن بودند كھ بھ یاري او بشتابند؛ در داخل . كرده بود، بھ دروازة شھر رسیده است
بولونیا فقط نھصد سرباز بود؛ و مردم شھر، كھ از كاردینال آلیدوزي نمایندة پاپ ستم دیده بودند، براي 

اي ناامید شد  ھ از تب بھ بستر افتاده بود، لحظھیولیوس، ك. مقاومت در برابر فرانسویان قابل اطمینان نبودند
و بھ فكر زھر خوردن افتاد؛ نزدیك بود معاھدة ننگیني را با فرانسھ امضا كند كھ قواي كمكي اسپانیا و 

  .فرانسویان عقب نشستند، و یولیوس آنھا را با تكفیر شدیدي بدرقھ كرد. ونیز در رسیدند

. د كھ یولیوس نیروھاي خود را براي تسخیر آن ضعیف دانستدر ھمان ضمن فرارا طوري مسلح شده بو
خواست از افتخار نظامي بینصیب بماند، نیروھاي خود را شخصًا براي محاصرة میراندوال، یكي  چون نمي

وھشت سال داشت، با جنگیدن  حال گرچھ شصت). ١۵١١(از پاسگاھھاي مقدم امارات فرارا، ھدایت كرد 
الجیشي را تحت نظر  رفت، شوراھاي سوق در برف عمیق راه مي. را شكست در زمستان تمام سنن رزمي

  داد، عملیات را رأسًا ھدایت  خود تشكیل مي

داد كھ زندگي سربازي را  نمود، نشان مي ھاي خود را بازدید مي  كرد، عده و موضع توپھا را تعیین مي
خندیدند، اما  ه سربازان بھ او ميگا. جست  دارد، و در رجزخواني بر ھر جنگجویي پیشي مي دوست مي

وقتي تیر دشمن یكي از خدمتكاران او را كشت، او بھ قسمتھاي دیگر جبھھ . ستودند غالبًا شجاعت او را مي
اش را در برابر  رفت؛ وقتي این قسمتھا نیز تحت آتش توپخانة میراندوال واقع شد، درحالي كھ شانة خمیده

میراندوال پس از دو ھفتھ مقاومت تسلیم . ، بھ جاي اول خود بازگشتانداخت خطر مرگ با القیدي باال مي
شاید طبق یك قرار قبلي میان . پاپ فرمان داد كھ تمام سربازان فرانسوي مقیم شھر كشتھ شوند. شد

او شھر را از غارت مصون داشت، . میراندوال و فرانسھ تمام سربازان فرانسوي شھر را ترك كرده بودند
ھ خوراك سربازان و پول الزم براي ارتش را با فروش ھشت منصب كاردینالي جدید تأمین و ترجیح داد ك

  .كند

خواست در بولونیا استراحت كند، اما شھر بزودي از طرف ارتش فرانسھ محاصره شد؛ او بھ  پاپ مي
لع شدة مردم بازگشت ستمگر خ. ریمیني گریخت و فرانسویان خاندان بنتیوولیو را بھ امارت بازگرداندند

اي را كھ میكالنژ از  اي را كھ یولیوس بنا نھاده بود ویران كردند، مجسمھ خود را باشادي تھنیت گفتند؛ قلعھ
آلفونسو برنز آن را بھ مصرف . او ساختھ بود فرو آوردند و آن را بھ نام آلفونسو، دوك فرارا، فروختند
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یولیوس توقیع دیگري صادر و طي آن تمام . داد ساختن توپي رساند كھ آن را، بھ افتخار پاپ، الجولیا نام
نیروھاي فرانسوي این تكفیر را با . كساني را كھ قدرت او را در بولونیا برانداختھ بودند تكفیر كرد

در ریمیني یولیوس بھ در كلیساي سان فرانچسكو سندي بھ امضاي نھ . بازگرفتن میراندوال پاسخ گفتند
در پیزا خواستار  ١۵١١دگان تشكیل یك شوراي عام را در اول ستپامبر امضا كنن. كاردینال ملتصق یافت

  .شده بودند تا دربارة رفتار پاپ تحقیق كند

یولیوس، درحالي كھ سالمت خود را از دست داده و از فرط بدبختي از پا افتاده بود، بھ رم بازگشت، اما بھ 
  :گوید گویتچاردیني مي. شكست سر فرود نیاورد

نویسان  داد كھ اسطوره را سخت ناامید یافتھ بود، وجناتش او را داراي صفاتي نشان مي گرچھ پاپ خود
آمد، با خوردن بھ زمین،  آنتایوس ھر بار كھ با نیروي ھركول از پاي درمي. گفتند دربارة آنتایوس مي

مھموم بھ نظر روزي ھمان اثر را در پاپ داشت زیرا وقتي كھ بیش از پیش نومید و  تیره. شد نیرومندتر مي
  .خاست شد و با صالبت و استقامت فكري بیشتر، مصممتر از ھر بار، برمي اش قویتر مي رسید، روحیھ مي

آوریل  ١٩براي مقابلھ باكاردینالھاي ناراضي، او فرماني براي احضار یك شوراي عام در كاخ التران در 
ھنگامي كھ نزدیك بھ . سھ تشكیل دھدكوشید تا اتحاد سھمگیني علیھ فران روزوشب مي. صادر كرد ١۵١٢

مدت سھ روز با مرگ دست بھ گریبان بود؛ در ). ١۵١١اوت  ١٧(كامیابي بود، بھ مرض سختي دچار شد 
اوت چندان بیھوش ماند كھ كاردینالھا براي تعیین جانشینش مجمع سري را تشكیل دادند؛ در ھمان  ٢١

  ھ قیام ھنگام، پومپئوكولونا، اسقف ریتي، اھالي رم را ب

اوت یولیوس بھ ھوش آمد و برخالف دستور  ٢٢اما در . علیھ سلطة پاپ و تأسیس جمھوري دعوت كرد
پزشكانش مقدار معتنابھي شراب نوشید؛ با شفا یافتن خود ھمھ را بھ شگفت انداخت و بسیار كسان را ناامید 

ادیة مقدسي از دولت پاپ، اكتبر اعالم كرد كھ اتح ۵در . كرد؛ نھضت جمھوریخواھي یكباره زایل شد
. نوامبر ھنري ھشتم از طرف انگلستان بھ این اتحادیھ پیوست ١٧ونیز، و اسپانیا تشكیل داده است؛ در 

چون بدین گونھ تقویت شد، كاردینالھایي راكھ براي تشكیل شوراي عام در پیزا اقدام كرده بودند خلع كرد و 
شاه فرانسھ، شوراي شھر فلورانس اجازة تشكیل شوراي بھ فرمان پاد. تشكیل آن شورا را ممنوع ساخت

ممنوع را در پیزا صادركرد؛ یولیوس بھ فلورانس اعالن جنگ داد و براي بازگرداندن خاندان مدیچي بھ 
وھفت كشیش با نمایندگان پادشاه فرانسھ و  گروھي مركب از بیست. سازي كرد حكومت آن شھر زمینھ

؛ اما اھالي شھر چنان قیافة تھدیدآمیز )١۵١١نوامبر  ۵(پیزا گردآمد برخي از دانشگاھھاي فرانسھ در 
؛ آنجا، تحت حفاظت )نوامبر ١٢(داشتند و فلورانس چندان كراھت داشت كھ اعضاي شورا بھ میالن رفتند 

  . ھاي مردم در امان باشد پادگان فرانسوي، شورا توانست تاحدي از طعنھ

سویسیھا را بھ وسیلة پول با . فان فاتح شد، دوباره بھ جنگ روكردیولیوس ھمینكھ در این نبرد علیھ اسق
خود ھمراه كرد، و یك ارتش سویسي براي حملھ بھ فرانسویان درمیالن فرستاده شد؛ آن حملھ بھ موفقیت 

  ، فرانسویان، بھ)١۵١٢آوریل  ١١(در یكشنبة عید قیام مسیح . نینجامید وسویسیھا بھ ایاالت خود بازگشتند
دھي گاستون دوفوا و با كمك قطعي توپخانة آلفونسو، بر ارتش مختلط اتحادیھ در راونا پیروزشدند؛ فرمان

كاردینالھاي یولیوس از او استدعا كردند كھ صلح كند، ولي او . تقریبًا تمام رومانیا بھ دست فرانسویان افتاد
. گرفت؛ یولیوس بھ این اعالم خندیدشورا در میالن فتح فرانسویان را با اعالم خلع پاپ جشن . امتناع كرد

مھ با تخت روان بھ كاخ التران رفت و پنجمین شوراي التران را گشود؛ اما بزودي آن را بھ حال  ٢در 
  .خود رھا كرد و با شتاب بھ میدان نبرد بازگشت

با پول  مھ اعالم كرد كھ آلمان علیھ فرانسھ بھ اتحادیة مقدس پیوستھ است، سویسیھا، كھ باردیگر ١٧در 
تطمیع شده بودند، از طریق تیرول وارد ایتالیا شدند و بھ سوي ارتش فرانسھ پیش راندند؛ این ارتش بھ 

فرانسویان، كھ اكنون تعدادشان از دشمن بسیار كمتر بود، راونا، . علت مرگ رھبرش از ھم گسیختھ بود
خاندان . نشیني كردند فرانسھ عقببولونیا، و حتي میالن را ترك گفتند، و كاردینالھاي مخالف پاپ بھ 
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ازاین فرصت براي تصرف . بنتیوولیو بار دیگر گریختند، و یولیوس دوباره مالك بولونیا و رومانیا شد
توانست بھ تسخیر فرارا، كھ دیگر بھ یاري فرانسھ دلگرم نبود،  پارما و پیاچنتسا نیز استفاده كرد؛ وحال مي

نامھ بدھد، بھ رم بیاید و تقاضاي عفو و  كھ، چنانچھ پاپ بھ او امان آلفونسو پیشنھاد كرد. امیدوار باشد
یولیوس آن پیشنھاد را پذیرفت؛ آلفونسو آمد و با مھرباني مورد عفو قرار گرفت؛ اما . شرایط صلح كند

  اعتبار اعالم  نامة اورا بي وقتي كھ از تعویض فرارا با ناحیة كوچك آستي امتناع كرد، پاپ امان

) آلفونسو(نامة پاپ را بھ دوكا  فابریتسیو كولونا، كھ امان. و را تھدید بھ دستگیري و حبس كردنمود و ا
آلفونسو پس . رسانده بود، حیثیت خود را در خطر دید؛ ازاین رو بھ آلفونسو یاري كرد تا از رم فرار كند

باروھاي خود را از از گذشتن از چند حادثة سخت، بھ فرارا بازگشت و در آنجا مسلح ساختن دژھا و 
  .سرگرفت

اي ازعلل مزاجي، بھ   ، با مجموعھ١۵١٣دراواخر ژانویة . حال دیگر كارمایة دیو آساي پاپ تمام شده بود
مرض «گفتند كھ رنج او دنبالة  اي دربارة بیماري او وجود داشت؛ برخي مي شایعات بیرحمانھ. بستر افتاد
وقتي كھ دیگر . كھ نتیجة افراط در اكل و شرب استداشتند  است؛ بعضي دیگر اظھار مي» فرانسوي

معالجات در شفایش مؤثر نیفتاد، دستور دفن و كفن خود را داد، بھ شوراي التران توصیھ كرد كھ كار خود 
را بالانقطاع ادامھ دھد، اعتراف كرد كھ گناھكار بزرگي است، باكاردینالھاي خود وداع كرد، و با ھمان 

تمام مردم رم در مرگ او سوگواري كردند و ). ١۵١٣فوریة  ٢٠(زندگي كرده بود رشادتي مرد كھ با آن 
  .اي براي وداع با جنازة او و بوسیدن پاھایش گردآمدند جمعیت بیسابقھ

براي ارزیابي كامل موضع یولیوس در تاریخ، الزم است او را در جنبة ناجي ایتالیا، باني كلیساي 
اما معاصرانش او را بیشتر بھ . درمیان پاپھا مورد بررسي قرار دھیمپیترو، و بزرگترین حامي ھنر  سان

اینان از انرژي خارج از حساب . نگریستند، و در این نگرش ھم محق بودند چشم سیاستمدار و جنگجو مي
ترسیدند؛ اما در وراي شدت او، روحي را احساس  او، لعنتھاي او، و خشم ظاھرًا آرام ناشدني وي مي

دیدند كھ اوھمان قدر با خشونت و بدون تردید از  آنان مي بودقادر بھ اعمال عطوفت و رحم كردند كھ  مي
 كردند؛ با این تفاوت كھ او ھرگز درصدد بزرگ كردن خانوادة كند كھ بورژیاھا مي ایاالت پاپي دفاع مي

لرزیدند و وسایلي  ستودند؛ حتي وقتي كھ از تندزباني او مي خود نبود؛ ھمھ بھ جز دشمنانش اھداف او را مي
او برایاالت بازگرفتھ شده بھ ھمان . نگریستند برد بھ دیدة مذمت مي  را كھ براي پیشرفت منظور بھ كار مي

ت پاپي از آن پس نسبت بھ كلیسا وفادار كرد، اما فتوحاتش دوام یافتند و ایاال خوبي بورژیاھا حكومت نمي
مانند ونیز، لودوویكو، و  - یولیوس نیز. بھ قدرت دنیوي پاپھا خاتمھ داد ١٨٧٠ماندند، تاھنگامي كھ انقالب 

با دعوت ارتشھاي خارجي بھ ایتالیا مرتكب خطا شد، اما از پیشینیان و جانشینانش بھتر توانست  - آلكساندر
شاید او ضمن نجات دادن ایتالیا آن را ضعیف . ھا پس از استفاده از آنھا، آزاد سازدایتالیا را از این نیرو

توانند مناقشات خود را با جنگ در سرزمین آفتاب  آموخت كھ چگونھ مي» بربرھا«نیز ساخت و بھ 
در بزرگي اوعناصر ظلم وجود داشت؛ درحملھ بھ فرارا و گرفتن پیاچنتسا و پارما . لومباردي حل كنند

  ریب حرص تملك را خورد؛ او نھ تنھا خوابف

دید، بلكھ، داعیة سروري خود را بر اروپا و تسلط بر شاھان آن  نگاھداري متصرفات مشروع پاپ را مي
خواست امپراطوري بھ زوراسلحھ و با  مي«گویتچاردیني او را از این لحاظ كھ . پروراند را درسر مي

بایست بكوشد تا خود را سرمشق زندگي  د كند، حال آنكھ ميریختن خون مسیحیان بھ قلمرو روحاني وار
شد از او انتظار داشت كھ ایاالت پاپي  كند؛ اما در مقام و عصر یولیوس نمي ، محكوم مي»مقدس قرار دھد

را بھ ونیز و سایر مھاجمان واگذارد و، در زماني كھ جھان اطراف او ھیچ حقي مگر براي قدرتمندان 
او چنان بود كھ تحت كیفیات زمان . یسا را فقط بھ علل روحاني بھ خطر اندازدشناخت، بقاي كل نمي
  . بایست باشد، و زمان ھم او را بخشود مي
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در فرمانروایي او رنسانس مركز خود را از فلورانس . پر دوامترین كار یولیوس دوم حمایتش از ھنر بود
طور كھ بعدًا در زمان لئو دھم  از حیث ھنر بھ دورة اعتال نایل شد؛ ھمانبھ رم منتقل كرد، و در آنجا 

یولیوس بھ ادبیات چندان توجھي نداشت؛ آن را براي روح . اوج خود رسید ازجھت ادبیات و دانش بھ
. دادند یافت؛ اما یادگاریھاي ھنر باطبیعت و زندگي او بھتر وفق مي پرآشوب خود بسیار ساكت و زنانھ مي

گونھ، او ھمة ھنرھاي دیگر را تابع معماري ساخت و كلیساي جدید سان پیترو را بھ منزلة نموداري  بدین
اینكھ . از روح خود و نشاني از آن سلطنت روحاني كھ خود قدرت دنیوي آن را نجات داده بود باقي گذاشت

ة چندین جنگ را فراھم او معاش برامانتھ، میكالنژ، رافائل، و صد ھنرمند دیگر را تأمین كرده و بودج
فلورین در خزانة پاپ بھ جا گذاشتھ بود، یكي از شگفتیھاي  ٧٠٠,٠٠٠ساختھ بود، و با تمام این احوال 

  .تاریخ و یكي از عوامل اجراي اصالحات مذھبي است

مثال ھمو بود كھ گیوم دو مارسیا را از فرانسھ آورد تا . كس آن اندازه ھنرمند بھ رم نیاورده بود ھیچ
این خاصیت تصورات . ھاي رنگي براي كلیساي سانتا ماریا دل پوپولو بسازد ھاي زیبایي با شیشھ نجرهپ

گونھ كھ نیكوالوس پنجم در مورد   وسیع او بود كھ كوشید تا ھنر مسیحي و مشركانھ را سازش دھد؛ ھمان
االھیات و شعر عبراني، ادبیات كرده بود؛ نقاشي رافائل جز یك ھمسازي پیشین اساطیر كالسیك و فلسفھ، 

و احساسات و ایمان مسیحي چھ بود؟ اشراف و كشیشان عالیمقام و بانكدارھا و بازرگانان، كھ حال در یك 
رم ثروتمند گردآمده بودند، از پاپ پیروي كردند و در رقابت با یكدیگر كاخھایي ساختند كھ داراي شكوه 

ن وسطایي رم بھ خیابانھاي عریض تبدیل شد؛ صدھا ھاي تنگ شھر قرو در زمان او كوچھ. سلطنتي بودند
روم قدیم بار دیگر از . كوچة جدید احداث گشت، یكي از آنھا ھنوز نام آن پاپ بزرگ را برخود دارد

  .ھاي خود برخاست و موطن قیصري دیگر شد خرابھ

بیرون كاخھا . زيسازي رواج داشت تا كلیساسا اگر كلیساي سان پیترو را مستثنا كنیم، در رم بیشتر كاخ
یك نماي چھارگوش از آجر، سنگ، یا گچ؛ یك دروازة سنگي كھ معموال بھ : معموًال یكنواخت و ساده بود

ھاي یك شكل، با نمایي مثلثي یا بیضوي؛ و  یك طرح تزییني آراستھ شده بود؛ در ھر طبقھ ردیفي از پنجره
در پس این روكار، ثروتمندان . بود قرنیزي كھ ھیئت كلي آن نمایانندة ذوق و دقت مخصوص معمار

یك محوطة : شد اي از تجمالت و تزیینات داشتند كھ كمتر در برابر دیدگان حاسد مردم آشكار مي مجموعھ
شد؛ در  ھاي پھني از مرمر بھ دو قسمت تقسیم مي وسیلة پلھ مركزي كھ محاط بود در چند رشتھ پلكان، یا بھ

ر و سوداگري یا ذخیره كردن كاال بود؛ در طبقة اول، تاالرھاي اي براي كا طبقة ھمكف اطاقھاي ساده
وسیعي براي پذیرایي و تفریح، ھمچنین اطاقھاي محتوي آثار ھنري، با كف مرمر یا كاشي رنگي، وجود 

دیوارھا . شدند جنس و خوش ساخت تشكیل مي ھاي خوش داشت؛ اثاث زیبایي كھ از مبلھا، فرشھا، و پارچھ
وش توكار مرمرین تقویت، و سقفھا با مقرنسھاي مستدیر، مثلثي، لوزي یا مربع تزیین با ستونھاي چھارگ

شد؛ دیوارھا و سقفھا منقش بھ نقوشي بودند كھ توسط ھنرمندان مشھور رسم شده بودند و معموًال  مي
زیرا حال رسم بر این بود كھ نجباي مسیحي و حتي روحانیان در میان  -موضوع آنھا مشركانھ بود

در طبقات باالتر اطاقھاي خصوصي آقایان و بانوان، خدمتگزاران با . ظري از اساطیر كھن زیست كنندمنا
بسیاري از . ھاي سرخانھ و خدمھ قرار داشتند لباسھاي یراقدار، كودكان و پرستاران، و مربیان و معلمھ

د تا بتوانند از غوغاي مردان چندان ثروتمند بودند كھ، عالوه بركاخھاي شھري، ویالھاي روستایي داشتن
این ویالھا نیز غالبًا حاوي وسایل راحتي و تزیینات تجملي و نقوش . شھر و گرماي تابستان بھ آنھا پناه برند

این معماري كاخي و … . دیواري كار رافائل، پروتتسي، جولیو رومانو، و سباستیانو دل پیومبو بودند
كھ در آن ثروت حاصل از دسترنج زحمتكشان نادیدة بیشمار ھنر خودپسندانھ بود  ویالیي از چند لحاظ یك 

در این مورد یونان . كرد اي قلیل خودنمایي مي و سرزمینھاي دور، بھ شكل آرایشھاي خوشنما براي عده
باستان و اروپاي قرون وسطي روح بھتري نشان داده بودند، زیرا ثروت خود را نھ بھ تجمل خصوصي، 

ي تخصیص داده بودند كھ ملك و مایة افتخار و الھام عموم بود؛ یا، بھ عبارت بلكھ بھ معابد و كلیساھای
  . خدا بود و ھم خانة مردم  دیگر، ھم خانة

از معماران برجستة رم در زمان آلكساندر ششم و یولیوس دوم، دو تن برادر بودند و سومي برادرزادة آن 
ارتش فلورانس كار خود را آغاز كرد؛ آنگاه بھ جولیانو دا سانگالو بھ عنوان مھندس نظامي در . دو بود
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خدمت فرانتھ در ناپل درآمد، و در نخستین روزھایي كھ جولیانو دال رووره بھ مقام كاردینالي رسید، با او 
اي تبدیل كرد؛ شاید بھ سفارش  جولیانو معمار براي جولیانو كاردینال دیر گروتا فراتا را بھ قلعھ. دوست شد

رگ قاببندي شدة سانتا ماریا مادجوره را ساخت و آن را، با طالیي كھ نخستین بار از آلكساندر سقف بز
كاردینال دال رووره را در دوران تبعیدش مالزمت كرد، كاخي براي . امریكا آورده شده بود، تذھیب كرد

  او

ا او بھ رم در ساوونا ساخت، با او بھ فرانسھ رفت، و وقتي كھ حامیش سرانجام بھ پاپي برگزیده شد، ب
سان پیترو احضار كرد؛ وقتي كھ طرح   یولیوس او را براي تسلیم طرحھایي جھت كلیساي جدید. بازگشت

سانگالو . خواھد دانست چھ مي برامانتھ ترجیح داده شد، جولیانو پاپ جدید را مالمت كرد؛ اما یولیوس مي
دستیاري رافائل برگزیده    اي سان پیترو بھاز برامانتھ وھم از یولیوس بیشتر زیست، و بعدًا در ساختن كلیس

درھمان اوان برادر كھترش، آنتونیو دا سانگالو، نیز بھ عنوان معمار و مھندس . شد، اما دو سال بعد مرد
نظامي آلكساندر ششم از فلورانس آمده و كلیساي عظیم سانتاماریا دي لورتو را براي یولیوس ساختھ بود؛ 

 - پاالتتسو فارنزه - ساختمان مجللترین كاخ رم ١۵١٢نتونیو پیكوني دا سانگالو در یك برادرزادة او بھ نام آ
  .را آغاز كرده بود

، )١۴٩٩(وقتي از میالن بھ رم آمد . بزرگترین نام در معماري این عصر از آن دوناتو برامانتھ بود
اشكال كالسیك را در  ھاي رم او را بشدت ترغیب كرد كھ وشش سال داشت، اما مطالعاتش از ویرانھ پنجاه

در حیاط یك صومعة فرانسیسیان نزدیك سان پیترو، در مونتوریو، یك . ساختمانھاي رنسانس بھ كار برد
این بنا چندان شبیھ عمارات باستاني بود كھ . معبد كوچك گرد با چند ستون و یك قبھ بھ سبك كالسیك ساخت

دادند، گویي یك شاھكار تازه كشف شدة ھنر  كردند و مورد سنجش قرار مي معماران آن را مطالعھ مي
از آن پس برامانتھ بھ پدید آوردن یك رشتھ شاھكار پرداخت؛ از جملھ رواق سانتاماریا دلھ . باستاني است

. یولیوس مأموریتھاي معماري و مھندسي نظامي بسیاري بھ او داد… . پاچھ و حیاط خلوت سان دامازو
را تھیھ كرد، عمارت بلودره را بھ پایان رسانید، تاالرھاي ) یولیانيجادة (» ویا جولیا«برامانتھ طرح 

قدر بھ كار خود دلبستھ   آن. جلوباز واتیكان را آغاز كرد و طرح یك كلیساي سان پیترو جدید را ریخت
داد، و یولیوس مجبور بود بھ او فرمان دھد تا مأموریتھایي را بپذیرد كھ معاشش  بودكھ بھ پول اھمیت نمي

ھذا بعضي از رقبایش او را متھم بھ اختالس وجوه پاپ و استعمال مصالح پست در  تأمین كند؛ مع را
اش ملجأ محبوبي براي  دانستند كھ خانھ سایرین او را مرد خلیق و سخاوتمندي مي. ساختمانھا كردند

  .پروجینو، سینیورلي، پینتوریكیو، رافائل، و سایر ھنرمندان رم بود

اي بھ فاصلة چند  بستاني بود كھ براي اینوكنتیوس ھشتم ساختھ شده بود و بر روي تپھبلودره یك كاخ تا
این كاخ نام خود را از منظرة زیبایي گرفتھ بود كھ در برابر آن . صدمتر از بقیة واتیكان قرار داشت

. ده شدھاي مختلفي كھ در عمارت كاخ یا حیاط آن قرار داشتند نیز دا گسترده بود؛ این نام بھ مجسمھ
اي از آپولون بود كھ  یولیوس مدتھا گردآوردندة آثار ھنري باستاني بود؛ یكي از اشیاي محبوب او مجسمھ

. در دوران پاپ اینوكنتیوس ھشتم كشف شده بود؛ وقتي كھ پاپ شد، آن مجسمھ را در تاالر بلودره قرار داد
برامانتھ . ھاي جھان شد ھورترین مجسمھشود، یكي از مش این مجسمھ، كھ اكنون آپولون بلودره نامیده مي

  اي براي كاخ نما و باغچھ

ھاي زیبا تھیھ  اي براي متصل ساختن آن بھ خود واتیكان توسط یك رشتھ از بناھا و باغچھ  ساخت و نقشھ
  .كرد، اما پیش از آنكھ آن نقشھ اجرا شود، خود او درگذشت و پاپ نیز زندگي را بدرود گفت

ي را بھ گردآوري پول براي ساختن كلیساي سان پیترو از طریق فروش آمرزشنامھ اگر ما اصالحات مذھب
نسبت دھیم، مھمترین واقعة زمان پاپي یولیوس را باید تخریب كلیساي كھنة سان پیترو و ساختن كلیساي 

برمزار پطرس ) ٣٢۶(بھ موجب روایت، كلیساي كھنھ توسط پاپ سیلوستر اول . جدیدي بھ جاي آن بدانیم
بسیاري از امپراطوران، شارلماني بھ بعد، و نیز بسیاري از . اري نزدیك میدان نرون ساختھ شده بودحو

شد، در قرن  كلیساي مزبور، كھ مرتبًا بر وسعتش افزوده مي. پاپھا در آن كلیسا تاجگذاري كرده بودند
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ي كوچك دیگر، پانزدھم معبدي شده بود مستطیل با یك شبستان و دو راھھ كھ در طرفینش كلیساھا
ھاي فرسودگي یازده قرن در آن  در زمان نیكوالوس پنجم، نشانھ. ھایي قرار داشتند  ھا، و صومعھ نمازخانھ

ترسیدند كھ ھر آن ویران شود و شاید ھم در  ھویدا بود؛ شكافھایي در دیوارھاي آن پیدا شده بود، و مردم مي
برناردو روسلینو و لئونھ باتیستا آلبرتي مأموریت  ١۴۵٢در سال . یك مجلس دعا بر سر مؤمنان فرو ریزد

وقتي نیكوالوس مرد، كار نوسازي ھنوز بدرستي تمام . یافتند كھ ساختمان را با دیوارھاي نو محكم سازند
 ١۵٠۵در . نشده بود، و پاپھاي بعدي، كھ براي جھاد بھ پول محتاج بودند، آن كار را تعطیل كردند

ھاي مختلف، تصمیم گرفت كھ كلیساي كھنھ را ویران كند و بھ جاي  نقشھ یولیوس، پس از بررسي و طرد
چند معمار را دعوت كرد كھ . شد، ضریح جدیدي بسازد آن، بر آنچھ مزار پطرس حواري نامیده مي

طرح كنند و بر فراز برخوردگاه بازوھاي ) با بازوھاي متساوي الطول(كلیسایي بھ شكل صلیب یوناني 
مترمربع را  ٢۴,١۵٠بایست  طبق نقشة برامانتھ، این بناي شاھوار مي. گنبدي بسازندعرضي با بدنة آن 

 ١۵٠۶كني در آوریل  عملیات پي - مترمربع بیش از كلیساي سان پیترو امروزي ٩٧٠٠فراگیرد، یعني 
عمق  وسھ سال داشت، از یك نردبان ریسماني لرزان بھ  آوریل، یولیوس، با آنكھ شصت ١١در . آغاز شد

چون ھم یولیوس بیشتر مصروف جنگ بود و . ادي پایین رفت تا سنگ بنیاد آن بناي شگرف را بگذاردزی
برامانتھ مرد، درحالي كھ خوشبختانھ  ١۵١۴در . رفت شد، كار بكندي پیش مي بودجة او صرف این كار مي

  .دانست طرح او ھرگز بھ موقع اجرا گذارده نخواھد شد نمي

بیشتر كاردینالھا شدیدًا مخالف . فكر تخریب آن كلیساي گرامي ناراحت شدند بسیاري از مسیحیان خوب از
آن كار بودند و بسیاري از ھنرمندان شكوه داشتند كھ برامانتھ ستونھا و سرستونھاي صحن قدیم را با 

در . آسیب از جاي درآورد توانست آنھا را بي بیپروایي خرد كرده است، در صورتي كھ با توجھ بیشتري مي
شد كھ چگونھ وقتي برامانتھ بھ دروازة   ساتیري كھ سھ سال پس از مرگ آن معمار منتشر شده بود، گفتھ مي

آنگاه . سان پیترو رسید، مورد مالمت پطرس حواري قرار گرفت و از ورود او بھ بھشت جلوگیري شد
  ساتیرنویس چنین

بایست براي  تندي را كھ مي باال رفتن از شیبافزاید كھ برامانتھ نھ ساختمان بھشت را دوست داشت و نھ   مي
من یك راه جدید، عریض، و «: گوید بعد شاعر از قول او چنین مي. وصول بھ بھشت از زمین طي كند

آنگاه بھشت نویني با . آسان خواھم ساخت تا ارواح پیر و ضعیف بتوانند بر پشت اسب آن را طي كنند
وقتي پطرس این پیشنھاد را رد كرد، برامانتھ گفت كھ » .ساختھاي سرورانگیز براي مؤمنان خواھم  غرفھ

. زیرا جھنم قدیم حال باید بكلي سوختھ شده باشد. حاضر است بھ دوزخ برود و جھنم جدید و بھتري بسازد
برامانتھ كوشید » جدًا، بگو كھ چھ چیز ترا وادار كرد تا كلیساي مرا خراب كني؟»  :اما پطرس چنین پرسید

آنگاه آن حواري » .پاپ لئو یك كلیساي جدید براي شما خواھد ساخت«: با این عبارت قانع كندتا او را 
  ».پس تا ھنگامي كھ آن كلیسا تمام شود، شما پشت در بھشت خواھید ماند« : عیسي بھ او گفت

  .تمام شد ١۶٢۶آن كلیسا در 

III -  رافائل جوان  

  ١۵٠٨- ١۴٨٣: دوران تكامل -١

ھاي جوانش  اي را، كھ گنبد طرح برامانتھ براي شانھ ویك سالھ لئو دھم نقاش سي پس از مرگ برامانتھ،
ترین،  بسیار سنگین بود، بھ مدیریت ساختمان كلیساي جدید سان پیترو برگزید؛ این نقاش خوشبخت

  .كامیابترین، و محبوبترین ھنرمند تاریخ بود

جوواني بزرگترین . ه شد، اقبال یارش بوداز ھنگامي كھ در خانة پدرش جوواني سانتي در اوربینو زاد
دھد  این تابلوھا مبین استعدادي اندكند، اما نشان مي. از جوواني چند تابلو باقي مانده است. نقاش اوربینو بود
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ھنرمنداني كھ بھ . با محیط و ھواي نقاشي خوگرفتھ بود - كھ ھمنام زیباترین ملك مقرب بود -كھ رافائل
قدر با ھنر  شدند؛ و جوواني آن ند پیرو دال فرانچسكا، غالبًا در خانة جوواني مقیم ميآمدند، مان اوربینو مي

ساز ایتالیایي در كتاب خود  اي دربارة چندین نقاش و مجسمھ زمان خود آشنا بود كھ بتواند شرح ھوشمندانھ
ظاھرًا ھنر خود را  رافائل فقط یازده سال داشت كھ پدرش درگذشت، اما. بھ نام تذكرة منظوم اوربینو بدھد

، پس از تحصیل نزد فرانچا، از بولونیا بھ ١۴٩۵محتمال، تیموتئو ویتي، كھ در . بھ پسرش منتقل كرده بود
اوربینو بازگشت، تعلیمات استاد را ادامھ داد و آنچھ را كھ از فرانچا، تورا، و كوستا فراگرفتھ بود، براي 

ئل در محافل نزدیك بھ دربار پرورش یافت وآن جامعة مھذبي در ھمان اوان، رافا. رافائل بھ ارمغان آورد
كند، شروع كرده بود بھ معمول ساختن نرمخویي، مالحت  كھ كاستیلیونھ در كتاب درباري خود وصف مي

موزة اشمولیان در آكسفرد پردة جالب توجھي دارد كھ بھ . رفتار، و لطف بیان در میان طبقة باسواد اوربینو
اي  چھره. رود كھ تصویر او بھ قلم خودش باشد نسبت داده شده و تصور مي) ١۵٠٠و  ١۴٩٧بین (رافائل 
  وش دوشیزه

تر و كمي متفكر در  این وجناتي است كھ بھ صورتي تیره. و چشمان كم فروغي بھ سان شاعران دارد
نگارخانة این تصویر اكنون در . شود دیده مي) ١۵٠۶حد (تصویر جالب دیگري از رافائل بھ قلم خودش 

  .پیتي موجود است

وضع جواني را كھ در آن تك چھرة اولي نموده شده است در نظر مجسم كنید كھ در شانزدھسالگي از شھر 
اما پروجینو، كھ شھرتش تمام . ساكت و منظمي مثل اوربینو بھ پروجاي پر از خشونت و ستمگري برود

ھ سرپرستي او را بھ عھده داشتند، احساس كردند كھ ایتالیا را فراگرفتھ بود، آنجا بود؛ عموھاي رافائل، ك
توانستند او را بھ فلورانس نزد  آنھا مي. استعداد آشكار او شایستة پرورش بھ دست بھترین نقاشان ایتالیاست

لئوناردو بفرستند تا از آن استاد روح مرموز ھنرش را بیاموزد؛ اما خوي خاص آن فلورانسي بزرگ، كھ 
پروجا بھ . كرد ساخت، خاطر تمام عموھاي خوب را مشوش مي كمي انحرافي مي او را در معاشقاتش

كاریھاي فني نقاشان فلورانسي در شرف بازگشت بھ پروجا  اوربینو نزدیكتر بود، و پروجینو با تمام ریزه
 پس آن جوان زیبا مدت سھ سال براي پیترو وانوتچي كار كرد، در تزیین كامبیو بھ او یاري). ١۴٩٩(بود 

داد، بھ راز كار او مسلط شد، و دانست كھ تصویرھاي مریم عذرا را چگونھ با ھمان مھارت استاد خود 
توانست آنھا را از  مخصوصًا آنھایي كھ در اطراف آسیزي بودند و رافائل مي -ھاي اومبریا تپھ. نقاشي كند

داد كھ در عین زیبایي و  داكاري ميھایي از مادران ساده و ف بھ آن استاد و شاگرد منظره - فالت پروجا ببیند
جواني داراي تقواي قابل اطمیناني بودند، تقوایي كھ استنشاق ھواي اطراف صومعة فرانسیسیان بھ روح 

  .آنان وارد كرده بود

رافائل در پروجا ماند و وارث تمایلي شد كھ ) ١۵٠٢(وقتي كھ پروجینو بار دیگر بھ فلورانس رفت 
براي كلیساي قدیس فرانسیس تاجگذاري  ١۵٠٣در . ھاي مذھبي پیدا كرده بوداستادش براي نقاشي تصویر

مریم عذرا را رسم كرد، كھ اكنون در موزة واتیكان است؛ حواریون و مریم مجدلیھ برگرد یك تابوت 
نگرند كھ در آن، بر فرشي از ابرھا، عیسي تاجي بر سر مریم  اند و بھ آسمان مي سنگي خالي ایستاده

عالیم بیشماري از . دھند و در ھمان حال فرشتگان لطیف باعود و دف مراسم شادي را انجام مي گذارد؛ مي
ھا، چنان كھ باید، از  مثًال سرھا بھ طور مشخص از یكدیگر جدا نیستند؛ چھره: نارسایي در تصویر ھست

ز مادرش پیرتر طور وضوح ا گویایي بھره ندارند؛ دستھا بدساخت و انگشتھا خشكند؛ و خود عیسي، كھ بھ
خواھد سخنراني كند،  التحصیلي مي اي كھ در مراسم فارغ التحصیل شده سان دانشجوي تازه فارغ  نماید، بھ مي

اما در تصویر فرشتگان نوازنده، درھمان تابلو، باید گفت كھ رافائل با تجسم لطافت . كند ناشیانھ حركت مي
ط محیطي نرم براي اندامھا، نوید آیندة درخشان ھا، و بھ كار بردن خطو حركات و چین و شكن پارچھ

  .نمایاند خویش را مي

این تابلو ظاھرًا قرین موفقیت شد، زیرا سال بعد یك كلیساي سان فرانچسكو دیگر، در چیتا دي كاستلو، 
py  ازدواج مریم عذرا، –وھشت كیلومتري پروجا، مشابھ آن را  واقع در چھل
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برداریھایي از یك تصویر  ابلو اشكالي از پردة قبلي تكرار شده و نسخھدر این ت. بھ وي سفارش داد - )بررا(
سرش با  - اماخود مریم نشان مخصوص لطافت زنان رافائل را داراست. مشابھ كار پروجینو وجود دارد

اش داراي قوسي نرم  اش با طراوت و موقر است، و شانھ و بازو و جامھ صورت كشیده. تواضع خم شده
شود؛ در طرف راستش  تر و با روحتر است دیده مي ن زرین موي و زیبایي كھ فربھاست؛ در پس او ز

دراین تابلو . دھد كھ رافائل شكل انساني را با پشتكار بررسي كرده است جواني با لباس چسبان نشان مي
  .اند و برخي از آنھا زیبا ھستند تمام دستھا خوب رسم شده

ھ در پروجا با رافائل آشنا شده بود، اورا بھ عنوان دستیار خود بھ سینا تقریبًا در ھمین اوقات، پینتو ریكیو ك
ھایي از چند فرسكو درخشان تھیھ كرد كھ مبناي كار  در آنجا رافائل طرحھا و نمونھ. دعوت كرد

پینتوریكیو در این فرسكوھا، كھ در كتابخانة كلیساي جامع نقاشي شدند، آن . پینتوریكیو را تشكیل دادند
درآن كتابخانھ رافائل از . ز داستان زندگي انئاسیلویو را كھ برازندة آن پاپ بود منعكس ساختقسمت ا

ھنرمند . مجسمة گروھي االھگان رحمت، كھ كاردینال پیكولومیني از رم بھ سینا آورده بود، بھ حیرت افتاد
وي دراین سھ پیكر گویا . جوان یك طرح معجل، ظاھرًا براي یاري بھ حافظة خود، ازروي آن تھیھ كرد

برھنھ دنیاي دیگري یافتھ و اخالقي را جستھ بود كھ با آنچھ در اوربینو و پروجا بر روح او منقش شده بود 
، »مادر غمگین خداوند«االھة زیباي پرنشاط شبیھ بود تا بھ  دنیایي كھ در آن زن بیشتر بھ -تفاوت داشت

جنبة مشركانة . شد كھ حد اعالي پاكي و معصومیت قدر مشروع تلقي مي دنیایي كھ در آن زیبایي ھمان
رافائل، كھ بعدًا موجب نقاشي تصاویر برھنھ در حمام یك كاردینال شد و باعث گردید كھ او در اطاقھاي 

واتیكان فیلسوفان یوناني را در كنار قدیسان مسیحي قرار دھد، اكنون ھمگام با آن جھت طبیعت و ھنر او 
دركارھاي رافائل، بیش . یافت وجود آورد، پرورش مي حضرت مریم سیستین را بھكھ بعدًا قداس بولسنا و 

  .از آن ھر قھرمان دیگر رنسانس، دین مسیح و آیین باززادة مشركانھ در آرامشي ھماھنگ زیستند

در آن شھر . رافائل كمي پیش یا پس از سفر خود بھ سینا، بھ اوربینو بازگشت و اندك زماني در آنجا ماند
صورتي از قدیس : صویر براي گویدوبالدو رسم كرد كھ شاید نمایانندة غلبة دوكا برسزار بورژیا بوددو ت

دانیم، آن نقاش  تا آنجا كھ ما مي. میكائیل و یكي از قدیس جورج، كھ ھر دو اكنون در موزة لوور ھستند
س جورج، درحالي كھ ھرگز پیش از آن در نمودار ساختن عمل در تصویر چنان توفیقي نیافتھ بود؛ قدی

عقب برده است تا فرود  اسبش ازوحشت بر دو پا برخاستھ و اژدھایي بر پاي او آویختھ است، شمشیر را بھ
با . آورد؛ با این وضع، قدرت آن شھسوار وحشتزاست، اما شمایلش از فرط لطف مسرور كننده است

  .دست آورد بھاش بود  رفت آن موفقیتي را كھ شایستھ كار، رافائل رسام مي این

  گونھ كھ پروجینو و صد نقاش ھمان - در این موقع فلورانس او را بھ سوي خود خواند

ظاھرًا او احساس كرد كھ اگریك چند در آن مراكز انگیزندة رقابت و انتقاد . جوان دیگر را طلبیده بود
و بھ پیشرفتھاي  آمیزي و فرسكوسازي را فرانگیرد، زندگي نكند، آخرین تحوالت خطوط و تركیب و رنگ

حاصل در كار رنگ لعابي و رنگ روغني آشنا نشود، ھرگز چیزي بیش از یك نقاش محلي نخواھد بود؛ 
بھ  ١۵٠۴الجرم، در اواخر . استعدادش محدود خواھد ماند و شھرتش از زادگاھش فراتر نخواھد رفت

  .صوب فلورانس عزیمت كرد

باستاني و قطعاتي از ابنیة كھن را كھ در آن شھر  ھاي در آنجا با فروتني معمول خود زیست؛ مجمسھ
برداري نمود و با دقت بر الگوھایي كھ لئوناردو و  گردآوري شده بود بررسي كرد از آثار مازاتچو نسخھ

شاید با لئوناردو مالقات . میكالنژ براي نقاشي در تاالر شورا در پاالتتسو و كیو ساختھ بودند نگریست
نظر او چنین آمد كھ سواي تابلوھاي ستایش مجوسان،  بھ. ي تحت نفوذ او قرار گرفتكرد، و مسلمًا تا مدت

مونالیزا، و مریم عذرا، كودك، و قدیسھ حنا، كار لئوناردو، نقاشیھاي مكاتب فرارا، بولونیا، سینا واوربینو، 
و  ھاي كار پروجینو چیزي جز عروسكھاي قشنگ ھمچون مرگ، خشك و بیروحند، و حتي حضرت مریم

چگونھ لئوناردو در رسم خطوطي . اند زنان جوان روستایي نیستند كھ ناگھان داراي الوھیتي ناسازگار شده
ھایي بھ آن لطافت كامیاب شده و چنان تھ رنگھاي ظریفي را پرداختھ بود؟ در تك   بھ آن رشاقت و چھره
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زا تقلید كرده بود، با این تفاوت كھ ، رافائل بوضوح از تصویر مونالی)تاالر پیتي(اي از مادالنادوني  چھره
فقط تبسم اورا حذف كرده بود، زیرا بانو دوني ظاھرًا متبسم نبود؛ اما ھیكل نیرومند یك بانوي فلورانسي، 

كرد، و بافت و رنگ  دستھاي نرم و گوشتالود و انگشترپوش او را كھ از ثروت رفاه او حكایت مي
درھمان اوان، تصویر شوھر او . شیدند بخوبي رسم كرده بودبخ ھایي را كھ بھ اندامش جالل مي پارچھ

  .را نیز نقاشي كرد) آنجلو دوني سیھ چرده، ھشیار، و درشت خوي(

سان ماركو مالقات كرد و از حاالت  اش در صومعة  از لئوناردو بھ فرا بارتولومئو پرداخت؛ اورا در حجره
مگین وجود داشت، و ھمچنین از نرمي لطیف و احساسات گرمي كھ در تصویرھاي كار آن راھب غ

فرا بارتولومئو نیز بھ نوبة خود . خطوط محیطي، تركیب ھماھنگ، و رنگھاي پر و عمیق آنھا متحیر شد
در رم مالقات كرد و از ترقي سریع آن ھنرمند در رسیدن بھ اوج شھرت در پایتخت  ١۵۴١رافائل را در 

توانست با معصومیت شكسپیر سرقت  بزرگ شد كھ مي رافائل تا حدي بدین سبب. مسیحیت در شگفت شد
شیوة دیگر بیازماید، از ھریك از آنھا عنصر گرانبھاي آن را بیرون كشد، و  كند، یك روش را پس از یك 

خرده . چینیھا را، با حرارتي خالق، تبدیل بھ سبكي كند كھ بالشبھھ متعلق بھ خود او بود محصول این خوشھ
  .یتالیا را جذب كرد و آن را بزودي منجز ساختخرده سنت غني نقاشي ا

تصویرھایي ساخت كھ اكنون در  ١۵٠٧-١۵٠۶و  ١۵٠۵- ١۵٠۴ھاي اقامت خود در فلورانس  در دوره
  در موزة بوداپست تابلویي. سراسر جھان مسیحیت و ماوراي آن مشھورند

باشد؛ جوان مشھود در بھ نام چھرة یك مرد جوان موجود است كھ شاید صورت رافائل بھ قلم خود او 
تاالر (تصویر، داراي ھمان كاله بره ونگاه یكبري است كھ در تصویر دیگري از رافائل بھ قلم خودش 

شبیھ است، رافائل ھنگامي كھ فقط بیست و سھ سال داشت، تصویر زیباي حضرت مریم مھیندوك ) پیتي
كوچك، و پلكھاي طرح لئوناردو آن، وش، دھان  را رسم كرد كھ صورت كشیده، موي ابریشم) تاالر پیتي(

در تضاد با روبندة سبز وجامة سرخ، دلربایي خاصي دارند، تماشاي این تصویر براي فردیناند دوم، 
) مھیندوك(و نام گراندوكا  -برد مھیندوك توسكان، چندان لذتبخش بود كھ آن را در سفرھاي خود ھمراه مي

صویر دیگر نیز كھ بھ ھمان زیبایي است حضرت مریم نیز بھ ھمین جھت بھ آن داده شده است، یك ت
نام دارد؛ عیساي كودك شاھكار تصویر نیست، اما قدیس یوحناي بازیگوش، كھ ) تاالر اوفیتسي(اي  سھره

گردد، بھ ذھن و چشم مایة مسرت است، و چھرة مریم یك نمایش  اي كھ گرفتھ است باز مي فاتحانھ با سھره
رافائل این تصویر را بھ عنوان ھدیة عروسي . اني صبورانة یك مادر جوانفراموش نشدني است از مھرب

ھاي  اي عمارت نازي را ویران و آن تصویر را پاره پاره كرد؛ پاره زلزلھ ١۵۴٧بھ لورنتسو نازي داد، در 
ببیند  آن بعدًا با چنان مھارتي بھ ھم چسبانیده شدند كھ فقط شخصي مانند برنسن اگر آن را در تاالر اوفیتسي

نوع كم ) موزة لوور(حضرت مریم در چمن . تواند بالیي را كھ برسر آن آمده بود حدس بزند مي
ھذا، رافائل در این تابلو منظرة جالبي را عرضھ  تري از تصویرھاي حضرت مریم است؛ مع موفقیت

ھاي دوردست  دارد كھ در آن نور آبي رنگ غروب آھستھ برمزارع سبز، نھر آرام، شھر پربرج، و تپھ مي
تواند مشھورترین حضرت مریم فلورانسي محسوب شود؛  بھ اشكال مي) موزة لوور(باغبان زیبا . تابد مي

تقریبًا نظیر حضرت مریم در چمن است؛ یوحناي معمدان در آن از سرتا پا بیریخت است و نقایص آن فقط 
د بر روي پاي برھنة مریم ایستاده و شود، كھ با پاي گوشتالود خو با چھرة آرماني عیساي كودك جبران مي

آخرین و بھترین آن تصاویر در این دوره حضرت مریم در زیر . نگرد او را با اطمینان مھرآمیزي مي
كھ در آن مریم عذرا در زیر سایباني برتخت نشستھ است، دو فرشتھ گیسوان او ) تاالر پیتي(سایبان است 

اند، و دو فرشتھ در كنار پاھایش آواز  او قرار گرفتھكنند، دو قدیس در ھرطرف  را از ھم باز مي
این تصویر بر روي ھم بھ سبك معمول رسم شده و تنھا بھ این علت شھرت یافتھ كھ كار رافائل . خوانند مي

  .است

براي . توقف خود را در فلورانس قطع كرد تا بھ پروجا برود و دو مأموریت در آنجا انجام بدھد ١۵٠۵در 
ترین تصاویر موزة ھنري  رسانت آنتونیو یك محجر محراب رسم كرد كھ اكنون یكي از ارزندهھاي دی راھبھ

اي ھمانند است  در میان قاب خوش ساختي، مریم عذرا برتخت نشستھ و بھ راھبھ. مترپلیتن نیویورك است
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عیساي ؛ بر دامن او »اي كھ محو ستایش است راھبھ«: ستاید كھ وردزورث او را در شعر خود چنین مي
قدیسھ سیسیلیا  –كودك دست خود را براي متبرك ساختن یوحناي كودك بلند كرده است؛ دو زن نیكو شمایل 

  -و قدیسھ كاترین اسكندراني

اند؛ و در پیشزمینھ پطرس حواري چین بر جبین افكنده و بولس حواري بھ  در جناحین مریم قرار گرفتھ
، درحالي كھ فرشتگان گردش را »خدا- پدر«قاب تزییني،  مطالعھ مشغول است؛ و در باالي آنھا، در یك

در یك نقاشي . سازد، و دنیا را برروي یك دست نگاه داشتھ است اند، مادر پسرش را متبرك مي گرفتھ
اند؛ و در تصویر  خواند، درحالي كھ حواریون خوابیده تزییني پاي محراب، عیسي روي كوه زیتون دعا مي

تركیب كامل . بوسد پاھاي مجروح او را مي  ا برخود تكیھ داده است و مجدلیھدیگري مریم عیساي مرده ر
ھا، صورت غمزدة پطرس كھ با تصویري  ھاي متضرع و اندیشمند و آرزومند قدیسھ این مجموعھ، چھره

كھ براي خانوادة كولونا (رسم شده است، و رؤیاي بینظیر عیسي بر آن كوه، این تابلو حضرت مریم را 
رافائل تصویر دیگري از ) ١۵٠۶(در ھمان سال . سازد اولین شاھكار مسلم رافائل مي) بودرسم شده 

مریم عذرا، كھ راست : براي خانوادة آنسیدئي كشید كھ چندان جالب نیست) گالري ملي لندن(حضرت مریم 
ار دھد؛ در سمت چپ او، قدیس نیكوالي باري قر برتخت نشستھ است، بھ كودك خود تعلیم خواندن مي

گرفتھ است كھ در جامة روحاني خود بس مجلل است و ھیئتي دانش پژوه دارد؛ در طرف راست مریم، 
ھنوز كودك است، و ) عیسي(سالھ شده، در حالي كھ ھمبازیش  یوحناي معمدان ایستاده است كھ ناگھان سي

  .كند اشاره مي» پسر خدا«با انگشت بشارت دھندة خود بھ 

، در اینجا یك تصویر دیگر قدیس جورج )١۵٠۶(از پروجا بھ اوربینو رفت رافائل ظاھرًا بار دیگر 
اندام، بھ جاي شمشیر،  براي گویدوبالدو نقاشي كرد؛ این بار بھ دست آن شھسوار جوان خوش) لنینگراد(

نیزه داد؛ قدیس جورج زرھي در بردارد كھ رنگ آبي درخشانش یك مرحلة دیگر از مھارت رافائل را 
براي دوستان خویش ) تاالر پیتي(شاید در ھمین سفر بود كھ آشناترین تك چھرة خودش را . دھد نشان مي

ھاي مشكین بھ سردارد؛ صورتش ھنوز پر از  رسم كرد؛ در این تك چھره رافائل برة سیاھي بر موغولھ
اش  هفروغ دارد؛ چھر شود؛ دھاني كوچك و چشماني كم طراوت شباب است و اثري از ریش در آن دیده نمي

  .رازگوي روحي نظیف و تازه است كھ در برابر زیباییھاي جھان حساس است

. تر خود را رسم كرد بھ فلورانس بازگشت و در آنجا برخي از تصویرھاي كم شھرت ١۵٠۶در اواخر 
حوالي سالي . براي نیكولیني كوپر) واشینگتن(و حضرت مریم و كودك ) لندن(» قدیسھ كاترین اسكندراني«

اش پنھان كرد و از فلورانس بیرون برد؛ این  رل كوپر سوم این تصویر را در آستر كالسكھ، ا١٧٨٠
دالر در بھاي آن پرداخت تا آن را بھ  ٨۵٠,٠٠٠تصویر از بھترین كارھاي رافائل نیست، اما اندروملون 

تدفین : شد در فلورانس آغاز ١۵٠٧یك تابلو بزرگتر توسط رافائل بھ سال ). ١٩٢٨(مجموعة خود بیفزاید 
فرانچسكو در پروجا ساختھ  این تصویر توسط آتاالنتا بالیوني براي كلیساي سان ): گالري بورگزه(مسیح 

بالیوني ھفت سال پیش در كوچھ برجسد پسر در حال مرگ خود زانوزده بود، شاید از طریق اندوه . شد
  پایین آوردن مسیح از صلیب، با نمونھ قرار دادن. خواست حزن خود را بنمایاند مریم بود كھ اومي

كار پروجینو، رافائل جماعت حاضر درصحنھ را بھ شكلي ماھرانھ و تقریبًا با قدرتي نظیر قدرت مانتنیا 
جسم تكیدة مسیح مرده درحالي كھ دریك شمد توسط جواني عضالني و نیرومند و یك مرد : تركیب كرد

اي، یك مجدلیة زیبا  ود، سر با شكوه یوسف رامھش پیچد حمل مي ریشو كھ ھنگام حركت از رنج برخود مي
آغوش زنان حاضر؛ ھراندامي با یك وضع  كھ با وحشت بر روي جسد خم شده، و مریم بیھوش شده در 

مختلف و در عین حال داراي واقعیت تشریحي و مالحتي كھ خاص تصاویر كوردجو است؛ ائتالفي از 
دھد، با  مي اي درخشان تشكیل  ود تیرگي اجزا، مجموعھاي، و سبز كھ، با وج رنگھاي سرخ، آبي، قھوه
  .دھد را در زیر آسمان شامگاه نشان مي جلجتادورنمایي كھ سھ صلیب 

دوك جدید . وض كردرافائل در فلورانس دعوتي دریافت داشت كھ جریان زندگیش را ع ١۵٠٨در 
اوربینو، فرانچسكو دال رووره، برادرزادة یولیوس دوم بود؛ برامانتھ، خویشاوند دور رافائل، حال نزد پاپ 
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محبوب بود؛ ظاھرًا ھم دوكا وھم آن معمار رافائل را بھ یولیوس توصیھ كردند؛ بزودي دعوتي براي نقاش 
ھ رم خشنود بود، زیرا دراین موقع رم مركز پرتحرك رافائل از رفتن ب. جوان فرستاده شد تا بھ رم برود
یولیوس، كھ چھارسال در آپارتمان بورژیا زیستھ بود، از نقاشیھاي تصویر . جھان رنسانس بود نھ فلورانس

خواست بھ چھار اطاقي نقل مكان كند كھ زماني مسكن نیكوالوس پنجم  مریم بر دیوار خستھ شده بود؛ مي
ت كھ آن اطاقھا را با تصاویري تزیین كند كھ با قامت پھلواني و اھداف نیكومنش بود، و قصد داش

  .رافائل بھ رم رفت ١۵٠٨در تابستان . قھرمانیش موافق باشند

  ١۵١٣-١۵٠٨: رافائل و یولیوس دوم -٢

. از زمان فیدیاس تا آن ھنگام، ندرتًا آن اندازه از ھنرمندان در یك شھر و در یك موقع جمع شده بودند
تراشید؛ برامانتھ در كار تھیة طرح كلیساي جدید سان  میكالنژ پیكرھایي براي آرامگاه عظیم یولیوس مي

ساخت؛  پیترو بود؛ فرا جوواني ورونایي، استاد چوبكاري، براي مسكن پاپ در، صندلي، و دستگیره مي
رھا را نقاشي كرده بودند؛ پروجینو، سینیورلي، پروتتسي، سودوما، لوتو، و پینتوریكیو قبال برخي از دیوا

رفت، از ھرسو زر بھ دست  و آمبروجوفوپا، معروف بھ كارادوسو، كھ چلیني زمان خویش بھ شمار مي
  .آورد مي

آن اطاق از آن جھت چنان نام داشت كھ پاپ . مأمور كرد» تاالر امضا«یولیوس رافائل را بھ نقاشي در 
او از نخستین نقاشیھاي رافائل در آن اطاق . كرد امضا ميھا را  شنید و عفونامھ استینافھا را در آن مي

چندان خشنود شده بود، و آن جوان را چنان شایستة تجسم دادن بھ تصورات بزرگ تشخیص داده بود، كھ 
  فرمان داد تا. پروجینو، سینیورلي، و سودوما را مرخص كرد

رافائل . ارھاي ھرچھار اطاق را نقاشي كندنقاشیھاي آنان را محو كنند، و بھ رافائل فرصت داد تا تمام دیو
ھذا روي بیشتر آنھا با آب آھك  پاپ را ترغیب كرد كھ بعضي از كارھاي نقاشان قبلي را نگھ دارد؛ مع

رافائل براي ھر اطاق . داراي وحدت حاصل ازیك دست و یك مغز باشند پوشانده شد تا تصویرھاي عمده
ونیم  و براي دواطاقي كھ جھت یولیوس نقاشي كرد چھار سال دریافت كرد) دالر ١۵,٠٠٠(دوكاتو  ١٢٠٠

  .وشش سال داشت او اكنون بیست. وقت صرف نمود

بایست وحدت دین و فلسفھ، فرھنگ  تصویرھا مي: طرح نقاشي تاالر امضا بسیار عالي و شاھوار بود
شاید پاپ طرح كلي . دكالسیك و مسیحیت كلیسا و كشور، و ادبیات و قانون را در تمدن رنسانس نشان دھن

اینگیرامي و سادولتو، و  -را خود تصور كرد و موضوعات را با مشورت رافائل و دانشمندان دربار خود
در نیمدایرة بزرگي كھ از یك دیوار تشكیل شده بود، رافائل دین را در قالب . انتخاب كرد -بعدًا بمبو و بیبینا

مجتھدان كلیسا مجسم ساخت كھ مشغول بحث از ماھیت دین  تثلیت و قدیسان، و االھیات را در ھیئت آبا و
اینكھ رافائل خود را چگونھ براي این . است، ھستند گونھ كھ در آیین قرباني مقدس متمركز شده مسیح، بدان

نخستین آزمایش آماده ساخت، از سي بررسي مقدماتي كھ دربارة مناظره بر سرآیین قرباني مقدس بھ عمل 
او تصویر واپسین داوري فرا بارتولومئو را در صومعة سانتاماریانو نووا در . دشو آورد معلوم مي

فلورانس، و ھمچنین تابلو ستایش تثلیت خود را در كلیساي سان سورو، در پروجا، بھ خاطر آورد و طرح 
  .خود را برآنھا مبتني ساخت

. را بھ رموز ایمان معتقد سازدترین شكاكان  توانست سرسخت نتیجة این مساعي چندان با عظمت بود كھ مي
نمایند كھ بھ جلو خم  شوند، وفوقانیترین تصویرھا را چنان مي خطوط شعاعي در رأس قوس متالقي مي

در باالترین . بخشند اند؛ درباالي قوس، خطوط متقاطع پوششي از سنگ مرمر بھ تصویر عمق مي شده
را در یك دست دارد، و با دست دیگر آن منظره كرة ارض  -یك ابراھیم مھربان با وقار - نقطھ، خداي پدر

كند؛ در پایین او پسر تا كمر برھنھ است و گویي در صدفي نشستھ؛ در سمت راست او مریم  را تبرك مي
pyشود؛ در طرف چپ او یوحناي معمدان، درحالي كھ ھنوز عصاي شباني  حال ستایش دیده مي متواضعانھ بھ
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بر سر نھاده، قرار گرفتھ است؛ در پایین پاي او كبوتري معرف  خود را در دست دارد و تاجي از صلیب
سازد؛ عیساي منجي بر ابر ضخیمي نشستھ است و  القدس، یعني شخصیت سوم تثلیث را مجسم مي روح

آدم ابوالبشر بھ سان قھرمانان میكالنژ : اند دوازده شخصیت عھد قدیم یا تاریخ مسیحیت گردش را فرا گرفتھ
رسیم كھ الواح قانون را  ارد وبرھنھ است؛ آنگاه بھ تصویر ابراھیم و سپس بھ موسي ميریش د -مجسم شده

در دست دارد؛ داوود، یھوداي مكابي، پطرس و بولس، قدیس یوحنا در حالي كھ بھ نوشتن انجیلش مشغول 
 است، یعقوب حواري كبیر، قدیس استیفان، قدیس الورنتیوس، ودوتن دیگر كھ ھویتشان مورد اختالف

جھند، و فرشتگان دیگر در ھوا  است؛ در میان آنھا، درون ابرھا، كروبیان و سرافیم درون و برون مي
  چرخند كھ گویي پرند و مي چنان مي

دو كروبي كھ انجیل در دست دارند، و ظرف مقدسي كھ نان . خوانند سوارند بر بال آوازھایي كھ خود مي
اند كھ گویي آن جماعت آسماني را از گروھي زمیني كھ  رفتھعشاي رباني در آن نمایان است، چنان قرار گ

برگرد این تصویر ھیئتي از عالمان . سازند كنند و در عین حال بھ آن متصل مي ناظر آن است جدا مي
قدیس ھیرونوموس با وولگات و شیر : اند شوند كھ براي بررسي مسائل االھیات جمع شده االھي دیده مي

كند، قدیس آمبروسیوس با جامة  وگوستینوس درحالي كھ مدینة االھي را تقریر ميآموز خود، قدیس آ  دست
روحاني خود، پاپھا آناكلتوس و اینوكنتیوس سوم، فیلسوفان آكویناس و بوناونتوره و دانز سكوتس، دانتة 

م كھ انتقا(عبوس با تاجي كھ گویي از خار ساختھ شده است، فرا آنجلیكو نجیب، ساووناروالي خشمناك 
اي تصویر برامانتة طاس و زشت كھ دوست و  ، وآخر از ھمھ درگوشھ)دیگري است از آلكساندر ششم

ھنرمند جوان در تمام این اشكال انساني بھ حد اعالي فردگرایي رسیده و ھر صورت را . حامي رافائل بود
ھست كھ كل تصویر و شرح باور نكردني كرده است؛ و دربسیاي از آنھا یك وقار فوق انساني  تبدیل بھ یك

شاید ھنر نقاشي ھرگز پیش از آن حماسة علویت ایمان مسیح را بھ آن . سازد موضوع را باشكوه و واال مي
  .موفقیت نشان نداده بود

توانست عظمت نقش علم و فلسفھ را در میان  وھشت سال داشت، مي اما آیا ھمین جوان، كھ اكنون بیست
كرده است؛ او با قلم موي  نداریم كھ نشان دھد رافائل زیاد مطالعھ ميمردم نشان دھد؟ ما دلیلي در دست 

زیست كھ در آن لغات چیزھاي  شنید؛ در جھاني از شكل و رنگ مي گفت و با چشمانش مي خود سخن مي
 -براي نیل بھ مفھوم ذھني عالي خود. كوچكي بودند، مگر اینكھ در اعمال مھم مردان و زنان ظاھر شوند

بایست با یك بررسي معجل، با مطالعة شتابان آثار افالطون و دیوگنس الئرتیوس و  او مي -مدرسة آتن
تابلو مدرسة آتن . مارسیلیو فیچینو، و با گفتگوي خاضعانھ با مردان دانشمند بھ مقصود نایل شده باشد

در یك  اي است از پنجاه شخصیت نمایندة چندین قرن از ثروت فكري یونان؛ ھمة این شخصیتھا مجموعھ
آنجا، بر دیواري كھ مستقیمًا مقابل . اند لحظة جاوداني در زیر طاق قاببند یك رواق ستبر مشركان گردآمده

بزرگداشت االھیات در مناظره است، تجلیل فلسفھ انجام گرفتھ است؛ افالطون، با ابرواني بھ سان یووه، 
سال  سي  كند؛ ارسطو، كھ خود اشاره ميچشماني فرو رفتھ، زلف و ریش سفید، با انگشت بھ كشور آرماني 

اندامي زیبا و خویي خوش دارد، دست خود را درحالي كھ  - خرامد جوانتر از اوست، آھستھ در كنارش مي
خواھد ایدئالیسم بلند پرواز استاد خود را بھ زمین  كف آن رو بھ پایین است دراز كرده، توگویي مي

شمارد؛ آلكیبیادس مسلح با مھر بھ  را با انگشتان خویش مي) افالطون(بازگرداند؛ سقراط استدالالت او 
كوشد موسیقي افالك را در جدولھاي متوافق بگنجاند؛ زن زیبایي كھ  دھد؛ فیثاغورس مي سخنان اوگوش مي

نویسد، دیوجانس، عریان و الابالي، بر  ممكن است آسپاسیا باشد؛ ھراكلیتوس معماھاي افسوسي را مي
  وده است؛ ارشمیدس بر لوحي براي چھار جوان مجذوب اشكال ھندسي رسمھاي مرمرین غن پلھ

href="f0504911.htm"<اندازند؛  ھایي را بھ این سو و آن سو مي بطلمیوس و زردشت كره كند؛ مي
دود، یقینًا براي اینكھ امضاي آن استادان را  پسري در سمت چپ با در دست داشتن چند كتاب مشتاقانھ مي

اي مشغول یادداشت برداشتن است؛ درسمت چپ،  دریافت دارد؛ جواني كوشا در گوشھ بھ رسم یادگار
پسر ایزابال و محبوب یولیوس؛ و بار دیگر برامانتھ و خود رافائل، كھ  - امیرزادة مانتوا –فدریگو كوچك 

اشخاص عدة زیادي از . اي پنھان ساختھ و تقریبًا نامرئي است اكنون خطش تازه دمیده، خود را در گوشھ
گذاریم؛ برروي ھم چنین  دیگر در آن تصویر نمایانند كھ بحث دربارة آن را بھ خبرگان خردمند وامي
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آنجا سخني از . محیطي از عقال ھرگز پیش از آن نقاشي نشده و شاید ھم ھرگز بھ حیطة تصور نیامده بود
بحث بیھوده دربارة تفاوت یك  بدعتگذاري و زنده سوزاندن فیلسوفان نبود؛ تحت حمایت پاپي كھ خود را با

كرد، آن مسیحي جوان یكباره تمام این مشركان را گردآورده، با خوي و  اشتباه با اشتباھي دیگر كوچك نمي
خصال خودشان رسم كرده، و آنھا را درجایي قرارداده بود كھ االھیون بتوانند ببینند و نظریات آلوده بھ 

و پاپ در فواصل میان بررسي اسناد بر آنھا بنگرد و برجریان و  خطاي خود را دربارة آنان مبادلھ كنند،
آرماني كھ در آن  –این تابلو، و نیز تابلو مناظره، آرمان رنسانس است . تكوین تعاوني فكر انسان بیندیشد

این دوتابلو رقیب درمجموعة تصور، تركیب، . كنند جا با توافق زندگي مي شرك باستاني با دین مسیح در یك
  . ھارت فني، اوج نقاشي اروپایي ھستند كھ تاكنون ھیچ كس بھ آن نرسیده استو م

ھاي متعدد پیوستگي نداشت؛  سومین دیوار آن اطاق از دو دیوار دیگر كوچكتر بود، بھ واسطة وجود پنجره
پس تصمیم گرفتھ شد كھ آن را با تصویر شعر و . از این رو تصویر یك موضوع واحد در آن ممكن نبود

در آن اطاق، كھ . كرد این انتخاب خوبي بود، زیرا سنگیني فلسفھ و االھیات را خنثا مي. یقي بیارایندموس
شد، جھاني از تصور متوافق و ملودیھاي نرم  تصمیمات غیرقابل استیناف دربارة مرگ و زندگي اتخاذ مي

س، آپولون، بر فراز كوه در این فرسكو پارناسو. سرایي كند  بھ وجود آمد تا، طي قرون، با سكوت نغمھ
آورد؛ در سمت  برمي» آھنگ ھاي كوچك بي نغمھ«مقدس، در سایة درختان غار نشستھ است و از ساز خود 

داده است و سینة لخت خود را بھ قدیسان و خردمندان دیوارھاي  راست وي یكي از موزھا با مالحت لم
خواند؛ دانتھ، حتي در این  اراده بر مي ي بيا دھد؛ ھومر اشعار شش وتدي خودرا با جذبھ مقابل نشان مي

كند؛ ساپفو، كھ زیباتر از آن است كھ اھل  مجلس زیبارویان و خنیاگران، قیافة عبوس خود را رھا نمي
گراني كھ بھ  زند؛ و ویرژیل، ھوراس، اووید، تیبولوس، و سایر نغمھ لسبوس باشد، بر ساز خود زخمھ مي

ارجتري از ایتالیاي آن  پترارك، بوكاتچو، آریوستو، ساناتسارو، و مشاھیر كماند، با   دست زمان انتخاب شده
  گونھ، آن نقاش جوان ابراز عقیده بدین. آمیزند زمان مي

توانند انسان را ھمان اندازه  وخم و رؤیاھاي شعر مي و پیچ» زندگي بدون موسیقي اشتباه است،«كرد كھ 
  .و جسارتھاي االھیات اعتال بخشند كھ احتیاطھاي فزون از حد خرد

بر دیوار چھارم، كھ آن نیز پیوستگي خود را بھ واسطة یك پنجره از دست داده بود، رافائل منزلت قانون 
در یك قاب تزییني مستدیر، مثالھاي تدبیر، نیرو، و اعتدال را نقش كرد؛ دریك . در تمدن را نمایان ساخت

وستینیانوس در حال اشاعة مجموعة قوانین، و در طرف پنجره، قانون مدني را در تصویر امپراطور ی
طرف دیگر، قانون كلیسایي را در تصویر پاپ گرگوریوس نھم در حال نشر ملحقات قانون شریعت مجسم 

گویي بھ ارباب تندخوي خود، یولیوس را مانند گرگوریوس تصویر كرد، و تابلو  اینجا، براي تملق. ساخت
ھا، شش ضلعیھا، و چارگوشھاي سقف زیباي اطاق، بھ رسم  دایرهدر . نیرومند دیگري بھ وجود آورد

شناسي، نجوم، و شعر  شاھكارھاي كوچكي مانند داوري سلیمان، و اشكال نمادي االھیات، فلسفھ، قانون
مبادرت كرد؛ با این تصاویر و نظایر آنھا، و چند مدالیون كھ توسط سودوما رسم شده بودند، كار اطاق 

  .یدامضا بھ پایان رس

در . رافائل قدرت خود را در آنجا بھ مصرف رساند و دیگر ھرگز بھ آن درجة اعال از ھنر خویش نرسید
، وقتي كھ كار را در اطاق دیگر شروع كرد، نیروي تصور پاپ و نقاش ظاھرًا سست شده و ١۵١١

ن خود را بھ اتحاد رفت كھ تمام آپارتما از یولیوس چندان انتظار نمي. حرارت خود را از دست داده بودند
بایست چند دیوار را وقف  بین فرھنگ باستاني و مسیحیت تخصیص دھد؛ حال طبیعي بود كھ او مي

شاید براي نمایان ساختن قصد خود دایر بھ طرد فرانسویان از ایتالیا، . ھایي از داستانھاي دیني كند صحنھ
رد كھ در آن ھلیودوروس و سپاھیان داستاني را از كتاب دوم مكابیان انتخاب ك براي یك طرف اطاق

از فرشتة جنگجو شكست ) م ق١٨۶(خواھند گنجینة معبد اورشلیم را بردارند و بگریزند  مشركش، كھ مي
شوند، اونیاس،  اي از ستونھاي بزرگ و قوسھایي كھ تدریجًا رو بھ عقب كوچكتر مي بر زمینھ. خورند مي

درطرف راست یك . جوید از قدرت االھي استعانت مي كاھن بزرگ، در برابر محراب زانو زده است، و
دھندة آسماني دیگر،  كوبد، درحالي كھ دو نجات فرشتة سوار تن سردار دزد را در زیر سم اسب خویش مي
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در سمت . روند اند، پیش مي ھاي دزدیده در اطرافش پراكنده شده براي حملھ بھ كافر بر زمین افتاده، كھ سكھ
قار شاھانھ بر تخت نشستھ است و با تحقیر آمیختھ بھ نفرت بر متجاوزان مطرود چپ، یولیوس دوم با و

كھ اكنون ریش (خورد، كھ رافائل  نگرد؛ در پایین پاي او، جماعت نامنظمي از زنان یھودي بھ چشم مي مي
 و دوستانش ماركانتونیو رایموندي گراورساز و جوواني دي فولیاري، عضو دبیرخانة) دارد و موقر است

رسد؛ كامًال معلوم  این تابلو در منزلت بھ گرد مناظره و مدرسة آتن نمي. شوند پاپ، در میان آنان دیده مي
ھذا،  است كھ بھ منظور تجلیل یك پاپ و یك موضوع زودگذر، وحدت تركیب نادیده گرفتھ شده است؛ مع

  درنمایاند و،  شاھكاري است جاندار كھ زمینة عقب آن معماري باشكوھي را مي

  .كند نمایش حركات غضبناك و عضالت پیچیده، با كارھاي میكالنژ رقابت مي

نزدیك (، كشیشي از قصبة بولسنا ١٢۶٣در حدود سال . رافائل بر دیواري دیگر قداس بولسنا را نقاشي كرد
، كھ نسبت بھ تبدیل نان مقدس بھ جسم و خون عیسي مشكوك بود، با دیدن قطرات خوني كھ از )اورویتو

بھ یادبود این معجزه، پاپ اوربانوس چھارم . ریخت در شگفت شد نان تازه تبرك شده در قداس فرو مي یك
در آن ) عید جسد(فرمان داد تاكلیساي جامعي در اورویتو ساختھ شود و ھر سالھ مراسم كورپوس كریستي 

ك بھ نان خون چكان آن كشیش شكا. رافائل آن منظره را باشكوه و مھارت نقاشي كرده است. معمول گردد
اند، از این منظره بغایت درشگفتند؛ زنان و  نگرد، درحالي كھ دستیارانش كھ پشت سر او ایستاده مي

توانند آن معجزه را  اند و گاردھاي سویسي كھ در سوي دیگر ھستند، چون نمي كودكان در یك طرف ایستاده
دینال ریاریو و كاردینال شینر و سایر مقامات ببینند، بھ طرز محسوسي داراي حالتي عاري از تعجبند؛ كار

نگرند؛ در آن سوي محراب، یولیوس  برجستة كلیسایي با حالتي مخلوط از تعجب و ترس بھ منظره مي
دانستھ  كند، گویي در تمام آن مدت مي دوم، در حالي كھ براي دعا زانو زده است، با وقار ساكتي نگاه مي

دار ساختھ شده و، از لحاظ  تصویر پاپ بر فرسكو گل و بوتھ. چكیداست كھ از زنان مقدس خون خواھد 
رافائل تصویرھاي خود را با مھارت در اطراف و باالي . فني، یكي از بھترین فرسكوھاي آن اطاقھاست

پنجره رسم كرده، آنھا را با استحكام خطوط و اجراي دقیق عمل آورده و بھ تن و جامھ رنگي عمیق و گرم 
. نمایاند اي است كھ او را در سال آخر عمرش مي تصویر پاپ در حال زانو زدن، تك چھره. بخشیده است

اش عالمت فرسودگي از  گرچھ ھنوز جنگجویي نیرومند و جدي است، و ھنوز شاه شاھان است، در چھره
  .شود مشقات و نبردھا ھویداست و نشان مرگ بوضوح دیده مي

. چند تصویر فراموش نشدني از حضرت مریم ساخت) ١۵١٣- ١۵٠٨(رافائل ضمن این كارھاي بزرگش 
گردد كھ زھد متصنع در آن نمودار است،  بھ سبك اومبریایي باز مي) موزة لوور(مریم عذرا با تاج 

اش داراي خطوط  حضرت مریم خانة سفید تصویر ملیحي است بھ رنگ صورتي و سبز وطالیي، و جامھ
دالر در  ١,١۶۶,۴٠٠اندرو ملون . ھاي میكالنژ بھ كار رفتھستبر و موجداري است كھ در تصاویر سیبوال
تصویر دیگري از مریم، بھ نام حضرت مریم ). ١٩٣۶(ازاي این تصویر بھ دولت شوروي پرداخت 

دھد؛ یوحناي معمدان با تني نزار بھ او  ، او را با كودكش درمیان ابرھا نشان مي)موزة واتیكان(فولینیو 
نوموس، با جسمي فربھ، اھدا كنندة تصویر را كھ سیگیسموندو د كونتي، كنت كند؛ قدیس ھیرو اشاره مي

كند؛ اینجا رافائل، تحت تأثیر سباستیانو دل پیومبو، ھنرمند ونیزي،  فولینیو و رم، است بھ او معرفي مي
. بر روي ھم زیباست) موزة پرادو(حضرت مریم ماھي . دھد شكوه جدیدي از رنگ روشن بھ تصویر مي

در سیما و خوي مریم؛ در كودك او، كھ ھرگز تصویري : یبایي در ھمة اجزاي تصویر وجود دارداین ز
  نظیر آن حتي توسط خود رافائل نیز بھ وجود نیامد؛ در طوبیت جوان كھ بھ مریم ماھیي ھدیھ

؛ در كند اي كھ طوبیت را ھدایت مي كند كھ جگرش بینایي پدر او را باز گردانده بود؛ در جامة فرشتھ مي
سر با وقار قدیس ھیرونوموس؛ این تابلو در تركیب، رنگ، و نور با حضرت مریم سیستین قابل مقایسھ 

  .است

اي از اعتال رساند كھ فقط تیسین توانست دوباره بھ  سازي را بھ درجھ باالخره رافائل در این دوره تك چھره
سازي یكي از موالید خاص رنسانس است و با محصول دیگر آن عصر درخشان، كھ  تك چھره. آن برسد
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یست، اما ھمة آنھا در ھاي كار رافائل زیاد ن شمار تك چھره. كند آزادي پرافتخار فرد بود، تطبیق مي
كھ . ھا از آن بیندوآلتوویئي است یكي از عالیترین این تك چھره. عالیترین سطح ھنري قرار دارند

ماند، شاعر  توانست حدس بزند كھ این جوان نرمخو، سالم، و درخشان چشم، كھ زیباییش بھ دختران مي مي
بود؟ ھنگامي كھ این تصویر رسم شد، بیندو  نبود، بلكھ بانكدار و حامي ھنرمندان از رافائل تا چلیني

، پس از بھ كار بردن كوشش مجدانھ اما بیفایده و فرساینده براي نجات ١۵۵۶ودوسال داشت؛ در  بیست
تصویر یولیوس روم، كھ اكنون در تاالر اوفیتسي است، بزرگترین . استقالل سینا از فلورانس، درگذشت

توان گفت كھ این تصویر نسخة اصلي است كھ بھ دست  نمي). ١۵١٢حد (تك چھرة متعلق بھ آن زمان است 
انگیزي كھ از آن  خود رافائل رسم شده است، بلكھ محتمال یك بدل چھرة ھنرگاھي است؛ و نسخة بدل شگفت

از سرنوشت . كس جر تیسین، رقیب رافائل، برداشتھ نشده است در كاخ پیتي موجود است از طرف ھیچ
  .ست نیستنسخة اصلي اطالعي در د

پیش از اتمام نقاشیھا، یولیوس چشم از جھان فرو بست، و رافائل متحیر ماند كھ آیا طرح تھیھ شده براي 
اما چگونھ ممكن بود پاپي مانند لئو دھم، كھ وجود خود را بھ یك اندازه . چھار اطاق باید اجرا شود یا نھ

دید كند؟ نقاش جوان اوربینویي لئو را وقف ھنر و شعر و دین كرده بود، در تعقیب نقشة سلف خود تر
صمیمیترین دوست خود یافت؛ آن نبوغ زندة نشاط، شادترین سالھاي عمر خود را در پرتو حمایت یك پاپ 

  .سر برد دل بھ زنده

IV – میكالنژ  

  ١۵٠۵- ١۴٧۵: جواني او -١

روح برابري مردي كھ با او در خوي و خشم و قدرت و عمق  –ما نقاش و پیكرتراش محبوب یولیوس 
  .را براي آخرین قسمت این مبحث گذاشتیم -كرد و بزرگترین و غمگینترین ھنرمند در تاریخ بشر بود مي

پدر میكالنژ، لودوویكو دي لیوناردو بوئوناروتي سیموني، شھردار شھرك كاپرزه، واقع در كنار جادة 
یكي از این . سا خویشاوندي دوري داردھاي كانو كرد كھ با كنتھ لودوویكو ادعا مي. آرتتسو، بود -فلورانس

  ھا از سر لطف این قرابت را تصدیق كرد؛ میكالنژ ھمواره بھ كنتھ

  .كند بالید كھ داراي خون اشرافي است؛ ولي تحقیقات بیرحمانھ نشان داد كھ اشتباه مي خود مي

، در كاپرزه ١۴٧۵مارس  ۶میكالنژ، كھ مانند رافائل نام یكي از فرشتگان مقرب را برخود داشت، در 
او را بھ پرستاري در نزدیكي معدن سنگ مرمر ستینیانو . متولد شد؛ او دومین پسر از چھار برادر بود

سازي را استنشاق كرده بود؛ بعدًا خود او گفتھ  توان گفت از بدو تولد غبار مجسمھ سپردند، بھ طوري كھ مي
اش بھ  وقتي كھ ھنوز ششماھھ بود، خانواده. ستسازي را با شیر خود مكیده ا بود كھ اسكنھ و چكش مجسمھ

قدر كھ در سالھاي بعد بتواند اشعار ایتالیایي  در آنجا مدتي بھ مدرسھ رفت و، آن. فلورانس نقل مكان كرد
ھیچ التیني نیاموخت و، برخالف بسیاري از ھنرمندان زمان خویش، ھرگز . خوبي بسراید، تعلیم یافت

باستان گرفتار نشد؛ او عبراني بود نھ كالسیك، روحًا بیشتر پروتستان بود  كامال بھ جذبھ و شوق ادبیات
  . تاكاتولیك

پدرش از این ترجیح متأسف بود، اما . داد نقاشي را بھ نوشتن، كھ نوع فاسد شدة نقاشي است، ترجیح مي
نقاش آن زمان سرانجام بھ آن تسلیم شد و میكل را در سیزدھسالگي نزد دومنیكو گیرالندایو، مشھورترین 

نزد » فراگرفتن نقاشي«بایست سھ سال براي  طبق قرارداد، میكالنژ مي. در فلورانس، بھ شاگردي گذاشت
استاد بماند؛ سال اول شش فلورین، سال دوم ھشت، و سال سوم ده فلورین بستاند، و احتماال مسكن و 

فلورانس بھ تعلیمات گیرالندایو افزود، ھاي  میكل مشاھدات خود را در كوچھ. غذایش نیز بھ عھدة استاد بود
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گونھ، او غالبًا بھ بازار ماھي  بدین«: گوید دوستش كوندیوي مي. و در ھرچیز موضوعي براي ھنر یافت
رفت تا شكل و رنگ ماھیان، رنگ چشم آنھا، و سایر قسمتھاي بدنشان را بررسي كند؛ آنگاه   فروشان مي

  ».برد شش در نقاشیھایش بھ كار ميجزئیاتي را كھ دیده بود با منتھاي كو

اي با میل طبیعي وي مصادف شد و وي را بھ  ھنوز یك سال نزد گیرالندایو نمانده بود كھ حادثھ
ھاي   مانند بسیاري از ھنرجویان دیگر، آزادانھ بھ باغھایي كھ خانوادة مدیچي مجموعھ. سازي كشانید مجسمھ

او ظاھرًا از روي برخي از آن . ارداده بودند دسترسي داشتسازي و معماري خود را در آن قر آثار مجسمھ
برداري كرده بود، زیرا وقتي كھ لورنتسو  ھاي مرمرین با عالقھ و مھارت مخصوص نسخھ مجسمھ

سازي در فلورانس تأسیس كند و از گیرالندایو خواھش كرد چند دانشجوي با   خواست یك مدرسة مجسمھ مي
او بفرستد، او فرانچسكو گراناتچي و میكالنجلو بوئوناروتي را فرستاد، پدر ھا براي  استعداد در آن رشتھ

ترسید مبادا بھ كار سنگتراشي  میكل از اینكھ پسرش از یك ھنر بھ ھنري دیگر بگراید ناراضي بود؛ مي
بپردازد؛ و در حقیقت میكل تا مدتي بھ این كار مشغول بود و قطعاتي از سنگ مرمر براي كتابخانة 

میكالنژ شھرت » فاون«مجسمة مرمرین . سازي پرداخت اما بزودي بھ مجسمھ. كرد سي تھیھ ميلورنت
داستان ساختن آن از یك تكھ مرمر بیمصرف، و اینكھ چگونھ لورنتسو ھنگام عبور از برابر : جھاني دارد

ضربة چكش یكي ، و براثر گفتة او میكالنژ با یك »یك خداي پیر اینھمھ دندان سالم ندارد«آن مجسمھ گفت 
  لورنتسو كھ از قابلیت و محصول كارآن. از داندانھاي فك باال را پراند

- ١۴٩٠(میكل مدت دو سال . جوان خشنود شده بود او را بھ خانھ برد و مانند پسر خویش با وي رفتار كرد
میز غذا  با لورنتسو، پولیتسیانو، پیكو، فیچینو، و پولچي بر سر یك. در كاخ مدیچي زندگي كرد) ١۴٩٢

لورنتسو اطاق خوبي در كاخ خود . خورد و برترین سخنان را دربارة سیاست، ادبیات، فلسفھ، و ھنر شنید
بھ عالوه، . براي مخارج شخصي او مواجب تعیین كرد) دالر؟ ۶.٢۵٠(بھ او داد و ماھانھ پنج دوكاتو 

  .برساندخواھد بھ مصرف  میكالنژ مجاز بود كھ آثار ھنري خود را ھر طور كھ مي

سالھایي كھ او در قصر مدیچي گذراند اگر بھ خاطر نزاعش با پیترو توریجانو نبود، شاید بھترین ایام 
مشت «) چنانكھ بھ چلیني گفتھ بود(پیترو یك روز از یك شوخي میكل رنجید، و . رفتند عمرش بھ شمار مي

ستخوان و غضروف آن مثل اي بھ بینیش زدم كھ احساس كردم ا خود را بھ ھم فشردم و چنان ضربھ
چنین شد، و میكالنژ در » .گور خواھد بود بیسكویت در زیر مشتم فرو رفت؛ و این نشانة مرا او با خود بھ

  . اي داشت كھ البتھ مایة خشنودیش نبود ھفتادوچھار سال بقیة عمرش بیني شكستھ

میكل غالبًا براي . كرد ایراد ميدر ھمان سالھا ساووناروال مواعظ آتشین خود را دربارة اصالحات مذھبي 
انداخت ھرگز فراموش  اي را كھ بانگ خشمناك آن كشیش بر جانش مي رفت و لرزه شنیدن آنھا بھ كلیسا مي

. درید كرد و خروشش سكوت كلیساي پرجمعیت را مي ساووناروال تباھي ایتالیاي فاسد را اعالم مي. نكرد
وحشتي از فساد روحي پراكنده در : جا ماند ر روان میكل بھاي از روح او د وقتي ساووناروال مرد، شمھ

آن خاطرات و ترسھا در . اطراف او، نفرتي وحشیانھ از ظلم، و احساس پیش از وقت آن تباھي موعود
متشكل ساختن خوي او، و در ھدایت مغار و قلم موي او مؤثر بودند؛ وقتي در زیر سقف نمازخانة سیستین 

آورد؛ ھنگام نقاشي واپسین داوري  نگریست، كلمات ساووناروال را بھ خاطر مي يخوابیده بود و بر آن م
  .روح آن راھب را برانگیزاند و تقبیح شدید او را براي قرون و اعصار باقي گذاشت

سازي و نقاشي را ادامھ داد و تجربة  مجسمھ. لورنتسو درگذشت و میكل بھ خانة پدر بازگشت ١۴٩٢در 
رئیس بیمارستان سانتوسپیریتو بھ او اجازه داد تا دریك اطاق خصوصي . د افزودعجیبي بھ تعلیمات خو

توانست غذا  میكل چندان تشریح كرد كھ تا چندي حالت تھوع داشت و بزحمت مي. اجساد را تشریح كند
یك بار وقتي كھ پیرو د مدیچي از او خواست تا یك آدم . اما باھمین كار كالبدشناسي را فراگرفت. بخورد

میكل . برفي بزرگ در حیاط كاخ بسازد، فرصتي بھ دست آورد تا معلومات خود را در تشریح نشان دھد
py  ).١۴٩۴ژانویة (این تقاضا را اجابت كرد، پیرو او را ترغیب نمود كھ دوباره در كاخ مدیچي زندگي كند 
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رف آپنن بھ بولونیا میكالنژ، بھ انگیزة یكي از ھوسھاي عصبیش، از طریق كوھھاي پر ب ١۴٩۴در اواخر 
الوقوع پیرو آگاه شده  بھ موجب روایتي، او بھ واسطة رؤیاي یكي از دوستانش از سقوط قریب. گریخت

  بیني كرده بود؛ بود؛ شاید شم خود او آن اتفاق را پیش

در . رفت بھ ھر حال فلورانس در آن صورت براي كسي كھ مورد لطف مدیچي بود جاي امني بھ شمار نمي
براي اتمام . نقوش برجستة كار یاكوپو دال كوئرچا را در نماي سان پیترونیو بدقت بررسي كرد بولونیا

آرامگاه قدیس دومینیك استخدام شد، و براي آن مجسمة فرشتة زانو زده را ساخت؛ اما پس از این كار 
بود تحذیر » ليخارجي و طفی«اي از خود بودند، او را كھ یك  سازان بولونیا، كھ داراي اتحادیھ مجسمھ

در ھمان اوان، . اي او را از میان خواھند برد كردند كھ اگر بخواھد كار از دست ایشان بگیرد، بھ وسیلھ
میكل بھ . رفت كھ بر رذیلت غالب شود ساووناروال اختیار فلورانس را در دست گرفتھ بود، و فضیلت مي

  ).١۴٩۵(آنجا بازگشت 

براي . ، كھ فردي از یك شاخة خاندان مدیچي بود، حامي خود یافتدر فلورانس، لورنتسو دي فرانچسكو را
لورنتسو بھ او توصیھ كرد كھ سطح آن مجسمھ را . او یك كوپیدو خفتھ ساخت كھ تاریخچة عجیبي دارد

طوري بسازد كھ عتیق بنماید؛ میكل این توصیھ را بھ كار بست؛ لورنتسو آن مجسمھ را بھ رم فرستاد و در 
دوكاتو فروختھ شد؛ سوداگر مزبور آن را بھ رافائلو ریاریو، كاردینال سان  ٣٠داگر بھ آنجا بھ یك سو

كاردینال حیلھ را كشف كرد، مجسمھ را پس فرستاد، و پول خود را پس . دوكاتو فروخت ٢٠٠جورجو، بھ 
پس از تسخیر  بعدًا آن مجسمھ بھ سزار بورژیا فروختھ شد، كھ آن را بھ گویدوبالدو اوربینو داد؛ اما. گرفت

ایزابال آن را چنین توصیف . استھ فرستاد/ آن را دوباره تصاحب كرد و براي ایزابال د) اوربینو(آن شھر 
  .تاریخچة بعدي این مجسمھ معلوم نیست» .در میان كارھاي عصر جدید بینظیر است«: كرد

یكي از . افي تحصیل كندمیكل، با تمام مھارت قابل انعطافش، در شھري كھ پر از ھنرمند بود درآمد ك
عمال ریاریو او را بھ رم دعوت كرد و مطمئنش ساخت كھ كاردینال بھ او كار خواھد داد، و گفت كھ در 

میكالنژ با امید فراوان بھ پایتخت عزیمت كرد و در خانوادة  ١۴٩۶پس در . رم حامیان ھنر فراوانند
شان نداد؛ اما یاكوپو گالو، یكي از بانكداران رم، ریاریو سخاوتي از خود ن. كاردینال محلي براي خود یافت

یكي از این دو در كاخ . میكل را مأمور كرد كھ یك مجسمھ از باكوس و یكي از كوپیدو برایش بتراشد
باكوس نمایندة نامطبوعي از . بارجلو در فلورانس است، و دیگري در موزة ویكتوریا و البرت در لندن

دھد؛ سر پیكر براي بدن آن خیلي بزرگ  ر حال مستي مفرط نشان ميخداي شراب است، زیرا او را د
كوپیدو جواني است بھ جلو خم . نمایاند تركیب است و جسمي ھمچون گل نرم را مي است؛ اما تن آن خوش

شده و بھ یك قھرمان بیشتر شبیھ است تا بھ یك خداي عشق؛ شاید نامي كھ میكالنژ بھ آن داده است 
اینجا نیز آن ھنرمند از ھمان ابتدا كار خود را با . سازي، عالي است ز لحاظ فن مجسمھبیمناسبت نباشد؛ ا

رجحاني یوناني براي آرمیدن نسبت بھ او . نشان دادن پیكر بھ وضعي فعال و جاندار متشخص ساخت
ناني ذوق یو -با ھمان استثنا –؛ بدین گونھ )عزاي مریم در مرگ فرزند(بیگانھ بود، مگر در مجسمة پیتا 

مبني بود بر كلیات، یعني رسم انواع كلي؛ میكالنژ بیشتر بھ ترسیم فردي، كھ در مفھوم ذھني و در جزئیات 
  او، جز در مورد لباس، از اشكال. واقعي باشد تمایل داشت
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  پیتا؛ كلیساي سان پیترو، رم،: میكالنژ بوئوناروتي

تعلق داشت؛ رنساني نبود، بلكھ جنبة خالقة منحصر بھ فردي كرد؛ كار او نوعًا بھ خود او  باستاني تقلید نمي
  .داشت

بزرگترین محصول این نخستین اقامت او در رم پیتا بود كھ اكنون یكي از افتخارات كلیساي سان پیترو 
قرارداد مربوط بھ این مجسمھ توسط كاردینال ژان دو ویلیھ، سفیر فرانسھ در دربار پاپ، امضا شده . است
، و مدت ساختن آن یك سال بود؛ و )دالر؟ ۵‘ ۶٢۵(دوكاتو  ۴۵٠؛ دستمزد مربوط بھ آن )١۴٩٨(بود 

  :اي بھ این مضمون نوشت دوست بانكدار میكل ضمانتنامة سخاوتمندانھ

دھم كھ میكالنژ مذكور كار نامبرده را ظرف یك سال  من، یاكوپو گالو، بھ گرامیترین عالیجناب قول مي
تواند عرضھ بدارد؛ ھیچ یك از استادان  ن مجمسة مرمریني باشد كھ رم امروز ميانجام دھد؛ آن كار بھتری

دھم كھ آن  بھ میكالنژ مذكور قول مي… و بھ ھمین ترتیب. امروزي نتواند بھتر از آن بھ وجود آورد
  .گرامیترین كاردینال دستمزد او را طبق مواد مشروحة فوق خواھد پرداخت

جامھ زیاده از : مردة خویش را بر دامن دارد، نقایصي چند مشھود است در این مجسمھ از مریم، كھ پسر
حد چیندار و گشاد است، سر مریم براي بدنش كوچك است، دست چپش با یك وضع نامناسب دراز شده، و 

میكالنژ در پاسخ بھ ایرادي كھ متوجھ این آخرین نقیصھ . نماید صورتش بسیار جوانتر از چھرة پسرش مي
py  :گوید ین ميشده بود، چن
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كنند؟ چقدر بیشتر این مطلب  دانید كھ زنان عفیف طراوت خود را بیش از زنان بیعفت حفظ مي آیا نمي
ني، من باز ! آالیند باز نشده است آغوشش بھ اھوایي كھ جسم را مي كند كھ ھرگز  اي صدق مي دربارة باكره
ة پاك جواني عالوه بر آنكھ بھ علل طبیعي در كنم كھ آن غنچ روم؟ این عقیده را فاش ابراز مي ھم پیشتر مي

آسا ایجاد شده باشد كھ جھان را بھ بكارت و طھارت ابدي مادر  او حفظ شده است، ممكن است چنان معجزه
  . عیسي متقاعد سازد

تماشاگر این مجسمھ بزودي با آن چھرة نجیبي كھ در اندوه و . این یك خیال خوش و قابل بخشایش است
اي كھ راضي بھ رضاي خداست و با چند لحظھ بر دامن گرفتن جسد  ، با آن مادر داغدیدهعشق آرام است

شود؛ ھمچنین با آن تن مجروحي كھ اینك نشاني از زخم بر خود ندارد  یابد، مأنوس مي عزیز خود تسلي مي
مجموعة  تمامي جوھر و حزن و فدیة حیات در این. و از تمام اھانتھا آزاد است، و حتي در مرگ زیباست

دھد؛ مسلم بودن مرگ بھ منزلة  جریان والدت، كھ با آن زن نسل بشر را مداومت مي: اي ساده است مجسمھ
بخشد و ھر مرگي را با یك والدت جدید جبران  تولد؛ عشقي كھ میرایي ما را بھ مھرباني رفعت مي  كفارة

سازي  در تاریخ مجسمھ. یكالنژ بخواندفرانسواي اول حق داشت كھ این مجسمھ را بھترین كامیابي م. كند مي
در موزة (ھرگز كسي بر این كار تعالي نجستھ است، مگر شاید آن یوناني ناشناسي كھ مجسمة دمتر 

  .را ساختھ است) بریتانیایي
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تا آن ھنگام میان كلیساھاي یوناني و رومي تقسیم شده بود،  ١٠۵۴خبر اتحاد جھان مسیحیت، كھ از سال 
، امپراطور بیزانس، یوسفوس، بطرك قسطنطنیھ، ھفده ١۴٣٨فوریة  ٨در . تمام اروپا را بھ ھیجان آورد

ھنوز تا حدي یك شھر بیزانسي مطران یوناني، و عدة زیادي از اسقفان، رھبانان، و دانشوران بھ ونیز كھ 
در فرارا ائوگنیوس آنان را با جاللي پذیرفت كھ گویا در نظر یونانیان تشریفاتي بسیار . بود وارد شدند

رھبري   پس از گشایش شورا، كمیسیونھاي متعددي براي سازش دادن اختالفات دو كلیسا دربارة. ناچیز بود
تعیین   القدس از پدر و پسر، یا از پدر یا پسر، ، و صدور روحپاپ، استعمال نان فطیر، ماھیت آالم اعراف

مدت ھشت ماه دانشمندان و متخصصان مذھبي این نكات را مورد بحث قرار دادند، اما بھ ھیچ . شد
در ھمان اوان طاعون در فرارا شایع شد؛ كوزیمو د مدیچي از اعضاي شورا دعوت . موافقتي نایل نیامدند

این دعوت پذیرفتھ شد و برخي از . روند و بھ خرج او و دوستانش در آنجا مسكن كنندكرد كھ بھ فلورانس ب
در آنجا ). ١۴٣٩(دانند  مورخان تاریخ رنسانس را از زمان عزیمت آن یونانیان دانشمند بھ فلورانس مي

ر القدس از پدر بھ میانجیگري پس روح«موافقت شد كھ فورمول مورد قبول یونانیان، كھ بھ موجب آن 
یكي است و تا ژوئن » شود از پدر و پسر صادر مي«گوید  ، با فورمول رومي كھ مي»شود صادر مي

اولویت پاپ بھ مشاجرات شدید منتھي شد، و امپراطور . بر سر آالم اعراف نیز موافقت حاصل شد ١۴٣٩
جو بود،  صالحھبساریون، اسقف اعظم نیقیھ، كھ شخصي م. یوناني تھدید كرد كھ شورا را بھ ھم خواھد زد

شد، اما حقوق و مزایاي موجود  تمھیدي براي سازش اندیشید كھ بھ موجب آن اقتدار جھاني پاپ شناختھ مي
ژوئیھ، در كلیساي جامعي كھ گنبد عظیم  ۶حل پذیرفتھ شد؛ و در  این راه. ماند كلیساي شرق نیز محفوظ مي

نشور اتحاد دو كلیسا بھ زبان یوناني توسط و مجلل آن سھ سال پیش توسط برونللسكي ساختھ شده بود، م
بساریون و بھ زبان التین توسط چزاریني قرائت شد؛ این دو اسقف یكدیگر را بوسیدند؛ و تمام اعضاي 
شورا، بھ ریاست امپراطور یوناني در برابر ھمان ائوگنیوسي كھ تا آن زمان منفورترین و مطرودترین 

.درفت، بھ زانو درآمدن مرد بھ شمار مي

و موكبش بھ قسطنطنیھ بازگشتند، با ) روم شرقي(وقتي امپراطور یوناني . سرور عالم مسیحیت دیر نپایید
ائوگنیوس سھم خود را . رو شدند؛ روحانیون و مردم شھر تسلیم بھ رم را رد كردند اھانت و بدزباني روبھ

عزام شد تا بھ نیروھاي الدیسالوس در معاملھ انجام داد، كاردینال چزاریني در رأس ارتشي بھ مجارستان ا
بھ صوفیھ  ١۴۴٣و ھونیادي پیوندد؛ این نیروھا در نیش فاتح شدند، پیروزمندانھ در شب عید میالد مسیح 

جمعیت ضد اتحاد در قسطنطنیھ ). ١۴۴۴(گام نھادند، اما در وارنا از طرف سلطان مراد دوم منھزم شدند 
گرگوریوس با جنگ بھ . پشتیباني كرده بود، بھ ایتالیا گریخت پیروز شد و بطرك گرگوریوس، كھ از اتحاد

؛ اما از آن ھنگام مردم از رفتن بھ )١۴۵٢(سانتا سوفیا بازگشت و منشور اتحاد را در آنجا قرائت كرد 
 روحانیان ضد اتحاد كلیة طرفداران اتحاد را لعن كردند؛ از طلب مغفرت . كردند كلیساي بزرگ تحاشي مي

كھ ھنگام قرائت منشور در كلیسا حضور داشتند امتناع ورزیدند، و بیماران را تحریض كردند براي كساني 
بطركان . كھ مردن بدون مراسم مذھبي را بر آموزش یافتن بھ دست كشیشان وحدت طلب ترجیح دھند

با  سلطان محمدثاني وضع را. فلورانس را انكار كردند» سینود حرامي«اسكندریھ و انطاكیھ و اورشلیم 
بھ عیسویان آزادي عبادت داد؛ وجنادیوس را، كھ ). ١۴۵٣(تبدیل قسطنطنیھ بھ پایتخت عثماني آسان كرد 

  .یكي از دشمنان ثابت قدم اتحاد بود، بھ بطركي برگزید

، پس از آنكھ سردار اعزامیش، كاردینال ویتلسكي، جمھوري نامنظم رم و كولوناي ١۴۴٣ائوگنیوس در 
اقامت پاپ در فلورانس او . بدتر از آن واندالھا یا گوتھا سركوب كرد، بھ رم بازگشت آشوبناك را باسبعیتي

را با تحول اومانیسم و ھنر بھ سرپرستي كوزیمو دمدیچي آشنا كرده بود، و دانشمندان حاضر در شوراي 
الوقوع  كھ در صورت سقوط قریب –اي بھ حفظ نسخ خطي كالسیك  فرارا و فلورانس در وي عالقھ

وي پودجو، فالویو بیوندو، لئوناردو . برانگیختھ بودند –طنطنیھ ممكن بود از دست بروند یا منھدم شوند قس
توانستند بھ زبان یوناني با یونانیان مذاكره كنند در دبیرخانة خود  بروني، و سایر اومانیستھایي را كھ مي

اده بود تا فرسكوھایي در نمازخانة فرا آنجلیكو را بھ رم آورده و بھ او دستور د. استخدام كرده بود
ھاي برنزي را كھ گیبرتي براي تعمیدگاه فلورانس ریختھ بود  چون دروازه. ساكرامنتو در واتیكان بسازد

). ١۴٣٣(پسندیده بود، فیالرتھ را مأمور ساخت كھ درھاي مشابھي براي كلیساي كھن سان پیترو بسازد 
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ساز آنچھ بر  كھ آن مجسمھ - ر مورد تفسیر قرار گرفتھ بودھرچند در آن زمان كمت -این نكتھ مھم بود
سردرھاي آن كلیساي عمدة مسیحیت التین قرار داده بود نھ تنھا شامل عیسي و مریم و حواریون بود، بلكھ 

ائوگنیوس، در ھمان . مارس و روما، ھرو و لئاندر، زئوس و گانومدس، و حتي لدا و قو را نیز در برداشت
  .د برشوراي بال، رنسانس مشركانھ را بھ رم آوردساعت پیروزي خو

  فصل پانزدھم 

  

  گیرد رنسانس رم را فرا مي

١۴۴١- ٧۴٩٢  

I – پایتخت جھان  

بھ یك دھم رومي كھ در  ، وسعت رمنشستوقتي كھ پاپ نیكوالوس پنجم بر كھنترین تخت سلطنت جھان 
) ھشتاد ھزار نفر(رسید، و از حیث مساحت و جمعیت  محاط بود نمي) ٢٧۵- ٢٧٠(دیوارھاي آورلیانوس 

از زمان ویراني آبراھھاي عمده در نتیجة ھجوم وحشیان، ھفت . از ونیز، فلورانس، یا میالن كوچكتر بود
اھة كوچك ھنوز باقي بودند و چند چشمھ و شمارة تپة رم فاقد یك منبع آب قابل اطمینان شده بود؛ چند آبر

. نوشیدند زیادي آب انبار و چاه ھنوز وجود داشتند، اما قسمت زیادي از ساكنان شھر آب رود تیبر را مي
زیستند كھ دستخوش طغیان رود و عفونت ماالریاي حاصل از  ھاي ناسالمي مي بیشتر مردم در جلگھ
كاپرینو نام داشت و وجھ تسمیة آن بزھا  لینوس در آن موقع مونتھتپة كاپیتو. باتالقھاي مجاور بود

)capri(تپة پاالتینوس یك كنج روستایي تقریبًا بالسكنھ بود؛ قصرھاي . چریدند یي بودند كھ بردامنة آن مي
. قدیمي، كھ این تپھ نام خود را از آنھا مأخوذ داشتھ بود، اكنون چیزي جز معادن سنگ خاك گرفتھ نبودند

قصبة كوچكي از حومة رم در آن سوي رود بود و بھ طرز درھم و ) شھرك واتیكان(رگو واتیكانو بو
برخي از كلیساھا، مانند سانتاماریا مادجوره یا سانتا . نامنظمي گرد مزار پطرس حواري را گرفتھ بود

لیساي جامع فلورانس توانست با ك چچیلیا از درون زیبا، اما از بیرون ساده بودند؛ ھیچ كلیسایي در رم نمي
اي با چرتوزا دي پاویا، و ھیچ عمارت شھرداري با پاالتتسو وكیو، كاستلو  یا میالن، ھیچ صومعھ

تقریبًا تمام خیابانھا بھ پس . سفورتسسكو، كاخ دوجھاي ونیز، یا حتي كاخ مردم در سینا رقابت كند
ودند؛ فقط چندتایي در شب چراغ ھاي گلي و خاكي ھمانند بودند؛ برخي با قلوه سنگ مفروش ب كوچھ

  العاده، مانند جشن یا دیدار  داشتند؛ و تنھا در موارد فوق

  .شدند یكي از شخصیتھاي مھم، جارو مي

ھاي گاوي كھ در مزارع اطراف چرا  داري و تولید پشم و گلھ مایة اقتصادي شھر بھ طور جزیي از مرتع
كشاورزي مختصر بود و . آمد ات كلیسا بھ دست ميشد، اما بھ طور عمده از عاید كردند تأمین مي مي

گرفت؛ صنعت و تجارت، بھ سبب عدم امنیت حاصل از حمالت  سوداگري ھم بھ مقیاس كوچك انجام مي
تنھا طبقات عبارت بودند از نجبا،  –طبقة متوسط تقریبًا وجود نداشت . راھزنان، تقریبًا از میان رفتھ بود

قریبًا مالك تمام زمینھایي بودند كھ بھ دست كلیسا نیفتاده بودند، دھقانان خود نجبا، كھ ت. روحانیون، و عوام
ھرگونھ شورش و مخالفتي را بھ وسیلة اراذل . كردند را بدون رعایت نھي و ندامت مسیحي استثمار مي

اي ھ خانواده. ساختند كردند، منكوب مي نیرومندي كھ در خدمت خود داشتند و براي زدن و كشتن تربیت مي
ھا، و سایر  ھا، تماشاخانھ گورستانھا، گرمابھ –و باالتر از ھمھ دو خاندان كولونا و اورسیني  –بزرگ 

ساختمانھاي عمومي رم یا نزدیك آن را تصاحب و بھ دژھاي كوچك تبدیل كرده بودند؛ و كاخھاي 
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كوشیدند خود او را  مينجبا معموًال مخاصم پاپ بودند، یا . روستاییشان را براي جنگ مجھز ساختھ بودند
شدند؛  كردند كھ پاپھا مجبور بھ فرار مي گھگاه چنان اغتشاشي بھ پا مي. برگزینند و بر او حكومت كنند

جنگیدن سیكستوس چھارم، و . گفت كھ كاش پایتختش شھر دیگري بھ جز رم بود پیوس دوم با البھ مي
  .براي تحصیل امنیتي در حوزة حكومت پاپ آلكساندر ششم با این گونھ مردان، كوشش قابل بخشایشي بود

توانستند  رم معموًال تحت حكومت روحانیان بود، زیرا آنان عایدات متنوع كلیسا را در دست داشتند و مي
توانستند  ساكنان شھر بھ ورود طال از چندین كشور، بھ شغلھایي كھ كشیشان با این عایدات مي. خرج كنند

توانستند  مردم رم نمي. توانستند از آن محل بدھند متكي بودند اتي كھ پاپھا ميبرایشان تھیھ كنند، و بھ اعان
چون مردم . ازھرگونھ اصالحاتي كھ ممكن بود از جریان چنین عوایدي بھ شھرشان بكاھد، خوشحال باشند

نظیر  بي شدند، كھ در نقاط دیگر اروپا توانستند انقالب كنند، بھ جاي آن بھ ھجاي تند و تیزي متوسل مي نمي
احتماًال نام خیاطي كھ در  –اي كھ شاید یك ھركول یوناني بود، بھ پاسكوینو  در میدان ناوونا، مجسمھ. بود

تجدید نام یافت و تبدیل بھ تابلویي شد براي پر طنزترین جمالت، معموًال بھ شكل عبارات  -آن نزدیكي بود
رمیھا، الاقل در موارد معین، مردمي مذھبي . پاپ بودنیشدار بھ زبان التیني یا ایتالیایي، كھ غالبًا برضد 

بالیدند كھ با بوسیدن پاي او از  آمدند و بھ خود مي بودند؛ در این موارد براي دریافت بركت از پاپ گرد مي
كنند؛ اما وقتي كھ سیكستوس چھارم بھ سبب رنجوري از نقرس نتوانست در یكي از مراسم  سفرا تقلید مي

بھ عالوه، چون . جویشان بود او را لعن كردند مردم رم با شدتي كھ خاص طبع كینھتبرك حاضر شود، 
ائوگنیوس چھارم جمھوري رم را ملغا كرده بود پاپھا فرمانروایان دنیوي شھر نیز شده بودند، و بھ ھمین 

تي پاپھا بود این بدبخ. گرفت كنند بھ آنان نیز تعلق مي جھت، مذمتھایي كھ مردم معموًال از دولتھاي خود مي
  بایست در میان  كھ مي

  .بیقانونترین مردم ایتالیا مستقر باشند

بھ عنوان سران . حق بودند اي از حكومت ذي پاپھا در ادعاي خود برمیزان معیني از قدرت دنیوي و حوزه
واقعًا  توانستند خود را در اسارت ھیچ كشوري ببینند، كما اینكھ در آوینیون ھم المللي نمي یك سازمان بین

توانستند با بیطرفي بھ عموم مردم خدمت  گونھ در قید بودند، مشكل مي چون بدین. ھمین وضع را داشتند
بھ طور » عطیة قسطنطین«گرچھ . كنند، تا چھ رسد بھ رؤیاي عظیم آنان براي حاكم بودن بر ھر حكومتي

، عطیة ایتالیاي مركزي بھ )كردطور كھ نیكوالس با استخدام واال بھ آن اذعان  ھمان(محسوس جعلي بود 
پاپھا از سال . ، یك حقیقت تاریخي بود)٧٧٣(، كھ از طرف شارلماني تأیید شده بود )٧۵٠(پاپ توسط پپن 

وحدت قدرتھاي محلي اعم . كرد كس با حق آنھا معارضھ نمي بھ نام خود سكھ زده بودند، و قرنھا ھیچ ٧٨٢
ر ایاالت پاپي نیز مانند سایر ممالك اروپا در شرف تحقق از فئودالي و نظامي در یك حكومت مركزي، د

كردند  این كھ پاپھا از نیكوالوس پنجم تا كلمنس ھفتم در ایاالت خود مانند سالطین مستبدي حكومت مي. بود
طلباني نظیر ژرسون، رییس دانشگاه پاریس، از  بھ اقتضاي پیروي از رسم زمان بود؛ و وقتي اصالح

در . كردند، پاپھا حق داشتند شكوه كنند گفتند، اما آن را در كشور خود مذمت مي ن ميدموكراسي كلیسا سخ
زماني كھ صنعت چاپ ھنوز شروع نشده یا انتشار پیدا نكرده بود، ھم كشور و ھم كلیسا آمادة دموكراسي 

چاپ بھ رم  سال پیش از آنكھ نیكوالوس پنجم ھفت سال پیش از آنكھ گوتنبرگ انجیل را چاپ كند، سي. نبود
. برسد، و چھل و ھشت سال پیش از آنكھ اثر آلدوس مانوتیوس براي نخستین بار چاپ شود، پاپ شد

  .دموكراسي تجملي از خرد تعمیم یافتھ، امنیت، و آرامش است

. شد نامیده مي) التسیو فعلي(اي بود كھ در ایام باستاني التیوم  حكومت دنیوي پاپھا مستقیمًا مربوط بھ ناحیھ
در وراي این . ین ناحیھ ایاالت كوچكي بین توسكان، اومبریا، سرزمین پادشاھي ناپل، و دریاي تیرنھ بودا

این چھار منطقھ توأمًا . دانستند را نیز ملك خود مي) روماني قدیم(ایالت، پاپھا اومبریا، ماركھ، و رومانیا 
دادند؛ آنھا شامل بیست و شش شھر  ل ميكمربند پھني را در وسط ایتالیا از دریایي بھ دریایي دیگر تشكی

راندند یا آنھا را میان حكام  توانستند، بھ وسیلة نایبھاي خود بر آنھا فرمان مي بودند كھ پاپھا ھروقت مي
اي میان پاپ  بھ عالوه، سیسیل و تمام كشور پادشاھي ناپل، براساس موافقتنامھ. كردند محلي قسمت مي

بھ عنوان تیول مورد ادعاي پاپھا بود و پرداخت یك خراج ساالنھ از  اینوكنتیوس سوم و فردریك دوم،
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باالخره كنتسا ماتیلدا تقریبًا . طرف این ایاالت بھ حكومت پاپ سرچشمة نزاع بین امپراطوران و پاپھا شد
بھ موجب وصیت  ١١٠٧لوكا، پیستویا، پیزا، سینا، و آرتتسو بود، در   تمام توسكان را، كھ شامل فلورانس،

كردند، اما ندرتًا قدرت تنفیذ  پاپھا بر تمام این ایاالت حقوق سلطنت فئودالي ادعا مي. بھ پاپ واگذار كرد
  .ادعاي خود را داشتند

  حكومت پاپ، كھ از فساد داخلي، عدم صالحیت و استطاعت نظامي و مالي، درھم آمیختگي

یت در مضیقھ بود، طي قرون براي حفظ سیاست اروپایي با ایتالیایي، و امتزاج امور دیني و دنیوي بغا
میالن مرتبًا . كرد ھاي نظامي محلي و تجاوز سایر ایاالت ایتالیایي كوشش مي سرزمینھاي خود از سركرده

درصدد تملك بولونیا بود؛ ونیز راونا را تصرف كرد و كوشید تا فرارا را نیز ضمیمة خود سازد؛ و ناپل 
براي مقابلھ با این حمالت، پاپھا ندرتًا بھ ارتش كوچك مزدور خود . اندازي بھ التیوم برآمد در صدد دست

كوشیدند تا با اعمال یك سیاست  انگیختند و مي كردند، بلكھ ایاالت آزمند را علیھ یكدیگر برمي اعتماد مي
 یك از آنھا مستملكة پاپ را در حدود خود موازنة قوا مانع نیرومند شدن آن ایاالت شوند و نگذارند ھیچ

ماكیاولي و گویتچاردیني در عقیدة خود، مبني بر اینكھ عدم اتحاد ایتالیا تا حدي مربوط بھ این . ببلعند
اي نداشتند جز اینكھ بھ این طریق استقالل سیاسي و روحاني  سیاست است، محق بودند؛ و پاپھا نیز چاره

  .خود را از راه قدرت دنیوي خویش حفظ كنند

دانستند ھمان روشي را اتخاذ كنند كھ فرمانروایان  یان سیاسي، خود را مجبور ميپاپھا، بھ عنوان فرمانروا
مشاغل یا موقوفات را بھ اشخاص با نفوذ و حتي مادونتر از آنان واگذار . گرفتند دنیوي در پیش مي

یا تا دیون سیاسي خود را بپردازند، مقاصد سیاسي را پیش برند،  - فروختند و بعضي اوقات مي –كردند  مي
ھاي نیرومند  ضمنًا ازدواجھایي بین خویشان خود با خانواده. بھ ادیبان و ھنرمندان پاداش یا مئونتي رسانند

گاه مانند یولیوس دوم از نیروي نظامي و گاه مثل لئو دھم از سیاست فریب و تزویر . دادند ترتیب مي
سایر حكومتھاي زمان رواج داشت  ، كھ شاید از آنچھ در»فحشاي اداري«تا حدي با . كردند استفاده مي

شھرھا  - قوانین ایاالت پاپي مثل قوانین سایر كشور. شدند ساختند و حتي از آن منتفع مي بیشتر نبود، مي
شدند، زیرا چنین شدت عملھایي در  سخت بود؛ دزدان و جاعالن توسط نواب پاپ بھ دارآویختھ مي

زیستند، و  داد ساده مي حد كھ مراسم مقامشان اجازه ميبیشتر پاپھا تا آن . حكومتھاي آن زمان الزم بود
داستانھاي بدي كھ دربارة آنان گفتھ شده غالبًا از ناحیة ساتیرنویسھاي غیر مسئول مانند برني، یا از سوي 

كھ با پاپ معارضة شدید یا  –طلبان ناكامي مثل آرتینو، یا از طرف عمال مقتدر رومي مانند اینفسورا  جاه
اما در مورد كاردینالھایي كھ امور سیاسي و مذھبي كلیسا را اداره . اند جعل و منتشر شده -اند تھسیاسي داش

دانستند و بھ ھمان طریق ھم زندگي  كردند باید گفت كھ آنھا خود را سناتورھاي یك كشور ثروتمند مي مي
یات و ھنر حمایت ساختند؛ بسیاري دیگر از ادب كردند؛ بسیاري از آنان كاخھایي براي خود مي مي
پرداختند؛ اینان بھ طور كلي از رسم  ھایي براي خود بھ عشرت مي كردند؛ و برخي با انتخاب معشوقھ مي

  .كردند سست اخالقي زمان خود تبعیت مي

اومانیسم . پاپھا بھ عنوان قدرتھاي روحاني دورة رنسانس با مسئلة سازش اومانیسم و مسیحیت مواجھ بودند
ركانھ بود، و كلیسا یك بار تصمیم گرفت شرك را، ھم از حیث اعتقاد و ھم از جھت یك مذھب نیمھ مش

  ھاي شرك را وجھة سابقًا تخریب معابد و مجسمھ. كن كند ھنر، ریشھ

ھمت خود قرار داده بود؛ مثًال كلیساي جامع اورویتو تازه با مرمري بنا شده بود كھ از كارارا، بعضًا از 
ده بود؛ یكي از نمایندگان پاپ قطعاتي از مرمرھاي كولوسئوم را فروختھ بود تا ھاي رومي، آورده ش خرابھ

تئاتر فالویوس كار ساختمان پاالتتسوونتسیا شروع  با مصالح آمفي ١۴۶١براي تھیة آھك سوختھ شوند؛ در 
ن شد؛ خود نیكوالوس شخصًا، در بحبوحة ذوق معماري خود، دو ھزار و پانصد بار ارابة مرمر و تراورت
از كولوسئوم، سیركوس ماكسیموس، و سایر ساختمانھاي قدیمي گردآورد تا كلیساھا و كاخھاي رم را بنا 

برگرداندن آن رویھ و حفظ و گردآوري و پرورش بقایاي ھنر و ادبیات كالسیك رم و یونان مستلزم . كند
شرك جدید چندان نیرومند حیثیت اومانیسم چنان زیاد و مایة نھضت فرھنگ . انقالبي در فكر روحاني بود
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بود، و سران آن نھضت آنقدر بھ آن دلبستھ بودند كھ كلیسا ناچار بود محلي براي این تحوالت در حیات 
كلیسا بھ . مسیحي بازكند، یا پشتیباني طبقات روشنفكر ایتالیا و شاید بعدًا تمام اروپا را از دست بدھد

گشود، با رشادت و سخاوت از آن جانبداري كرد، و سرپرستي پاپ نیكوالوس پنجم بر اومانیسم آغوش 
یا بھ (چنان آزادي وسیعي ) ١۵٣۴- ١۴۴٧(بھ مدت یك قرن . ریاست ادبیات و ھنر جدید را بھ عھده گرفت

بھ فكر ایتالیا داد و چنان از آن حمایت كرد و بھ آن انگیزه و فرصت ) قول فیللفو آزادي باور ناكردني
  .مند شد ھاي تاریخ بشر بھره شت و از یكي از درخشانترین دورهبخشید كھ رم مركز رنسانس گ

II – ١۴۵۵- ١۴۴٧  :نیكوالوس پنجم  

تومازو پارنتوچلي، كھ در سارتسانا با فقر پرورش یافتھ بود، بھ طریقي توفیق آن را یافت كھ شش سال در 
ھاي رینالدو دلیي  نوادهوقتي كھ پولش تمام شد، بھ فلورانس رفت و در خا. دانشگاه بولونیا تحصیل كند

ھمینكھ پولي بھ دست آورد، بھ بولونیا . آلبیتتسي و پاال د ستروتتسي وظیفة معلمي را بھ عھده گرفت
نیكولو . بازگشت، تحصیالت خود را ادامھ داد، و در بیست و دو سالگي دكتراي االھیات را دریافت كرد

ان خود ساخت و بھ فلورانس برد تا مالزم پاپ دلیي آلبرگاتي، اسقف اعظم بولونیا، او را ناظر خاند
آنكھ مسیحیت را از  پاپ طي سالھاي تبعیدش، بي. ائوگنیوس چھارم در دوران تبعید طوالنیش در آنجا باشد

اي با بروني، مارسوپیني، مانتي، آوریسپا، و پودجو بھ ھم زد و  دوستي صمیمانھ. دست بدھد، اومانیست شد
این نامي بود كھ اومانیستھا بھ پارنتوچلي داده (بزودي تومازو سارتسانایي   ؛بھ محفل ادبي آنان پیوست

تقریبًا تمام عایداتش را در راه كتاب صرف . از آتش عشق آنان بھ ھنر و ادبیات باستاني گرم شد) بودند
ش كرد كھ روزي عایدات گرفت، و اظھار امیدواري مي ھاي خطي گرانبھا وام مي كرد، براي خریدن نسخھ

در حقیقت ھمین آرمان بنیانگذار . بھ گردآوردن تمام كتابھاي بزرگ جھان در یك كتابخانھ تكافو كند
  كوزیمو او را براي تنظیم فھرست كتابخانة . كتابخانة واتیكان بود

دانست   او درست نمي. گذراند ھاي خطي بشادي روزگار مي مارچانا بھ كار گرفت، و تومازو در میان نسخھ
  .كند كھ نخستین پاپ رنسانس باشد را براي این آماده ميكھ خود 

، )١۴۴٣(وقتي كھ اسقف اعظم مرد . مدت بیست سال در فلورانس و بولونیا بھ آلبرگاتي خدمت كرد
ائوگنیوس پارنتوچلي را بھ جانشیني او منصوب كرد؛ و سھ سال بعد، پاپ، كھ بسیار تحت تأثیر دانش و 

سال بعد ائوگنیوس درگذشت؛ و . ع شده بود، بھ كاردینالي ارتقایش دادتقوا و قابلیت اداري او واق
بست شده بودند، پارنتوچلي را بھ پاپي  ھاي اورسیني و كولونا دچار اشكال و بن كاردینالھا، كھ بین فرقھ

د توانست فكر كن كھ مي«: او پس از شنیدن خبر انتخاب خود، بھ وسپازیانو دا بیستیتچي بانگ زد. برگزیدند
اومانیستھاي ایتالیا شاد شدند » كھ زنگنواز فقیر كشیشي، در برابر حیرت مغروران بھ پاپي برگزیده شود؟

و یكي از آنان، فرانچسكو باربارو، اعالم كرد كھ رؤیاي افالطون تعبیر گشتھ و یكي از فیلسوفان شاه شده 
  . است

پاپ خوبي باشد، رم را از نو : سھ ھدف داشت) نامید ميپارنتوچلي حال خود را بھ این نام (نیكوالوس پنجم 
روي و صالحیت اداره  شغل عالي خود را با میانھ. بنا كند، و ادبیات و دانش و ھنر كالسیك را احیا نماید

توانست با آلمان و فرانسھ ھر دو دوستانھ كنار  داد، و مي كرد، تقریبًا در تمام ساعات روز بارعام مي  مي
فلیكس پنجم چون تشخیص داد كھ نیكوالوس بزودي مسیحیت التین را بھ خود خواھد گرواند، از  ناپاپ. آید

ادعاھاي خویش دست برداشت و با رأفت بخشوده شد؛ شوراي بال، كھ سر طغیان داشت اما در حال 
. شد؛ نھضت شورایي بھ انتھا رسید و شقاق پاپي مرتفع )١۴۴٩(پاشیدگي بود، بھ لوزان رفت و منحل شد 

رسید؛ نیكوالوس احساس كرد كھ در برابر تمام شاغالني كھ  تقاضاي اصالحات ھنوز از آن سوي آلپ مي
تواند اصالحات را عملي سازد؛ در عوض  دادند، نمي مشاغل خود را در نتیجة اصالحات از دست مي

شقاق از دست داده بود  امیدوار بود كھ كلیسا ھمچون پیشرو احیاي دانش حیثیتي را كھ در آوینیون و بر اثر
پشتیباني نیكوالوس از دانش با مقاصد سیاسي بستگي نداشت؛ بلكھ از یك عاطفة . دوباره بھ دست آورد
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ھاي خطي سفرھاي پر رنجي بھ آن سوي  او براي گردآوري نسخھ. خاست مي صمیم و تقریبًا عاشقانھ بر
  . ال كشف كردآلپ انجام داده بود؛ ھمو بود كھ آثار ترتولیانوس را در ب

حال كھ بھ عواید دستگاه پاپ دست یافتھ بود، عمالي بھ آتن، قسطنطنیھ، و شھرھاي مختلف آلمان و 
انگلستان فرستاد تا كتب خطي یوناني یا التیني را، اعم از مسیحي یا مشركانھ، بخرند یا از آنھا رونوشت 

مستقر ساخت؛ و تقریبًا ھر اومانیست بردارند؛ گروه بزرگي از كاتبان و ویراستاران را در واتیكان 
تمام دانشوران جھان در زمان پاپ «: نویسد آسا مي وسپازیانو مبالغھ. برجستة ایتالیایي را بھ رم فرا خواند

اي كھ از  كار آنان را با سخاوت خلیفھ» .نیكوالوس بھ رم آمدند، برخي بھ میل خود و بعضي بھ تقاضاي او
 ۵٠٠اثر توسیدید بھ التیني   لورنتسو واال براي ترجمة. داد  باشد پاداش ميموسیقي یا شعر بھ وجد آمده 

  ) دالر؟ ١٢,۵٠٠(دوكاتو 

دوكاتو، و نیكولو پروتي براي ترجمة  ١,۵٠٠دریافت كرد؛ گوارینو داورونا براي ترجمة آثار استرابون 
شد؛ تئودوروس گاتسا با  پودجو مأمور ترجمة آثار دیودوروس سیسیلي. دوكاتو گرفت ۵٠٠آثار پولوبیوس 

محبت از فرارا جلب شد تا ترجمة جدیدي از آثار ارسطو تھیھ كند؛ بھ فیللفومسكني در رم و ملكي در 
دوكاتو پیشنھاد شد كھ ایلیاد و اودیسھ ھومر را بھ التیني برگرداند، اما  ١٠,٠٠٠روستا و دستمزدي بھ مبلغ 

قدر گزاف بودند كھ برخي از دانشوران در قبول آنھا  ھا آناین پاداش. مرگ پاپ مانع اجراي این ترجمھ شد
پیشنھاد مرا بپذیرید، زیرا ممكن است «: تردید كردند، پاپ با این اخطار ماھرانھ بر تردید آنان غالب آمد

گیر او را از رم بھ فابریانو راند، تمام مترجمان  ھنگامي كھ یك بیماري ھمھ» .نیكوالوس دیگري پیدا نكنید
ضمنًا از آثاري كھ ممكن بود كالسیك مسیحي . بانش را با خود برد تا مبادا از آن مرض تلف شوندو كات

دوكاتو جایزه براي كسي تعیین كرد كھ انجیل متي را در زبان اصلي  ۵,٠٠٠. خوانده شوند نیز غافل نماند
ثار سیریل اسكندراني، جانوتتسو مانتي و جورج طرابوزاني را براي ترجمة آ. پیدا كند و نزد او بیاورد

باسیلیوس كبیر، گرگوریوس نازیانزوسي، و گرگوریوس نوسایي، و سایر آثار آباي كلیسا استخدام كرد؛ 
مانتي و دستیارانش را مأمور ساخت كھ نسخة جدیدي از انجیل از روي متن عبري و یوناني تدوین كنند؛ 

معجل و ناكامل بودند، اما براي اولین بار راه  ھاي التین این ترجمھ. این كار نیز با مرگ او عقیم ماند
مطالعة آثار ھرودوت، توسیدید، گزنوفون، پولوبیوس، دیودوروس، آپیانوس، فیلن اسكندراني، و 

ھا  فیللفو در گفتگو از این ترجمھ. توانستند یوناني بخوانند گشودند تئوفراستوس را بر دانشجویاني كھ نمي
شد، ھجرت كرده  كھ بھ ایتالیا، كھ در روزگار پیشین یونان بزرگ خوانده ميیونان نمرده، بل«: چنین نوشت

مانتي، بیشتر بر سبیل حقشناسي تا از روي دقت، چنین حساب كرد كھ در ھشت سال دورة سلطنت » .است
ھاي پنج قرن پیش از آن  ھایي كھ از یوناني بھ التیني شده بودند بیش از ترجمھ روحاني نیكوالوس ترجمھ

داشت؛ چون خودش خوشنویس بود،  نیكوالوس ظاھر و شكل كتاب را نیز مانند متن آن دوست مي. ندبود
ھا را بدقت بر روي كاغذ پوستي بنویسند؛ آنگاه اوراق كتاب در  داشت كھ ترجمھ منشیان مجرب را وا مي

بتدریج كھ بر . دمان اي از خرابي محفوظ مي ھاي نقره شد و مجلد با گیره جلدي از مخمل قرمز صحافي مي
ھاي كتب پاپھاي  و مجموعھ - كتاب یوناني ٣۵٢كتاب التیني و  ٨٢۴نھایتًا  –شد  تعداد كتابھا افزوده مي

در . ساخت، مسئلة جا دادن كتابھا و محفوظ نگاه داشتن آنھا براي نسلھاي بعد پیش آمد سابق را بزرگتر مي
شدند، و این بزرگترین گنجینة كتاب در اروپا  لد مياین موقع كتابھاي پاپ مجموعًا بالغ بر پنج ھزار مج

  .اي براي واتیكان یكي از بزرگترین آرزوھاي نیكوالوس بود ساختن كتابخانھ. بود

  نیكوالوس ضمن آنكھ دانشور بود، سازنده نیز بود، و از آغاز اشغال كرسي خود تصمیم گرفتھ بود كھ رم 

اي ببینند؛ حیثیت كلیسا و پاپ  بایست شھر را چون ویرانھ ن نميرفت كھ صدھزار تایب بھ رم بیایند؛ اینا مي
عمارات فخیمي ببینند كھ ذوق و زیبایي را با تناسبھاي دلپذیر «كرد كھ دژ مسیحیت زایران را با  ایجاب مي

اي بود  ؛ این جملھ»بسیار موجب آبرومندي كرسي پطرس حواري باشند«عماراتي كھ » .توأم ساختھ باشد
او دیوارھا و . گونھ ھدف كارھاي خود را توجیھ كرد وس در بستر مرگ ادا كرد و بدینكھ نیكوال

ھاي شھر را از نو بنا كرد، آبراھة آكوا ورجینھ را تعمیر نمود و بھ ھنرمندي مأموریت داد تا  دروازه
مومي، و آبنماي زیبایي در دھانة آن بسازد؛ لئونھ باتیستا آلبرتي را براي طراحي كاخھا، میدانھاي ع
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خیابانھاي عریضي استخدام كرد كھ در طرفین داراي گذرگاھھاي سرپوشیده باشند و رھگذران را از آفتاب 
بسیاري از خیابانھا را سنگفرش كرد، ساختمان بسیاري از پلھا را تجدید نمود، و . و باران محفوظ دارند

ا قصرھایي بسازند كھ موجب زیبایي رم بھ ساكنان برجستة شھر وام داد ت. آنجلو را تعمیر كرد قلعة سانت
بھ امر او، برناردو روسلینو كلیساھاي سانتاماریا مادجوره، سان جوواني التران، سان پائولو، و سان . شوند

لورنتسو را، كھ در خارج دیوارھاي شھر قرار داشتند، و ھمچنین چھل كلیسایي را كھ گرگوریوس اول 
اي براي یك كاخ جدید در  نیكوالوس طرحھاي شاھانھ. وسازي كردبراي نگاھداري صلیب طرح كرده بود ن

واتیكان تھیھ كرد كھ با باغھایش تمام تپة واتیكان را فراگیرد و پاپ و كارمندانش، كاردینالھایش، و 
كھ بعدًا مورد استفادة (دفترھاي دربار پاپ را درخود جاي دھد؛ آنقدر زنده ماند تا اطاقھاي خودش 

كھ اكنون تاالر نقاشي (اش  تكمیل گشتند؛ كتابخانھ) اقع و آپارتمان بورژیا خوانده شدندآلكساندر ششم و
بندتو بونفیلیي را از پروجا، و . و اطاقھایي كھ بعدًا توسط رافائل تزیین شدند بھ پایان رسیدند) واتیكان است

این فرسكوھا اكنون (بسازند آندرئا دل كاستانیو را از فلورانس آورد تا فرسكوھایي بر دیوارھاي واتیكان 
و فرا آنجلیكو مسن را ترغیب كرد كھ بھ رم بازگردد و در نمازخانة خود پاپ ماجراھاي .) اند از میان رفتھ

آنجلیكو تصمیم گرفت كھ كلیساي كھن و در حال ویراني . قدیس ستفانوس و قدیس الورنتیوس را نقاشي كند
رین كلیساي جھان را بسازد؛ اجراي این نقشة جسورانھ بھ سان پیترو را خراب كند و بھ جاي آن شگرفت

  .زمان یولیوس دوم موكول شد

این عید را بھ عنوان . نیكوالوس امیدوار بود كھ مخارج این ساختمان از عواید سال بخشش تأمین شود
عدة . خاطر پذیرفتند جشن آرامش بازگشتھ و اتحاد كلیسا اعالم كرد، و مردم اروپا این امر را بھ طیب

زایراني كھ از ھر سوي جھان مسیحیت التیني بھ رم روآوردند از حیث عظمت بیسابقھ بود؛ كساني كھ این 
چنان جمعیتي در . كردند سیل جمعیت را بھ چشم دیده بودند آن را با حركت دھھا ھزار مورچھ مقایسھ مي

عد بھ سھ روز و سپس بھ دو روز رم گرد آمده بود كھ پاپ مدت اقامت ھر زایري را نخست بھ پنج روز و ب
در یك مورد دویست نفر براثر فشار جمعیت بھ رود تیبر افتادند و مردند؛ نیكوالوس، پس از . محدود كرد

  چون زایران ھدایاي. ھا را براي گشاد كردن معابر ورود بھ كلیساي سان پیترو خراب كرد آن واقعھ، خانھ

ز حد انتظار پاپ ھم گذشت و مخارج ساختمان جدید او و آورند، عواید سال بخشش حتي ا گرانبھا مي
سایر شھرھاي ایتالیا از كمبود پول رنج . كارمزد دانشمندان و ھزینة خرید كتابھاي خطي را تأمین كرد

؛ در رم »ھرچھ بود بھ رم رفت«گفت،  بردند، زیرا، بھ طوري كھ یكي از ساكنان پروجا بھ شكوه مي مي
فلورین  ١٠٠,٠٠٠ن، و كاسبان استفاده بسیار كردند، و نیكوالوس توانست داران، صرافا مھمانخانھ

كشورھاي وراي آلپ از سیل طالیي كھ بھ . تنھا در بانك مدیچي بھ ودیعھ گذارد) دالر؟ ۵٠٠,٠٠٠,٢(
  .شد بسیار ناخشنود بودند ایتالیا سرازیر مي

نیكوالوس برشھر، از نظرگاه خود حكومت . حتي درخود رم نارضایتیھایي سعادت نوین را مختل ساختند
او با تعیین چھار تن از اھالي شھر براي انتخاب مأموران دولت و نظارت بر . او، مھذب و عادل بود

اما سناتورھا و نجبایي كھ ھمگنانشان در . مالیاتھا، تا حدي امید مردم را بھ حكومت جمھوري برآورد
كردند درحكومت این پاپ بشدت ناراضي شدند، و  ميدوران پاپي آوینیون و شقاق مذھبي بر رم حكومت 

) از آن قبیل كھ ائوگنیوس را از رم طرد كرد(اي كھ در برابر حمالت  مردم نیز از تبدیل واتیكان بھ قلعھ
افكار جمھوریخواھي، كھ توسط آرنالدو دا برشا و كوال دي رینتسو تبلیغ شده . مصون بود نفرت داشتند
در سال جلوس نیكوالوس بھ تخت پاپي، یكي از . ساختند اذھان را منقلب ميبودند، ھنوز بسیاري از 

. شارمندان بھ نام ستفانو پوركارو نطق آتشیني ایراد و طي آن بازگشت خودمختاري را تقاضا كرد
نیكوالوس اورا، با انتصاب بھ فرمانداري آنانیي، محترمانھ تبعید كرد، او پس از چندي بھ پایتخت بازگشت 

نیكوالوس او را بھ . برابر جمعیتي كھ براي تماشاي كارناوال آمده بودند بانگ آزادیخواھي بر كشیدو در 
بولونیا تبعید كرد و كامًال آزادش گذاشت، جز اینكھ مقرر داشت ھر روز خود را بھ نمایندة پاپ در آن شھر 

چیني  وان خود را در رم بھ توطئھالعزم توانست از بولونیا سیصد تن از پیر ھذا ستفانو راسخ مع. نشان دھد
پیترو  قرار بود كھ در روز عید تجلي، ھنگامي كھ پاپ و كاردینالھا در كلیساي سان. علیھ پاپ برانگیزد

اش براي تھیة پول جھت استقرار  مشغول بھ جا آوردن مراسم قداس ھستند، بھ واتیكان حملھ شود، خزانھ
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 ٢۶(پوركارو بولونیا را مخفیانھ ترك كرد . سیر گرددجمھوري بھ تصرف درآید، و خود نیكوالوس ا
اما غیبت او از بولونیا آشكار . گران پیوست و، شب قبل از روز حملة معھود، بھ دسیسھ) ١۴۵٢سپتامبر 

ژانویھ در  ٩ستفانو را تعقیب كردند، یافتند، زنداني ساختند، و در . شد و چاپاري بھ واتیكان خبر رساند
جمھوریخواھان اعدام او را بھ عنوان قتل نفس تقبیح كردند؛ اومانیستھا توطئھ را . دندسانت آنجلو سر بری

  .بھ منزلة خیانت عظیم بھ پاپ محكوم ساختند

شمردند  نیكوالوس از كشف این موضوع كھ عدة زیادي از اھالي شھر با وجود نیكخواھیش او را جبار مي
كشید، و از  برد، از نفرت مرارت مي ء ظن رنج مينیكوالوس، كھ از سو. یكھ خورد و یكباره عوض شد

شد؛ وقتي بھ او خبر رسید كھ تركھا باگذشتن از روي نعش  نقرس بھ عذاب آمده بود بسرعت پیر مي
  اند و كلیساي سانتا سوفیا مسیحي وارد قسطنطنیھ شده ۵٠,٠٠٠

نیكوالوس بھ تمام . نظر آمد، تمام جالل مسیحیتش غروري بیھوده بھ )١۴۵٣(اند  را تبدیل بھ مسجد كرده
قدرتھاي اروپایي متوسل شد تا بھ جھاد برخیزند و دژ فروافتادة مسیحیت شرقي را از نو تسخیر كنند؛ 

پیشنھاد كرد كھ یك دھم تمام عایدات اروپاي باختري بھ تأمین مخارج جھاد تخصیص یابد، و خود تعھد كرد 
و سایر درآمدھاي كلیسایي را صرف این كار كند؛ و نیز كھ یك دھم تمام عواید دربار و دیوانخانة خود 

اروپا بھ این سخنان . اخطار كرد كھ اگر جنگ میان ملل مسیحي خاتمھ نیابد، ھمة آنھا را تكفیر خواھد كرد
آوري شده بود بھ  مردم شكوه داشتند كھ پولي كھ از طرف پاپھاي قبلي جمع. كرد چندان اعتنایي نمي

داد؛ میالن از  شده است؛ ونیز استقرار ارتباط تجاري را با تركھا ترجیح ميمنظورھاي دیگري خرج 
مشكالتي كھ براي ونیز در بازگرفتن برشا بھ وجود آمده بود استفاده كرد؛ فلورانس بر از دست رفتن 

نیكوالوس بھ واقعیت تسلیم شد و آتش زندگي در وجودش . نگریست تجارت شرق براي ونیز باخشنودي مي
، در ١۴۵۵پس از آنكھ از دیپلوماسي فرسوده شد و جزاي گناھان اسالف خود را دید، در . ي گراییدبھ سرد

  .پنجاه و ھشت سالگي، بدرود حیات گفت

نیكوالوس صلح را در داخل كلیسا دوباره برقرار ساختھ، نظم و شكوه رم را بازگردانده، بزرگترین 
دست خود را بھ جنگ . سانس را با ھم سازش داده بودكتابخانة آن زمان را تأسیس كرده، و كلیسا و رن

نیالوده، از خویشاوندبازي اجتناب كرده، و كوشیده بود تا ایتالیا را از كشمكشي كھ ممكن بود بھ نیستي آن 
اي  شد، خود او زندگي ساده اش مي اي كھ وارد خزانھ باوجود عواید سرشار و بیسابقھ. انجامد بازدارد

یك وقایعنگار مھموم وقتي كھ او . ورزید و فقط در بذل مال مسرف بود كتابھایش مھر ميداشت؛ بھ كلیسا و 
و داراي تمام … خردمند، عادل، خیرخواه، لطیف، آرامش طلب، مھربان، یار مستمندان، متواضع«را 

 این حكم از محكمة عشق صادر. ساخت نامید، در حقیقت احساسات مردم ایتالیا را منعكس مي مي» فضایل
  .توانیم آن را معتبر بدانیم شده بود و پوركارو ممكن بود در آن تردید كند، ولي ما مي

III – ١۴۵٨-١۴۵۵: كالیكستوس سوم  

ایتالیاییھا كھ نتوانستند بر سر یك پاپ ایتالیایي : تأثیر عدم اتحاد ایتالیا در انتخاب پاپ بعدي بھ نحو زیر بود
بھ پاپي برگزیدند؛ این شخص آلفونسو بورخا بود كھ نام كالیكستوس  توافق كنند، یك كاردینال اسپانیایي را

توانستند بھ مرگ او در اندك  او ھفتاد و ھفت سال داشت؛ انتخاب كنندگانش مي. سوم را براي خود برگزید
كالیكستوس كارشناس قانون كلیسایي و . زماني، و برگزیدن یك پاپ دیگر و شاید مفیدتر مطمئن باشند

اومانیستھا، كھ در . بود و بھ دانش كالسیك، كھ نیكوالوس شیفتة آن بود، چندان اعتنایي نداشت دیپلوماسي
گذراندند؛ فقط واال بود كھ اكنون خوي خود  رم ریشة بومي نداشتند، در دوران پاپي او روزگار بماللت مي

  را كامًال

py  .تعدیل كرده و ھنوز در شغل منشیگري پاپ مستقر بود
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ده ماه پس از تاجگذاریش، دو تن از . داشت خوبي بود، و كسان خود را دوست ميكالیكستوس مرد 
ھایش را بھ نامھاي لویس خوان د میال و روذریگو بورخا، و نیز دون خایمة پرتغالي را، كھ  برادرزاده

در آلكسان(روذریگو . بیست و چھار، و بیست و سھ سال داشتند، بھ كاردینالي رساند  بترتیب بیست و پنج،
ھذا كالیكستوس  بازي؛ مع عیب دیگري نیز داشت، و آن عبارت بود از تجاھرش بھ معشوقھ) ششم آینده

پاپ در . این شغل عبارت بود از ریاست دربار پاپ). ١۴۵٧(پرسودترین شغل دربار پاپ را بھ او داد 
دبازي در دستگاه پاپ گونھ بود كھ خویشاون بدین. ھمان سال او را بھ فرماندھي قواي نظامي خود برگزید
ھا یا سایر بستگان خود، و حتي بعضي اوقات بھ  شروع شد و پاپھاي بعدي نیز مشاغل را بھ برادرزاده

كالیكستوس، در برابر خشم ایتالیاییھا، اطرافیان خود را از مردم كشور خویش، . دادند پسران خویش، مي
او در رم : پاپ دالیلي براي این كار در دست داشت. انتخاب كرد، و رم زیر نگین اھالي كاتالونیا واقع شد

خواست نزدیك خود  كردند؛ و از این رو مي اجنبي بود؛ اشراف و جمھوریخواھان علیھ او توطئھ مي
 –شناخت و مطمئن باشد كھ در حالي كھ خود سرگرم مھمترین ھدف خود  مرداني داشتھ باشد كھ آنان را مي

بھ عالوه، پاپ مصمم بود كھ دوستاني در كالج . كنند ان حفظ مياست، او را از دسیسة دشمن - جھاد
كوشید تا، ضمن انتخاب پاپ، بھ حكومت او جنبة مشروطیت نیز بدھد و وادارش  كھ ھمواره مي -كاردینالھا

داشتھ  -سازد كھ در تمام تصمیماتش از آن ھیئت، كھ در حكم مجلس سنا یا شوراي سلطنت است، تبعیت كند
كاردینالھا را نیز  گونھ كھ پادشاھان با اشراف جنگیدند و آنان را شكست دادند، ، درست ھمانپاپھا. باشد

در ھر دو صورت برد با سلطنت مطلقھ بود؛ اما شاید جانشین ساختن یك اقتصاد ملي بھ . مغلوب كردند
ز رھبري و المللي و وسیع و بغرنج شدن آن، در آن زمان تمرك جاي اقتصاد محلي، و رشد مناسبات بین

  .كرد قدرت را ایجاب مي

كالیكستوس آخرین كارمایة خود را بیھوده در كوشش براي برانگیختن اروپا بھ مقاومت در برابر تركان 
ھنگامي . جشن گرفت» بربرھا«وقتي كھ مرد، رم خاتمة قدرت او را بھ منزلة اتمام حكومت . صرف كرد

شد، رم چنان شادي كرد كھ در زمان ھیچ پاپ دیگر در دو  كھ كاردینال پیكولومیني بھ جانشیني او انتخاب
  .قرن اخیر نكرده بود

IV – ١۴۶۴-١۴۵٨  :پیوس دوم  

والدینش فقیر . در شھر كورسینیانو، نزدیك سینا، شروع كرد ١۴٠۵انئاسیلویو پیكولومیني كار خود را در 
این رشتھ مطابق ذوقش نبود، زیرا  كرد؛ در دانشگاه سینا حقوق تحصیل مي. بودند، اما نسبي عالي داشتند

  داشت؛ اما دانشگاه بھ ذھن او شوق و نظم ادبیات را دوست مي

در فلورانس علوم انساني را نزد فیللفو تحصیل . بخشید و او را براي تكالیف اداري و دیپلوماسي آماده كرد
منشیگري نزد كاردینال در بیست وھفت سالگي با سمت . كرد و از آن زمان بھ بعد اومانیست باقي ماند

در آنجا بھ گروھي كھ مخاصم پاپ ائوگنیوس چھارم بود . كاپرانیكا استخدام شد و با او بھ شوراي بال رفت
كرد؛ مدتي منشي ناپاپ  پیوست؛ تا چندین سال پس از آن، از نھضت شورایي علیھ قدرت پاپ دفاع مي

رو بھ زوال است، اسقفي را راضي كرد تا او  ھمینكھ تشخیص داد ستارة اقبال مخدومش. فلیكس پنجم بود
 ١۴۴٢بزودي شغلي در دفتر مخصوص شاه بھ دست آورد و در . را بھ امپراطور فردریك سوم معرفي كند

  .تا مدتي در دستگاه او باقي ماند و زندگیش تأمین بود. ھمراه فردریك بھ اتریش رفت

ط ھدفش آن بود كھ ھرچھ زودتر از نردبان ترقي و در آن سالھاي سازنده پایبند بھ اصل متقني نبود و فق
پرداخت، و این  بدون ترس و تأسف، از مرامي بھ مرامي گروید، از زني بھ زن دیگر مي. كامیابي باال رود

كرد كھ بھ نظر او و بیشتر معاصرانش تعلیمات مناسبي براي آموختن  كار را با چنان عدم ثباتي تعقیب مي
اي نوشت تا بھ دختري كھ ازدواج را بھ زنا  براي یكي از دوستانش نامة عاشقانھ. راه و رسم زناشویي بود

از چند طفل نامشروع خود یكي را براي پدر خویش فرستاد و . داد بدھد و دل سنگش را آب كند ترجیح مي
نھ قدیستر از داوود است و نھ عاقلتر از «از او خواست تا وي را پرورش دھد، و اذعان كرد كھ او 
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رماني بھ . توانست براي اثبات صحت مقاصد خویش از انجیل شاھد بیاورد این ابلیس جوان مي» .سلیمان
سبك بوكاتچو نوشت؛ این رمان تقریبًا بھ تمام زبانھاي اروپایي ترجمھ شد و اورا در زمان قدسیتش بھ 

از این كار اجتناب  گرچھ پیشرفت بیشتر او ظاھرًا مستلزم ورود بھ حلقة كشیشان بود،. زحمت انداخت
او برضد . كرد، زیرا مانند قدیس آوگوستینوس از قدرت خویش در خودداري از شھوات شك داشت مي

  .نوشت تجرد اجباري كشیشان چیز مي

ھمان حساسیت بھ زیبایي كھ اخالقیات او را فاسد . ایمانیھا، نسبت بھ ادبیات وفادار مانده بود در میان این بي
طبیعت و دوستدار مسافرتش كرد و سبك نگارشش را متشكل ساخت تا اینكھ بھ یكي از ساختھ بود، عاشق 

اي  نوشت، در ھر زمینھ تقریبًا ھمواره بھ التیني مي. نویسندگان جذاب و ناطقان فصیح قرن پانزدھم بدل شد
ي، تفسیر، دار، محاورات، رساالت، تاریخ، سفرنامھ، جغراف داستان، شعر، سخن نكتھ –كرد  قلمفرسایي مي

. كرد و ھمیشھ با سالست و مالحتي كھ با شیواترین نثر پترارك برابري مي –خاطرات، و یك كمدي 
ھاي دولتي را بھ عبارات فصیح بیاراید، و نطقي را با حذاقیت انگیزنده و رواني  توانست نامھ مي

نئا سیلویو توانست تقریبًا از این یك خاصیت آن زمان بود كھ ا. مسحوركننده تنظیم یا بدون مقدمھ بیان كند
اشعارش عمق یا ارزش مستدامي نداشتند، اما . ھیچ شروع كند و با نیش قلم خود را بھ مقام پاپي برساند

الشعرایي را از دست نوازشگر فردریك سوم براي او تأمین  چندان نرم و روان بودند كھ بتوانند تاج ملك
  آییني اعتقادي و بي ادویي بودند كھ بيھایش چنان با روح و ج رسالھ). ١۴۴٢(كنند 

باژگونیھاي زندگي «توانست از بحثي دربارة  او مي. پوشاندند شان را با لعاب خوشنمایي مي نویسنده
اي در  بھ رسالھ) »شوند ریزند، بدیھا نیز بھ دربار جاري مي ھمان طور كھ رودھا بھ دریا مي«(» درباري

نشانة دیگري از روح زمان این بود كھ او در نامة مطول خود . ازدبپرد» طبیعت اسبان و توجھ از آنھا«
كند و از وقایع روزگار  دربارة تعلیم و تربیت، بھ جز یك مورد، فقط از نویسندگان مشرك نقل قول مي

كرد كھ  و بھ شاه اصرار مي  داد، آورد؛ جالل تحصیالت اومانیستي را مورد تأكید قرار مي شرك شاھد مي
موضوعات جدي با «: گوید در آن نامھ چنین مي. براي مشقات و مسئولیتھاي جنگ آماده كندپسرانش را 

. یادداشتھاي مسافرتش در نوع خود بھترین آثار ادبي دورة رنسانس ھستند» شوند نھ با قانون اسلحھ حل مي
، محصوالت، بلكھ صنایع  ساخت، اي نھ تنھا شھرھا و مناظر روستایي را مجسم مي با دلبستگي حریصانھ

كرد؛ از زمان پترارك تا آن ھنگام ھیچ  شرایط سیاسي، نظامات دولتي، آداب و اخالق را نیز تشریح مي
از قرنھا پیش تا آن ھنگام او تنھا فرد ایتالیایي بود . فرد ایتالیایي وصف روستاھا را بھ آن خوبي نكرده بود

، كھ بھ جاي كشتن یكدیگر در كوچھ، خود را داشت؛ اھالي شھرھا و قصبات آن را كھ آلمان را دوست مي
خود را شایق بھ دیدن چیزھاي متنوع . ستود كردند، مي با آبجو و فضا را با بانگھا و آواھاي خود پر مي

ھیچ گاه ممسك از پولش، و خردمند از دانشش راضي «: ھاي مكررش این بود خواند؛ و یكي از گفتھ مي
دربارة (اریخ، شرح حالھاي مختصري از معاصران معروف خود با گرداندن كلك روانش بھ ت» .نیست

. اي از تاریخ جھان را نوشت ، زندگاني فردریك سوم، وصف جنگھاي ھوسیان، و خالصھ)مردان مشھور
بنویسد؛ این كار را در زمان پاپي خود ادامھ » تاریخ و جغرافي جھان«تصمیم گرفت كتاب مفصلتري در 

از زمان نیل . كریستوف كلمب این قسمت را با عالقة بسیار خواند. را تمام كردداد و قسمت مربوط بھ آسیا 
  پالتینا،  معاصر او،. بھ مقام پاپي تا ھنگام آخرین بیماریش، وقایع سلطنت خود را روز بھ روز نوشت

ج یا شش گاه بیش از پن ھیچ  كرد؛ خواند و دیكتھ مي رفت، ھمچنان مي تا نیمھ شب كھ بھ بستر مي«: گوید مي
كرد معذرت  از اینكھ وقت سلطنت روحاني خود را صرف كارھاي ادبي مي» .خوابید ساعت نمي

كنیم ما را از انجام وظیفھ باز  وقتي كھ ما براي كارھاي دیگر صرف مي»  :گفت خواست و چنین مي مي
ستراحتي كھ الزمة كاھیم؛ ما سنین پیري خود را از ا دارد؛ ما براي نوشتن، از ساعات خواب خود مي نمي

  ».دانیم ایم تا بتوانیم بھ آیندگان آن چیزي را برسانیم كھ شایستة بھ خاطر داشتن مي آن است محروم ساختھ

انئا، كھ صدبار برضد ائوگنیوس چیز . امپراطور، انئاسیلویو را بھ سفارت نزد پاپ فرستاد ١۴۴۵در سال 
ائوگنیوس او را بخشود؛ و از آن روز بھ بعد روح نوشتھ بود، چنان با فصاحت از او معذرت خواست كھ 

pyكشیش شد و در چھل و یك سالگي با عفت سازش كرد، و از آن  ١۴۴۶در . انئا بھ ائوگنیوس تعلق گرفت
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فردریك را نسبت بھ پاپ وفادار نگاه داشت و با دیپلوماسي ماھرانھ، و گاه . پس زندگیش نمونة تقوا بود
  -ن و نخستمزورانھ، وفاداري برگزینندگا

سفرھایش بھ رم و سینا عشق او را نسبت بھ ایتالیا دوباره در او . كشیشان آلماني را نسبت بھ پاپ بازگرداند
ھمواره . بیدار كردند؛ بتدریج مناسبات خود را با فردریك قطع كرد و خود را بھ پاپ نزدیكتر ساخت

ردد، اما در رم در مركز و كانون امور خواست بھ جنب و جوش و فعالیتھاي سیاسي زادگاه خویش بازگ مي
اسقف  ١۴۴٩توانست بگوید كھ در شور و شر وقایع بھ مقام پاپي نخواھد رسید؟ در  جاي داشت؛ كھ مي

  .كاردینال پیكولومیني شد ١۴۵۶سینا و در 

چون وقت تعیین جانشین براي كالیكستوس فرارسید، ایتالیاییھاي مجمع سري، براي جلوگیري از انتخاب 
كاردینالھاي ایتالیایي تصمیم گرفتھ بودند كھ مقام . استوتویل، رأي خود را بھ پیكولومیني دادند/ اردینال دك

این نھ فقط براي اغراض شخصي بود، بلكھ از بیم آن بود كھ . میھنان خود بدھند پاپ و كالج مقدس را بھ ھم
. ام پاپي را بكل از چنگ ایتالیاییھا درآوردیك پاپ غیر ایتالیایي ممكن است بھ نفع وطن خود كار كند یا مق

كس گناھان زمان جواني انئا را بر او نگرفت؛ و سرانجام رأي كاردینال روذریگو بورخاي اسپانیایي  ھیچ
ھرچند پیكولومیني تازه كاردینال شده بود، اكثریت اعضاي كالج او را . اكثریت آرا را بھ نفع او تأمین كرد

یپلوماتي موفق در زمان مأموریتش در آلمان آشفتھ، و دانشوري كھ معلوماتش بھ عنوان مردي مجرب، د
  .دانستند مایة اعتال و آبرومندي بزرگترین مقام روحاني است شایستة آن مقام مي

او اكنون پنجاه و سھ سالھ بود، اما زندگي پرماجرایش چنان بھ سالمت او دستبرد زده بود كھ از سن خود 
رو شد و بھ  انگیزي روبھ با طوفان وحشت) ١۴٣۵(در مسافرتي از ھلند بھ اسكاتلند . دنمو بسیار پیرتر مي

در آن طوفان نذر كرد كھ اگر نجات . ھمان جھت سفرش از سلویس تا دانبار دوازده روز بھ طول انجامید
طوالني را با نذر خود را انجام داد و آن مسافت . یابد، پاي برھنھ بھ نزدیكترین زیارتگاه مریم عذرا برود

. پاي برھنھ بر روي برف و یخ پیمود، بھ نقرس مبتال شد، و مابقي عمر را در رنج آن مرض بھ سر برد
اش رنگپریده شد؛ پالتینا  چشمانش گود افتاد و چھره. بھ سنگ مثانھ و سینھ درد مزمن مبتال شد ١۴۵٨در 
در دوران پاپي با » .كھ او زنده است توانست بگوید كس نمي اگر بھ خاطر صدایش نبود، ھیچ«: گوید مي

ھر وقت وظایفش اجازه . اش از تمام پاپھا كمتر بود كرد، مخارج خانھ جویي زندگي مي سادگي و صرفھ
نھ بھ عنوان پاپ، بلكھ ھمچون روستایي حقیري روزگار «رفت و  داد، بھ یكي از روستاھا مي مي
ني، یا كنار چشمھ یا نھر خنكي، مجمعي از روحانیان ؛ گاه در زیر سایة درختان یا زیتونستا»گذراند مي

خود را ) سیلویو(سازي لفظي از روي نامش  با صنعت جناس. پذیرفت داد یا سفراي دولتھا را مي  تشكیل مي
  .نامید مي) دوستدار جنگل(سیلواروم آماتور 

اگر صفت . برد كار مي گرفتھ بود كھ ویرژیل مدام آن را بھ» پیوس آینیاس«نام پاپي خود را از عبارت 
توان گفت كھ وي آن را اصل و مبناي زندگي  پیوس را بھ معناي دیندار و پرھیزگار ترجمھ كنیم، مي

رو و مالیم بود؛ از این رو محبت  شناس، نیكخواه و باگذشت، و میانھ متقي، وظیفھ: خویش قرار داده بود
  او از. ھمھ، حتي شكاكان رم، را بھ خود جلب كرده بود

گاه درصدد پوشاندن عشقھاي  ھیچ. مرحلة شھوات جواني گذشتھ و اخالقًا مردي منزه و پاپي نمونھ بود
سابق خود برنیامد و نكوشید تا تبلیغات ضد پاپي خودرا بھ نفع شوراي عام در آن اوقات مخفي كند؛ ضمن 

اومانیستھا، كھ منتظر ). ١۴۶٣(یك توقیع، خاضعانھ از خدا و كلیسا درخواست كرد كھ گناھانش را ببخشند 
حمایت سخاوتمندانھ از جانب او بودند، از اینكھ وي با وجود لذت بردن از محضرشان و دادن چند شغل بھ 

كرد، از  داد و عواید پاپ را براي جھاد با تركان حفظ مي آنان در دربار پاپي مواجب زیادي بھ ایشان نمي
ھاي قدیمي را بدقت مورد  خرابھ: قات فراغت اومانیست بوداو ھمچنان در او. آن حمایت مأیوس شده بودند

كرد؛ براي مردم آرپینو فرمان عفو عمومي صادر كرد،  داد و از تاراج آنھا جلوگیري مي مطالعھ قرار مي
فرمان ترجمة آثار ھومر را . متولد شده بود) كھ در آن ھنگام آرپینون نام داشت(زیرا سیسرون در آنجا 

سازي و فیلیپینو  مینو دا فیزولھ را براي مجسمھ. و بیوندو را در دبیرخانة خود استخدام كردداد، و پالتینا 
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غرور خود را با بنا كردن كلیساي جامعي از روي . لیپي را براي نقاشي كلیساھاي رم بھ آن شھر آورد
اسم خویش  طرحھاي برناردو روسلینو، و كاخ پیكولومیني در زادگاھش كورسینیانو، كھ آن را از روي

مانند تمام نجیبزادگان فقیر، داراي غرور خاصي بود و بیش از آنچھ بھ . پینتسا نام نھاده بود، اطفا كرد
  .ورزید؛ واتیكان كندوي پیكولومیني شده بود  صالح كلیسا باشد بھ دوستانش اخالص مي

ز زمان نیكوالوس پنجم، نمایندة فالویو بیوندو، منشي پاپ، ا. دو دانشمند ستوده مایة سربلندي مقام او بودند
برجستة رنسانس بود؛ او شیفتة باستانشناسي بود و نیمي از زندگي خود را صرف تشریح تاریخ و بقایاي 

پیوس او را ھمچون راھنما و دوستي . آن كرد؛ اما ھرگز از اصالت آیین و اجراي مراسم مذھبي باز نماند
برد، زیرا بیوندو  كرد لذت مي براي كشف آثار عتیق رم مي نھاد و از مصاحبت او در سفرھایي كھ ارج مي

المعارفي درسھ بخش نوشتھ بود و در آنھا شكل زمین، تاریخ، نظامات، قوانین، مذھب، آداب، و ھنر  دایرة>
از آن اثر بزرگتر تاریخ حجیم انحطاط و سقوط امپراطوري روم از . ایتالیاي باستان را ضبط كرده بود

بیوندو صاحب سبك نبود، اما مورخي . این كتاب اولین تاریخ انتقادي قرون وسطي بود. دبو ١٢۵٠تا  ۴٧۶
با تمیز بود؛ بھ وسیلة این اثر، داستانھایي كھ شھرھاي ایتالیا دربارة اصل تروایي خود یا منشأھاي خیالي 

بیوندو خیلي  تدوین این كتاب حتي براي ھفتاد و پنج سال عمر. دیگري پرداختھ بودند از میان رفتند
اي از دانش  ناتمام ماند؛ اما او براي مورخان بعدي نمونھ) ١۴۶٣(طلبانھ بود، و بھ ھنگام مرگ او  جاه

  .وجداني بھ جاگذاشتھ بود

در . اي بود از فرھنگ یوناني كھ درحال ورود بھ ایتالیا بود  كاردینال یوآنس بساریون كانون زنده
یك دورة كامل از شعر، آیین سخنوري، و فلسفة یوناني را طي كرده طرابوزان متولد شده و در قسطنطنیھ 

بھ نام اسقف نیقیھ . بود؛ بعدًا تحصیالت خود را در میسترا زیرنظر جمیستوس پلتون نوافالطوني ادامھ داد
  بھ شوراي فلورانس آمد و در اتحاد مسیحیت یوناني و التیني 

از طرف طبقات روحاني پایین » اتحادیون«، او و سایر نقش مھمي ایفا كرد؛ پس از بازگشت بھ قسطنطنیھ
، و او بھ ایتالیا رفت و )١۴٣٩(پاپ ائوگنیوس بساریون را كاردینال كرد . و تودة مردم طرد شدند

اي از آثار خطي یوناني را با خود برد، پودجو، واال، وپالتینا از نزدیكترین دوستان وي بودند؛   مجموعھ
» ین یونان شناس در میان مردم التین، و كاملترین دانشمند التین در میان یونانیاندانشمندتر«واال او را 

تقریبًا تمام عایدات خود را صرف خریدن نسخ خطي یا خرج رونوشت برداشتن آنھا كرد، و خود . نامید
ترجمة جدیدي از مابعدالطبیعة ارسطو بھ عمل آورد؛ اما چون شاگرد جمیستوس بود، از افالطون 

كرد و، در رأس مكتب افالطوني، در مشاجرات شدید آن زمان بین افالطونیان وارسطوییان  داري ميجانب
افالطونیان در آن مبارزه پیروز شدند و فرمانروایي ارسطو بر فلسفة غرب بھ انتھا . جست شركت مي

ا بر رومانیا و وقتي نیكوالوس پنجم بساریون را بھ عنوان نمایندة پاپ در بولونیا انتخاب كرد ت. رسید
او . نامید» فرشتة صلح«ماركھ حكومت كند، بساریون وظیفة خود را چنان خوب انجام داد كھ نیكوال او را 

براي پیوس دوم مأموریتھاي مشكل دیپلوماتیك را در آلمان، كھ بار دیگر بر كلیساي رم شوریده بود، انجام 
ت بھ ونیز واگذار كرد، و كتابھاي اكنون او در اواخر زندگیش كتابخانة خویش را بھ موجب وصی. داد

یك . چیزي نمانده بود كھ بھ پاپي برگزیده شود ١۴٧١در . دھند قسمتي از كتابخانة مارچانارا تشكیل مي
  .سال بعد، در حالي كھ در سراسر جھان علم و دانش مفتخر بود، درگذشت

م براي اصالح كلیسا دچار عدم موفقیت مأموریتھاي او در آلمان تا حدي بھ این علت كھ مساعي پیوس دو
اي جھت جھاد احساسات ضد  اي ھم بھ این سبب كھ كوشش براي تحصیل عشریھ شده بود، و تا اندازه

اي از  پیوس در آغاز سلطنت روحانیش كمیتھ. نتیجھ ماند رومي را در آن سوي آلپ برانگیختھ بود، بي
طرحي را كھ بھ وسیلة نیكوالي . تعیین كرده بود مشایخ روحاني براي تنظیم برنامة اصالحات مذھبي

كس در  اما پیوس دریافت كھ ھیچ. كوزایي تسلیم شده بود پذیرفت و آن را در یكي از توقیعات پاپي گنجاند
برد؛ جمود و  رم خواھان اصالحات نیست؛ تقریبًا ھر مقام درجھ دومي از یك سوء استفادة كھن نفع مي

ب كرد؛ در عین حال، مشكالتش با آلمان، بوھم، و فرانسھ كارمایة او را از مقاومت منفي پیوس را مغلو
داشت و گردآوري پول  میان برد، و جھادي كھ در نظر داشت انجام دھد تمام ھم او را بھ خود معطوف مي
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اي نداشت جز اینكھ بھ سرزنش كردن كاردینالھا براي لھو ولعبشان، و  او چاره. كرد ھنگفتي را ایجاب مي
، در آخرین تذكاریة خود ١۴۶٣در . ھا، خود را راضي كند با اصالحات كوچك و مقطعي در نظم صومعھ

  :بھ كاردینالھا، چنین نوشت

اندوزیم، رفتاري متبختر داریم، بر استران فربھ  كنیم، ثروت مي گویند كھ ما براي لذت زندگي مي مردم مي
گذریم، و در زیر كاله قرمز و باشلق  من كشان بر آنھا مينشینیم، با شنلھاي بلند خود دا و اسبان زیبا مي

داریم، پول زیادي صرف مقلدان و  نمایانیم، تازي براي شكار نگاه مي ھاي گرد بر آنھا مي سفید، چھره
در این اظھارات مردم حقیقتي نھفتھ . یازیم كنیم، و براي دفاع از دین بھ ھیچ كار دست نمي طفیلیان مي

  است، بسیاري از

اگر بھ این حقیقت اذعان شود، تجمل و . كنند گونھ زندگي مي كاردینالھا و كارمندان دیگر دربار ما بدین
و بھ این جھت چندان مورد نفرت مردم ھستیم كھ حتي بھ بیانات عادالنھ و . شكوه دربار ما بسیار زیاد است

باید … آوري چھ باید كرد؟  رمكنید در برابر چنین وضع ش فكر مي. دارند معقول ما نیز گوش فرا نمي
ما آن اقتدار را باید با … تحقیق كنیم كھ پیشینیان ما بھ چھ وسیلھ اقتدار و احترام كلیسا را بھ دست آوردند

تحقیر دنیا و میل بھ شھادت … روي، عفت، عصمت، و غیرت براي ایمان میانھ. ھمان وسایل حفظ كنیم
  .جھان داد كلیساي رم را اعتال بخشید و آن را سیادت

پاپ، ھنگامي كھ ھنوز انئاسیلویو بود، یك دیپلومات ھمواره موفق بود، حال در معامالتش با قدرتھاي 
لویي یازدھم با الغاي پراگماتیك سانكسیون بورژ . درپي را تحمل كند اروپایي مجبور بود كھ ناكامیھاي پي

بھ خانوادة آنژو براي تسخیر مجدد ناپل پیروزي مختصري براي او فراھم آورد؛ اما وقتي پیوس از یاري 
بوھم در طغیاني كھ یان ھوس یك قرن پیش از لوتر آغاز . امتناع كرد، لویي در حقیقت آن الغا را نسخ كرد

كشیشان آلمان ھمچنان در . كرد كرده بود باقي ماند، و شاه جدید، ژرژ پودبرادي، از آن بشدت حمایت مي
ف پاپ با امیران آلماني متحد بودند و در تقاضاي قدیمي خود مبني بر مقاومت علیھ تحصیل عشریھ از طر

پیوس با . ورزیدند اینكھ یك شوراي عام باید براي اصالح كلیسا و حكومت برپاپ تشكیل شود اصرار مي
، كھ ھرگونھ كوششي را براي تشكیل یك شوراي عام بدون ابتكار و )١۴۶٠(» اكسكرابیلیس«صدور توقیع 

در این توقیع استدالل شده بود كھ اگر مخالفان . كرد، بھ این تقاضا پاسخ گفت حكوم ميرضایت پاپ م
سیاست پاپ در ھر زمان بتوانند چنین شورایي را تشكیل دھند، اختیارات پاپ ھمواره در خطر خواھد بود، 

  .و نظم كلیسا مختل خواھد شد

پاپ در ھمان روز . كرد ان خنثا مياین مشاجرات كوششھاي پاپ را در متحد ساختن اروپا علیھ ترك
تاجگذاریش وحشت خود را از پیشروي مسلمانان از كنارة رود دانوب بھ سوي وین، و از طریق بالكان بھ 

یونان، اپیروس، مقدونیھ، و صربستان در حال سقوط بھ دست دشمنان . درون بوسني، ابراز داشت
ریاتیك خواھند گذشت و بھ ایتالیا حملھ خواھند كرد؟ توانست بگوید كھ چھ وقت از آد مسیحیت بودند؛ كھ مي

پیوس یك ماه پس از تاجگذاریش دعوتي براي تمام امراي مسیحي فرستاد تا در مجمع بزرگي در مانتوا 
  .اي بیندیشند گرد آیند و براي نجات مسیحیت شرق از شر حمالت عثماني چاره

. لي كھ برتخت رواني نشستھ بود، وارد مانتوا شدبا فاخرترین لباس رسمي، درحا ١۴۵٩مھ  ٢٧خود او در 
یكي از مھیجترین نطقھاي پاپي خود را در برابر . كردند این تخت روان را نجبا و خادمان كلیسا حمل مي

اي كھ تمایل او  اما ھیچ شاه یا امیري از وراي آلپ بھ آنجا نیامد و ھیچ یك نماینده. جمعیتي عظیم ایراد كرد
بایست اصالحات مذھبي را بھ سامان رساند، آن قدر  روح ملیت، كھ مي. دارد نفرستاد را بھ جنگ ابراز

كاردینالھا بھ پاپ اصرار كردند كھ بھ . اثر سازد پاپ را در برابر شاھان بي» ملتمسات«قوي بود كھ بتواند 
  - رم بازگردد؛ زیرا ھیچ

برخي . داشت  د از دست بدھد دوست نميیك از آنان حتي فكر این را ھم كھ عشر عایدات خود را براي جھا
خواھد كھ آنان در گرماي تابستان مانتوا تب كنند و  از كاردینالھا با جسارت از پاپ پرسیدند كھ آیا مي
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بمیرند؟ پاپ صبورانھ منتظر امپراطور شد، اما فردریك سوم بھ جاي آنكھ بھ یاري مردي كھ در گذشتھ بھ 
رستان، كھ خود را براي مقاومت در برابر حمالت تركان آماده او خدمت كرده بود برخیزد، بھ مجا

فرانسھ بار دیگر ھمكاري خود را با پاپ مشروط بھ پشتیباني او از مبارزة . ساخت، اعالن جنگ داد  مي
ونیز، بھ سبب ترس از اینكھ مبادا متصرفاتش در دریاي اژه اولین قرباني جنگ . فرانسھ با ناپل ساختھ بود

سرانجام درماه اوت فرستادگاني . از قبول درخواست پاپ خودداري كرد. مسیحي با عثمانیان گردداروپاي 
در سپتامبر، فرانچسكو سفورتسا وارد شد؛ سایر . از طرف فیلیپ نیكو، دوك بورگوني، نزد پاپ آمدند

چھار . تشكیل دادامراي ایتالیا بھ اوتأسي كردند و كنگره نخستین جلسة خود را چھارماه پس از ورود پاپ 
ماه دیگر صرف مباحثھ شد؛ سرانجام، در نتیجة موافقت با تقسیم سرزمین عثماني یا بیزانس سابق بین 

. نیروھاي فاتح، پیوس موفق شد كھ بورگوني و ایتالیا را براي مبادرت بھ جنگ مقدس با خود ھمراه سازد
ام، ھمة یھودیان یك بیستم، و  ت یك سيبایس بھ موجب تصمیم این كنگره، تمام غیرروحانیان مسیحي مي

پاپ تقریبًا با فرسودگي كامل بھ رم . جملة روحانیان یك دھم عایدات خود را بھ ھزینة جھاد تخصیص دھند
درد و سنگ مثانھ، آمادة   بازگشت، اما فرمان ساختن ناوگروھي را صادر كرد و، با وجود نقرس و سینھ

  .ھدایت جھاد شد

پاپ، كھ شاید از خبر مسیحي بودن . گ بیزار بود و آرزوي فتحي صلحجویانھ داشتھذا، روحش از جن مع
مادر سلطان محمد ثاني تشویق شده و گمان كرده بود كھ سلطان یك محبت نھاني نسبت بھ دین مسیح دارد، 

از  توان این نامھ را مي. و جدًا اصرار كرد كھ بھ انجیل عیسي ایمان آورد) ١۴۶١(اي بھ او نوشت  نامھ
  :دانست ترین منشآت او  فصیح

اگر شما مسیحیت را بپذیرید، ھیچ امیري در جھان نخواھد بود كھ در جالل برتر از شما و در قدرت برابر 
ما شما را امپراطور یونانیان و مشرق خواھیم شناخت؛ و آنچھ شما اكنون بزور تصرف كرده . با شما باشد

وه كھ در آن زمان چھ صلح كاملي برقرار … . عي شما خواھد بوداید ملك شر  و با بیعدالتي نگاه داشتھ
اگر . اند، باز خواھد گشت ھا سروده عصر طالیي آوگوستوس، كھ شاعران در مدحش قصیده! خواھد شد

تواند بھ تمام جھان  یك اراده مي. شما با ما متحد شوید، تمام مردم مشرق زمین بزودي مسیحي خواھند شد
  !ارادة شماستآرامش بخشد، و آن 

ھاي پاپ  دانست كھ آخرین وسیلة حمایتش در وعده محمد پاسخي نداد؛ معتقدات مذھبیش ھرچھ بود، مي
پیوس وقتي متوجھ این حقیقت شد، بھ گردآوري عشریة . نیست، بلكھ در حمیت مذھبي مردم خودش است

ولفا، در مغرب التیوم، منابع پرثروتي از سنگ زاج در خاك پاپ در ت ١۴۶٢وقتي در . مذھبي پرداخت
كشف شد و چندین ھزار تن بھ استخراج این مادة قیمتي براي رنگرزان بھ كار گماشتھ شدند، گشایشي در 

  طولي نكشید كھ عایدي حاصل. كارپاپ پدید آمد

پیوس اعالم كرد كھ كشف . فلورین در سال رسید ١٠٠,٠٠٠از استخراج این سنگ براي دربار پاپ بھ 
ترین  ایاالت پاپي اكنون غني. اي بوده است از جانب خدا براي یاري بھ جنگ با تركان زهاین معادن معج

دوم، و ناپل در درجة سوم قرار داشت؛ و بعد از آن دو   سرزمینھاي ایتالیا بودند؛ ونیز پس از آنھا در درجة
  .بترتیب میالن، فلورانس، مودنا، سینا، و مانتوا بودند

. ا در جھاد با تركان دید، در فراھم ساختن تداركات جنگ تسریع كردونیز، كھ عزم راسخ پاپ ر
كشورھاي دیگر از یاري مثبت دریغ كردند و فقط وعدة كمك نسبي دادند؛ تحصیل مالیات براي جھاد 

عزم فرانچسكو سفورتسا، بدین سبب كھ بھ ونیز وعده داده شده بود . رو شد جا با مقاومت روبھ تقریبًا ھمھ
جنووا، كھ وعده داده بود ھشت . اش را بازگردانند، بھ سردي گرایید ت و تجارت از دست رفتھكھ مستملكا

دوك بورگوني بھ پاپ . كشتي با سھ ردیف پاروزن در اختیار جنگجویان گذارد، از دادن آنھا ابا كرد
ر آنجا بھ اما پیوس اعالم كرد كھ بھ آنكونا خواھد رفت، د. اصرار ورزید كھ منتظر فرصت بھتري باشد

انتظار ناوگروھھاي پاپي و ونیز خواھد نشست، با آنھا از راه دریا بھ راگوزا خواھد رفت، و بھ اسكندر 
بیگ، امیر بوسني، و ماتیاس كوروینوس، فرمانرواي مجارستان، خواھد پیوست، و شخصًا عملیات علیھ 
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ض كردند؛ آنان ھیچ میلي بھ عبور از بالكان تقریبًا تمام كاردینالھا بھ پاپ اعترا. تركان را اداره خواھد كرد
ھذا پاپ  مع. اند نداشتند و بھ پاپ اخطار كردند كھ سراسر بوسني را بیماري طاعون و بدعتگذاران فراگرفتھ

علیل صلیب جھاد را برگرفت، با رم كھ انتظار نداشت آن را بار دیگر ببیند وداع گفت، و با ناو گروھش 
  ).١۴۶۴ ژوئن ١٨(عازم آنكونا شد 

در ھمان اوان، ارتشھایي كھ بنا بود در اختیار او قرار گیرند چنان ناپدید شدند كھ گویي جادوي مشرق 
زمین در آنھا كارگر شده است؛ نیروھایي كھ فلورانس فرستاده بود چنان بد تجھیز شده بودند كھ وجودشان 

كھ تمام صلیبیوني كھ پیش از او در آنجا  ، مشاھده كرد)ژوئیھ ١٩(بیفایده بود؛ وقتي پیوس بھ آنكونارسید 
پس از خروج ناوگان ونیز . اند غذایي بھ ستوه آمده و فرار كرده گرد آمده بودند از خستگي انتظار و فرط بي

از مردابھاي ساحلي، طاعون در میان ملوانان شایع شد و وصول بھ مقصد را دوازده روز بھ تعویق 
ارتشھاي خود و ظاھر نشدن ناوگان ونیزي دلشكستھ شده بود، در آنكونا پیوس، كھ از پاشیده شدن . انداخت

سرانجام ناوگان ونیز پیدا شد؛ پاپ كشتیھاي . دچار ضعف مفرط شد و مرضش تا سرحد مرگ شدت یافت
خود را بھ استقبال آنھا فرستاد و دستور داد كھ خودش را بھ كنار پنجره ببرند تا از آنجا بتواند لنگرگاه را 

ونیز سفاین خود را احضار كرد، ). ١۴۶۴اوت  ١۴(ند، اما حین مشاھدة ناوگان زندگي را بدرود گفت ببی
ھاي  آن شخصیت درخشان و قابل انعطافي كھ پلھ. سربازان باقیمانده متفرق شدند، و جھاد منتفي گردید

با دانشي مھذب و با ترقي را یك یك پیموده و بھ برترین سریر عالم مسیحیت برشده و منزلت آن سریر را 
نیكخواھي عیسوي خود باال برده بود، شرنگ ناكامي، حقارت، و شكست را تا آخرین درد آن در كشید؛ اما 

  خطاھاي جواني خود را با فداكاري در سنین

  .كھولت جبران كرده و سخریة كاردینالھایش را با مرگ خود بھ شرم بدل ساختھ بود

V – ١۴٧١- ١۴۶۴: پاولوس دوم  

اگر . شود آموزد كھ خوي ھر بزرگمردي پس از مرگش آشكار مي ي مردان بزرگ بھ ما ميزندگ
وقایعنگاراني را كھ برگردش ھستند از نعمت اشباع كند، پس از مرگش او را قدسیتي جاوداني خواھند داد؛ 

و با آتش  اگر آنان را بیازارد، جسدش را بھ سیخي زھرآلود خواھند كشید، با مركب رسوایي خواھند آلود،
پاولوس دوم باپالتینا نزاع كرد؛ پالتینا شرح حالي براي او نوشت كھ بیشتر نظرات . كینھ كباب خواھند كرد

آیندگان از او بر آن مبتني است؛ در آن شرح، پاولوس دوم عفریتي از خودخواھي، عظمت طلبي، و طمع 
  .معرفي شده است

د آن حقیقت چندان بیش از آن نیست كھ ممكن است در ھر در آن ادعانامھ مقداري حقیقت نھفتھ است، ھرچن
پیترو باربو، كاردینال . اش خیري از قھرمان خود ندیده باشد پیدا شود شرح حال دیگري كھ نویسنده

وقتي بھ . المنظر باشد چنین است ماركو، بھ صباحت خود مغرور بود، ھمانطور كھ ھركسي كھ صبیح سان
نامیده شود؛ اما او را از این ) خوش منظر(ي، پیشنھاد كرد كھ فوروموسوس پاپي رسید، شاید برسبیل شوخ

در زندگي شخصي ساده بود، اما . قصد منصرف ساختند؛ الجرم عنوان پاولوس دوم را براي خود برگزید
دانست، درباري مجلل آراست و در آن از دوستان و مھمانانش با  چون اثر شكوه و جالل را مي

پس از ورود بھ مجمع سري كاردینالھایي كھ بھ پاپي انتخابش . كرد جي پذیرایي مينوازي پرخر مھمان
كردند، وعده داد كھ اگر بھ سلطنت روحاني برسد، با تركان خواھد جنگید، عدة كاردینالھا را بھ بیست و 

ز سي سالگي ھیچ كس را پیش ا  چھار نفر و تعداد خویشان پاپ را در میان آنان بھ یك نفر تقلیل خواھد داد،
اما پس از . بھ كاردینالي نخواھد رساند، و در مورد تمام انتصابات مھم با كاردینالھا مشورت خواھد كرد

ھا را، بھ این عنوان كھ سنن و اختیارات كھن را باطل خواھند ساخت،  انتخاب شدن، تمامي آن وعده
) دالر؟ ١٠٠,٠٠٠(فلورین  ۴,٠٠٠قل شان بھ حدا كاردینالھا را با ارتقاي عایدات ساالنھ. فراموش كرد

اي بازرگان بود، امنیت حاصل از فلورین، دوكاتو، سكودو، و جواھري  خود او، كھ از خانواده. تسلي داد
گذاشت كھ بھایش از بھاي یك قصر  اي برسر مي شاخھ تاج سھ. شناخت افكند قدر مي را كھ براقبال پرتو مي
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ران را براي ساختن زیورھاي گوھرنشان، مدالھا، و صدفھاي در دوران كاردینالیش، زرگ. بیشتر بود
گرفت؛ این اشیاي گرانبھا را با بقایاي قیمتي ھنر كالسیك در قصر مجلل خویش بھ نام  منقوش بھ كار مي

با تمام مال دوستیش، بھ خرید و  .آورد ميماركو، كھ در دامنة كاپیتولینوس ساختھ بود، گرد  پاالتتسو سان
  فروش مقامات

  .راند كرد، با معدلت بر آن فرمان مي داد، و اگر رم را با رأفت اداره نمي كلیسایي تن نمي

برخي از این اومانیستھا دبیران پاپ یا . ھ بدي یاد شده استبھ مناسبت نزاعش با اومانیستھاي رم، از او ب
. ارجتري داشتند؛ مانند منشیھا و كارمندان دفتري دربار پاپ كاردینالھا بودند، بیشترشان شغلھاي كم

جویي و خواه تصفیة كارمندان دفتري دربار پاپ، از پنجاه و ھشت سینایي  پاولوس، خواه بھ عنوان صرفھ
آن گماشتھ بود، تمامي ھیئت را منحل ساخت، تكالیف آن را بھ سایر قسمتھا واگذارد، و كھ پیوس دوم بر

فصیحترین اومانیستھاي اخراج شده بارتولومئو د . تر گمارد ھفتاد اومانیست را بیكار كرد یا بھ مشاغل پست
. ي خود اختیار كرده بود، برا)نزدیك كرمونا(ساكي بود كھ نام التیني پالتینا را بھ مناسبت زادگاھش، پیادنا 

وقتي پاولوس از قبول این خواھش   پالتینا از پاپ استدعا كرد كھ اخراج شدگان را دوباره بھ كار گمارد؛
پاولوس او را دستگیر كرد و چھار ماه در سانت آنجلو در . امتناع كرد، او نامة تھدیدآمیزي بھ پاپ نوشت

كرد كھ  اگا او را از بند نجات داد، اما پاولوس فكر ميزیر زنجیرگران زنداني ساخت، كاردینال گونتس
  .پالتینا تحت نظر بودن را تحمل خواھد كرد

رھبر اومانیستھا در رم یولیو پومپونیو لتو نام داشت كھ بنا بھ روایتي فرزند نامشروع پرینچیپھ 
و بھ عنوان استاد التیني  .یولیو در جواني بھ رم آمد، نزد واال تحصیل كرد. سانسوورینو، اھل سالرنو، بود

چندان شیفتة ادبیات مشركانھ بود كھ گویي نھ در رم زمان نیكوالوس پنجم یا . در دانشگاه جانشین او شد
ھاي  نخستین كسي بود كھ نوشتھ. كند پاولوس دوم، بلكھ در رم زمان كاتوھا یا قیصرھا زندگي مي
رھاي آنان را در پرورش تاكستان خود جدًا بھ كشاورزي كالسیك وارو و كولومال را منقح ساخت و دستو

ھاي تاریخي رم  نیمي از اوقات خویش را در ویرانھ. بھ دانش توأم با فقر خود راضي بود. كار بست
نام التیني پومپونیوس الیتوس را براي خود اختیار كرده بود و . گریست گذراند و برتباھي و ھدم آنھا مي مي

توانست جماعتي را كھ براي شنیدن  ھیچ تاالري درست نمي. رفت س درس ميبا لباس باستاني روم سر كال
آمدند تا جایي  آمدند جاي دھد؛ بعضي از دانشجویان او نیمھ شب بھ محل درس مي سخنرانیھاي او گرد مي

نگریست؛ واعظان آن را، بھ این عنوان كھ  دین مسیح را بھ نظر حقارت مي. براي خود فراھم كنند
. آورد تا با روحیات مسیحي كرد؛ و دانشجویان خود را بیشتر با اخالقیات رواقي بار مي قبیح ميریاكارند، ت

حوالي . اش موزة آثار عتیق رومي و مكاني براي دانشجویان و استادان فرھنگ و ادبیات روم قدیم بود خانھ
شركانھ اختیار ، با اعضاي این محفل، یك آكادمي رومي تشكیل داد كھ اعضایش نامھاي م١۴۶٠سال 

دادند؛ ایمان مسیحي خود را تبدیل  كردند و چنان نامھایي را بھ ھنگام تعمید فرزندان خود بھ آنان نیز مي مي
كردند؛ و سالروز پیدایش روم را با  كردند؛ كمدیھاي التیني اجرا مي روم مي» نبوغ«بھ پرستش دیني 
یافتند و الیتوس  نام مي» كاھن«را كننده دادند، كھ طي آن اعضاي اج اي انجام مي مراسم مشركانھ

  برخي از اعضاي آن مجمع پیوستھ خواب بازگرداندن . بود» پونتیفكس ماكسیموس«

  .دیدند جمھوري رم را مي

یكي از رمیان گزارشي بھ پلیس پاپ داد مبني بر اینكھ آكادمي براي خلع و دستگیري  ١۴۶٨در اوایل سال 
موجب   ز كاردینالھا این اتھام را تأیید كردند و بھ پاپ اطمینان دادند كھ، بھبعضي ا. كند سازي مي پاپ زمینھ

پاولوس فرمان دستگیري الیتوس، پالتینا، و سایر سران . اي در شھر، ترتیب قتل او داده شده است شایعھ
شت و اي نوشت و اصالت آیین خود را اعالم دا ھاي خاضعانھ پومپونیوس معذرتنامھ. آكادمي را صادر كرد

سخنرانیھاي تدریسي خود را از سرگرفت، اما طي آنھا چنان بھ پیمان دیني . پس از تنزیھ، مرخص شد
اما پالتینا را . اش شركت كردند چھل اسقف در تشییع جنازه) ١۴٩٨(خویش وفادار ماند كھ پس از مرگش 

د، اما پالتینا، با وجود جا پیدا نش براي بھ دست آوردن مدرك توطئھ شكنجھ دادند؛ چنین مدركي در ھیچ
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پاولوس فرمان انحالل آكادمي را بھ عنوان آشیانة . سال زنداني بود تسلیم چندین معذرتنامھ، بھ مدت یك
جانشین او افتتاح مجدد . زندقھ صادر كرد و تعلیم ادبیات مشركانھ را در مدارس رم ممنوع ساخت

كھ دیگر تایب شده بود، تصدي كتابخانة واتیكان را فرھنگستان را بھ شرط اصالح اجازه داد و بھ پالتینا، 
پالتینا در آنجا مواد الزم را براي تدوین شرح حالھاي گویا و فصیحش از پاپھا یافت . واگذار كرد

اما . ، و وقتي كھ بھ داستان زندگي پاولوس دوم رسید، انتقام خود را از او گرفت)زندگینامة پاپھاي اعظم(
  .انامھ براي سیكستوس چھارم بماند كھ بیشتر استحقاق آن را داشتحق این بود كھ این ادع

VI – ١۴٨۴-١۴٧١: سیكستوس چھارم  

از ھشتاد كاردینالي كھ براي انتخاب پاپ جدید گرد آمده بودند، پانزده تن ایتالیایي بودند، روذریگو بورخا 
كنندگان در این مجمع بعدًا گفت یكي از شركت . استوتویل فرانسوي، و بساریون یوناني/ اسپانیایي بود، د

كھ انتخاب كاردینال فرانچسكو دال رووره نتیجة دسیسھ و رشوه بوده است، اما این فقط بدان معني بود كھ 
در (مشاغل مختلفي بھ كاردینالھاي رأي دھنده وعده شده بود، انتخاب این پاپ بخوبي تساوي فرصت را 

فرانچسكو در یك خانوادة فقیر در پكوریلھ، نزدیك . داد پي نشان ميبراي رسیدن بھ مقام پا) میان ایتالیاییھا
شد، مادرش او را بھ امید شفا نذر قدیس فرانسیس  چون در زمان كودكي كرارًا بیمار مي. ساوونا، بدنیا آمد

 مدت كوتاھي در. در نھسالگي بھ دیر فرقة فرانسیسیان فرستاده شد، و بعدًا وارد فرقة مینوریتھا شد. كرد
فلسفھ و االھیات را در پاویا، بولونیا، و . خانوادة دال رووره معلم بود، و نام آن خانواده را بر خود گذاشت

پادوا تحصیل كرد و آنھا را در آنجا و سایر نقاط بھ كالسھایي پر جمعیت تعلیم داد، بدان سان كھ گویند 
  .تقریبًا ھر ایتالیایي دانشمند نسل بعد شاگرد او بود

پاپي برگزیده شد، بھ عنوان یك عالمة مشھور   ر پنجاه و ھفت سالگي با عنوان سیكستوس چھارم بھوقتي د
اما تقریبًا یكشبھ، با ناگھانیترین تغییري كھ در تاریخ برجاي مانده است، سیاستمدار و . و پاكدامن شھره بود

افت كھ بھ جھاد با تركان قیام چون اروپا را بسیار متشتت و حكومتھاي آن را فاسدتر از آن ی. جنگجو شد
بندي و انشعاب  در ایتالیا نیز البتھ دستھ. كند، تصمیم گرفت تمام مساعي دنیوي خود را متوجھ ایتالیا كند

در ایاالت پاپي قدرت عمدتًا منكوب فرمانروایان محلي بود، در التیوم فرمانروایي ظالمانة  –وجود داشت 
گرفت، و در روم جماعتي از اوباش چنان  قدرت پاپ را نادیده مي اي از اشراف وجود داشت كھ خانواده

خاطر تصادمي كھ بھ علت ایستادن موكب سوارة پاپ   اي داشتند كھ ھنگام تاجگذاري او، بھ رویة خودسرانھ
. سیكستوس تصمیم گرفت نظم را در رم برقرار سازد. روان او را سنگباران كردند واقع شده بود، تخت

  . ان پاپ را در ایاالت زیاد كند، و ایتالیا را تحت فرمان واحد پاپ درآوردقدرت فرستادگ

چون خود را در محیطي مشوش محاط یافتھ بود، بھ بیگانگان اعتماد نداشت و سخت دربند مھر خانوادگي 
نخستین لعنتي كھ براي او فراھم . بود؛ برادرزادگان حریصش را بھ مقامھاي پرقدرت و پردرآمدگماشت

از ناحیة كساني بود كھ بس مورد محبتش بودند، اما بسیار بد از كار درآمدند و چنان سوء استفادة آمد 
گرامیترین برادرزادة او . ورزیدند اي از موقعیت خود كردند كھ تمام مردم ایتالیا بر آنھا نفرت مي طماعانھ

اما چندان  -مزاح، متواضع، و سخي با نشاط، - جواني بود با خویي نسبتًا دلپذیر. ریاریو بود) پیرو(پیترو 
ھاي گرانبھاي پاپ نیز نتوانستند امیال این فرایار سابق را  شیفتة تجمل و لذات شھواني بود كھ حتي عطیھ

ریاست  و بھ ) ١۴٧١(وپنج سالگي بھ مقام كاردینالي ارتقا داد  سیكستوس او را در بیست. اطفا كنند
التو، و فلورانس منصوب كرد و عنوانھاي دیگري با درآمدي بھ ھاي اسقفي ترویزو، سنیگالیا، سپا حوزه
پیترو ھمة اینھا را، و حتي خیلي بیشتر، . در سال بھ او داد) دالر؟ ١‘۵٠٠‘٠٠٠(دوكاتو  ۶٠,٠٠٠مبلغ 

ھاي برودري دوزي پر قیمت،  ھاي گرانبھا، پارچھ صرف ظروف نقره و طال، لباسھاي فاخر و فرشینھ
جشنھایي كھ . زیھاي قھرماني پرخرج، و كارمزد نقاشان، شاعران، و دانشوران كردھاي پرجلوه، با كوكبھ

اي كھ طي آن او و پسر عمش جولیانو، ورود الئونورا دختر فرانتھ را  از جملھ جشن شش ساعتھ -گرفت مي
شد آنھا را با ھر جشن پرخرجي از زمان  چنان مسرفانھ بودند كھ بزحمت مي -بھ رم خوش آمد گفتند

پیترو، كھ از فرط قدرت گیج شده بود، بھ رسم فاتحان قدیم، . كولوس یا نرون تا آن ھنگام مقایسھ كردلو
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نسب از احترامات  جا مانند یك امیر عالي سفري بھ فلورانس، بولونیا، فرارا، ونیز، و میالن كرد و ھمھ
ھایي براي پاپ شدن پس  مینھھاي فاخر نشان داد، و ز ھاي خود را با جامھ معشوقھ. شاھانھ برخوردار شد

، بھ واسطة افراط در )١۴٧۴(اما ھنگام بازگشتش بھ رم . از مرگ عمو، و حتي در زمان زندگي او، چید
دوكاتو خرج كرده و  ٢٠٠,٠٠٠شھوات، در بیست وھشت سالگي مرد؛ و در حالي كھ ظرف دو سال 

  ھي ارتشھاي پاپ وبرادرش جیروالمو بھ فرماند. دوكاتو نیز مقروض شده بود ۶٠,٠٠٠

یك برادرزادة . ایم فرمانروایي ایموال و فورلي منصوب شد؛ ما وصف او را در شرح این دو ناحیھ گفتھ
دیگر پاپ بھ نام لئوناردو دال رووره شحنة رم شد؛ و وقتي كھ مرد، برادرش جوواني بھ جانشیني او 

رووره بود كھ بعدًا با نام یولیوس دوم پاپ شد، ھاي بیشمار جولیانو دال  آخرین این برادرزاده. انتخاب گردید
و شایستة آن است كھ فصلي از این كتاب را بھ او تخصیص دھیم؛ زندگي او تا حد معقولي با اعتدال قرین 

  .بود، و او، با گذشتن از ھر مانعي، بھ نیروي خرد و خوي خویش توانست بھ مقام پاپي ارتقا یابد

چنانكھ گفتیم، . ایاالت پاپي، سایر دولتھاي ایتالیا را مشوش ساختھاي سیكستوس براي تقویت  نقشھ
لورنتسو د مدیچي قصد تصرف ایموال را براي فلورانس داشت؛ سیكستوس او را با تدبیر از میدان بھ در 

پاتتسي   كرد و خانوادة پاتتسي را بھ جاي خاندان مدیچي بھ بانكداري پاپ گمارد؛ لورنتسو كوشید تا خانوادة
سیكستوس با این توطئھ موافقت نمود، اما قتل نفس را . تباه كند؛ افراد آن خانواده درصدد قتل او برآمدند را

نتیجة » .خواھید بكنید، مشروط بر آنكھ كشتن در میان نباشد بروید و ھر كار مي»  :تقبیح كرد و بھ آنان گفت
گامي كھ خطر تاخت و تاز تركان بر ، تا ھن)١۴٨٠- ١۴٧٨(این تحذیر، جنگي بود كھ دو سال طول كشید 

وقتي آن خطر مرتفع شد، سیكستوس خود را آزاد یافت تا ایاالت پاپي را از چنگ دشمنان . ایتالیا نزدیك شد
سلسلة دیكتاتور اوردالفي در فورلي منقرض شد و مردم آن از پاپ  ١۴٨٠در اواخر سال . در بیاورد

رد؛ سیكستوس بھ جیروالمو فرمان داد كھ ایموال و فورلي را تقاضا كردند كھ شھر را در اختیار خود بگی
جیروالمو پیشنھاد نمود كھ بعدًا نوبت بھ تسخیر فرارا رسد؛ و سیكستوس و ونیز را اغوا . با ھم اداره كند

فرانتھ، فرمانرواي ناپل، نیروھایي براي دفاع از ). ١۴٨٢(كرد كھ در جنگ با دوكا اركولھ متحد شوند 
ھایي  تاد؛ فلورانس و میالن نیز بھ یاري فرارا برخاستند؛ و پاپ، كھ سلطنت خود را با نقشھدامادش فرس

پاپ چون در . براي استقرار صلح در اروپا آغاز كرده بود، دریافت كھ تمام ایتالیا را بھ جنگ كشانده است
نیز رنجش  جنوب از ناحیة ناپل و در شمال از طرف فلورانس دچار مزاحمت بود، و اغتشاشات رم

وقتي ونیزیھا از تأسي جستن بھ او . داد، پس از یك سال ھرج و مرج و خونریزي، با فرارا آشتي كرد مي
  .خودداري كردند، آنان را تكفیر كرد و، براي جنگیدن با متفق اخیرش، با فلورانس و میالن متحد شد

یكي از . ات خویش محق یافتندنجباي پایتخت با سرمشق گرفتن از پاپ جنگجو خود را در تجدید مخاصم
. رسوم مؤدبانة مردم رم این بود كھ كاخ كاردینالي را كھ تازه بھ مقام پاپي برگزیده شده است غارت كنند

ھنگام چپاول قصر یكي از كاردینالھاي دال رووره، یكي از اشراف جوان بھ نام فرانچسكو دي سانتاكروچھ 
پاي دالوالھ انتقام خود را  جوان مجروح با بریدن پي. شدبھ دست عضوي از خانوادة دال والھ مجروح 

توزي كردند؛ پروسپرو دي سانتاكروچھ تالفي این  گرفت؛ خویشان دال والھ با بریدن سر فرانچسكو كینھ
  )پیترو(كار را با كشتن پیرو 

اني كشمكش سراسر شھر را فرا گرفت؛ خانوادة اورسیني و نیروھاي پاپ بھ پشتیب. مارگاني درآورد
لورنتسو اودونھ كولونا دستگیر، محاكمھ، و . سانتاكروچھ درآمدند، و خانوادة كولونا از دالوالھ دفاع كردند

  ھرچند برادرش فابریتسیو دو دژكولونا را بھ–آنجلو اعدام گردید  تا حد اقرار شكنجھ شد؛ آنگاه در سانت
جنگ علیھ پاپ بھ ناپل پیوست، كامپانیا را پروسپرو كولونا در . پاپ تسلیم كرده بود امید نجات او بھ 

روبرتو ماالتستاي ریمیني را براي ھدایت نیروھاي پاپ بھ رم   سیكستوس،. چپاول كرد، و بھ رم تاخت
فاتحانھ بھ رم بازگشت، و از تبي كھ در . خواند؛ روبرتو قواي ناپل و كولونا را در كامپومورتو شكست داد

جیروالمو ریاریو جاي او را گرفت، و سیكستوس . ال شده بود جان سپردباتالقھاي كامپانیا بھ آن مبت
اما، در حالي كھ روح . كرد رسمًا تبرك كرد اش علیھ دژھاي كولونا ھدایت مي اي را كھ برادرزاده توپخانھ

او نیز از تب رنجور  ١۴٨۴در . پاپ خواھان جنگ بود، جسمش تحت فشار بحرانھاي متوالي از پا درآمد
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اند؛ او از تصویب  اوت بھ وي خبر رسید كھ متفقانش، با وجود اعتراض او، با ونیز صلح كرده ١١ در. شد
  .این صلح ابا كرد و روز بعد درگذشت

قبلي یولیوس دوم بود، ھمچنانكھ جیروالمو ریاریو اعمال سزار بورژیا   سیكستوس از بسیاري جھات نمونة
خوي امپراطورصفتي كھ جنگ و ھنر و قدرت را دوست  سیكستوس، كشیش سخت. كرد را تكرار مي

آخر پیش  داشت، مقاصد خود را بدون تردید با نیرنگ، اما با نیرویي وحشیانھ و شجاعتي راسخ، تا مي
كوشیدند با سیاه كردن نام او قدرتش  او نیز، مانند پاپھاي جنگجوي بعدي، دشمناني پیدا كرد كھ مي. برد مي

خواند، از آن دو   شایع بود كھ چون پیترو و جیروالمو ریاریو را پسران خود مي. را زبون سازند
دانستند و از اینكھ او را  عاشقان پاپ مي كرد؛ كسان دیگري مانند اینفسورا آن دو را سخاوتمندانھ حمایت مي

ولي حتي بدون این نسبتھاي بیپایة ناپذیرفتني، شھر سیكستوس بھ  ۴۵ كردند، نمياھل لواط بنامند خودداري 
خاطر  ن خزانة پري كھ پاولوس دوم بھ جا گذاشتھ بود، بھسیكستوس پس از تھي ساخت. قدر كافي بد بود

یك سفیر ونیزي . كرد برادرزادگانش، ھزینة جنگھاي خود را با مزایده گذاشتن مشاغل روحاني تأمین مي
دست آوردن ھر مبلغي كھ بخواھد، فقط بھ قلم و مركب  پاپ براي بھ«: كند مخاصم از قول او چنین نقل مي

این موضوع دربارة بیشتر دولتھاي جدید نیز صادق است كھ اوراق قرضة با ربحشان بھ ؛ اما »احتیاج دارد
ھذا، سیكستوس بھ  مع. كند فروختند تطبیق مي طرق مختلف با شغلھاي كم زحمت و پر درآمدي كھ پاپھا مي

؛ بھترین اعمال این رویھ قانع نبود؛ او در سراسر ایاالت پاپي فروش غلھ را بھ انحصار خود درآورده بود
  نوع غلھ را بھ

این حیلھ را از سایر فرمانروایان زمان . فروخت خارج و مابقي را با سود نسبتًا سرشاري بھ اتباع خود مي
خود، مانند فرانتھ فرمانرواي ناپل، یاد گرفتھ بود؛ محتمال بیش از سایر سوداگران سودجو بر متاع خود 

اقتصاد است كھ بھاي یك محصول بستھ بھ میزان گولخوري  گذاشت، زیرا این یك قانون نانوشتة قیمت نمي
با وجود این . كردند كھ گرسنگي آنان مایة حشمت خاندان ریاریو است خریدار است؛ اما بینوایان شكوه مي

باقي ) دالر؟ ٣,٧۵٠,٠٠٠(دوكاتو  ١۵٠,٠٠٠تمھیدھا و نظایر آن، سكیستوس از خود قروضي بھ مبلغ 
  .گذاشت

او بدون توفیق كوشید تا باتالقھاي . شد المنفعھ مي عایداتش صرف ھنر و كارھاي عام قسمت معتنابھي از
خیابانھاي . زاي اطراف فولینیو را زھكشي كند، و الاقل خیال خشكاندن ماندابھاي پونتین را داشت بیماري

ا، عمدة رم را راست، پھن، و سنگفرش كرد؛ در منابع آب اصالحاتي بھ عمل آورد؛ پلھا، دیوارھ
ھا، و برجھاي شھر را بھ حال اول بازگرداند؛ پلي بر رود تیبر بنا كرد كھ بھ نام خود او، پونتھ  دروازه

شود؛ كتابخانة جدیدي در واتیكان ساخت، و نمازخانة سیستین را بر روي آن بنا كرد؛  سیستو، نامیده مي
متر  ١١١و را، كھ سالن اصلیش گروه ھمسرایان سیستین را تأسیس كرد؛ بیمارستان خراب سانتو سپیریت

توانست ھزار بیمار را در خود جا دھد، از نو ساخت؛ دانشگاه رم را تجدید سازمان داد؛  درازا داشت و مي
و موزة كاپیتولین را، كھ پاولوس دوم تأسیس كرده بود، بھ روي مردم گشود؛ این نخستین موزة عمومي در 

یشتر تحت رھبري باتچو پونتلي، كلیساھاي سانتاماریا دلھ پاچھ در دوران سلطنت روحانیش، و ب. اروپا بود
در سانتاماریا دل پوپولو، مینو دا . و سانتا ماریا دل پوپولو ساختھ و بسیاري از كلیساھاي دیگر تعمیر شدند

حد (گور مجللي براي كاردینال كریستوفورو دال رووره حجاري كردند  فیزولھ و آندرئا برنیو سنگ
زندگي قدیس برناردینوسینایي را در چندتا از   ینتوریكیو در كلیساي سانتاماریا این آراكوئلي،؛ و پ)١۴٧٧

  ). ١۴٨۴حد (زیباترین فرسكوھاي رم رسم كرد 

نمازخانة سیستین از طرف جووانینو د دولچي بسادگي و بدون تصنع براي عبادت نیمھ خصوصي پاپھا و 
توسط مینو دا فیزولھ داراي یك خلوتگاه مرمرین براي خزانة  این نمازخانھ. روحانیان عالیرتبھ طرح شد

ھایي از زندگي  اشیاي مقدس شد؛ ھمچنین فرسكوھاي خوشنمایي بر دیوارجنوبي آن ترسیم شد كھ صحنھ
سیكستوس براي این نقاشیھا بزرگترین . دھد موسي، و بر دیوار شمالي مراحلي از حیات عیسي را نشان مي

پروجینو، سینیورلي، پینتوریكیو، دومنیكو و بندتو گیرالندایو، بوتیچلي، : رم خوانداستادان زمان را بھ 
سیكستوس یك پاداش اضافي براي بھترین تصویر از میان كارھاي . كوزیمو روزلي، و پیرو دي كوزیمو
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روزلي، كھ ضعف خود را در طراحي نسبت بھ سایر ھمگنانش . پانزده تن نقاش حاضر پیشنھاد كرد
ست، دل بھ دریا زد و تصمیم گرفت كھ نقیصة خود را با رنگھاي درخشان جبران كند؛ ھمگنانش بھ دان مي

  .افراط او در استعمال رنگ طالیي، و نیز رنگ الجوردي سیر، خندیدند؛ اما سیكستوس جایزه را بھ او داد

قدیس لوقا براي آنان پاپ جنگجو نقاشان دیگري را نیز بھ رم آورد و یك اتحادیة صنفي تحت حمایت عالیة 
ملوتتسو در حدود سال . تأسیس كرد؛ ملوتتسو دا فورلي بھترین آثار خود را براي سیكستوس تھیھ كرد

، پس از تحصیل نزد پیرو دال فرانچسكا، بھ رم آمد و در كلیساي سانتي آپوستولي یك فرسكو از ١۴٧٢
سال اتمام، (كھ كلیسا تجدید ساختمان شد صعود مسیح نقاشي كرد كھ عالقة وازاري را برانگیخت؛ ھنگامي 

تصویرھاي فرشتھ و مریم عذراي عید بشارت . محو شدند  ، تمام نقوش آن فرسكو، بجز چند تایي،)١٧٠٢
ھاي نوازنده است كھ در آن یكي از  در تاالر اوفیتسي بسیار ظریف و ملیح ھستند، اما بھتر از آنھا فرشتھ

شاھكار ملوتتسو بھ صورت . این تصویر در موزة واتیكان است. ازدنو ھا ویول و دیگري عود مي فرشتھ
در برابر ستونھاي پیراستھ و سقف . روي بوم منتقل شد فرسكویي در كتابخانة واتیكان نقاشي و بعدًا بھ

سیكستوس، درحالي كھ با   :كتابخانھ، شش چھره بھ طرزي نیرومند و مقرون بھ حقیقت نقاشي شده است
لوس كرده است؛ در سمت راستش پیترو ریاریو با نشاط قراردارد؛ در برابرش جولیانو جبروت شاھانھ ج

پژوھندة بلندگرا، در پیشش زانو زده و اعالم  چرده ایستاده است؛ پالتینا، آن دال روورة بلندباال و سیھ
مو ریاریو سر او جوواني دال رووره و كنتھ جیروال شنود؛ و پشت انتصاب خود را بھ ریاست كتابخانھ مي

  .اند؛ این یك تصویر جاندار از دوران پرحادثة یكي از پاپھاست قرار گرفتھ

جلد  ١,١٠٠مجلد بھ زبانھاي التیني و یوناني بود؛ سیكستوس  ٢,۵٢٧كتابخانة واتیكان شامل   ،١۴٧۵در 
را دوباره  اومانیستھا. دیگر بھ آنھا افزود؛ و براي نخستین بار آن مجموعھ را بھ روي تمام مردم گشود

فیللفو را بھ رم خواست؛ آن . پرداخت طور نامنظم مي مشمول لطف قرار داد، ھرچند كھ پاداش آنان را بھ
فلورین  ۶٠٠اش، كھ بھ  سرایي پاپ پرداخت تا اینكھ حقوق ساالنھ نویسندة مبرز با اشتیاق تمام بھ مدیحھ

را از فلورانس بھ رم دعوت كرد؛ در یوآنس آرجیروپولوس . شد، عقب افتاد بالغ مي) دالر ٠٠٠,١۵(
جلسات درس زبان و ادبیات یوناني این استاد، كاردینالھا، اسقفھا، و دانشجویان خارجي مانند رویشلین 

دانشمند آلماني را نیز بھ رم آورد و او را مأمور  - رگیومونتانوس–سیكستوس یوھان مولر . شدند حاضر مي
و كار اصالح تقویم تا آغاز   ،)١۴٧۶(ند؛ اما مولر یك سال بعد مرد ساخت تا تقویم یولیانوسي را تصحیح ك

  .یك قرن بھ تعویق افتاد) ١۵٨٢(مجددش 

این نكتھ جالب توجھ بود كھ راھبي از فرقة فرانسیسیان، و استاد فلسفھ و االھیات، نخستین پاپ دنیادار 
اش بھ تبدیل سلطنت پاپ بھ  قة عمدهدورة رنسانس بشود؛ یا بھتر بگوییم اولین پاپ زمان رنسانس كھ عال

شاید بجز فرارا، كھ فرمانروایان توانایش خراج خود را صمیمانھ بھ پاپ . یك قدرت سیاسي در ایتالیا بود
پرداختھ بودند، سیكستوس در كوشش براي استوار ساختن قدرت خود بر ایاالت پاپي، و امن كردن رم و 

گونھ كھ یولیوس دوم را بخشوده است، جنگھاي  كن است ھمانتاریخ مم. اش براي پاپھا، محق بود حومھ
  سیكستوس را براي این 

مقاصد نیز بر او ببخشاید، و نیز ممكن است اعتراف كند كھ دیپلوماسي او فقط تعقیب اصول غیراخالقي 
یك پاپ با  تواند دربارة او ارفاق كند، اما ھرگز از توطئة تاریخ تا این اندازه مي. كشورھاي دیگر بوده است

آدمكشان، بركت دادن توپھا، یا جنگیدن او بشدتي كھ ابناي زمان را بھ وحشت اندازد خشنود نخواھد شد؛ 
. مرگ ھزار نفر در كامپومورتو از ھر كشتاري در نبردھاي ایتالیاي رنسانس سنگینتر و فجیعتر بود

ت كلیسایي بھ نحو بیشرمانھ، و اخالقیات دربار رم در نتیجة خودپرستي جسورانھ، خرید و فروش مقاما
عیاشیھاي پرخرج خویشان سیكستوس، باز ھم تدني بیشتري یافت؛ با این كارھا و سایر اعمال بود كھ 

والحق آلكساندر ھم بھ نداي او جوابي مساعد داد و  -سیكستوس راه را براي آلكساندر ششم ھموار كرد
سیكستوس بود كھ توركماذا را براي ریاست تفتیش افكار  .زمینھ را براي انھدام اخالقي ایتالیا فراھم ساخت

بندوباري ھجو گوییھاي آنان بھ خشم آمد و بھ  در اسپانیا تعیین كرد؛ سیكستوس بود كھ از حقد رومیان و بي
او بھ ھنگام . متصدیان تفتیش در رم قدرت داد تا از طبع ھر كتابي كھ آنان را خوش نیاید جلوگیري كنند
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اذعان كرده باشد؛  - در برابر لورنتسو، ناپل، فرارا، و ونیز -بسیاري از ناكامیھاي خودمرگ شاید بھ 
سیكستوس بھ سھ موفقیت مھم نایل آمده . باوجود تمام تالشھاي او، خانوادة كولونا ھنوزمنكوب نشده بود

یان سلطنتھاي رم را زیباتر و سالمتر ساختھ، ھنر آن را تقویت كرده، و مقام شایستة پاپ را در م: بود
  . اروپا بازگردانده بود

VII - ١۴٩٢-١۴٨۴: اینوكنتیوس ھشتم  

اوباش انبارھاي غلة پاپ را . شكست سیكستوس با آشوبي كھ پس از مرگ او بر رم پدیدار شد تأیید گشت
 مراقبان واتیكان تمام. چپاول كردند، بھ بانكھاي جنوواییھا ھجوم، و بھ قصر جیروالمو ریاریو حملھ بردند

ھا تشكیل شد؛  ھاي اشرافي خود را مسلح ساختند؛ سنگرھایي در كوچھ فرقھ. اثاث آن را بھ یغما بردند
شھر عقب بنشاند؛ خاندان  جیروالمو مجبور شد از نبرد خود با كولونا دست بكشد و سربازان خود را بھ

ھا با شتاب در واتیكان یك مجمع سري از كاردینال. كولونا بسیاري از دژھایشان را دوباره تصرف كردند
مشت وعده و رشوه میان كاردینال بورجا و كاردینال جولیانو دال رووره انتخاب  تشكیل شد، و تبادل یك

  .جوواني باتیستا چیبو اھل جنووا را، كھ براي خود نام اینوكنتیوس ھشتم را برگزیده بود، تأمین كرد

ل داشت؛ بلند باال و نیكوشمایل بود؛ چندان مھربان و اینتوكنتیوس در موقع انتخاب بھ پاپي پنجاه و دو سا
اي متوسط داشت؛ یكي از معاصرانش او  گرایید؛ ھوش و تجربھ آرام بود كھ خوبیش بھ ضعف خوشایند مي

دست كم یك پسر و یك دختر داشت، و شاید ھم بیشتر؛ ابوت » .زیاد عامي نیست«: كند  را چنین وصف مي
گرچھ . د، و پس از پیشھ كردن مشاغل روحاني ظاھرًا تجرد اختیار كرده بودآن دو را صادقانھ معترف بو

  نكتھ پردازان رم قطعات نیشداري

اما وقتي كھ . گرفتند دربارة فرزندان او نوشتند، عدةكمي از رمیان بر باروري او درزمان جواني خرده مي
ھاي نارضایتي بروز  داد، مردم نشانھ مراسم ازدواج فرزندان و فرزندزادگان خود را در واتیكان انجام مي

  . دادند مي

او بھ . در حقیقت اینوكنتیوس راضي بھ این بود كھ پدربزرگ باشد و از مھر و آسایش خانوادگي برخوردار
اي از كتاب ھرودوت را بھ او اھدا كند، اما جز این، دیگر  پولیتسیانو دویست دوكاتو پرداخت تا ترجمھ

آنتونیو . تعمیر و آرایش رم را با تأني و بھ دست دیگران انجام داد. ا دردسر نداددربارة اومانیستھا خود ر
پوالیوئولو را براي ساختن ویالي بلودره در باغ واتیكان، و آندرئا مانتنیا را براي نقاشي فرسكوھایي در 

بھ . ینالھا واگذاشتآن استخدام كرد؛ اماحمایت از ادبیات و ھنر را بھ طور عمده بھ اعیان و كارد  نمازخانة
ھرحال، با ھمان روش خود، سیاست خارجي را نخست بھ كاردینال دال رووره و سپس بھ لورنتسو 

آن بانكدار مقتدر دختر پر جھیز خود مادالنا را براي ازدواج با پسر پاپ، فرانچسكتو . دمدیچي واگذار كرد
، و )١۴٨٧(اد اتحادي با فلورانس امضا كرد چیپو، پیشنھاد كرد، اینوكنتیوس پیشنھاد اورا پذیرفت، قرارد

ترتیب، بھ مدت  بدین. از آن پس بھ فلورانسیھاي مجرب و آرام رخصت داد كھ سیاست پاپ را اداره كنند
  .سال، ایتالیا از آرامش برخوردار بود  پنج

پس از مرگ سلطان . در دوران حكومت اینوكنتیوس یكي از عجیبترین كمدیھاي تاریخ بھ وقوع پیوست
، دو پسرش، بایزید دوم و جم، برسر تخت و تاج عثماني بھ نزاع برخاستند؛ جم )١۴٨١(محمدثاني 

داد دربروسھ شكست خورد و با تسلیم خود بھ شھسواران قدیس یوحنا در رودس خود را از مرگ نجات 
. اوبوسون، مھین سرور این شھسواران، از وجود جم براي تھدید بایزید استفاده كرد/ پیر د). ١۴٨٢(

دوكاتو در سال بپردازد، ظاھرًا براي نگاھداري جم، و  ۴۵,٠٠٠سلطان حاضر شد كھ بھ آن شھسواران 
لة متحد مجاھدان مسیحي مانع باطنًا براي اینكھ از انگیختن جم علیھ سلطنت عثماني، و استفاده از او بھ منز

اوبوسون، براي آنكھ چنین اسیر پرسودي ھرچھ بھتر و بیشتر محفوظ بماند، او را براي توقیف . شود
pyمصر، فردیناند و ایزابل اسپانیا، ماتیاس كوروینوس فرمانرواي   سلطان. محترمانھ بھ فرانسھ فرستاد
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ھمھ حاضر بودند مبالغ گزافي براي انتقال جم بھ مجارستان، فرانتھ حكمران ناپل، و پاپ اینوكنتیوس، 
در این رقابت برد با پاپ بود، زیرا عالوه بر پرداخت دوكاتو بھ آن مھین سرور، . قلمرو خودشان بپردازند

وعدة مقام كاردینالي نیز بھ او داد و بھ شارل ھشتم پادشاه فرانسھ یاري كرد تا بھ ازدواج با آن دوبرتاني، و 
ترك «، جم، كھ حال ١۴٨٩مارس  ١٣بدین ترتیب، در . و براي كشور خویش، نایل شودتحصیل ملك ا

گذشت، بھ واتیكان وارد شد، و بھ صورتي مجلل  اي شاھانھ از خیابانھاي رم شد، با كوكبھ  نامیده مي» بزرگ
ھت بایزید، براي تأمین مقاصد شرافتمندانة پاپ، سھ سال حقوق ج. و محتشمانھ تحت نظر قرار گرفت

داد، سنان  براي پاپ چیزي فرستاد كھ، بنا بھ اطمیناني كھ خود مي ١۴٩٢نگاھداري جم فرستاد؛ و در 
  اي بود كھ با آن پھلوي عیسي را نیزه

برخي از كاردینالھا بھ صدق گفتار سلطان شك داشتند، اما پاپ ترتیبي داد تا آن یادگار را از . شكافتھ بودند
ن سنان بھ پورتا دل پوپولو رسید، خود پاپ آن را گرفت و طي مراسم باشكوھي آنكونا بھ رم آورند؛ وقتي آ

كاردینال بورجا آن را براي جلب احترام مردم بر افراشت، وآنگاه بھ نزد معشوقة خود . بھ واتیكان برد
  .رفت

مانند . با وجود یاري سلطان بھ مئونت كلیسا، اینوكنتیوس از متعادل ساختن دخل و خرج كلیسا عاجز ماند
سیكستوس چھارم و اغلب فرمانروایان اروپا، كسر بودجة خود را با تعیین قیمت براي مشاغل تأمین 

با افزودن شمارة . كرد؛ و چون این طریقھ را پرسود یافت، مشاغل جدیدي براي فروش ایجاد كرد مي
و دو نفر   بھ پنجاهزنان را  دوكاتو تحصیل كرد؛ عدة پلمب ۶٢,۴٠٠و شش نفر،  منشیان پاپ بھ بیست 

كار سنگین این آقایان گذاشتن یك مھر سربي بر فرمانھاي . دوكاتو گرفت ٢,۵٠٠افزایش داد و از ھریك 
چنین عملیاتي، اگر شاغالن آن مشاغل پول از دست رفتة خود را نھ تنھا با مواجب بلكھ با . پاپ بود

مثال دوتن از . ني بیمة دوران حیات بودآوردند، چیزي ھمچند روش كنو ارتشاي علني بھ اضعاف در نمي
اي را  اقرار كردند كھ ظرف دو سال بیش از پنجاه فرمان جعل كرده و بھ موجب آن عده  منشیان پاپ

پاپ خشمناك فرمان داد تا آن دو را، بھ جرم فرا رفتن از حد خود . مشمول غفران و معافیت ساختھ بودند
قابل  - از بخشودگیھاي قضایي تا مقام خود پاپ - در رم ھر چیز) ١۴٨٩(دار زنند و بسوزانند  در سرقت، بھ

گوید كھ با دختران  اینفسورا، كھ قولش قابل اعتماد نیست، از دو مردي سخن مي. رسید فروش بھ نظر مي
وقتي از كاردینال . خود زناكرده و بعد آنھا را كشتھ بودند و با پرداخت ھشت دوكاتو مرخص شده بودند

خداوند مایل بھ قتل «: شود، بنا بھ روایت، جواب داده بود ه بودند كھ چرا عدالت اجرا نميبورجا پرسید
بندو  فرانچسكتوچیبو، پسر پاپ، یك رذل بي» .خواھد كھ او پول بدھد و زنده بماند   گناھكار نیست، بلكھ مي

ھاي اخذ شده  عظم جریمھشد، مراقب بود كھ قسمت ا ھا مي وارد خانھ» بھ قصد اعمال شنیع«بار بود؛ بزور 
دوكاتو  ١۴,٠٠٠یك شب . باخت در محاكم مذھبي رم بھ خود او پرداختھ شود، و با آن پولھا قمار مي

. بھ كاردینال رافائلو ریاریو باخت و شكایت نزد پدر برد كھ كاردینال او را فریفتھ است) دالر ٣۵٠,٠٠٠(
اردینال اعتراف كرد كھ آن را براي پاالتتسو دال كانچلریا، اما ك  پاپ كوشید تا آن مبلغ را براي او بازستاند،
  . كھ در دست ساختمان بود، خرج كرده است

بھ كالج كاردینالھا اعضایي را  - اشتغال آن بھ سیاست، جنگ، و امورمالي -دنیوي ساختن سلطنت پاپ
. مشھور بودندافزود كھ در قدرت اداري، نفوذ سیاسي، یا نیروي مالي كافي براي خرید شغل خود 

رغم وعدة خود براي محدود نگاه داشتن كالج كاردینالھا بھ بیست و چھار عضو، ھشت  اینوكنتیوس، علي
گونھ بود كھ منصب  بیشتر این اعضاي جدید براي چنان شغل مھمي نامناسب بودند؛ بدین. تن بھ آن افزود

اي كھ بھ لورنتسو داده شده بود ایفا  عدهكاردینالي بھ جوواني د مدیچي سیزدھسالھ اعطا شد تا قسمتي از و
  بسیاري از كاردینالھا صاحب تحصیالت. شود

مآب بودند و چند  كردند؛ چند تني از آنان قدسي عالي بودند و از ادبیات، موسیقي، تئاتر، و ھنر حمایت مي
از آنان  بسیاري. شدند تن دیگر فقط وظایف دیني كوچكي انجام داده بودند و ھنوز كشیش محسوب نمي

كرد كھ مردان دنیاداري باشند  صراحتًا دنیوي بودند؛ وظایف سیاسي، دیپلوماسي، و مالي ایشان ایجاب مي
و بتوانند از حیث دانش و تزویر با ھمترازان خود در حكومتھاي ایتالیا یا كشورھاي وراي آلپ برابري 
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ساختند، و براي حفظ خود  ا مستحكم ميكردند، كاخھاي خود ر كنند؛ بعضي از آنان از اشراف رم تقلید مي
پاستور، مورخ بزرگ  .داشتند مياز این اشراف، و نیز از اراذل رم و سایر كاردینالھا، مردان مسلح نگاه 

  :د كمي در قضاوت تند رفتھ باشدكاتولیك، در بحث از اعمال دنیوي كاردینالھا شای

شمرد بدبختانھ بسیار با  اینكھ لورنتسو د مدیچي كالج كاردینالھا را در زمان اینوكنتیوس ھشتم كوچك مي
از كاردینالھاي دنیوي، آسكانیو سفورتسا، ریاریو، اورسیني، سكالفناتوس، ژان دوالبالو، … . اساس بود

اینان ھمھ عمیقًا بھ فسادي . تر از سایرین بودند بورخا برجستھجولیانو دال رووره، ساولي، و روذریگو 
این كاردینالھا در كاخھاي مجلل . آلوده بودند كھ در عصر رنسانس در میان طبقات عالي ایتالیا رایج بود

زیستند؛ و  خود، كھ بھ تمام تجمالت ظریف یك تمدن بسیار مترقي مجھز بود، بھ سان امیران دنیوي مي
بھ شكار . آورند مذھبي خود را فقط وسیلة زینتي براي مقام خویش بھ شمار مي  ود كھ جامةنم چنان مي

كردند،  دادند، در سبكسریھاي روزھاي كارناوال شركت مي كردند، ضیافتھاي مجلل مي رفتند، قمار مي مي
ریگو بورجا این موضوع مخصوصًا در روذ. دانستند بندوباري اخالقي را براي خود مجاز مي و ھرگونھ بي

  .كرد صدق مي

دزدي، ھتك ناموس،   اعمال زور،. كرد شد و آن را تشدید مي فساد سران در تشویش اخالقي رم منعكس مي
ھر سپیده دم جسد مرداني در خیابانھا دیده . بازي، و انتقامجویي از امور روزمره بودند ارتشا، دسیسھ

ن در نزدیكي پایتخت مسیحیت بھ دست راھزنان گرفتار زایران و سفیرا. شد كھ شبانگاه كشتھ شده بودند مي
یك قطعھ از . گرفتند ھاي خود مورد حملھ قرار مي ھا یا خانھ زنان در كوچھ. شدند و گاه كامًال عریان مي

صلیب واقعي، كھ در قاب نقره قرار داشت، از خزانة اشیاي مقدس كلیساي سانتا ماریا در تراستوره دزدیده 
ایماني در  چنین بي. ب، در حالي كھ از قاب خود عاري شده بود، دریك تاكستان بھ دست آمدشد؛ بعدًا آن چو

بیش از پانصد خانوادة رمي بھ بدعتگذاري محكوم، ولي باپرداخت جریمھ آزاد شده . جا رایج بود ھمھ
زمان بھ نھب ھذا، شاید دربار پولپرست رم بھ متصدیان سودجو و آدمكش تفتیش افكار، كھ در آن  بودند؛ مع

كردند؛ یكي از آنان متھم بود كھ  حتي كشیشان نیز در دین تشكیك مي. اسپانیا دست زده بودند، ترجیح داشت
اي مسیحیان كھ خوراك و پوشاك را چون خدا «: بھ جاي عبارات قداس كلماتي از خود قرار داده است

  ھمینكھ پایان سلطنت روحاني» .پرستید مي

دادند، و در فلورانس  الوقوع خبر مي شد، پیمبراني ظھور كردند كھ از بالیي قریب مياینو كنتیوس نزدیك 
  .دانست شد كھ وضع دوران را با زمان ظھور ضد مسیح یكسان مي بانگ ساووناروال شنیده مي

غوغایي در شھر رم بھ راه افتاد، و بازرگانان  ١۴٩٢سپتامبر  ٢٠در »  :گوید وقایعنگاري چنین مي
ھاي خود بازگشتند، زیرا  مردمي كھ در كشتزارھا و تاكستانھا بودند شتابان بھ خانھ. خود را بستنددكانھاي 

چگونھ   :داستانھاي عجیبي از ساعات مرگ او گفتھ شد» .خبر مرگ پاپ اینوكنتیوس ھشتم منتشر شده بود
و او را بھ ملكیت كاردینالھا جم را تحت نظر مستحفظین مخصوص قرار دادند، تا مبادا فرانچسكتوچیپ

سان كاردینال بورجا و كاردینال رووره دركنار بستر مرگ او با یكدیگر دست بھ  خویش درآورد؛ چھ
گوید كھ سھ  او مي. اینفسوراي غیرقابل اعتماد كھنترین داستانگوي ما دربارة مرگ پاپ است. گریبان شدند

پاپ مشرف بھ موت داده بودند، تلف شدند و  پسر، براي اینكھ مقدار زیادي از خون خود را براي تزریق بھ
 ۴٨,٠٠٠اینوكنتیوس . بدنش، از مرگ نجات دھند  كوشیدند پاپ را، با وارد كردن خون بھ پزشكان مي

او در كلیساي سان پیترو . ارث براي خویشان خود بھ جا گذاشت و درگذشت) دالر؟ ۶٠٠,٠٠٠(دوكاتو 
  .را با سنگ گور مجللي پوشانددفن شد، و آنتونیو پوالیوئولو گناھان او 
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توفیق میكالنژ در ساختن مجسمة پیتا نھ تنھا براي او كسب شھرت كرد، بلكھ پولي نیز بھ او رساند كھ 
پدرش با سقوط مدیچي عایدي مختصري را كھ از قبل لورنتسو . مند شدند خویشاوندانش ھم از آن بھره

شده بود و دو برادر اي معتكف  رسید از دست داده بود؛ برادر مھتر میكل در صومعھ باشكوه بھ او مي
او از این وضع شاكي بود، اما از . كھترش تھیدست بودند، از این رو میكل متكفل مخارج خانواده شده بود

.كرد بذل مال دریغ نمي

در اوت ھمان . بھ فلورانس بازگشت ١۵٠١كرد، در  شاید بھ این سبب كھ وضع مالي نزدیكانش ایجاب مي
اي از مرمر كارارا بھ  ھیئت مدیرة ساختماني كلیساي جامع قطعھ. شدسال مأموریت خاصي بھ او واگذار 

ھیئت مزبور از . متر داشت كھ بھ واسطة شكل نامنظمش یكصد سال بالاستفاده مانده بود ۴.١٠ارتفاع 
میكالنژ حاضر شد دست خود را در آن . اي از آن در آورد میكالنژ خواست كھ در صورت امكان مجسمھ

اوت، ھیئت مدیرة ساختماني كلیسا و اتحادیة پشمبافان قرارداد زیر را با او  ١۶نتیجھ، در  راه بیازماید؛ در
 :امضا كردند

را، كھ داراي چند » ایل جیگانتھ«انتخاب شده است تا آن مجسمة مذكر موسوم بھ … استاد ارجمند میكالنژ
ف دو سال از ماه سپتامبر بھ كار باید ظر… . ذراع ارتفاع خواھد بود، طرح كند و بھ نحو كمال بسازد

آنچھ براي تكمیل الزم است، از . مواجب استاد در این مدت ماھانھ پنج فلورین طال خواھد بود. اتمام رسد
بست، و غیره، توسط ھیئت مدیرة ساختماني براي او تأمین خواھد شد، و وقتي كھ  قبیل كارگر، چوب

دیرة ساختماني، تخمین خواھند كرد كھ آیا او سزاوار مجسمھ تكمیل شود، ناظران اتحادیھ، و نیز ھیئت م
  . پاداش بزرگتري ھست یا نھ، و این امر بھ وجدان آنان بستگي خواھد داشت

میكالنژ بر روي آن سنگ سركش دو سال و نیم كار كرد؛ با كوششي دلیرانھ، و با استفاده از ھر سانتیمتر 
ساختماني كلیسا   ، ھیئت مدیرة١۵٠۴ژانویة  ٢۵در . ارتفاع آن سنگ، مجسمة داوود خود را ساخت

كھ ایل جیگانتھ (داوود را   شورایي از ھنرمندان درجھ اول فلورانس تشكیل داد تا تعیین كند كھ مجسمة
كوزیمو روزلي، ساندرو بوتیچلي، : اعضاي این شورا عبارت بودند از. در كجا قرار دھند) شد نامیده مي

، )پدر چلیني(آنتونیو داسانگالو، فیلیپینو لیپي، داویدگیرالندایو، جوواني پیفرو  لئوناردو داوینچي، جولیانو و
موافقتي بین آنان حاصل نشد و موضوع را بھ خود میكالنژ واگذاشتند؛ او نظر داد كھ . و پیرو دي كوزیمو

آن مجسمة  شوراي شھر با این نظر موافقت كرد؛ اما كار انتقال. مجسمھ را در صحن كاخ وكیو قرار دھند
ستبر از كارگاه نزدیك كلیسا تا كاخ چھار روز وقت چھل نفر را گرفت، براي گذراندن آن الزم آمد كھ 

آن مجسمھ . دیوار باالي دروازة كاخ را بشكافند؛ بیست و یك روز دیگر صرف شد تا آن را برپا دارند
ش و انقالب، بھ منزلة سال در ایوان غیر مسقف كاخ، در معرض تغییرات جوي و تطاول اوبا ٣۶٩
خاندان مدیچي، كھ در . اي از جمھوري پرافتخار بازگشتھ و تھدیدي بھ متجاوزان، بر جاي ماند نشانھ

بھ قدرت بازگشتند، آن را ھمان جا باقي گذاشتند؛ اما در قیامي كھ دوباره آنان را ساقط كرد، نیمكتي  ١۵١٣
  از 

) كھ در آن وقت جواني شانزده سالھ بود(وازاري فرانچسكو سالویاتي و جورجو . مجسمھ را شكست
ھاي آن را جمع كردند و نگاه داشتند، و دوكا كوزیمو، یكي از افراد خاندان مدیچي كھ بعدًا روي كار  تكھ

، پس از آنكھ از ١٨٧٣آن مجسمھ در . آمد، فرمان داد تا آنھا را بھ ھم وصل و در جاي خود نصب كنند
ود، با زحمت بسیار بھ آكادمي ھنرھاي زیبا منتقل شد و اكنون، بھ منزلة تغییرات جوي فرسوده شده ب

  .محبوبترین پیكر در فلورانس، صدر آن آكادمي را اشغال كرده است

تراشیدن مجسمھ از چنان سنگي مستلزم قدرتي قھرماني بود، و از این حیث ھرچھ میكالنژ را بستاییم باز 
از لحاظ زیباشناسي چند نقیصھ در آن . كار بخوبي فایق آمده بود ھم كم است؛ آن ھنرمند بر اشكاالت فني

دست راست خیلي بزرگ است و گردن بسیار بلند، پاي چپ از زانو بھ پایین خیلي بلند است، : شود دیده مي
پیترو سودریني، رئیس جمھوري، بیني مجسمھ را بسیار بزرگ . سرین چپ بھ قدر كافي برجستگي ندارد

گوید میكالنژ قدري  مي. اي داشتھ باشد كند كھ شاید جنبة افسانھ داستاني در این باره نقل ميوازاري . دانست
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خاك مرمر در دست خود پنھان كرد، از نردبان باال رفت، و چنان وانمود كرد كھ قسمتي از بیني را با 
از روي بیني  تراشد؛ آنگاه پیش چشم رئیس جمھوري قدري از خاك مرمري را كھ در دستش بود اسكنھ مي

اثر كلي این مجسمھ ھرگونھ انتقادي را » .حاال خیلي بھتر شد«: فرو ریخت؛ چون چنین كرد، وي گفت
قالب شكوھمند مجسمھ، كھ ھنوز آماس عضالت قھرمانان بعدي میكالنژ را ندارد، وجنات : كند خنثي مي

ژنگ غضب و نگاه مصممي كھ قوي و در عین حال لطیف، منخریني كھ از فرط ھیجان باد كرده است، و آ
ھنگام آماده شدن داوود براي مقابلھ با جالوت و پركردن فالخن خود با نشانة مرموزي از عدم اطمینان توأم 

بھ گمان . رود جھان بھ شمار مي  ترین مجسمةمعروف استثنا،اینھا مختصات پیكر داوودند كھ، با یك . است
  » .از تمام پیكرھاي دیگر، اعم از قدیم و جدید و التیني یا یوناني، برتر است«وازاري، این مجسمھ 

با در نظر گرفتن . فلورین براي مجسمة داوود پرداخت ٢٠٠ھیئت مدیرة ساختماني كلیسا بھ میكالنژ جمعًا 
برابر  ١٩۵٢دالر در  ۵٠٠٠توان این مبلغ را تقریبًا با  ، مي١۵٠٠و  ١۴٠٠تنزل قیمت پول بین سالھاي 

توان احتمال داد كھ میكالنژ  رسد؛ از این رو مي دانست؛ این مبلغ براي سي ماه كار تا حدي كم بھ نظر مي
 در حقیقت ھیئت مدیرة ساختماني كلیسا و. در این مدت مأموریتھاي دیگري را پذیرفتھ و انجام داده باشد

ھایي از دوازده  داوود، او را براي ساختن مجسمھ  اتحادیة پشمبافان، ضمن اشتغال میكالنژ بھ مجسمة
ھا بھ او دوازده  براي پرداختن این مجسمھ. حواري عیسي براي كلیسا، بھ ارتفاع دو متر، استخدام كرده بود

اي نیز براي او  بر این شد كھ خانھسال وقت داده شد، با مواجبي بھ میزان دو فلورین در ماه؛ ضمنًا قرار 
  ساختھ شود تا كار

ھا تنھا چیزي كھ باقي مانده است مجسمة قدیس متي است كھ  از این مجسمھ. را آزادانھ درآن انجام دھد
ھنگامي كھ در . ھاي كار رودن شبیھ است نیمي از آن از یك قطعھ سنگ برآمده است و بھ یكي از مجسمھ

: گوید او مي. یابیم مجسمھ بنگریم، منظور میكالنژ را از تعریف مجسمھ بھتر در ميآكادمي فلورانس بھ این 
در یك «: گوید و نیز در یكي از اشعارش چنین مي» .سازي یعني بزور درآوردن شكل از سنگ مجسمھ«

بخشد، و این موجودیت  سنگ سخت و مضرس تنھا حذف سطح خشن آن است كھ بھ شكل موجودیت مي
گفت كھ  و غالبًا در صحبت از خود مي» .یابد شوند، افزایش مي ھایي از سنگ پرانده مي بتدریج كھ تكھ

تراشد كھ گویي  اش جستجو براي یافتن شكل مخفي در سنگ است، و سطح سنگ را چنان مي وظیفھ
  .خواھد كارگر معدني را كھ در زیر یك صخرة سقوط كرده دفن شده است پیدا كند مي

بازرگان فالندري مجسمة حضرت مریم را ساخت كھ اكنون در كلیساي نوتردام  براي یك ١۵٠۵در حدود 
ترین كارھاي آن ھنرمند است  این مجسمھ بسیار مورد ستایش قرار گرفتھ، اما یكي از پست. در بروژ است

تناسب است و چھرة مریم عبوس و گرفتھ  ـ جامة مریم ساده و موقر است، سر كودك با بدن او كامًال بي
باز ھم عجیتر از آن تابلو حضرت مریم . كند كھ ھمھ سر بھ سر اشتباه بوده است ، گویي احساس مياست

داد؛ او بھ  در حقیقت میكالنژ زیاد بھ زیبایي اھمیت نمي. براي آنجلو دوني نقاشي كرد ١۵٠۵است كھ در 
داد؛ گاه بھ  د نشان ميمند بود و آن را بعضي اوقات با تمام نواقص مشھو جسم، ترجیحًا بدن مرد، عالقھ

. پرداخت طرزي كھ مبین پند یا فكري باشد؛ اما كمتر بھ گرفتن زیبایي و محبوس ساختن آن در سنگ مي
اي در  در تصویري كھ براي دوني رسم كرده است، با قراردادن صفي از جوانان عریان در پس دیواره

كھ او بھ روش مشركانھ رفتار كرده است؛ توان گفت  نمي. پشت سر مریم، با ذوق سلیم معارضھ كرده است
زیرا او آشكارا مسیحي با ایمان و حتي مخلصي بود، اما اینجا نیز، مانند تصویر واپسین داوري، شیفتگي 

او ھمچنین بھ كیفیات وضع جسماني، و آنچھ ھنگام تغییر حالت . او بھ بدن انسان بر زھدش چیره شده است
بدین گونھ، در این تصویر مریم بھ . گذرد نیز عمیقًا دلبستھ بود ن ميبدن بر اعضا و جوارح و عضالت بد

چنین ھیئتي در پیكرتراشي بسیار . شود تا كودك را از قدیس یوسف بگیرد و بر شانھ گذارد عقب خم مي
گفت كھ نقاشي  اندازد، میكالنژ بارھا بھ تعریض مي بود، اما در نقاشي تصویر را از رونق مي بدیع مي

  .ي ھنر او نیستقو جنبة

او را دعوت كرد تا یك تصویر دیواري در تاالر شوراي كبیر كاخ  ١۵٠۴بنابراین وقتي كھ سودریني در 
وكیو رسم كند ـ درحالي كھ نقاشي دیوار مقابل بھ لئوناردو داوینچي، رقیب منفور او، واگذار شده بود ـ 
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ورزید ـ بھ سبب روش اشرافي  دو نفرت مياو بھ صد علت بھ لئونار. بایست بسیار ناراحت شده باشد مي
اش، جوانان زیبایي كھ مالزمش بودند، و موفقیت و شھرت بیشتري كھ تا آن  او، جامة گرانبھا و پرجلوه

ساز یقین نداشت كھ در نقاشي با لئوناردو برابري كند؛  میكالنژ مجسمھ. زمان در نقاشي حاصل كرده بود
  اما جرئت بھ خرج داد و دست خود 

. متر مربع درست كرد ٢٧براي نمونة مقدماتیش تابلویي از كاغذ چسبانده بر كتان بھ مساحت . ا آزمودر
سازي كھ ممكن بود در  یولیوس بھ بھترین مجسمھ: در این طرح تا حدي پیش رفتھ بود كھ بھ رم احضار شد

النژ را گذاشت تا برود اما میك. شوراي شھر از این احضار ناراحت شد. ایتالیا یافت شود احتیاج داشت
كرد تا بھ ھنر پرزحمتي كھ دوست  مو را رھا مي شاید او متأسف نبود از اینكھ مداد و قلم). ١۵٠۵(

  .داشت بازگردد مي

   ١۵١٣ـ  ١۵٠۵: ـ میكالنژ و یولیوس دوم٢

یكدیگر  میكالنژ ظاھرًا بزودي دریافت كھ كارش با یولیوس بسیار مشكل خواھد بود، زیرا ھر دو اخالقًا بھ
پاپ مستبدالرأي و آتشین مزاج بود، و میكالنژ عبوس و : ھر دو داراي خویي شدید بودند. شبیھ بودند

شناختند، با ھیچ رقیبي  ھایي بودند كھ ھیچ سروري برخود نمي ھر دو در روح و ھدف اعجوبھ. مغرور
ر شخصیت خود را بر پرداختند؛ ھر دو مھ كردند، از یك نقشة بزرگ بھ طرح بزرگتري مي سازش نمي

كوشیدند كھ وقتي مردند، ایتالیا فرسوده و خالي بھ نظر  آسایي مي زمان زده بودند، و با چنان قدرت جنون
  .رسید مي

خواست كھ حجم و شكوھش بزرگي او را حتي بھ  اي براي خود مي یولیوس با پیروي از كاردینالھا مقبره
آرامگاه زیبایي كھ آندرئا سانسووینو در كلیساي سانتاماریا با حسرت بر . اعقاب دور و فراموشكار برساند

مزار شگرفي را پیشنھاد كرد كھ  میكل. نگریست دل پوپولو براي كاردینال آسكانیو سفورتسا ساختھ بود مي
برخي نشانة ایاالت : بایست آن را زینت دھند چھل مجسمھ مي. متر پھنا داشتھ باشد ۵.۵متر درازا و  ٨.٣

سازي، شعر، فلسفھ،  د كھ بھ دست پاپ پس گرفتھ شده بود؛ برخي بھ نقاشي، معماري، مجسمھكلیسا باشن
اند؛ بعضي پیشینیان  واالھیات شخصیت بخشند، چھ ھمھ بھ دست آن پاپ غیر قابل مقاومت اسیر شده

از  بزرگ، مثال موسي، را بنمایانند؛ دو مجسمھ یك جفت فرشتھ را مجسم سازند كھ یكي بر رفتن یولیوس
ھا تابوت سنگي بزرگي  در باالي این مجسمھ. كند گرید، و دیگري برورود او بھ آسمان تبسم مي جھان مي

بایست شرح  اي از بزنز مي در سطح خارجي مقبره نقوش برجستھ. بایست جسد پاپ را دربرگیرد مي
رمر، ھزاران این طرحي بود كھ بھ خروارھا م. كامیابیھاي پاپ را در جنگ، حكومت، و ھنر بدھند

 ٢٠٠٠یولیوس نقشة میكالنژ را پسندید، . ساز احتیاج داشت دوكاتو، و سالیان درازي از عمر مجسمھ
. دوكاتو براي سنگ مرمر بھ او داد، او را بھ كارارا فرستاد، و دستور داد كھ بھترین سنگھا را برگزینند

د و بھ فكر افتاد كھ پیكر انساني ستبر از میكل ھنگامي كھ درآنجا بود یك تپة مشرف بھ دریا را مشاھده كر
آن بسازد و در باالي آن چراغداني درست كند كھ ھادي دریانوردان باشد؛ اما مقبرة یولیوس حضور او را 

وقتي مرمرھایي كھ خریده بود وارد رم شد و در میداني كنار منزل او در نزدیكي . كرد در رم ایجاب مي
  .، مردم از حجم و بھاي آن بھ شگفت آمدند، و یولیوس شاد شدكلیساي سان پیترو انباشھ گردید

برامانتھ، كھ براي كلیساي جدید سان پیترو بھ پول احتیاج . انگیز بھ خود گرفت وضع بزودي شكلي غم
ترسید كھ میكالنژ جاي او را در نزد  نگریست؛ بھ عالوه مي داشت، بر این نقشة عظیم بھ چشم عداوت مي

یولیوس نیز . ن رو، نفوذ خود را براي منصرف ساختن پاپ از ساختن مقبره بھ كار بردپاپ بگیرد؛ از ای
و مارس، خداي جنگ، را خدایي گرانبھا یافت؛ ) ١۵٠۶(بھ سھم خود در فكر جنگ با پروجا و بولونیا بود 

ھرچھ ضمنًا میكالنژ حقوقي دریافت نكرده و . بایست منتظر زمان صلح باشد بنابراین، آرامگاه او مي
یولیوس بھ او داده بود بھ مصرف خرید مرمر رسانده بود و از جیب خود نیز مبلغي براي مجھز ساختن 

بھ واتیكان رفت تا  ١۵٠۶روز شنبة مقدس سال . اي كھ پاپ در اختیار او گذاشتھ بود خرج كرده بود خانھ
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ھ او گفتند كھ سھ شنبھ بیاید؛ سھ پول بخواھد؛ بھ او گفتھ شد كھ دوشنبھ باز گردد؛ این كار را كرد، اما ب
شنبھ، چھارشنبھ، و پنجشنبھ نیز او را بھ ھمین ترتیب بازگرداندند؛ روز جمعھ بھ او صراحتًا گفتند كھ پاپ 

  :میكل بھ خانھ رفت و این نامھ را بھ یولیوس نوشت. دیگر مایل نیست او را ببیند

رسانم كھ  ن كردند، بنابراین بھ استحضار شما ميپدر بسیار مقدس، امروز بھ فرمان شما مرا از كاخ بیرو
  . از این پس اگر مرا بخواھید باید سراغ مرا در جاي دیگري جز رم بگیرید

در پودجیبونسي . آنگاه دستور داد اثاثي را كھ خریده بود بفروشند، و با اسب بھ فلورانس عزیمت كرد
اگر ما . پاپ بھ او فرمان داده بود كھ فورًا بھ رم بازگردددر آن نامھ . اي بھ او رسیدند چاپارھاي پاپ با نامھ

العاده درستكردار بود بپذیریم، باید بگوییم كھ او بھ پاپ چنین پاسخ  قول خود میكل را كھ شخصي فوق
آنگاه » .من فقط وقتي بھ رم خواھم آمد كھ پاپ تعھد كند شرایط مربوط بھ آرامگاه خود را بپذیرد«: فرستاد

  .ا بھ فلورانس ادامھ دادسفر خود ر

او براي موضوع خود ھیچ جنگ حقیقیي . حال او كار خود را دربارة طرح نمونة نبرد پیزا از سر گرفت
كردند ناگھان بھ نبرد فرا خوانده  اي كھ سربازان كھ در رود آرتو شنا مي را انتخاب نكرد، اما در لحظھ

خواست تن برھنة مردان را در ھر وضعي  مي ھاي رزم اعتنایي نداشت؛ شدند، میكل دیگر بھ صحنھ
مرداني را در حال بیرون . بررسي و نقاشي كند؛ اكنون آن فرصتي كھ در طلبش بود بھ دست آمده بود

اي دیگر را در حال پریدن بر  اي را در حال پوشیدن جوراب بر پاھاي تر خود، عده آمدن از رودخانھ، عده
ر حال ساز كردن زره بر تن خود، و بعضي را نیز كامًال عریان و روي اسب یا سوار بر اسب، برخي را د

عقب در این تصویر وجود نداشت؛ میكالنژ ھرگز بھ   دورنماي منظرة. نبرد نشان داد  دوان بھ سوي صحنة
وقتي كھ طرح تمام شد، آن را . داد منظره یا ھر چیز دیگري در طبیعت، بھ جز پیكر انساني، اھمیت نمي

در آنجا این دو طرح رقیب، . لئوناردو در تاالر پاپ در كلیساي سانتا ماریا نووال قرار دادند در كنار طرح
  منشأ مكتبي براي عدة زیادي از ھنرمندان ـ از جملھ آندرئا دل سارتو، آلونسو 

چلیني، كھ در حدود سال . بروگتھ، رافائل، یاكوپو سانسووینو، پرینو دل واگا، و دھھا تن دیگرـ شدند
در نمایش «: كند برداري كرد، آن را با شوقي زایدالوصف چنین توصیف مي از طرح میكالنژ نسخھ ١۵١٣

حركت چندان مشعشع است كھ از نقاشیھاي قدیم یا جدید ھیچ چیز بر جاي نمانده است كھ بھ این حد از 
را بھ پایان رساند،  گرچھ میكالنژ ملكوتي در ایام اخیر عمر خود كار نمازخانة بزرگ سیستین. اعتال برسد

  » .در نیمھ راه ھرگز دوباره بھ آن اوج قدرت نرسید

ھاي بدلي متعددي  ھایي چند از نسخھ طرح آن گم شد، و فقط پاره. آن تصویر ھرگز بھ مرحلة نقاشي درنیامد
پیام  كرد، پاپ پیام پس از وقتي كھ میكالنژ روي طرح خود كار مي. اند كھ از روي آن تھیھ شده باقي مانده

داد كھ او بھ رم بازگردد، سودریني، كھ میكل را دوست  بھ شوراي شھر فلورانس فرستاد و فرمان مي
پاپ، از او   پس از دریافت سومین نامة. گذراند الوقت مي ترسید، بھ دفع داشت و بر جان او در رم مي مي

آمیز بین فلورانس و پاپ  لحخواست كھ اطاعت كند، و گفت كھ پافشاري او در ماندن ممكن است روابط ص
ضمن تأخیر میكالنژ در حركت، . اي بھ امضاي كاردینال ولترا خواست نامھ میكل امان. را بھ خطر اندازد

حال پاپ فرمان شدیدي فرستاد كھ میكالنژ باید براي ). ١۵٠۶نوامبر (پاپ بولونیا را تسخیر كرده بود 
با نامة سودریني بھ یولیوس، یك بار دیگر از راھھاي پر برف میكل، . انجام مأموریت مھمي بھ بولونیا بیابد

دراین نامھ سودریني از پاپ استدعا كرده بود كھ مھر خود را بھ میكالنژ ابراز دارد و با . آپنن عبور كرد
اي خشمگین پذیرفت، اسقفي را كھ جسارت ورزیده و آن  یولیوس او را با قیافھ. او بھ محبت رفتار كند

بھ علت عدم اطاعت سرزنش كرده بود از اطاق بیرون كرد، میكالنژ را با غرولند بخشود، ھنرمند را 
خواھم مجسمة مرا بھ مقیاسي بزرگ از برنز بسازي؛ قصد دارم  مي«: مأموریتي خاص بھ او داد، و گفت

حال بود، سازي بازگشتھ بود خوش میكل از اینكھ بھ مجسمھ» .آن را در نماي كلیساي سان پترونیو قرار دھم
یولیوس ھزار . متر اطمینان نداشت ۴.٣ھرچند بھ قدرت خود در ریختن یك مجسمة نشستھ بھ ارتفاع 

دوكاتو براي این كار فراھم كرد؛ میكالنژ بعدًا گفت كھ تمام آن پول را بھ جز چھار دوكاتو صرف مصالح 
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باقي نمانده است؛ آن كار ھمان قدر كرده است و براي دو سال رنج او در بولونیا پاداشي جز آن مبلغ ناچیز 
چلیني در این باره بھ برادر خود بوئوناروتو . مأیوس كننده بود كھ كار چلیني در ریختن مجسمة پرسئوس

كنم؛ اگر بنا باشد كھ كار را از نو آغاز كنم، گمان ندارم كھ تا پایان  من شب و روز كار مي«: چنین نوشت
در ماه مارس، . ن مجسمھ بر سر در بزرگ كلیساي جامع افراشتھ شدآ ١۵٠٨در فوریة » .آن زنده بمانم

بھ طوري كھ متذكر . كرد كھ یولیوس را ھرگز دوباره نبیند میكل بھ فلورانس بازگشت و شاید آرزو مي
  .شدیم، سھ سال بعد آن مجسمھ براي ساختن توپ ذوب شد

  میكالنژ بھ رم بازگشت و. تازه بھ فلورانس رسیده بود كھ پاپ دوباره او را احضار كرد

با نھایت تأسف دریافت كھ یولیوس او را نھ براي ساختن آرامگاه بزرگ خود، بلكھ براي نقاشي بر سقف 
او در برابر مشكالت ژرفانمایي بر سقفي كھ حدود بیست و یك . نمازخانة سیكستوس چھارم خواستھ است

پیكرتراش است نھ نقاش؛ و اصرارش در اینكھ متر ارتفاع داشت مردد ماند و بار دیگر اعتراض كرد كھ 
دوكاتو  ٣٠٠٠یولیوس باوعده و وعید، و تعھد پرداخت . رافائل براي آن كار بھتر است سودمند نیفتاد

در . ترسید و ھم بھ پول احتیاج داشت ، میكل را وادار بھ اطاعت كرد؛ میكل ھم از پاپ مي)دالر؟ ٣٧۵٠٠(
. دار شد ، آن تكلیف شاق و ناخوشایند را عھده»این كار حرفة من نیست«گفت  غرید و مي حالي كھ ھنوز مي

بست نامناسبي را كھ  براي استخدام پنج دستیار تعلیم یافتھ در طراحي بھ فلورانس كس فرستاد؛ چوب
گیري و جدولسازي سقف، كھ  بستي بھ میل خود ساخت؛ با اندازه برامانتھ ساختھ بود درھم ریخت و چوب

طرح كلي و زیر طرح براي ھر قسمت آن، كار خود را   متر مربع مساحت داشت، و با تھیةنھصد و سي 
بررسیھاي مقدماتي بسیار انجام . بایست در سقف گنجانده شود تصویر مي ٣۴٣آغاز كرد، بر روي ھم 

ز وقتي كھ آخرین شكل تمام شد، زیر طرح را با دقت ا. ھاي زنده بود گرفت كھ برخي از آنھا از نمونھ
اندود تازه  بست بھ طرف سقف بردند و آن را، در جاي مخصوص خود، از پشت بھ گچ روي چوب

سپس آن را برگرفتند، و آن . چسباندند؛ آنگاه با آلت نوك تیزي خطوط زیر طرح را بھ سقف منتقل كردند
  .ساز نقاشي را آغاز كرد مجسمھ

كار البتھ پیوستگي . بر سقف سیستین كار كرد ـ میكالنژ ١۵١٢تا اكتبر  ١۵٠٨بیش از چھار سال ـ از مھ 
نداشت و فواصلي در آن بھ وقوع پیوست، از جملھ وقتي كھ میكل بھ بولونیا رفت تا پول بیشتري از 

اندود، شاید ھم نقاشي تصویرھاي  میكل تنھا نبود و دستیاراني براي ساییدن رنگ، تھیة گچ. یولیوس بخواھد
تري نیز در آن كار دخیل  دھد كھ نقاشان كم مھارت رسكوھا نشان ميتر داشت؛ قسمتي از ف كم اھمیت

طرز تصور میكالنژ و طرح و . اما پنج ھنرمندي كھ او بھ رم خواستھ بود بزودي اخراج شدند. اند بوده
دید تا  رنگامیزي او چندان با سبك آنان و سنتھاي فلورانسي متفاوت بود كھ آنان را بیشتر مانع كار خود مي

دانست چطور با دیگران بسازد، و این ناسازگاري یكي از تسلیھاي او  بھ عالوه، نمي. بھ حال خودكمك 
لئوناردو را بھ   بست، با رنج اما بآرامي، در خلوت بیندیشد و آن گفتة توانست بر فراز چوب بود، زیرا مي

وجود یولیوس نیز، » .ق باشدتواند بھ خود متعل فقط در تنھایي است كھ ھنرمندي مي«گفت؛  كار بندد كھ مي
پاپ را در . افزود خواست آن كار بزرگ ھر چھ زودتر پایان یابد، بر اشكاالت فني مي كھ با بیصبري مي

كرد  شد و بر تصویرھا نگاه مي بست سست با كمك نقاش باال كشانده مي نظر مجسم كنید كھ گاه از آن چوب
وقتي كھ من آنچھ «: پاسخ میكل درسي از درستي بود» ؟شود كي تمام مي«: پرسید و با ابراز خشنودي مي

: گفت شد و مي پاپ از این جواب خشمگین مي» .را كھ مستلزم اقناع ھنر است بھ جا آورده باشم
  خواھي از این چوب ـ  مي«

بست را، پیش از آنكھ پرداختگري  سرانجام میكل بھ شتاب پاپ تسلیم شد و چوب» بست پایینت اندازم؟
بھ پایان رسد، برداشت آنگاه یولیوس فكر كرد در بعضي نقاط آن تصاویر رنگ طالیي الزم تصویرھا 

وقتي كھ میكل براي . پیامبران و حواریون نیست است، اما میكل او را متقاعد ساخت كھ چنان رنگي برازندة
گوید كھ  مي داستاني. بست پائین آمد، فرسوده و تكیده و پیش از وقت پیر شده بود آخرین بار از چوب

pyتوانست تحمل كند؛  چشمان او، كھ حال بھ نور ضعیف نمازخانھ عادت كرده بود، نور آفتاب را بزحمت مي
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و بھ موجب روایت دیگري براي او حال آسانتر بود كھ كاغذ یا كتاب را باالي چشم خود نگھ دارد و بخواند 
  .تا آن را زیر چشم قرار دھد

شد؛ میكالنژ توانست او را  از یك رشتھ تصویر حواریون تشكیل ميطرح اصلي یولیوس براي سقف فقط 
میكل طاق محدب نمازخانھ را بھ صد قسمت تقسیم كرد و . بھ تھیة طرح وسیعتر و فخیمتر راضي كند

ھایي در  سھ بعدي تصاویر را با پیكره بین آنھا را با تصویر ستونھا و قالبھا مشخص ساخت، و منظرة فاصلة
در تابلوھاي بزرگتر، كھ متوجھ بلندترین نقاط سقف . ا روي سرستونھا جاندارتر ساختزیر قرنیزھا ی

بودند، میكالنژ داستانھایي از سفر پیدایش را نقاشي كرد؛ نخستین عمل خلقت تاریكي را از روشنایي جدا 
ل و صورتي آیند ـ خالق داراي پیكري ذوالجال كند؛ خورشید، ماه، و سیارات بھ امر خالق بھ وجود مي مي

اش با وزش باد در اھتزار است؛ قادر متعال در تابلو  عبوس است، جسمًا نیرومند است، و ریش و جامھ
دیگر از ھمان تصویر داراي جسم ظریفتري است، دست راستش را براي خلق آدم دراز كرده و با دست 

میكالنژ است؛ خداوند، كھ حال چپ فرشتة بس زیبایي را نگاه داشتھ است ـ این تابلو از شاھكارھاي نقاشي 
خورند و از  آفریند؛ آدم و حوا از میوة درخت مي پیرتر است و شكلي پدرانھ دارد، حوا را از دندة آدم مي

خیزد؛ نوح مراسم  دارند؛ طوفان برمي شوند؛ نوح و پسرانش قربانیي بھ خدا تقدیم مي باغ عدن طرد مي
باشند؛ ھر چیز كھ  تمامي این تابلوھا نمایندة عھد قدیم مي. آورد قرباني را با مقدار زیادي شراب بھ جا مي

در این تابلو ھست عبراني است؛ میكالنژ بھ پیامبراني متعلق است كھ اعالم كنندة لعن و تباھي ھستند، نھ 
میكالنژ در بعضي فواصل بین قوسھا تصویرھاي مجللي از دانیال، اشعیا، . انجیلیان مبشر مھر و رحمت

در برخي فواصل دیگر كاھنان مشركي را نقاشي كرد كھ . یوئیل، حزقیال، ارمیا، و یونس رسم كردزكریا، 
قامت لیبیایي، كھ كتاب طالعي گشوده در  سیبوالي خوش: بیني كرده بودند بنا بھ روایت ظھور عیسي را پیش

كر؛ سیبوالھاي دلفي و وش، ناشاد و نیرومند؛ موبد ایراني دقیق و متف اي تیره دست دارد؛ سیبوالي كومھ
كند؛ در حقیقت تمام این تصاویر  ھاي فیدیاس رقابت مي اي ـ تصویر این دو چنان است كھ با مجسمھ اریتره

ساز، كھ بھ یك ھنر بیگانھ كشانده شده، آن را بھ ھنر خود  سازي دارند؛ و میكالنژ مجسمھ نشاني از مجسمھ
در دو مثلث طرف دیگر، نقاش ما ھنوز در گیرودار  در مثلث بزرگ یك طرف سقف، و. تبدیل كرده است

  عھد قدیم است؛ افراشتن

غلبة داوود بر جالوت، بھ دار زدن ھامان، و بریدن سر ھولوفرنس بھ دست یھودیت . در بیابان برنجینمار 
عھد  سرانجام، گویي بھ انگیزش یك توافق غیرمنتظر و یك فكر ناگھاني، میكالنژ از حیطة. ددھ را نشان مي

ھا مناظري از سلسلھ نسب مریم و عیسي رسم  شود و در ھاللھا و قوسھاي باالي پنجره قدیم خارج مي
  .كند مي

رافائل كامًال آتن   یك از این تصاویر از حیث تصویر، ترسیم، رنگامیزي و اصول فني با مدرسة ھیچ
مكرر   اثر كلي اندیشة. دھد كند؛ اما بر روي ھم بزرگترین موفقیت را در تاریخ نقاشي نشان مي برابري نمي

در آن . و دقیق ھنرمند در این تصویرھا بسیار بیش از آن است كھ در نقاشي اطاقھاي پاپ بھ كار رفتھ
نیز اتحاد مھذب فكر مشركانھ و مسیحي را؛ اما در كنیم، و  اطاقھا ما كمال اعتال و ارج ھنر را مشاھده مي

شود، بلكھ جوالنگاھي از  ھا دیده مي كلیسا نھ تنھا كمال فني ژرفانمایي و تنوع بیمثالي از كیفیات و قیافھ
  .، ھنگام برگرفتن آدم از زمین، نمودار است»قادر متعال«تصویر   خالقة  شود كھ در جنبة نبوغ احساس مي

دھد، وگرچھ موضع نقاشي او نمازخانة  اینجا میكالنژ بار دیگر بھ انفعال نفساني مسلط خود آزادي كامل مي
مانند یونانیان، او بھ چھره و وجنات آن كمتر اھمیت . پاپھاست، موضوع و ھدف ھنر بدن انساني است

. اند اند كھ غالبًا برھنھ شده بر سقف سیستین در حدود پنجاه مرد و چند زن تصویر. داد تا بھ قالب جسم مي
ھیچ دورنمایي در آن تصاویر وجود ندارد، از گیاھان نیز اثري نیست مگر در مجسم ساختن خلقت نباتات، 

  و نقوش تزئیني نیز بھ كار نرفتھ است؛ مانند فرسكوھاي سینیورلي در اورویتو، جسم انسان تنھا وسیلة
سازي بود كھ میكل در بند  یاكوپو دال كوئرچا تنھا مجسمھ سینیورلي تنھا نقاش و. تزیین و ارائھ است

ھر فضاي كوچكي كھ در طرح كلي نقاشي بر سقف سیستین خالي مانده بود با یك . فراگرفتن از آنھا بود
در آنھا . اي از زیبایي نداشت، ولي نیرومند و قھرماني بود اي پوشانده شده بود كھ چندان بھره تصویر برھنھ
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بزرگترین نمودار   ي از كشش جنسي نیست، ھر چھ ھست نمایش مستمر بدن انسان بھ منزلةا ھیچ نشانھ
خدا معترف بودند،   گرچھ برخي از اشخاص جبان بھ این وفور برھنگي در خانة. كارمایھ و حیات است

دید،  جو بود، سعة صدر داشت و ھنر بزرگ را وقتي مي قدر كھ كینھ یولیوس ایرادي نگرفت؛ او ھمان
عجیب و   دانست كھ نام خود را نھ با فتوحات جنگي بلكھ با آزاد گذاشتن انگیزة شاید او مي. شناخت مي

  .گري در سقف نمازخانة پاپ، جاودان ساختھ است الوھیت در میكالنژ براي جلوه غیرقابل محاسبة 

ن زادروز خود میكالنژ در آن ھنگام بھ سي و ھشتمی. یولیوس چھارماه پس از تكمیل سیستین درگذشت
  سازان با مجسمة داوود و پیتا خود را در رأس تمام مجسمھ. نزدیك بود

ایتالیایي قرار داده بود؛ با نقاشي بر این سقف، خویشتن را با رافائل برابر كرده و حتي بر او برتري جستھ 
قرن  كرد كھ نیم باور ميیقینًا او بسختي . بود؛ ظاھرًا جھان دیگري براي او نمانده بود كھ تسخیر نكرده باشد

وجود  ھایش ھنوز بھ عرصة  بایست زندگي كند، و مشھورترین نقاشیھا و بالغترین مجسمھ دیگر مي
دانست كھ آیا لئو نیز داراي ھمان انگیزة ھنري  از درگذشت پاپ بزرگ اندوھگین بود و نمي. اند نیامده

  .ر فرصت مناسب نشستدر ھر حال بھ شھر بازگشت و در انتظا. سلف خود ھست یا نھ

  فصل ھجدھم 

  

  لئودھم

١۵١- ١٣۵٢١  

I – كاردینال نوجوان  

ترین اعصار تاریخ رم داد، مقام روحاني خویش را  پاپي كھ نام خود را بھ یكي از درخشانترین و آلوده
لورنتسو دمدیچي بھ دست سیكستوس چھارم تقریبًا از پا درآمده بود؛ . مدیون استراتژي سیاسي پدر خود بود

ت یكي از افراد خانواده در اش و امنیت اعقابش در فلورانس، با عضوی اما امید داشت كھ قدرت خانواده
بنابراین فكر، دومین پسر خود، . كالج كاردینالھا و وجود او در محافل داخلي كلیسا، تامین خواھد شد

بھ رسم كشیشان ) ١۴٨٢(وسط سر جوواني را در ھفتسالگي . جوواني، را از اوان كودكي وقف كلیسا كرد
در ھشت . د و عواید اضافي آنھا را دریافت داشتتراشیدند؛ بزودي قائم مقام متصدي موقوفات كلیسا ش

سالگي بھ ریاست حوزة دیرفون دوس در فرانسھ برگزیده شد؛ در نھسالگي بھ ریاست دیر ثروتمند 
پاسینیانو، و در چھاردھسالگي بھ ریاست دیر تاریخي مونتھ كاسینو، منصوب شد؛ پیش از انتخابش بھ پاپي 

سالگي بھ سمت منشي اول پاپ منصوب، و در  در ھشت. تیار داشتشانزده تا از این مقامات را در اخ
  .شدچھاردھسالگي كاردینال 

 در میان دانشوران،. بھ آن جوان عالیمقام تعلیم و تربیتي داده شد كھ در دسترس ثروتمندترین اشخاص بود
شاعران، سیاستمداران، و فیلسوفان پرورش یافت؛ مربیش مارسیلیو فیچینو بود، یوناني را از دمتریوس 

ھاي  از مجموعھ. خالكوندولس، و فلسفھ را از برناردو دابیبینا، كھ بعدًا یكي از كاردینالھایش شد، آموخت
كھ در   ن، ذوق زیبایي را،ھنري و مكالمات ھنري و مكالمات مربوط بھ ھنر در كاخ پدرش یا حوالي آ

دستي مفرط و گاه بیپروا و آن زندگي  شاید آن گشاده. سنین بلوغش مذھبي براي او شده بود، دریافت
py  پرنشاط و تقریبًا اپیكوري را، كھ مشخص دوران كاردینالي 
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در . و پاپي او بود و نتایج بسیار مؤثري براي جھان مسیحي بھ بارآورد، از پدرش فراگرفتھ بود
سیزدھسالگي وارد دانشگاھي شد كھ پدرش دوباره در پیزا تأسیس كرده بود؛ در اینجا بھ مدت سھ سال 

وقتي كھ در شانزدھسالگي علنًا اجازه یافت بھ . مدني تحصیل كرد فلسفھ، االھیات، قانون كلیسایي، و قانون 
 ١٢(ھاي تاریخي روانھ كرد  مھكالج كاردینالھا در رم ملحق شود، لورنتسو او را با یكي از جالبترین نا

  ):١۴٩٢مارس 

شما وھمة ما كھ بھ سعادت شما دلبستھ ھستیم باید خود را مورد الطاف عالیة یزدان بدانیم، نھ تنھا براي 
افتخارات و نعماتي كھ بھ خاندان ما عطا شده است، بلكھ مخصوصًا بھ این سبب كھ در شخص شما از 

این موھبت، كھ في نفسھ بسیار مھم است، با كیفیات مالزم خود و . مای بزرگترین منزلت برخوردار گشتھ
بنابراین، نخستین چیزي كھ من . كند بویژه از لحاظ جواني شما و موقع جھاني ما اھمیت بیشتري كسب مي

دھم این است كھ باید نسبت بھ خدا سپاسگزار باشید و ھمواره بھ خاطر آورید كھ حصول  بھ شما تذكار مي
زلتي از شایستگي، خردمندي، و مراقبت شما نیست، بلكھ از بركت لطف یزدان است كھ شما چنین من

توانید آن را فقط با یك زندگي متقي، عفیف، و مثالي جبران كنید؛ و تكالیف شما در اجراي این وظایف  مي
لیت انجام این دھد قاب اید كھ نشان مي دست داده سنگینتر است، زیرا در سنین اولیة عمر خود شواھدي بھ

بنابراین بكوشید تا بار منزلت زودرس خود را با نظم زندگي و استمرار در آن … . وظایف را دارید
وقتي شنیدم كھ سال پیش بھ میل خود غالبًا در آیین تناول . تحصیالتي كھ با حرفة شما مناسبند سبك سازید

كنم براي كسب فیض آسماني راھي  نمي اید، بسیار خرسند شدم؛ گمان عشاي رباني و اعتراف شركت كرده
  …. بھتر از عادت دادن خود بھ اجراي این وظایف و نظایر آنھا باشد

دانم كھ اكنون كھ باید در رم یعني آن شھر پراز بیعدالتي ساكن شوید، كار شما در پیروي از این  من نیك مي
شاید شما با اشخاصي مصادف شوید تأثیر سرمشق برھر چیز غالب است؛ اما . نصایح مشكلتر خواھد بود

كھ مخصوصًا بكوشند كھ شما را فاسد كنند و بھ شرور سوق دھند؛ زیرا ھمان گونھ كھ خود شما ممكن 
حسد بر آن  است دریابید، كامیابي زودگاه شما در نیل بھ این منزلت عالي چنان عظیم است كھ كسي بي

ل بھ آن عزت بازدارند مخفیانھ، با انگیختن شما بھ از اند شما را از وصو نگرد؛ و آنھا كھ نتوانستھ نمي
اي افكنند كھ خود در آن فرو  دست دادن محبوبیت عام، در تنزل آن خواھند كوشید تا شما را بھ ورطھ

چون اكنون در میان برادران شما . اند؛ دراین كوشش، جواني شما براي آنھا مایة اطمینان خواھد بود افتاده
. ھا فضیلت كمتر وجود دارد، شما باید با استحكام بیشتري با مشكالت نامبرده مقابلھ كنیددر كالج كاردینال

كنم كھ چند تن از آنان مردان خوب و دانشمندي ھستند كھ زندگیشان سرمشق  من در حقیقت اعتراف مي
سبتي كھ سن و در رقابت با آنان، بھ ن. كنم كھ آن زندگي را نمونة رفتار خود قرار دھید است، و توصیھ مي

ھذا، باید از  مع. سازد، مشھورتر و محترمتر خواھید شد غرابت منصبتان شما را از ھمگنانتان ممتاز مي
متھم شدن بھ ریا برحذر باشید؛ از ھر تظاھري در رفتار و بحث بپرھیزید، خود را خشك و خشن نشان 

  .توانم بیان كنم بفھمید و بھ كار بندید امیدوارم بھ مرور زمان این اندرز را بھتر از آنچھ من مي. ندھید

دانید كھ اگر كاردینالھا  با اینھمھ، شما بھ اھمیت شایان اخالقي كھ باید دارا باشید آشنا ھستید، زیرا نیك مي
چنان كھ باید باشند، جھان مسیحیت سعادتمند خواھد شد، زیرا در این صورت ھمواره آن كس كھ بھ پاپي 

پس بكوشید تا خود . بي خواھد بود كھ آرامش عالم مسیحیت از او قوام خواھد یافتشود مرد خو برگزیده مي
  را چنان بسازید

ارائة طریق دربارة . كھ اگر دیگران مانند شما شوند، ما بتوانیم انتظار یك بركت جھاني را داشتھ باشیم
در محاوره با كاردینالھا و كنم كھ  بنابراین، فقط بھ شما توصیھ مي. رفتار و گفتار شما كار آساني نیست

ھذا، در این نخستین سفرتان بھ رم  مع… . صاحبمنصبان دیگر زبانتان محترمانھ و عاري از تصنع باشد
  …. صالح در این است كھ بیشتر در شنیدن بكوشید تا در گفتن

خانة زیبا و یك . در مراسم عام لباس خود و مخلفات آن را پایینتر از حد متوسط بگیرید نھ باالتر از آن
پوشیدن لباس حریر و استعمال … . خانوادة منظم بر خدم و حشم و مسكن مجلل مرجح خواھد بود
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ذوق شما در تحصیل چند عتیقة ظریف، یا گردآوري . جواھرات براي مردي در منصب شما مناسب نیست
ده خواھد شد تا در كتابھاي ارزنده، و نیز در انتخاب چند تن مالزم دانشمند و نیكونسب بھتر نشان دا

بیش از آنچھ بھ میھماني روید، میھماني بدھید؛ اما در ھیچ یك . برگزیدن عدة زیادي از اشخاص عادي
اي مثل شما دارند،  غذاي خودتان ساده باشد و بھ قدر كافي ورزش كنید، زیرا كساني كھ جامھ. افراط نكنید

یك . بھ دیگران خیلي كم اعتماد كنید… . ند شدچنانچھ در حفظ سالمت خود دقت نكنند، بزودي علیل خواھ
این كار . صبح زود از خواب برخیزید: كنم قاعده ھست كھ من آن را بیش از قواعد دیگر بھ شما توصیھ مي

نھ تنھا بھ سالمت شما كمك خواھد كرد، بلكھ باعث خواھد شد كھ كار روزانة خود را بھتر و سریعتر انجام 
گیرد، از قبیل اجراي مراسم مذھبي، تحصیل، دادن  بھ منصب شما تعلق مي دھید؛ و چون وظایف زیادي

شاید در موارد مخصوص از … .بارعام، و غیره، بھ كار بستن این اندرز را بسیار سودمند خواھید یافت
مواظب باشید كھ این میانجیگري زیاد تكرار . شما تقاضا شود كھ براي تحصیل لطف پاپ میانجیگري كنید

این . یرا او بنابر خوي خود نسبت بھ كساني كریمتر است كھ او را با خواھشھاي زیاد زحمت ندھندنشود، ز
ضمنًا بھ خاطر داشتھ باشید كھ گاه باید با . موضوع را باید رعایت كنید تا مبادا او را رنجیده خاطر سازید

نید، خواھش خود را با آن او در موضوعات مقبولتر سخن گویید؛ اگر مجبور شدید لطفي از او درخواست ك
  .خداحافظ. تواضع و حقارتي توأم سازید كھ با خوي او سازگار است

رسیده بود كھ با شتاب بھ » مركز بیعدالتي«لورنتسو كمتر از یك ماه بعد مرد، و جوواني تازه بھ آن 
یھاي نادر یكي از بدبخت. فلورانس بازگشت تا برادر مھتر خود پیرو را در وراثت متزلزلش یاري دھد

براي رھایي از خشم عنان گسیختة مردم شھر علیھ . جوواني وجود او در فلورانس ھنگام سقوط پیرو بود
خاندان مدیچي، جوواني بھ لباس یك راھب فرقة فرانسیسیان درآمد؛ بي آنكھ شناختھ شود، از میان جماعات 

عھ، كھ از اجدادش عطاي فراوان مخاصم خود را بھ سان ماركو رسانید؛ و اجازه خواست كھ بھ آن صوم
پس . راھبان او را پذیرفتند. دیده بود اما در آن زمان تحت اختیار ساووناروال دشمن پدرش بود، وارد شود

خود را چندي درحومھ مخفي ساخت، و آنگاه از كوھستان گذشت تا در بولونیا بھ برادران خویش ملحق 
از رفتن بھ رم اجتناب كرد؛ مدت شش سال متواري یا دور   داشت، چون آلكساندر ششم را دوست نمي. شود

و چند تن از دوستانش بھ ) بعدًا پاپ كلمنس ھفتم(با برادرش جولیو . پول نماند از وطن بود، اما ھرگز بي
  ).١۵٠٠(سرانجام، پس از آشتي با آلكساندر، در رم مسكن گزید . آلمان، فالندر، و فرانسھ رفت

ھدایاي گرانبھایي براي . او فروتن، مھربان، و بدون تظاھر بخشنده بود. اشتد ھمھ كس او را دوست مي
بھ گردآوري كتابھا و آثار ھنري پرداخت، و حتي . استادان پیشین خود، پولیتسیانو و خالكوندولس، فرستاد

تمام از . كرد عواید وسیعش بزحمت كفایت یاریش بھ شاعران، ھنرمندان، موسیقیدانان، و دانشمندان را مي
ھذا، گویتچاردیني، كھ ھرگز نسبت بھ پاپھا بیمھر نبود، او را چنین  مند شد؛ مع ھنرھا و لطایف زندگي بھره

؛ و آلدوس مانوتیوس او را »شھرت شخصي عفیف را دارد و آدابش سرزنش ناپذیراست«: كند وصف مي
  .ستود» زندگي متورع و غیرقابل مالمتش«بھ مناسبت 

آغاز شد كھ یولیوس دوم او را بھ عنوان نمایندة پاپ براي حكومت بھ بولونیا و دگرگوني زندگیش وقتي 
كرد و  با ارتش پاپ بھ راونا رفت، بدون سالح در میدان جنگ آمدوشد مي). ١۵١١(رومانیا فرستاد 

نمود، و براي بركت دادن مقتولین چندان در میدان شكست باقي ماند تا بھ دست  سربازان را تشجیع مي
پس از آنكھ در اسارت بھ میالن برده شد، با مسرت مشاھده . زان یوناني اجیر فرانسویان فاتح اسیر شدسربا

كنند،  كرد كھ حتي سربازان فرانسوي چندان توجھي بھ كاردینالھاي مخالف پاپ و شوراي سیار آنان نمي
، مشتاقانھ نزد وي بلكھ براي بركت یافتن و طلب بخشایش از او، و شاید ھم بھ خاطر پول سرشار او

از اسیر كنندگان نرمخوي خود گریخت، بھ نیروھاي اسپانیایي پاپ كھ پراتو را غارت كردند و . آیند مي
فلورانس را گرفتند پیوست، و در بازگرداندن خاندان مدیچي بھ قدرت با برادرش جولیانو شركت كرد 

  . گان جانشین یولیوس حضور یابدرم احضار شد تا درمجمع انتخاب كنند چندماه بعد بھ ). ١۵١٢(

چون از فیستول نشیمنگاه . برد كھ خودش بھ پاپي انتخاب شود وھفت سال داشت وگمان نمي او ھنوز سي
پس از یك ھفتھ بحث، و ظاھرًا بدون بند و بست، جوواني . برد، برتخت روان وارد مجمع شد خود رنج مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھنوز كشیش نبود، اما . دھم را براي خود انتخاب كردو نام لئو ) ١۵١٣مارس  ١١(بھ پاپي برگزیده شد 
  .مارس دفع شد ١۵این نقص در 

ھاي مظلم آلكساندر و سزاربورژیا، و جنگھا و  پس از دسیسھ. ھمگان از انتخاب او متعجب و شاد شدند
اغتشاشات و كشمكشھاي زمان یولیوس، مردم از انتخاب مرد جواني كھ طبعي مساھل داشت و در 

ي، حذافت و فروتني، و حمایت از ادبیات و ھنر مشھور بود و نیز از ریاست او بر كلیسا كھ طینت خوش
حال آلفونسو فرارا، كھ چنان بیرحمانھ . كردند شد، احساس آرامش مي احتماًال بھ صلح و سلم رھنمون مي

او را بھ وي لئو تمام حقوق امارت . مورد حملة یولیوس قرار گرفتھ بود، از آمدن بھ رم بیمي نداشت
خواست براي شركت در مراسم  مارس، ھنگامي كھ لئو مي ١٧برگرداند، و آن امیر حقشناس در 

اي پرخرج بود؛ و  این مراسم بھ طرز بیسابقھ. تاجگذاري سوار اسب شود، ركاب مركب او را نگاه داشت
وار، این جملة  كھ، كتیبھآگوستینو كیجي بانكدار ابزار شناوري تھیھ كرد . دوكات ھزینھ برداشت ١٠٠,٠٠٠

  كرد، پس از او سلطنت مي) آلكساندر(یك بار ونوس «: امیدبخش بھ زبان التیني برآن نوشتھ شده بود

دار دیگر  یك سخن نكتھ» .كند فرمانروایي مي) خرد(بھ پادشاھي رسید، و اكنون پاالس ) یولیوس(مارس 
شاعران، » .نوس، ھمواره خواھم بودمارس بود، پاالس ھست، و من، و«: گشت دھان بھ دھان مي

. دادند كردند؛ اومانیستھا بھ خود نوید بازگشت عصر آوگوستوس را مي سازان، و زرگران شادي مي مجسمھ
  .كس تحت چنان شرایط مساعدي از تحسین عمومي بر مسند پاپي جلوس نكرده بود ھرگز ھیچ

: ئو با شادي بھ برادرش جولیانو چنین نوشتنویسان آن زمان را باور كنیم، خود ل  اگر عقاید یادداشت
این گفتھ، كھ مجعول بھ نظر » .بگذار از منصب پاپي خود لذت بریم، زیرا خدا آن را بھ ما داده است«

دستي آماده بود و،  نمایاند كھ براي مسرت و گشاده رسد، نشانة بیحرمتي نبود، اما روح خرمي را مي مي
اوان اقبال بلندش نیمي از عالم مسیحیت تدارك شورشي را علیھ او  شاید از روي سادگي، از اینكھ در

  .دید بیخبر بود مي

II – پاپ شادمان  

كاردینالھایي را كھ شوراي ضد پاپ را در پیزا و میالن . لئو دھم سلطنت خود را با اقدامات نیك آغاز كرد
كھ از دستیازي بھ  - این وعده وفا كردو بھ  -وعده داد. تشكیل داده بودند بخشود، و تھدید شقاق پایان یافت

شوراي التران را مجددًا گشود و نمایندگان را با التیني فصیح خود . اموال كاردینالھاي متوفا خودداري كند
چند اصالح كوچك در ادارة امور كلیسا انجام داد و از میزان مالیاتھا كاست؛ اما فرمان مربوط . تھنیت گفت

یافت، و  بھ مخالفت زیاد مأموراني برخورد كھ كھ عایداتشان تقلیل مي) ١۵١۴مھ  ٣(بھ اصالحات مھمتر 
من بھ موضوع خواھم اندیشید و «: گفت او مي. بنابراین كوشش زیادي براي اجراي آن بھ عمل نیاورد

  .این خوي او بود، و خوي او سرنوشتش» .توان ھمھ را راضي كرد خواھم دید كھ چگونھ مي

، بھ قدر تصویر )كاخ پیتي(توسط رافائل رسم شده بود  ١۵١٩و  ١۵١٧تك چھرة لئو، كھ بین سالھاي 
اندیش و  یولیوس مشھور نیست، اما این موضوع تاحدي تقصیر خود لئو است، زیرا بھ قدر سلف خود ژرف

این تك  .بخشد نداشت قھرمان صفت نبود و آن روح پرارزشي را كھ بھ چھره و شكل خارجي عظمت مي
 -دھد چھره او را مردي درشت اندام با قامتي بلندتر از حد متوسط و جسمي سنگینتر از حد معمول نشان مي

اي از پوست و شنلي سرخ پنھان شده است؛ دستھایش نرم و  اي سفید با حاشیھ فربھیش در زیر جامھ
است؛ یك عینك مطالعھ براي كند عاري  گوشتالود است و از انگشتریھاي متعددي كھ معموال برانگشت مي

این است لئو . كمك بھ دیدگان نزدیك بینش برچشم دارد؛ چشمانش سنگین و جبینش اندكي پر آژنگ است
بندوبار، و آن پیرو با فرھنگ مذھب لذت  سرخورده از دیپلماسي و شاید ناراضي از اصالحات مذھبي بي

py  بارة او حكم كرده باشیم، باید براي اینكھ درست در. كھ سلطنتش رم را محظوظ ساختھ بود
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یك انسان، براي مردم و ازمنة مختلف، انسانھاي متعددي است؛ و حتي . شرحي نیز بر تصویر او بیفزاییم
  .تواند تمام خواص و خصال او را در یك تك چھره نشان دھد بزرگترین صورتساز نیز نمي

براي ھركس كالمي دلپذیر داشت؛ . دخاصیت اصلي لئو، كھ خوشبخت از مادرزاده بود، طینتي خوش بو
دید، و نسبت بھ عدة  ھاي اورا مي ، بھترین جنبھ)توانست آنھا را بفھمد كھ نمي(از ھركس، بھ جز پروتستانھا 

ھذا، این بشر  شد؛ مع زیادي از اشخاص چنان بخشنده دست بود كھ كرمش بھ زیان بودجة مسیحیت تمام مي
دربارة تواضع، حذاقت، مھرورزي، و خوي . حات مذھبي سھیم شددوستي مفرط در یاري بھ اجراي اصال

فیستولش، كھ كرارًا مورد جراحي قرار گرفت، . (اند با نشاطش حتي در بیماري و درد، داستانھا گفتھ
توانست، مردم  تا آنجا كھ مي.) كرد گشت و گاه حركت را براي او بھ سكرات مرگ تبدیل مي ھمواره باز مي

اما وقتي توطئة بعضي از كاردینالھا را علیھ جان خود . ت تا ھرطور بخواھد زندگي كنندگذاش را آزاد مي
شد،  اي سختگیر مي گاه بھ طرز بیرحمانھ. كشف كرد، مھرباني و مالیمتش بھ شدت عمل تبدیل شد

. ھمچنانكھ در مورد فرانچسكو ماریا دال روورة اوربینویي و جان پائولو بالیوني پروجایي چنان شد
توانست مانند یك دیپلومات دروغ بگوید، و گھگاه شیوة ارباب سیاست را، كھ در دامشان افتاده بود،  يم

و (بیشتر اوقات، مانند وقتي كھ بردگي ھندیشمردگان امریكایي را منع كرد . كرد بھتر از خود آنان اجرا مي
فردیناند كاتولیك جلوگیري كند، و بسیار كوشید تا از وحشیگري محاكم تفتیش افكار ) اي ھم نگرفت نتیجھ

باوجود اشتغالش بھ مسائل دنیوي، وظایف دیني خود را بھ وجھ اكمل انجام . داراي نیات خیرخواھانھ بود
اورا بھ گفتن این جملھ متھم . شد گرفت؛ و بین دین و نشاط منافات قایل نمي داد؛ در ایام صیام روزه مي مي

؛ اما تنھا مستند این »ي براي ما در طي تمام قرون شناختھ شده استسودمندي داستان عیس«: اند كھ ساختھ
بیل  توسط یك انگلیسي گمنام بھ نام جان ١۵٧۴گفتار یك اثر جدلي شدید بھ نام كوكبة پاپھا است كھ در حدود 

  .دانند نوشتھ شده است؛ اما بل آزاداندیش و روسكو پروتستان ھر دو این موضوع را افسانھ مي

سازي، نقاشي، موسیقي،  یابي شعر، مجسمھ در خانة پدر ارج. فلسفھ تا اطوار دلقكھا گسترده بود لذات او از
تمام اشكال زیبایي را،  - خوشنویسي، تذھیب، نساجي، و ساختن آوندھاي ظریف بلورین را فراگرفتھ بود

ز بود، حمایت از شاید بھ جز منبع و نمونة آن، كھ زن باشد؛ وگرچھ التذاد او از ھنرھاي زیبا بالتمی
چندان بیقید بود كھ . ھنرمندان و شاعران را در رم، و سنن بزرگمنشانة اجدادش را در فلورانس ادامھ داد

دانست كھ استنتاجات فلسفي تا چھ حد غیرثابت است، و از  كرد؛ مي در فراگیري كامل فلسفھ كوشش نمي
ھنگام صرف غذا دستور . انداخت ھ زحمت نمياین رو، پس از دوران تحصیل، خود را دربارة آنھا چندان ب

در این قسمت ذوقي بسزا، گوشي . داد داد برایش كتاب، معموال تاریخ بخوانند یا بھ موسیقي گوش مي مي
  حساس، و آوازي

برناردو آكولتي . دست بود خوش داشت؛ چند موسیقیدان در دربار خویش داشت و نسبت بھ آنان بخشنده 
زادنش در آرتتسو و مھارت بینظیرش در سرودن شعر و ساختن قطعات موسیقي  كھ بھ سبب(سرا  بدیھھ

را  پرداخت توانستھ بود دوكنشین كوچك نپي از كارمزدي كھ لئو بھ او مي) شد نامیده مي» اونیكو آرتینو«
بخرد؛ یك عودنواز یھودي قصري خرید و لقب كنت براي خود تحصیل كرد؛ گابریلھ مرینو، خواننده، بھ 

. اي نایل شد دستة ھمسرایان واتیكان، با مراقبت و تشویق لئو، بھ تعالي بیسابقھ. ب اسقفي اعظم رسیدمنص
لئو آالت موسیقي را نیز بھ . تصویر پاپ در حال خواندن یك نت موسیقي مقدس، كار رافائل، كامال بجا بود

موسیقي ارگي بود كھ با مرمر یكي از این آالت . آورد جھت زیبایي و ھم بھ سبب آھنگ خوش آنھا گرد مي
  .شناخت زیباتر بود سفید تزیین شده بود و بھ تشخیص كاستیلیونھ از تمام سازھایي كھ او مي

این امر با رسم پدر او و . اي شوخ و دلقك داشتھ باشد داشت كھ در دربار خود عده لئو ھمچنین دوست مي
از ثروت و روابط جنسي از ھمھ چیز بیشتر  شاھان معاصر موافق بود و براي مردم رم، كھ خنده را پس

نگریم، در وقتي كھ نغمة  داشتند، اعجایي نداشت؛ اكنون براي ما كھ بھ آن زمان واپس مي دوست مي
لئو از . رسید اصالحات مذھبي در آلمان بلند بود، شوخي و ھزل در دربار پاپ امري مستھجن بھ نظر مي

. برد مرغ را در یك وھلھ بخورد لذت مي یكباره ببلعد یا چھل تخم دلقكھا كبوتري را –اینكھ یكي از راھب 
این . فیل سفیدي را كھ از ھندوستان آورده بودند، و سفارت پرتغال بھ او تقدیم كرده بود، با شادي پذیرفت
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بردند كھ شوخ طبعي،  اگر كسي را نزد او مي. زد فیل بھ محض دیدن حضرت قدسي مآب سھ بار زانو مي
مانست كھ قلب او را با كلید جادو گشوده  توانست شادي وي را برانگیزد، بدان مي یا حماقتش مي بد شكلي،

كاھد، فكرش  پرداختن بھ چنین تفریحھایي از درد جسمانیش مي  اندیشیده است كھ گاه ظاھرًا چنین مي. باشند
گاه با . ودكان در او بوداي از خوي ك شمھ. افزاید كند، و بر طول عمرش مي را از آالم دنیوي فارغ مي

داد كھ بنشینند و تماشا كنند، و آنگاه بین جماعت حاضر  كرد، بھ مردم اجازه مي كاردینالھا ورقبازي مي
  .كرد سكة طال پخش مي

كرد و پس از مدتي اقامت  شدن خود جلوگیري مي از فربھ. داشت شكار را بیش از تفریحات دیگر دوست مي
اصطبل . گرفت رفت و از ھواي آزاد بھره مي منزلة زندان بود، بھ روستا ميدر واتیكان، كھ برایش بھ 
. عادت او بر این بود كھ تقریبًا تمام ماه اكتبر را بھ شكار تخصیص دھد. بزرگي با صد مھتر داشت

كرد كھ پاپ  پسندیدند، اما رئیس تشریفاتش پاري دوگراسي شكوه مي پزشكان او این عادتش را مي
لئو بر این شكوه از تھ  -» تواند پایش را ببوسد كس نمي ھیچ«آورد كھ  ینش را چندان درنميھاي سنگ چكمھ

ما با خواندن شرح سفرھاي روستایي پاپ، تصویر بھتري از آنچھ رافائل رسم كرده است بھ . دل خندید
یدند و ھدایاي كش ھا، دھقانان براي تھنیت گفتن او كنار راه صف مي ھنگام عبورش از جاده. آوریم دست مي

داد كھ مردم ھمواره منتظر  دستي پاداش مي پاپ این ھدایا را چنان با گشاده. داشتند كوچكي بھ او تقدیم مي
  سفرھاي

داد؛ قرض بیماران و كھنساالن یا  بھ دختران فقیري كھ درمیان مستقبلین بودند جھاز مي. شكار او بودند
تر از دو ھزار خدمتگر او در واتیكان دوست  را صمیمانھ این مردم ساده او. پرداخت مردان معیل را مي

  .داشتند مي

اما دربار لئو فقط مركز خوشي و شادماني نبود، بلكھ محل مالقات دولتمردان مسئول و از جملھ خود لئو 
و ھوش رم و محلي بود كھ در آن مقدم دانشوران، مربیان، شاعران، ھنرمندان، و نیز بود؛ كانون خرد 

شدند و برخي از آنان نیز در آنجا منزل داشتند، صحنة امور رسمي كلیسا،  موسیقیدانان گرامي شمرده مي
و جلوة پذیراییھاي تشریفاتي دیپلوماتیك، ضیافتھاي مجلل، نمایشھاي دراماتیك یا موزیكال، انشاد اشعار، 

زحمات پاپھا از نیكوالوس پنجم . شد ھنر بود و بدون تردید مھذبترین دربار جھان در آن زمان محسوب مي
تا خود لئو در اصالح وتزیین واتیكان، و در تجمع نوابغ ادب و ھنر و الیقترین سفیران اروپا، دربار لئو را 

، بلكھ از جھت ادبیات و شكوه )بودزیرا اعتالي ھنر در زمان یولیوس حاصل شده (نھ از حیث ھنر 
تا آن زمان، تاریخ آن اندازه پیشرفت فرھنگي بھ خود ندیده . فرھنگي دوران رنسانس بھ اوج اعتال رسانید

  .حتي در دورة آتن پریكلس یا روم آوگوستوس –بود 

عت شھر یافت، بر سعادتمندي و وس ھمچنانكھ طالي گردآوري شدة لئو در مجاري اقتصادي رم جریان مي
ھزار خانھ  گذشت، ده سالي كھ از جلوس لئو برمسند پاپي مي در سیزده: گفت سفیر كبیر ونیز مي. افزود مي

سوي آن شھر، بھ آنجا  وسیلة مھاجراني كھ، باگرایش رنسانس از شمال ایتالیا بھ در رم ساختھ شد، بیشتر بھ
. مادي از پاپي كھ ھمشھري خودشان بودمخصوصًا فلورانسیھا براي كسب فیض  -آمده و ساكن شده بودند

رم ھنوز . كرد، جمعیت رم را ھشتاد وپنج ھزار تخمین زد پائولوجوویو، كھ در دربار لئو فعالیت مي
شھرزیبایي مانند فلورانس یا ونیز نبود، اما اكنون، بنا بھ عقیدة عام، كانون مدنیت مغرب زمین بود؛ در 

لئو ضمن تفریحات و ادارة امور خارجیش، واردات . نامید» ه جھانمیعادگا«مارچلو آلبریني آن را  ١۵٣٧
مواد غذایي و قیمت آنھا را تعدیل كرد، انحصارات و احتكارات را از میان برد، مالیاتھا را تقلیل داد، 

عدالت را برقرار كرد، كوشید تا ماندابھاي پونتین را بخشكاند، كشاورزي را در كامپانیا ترقي داد، وكار 
مانند . اندر و یولیوس را در گشودن خیابانھاي جدید یا تعریض خیابانھاي موجود در رم ادامھ دادآلكس

ھنرمنداني را براي ترتیب دادن نمایشھاي مجلل استخدام  -پدرش بازیھاي سیركي و تفریحي ترتیب داد
py  كرد، جشنھاي كارناوال را ترویج
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خواست  مي. ره در میدان سان پیترو معمول ساختنمود، و حتي گاوبازي معمول در زمان بورجا را دوبا
  .كھ مردم در شادماني عصرطالیي جدید شركت كنند

نخست كشیشان، شاعران، طفیلیان، قوادان و روسپیان . مردم شھر با اقتدا بھ پاپ عنان شادي را رھا كردند
پاپھا، و باالتر از ھمھ لئو،  كھ از پرتو فیضان -كاردینالھا. سیراب شوند» باران زرین«بھ رم شتافتند تا از 

 -شد صاحب موقوفات فراواني بودند كھ عواید آنھا از اكناف جھان مسیحیت التین بر ایشان فرستاده مي
درآمد ) دالر ٣٧۵,٠٠٠(دوكاتو  ٣٠,٠٠٠برخي از كاردینالھا داراي . اكنون غنیتر از اشراف كھن بودند

كھ تا سیصد نفر خدمھ داشت و بھ آثار ھنري و تمام  زیستند اي مي در كاخھاي شاھانھ. در سال بودند
دانستند، مدیر، دیپلمات، و سیاستمدار بودند،  آنان خود را كامال روحاني نمي. زمان مزین بود تجمالت رایج 

بھ خارجیاني كھ از آنان متوقع . خواستند مانند سناتوران زندگي كنند سناتورھاي كلیساي رم بودند و مي
مانند بسیاري از مردان زمان خود، رفتار . خندیدند ت و خویشتنداري كشیشان زیست كنند ميبودند با قناع

االخالق؛ و معتقد بودند كھ با لطف و ذوق  سنجیدند نھ بر مبناي علم الجمال مي را براساس موازین علم
قیدانان، خود را در گروھي از نجیبزادگان جوان، موسی. توان بعضي از احكام شریعت را نقض كرد مي

شكوه داشتند . كردند منش شام صرف مي شاعران، و اومانیستھا محاط كرده بودند و گاه با روسپیان اشراف
گویند كھ اینجا ھیچ كمبودي  مردم رم مي«از اینكھ سالونھایشان بدون زن است؛ بھ گفتة كاردینال بیبینا، 

بردند؛ و ھنگامي كھ  و، و مانتوا رشك ميفرارا، اوربین بھ» .نیست مگر بانویي كھ دربار را اداره كند
  .كردند اش را بر جشن یكطرفة آنان بگسترد، شادي مي آمد تا جامھ و لطف زنانھ استھ مي/ ایزابال د

یابي ھنر اكنون بھ حد اعال رسیده بود، و ھنر پروران از ھر زمان  آداب خوب، ذوق، گفتار نیك، و ارج
وچكتر نیز محافل فرھنگي وجود داشت، و كاستیلیونھ مجلس انس در پایتختھاي ك. تر بودند گشاده دست

اما اوربینو جزیرة كوچكي از . داد شھر ترجیح مي-اوربینو را بھ تمدن پر برق و پربانگ و رم مادر
لوتر بھ رم آمد و از دیدن آن مشمئز شد؛ . مانست فرھنگ بود، درحالي كھ رم بھ رود و حتي دریا مي

دھھا شاعر اعالم كردند كھ . اش مسحور و مجذوب گشت سفر كرد و از مشاھدهاراسموس نیز بھ آنجا 
  .دوران سعد و خوشي بازگشتھ است

III – دانشوران  

فرماني براي توأم ساختن دو مؤسسة علمي فقیر كالج كاخ مقدس، یعني واتیكان، و  ١۵١٣نوامبر  ۵در 
زودي در بنایي تمركز یافتند كھ ساپینتسا نامیده كالج شھر صادر كرد؛ این دو تبدیل بھ دانشگاه رم شدند و ب

این مدارس در دوران آلكساندر پیشرفت كردند، ولي در زمان یولیوس كارشان بھ سستي گرایید؛ زیرا . شد
  كرد یولیوس بودجة آنھا را صرف جنگ مي

ت، تا اینكھ او نیز داش لئو دانشگاه جدید را از لحاظ مالي خوب نگاه مي. داد و شمشیر را بر كتاب ترجیح مي
او گروھي دانشور فداكار و صمیمي استخدام كرد، بھ . بھ بازي پرخرج انھدام رقابت آمیز كشانده شد

تا  ۶٢۵(فلورین  ٣۵٠تا  ۵٠طوري كھ آن مؤسسھ بزودي داراي ھشتادوھشت استاد شد كھ ساالنھ از 
لئو در سالھاي نخستین سلطنتش . اشترشتة پزشكي بتنھایي پانزده استاد د. كردند دریافت مي) دالر ۶۶٢۵

  .بسیار كوشید تا این دو كالج توأم را بھ پردانشترین و مترقیترین دانشگاه در ایتالیا تبدیل كند

در دانشگاه رم یك كرسي بھ زبان عبري . یكي از كارھاي مھم او تأسیس شعبات زبانھاي سامي بود
لئو از تألیف یك . و كلداني در دانشگاه بولونیا شدتخصیص یافت، و تزئو آمبروجو مأمور تدریس سریاني 

چون شنید كھ سانتھ پانییني . دستور زبان عبري توسط آگاچو گویداچریو و اھداي آن بھ خودش استقبال كرد
اي از آن خواست، آن را پسندید، و تمام  مشغول ترجمة عھد قدیم از اصل عبري بھ زبان التیني است، نمونھ
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دانشمند پیر یانوش . و نیز لئو بود كھ تعلیمات یوناني را، كھ درحال انحطاط بود، دوباره برقرار ساخت
داد، بھ رم خواند و بھ یاري او یك  السكاریس را، كھ در فلورانس فرانسھ و در ونیز یوناني درس مي

اي از جانب لئو بھ ماركوس موزوروس،  مبو نامھب. آكادمي یوناني تأسیس كرد كھ از دانشگاه مجزا بود
ده «و آن دانشور را دعوت كرد كھ ) ١۵١٣اوت  ٧(شاگرد السكاریس و دستیار عمدة مانوتیوس، نوشت 

دانید از یونان استخدام كنید تا یك  مرد جوان فرھیختھ و متقي یا ھر عدة بیشتري را كھ شما الزم مي
ند و ایتالیاییھا بتوانند از آنان دانش و استفادة صحیح از زبان یوناني را آموزشگاه عالي علوم آزاد تأسیس كن

اي از آثار افالطون را كھ موزوروس تكمیل كرده بود بھ پاپ اھدا  یك ماه بعد، مانوتیوس نسخھ» .بیاموزند
وناني و لئو این عمل را چنین پاس داشت كھ براي پانزده سال امتیاز مطلق بھ چاپ رساندن كتابھاي ی. كرد

در فرماني . التیني را كھ آلدوس منتشر كرده بود، یا در آن مدت ممكن بود منتشر كند، بھ خود او اعطا كرد
كھ بھ این منظور صادر شده بود، پاپ مقرر داشتھ بود كھ ھر كسي بھ آن حق تجاوز كند، تكفیر و جریمھ 

موجب آن ناشر امتیاز انحصاري  طریقي بود ویژة دوران رنسانس كھ بھ» حق مخصوص طبع«این . شود
لئو بر آن امتیازنامھ افزوده بود كھ . آورد طبع و نشر آثاري را كھ براي تھیة آن پول داده بود بھ دست مي

كالج یوناني در . نشریات آلدوس باید بھ قیمت مناسب بھ فروش رسند؛ این توصیھ بھ موقع اجرا گذارده شد
اي در آن برپاگشت تا كتابھاي درسي و  رینالیس تأسیس شد، و مطبعھساختمان خاندان كولوتچي بر تپة كوی

در ھمان اوان یك آكادمي مشابھ براي تحصیل یوناني توسط . شرحھاي الزم براي دانشجویان چاپ كند
وارینو كامرتي، كھ نام التیني فاوورینوس را براي خود برگزیده . خاندان مدیچي در فلورانس تأسیس شد

  التیني را كھ تا آن زمان در جھان رنسانس  -ھنگ یونانيبود، بھترین فر

  .بھ وجود آمده بود تألیف كرد

استخوان «از ونیزیان . شوق پاپ براي ادبیات كالسیك تقریبًا شكل یك فریضة دیني بھ وجود گرفتھ بود
از نیل بھ پس . اي است از یك قدیس بزرگ را با چنان زھدي پذیرفتھ بود كھ گویي بازمانده» كتف لیویوس

ھاي خطي منتشر نشدة ادبیات باستاني را بیابد، پاداش گزافي  مقام پاپي، بزودي آگھي كرد كھ ھركس نسخھ
مانند پدرش بھ فرستادگان و منصوبان خود در سرزمینھاي خارجي دستور داد تا ھر . دریافت خواھد داشت

د، بیابند و بخرند؛ گاه براي ھمین كتاب دستنویس ارزنده را، اعم از آنكھ مؤلفش مشرك یا مسیحي باش
ھایي از شاھان و امیران تقاضاي  داشت و طي نامھ منظور بخصوص نمایندگاني بھ خارج گسیل مي

ھاي خطي را بخرند، آنھا را  توانستند نسخھ عمالش ظاھرًا ھر وقت كھ نمي. كرد ھمكاري در پژوھش مي
ھا، اثر تاسیت، كھ در صومعة  ش كتاب از سالنامھطور وضوح در مورد اولین ش ربودند، چنین امري بھ مي

كوروي در وستفالي یافت شده بود، اتفاق افتاده بود؛ زیرا نامة بدیعي كھ پس از تنقیح و نشر آن كتابھا 
  :توسط پاپ یا از طرف او بھ ھایتمرز عامل پاپ نوشتھ شده بود مؤید این موضوع است

كتابھا با صحافي زیبا براي رئیس دیر و راھبانش فرستادیم تا  اي را از آن ما نسخة تجدید نظر و چاپ شده
اما براي اینكھ بفھمند این سرقت بیش از آنچھ . جاي آنچھ از كتابخانھ برگرفتھ شده است قرار دھند آن را بھ

  .مضر باشد مفید بوده است، بھ آنان براي كلیسایشان بخشایشي كامل عطا كردیم

را بھ فیلیپو برو آلدو داد و بھ موجب دستوري وي را مكلف ساخت كھ متن لئو آن كتاب خطي ربوده شده 
  :لئو در دستورنامة خود چنین گفت. آن را تصحیح و تنقیح كند و بھ طرزي زیبا اما مناسب بھ چاپ برساند

سواي معرفت و عبادت حقیقي وجود - ایم كھ خالق متعال ما حتي از روزگار نوجواني بھ این فكر خوكرده
چیز برتر و سودمندتر از این تحصیالت عطا نفرموده است؛ تحصیالتي كھ نھ تنھا  بھ انسان ھیچ - خودش

در : موجب آراستگي و رھبري زندگي انسانند، بلكھ بھ ھر وضع مخصوصي قابل اطالق و براي آن مفیدند
ا ما از تمام فضایل تسلي، و در بھروزي مسرتبخش و مایة افتخارند؛ تا آن حد كھ بدون آنھ  تیره روزي مایة

طور عمده منوط  تأمین و بسط این تحصیالت ظاھرًا بھ. زندگي و تھذیبات اجتماعي محروم خواھیم بود
اما در بارة نخستین از این دو، ما . عدة مردان دانشمند، و ذخیرة فراواني از متون عالي: است بھ دو كیفیت

اداش دادن و ارج نھادن بھ شایستگیھاي آنان باز ھم امیدواریم كھ، بھ لطف كردگار، میل جدي خود را بھ پ
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در مورد تحصیل كتب … . داده است آشكارتر سازیم؛ این میل از مدتھا پیش شادي بزرگ ما را تشكیل مي
گذاریم كھ در این قسمت نیز اكنون فرصتي بھ ما دست داده است تا بھ سود بشر قیام  خداي را سپاس مي

  .كنیم

ھایي بھ سود بشریت خواھد بود، و بھ ھمین جھت  كم كلیسا باید معلوم سازد چھ نوشتھاندیشید كھ ح لئو مي
  .فرمان آلكساندر را براي سانسور كتابھا از طرف كلیسا تجدید كرد

ھذا،  برخي از كتابھایي كھ اسالف لئو گردآورده بودند متفرق شدند؛ مع) ١۴٩۴(در غارت كاخ مدیچي 
لئو این كتابھاي نجات یافتھ را در ھنگامي كھ ھنوز . ماركو خریداري شدند سان  بیشتر آنھا توسط رھبانان

این . خریده و بھ كاخ خود در رم منتقل كرده بود) دالر؟ ٣٣,١۵٠(دوكاتو  ٢۶۵٢كاردینال بود بھ مبلغ 
  .ما از سرنوشت آن بعدًا آگاه خواھیم شد. كتابخانھ پس از مرگ لئو بھ فلورانس بازگردانده شد

. ة واتیكان اكنون چنان بزرگ شده بود كھ براي مراقبت خود بھ گروھي از دانشوران احتیاج داشتكتابخان
اصلمند و شاعر بود، در . لئو بھ مسند پاپي جلوس كرد، رئیس كتابخانة تومازو اینگیرامي نام داشت وقتي 

دت ذھن مشھور بود؛ پردازي وح پردازان برجستھ بھ نكتھ نطق و بیان یدي طوال داشت، و در میان نكتھ
ھمچنین بازیگري زبردست بود كھ توفیقش در ایفاي نقش فایدرا در نمایشنامة ھیپولوتوس، اثر سنكا، لقب 

در یك حادثة خیاباني بھ قتل رسید، فیلیپو برو آلدو، بھ  ١۵١۶چون در سال . فدرا را براي او تحصیل كرد
نام  تاسیت و یك روسپي دانشمند بھ محبت خود را بین  فیلیپو. جانشیني او، بھ سرپرستي كتابخانھ تعیین شد

ایمپریا تقسیم كرد؛ و چنان شرح مھذبي بھ زبان التیني نوشت كھ در شش ترجمة مستقل بھ زبان فرانسھ 
كتابدار شد، مردي  ١۵١٩جیروالمو آلئاندرو، كھ در . ھا از آن كلمان مارو بود نقل شد؛ یكي از این ترجمھ

گفت كھ  كرد و بھ عبري چندان روان سخن مي التیني و یوناني را تكلم مي. توانا بود معتدل، دانشمند، و
براي متوقف ساختن موج نھضت پروتستان ) ١۵٢٠(آوگسبورگ   در دیت. لوتر او را اشتباھًا یھودي خواند

، اما )١۵٣٨(پاولوس سوم او را كاردینال ساخت . كوشید، و كوشش او بیشتر با خشم توأم بود تا با خرد
از اینكھ . چھار سال بعد، بھ علت توجھ زیاد از سالمت خود و استعمال مكرر دارو، زندگي را بدرود گفت

و دو از این جھان برود، بس خشمگین بود و دوستان خود را از خشم خویش بر   باید در سن شصت
  .خاطر ساخت ھاي تقدیر، آشفتھ شیوه

اي از كتب  خود آلئاندرو مجموعة قابل مالحظھ. راوان بودندھاي خصوصي در رم ف در این موقع كتابخانھ
كاردینال گریماني، كھ محسود اراسموس بود، ھشت ھزار . داشت كھ بھ موجب وصیت بھ ونیز واگذار كرد

جلد كتاب بھ زبانھاي مختلف داشت كھ براي كلیساي سان سالوادور در ونیز بھ میراث گذاشت؛ این كتابھا 
كاردینال سادولتو كتابخانة گرانبھایي داشت كھ بر كشتي بار كرد تا بھ فرانسھ . شدند در آنجا طعمة حریق

 - كتابخانة بمبو از آثار شاعران پرووانس و كتب خطي. بفرستد؛ كتابخانة مزبور در دریا از دست رفت
غیر روحانیاني . این مجموعھ بھ اوربینو، و از آنجا بھ واتیكان انتقال یافت. غني بود - مثال كتابھاي پترارك

ھمچون آگوستینو كیجي و بیندو آلتوویتي نیز در گردآوري كتب، استخدام ھنرمندان، و حمایت از شاعران 
  .كردند پژوھان، از پاپھا و كاردینالھا پیروي مي و دانش

  بسیاري از كاردینالھا. اي در رم زمان لئو فراوان بودند این گردآوران بھ نحو بیسابقھ

پژوھي  دانشوران بودند؛ برخي مانند اجیدیو كانیزیو، سادولتو، و بیبینا، بھ این جھت كھ در دانشخود از 
دادن بھ  بیشتر كاردینالھا در رم، معموًال با صلھ. براي كلیسا سابقة ممتد داشتند، بھ كاردینالي منصوب شدند

ھاي بعضي از  نمودند؛ خانھ كردند، از علم و ادب حمایت كساني كھ تألیفاتشان را بھ آنان اھدا مي
ریاریو، گریماني، بیبینا، آلیدوزي، پتروچي، فارنزه، سودریني، سانسورینو، گونتساگا،  -كاردینالھا

. دست كم داشتند  از لحاظ تجمع روشنفكران و ھنرمندان، فقط از دربار پاپ -كانیزیو، و جولیو د مدیچي
ئل دوست داشتني رفاقت داشت و ھم با میكالنژ عبوس و واسطة خلق نكویش ھم با رافا كاستیلیونھ، كھ بھ

  .ادبي كوچكي بود خو، از خود داراي انجمن زننده
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گفت، ممكن نبود بدون  داري بھ التیني مي ھركس كھ سخن نكتھ. حامي درجة اول ھنر و دانش بود لئو البتھ 
در اركان اداري وسیع كلیسا  - نیز و حال شعر - مانند ایام نیكوالوس پنجم، دانشوري. پاداش از نزد او برود

شدند؛ ازآنان باالتر  آنھا كھ كم ارجتر بودند بھ منشیگري روحاني برگزیده مي. مقامي بسزا داشت
شدند؛ ستارگان آسمان ادب، مانند سادولتو و بمبو،  آمدند یا بھ مقام اسقفي نایل مي عضویت كلیسا در مي  بھ

آیین سخنوري . یافتند تو و بیبینا، بھ مقام كاردینالي ارتقا ميشدند؛ برخي، مانند سادول منشي پاپ مي
افتاد؛  گرفت و از قوام مي سیسرون بار دیگر در رم بانگ بر افراشت؛ منشآت در ادوار معین نضج مي

بمبو سبك را . ریختند اشعار ویرژیل و ھوراس، بھ سان ھزاران نھر، بھ مقصد نھایي خود، رود تیبر، مي
سخن گفتن بھ شیوة سیسرون «: استھ چنین نوشت/اي بھ ایزابال د قري پیریزي كرد؛ در نامھبر بنیان پر و

دوست و ھمكار او یاكوپو سادولتو بیشتر اومانیستھا را با تلفیق یك سبك منزه » .از پاپ بودن بھتر است
دامني وجود در میان كاردینالھاي این عصر مردان بسیار پاك. التیني با اخالقیات مھذب شرمنده ساخت

. تر بودند و زندگي منزھتري داشتند داشتند، و اومانیستھاي لئو بر روي ھم از آن نسل گذشتھ فرھیختھ
عادت براین جاري . ھذا، برخي از آنان درھر چیز، بھ جز ایمان مورد اعتراف خود، مشرك بودند مع

آن اندازه اخالقًا باگذشت بود  بود كھ شخص شریف، معتقدات و مشكوكاتش ھرچھ باشد، از كلیسایي كھ شده
  .كرد سخن انتقادآمیزي بر زبان نیاورد و چنان سخاوتمندانھ از ھنر حمایت مي

دانشور، شاعر، نمایشنویس، دیپلومات، خبره،  - برناردو دو ویتسي دا بیبینا جامع تمام این شرایط بود
رده است فقط قسمتي از كیفیات او اي كھ رافائل از او رسم ك چھره تك. نطاق، مشرك، كشیش، و كاردینال

پوشاند،  نمایاند، طاسي سر او را با یك كاله قرمز مي چشمان محیل و بیني تیز او را مي - سازد را آشكار مي
تیزپاي و تندگفتار و سبكروح بود، و بھ . دارد و نشاط او را در زیر حجابي از وقار غیرعادي مستور مي

ھنگامي كھ در خدمت لورنتسو باشكوه بود، در سال . گذشت ي ميھمین سبب از تغییرات زمان با تبسم
پردازیھاي  ، با پسران او گریخت؛ اما با رفتن بھ اوربینو و شیفتھ ساختن محفل ادبي مھذب آن با نكتھ١۴٩۴

  خویش، وصرف

 حد(قسمتي از اوقات فراغت خود براي نوشتن و بھ صحنھ آوردن یك نمایشنامة مستھجن بھ نام كاالندرا 
برناردو وسیلة انتخاب لئو را بھ پاپي با . یولیوس دوم او را بھ رم آورد. ، زیركي خود را نشان داد)١۵٠٨

حداقل جنجال و كشمكش چنان فراھم كرد كھ لئو او را فورًا بھ سمت منشي اول كلیسا منصوب كرد، روز 
مناصب عالي او مانع از . ش ساختو شش ماه بعد كاردینال. داري خانوادة پاپ برگماشت بعد او را بھ خزانھ

دھندة جشنھا را انجام دھد؛ نمایشنامة او در حضور پاپ اجرا  بودند كھ وظیفة ھنرشناس و سازمان این نمي
بھ سفارت پاپ بھ فرانسھ فرستاده شد، اما چنان مھر فرانسواي اول . و پاپ را از آن بسیار خوش آمد. شد

وقتي . یرا حساسیتش بیش از آن بود كھ شایستة دیپلوماسي باشدرا در دل گرفت كھ بھ رم خوانده شد، ز
. ھا را بھ انتخاب خود او از داستان ونوس و كوپیدو برگزید آراست، صحنھ رافائل اطاق حمام او را مي

سبك خاص بودند ومسیحیت را بھ جھاني  تصویرھا نمایانندة پیروزیھاي عشق بودند؛ تقریبًا ھمة آنھا بھ
كرد متوجھ خوي مشركانة بیبینا نشده  لئو، كھ وانمود مي. ھرگز چیزي از مسیح نشنیده بود كشاندند كھ مي

  .است، تا آخر نسبت بھ او وفادار ماند

ترین  داشت، از فارسھاي ساده گرفتھ تا زیركانھ لئو نمایش را در تمام اشكال و درجات كمدیش دوست مي
در . اي در كاپیتول باز كرد سلطنت روحانیش، تماشاخانھدر نخستین سال . بیبینا و ماكیاولي» متشابھات«

كوشش  - در آن تماشاخانھ نمایشي از آریوستو بھ نام اي سوپوزیتي دید و از شوخیھاي دو پھلوي آن ١۵١٨
گونھ نمایشھاي جشني و تفریحي چیزي بیش ازكمدي  این. از تھ دل خندید - اي جواني براي فریفتن دوشیزه

كھ بخش دكور آن كار (ھاي ھنري  زمینھ: شدند، از قبیل را نیز شامل مي  دیگري محض بودند و قسمتھاي
، یك رقص بالھ، یك آنتراكت با موسیقي بھ وسیلة گروھي از خوانندگان و اركستري از عود، )رافائل بود

  .انبان، ني، و یك ارگ كوچك  ویول، كورنت، ني

پائولو جوویو اھل . پاپي لئو بھ وقوع پیوست یكي از كارھاي تاریخي بزرگ دوران رنسانس در دوران
در آنجا، و ھمچنین در میالن و رم، بھ كار طبابت اشتغال داشت؛ اما چون با شور ادبیي كھ . كومو بود
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ھنگام جلوس لئو بھ مسند پاپي بھ راه افتاد انگیختھ شده بود، ساعات فراغت خود را بھ نوشتن تاریخ زمان 
این زمان از تعرض شارل ھشتم بھ ایتالیا آغاز و بھ سلطنت لئو ختم . ص دادخودش بھ زبان التیني تخصی

از تحسین فراوان، و  و لئو پس. را براي لئو بخواند  او رخصت داده شد كھ نخستین قسمتھاي آن  بھ. شد مي
دستي  گفتن اینكھ نوشتة او از زمان لیویوس تا آن ھنگام فصیحترین و سلیسترین اثر بوده است، با گشاده

پس از مرگ لئو، جوویو آنچھ را كھ . معمول خود فورًا پاداشي بھ صورت مقرري دربارة او برقرار كرد
خواند جھت  مي» كلك آھنین«نامید براي ستودن حامي متوفایش، و آنچھ را كھ  مي» خامة زرین«خود 

كار خود را بر روي  در عین حال. كرد، بھ كار برد مذمت پاپ ھادریانوس ششم، كھ اعتنایي بھ وي نمي
  ١۵٢٧وقتي كھ رم در سال . رسانید ١۵۴٧تواریخ زمان خود ادامھ داد و مطالب آن را تا سال 

غارت شد، او نسخة دستنویس خود را در یك كلیسا پنھان كرد؛ آن نسخھ بعدًا توسط سربازي پیدا شد و 
ھفتم، كھ بھ آن دزد پیشنھاد كرد بھ  یابنده از مؤلف خواست تا كتاب خود را بخرد؛ پائولو بھ وسیلة كلمنس

اي را در اسپانیا بپذیرد، از این اھانت رست؛ خود جوویو بھ  جاي دریافت فوري مبلغي پول عواید موقوفھ
تواریخ او، و شرح حالھایي كھ بھ آن افزوده شده بودند، بھ جھت سبك روان و . اسقفي نوچرا منصوب شد

بھ سبب عدم دقت و پیشداوریھایي كھ در آن بھ كار رفتھ بود مذمت جاندارش مورد ستایش قرار گرفت، اما 
جوویو با وجد خاصي اذعان كرد كھ اشخاص داستان خود را برحسب اینكھ خود آنان یا بستگانشان . شد

  .اند، مدح یا قدح كرده است دست بوده یا نبوده نسبت بھ او بخشنده

IV – شاعران  

مچنانكھ در ژاپن دوران ساموراي از دھقان تا امپراطور بھ شعر ھ. افتخار عمدة این عصر شعر آن بود
سرودند؛ و تقریبًا ھركس  پرداختند، در رم زمان لئو نیز از خود پاپ گرفتھ تا دلقكھایش شعر مي گفتن مي

داشت، و خود  گویي را دوست مي بدیھھ. اینكھ آخرین اشعار خود را براي پاپ حلیم بخواند  اصرار داشت بھ
رفتند و وي معموًال ھریك را بھ  شاعران ھمة جا با اشعار مطول خود در پي او مي. فن مجرب بوددر آن 

دار كھ مرتجال سروده شده بود،  داد؛ گاه با جوابگویي بھ شاعران، بھ وسیلة یك سخن نكتھ اي پاداش مي گونھ
 ۴٠٠ن كتب بھ آنجلو كولوتچي براي یكي از ای. نام اواھدا شده بود  ھزار كتاب بھ . ساخت خود را قانع مي

صلھ داد؛ اما براي جوواني اوگورلي، كھ یك رسالة منظوم دربارة ھنر طالسازي ) دالر؟ ۵,٠٠٠(دوكاتو 
او وقت آن نداشت كھ تمام كتابھایي را كھ . وسیلة كیمیاگري بھ او ھدیھ كرده بود، یك كیسة خالي فرستاد بھ

اي بود از یك شاعر قرن پنجم رومي بھ  این كتب نسخة چاپ شده اھدایشان را پذیرفتھ بود بخواند؛ یكي از
نام روتیلیوس ناماتیانوس كھ مسیحیت را بھ منزلة زھري جانكاه تلقي، و از امحاي آن طرفداري كرده، و 

كرد نسبت بھ آریوستو  بازگشت بھ پرستش خدایان مردآساي مشرك را خواستار شده بود؛ لئو، كھ گمان مي
است، فقط توقیعي داد كھ درآن اجازة چاپ كردن اشعار او را بھ وسیلة  كافي مبذول شده در فرارا توجھ

حماسة خود دریافت دارد، رنجیده  آریوستو، كھ امید داشت پاداشي مناسب با طول. دیگران منع كرده بود
  .خاطر گشت

سخاوت او . ضي ساختتر را تر و كم قدرت لئو چون آریوستو را از دست داد، خود را بھ شاعران كم ارج
گویدو پوستومو . داد قدر نبوغ پاداش مي كرد كھ بھ استعدادھاي سطحي بھ غالبًا بدان حد گمراھش مي

سیلوستري، از نجباي پزارو، با آلكساندر و یولیوس، بھ خاطر تصرف پزارو و بولونیا از طرف آنان، قویًا 
یدة شیوایي درمدح لئو نوشتھ و شادي ایتالیا را مبارزه كرده و قطعات انتقادي شدید نوشتھ بود؛ اینك قص

  تحت رھبري پاپ جدید با اغتشاش و بدبختي 

آن در ایام پاپھاي پیشین مقایسھ كرده بود؛ پاپ ارجگزار امالك مصادره شدة او را بھ او بازگرداند و وي 
از معاصرانش، مرگ او نتیجة   قول برخي   بھ. را مالزم شكارورزي خود كرد؛ اما گویدو بزودي مرد

آنتونیو تبالدئو، كھ قبال از جنبة شاعري شھرتي در ناپل بھ ھم زده بود، . پرخوري در سر میز لئو بود
دار اشتھاآوري كھ گفت  ھنگام انتخاب لئو شتابان بھ رم رفت و، بھ موجب روایت ناموثقي، براي شعر نكتھ
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ھ ھرحال پاپ بھ او نظارت و عوارض پل سورگا را واگذار كرد دوكاتو از لئو صلھ گرفت؛ ب ۵٠٠
اي براي استعداد دانشوران باشد، ندرتًا  گرچھ ممكن است پشتوانھ اما پول» .گذران كند تابتواند مرفھ«

دار دیگري سرود؛ پس از مرگ لئو، بھ احسان  تبالدئو اشعار نكتھ. تواند نبوغ شاعران را كفایت كند مي
اي ندارد جز  ھیچ شكوه»  :گفت یكي از دوستانش مي. غنود د، و ھمواره در بستر خود ميبمبو محتاج ش

مدتي مدید براحتي، و خوابیده بر پشت، زیست و در ھفتاد » .اینكھ میل خود را بھ شراب از دست داده است
  .و چھارسالگي درگذشت

ر نظم دستي پیدا كرده بود؛ ھمینكھ از پاپي، د فرانچسكو ماریا مولتسا، اھل مودنا، پیش از انتخاب لئو بھ
شعر دوستي پاپ آگاه شد، والدین و زن و فرزندان خود را ترك و بھ رم مھاجرت كرد و در آن شھر چنان 

» پري رود تیبر«یك شعر شباني تحت عنوان . بانوي رومي شد كھ ھمة آنان را فراموش كرد  شیفتة یك
پس از مرگ لئو، رم را ترك . قاتل ناشناس شدیدًا مجروح شددرمدح فاوستینا مانچیني سرود، و توسط یك 

گو در  گفتند سیصد شاعر، موسیقدان، و بذلھ گفت و بھ موكب كاردینال ایپولیتو د مدیچي پیوست كھ مي
ھاي آریوستو نیز  اشعار ایتالیایي مولتسا فصیحترین اشعار آن زمان، و حتي از منظومھ. دربار خود دارد

ھاي او از حیث سبك با آن پترارك برابر ولي شورانگیزتر بود؛ زیرا مولتسا ازآتش  ھنغم. برتر بودند
  .از مرض سیفیلیس درگذشت ١۵۴۴وي در . شد شعلة عشقي دیگر گرفتار مي عشق نرستھ بھ  یك

كار و زندگي ماركانتونیو فالمینیو آن دوره را بھ . دو خرده شاعر بزرگ سلطنت لئو را افتخار بخشیدند
مھرباني مستمر پاپ بھ مردان ادب، دوستي عاري از حقد فالمینیو، ناواجرو،  - نمایاند وشي ميوجھ خ

فراكاستورو، و كاستیلیونھ، ھرچند كھ ھرچھار تن شاعر بودند، وزندگي پاكیزة این مردان درعصري كھ 
جان آنتونیو فالمینیو درسراوالھ، واقع در ونتو، متولد شد؛ او فرزند . آزادي مفرط جنسي رواج داشت

شاعري تشویق  پدر فالمینیو پسر خویش را، برخالف رسم معمول، بھ. سرود فالمینیو بود كھ خود شعر مي
و ترغیب كرد و او را در شانزدھسالگي بھ رم فرستاد تا شعري را كھ در لزوم جھاد علیھ تركان نوشتھ 

ن پسر خوشش آمد و وسایل تحصیل او را در لئو میلي بھ جھاد نداشت، اما از اشعار آ. بود بھ لئو تقدیم كند
؛ بعدًا پدر فالمینیو )١۵١۵(دست گرفت و او را بھ اوربینو آورد  كاستیلیونھ اختیار او را بھ. رم فراھم كرد

پسرخویش را براي تحصیل فلسفھ بھ بولونیا فرستاد؛ سرانجام شاعر ما در ویتربو تحت حمایت كاردینال 
  از قبول دوشغل عالي امتناع كرد، كھ یكي ھمكاري با سادولتو . دانگلیسي رجینلد پول ساكن ش

رغم سوء ظني كھ براي ھواداري او نسبت  علي. در منشیگري لئوبود، ودیگري منشیگري شوراي ترانت
در تمام سفرھاي خود . اي مورد حمایت چند كاردینال بود رفت، بھ وجھ شایستھ بھ نھضت پروتستان مي

اشعارش كھ تقریبًا ھمھ بھ زبان . ھواي تمیز ویالي پدر را درنزدیكي ایموال داشتآرزوي زندگي آرام و 
ھایي  شدند، و نیز نامھ التیني بودند و از اقسام كوتاه قصیده، سرود شباني، مرثیھ، و سرود مذھبي تشكیل مي

د؛ در یكي از باشن اما كن روستایي مي   جملگي مبین عشق او بھ -نوشت سبك ھوراس بھ دوستانش مي كھ بھ
  :گوید اشعارش چنین مي

  من شما را باز خواھم دید؛ از تماشاي درختاني كھ 

  اند محظوظ خواھم شد؛ بھ دست پدرم غرس شده

  و اندك خواب راحتي در اطاق كوچكم

  .مرا مسرور خواھد كرد

عالم  گیري، كھ در كرد با دوست گوشھ از زنداني بودن در محیط پرغوغاي رم شكوه داشت و آرزو مي
بخواند و » كتابھاي سقراطي«خیال براي خود متصور ساختھ بود، در كنج دنجي از یك ده بنشیند و با او 

رؤیاي گردش در . نباشد» شود وسیلة جماعات غیرمھذب اعطا مي در فكر افتخارات سطحي كھ بھ«
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اه، در سر ھاي سرسبز را با در دست داشتن اشعار ویرژیل وتئو كریتوس، بھ منزلة رفیق ر دره
  :اند مؤثرترین اشعار وي براي پدرش، ھنگامي كھ اودرحال احتضار بود، سروده شده. پروراند مي

  تو اي پدر، خوش و خرم زیستي؛

  نھ بینوا بودي نھ ثروتمند،

  بھ قدر كافي فصیح بودي،

  روح وجسمت ھمواره سالم بود؛

  .خوي خوشي داشتي و درپاكدامني بینظیر بودي

  اي، ین سال را بھ پایان رساندهاكنون كھ ھشتادم

  .روي بھ كرانة مقدس اقلیم خدایان مي

  برو، اي پدر، و فرزندت را نیز

  .با خود بھ جایگاه بلند آسمان ببر

در كرمونا متولد . پذیري بیشتري داشت ماركو جیروالمو ویدا در سرودن اشعار براي مقاصد لئو انعطاف
چنان درآن زبان متبحر شده بود كھ حتي اشعار آموزشي را از قبیل شده بود، التیني را بخوبي فراگرفتھ و 

لئو چندان مھر ویدا را بھ . سرود درفن شعر، یا در تربیت كرم ابریشم، یا دستور بازي شطرنج بزیبایي مي
دل گرفتھ بود كھ در پي او فرستاد، پاداشھایي گزاف بھ او داد، واز اوتمنا كرد كھ با سرودن یك حماسة 

ویدا سرودن این حماسھ را تحت . دربارة زندگي مسیح تاج افتخاري برسر ادبیات عصر بگذارد التین
كلمنس ھفتم حمایت لئو را از ویدا ادامھ . عنوان كریستیاد آغاز كرد، اما لئو چندان نزیست كھ آن را ببیند

  داد، یك حوزة اسقفي

كند، اما كلمنس نیز عمرش بھ انتشار آن حماسھ را بھ او واگذار كرد تا از عواید آن زندگي خویش را تأمین 
توانست  وقت اتمام آن اسقف بود، نمي ویدا گرچھ بھ ھنگام شروع آن حماسھ راھب و بھ). ١۵٣۵(وفا نكرد 

نظر كند؛ اما  درحماسة خود از گنجاندن آن اشارات اساطیري كالسیك كھ در زمان لئو معمول بود صرف
درحال فراموش كردن اساطیر یوناني و رومي ھستند، و مسیحیت را بھ  اكنون آن اشارات براي كساني كھ

پدر ابر فرآور «عنوان  بھ» خدا- پدر«ویدا از . سازند، ممكن است ناھنجار آید نوبة خود یك اسطورة ادبي مي
» قھرمان«جاي دیگري مسیح را . دھد نام مي» فرمانرواي اولمپ«او   برد، و ھمچنین بھ نام مي» خدایان

آورد تا خواستار مرگ مسیح  میدان مي خواند؛ گورگونھا، ھارپیھا، قنطورسھا، و مارھاي نھ سررا بھ  مي
ویرژیل در رسالة در فن  ظریفترین ابیات ویدا خطاب بھ عیسي در كریستیاد نیست، بلكھ خطاب بھ. شوند

  :باشد؛ ترجمة معجلي از این ابیات چنین است شعر مي

  !ین نور سرایندگانمنورتر اي! مجد ایتالیا اي

  ستاییم، ما ترا با تاج گل مي

  .سازیم دھیم و برایت ضریح مي تو كندر مي  و بھ

  خوانیم، ھاي مقدس مي براي تو ھمواره بحق نغمھ
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  !سرا سالم برتو، اي مقدسترین نغمھ. آوریم  خاطر مي وترا با سرود تسبیح بھ

  شود، جالل تو از ستایش ما افزون نمي

  بیا، بھ فرزندانت بنگر،. نیازي نداردو بھ صداي ما 

  روح گرم خود را بھ دلھاي پاك ما فرو ریز؛

  .بیا، پدر، خود را در ارواح ما جاي ده

V – بازیابي و حفظ بقایاي ھنر كالسیك  

پودجو، بیوندو، پیوس دوم، و دیگران . روح مشركانة عصر با حضور و نجات ھنر كالسیك اعتال یافت
ھذا، این تخریب ادامھ یافت و محتمال، ھمچنانكھ پول رم  كردند؛ مع سیك را مذمت ميھاي كال تخریب شالوده

سازندگان ابنیة جدید . اي بسازد، تشدید شد را قادر ساخت با مصالح بناھاي ویران كھن عمارات تازه
راي پاولوس دوم دیوار كولوسئوم را ب. ریختند ھا مي ھمچنان مرمرھا را براي تبدیل بھ آھك در كوره

ماركو مورد استفاده قرار داد؛ سیكستوس چھارم معبد ھركول را ویران، ویكي ازپلھاي  ساختن كاخ سان
اي در  نمازخانھ: معبد خورشید مصالح این بناھا را فراھم ساخت. ھاي توپ تبدیل كرد رود تیبر را بھ گلولھ

اعتنایي  ھنرمندان خود تاراجگران بي. سانتاماریا مادجوره، دو آبنما، و یك كاخ پاپي بر تپة كویرینالیس
اي جھت مجسمة سوارة  بودند؛ میكالنژ یكي از ستونھاي معبد كاستور و پولوكس را براي ساختن پایھ

اي  ماركوس آورلیوس بھ كاربرد، و رافائل قسمتي از یك ستون دیگر از ھمان معبد را براي ساختن پیكره
  تقریبًا. مقبرة ھادریانوس برداشتھ شد مصالح نمازخانة سیستین از. از یونس برگرفت

پیترو از ابنیة كھن برگرفتھ شدند، وبراي ھمان كلیسا از  كار رفتھ در ساختمان كلیساي سان تمام مرمر بھ
ھا، و نماي مثلثي معبد آنتونیوس و فاوستینا، طاق نصرتھاي فابیوس ماكسیموس  سنگفرش زیر ستونھا، پلھ

) ١۵۴٩- ١۵۴۶(درست در مدت چھار سال . سر ماكسنتیوس استفاده شدو آوگوستوس، و معبد رومولوس پ
ویران . سازندگان بناھاي جدید معابد كاستور و پولوكس، یولیوس كایسار، وآوگوستوس را خراب كردند

ھاي  قدر كافي یادگارھاي دوران شرك باقي مانده است، ویرانھ كردند كھ بھ كنندگان چنین استدالل مي
زشي را اشغال كرده و مانع تجدید ساختمان منظم شھر ھستند و مصالح برگرفتھ شده متروك فضاي با ار

ھا زیبا ھستند وشاید ھم بیشتر  قدر آن ویرانھ رود كھ بھ كار مي در اغلب موارد براي ساختن كلیساھایي بھ
ریخي در عین حال دست ویرانگر نامحسوس زمان، فوروم و دیگر محلھاي تا. مایة رضایت خداوند باشند

را زیر طبقات متوالي خاك، آوار، و گیاھان مدفون ساختھ بود، بھ طوري كھ فوروم در بعضي نقاط 
متر زیرسطح شھري كھ آن را دراحاطھ داشت قرار گرفتھ بود؛ قسمتي از آن عمدتًا بھ  ١٣متجاوز از 

  . تمام آن آثار بود زمان، تاراجگر. نام گرفتھ بود) مرتع گاوان(چراگاه تخصیص یافتھ و كامپوواتچینو 

ورود عدة زیادي از ھنرمندان و اومانیستھا میزان تخریب را بھ تعویق انداخت، و نھضتھایي براي حفظ 
 كاپیتولینھاي  ھا و قطعات معماري را در واتیكان و موزه پاپھا مجسمھ. یادگاریھاي كھن بھ وجود آورد

پودجو، خاندان مدیچي، پومپونیوس الیتوس، بانكداران، و كاردینالھا، از آثار گرانبھا و . گردآوري كردند
ھاي  بسیاري از مجسمھ. ھاي خصوصي خود جمع كردند بقایاي باستاني، ھرچھ توانستند در مجموعھ

و نامھایي از قبیل فاون  كالسیك بھ كاخھا و باغھا راه یافتند و تا قرن نوزدھم در آنجاھا باقي ماندند؛
  .اند ھا ریشھ گرفتھ باربریني، تخت لودو ویزي و ھركولس فارنزه از آن مجموعھ

اي جدید و بغرنج یافتند، تمام رم  در نزدیكي حمامھاي تیتوس یك گروه مجسمھ ١۵٠۶وقتي كھ حفاران در 
جولیانو . میكالنژ نیز با او رفت یولیوس دوم جولیانو دا سانگالو را براي بررسي آن فرستاد؛. بھ وجددرآمد

یولیوس دستور » .این الئوكوئون است كھ در آثار پلیني وصفش آمده است«: ھمینكھ آن را دید، بانگ زد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



دوكاتو  ۶٠٠داد آن را براي كاخ بلودره بیاورند و بھ یابندة آن و پسرش یك مقرري سالیانھ بھ مبلغ 
چنین پاداشھایي . ي تا این اندازه ارزشمند شده بودندھاي باستان اعطا كرد؛ مجسمھ) دالر؟ ۵٠٠,٧(

یك سال بعد یكي از آنان پیكرة گروھي دیگري، ھركول باتلفوس كودك، یافت . ھنرپژوھان را تشویق كرد
شوق یافتن كتب خطي اكنون با عشق بازیابي و . و بزودي پس از آن آریادنة خفتھ از زیر خاك بیرون آمد

  در دوران پاپي او بود كھ. این دو احساس در لئو نیرومند بودند. ماھنگ شده بودحفظ آثار ھنر باستاني ھ

را یافتند؛ این دو مجسمة اخیر در موزة » تیبر«و » نیل«ھاي  بھ اصطالح آنتینوئوس و مجسمھ حفاران، آن 
ي، و سایر كاریھاي مدال توانست، جواھر و سنگھاي قیمتي، برجستھ لئو ھروقت كھ مي. واتیكان گذاشتھ شدند

خرید و آنھا را نیز در واتیكان قرار  آثار ھنري متفرق را، كھ زماني در تصرف خاندان مدیچي بود، باز مي
با حمایت لئو، و آغاز كردن از كارھاي قبلي فرا جو كوندو دیگران، یاكوپوماتسوكي و فرانچسكو . داد مي

برداري كردند  ھاي رومي پیدا كنند نسخھ ر ویرانھھایي كھ توانستند د آلبرتیني ظرف چھار سال از تمام كتیبھ
این كار واقعة ). ١۵٢١(و رونوشتھاي خود را تحت عنوان سخنان خوش دربارة شھر قدیم رم چاپ كردند 

  .بزرگي در تاریخ باستانشناسي بود

این نقاش جوان، با معاضدت . سرپرستي تحقیقات آثار عتیق منصوب كرد رافائل را بھ ١۵١۵لئو در 
در . اي تھیھ كرد طلبانھ اتسوكي، آندرئافولویو، فابیوكالوو، كاستیلیونھ، و دیگران، طرح باستانشناسي جاهم

اي بھ لئونوشت و از او مصرًا تقاضا كرد كھ اختیار كلیسا را براي حفظ تمام بقایاي آثار كھن  نامھ ١۵١٨
اما عاطفة مندرج در آن داراي طنین رافائل كلمات این نامھ ممكن است از آن كاستیلیونھ باشند، . بھ كار برد

  :است

بینیم، كھ  وقتي كھ الشة درھم كوفتة این شھر نبیل را مي… اندیشیم  چون بر الوھیت آن ارواح كھن مي
چھ بسیار پاپھا كھ ویران كردن و زشت نمودن … . شویم مادر و ملكة جھان است، تا چھ حد اندوھگین مي

گویم كھ تمامي این رم جدید،  من بجرئت مي. سایر بناھاي كھن را رخصت دادندھا، طاقھا، و  معابد، مجسمھ
نگریم، ھر قدر كھ زیبا باشند و با كاخھا، كلیساھا، و سایر بناھا آراستھ باشد، باآھكي  كھ اكنون ما بر آن مي

  …. استوار شده است كھ از مرمرھاي قدیم بھ دست آمده است

بر . دت ده سال اقامت رافائل در رم، تا چھ حد خرابي وارد آمده استرساند كھ، حتي در م این نامھ مي
در نامھ، این (كند  كند، خامي و خشونت سبكھاي رمانسك و گوتیك را مذمت مي تاریخ معماري مرور مي

ھاي تكامل و ذوق  یوناني را بھ منزلة نمونھ-، و نظامھاي رومي)اند دو سبك گوتیك و توتوني نامیده شده
كند كھ گروھي از كارشناسان تشكیل شود؛ رم بھ چھارده منطقھ، طبق  ؛ سرانجام پیشنھاد ميستاید مي

تقسیمي كھ در زمان قدیم توسط آوگوستوس مقرر شده بود، تقسیم شود؛ در ھر یك از آن مناطق بازرسي 
ي پس از آن مرگ زودرس رافائل، كھ بزود. دقیقي از بقایاي آثار كھن بھ عمل آید و یادداشت برداشتھ شود

  .مرگ لئو نیز واقع شد، این اقدام شایان را بھ تعویق انداخت

و برامانتھ نیز   این نفوذ بر برونللسكي، آلبرتي،. نفوذ بقایاي بازیافتھ در ھر رشتھ از ھنر و فكر احساس شد
تي و دوناتلو كوشش گیبر. وار از اشكال قدیم شد كارگر افتاد، تا اینكھ در آثار پاالدیو كامال موجب تقلید بنده

میكالنژ روش كالسیك را در . كرده بودند كھ كارھاي خود را براساس سبك كالسیك طرحریزي كنند
  بروتوس خود كامًال اجرا كرد، اما در بقیة آثار 

ادبیات االھیات مسیحي را بھ اساطیر مشركانھ تبدیل كرد . خویش عواطف غیر كالسیك خود را بھ كار برد
آمیز را بھ خود گرفت و  در نقاشي نفوذ كالسیك شكل موضوعات شرك. شین بھشت ساختو اولمپ را جان

خود رافائل، كھ خاطرش نزد . آمیز را وارد عرصھ كرد حتي در موضوعات مسیحي اشكال برھنة شرك
پاپھا گرامي بود، صورتھایي از پسوخھ، ونوس، و كوپیدو بر دیوارھاي كاخھا نقش كرد؛ و طرحھایي 

py  .ھاي ھزاران بنا در رم شدند آرابسك وسیلة پیرایش ستونھا، قرنیزھا، و كتیبھكالسیك و 
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لئو، تا مدتي . ھنر كالسیك پیروزي خود را بھ نحوي بس آشكار در كلیساي جدید سان پیترو نمایان ساخت
نگاه داشت، اما آن معمار پیر از مرض نقرس » سرپرست ساختمانھا«كھ توانست برامانتھ را بھ عنوان 

اما فراجو كوندو ده سال از . لیل شده بود، و فراجو كوندو مأمور شد كھ او را در طراحي یاري كندع
جولیانو دا سانگالو را، كھ او نیز ھفتاد سالھ بود، بھ  ١۵١۴لئو در ژانویة . برامانتة ھفتادسالھ بزرگتر بود

رخواست كرد كھ آن كار را بھ برامانتھ در بستر مرگ مصرًا از پاپ د. رھبري عملیات ساختماني گماشت
رافائل  ١۵١۴لئو درخواست او را پذیرفت و در اوت . دست یك مرد جوان، مخصوصًا رافائل، بسپارد

رافائل چندي با شوق، دركاري كھ با طبعش . جوان و فراجو كوندو پیر را سرپرست ساختمانھا كرد
از عشق بھ «در رم كار نخواھد كرد، و این ناسازگار بود، مانند یك معمار كاركرد؛ گفت كھ از آن پس جز 

او كالم خود را با فروتني » .یعني بزرگترین ساختماني كھ انسان تاكنون دیده است… بناي سان پیترو بود
  :دھد معمول خویش چنین ادامھ مي

 ھزینة این ساختمان بھ چند میلیون دوكاتو طال بالغ خواھد شد، در صورتي كھ پاپ فرمان داده است فقط
او مرا با راھب مجربي ھمكار كرده كھ سن . اندیشد چیز این كار نمي او بھ ھیچ . دوكاتو بپردازند ۶٠،٠٠٠

تواند زیست كند، و از  كند كھ این راھب بیش از این نمي پاپ احساس مي. او از ھشتاد فراتر رفتھ است
مند شوم و  شخیص بھره مآبش تصمیم گرفتھ است كھ من از تعلیمات آن ھنرمند رو حضرت قدسي  این

… . ورزیدگي بیشتري در ھنر معماري، كھ آن راھب بر تمام اسرار زیبایي آن عمیقًا آگاه است، كسب كنم
  .گوید پذیرد و در بارة ساختمان با ما بتفصیل سخن مي حضور مي پاپ ھر روز ما را بھ

گیري  الو از گروه طراحان كنارهمرد، و در ھمان روز جولیانو دا سانگ ١۵١۵فراجوكوندو در اول ژانویة 
رافائل، كھ حال در رأس گروه قرار گرفتھ بود، طرح زمیني برامانتھ را با یك طرح صلیب التیني كھ . كرد

برادر زادة (بازوھاي آن نامساوي بودند عوض كرد، و گنبدي براي آن طرح كرد كھ آنتونیو سانگالو 
آنتونیو، بھ ھمترازي رافائل، بھ ریاست  ١۵١٧در . است ثابت كرد براي ستونھایش خیلي سنگین) جولیانو

ھاي نقاشي بود،  آمد؛ و رافائل، كھ غرق مشغلھ حال در ھر قدم مشاجره پیش مي. معماري منصوب شد
درھمان اوان بودجة لئو تحلیل رفت، سعي كرد كھ با صدور . شوق خود را در آن كار معماري از دست داد

ھ دست آورد، و در نتیجھ خودرا گرفتار نھضت اصالح دیني آلمان یافت ھا پول بیشتري ب آمرزشنامھ
)١۵١٧.(  

  . بھ تصدي آن برگزیده شد ١۵۴۶نكرد، تاھنگامي كھ میكالنژ در  پیترو پیشرفت مھمي ساختمان سان

VI – میكالنژ و لئو دھم  

یولیوس دوم براي تكمیل مقبرة خود، بھ مقیاسي كوچكتر از آنچھ میكالنژ طرح كرده بود، پول كافي در 
آن ھنرمند در سھ سال اول سلطنت لئو روي آن آرامگاه كاركرد و . اختیار كارگزاران خویش گذارده بود

آرامگاه باقي مانده است بیشتر آنچھ از آن . مزد گرفت) دالر؟ ٧۶,٢۵٠(دوكاتو  ۶,١٠٠از كارگزاران لئو 
شاید دراین دوره ھمراه با مجسمة عیساي برخاستھ متعلق بھ كلیساي سانتاماریا سوپرا مینروا، ساختھ شده 

اي  نامھ. دھد كھ بعدًا با میانبندي از برنز پوشانده شد اي را نشان مي این مجسمھ پھلوان زیباي برھنھ. باشد
گوید كھ سینیورلي چگونھ بھ كارگاه ھنري او آمد و ھشتاد  ، مينوشتھ شده ١۵١٨از میكالنژ، كھ در مھ 

او مرا درحال كار «: افزاید آنگاه چنین مي. را ھرگز پس نداد از او قرض كرد و آن) دالر؟ ٨٠٠(جولي 
این مجسمھ » .برمجسمة مرمریني یافت كھ چھار ذراع ارتفاع داشت و دستھایش از پشت بستھ شده بود

بایست شھرھا یا  ھایي كھ مي بودند، یعني ساختھ) زندانیان(یا كاپتیوي ) اسیران(جوني ظاھرًا یكي از پری
: اي در موزة لوور مناسب این وصف است مجسمھ. ھنرھاي اسیر شده بھ دست پاپ جنگجو را مجسم كند

 یك ھیكل عضالني كھ فقط لنگي بھ كمر دارد و دستھایش چنان محكم بھ عقب بستھ است كھ ریسمانھا در
بند باریك جامة دیگري ندارد؛ در  اند؛ در نزدیكي آن اسیر ظریفتري است كھ جز یك سینھ گوشت فرو رفتھ

آمیز ندارد؛ اعضاي بدن از حیث سالمتي و زیبایي ھماھنگند؛  این مجسمھ ساختمان عضالت جنبة اغراق
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ًا براي ستونھاي زن پیكر چھار بردة نیمھ تمام در آكادمي فلورانس ظاھر. اي است از كمال یوناني نمونھ
شود  پیترو در وینكولي تشكیل مي مقبرة نیمھ تمام در كلیساي سان. اند روبناي مقبره در دست ساختمان بوده

  عفریتي با اندام نامتناسب، - كاري ظریف، و یك موسي نشستھ از یك تخت زیباي حجیم، ستونھایي با كنده
اگر ما شرح باور . ھ الواح شریعت را در دست داردداراي ریش دوشاخ و ابروي خشمناك، درحالي ك

این «شدند تا  نكردني وازاري را بپذیریم، باید بگوییم كھ یھودیان ھر شنبھ وارد آن كلیساي مسیحي مي
در سمت چپ موسي » .مجسمھ را بپرستند، نھ بھ عنوان كار دست انسان، بلكھ بھ منزلة یك شيء االھي

زندگي فعال و «ھایي كھ میكالنژ  مجسمھ - اي از راحیل است راستش مجسمھاي از لیئھ، و در سمت  مجسمھ
اي نامتناسب از طرف دستیاران  ھاي باقیماندة مقبره با بیعالقگي در مجموعھ مجسمھ. نامید مي» اندیشمند

اي است از حضرت مریم، و در پایین آن یك مجسمة  در باالي مجسمة موسي پیكره: اند میكالنژ ساختھ شده
تمامي این مقبره مجموعة بیتناسبي است كھ از كار مقطع در . مھ خوابیده از یولیوس دوم با تاج پاپينی

  .مغشوش، ستبر، نامتوافق، و سخیف: بھ وجود آمده است ١۵۴۵تا  ١۵٠۶سالھاي متفرق از 

م كردن محتمال طي اقامتش در فلورانس فكر تما –ھا در حال ساختھ شدن بودند، لئو  وقتي كھ این مجسمھ
این آرامگاه مدیچي بود كھ مقابر كوزیمو، لورنتسو، و . پروراند كلیساي سان لورنتسو را در سر مي

برونللسكي كلیسا را بنا كرده، اما نماي آن را ناتمام . شد بسیاري از دیگر اعضاي خانواده را شامل مي
ندرئا، و یاكوپوسانسووینو خواست تا آنیولو، آ/لئو از رافائل، جولیانو دا سانگالو، باتچو د. گذاشتھ بود

میكالنژ، ظاھرًا بھ صرافت طبع، طراحي از جانب خود فرستاد كھ . طرحھایي براي جلوگاه كلیسا بسازند
خاطر منصرف ساختن میكالنژ از  توان بھ لئو آن را بھ منزلة بھترین طرح پذیرفت؛ بنابراین، پاپ را نمي

فلورانس فرستاد، او از آنجا بھ  لئو او را بھ. اند انكھ بعضي كردهچن –ساختمان مقبرة یولیوس مالمت كرد 
میكالنژ، پس از بازگشت بھ فلورانس، دستیاراني براي . كارارا رفت تا مرمر مورد لزوم را تحصیل كند

آن كار انتخاب كرد، با آنان نزاع نمود، و اخراجشان كرد؛ آنگاه بھ طرزي غیرفعال دربارة نقش نامأنوس 
كاردینال جولیو د مدیچي، پسر عم لئو، مقداري از . او محول كرده بودند بھ اندیشھ نشست ي كھ بھمعماری

. مرمرھاي بیمصرف مانده را بھ كلیساي جامع تخصیص داد؛ میكل بھ خشم آمد، اما باز طفره رفت
عده بھ آن لئو وي را از پیمان آزاد كرد، و حساب پولھایي را كھ بھ رسم مسا) ١۵٢٠در سال (سرانجام 

وقتي سباستیانو دل پیومبو از پاپ تقاضا كرد بھ میكالنژ مأموریتھاي . معمار پرداختھ شده بود نیز نخواست
: داد، اما بھ مخاطب خود گفت او تفوق میكالنژ را در ھنر تشخیص مي. دیگر بدھد، لئو عذر خواست

سباستیانو » .شود با او ساخت جھ نميانگیزي است و بھ ھیچ و بینید، او مرد وحشت چنان كھ خود شما مي«
مآب گفتم كھ رویة  من بھ حضرت قدسي«: جریان این مكالمھ را بھ دوستش گزارش داد، و چنین افزود

كس نرساند و تنھا وفاداري و پایداري شما، در كاري كھ خود را وقف آن  انگیز شما ضرري بھ ھیچ وحشت
  ».سازد مي انگیز اید، شما را در نظر دیگران وحشت نموده

ساخت؟ در درجة اول كارمایة او بود، یك نیروي تباه كننده  انگیز مي چیز این شخص مشھور را وحشت چھ
سن ھشتادونھ سالگي رسانید؛ ثانیًا  كرد كھ او را بھ داد و ضمنًا چندان حفظ مي كھ جسم میكالنژ را عذاب مي

شد، و ھرچیز  رھنمون مي - ھنر -بھ یك منظورگرفت  اي كھ آن كارمایھ را در كنترل خویش مي قدرت اراده
اي كھ توسط یك ارادة متحد سازنده رھبري شود ھمواره نشانة نبوغ  كارمایھ. گرفت دیگر را نادیده مي

آویخت، و با خشم چكش و مغار  طلبید، بر آن مي اي كھ سنگ بیشكل را بھ مبارزه مي آن كارمایھ. است
ارزش ولي   ، ھمان قدرتي بود كھ دامن كشان و غضبناك بر ذخایر بيداد زد تا بھ آن شكل و اھمیت مي مي

اندیشید، و كورانھ با عبور از  گذشت، ھیچ بھ لباس و پاكیزگي و تواضعات سطحي نمي جذاب زندگي مي
عھدھاي شكستھ، دوستیھاي نقض شده، سالمت ناقص شده، و باالخره روحیة تحلیل رفتھ، كھ جسم و روح 

رفت؛ اما نتیجة كار او با ھمة این علتھا عبارت بود از  ھ سوي مقصود پیش ميكرد، ب را خرد مي
  او. ھا، و برخي از بھترین معماریھاي زمان ممتازترین نقاشیھا، برترین مجسمھ

است پدید خواھم  اگر خداوند مدد كند، من عالیترین اثري را كھ ایتالیا تا بھ حال دیده«: گفت خود چنین مي
py  ».آورد
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درخشید، میكالنژ كمتر از ھركس دیگر جلب  ھا مي كھ از حیث زیبایي اشخاص و شكوه جامھدرعصري 
ھایي پھن، اندامي باریك، سري بزرگ، ابرواني باال جستھ، گوشھایي   قدي متوسط، شانھ. كرد توجھ مي

یك بیني اي تیره و درھم رفتھ،  ھایي برون جستھ در جلو گوشھا، چھره ھا، شقیقھ بیرون زده از پس گونھ
. این بود میكالنژ در ریعان شباب - شكستھ، چشماني ریز و تیزنگاه، و زلف و ریشي نیمھ خاكستري داشت

شد، وگویي نیمي از اندرز  پوشید كھ تقریبًا جزئي از تنش مي كرد و آن را چندان مي لباسي كھنھ در بر مي
ش از تنت در بیاور، اما تنت را ازشستن خویش برحذر باش؛ چرك را با مال«: كرد پدرش را اطاعت مي

آنچھ در . جویي، بلكھ با خست زیست؛ نھ تنھا با صرفھ سان مردي بینوا مي گرچھ ثروتمند بود، بھ» .مشوي
در بولونیا او و سھ كارگرش در یك . كرد خورد، و گاه شام را با یك تكھ نان سر مي یافت مي دسترس مي

ھنگامي كھ در عنفوان نیرومندي بود، «: گوید كوندیوي مي. خوابیدند زیستند و دریك بستر مي اطاق مي
كند، زیرا استعداد مزمني بھ گرفتگي  ھایش را نیز نمي رفت و حتي چكمھ معموال با لباس بھ رختخواب مي

كند، پوست  داشت كھ وقتي آنھارا مي پا مي ھایش را چندان بھ در بعضي ازفصلھا چكمھ… . عضالت داشت
بیعالقگي او بھ كندن لباس فقط براي این بود كھ «: گوید چنانكھ وازاري مي» .آمد ميپایش باچرم بیرون 

  ».مجبور بھ دوباره پوشیدنش نباشد

بالید، بینوایان را بھ اغنیا، مردم ساده را بھ روشنفكران، و  درحالي كھ بر نسب فرضي عالي خود مي
بیشتر عایدي خود را صرف نگاھداري بستگان . داد كارگران را بھ تنعم و تجمل دولتمندان ترجیح مي رنج

یافت؛  ناپذیر مي داشت؛ صحبت پوچ با اذھان درجة سوم را تحمل تنھایي را دوست مي. كرد اش مي بیكاره
كرد؛ توجھي بھ زنان زیبا نداشت؛ و در نتیجة قناعت ثروتي  ھرجا كھ بود، رشتة افكار خود را دنبال مي

دار نشده است، چنین  كرد از اینكھ چرا میكالنژ زن نگرفتھ و بچھوقتي كشیشي اظھار تأسف . اندوخت
اما دربارة . من بیش ازحد زن درھنر خود دارم، و آن ھم بھ قدركافي مرا رنج داده است«: پاسخ گفت

» .اطفال، باید بگویم كھ آثار من كودكان منند؛ و اگر زیاد ارزنده نباشند، الاقل چندي باقي خواھند ماند
او مردان را، ھم براي مصاحبت وھم براي . توانست تحمل كند را دراطراف خانھ نیز نميوجود زن 

كرد، اما ھمواره در موضع مادري نھ در فتاني  زنان را نقاشي مي. نھاد كارھاي ھنري خود، رجحان مي
ر درخشان شباب؛ جالب توجھ است كھ ھم او و ھم لئوناردو ظاھرًا نسبت بھ زیبایي جسماني زن، كھ د

موجب آن  شاھدي در دست نیست كھ بھ. بسیاري از ھنرمندان منشأ و مجسمة جمال است، غیرحساس بودند
در كارارا . رسید بتوان میكالنژ را ھمجنسگرا دانست؛ ظاھرًا تمام كارمایة او در كار وي بھ مصرف مي

كرد؛ و  ھنمایي ميگذراند و سنگتراشان و راھسازان را را تمام روز را از صبح زود بر پشت اسب مي
  ھا شبھا در كلبة خویش، در نور چراغ، نقشھ

ھایي  دوره. نمود داد، وطرح كارھاي روز بعد را تھیھ مي كرد، محاسبة مخارج را انجام مي را بررسي مي
گرفت و ھر چیز دیگر، حتي  اما ناگھان تب خالقیت دوباره او را مي  از سستي و كندي ظاھري داشت؛

  .شد اعتناییش واقع مي غارت رم، مورد بي

ندرتًا «. ھرچند دوستان وفاداري داشت  كرد، چون در كار مستغرق بود، وقتي براي دوستیابي پیدا نمي
بھ مصاحبت با نوكر وفادار خود فرانچسكو دلیي » .خورد دوستي یا شخص دیگري بر سر میز او شام مي

دھشھاي میكل، . ش شریك بود، قانع بودكرد و در بستر وپنج سال مواظبتش را مي امادوري، كھ بیست
در مورد سایرین، میكالنژ . فرانچسكو را مردي ثروتمند ساخت، و آن ھنرمند از مرگ او دلشكستھ شد

پروجینو را . شد رنجید، و بھ ھركس ظنین مي كرد، زود مي خوي بد و زبان تندي داشت، بشدت انتقاد مي
پدرت شبھا «: گفت ابلوھاي فرانچا بھ پسر زیباي او چنین ميخواند، و عقیدة خود را دربارة ت دیوانھ مي

گرچھ آن دو ھنرمند . برد كامیابي و محبوبیت رافائل رشك مي بھ» .سازد تا روزھا صورتھاي بھتري مي
كردند، حامیانشان معاند یكدیگر بودند، و یاكوپو سانسووینو نامة توھین آمیزي براي  یكدیگر را احترام مي

اتفاقًا » .خدا لعنت كند آن روزي را كھ تو از كسي خوب گفتھ باشي«: و در آن چنین گفتمیكل فرستاد 
: چھرة دوك آلفونسو فرارا را دید، گفت ھنگامي كھ تك. چنین روزھایي در زندگي میكالنژ وجود داشت

تند و خیم  خوي» .وجود آورد، فقط تیسین سزاوار نام نقاش است گمان نداشتم كھ ھنر بتواند چنین اثري بھ«
شد؛ و در سنین پیري ترس دوزخ  گاه تا سرحد جنون مالیخولیایي مي. العمر او بود اش مصیبت مادام تیره
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داد تا خداي  پنداشت، و بھ دختران فقیر جھاز مي داد كھ حتي ھنرخود را ھم گناه مي چندان آزارش مي
اكنون پانزده سال از »  :آن چنین گفتاي بھ پدر خود نوشت و در  نامھ ١۵٠٨در . خشمناك را خرسند سازد

پس از آن نامھ نیز ساعات » .گذرد ام مي آن زماني كھ من یك ساعت از سالمت مزاج برخوردار بوده
  .وھشت سال دیگر در پیش داشت زیادي از صحت برخوردار نبود، ھرچند ھنوز پنجاه

VII – ١۵٢٠ - ١۵١٣:رافائل و لئو دھم  

داشت، و تا  االخالق را دوست مي ین سبب از خود راند كھ مردان وزنان متعادللئو، میكالنژ را تاحدي بھ ا
اي ھم بھ این جھت كھ عشق زیادي بھ معماري، یا ستبري در ھنر نداشت؛ او یك قعطھ گوھر را  اندازه

ال لئو كارادوسو، سانتي دي كو. داد یك بناي یادگاري ترجیح مي  یك كلیساي جامع، و یك مینیاتور را بھ بھ
كاري مدالي،  سابا، میكلھ ناردیني، و عدة زیادي از زرگران دیگر را بھ كار جواھرسازي، برجستھ

اي از  بھ ھنگام مرگ، مجموعھ. داشت سازي، و ساختن ظروف مقدس مشغول مي سازي، سكھ  مدالیون
بند گوھرنشان  ینھسنگھاي قیمتي، یاقوت، یاقوت كبود، زمرد، الماس، مروارید، تاج پاپي، كاله اسقفي، و س

  دوكاتو ٢٠۴,۶۵۵بھ جاي گذاشت كھ 

باید متذكر بود كھ بیشتر اینھا را از اسالف خود بھ ارث برده . ارزش داشتند) دالر ٠٠٠،۵٠٠،٢بیش از (
  .بود دادند كھ از تأثیر كاھش قیمت پول رایج مصون مي بود و قسمتي از خزانة پاپ را تشكیل مي

ھ رم دعوت كرد، اما رافائل تقریبًا تنھا فردي بود كھ لئو بھ او لطف لئو در حدود بیست نقاش را ب
فرا بارتولومئو در . است، اخراج كرد» وقت تلف كن«بھ این عنوان كھ  لئوناردو را آزمود و، . ورزید مي

اما ھوا و ھیجان رم با طبع او   وارد رم شد و یك پطرس حواري و یك بولس حواري نقاشي كرد؛ ١۵١۴
داشت،  لئو كار سودوما را دوست مي. فلورانسي خود بازگشت ر درآمد و بزودي بھ آرامش صومعة ناسازگا

سباستیانو دل پیومبو . كرد كھ آن ھرزة بیپروا را اجازه دھد آزادانھ در واتیكان بگردد اما ندرتًا جرئت مي
  .د مدیچي، در اختیار گرفتھ بود را پسر عم لئو، جولیو 

داشتني بودند  طلباني دوست ھر دو لذت. خالق و ھم از جھت ذوق، با لئو توافق داشترافائل، ھم از حیث ا
لئو . پرداختند كردند كھ بھ بازي مي قدر سخت كار مي اما ھر دو ھمان كھ مسیحیت را لذتبخش ساختھ بودند؛ 

لگو براي تكمیل نقاشي مسكن شخصي پاپ، طرح ا  :آن ھنرمند با نشاط را با تكالیف زیادي مشغول داشت
و حفظ ھنر   سان پیترو،  تزیین تاالرھاي جلوباز واتیكان، ساختمان كلیساي  سیستین، ھاي نمازخانة  فرشینھ
رافائل این مأموریتھا را با نشاط و ذوق انجام داد، و عالوه بر آن براي نقاشي بیست تصویر . كالسیك
ھایي كھ ھر یك از آنھا ثروت  چھره و تك آمیز، پنجاه تصویر حضرت مریم، چند رشتھ فرسكو شرك مذھبي، 

لئو از خدمتگزاري او سوء استفاده كرد و از او درخواست . و شھرت براي او در بر داشت وقت پیدا كرد
نمود كھ جشنھایي ترتیب دھد، مناظري براي دكوراسیون تئاتر نقاشي كند، و شبیھي از یك فیل محبوب 

  .مرگ زودرسي براي رافائل پیش آورد و ھمچنین عشق،  شاید كار زیاد،. بسازد

كھ مثل پدر … عمو سیمونة عزیز«اي بھ  در نامھ. اما او اكنون در عنفوان نیرومندي و ریعان سعادت بود
را براي تجرد ممتدش مالمت كرده بود، با خوي خوشي آكنده از ) رافائل(كھ او » نزد من گرامي ھستي،

  :نویسد اعتماد بھ نفس چنین مي

ازدواج باید بگویم كھ من ھر روز خرسندم از اینكھ كسي را كھ شما براي من برگزیده بودید، یا  رة اما دربا
و یقین دارم كھ شما اكنون … ام در این مورد، من از شما عاقلتر بوده. ام در حقیقت ھر كس دیگر را، ندیده

و   دوكاتو دارم، ٣,٠٠٠ اي معادل من در رم سرمایھ. باید تشخیص دھید كھ وضعم ھمین طور بھتر است
دوكاتو براي  ٣٠٠حضرت قدسي مآب مواجبي معادل . دوكاتو بیش از آن ۵٠یك عایدي مطمئن بھ مبلغ 

. ام برقرار كرده است كھ تا عمر دارم از من بریده نخواھد شد نظارت بر تجدید ساختمان سان پیترو درباره py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



من تزیین یك تاالر بزرگ را براي . دھند ميخواھم بھ من  عالوه بر این، آنچھ براي كارھایم مي… 
عموي   بھ این ترتیب،. كراون طال دریافت كنم ١,٢٠٠ام، و براي این كار باید  حضرت قدوسیش آغاز كرده

  .ام بینید كھ من افتخاري براي خانواده و كشورم فراھم كرده مي  عزیزم،

ریشي مشگین گذاشتھ   پوشاندن جواني خود،شاید براي . ویك سالگي بھ خیل مردان آگاه وارد شد در سي
دوكاتو خریده  ٣,٠٠٠و حتي شكوه، در كاخي كھ توسط برامانتھ ساختھ شده و بھ   رافائل با راحتي،. بود

ھنگام حضورش در واتیكان، با موكب . مانست اش بھ لباس یك شریفزادة جوان مي جامھ. كرد بود زندگي مي
شما ھمچون سرداري با »  :میكالنژ او را مالمت كرد و گفت. ه بودمجللي از شاگردان و مراجعان ھمرا

او ھنوز » .گردید، مثل یك دژخیم و شما ھم تنھا مي«: و رافائل پاسخ داد  ؛»روید كوكبھ بھ ھر سو مي
چگونھ (جواني خوش طبع، و از حسد آزاد بود، اما عشق بھ رقابت داشت، بھ قدر سابق متواضع نبود 

كرد، و حتي  اما ھمواره براي دیگران امیدبخش بود؛ بھ دوستانش شاھكارھایي اھدا مي) توانست باشد؟ مي
ممكن بود بھ نحوي   اما، بر حسب مورد،. نمود دوم و سوم نقش حامي را ایفا مي  نسبت بھ نقاشان درجة

كھ از تصویرھاي كردند بر آن شدند  وقتي دو كاردینالي كھ از كارگاه ھنري او دیدن مي. گو باشد زننده بذلھ
از این امر «: او چنین پاسخ داد –ھاي حواریون خیلي سرخ است  مثًال گفتند كھ چھره - او ایراد بگیرند

توان تصور كرد كھ وقتي اینان ببینند  تعجب نكنید، عالیجنابان؛ من آنھا را عمدًا چنین رسم كردم؛ آیا نمي
ھذا تصحیحاتي را كھ  مع» ان سرخ خواھند شد؟كلیسا تحت حكومت كساني مثل شماست، از خجلت در آسم

او . ھایي كھ براي كلیساي سان پیترو رسم كرده بود پذیرفت؛ مثال در نقشھ شد بدون نفرت مي در كار او مي
آنكھ از استقالل و  ھاي عالي ھنرشان تھنیت گوید، بي اي از نقاشان را با تقلید از جنبھ توانست عده مي

  .راي اینكھ خودش باشد، بھ تنھایي احتیاج نداشتب. اصالت اثر خود بكاھد

توانست  اگر او بشدت مجذوب زیبایي زنان نشده بود، نمي. كرد اخالقیات او كامال با رفتارش تطبیق نمي
او یك گروه . غزلیاتي در پشت نقاشیھاي خود براي كتاب مناظره نوشت. آنان را با آن جذابیت نقاشي كند

التذاذ از چنین  اندیشید كھ یك چنین ھنرمند بزرگي حق حتي خود پاپ ظاھرًا ميمعشوقھ داشت، اما ھر كس 
اي كھ در دو  ومرج جنسي رافائل، ظاھرًا در جملھ وازاري پس از وصف ھرج. سرگرمیھایي را دارد

كساني كھ از زندگي «: آن جملھ چنین است. گوید، متوجھ تناقص گویي خود نشد صفحھ بعد مي
وقتي كاستیلیونھ از رافائل پرسید مدلھاي » .كنند، در آسمان پاداش خواھند یافت قلید مياو ت  پرھیزكارانة

زنان زیبایي را كھ نقاشي كرده از كجا یافتھ است، او پاسخ داد كھ آنھا را در تصور خود از عناصر 
ھایي  ن نمونھزیادي از چنی  عدة مختلف زیباییھایي ساختھ كھ در زنان مختلف دیده است؛ از این رو او بھ

ھذا، مایة سالم وجانپروري درخوي و كارھایش ھست؛ در زندگي ھنریش یكپارچگي،  مع. احتیاج داشت
او بھ . آرامش، و صفایي در میان كشمكشھا، انشعابھا، حسادتھا، و تھمتھاي آن عصر وجود دارد

كرد كھ رقابتھاي  شاید احساس ميسیاستھایي كھ نزدیك بود لئو و ایتالیا را بھ تباھي كشانند اعتنایي نداشت؛ 
ارزش و یكنواخت تاریخ است و ھیچ چیز جز اخالص بھ  احزاب و كشورھا براي قدرت و امتیاز، بازي بي

  .خیر، زیبایي، و حقیقت مھم نیست

در . خدمت زیبایي قانع ساخت  رافائل پیگیري از حقیقت را بھ ارواح متھورتر واگذارد، و خود را بھ
و براي مصور  - با یك ھوس ناگھاني. سلطنت لئو، تزیین تاالر الیودورو را ادامھ دادنخستین سالھاي 

دیواري اصلي اطاق، مالقات تاریخي آتیال و لئو  یولیوس براي دومین نقاشي –ساختن طرد بربرھا از ایتالیا 
داده بود كھ لئو نقاشي رافائل ھنگامي بھ لئو اول وجنات یولیوس دوم را ). ۴۵٢(اول را انتخاب كرده بود 

موفقتر از این تصویر . تصویر مورد تجدید نظر قرار گرفت و لئو، لئو شد. دھم بھ مسند پاپي جلوس كرد
در اینجا . جمعي، تابلو كوچكتري است كھ رافائل در طاق باالي پنجرة ھمان اطاق نقاشي كرد بزرگ دستھ

یالن، موضوع نجات پطرس را از زندان، پاپ جدید، شاید براي یادبود فرارش از دست فرانسویان در م
رافائل تمام ھنروري تركیبي خود را براي دادن وحدت و حیات بھ . وسیلة یك فرشتھ، پیشنھاد كرد بھ

چپ   در سمت: صحنھ تقسیم كرده بود بھ كار برد داستاني كھ جایگاه پنجرة اطاق نقاشي آن را بھ سھ 
اي درحال بیداركردن پطرس است، و در سمت راست، آن  ھشوند، در باال فرشت نگھبانان خفتھ دیده مي

اي كھ شبستان را  درخشندگي فرشتھ. برد سوي آزادي مي فرشتھ، حواري خواب آلود و حیرتزده را بھ
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كند؛ و ھالل ماه، كھ ابرھا را سفید  تابد و چشمشان را كور مي سازد بر سپر سربازان مي روشن مي
  .كند بررسي نور بھ یك صحنة تماشایي تبدیل ميسازد، این منظره را از لحاظ  مي

برامانتھ بدون اجازة میكالنژ دوست خود . آن ھنرمند جوان در فراگرفتن ھرشیوة جدید ولعي خاص داشت
رافائل بشدت تحت تأثیر . را براي دیدن فرسكوھاي سقف نمازخانة سیستین، قبل از اتمام آنھا، برده بود

اي احساس كرد  ھنوز با غروري ھمراه بود، خود را در حضور نابغھ شاید، با خضوعي كھ. قرار گرفت
او خود را بھ آن . كھ صاحب نبوغي برتراز خودش بود، ھرچند كھ از لطف ظاھر كمتر برخوردار بود

ھنگام رسم فرسكوھاي اطاق ھلیودوروس در وجودش جریان یابد و در موضوعھا  نفوذ جدید واگذاشت تا بھ
ظھور خداوند بھ نوح، قرباني ابراھیم، رؤیاي : این تصویرھا عبارتند از. دھد و شكلھا وي را یاري

این نفوذ بار دیگر خود را در تصویر اشعیاي نبي، كھ براي كلیساي سانت . زار آتش گرفتھ یعقوب، و بوتھ
  .دھد آوگوستینوس نقاشي كرد، نشان مي

سوزي بورگونامیده  تاالر آتش اش بھ عمده رافائل كاردر اطاقي را آغاز كرد كھ از روي تصویر ١۵١۴در 
فقط با ساختن عالمت   ،)٨١۶-٧٩۵(گوید كھ چگونھ پاپ لئو سوم  یك افسانة قرون وسطایي مي. شود مي

كرد  تھدید بھ سوختن مي -اي از روم كھ برگرد واتیكان قرار داشت یعني ناحیھ -صلیب، آتشي را كھ بورگو
ي این نقاشي دیواري را تھیھ كرده و نقاشي آن را بھ شاگردش جان شاید رافائل فقط الگو. خاموش ساخت

بھترین سبك   بااین حال، تركیب آن نقاشي بسیار نیرومند است و بھ. فرانچسكو پني واگذار كرده بود 
با اختالط داستان كالسیك و مسیحي، رافائل در سمت چپ یك آینیاس شكیل . داستاني رافائل رسم شده است

  یدو عضالني كش

وجھ كامل  مرد برھنة دیگر، كھ بھ   یك. برد كھ پدر پیر اما عضالني خود، آنخیسس، را بھ محل امني مي
رسم شده است، از باالي دیوار آن ساختمان مشتعل آویختھ و آمادة افتادن است؛ نفوذ میكالنژ دراین سھ 

باالي دیوار آویزان شده تا طفل  رافائلیتر از آن، یك مادر بھ ھیجان آمده است كھ از. برھنھ آشكار است
میان ستونھاي . مردي بسپارد كھ روي نوك پا بلند شده و دست خود را از پایین دراز كرده است خود را بھ

دھد كھ قطع  طلبند، و پاپ از ایوان آھستھ بھ آتش فرمان مي عظیم گروھھایي از زنان از پاپ یاري مي
  .ة خویشتن استاینجا رافائل ھنوز در رأس خط و حرف. شود

مانده در اطاق، رافائل الگوھایي رسم كرد؛ و شاید در این كار حتي مورد یاري  براي تصویرھاي باقي
از روي این الگوھا، پرینو دل واگا در باالي پنجره سوگند لئو سوم را نقاشي . شاگردانش نیز قرار گرفت

؛ بر دیوار خروجي یك )٨٠٠(سازد  ه بري ميدر آن تابلو لئو سوم خود را در برابر شارلماني از گنا. كرد
نبرد اوستیا را رسم كرد كھ  –تنھا فرد برجستة رمي در ھنر رنسانس  –شاگرد بزرگتر او، جولیو رومانو 

اعراب مھاجم را عقب نشاند ) رسد كھ بھ طرز قابل توجھي شبیھ لئو دھم بھ نظر مي(در آن لئو چھارم 
دست او تصویرھایي آرماني از سالطین رسم كردند كھ  چیره ؛ و در فضاھاي دیگر، شاگردان)٨۴٩(

در یك تك چھرة نھایي، تاجگذاري شارلماني، لئو دھم، لئو سوم . بخوبي شایستة نماینده شدن در كلیسا بودند
شود؛ و فرانسواي اول، كھ در اینجا مثل شارلماني نقاشي شده است، در قیافة دیگري بھ آرزوي خود،  مي

این تصویر نمایانندة مالقات لئو با فرانسوا در بولونیا در یك سال قبل . رسد پراطوري باشد، ميكھ نیل بھ ام
  . است) ١۵١۶(

رافائل چند طرح مقدماتي براي تاالر چھارم كھ تاالر قسطنطین نام داشت تھیھ كرد؛ این نقاشي پس از 
و را وادار كرد كھ بھ تزیین مرگ او تحت حمایت كلمنس ھفتم انجام گرفت؛ در ھمان اوان لئو دھم ا

تاالرھاي جلوبازي دست بزند كھ توسط برامانتھ ساختھ شده بود تا حیاط سان داماسوس را در واتیكان 
خود رافائل ساختمان این تاالرھا را تمام كرده بود؛ حال او براي سقف یك تاالر پنجاه و دو . احاطھ كند

كار . نمایاند قدس را از بدو خلقت تا واپسین داوري ميكھ داستان كتاب م) ١۵١٩-١۵١٧(فرسكو رسم كرد 
فرانچسكو پني، پرینو دل واگا، پولیدورو كالدارا دا كاراوادجو، و چندتن دیگر  نقاشي بھ جولیو رومانو، جان

واگذار شد؛ درحالي كھ جوواني دا اودینھ ستونھاي چھارگوش و زیرسوھاي طاقھا را با تصاویر و نقوش 
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دادند كھ قبال بر  این فرسكوھا گاه موضوعاتي را مورد استفاده قرار مي. رنگ تزیین كردآرابسك با گچ و
تر كھ طالب  تر و با نشاط سقف نمازخانة سیستین انجام گرفتھ بودند، اما با دستي سبكتر و باروحي ساده

فرزندانشان كھ از  مانند آدم و حوا و  :جست عظمت یا تعالي نبود، بلكھ حوادث دلپذیري از داستانھا را مي
گیرند، مالقات سھ فرشتھ با ابراھیم، اسحاق در حال در آغوش كشیدن رفقھ، یعقوب  میوة بھشت بھره مي

  وراحیل برسرچاه، یوسف وزن فوطیفار، پیدا شدن موسي،

 توانند با نقاشیھاي میكالنژ قابل مقایسھ این نقاشیھاي كوچك البتھ نمي. داوود و بتشبع، و ستایش شبانان
دنیایي از لطف زنانھ، نھ نیروي مردانھ؛ آنھا نشانة رافائل سبكدل  -باشند؛ زیرا دنیا و نوع آنھا متفاوت است

  .در آخرین پنج سال زندگي وي ھستند، و تصاویر سقف نمازخانة سیستین نشانة میكالنژ در اوج قدرتش

پس از انتصابش بھ . برد ك ميشاید لئو كمي بر آن سقف، و مجدي كھ برسلطنت یولیوس نشانده بود، رش
فكر افتاد كھ خاطرة سلطنت روحاني خودش را، با آراستن دیوارھاي نمازخانة سیستین با  مقام پاپي، بھ   

در ایتالیا بافندگاني نبودند كھ بتوانند با نساجان فالندري برابري كنند، ولئو فكر كرد . فرشینھ، جاودان سازد
كھ ده ) ١۵١۵(او آن ھنرمند را مأمور كرد . ھ بارافائل ھمتراز باشندكھ در فالندر نقاشاني نیستند ك

تا از این زیرطرحھا توسط روبنس در   ھفت. ھاي كتاب اعمال رسوالن رسم كند زیرطرح از صحنھ
كھ اكنون در موزة ویكتوریا و البرت ) ١۶٣٠(بروكسل براي چارلز اول، پادشاه انگلستان، خریداري شدند 

رافائل در اینجا تمام معلومات . اند اینھا جزو جالبترین نقاشیھایي ھستند كھ تاكنون ساختھ شده. لندن موجودند
تركیب، كالبدشناسي، و اثر نمایشي خود را بھ كاربرد؛ در میان تمام آثار نقاشي، فقط قطعات معدودي 

حال معالجة  آساي ماھي، مأموریت عیسي بھ پطرس، مرگ آنانیاس، پطرس در ھستند كھ از صید معجزه
ھرچند در این تصویر اخیر چھرة زیباي بولس  - مرد شل، یا بولس درحال وعظ در آتن برتر بھ شمار روند

  .از فرسكوھاي مازاتچو در فلورانس دزدیده شده است

این ده زیرطرح بھ بروكسل فرستاده شدند، و درآنجا برنارت وان اورلي، كھ شاگرد رافائل در رم بود، 
ھا  در مدت كوتاه سھ سال، ھفت تا از آن فرشینھ. ھاي حریر و پشمین نظارت كرد طرحھا بھ پارچھبرانتقال 

ھا را  ، ھفت تا از این فرشینھ١۵١٩دسامبر  ٢۶در . تكمیل شدند ١۵٢٠تمام، وھمة ده فرشینھ تا 
شوري ایجاد منظرة آنھا . بردیوارھاي سیستین آویختند و برگزیدگان رم را براي دیدن آنھا دعوت كردند

تمام جماعتي كھ در نمازخانھ حضور »  :پاري دو گراسي در یادداشتھاي روزانة خود چنین نوشت. كرد
ھر » .الرأیند كھ در جھان چیزي از آنھا زیباتر نیست  ھا متحیر شد؛ ھمگان متفق داشت از دیدن این فرشینھ

فرشینھ بھ خالي  ھاي مربوط بھ این ده نھارزید؛ ھزی مي) دالر ٢۵,٠٠٠(دوكاتو  ٢,٠٠٠اي مجموعًا  فرشینھ
بایست احساس  لئو حال مي .كردشدن خزانة لئو كمك، و فروش آمرزشنامھ و مشاغل بیشتري را ایجاب 

نبرد ھنري در ھمان نمازخانھ مصاف داده و جایزه كرده باشد كھ او و رافائل با یولیوس و میكالنژ دریك 
  .را برده بودند

وصف  -وھفت سالگي او بیشتر بود تا در ھشتادونھ سالگي میكالنژ كھ در سي -انگیز رافائل باروري شگفت
سازد، زیرا ھر محصول اوشاھكاري بود كھ استحقاق جاودان ماندن  موجز صحیحي از اورا دشوار مي

ھاي  براي انتقال برموزائیك، چوب، جواھر، مدال، سفالینھ، ظروف برنزي، و جعبھاو نقشھایي . داشت
میكالنژ وقتي شنید كھ . ھایي براي قصرھا طرح كرد ھا و نقشھ و طرحھایي براي مجسمھ. جواھر ساخت

رافائل مدلي درست كرده كھ لورنتستولوتي از روي آن مجسمة مرمریني از یونس درحال سوار شدن 
رافائل نابخردانھ ازعنصر  –ختھ است، ناراحت شد، اما نتیجةكار دوباره او را مطمئن ساخت برنھنگ سا

كرد، زیرا دوست او، برامانتھ، وي را در آن  او در معماري بھتركار مي. تصویري خود عدول كرده بود
دوست  ، وقتي كھ بھ تصدي كار كلیساي سان پیترو گمارده شد،١۵١۴در حدود . كرد كار راھنمایي مي

خود فابیو كالوو را بھ ترجمة اثر ویترویوس بھ زبان ایتالیایي گماشت؛ و از آن پس عاشق بیقرار سبكھا و 
ادامة كار او در ساختمان تاالرھاي جلوباز، لئو را چندان خوشحال ساخت . شكلھاي معماري كالسیك شد

رافائل چند كاخ غیرمشھور در . دكھ او را بھ مدیریت تمام قسمتھاي معماري و ھنري واتیكان منصوب كر
ھذا، ساختمان این ویال  رم ساخت و در طرح ویال ماداما براي كاردینال جولیو د مدیچي شركت كرد؛ مع
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یكي از . عنوان تزیینكار، بود عمدتًا كار جولیو روماني، بھ عنوان معمار و نقاش، و جوواني دا اودینھ بھ
ست پاالتتسو پاندولفیني است كھ پس از مرگش از روي شاھكارھاي معماري رافائل كھ ھنوز برجا

او، با یك وارستگي عالي . ھاي او ساختھ شد؛ این كاخ ھنوز جزو بھترین قصرھاي فلورانس است نقشھ
اي در كلیساي  منشانھ، استعدادھاي خود را در خدمت خود كیجي صراف گذاشت، براي او نمازخانھ

كھ درخور یك كاخ ) ١۵١۴(اسبھایش چنان اصطبلھایي بنا كرد سانتاماریا دل پوپولو ساخت، و براي 
  .براي شناختن رافائل، و رم زمان لئو، ما باید یك لحظھ درنگ كنیم و بر كیجي محتشم نظري بیفكنیم. بودند

VIII – آگوستینو كیجي  

از اصل غیررمي، گروه بازرگانان ثروتمند و بانكداران، معموال   :آگوستینو نمونة یك گروه جدید در رم بود
كھ ثروتشان اشراف رم را تحت الشعاع قرارداده و سخاوتشان نسبت بھ ھنرمندان و نویسندگان فقط از پاپھا 

در سن . او در سینا متولد شده، و زیركي اقتصادي گویي با خونش عجین شده بود. و كاردینالھا كمتر بود
. اعم از مسیحي یا كافر، بود  ورھاي پادشاھي،چھل و سھ سالگي، بزرگترین وام دھنده بھ جمھوریھا و كش

كرد، و با اجارة معادن، از یولیوس دوم،  را فراھم مي) ازجملھ تركیھ(مخارج تجارت با چندین كشور 
براي یولیوس دلیل دیگري جھت اقدام بھ  ١۵١١در . انحصاري در استخراج زاج و نمك بھ دست آورد

را بھ قیمتي كمتر از آنچھ آگوستینو    آلفونسو جرئت كرده بود نمك و آن اینكھ دوك –جنگ فرارا اقامھ كرد 
  قدرت خرید 

تجارتخانة او شعباتي در كلیة شھرھاي بزرگ ایتالیا داشت، ھمچنین در . آن را داشتھ است بفروشد
ند؛ نوردید صد كشتي در زیر پرچم او دریاھا را در مي. قسطنطنیھ، اسكندریھ، قاھره، لیون، لندن، آمستردام

فرستادند؛ بھترین اسب او از طرف سلطان  بیست ھزار تن اجیر او بودند؛ چند سلطان براي او ھدیھ مي
رفت، پھلوي ) دوكاتو وام داده بود ١٢۵,٠٠٠كھ بھ آن (عثماني فرستاده شده بود؛ ھنگامي كھ بھ سفر ونیز 

شاید براي  -پاسخ داد وقتي لئو از او خواست كھ ثروت خود را تخمین زند،. در صدر نشست» دوج«
دوكاتو  ٧٠,٠٠٠ھذا، عایدي ساالنة او بھ  كھ چنان تخمیني غیرممكن است؛ مع - رھایي از مالیات

ظروف نقره و جواھراتش، از حیث مقدار، برابر با آن تمام اشراف بود؛ . شد بالغ مي) دالر ٠٠٠,٨٧۵(
قصر و . مامش از سیم ناب بودتختخوابش از عاج بود و روكشي از طالي گوھرنشان داشت؛ لوازم ح

طرح این ویال توسط . ویالھاي متعدد داشت كھ مزینترین آن ویال كیجي در ساحل باختري رود تیبر بود
بالداساره پروتتسي تھیھ، با نقاشیھاي پروتتسي، رافائل، سودوما، جولیو رومانو، و سباستیانو دل پیومبو 

  .شاھوارترین كاخ از طرف اھالي رم ستوده شده بودبھ عنوان  ١۵١٢تزیین، وبھ ھنگام تكمیلش در 

، در ١۵١٨درسال . در زمان قیصر را داشتند لوكولوسضیافتھاي كیجي تقریبًا شھرت میھمانیھاي 
پیش از آنكھ حیوانھاي خوش پیكرتر از انسان در آن جاي اصطبلي كھ رافائل تازه بھ اتمام رسانده بود، و 

) دالر؟ ٢۵,٠٠٠(دوكاتو  ٢٠٠گیرند، آگوستینو از پاپ لئو و چھارده كاردینال با شامي پذیرایي كرد كھ 
در آن میھماني مجلل یازده بشقاب نقرة بزرگ و سنگین دزدیده شد، شاید بھ وسیلة . خرج برداشت

كیجي جستجو براي یافتن آنھا را ممنوع داشت و مؤدبانھ اظھار . ان بودندخدمتگراني كھ مالزم میھمان
وقتي كھ میھماني بھ پایان رسید، قالي . تعجب كرد كھ چگونھ خیلي بیش از آن بھ سرقت نرفتھ است

  .ھا، و سایر اثاثة عالي برداشتھ شدند و صد اسب در جایگاه خود قرار گرفتند ابریشمین، فرشینھ

آن، صراف شام دیگري داد، این بار در تاالر جلوباز ویال، كھ از بدنة ساختمان تجاوز  چند ماه پس از
پس از ھر دور غذا، تمام ظروف نقرة مورد استفاده در برابر چشم میھمانان . كرده و برفراز رود معلق بود

از ختم ضیافت،  پس. شود بھ رود افكنده شد تا آنان یقین حاصل كنند كھ ھیچ بشقابي دوبار استفاده نمي
ھاي تاالر در رود افكنده شده بود بیرون  خدمتكاران كیجي ظرفھاي نقره را با توري كھ در زیرپنجره

از جملھ پاپ لئو و دوازده  - در تاالر ویال داد، ھر میھماني ١۵١٩اوت  ٢٨در شامي كھ در . كشیدند
و نشان خانوادگي خود او را داشتند؛  در بشقابھاي نقره یا طالیي شام خوردند كھ نقش شعارھا –كاردینال 
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ھر میھمان باماھي، گوشت شكار، سبزي، میوه، تنقالت، و شرابي تغذیھ شد كھ بتازگي از كشور یا محل 
  .خود او براي آن مجلس آورده شده بود

او مخارج . كیجي كوشید تا این نمایش عامیانة ثروت را با حمایت سخاوتمندانة ادبیات و ھنر جبران كند
نقیح كتاب پینداروس را، كھ توسط كورنلیو بنینیو دانشور اھل ویتربو انجام گرفتھ بود، تأمین و در خانة ت

اي براي چاپ آن تأسیس كرد؛ حروف یوناني ساختھ شده براي آن مطبعھ، از لحاظ زیبایي، از  خود مطبعھ
این نخستین متن چاپ . بود ھا بھ كار برده بود برتر آن كھ آلدوس مانوتیوس دوسال پیش در چاپ چكامھ

اگرچھ . یك سال بعد ھمان چاپخانھ نسخة صحیحي از تئوكریتوس چاپ كرد). ١۵١۵(شده در رم بود 
آگوستینو مردي داراي تعلیمات متوسط بود، خود را با دوستي با بمبو، جوویو، و حتي آرتینو سربلند 

در . داشت كھ ساختة ھنر بودند دوست ميساخت؛ پس از پول و معشوقة خویش، تمام اشكال زیبایي را  مي
كرد و حتي در تعبیر مشركانة رنسانس از او ھم گاھي  واگذاري مأموریتھا بھ ھنرمندان، با لئو رقابت مي

اي را با آنھا  توانست موزه قدر آثار ھنري داشت كھ مي او دركاخھا و ویالھاي خود آن. رفت فراتر مي
شمرد كھ  دانست، بلكھ یك نگارخانة ھنري عمومي مي قط خانة خود ميظاھرًا ویالي خویش را نھ ف. پركند

  .شد گھگاه بھ عامة مردم اذن ورود بھ آن داده مي

ترتیب داده شده بود و ما قبال از آن یاد  ١۵١٩اوت  ٢٨در ھمان ویال، در ھمان مجلس شامي كھ در 
زیست، ازدواج كرد؛ خود  را با او ميكردیم، كیجي سرانجام با معشوقة با وفاي خود، كھ ھشت سال گذشتھ 

ماترك او، كھ . كیجي ھشت ماه بعد، چند روز پس از مرگ رافائل، درگذشت. لئو مراسم عقد را انجام داد
. ارزش داشت، بھ طور عمده میان فرزندانش قسمت شد) دالر؟ ١٠,٠٠٠,٠٠٠(دوكاتو  ٨٠٠,٠٠٠

ویال كیجي بھ . دیوانھ خوانده شد ١۵۵٣، و در اي پیشھ كرد لورنتسو، فرزند مھتر او، زندگي مسرفانھ
فروختھ شد، و از آن زمان بھ بعد  -دوكاتو ١۵٨٠در حدود  –كاردینال دوم آلساندرو فارنزه بھ مبلغ كمي 

  .نامش بھ فارنزینا تغییر كرد

IX – آخرین مرحلھ: رافائل  

رافائل  ١۵١۴در . ت داشتھ بودمأموریتھاي كوچكتري از آن بانكدار با نشاط دریاف ١۵١٠رافائل از سال 
فضایي كھ بھ او براي این كار داده بودند باریك . یك فرسكو در كلیساي سانتاماریا دلھ پاچھ براي او ساخت

 –اي، ایراني، فریگیایي، تیبورتي  كومھ –و نامنظم بود؛ رافائل با رسم تصویرھایي از چھار سیبوال در آن 
ھایي كھ در كنار آنھا رسم  ، و این تصاویر مشركانھ را با فرشتھفضاي نقاشي را مناسب بھ نظر رساند

اصوال كمتر ممكن بود رافائل صورتي بسازد كھ فاقد این  - این صورتھا زیبا و لطیفند. كرده بود پیراست
آنھا تقلید ضعیفي ھستند از . كرد كھ آنھا بھترین كار آن استاد جوانند ھا باشد؛ وازاري گمان مي جنبھ

اي میكالنژ، بھ جز سیبوالي تیبورتي كھ در اینجا، درحالي كھ از فرط سالمندي فرتوت و از طالع سیبوالھ
  بھ موجب داستاني. انگیز بیني كرده متوحش است، نقشي است اصیل و داراي قدرتي شگفت بدي كھ پیش

دار كیجي،  نھتوان منشأ آن را بھ پیش از قرن ھفدھم رساند، سوء تفاھماتي میان رافائل و خزا كھ نمي
دوكاتو دریافت كرده بود، ولي وقتي كھ  ۵٠٠رافائل . دربارة كارمزد مربوط بھ این سیبوالھا، بھ وجود آمد

دوكاتو پرداختھ شده تمام  ۵٠٠دار فكر كرد كھ آن  خزانھ. كار تمام شد، مبلغي عالوه بر آن طلب كرد
ید یك ھنرمند با صالحیت براي ارزیابي فرسكوھا دار با رافائل پیشنھاد كرد كھ خزانھ. كارمزد او بوده است

میكالنژ، با وجود اینكھ . شد تعیین كند، و آن كس میكالنژ باشد كھ سمت رسمي دارد؛ این پیشنھاد پذیرفتھ
دار  وقتي خزانھ. ارزد دوكاتو مي ١٠٠برد، رأي داد كھ در آن تصاویر ھر سري  ظاھرًا بھ رافائل رشك مي

دوكاتو دیگر فورًا تأدیھ شود، و چنین  ۴٠٠كیجي رساند، آن بانكدار فرمان داد كھ این رأي را بھ اطالع 
ھا مزد حسابي بخواھد، من  اگر او براي نقش پرده. با او چندان مھربان باشید كھ خرسند شود»  :افزود
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ن سال رافائل براي او بایست در رفتار خود با رافائل مھربان و مراقب باشد، زیرا در ھما كیجي مي
مبناي این فرسكو داستان چرخ فلك پولیتسیانو . را در ویالكیجي ساخت - پیروزي گاالتیا - فرسكویي دلپذیر

كوشید تا گاالتیا را با آوازھا و نواي ني خود بفریبد؛ گاالتیا با تحقیر  پولوفموس، سیكلوپ یك چشم، مي. بود
و عنان را بھ دو  -»كند؟ چھ كسي با یك ھنرمند ازدواج مي«ید خواھد بگو گویي مي - گرداند از او روي مي

در سمت چپ او یك حوري درشت پیكر شادمانھ . وار او را بھ دریا بكشند سپارد كھ كشتي صدف دلفین مي
شود، درحالي كھ كوپیدو از میان ابرھا، براي تشویق عشق، تیر  مينیرومندي دستگیر  تریتونتوسط 

گونھ كھ تصویر  رسد و رافائل از تصویر زنان، بدان اینجا رنسانس مشركانھ بھ اوج فعالیت مي. بارد مي
  .شود دھد، محظوظ مي روشنش شكل دلخواه خود را بھ آنان مي

ھایي تزیین كرد كھ ونوس و پیروزیھاي عشق را او اطاق حمام كاردینال بیبینا را با فرسكو ١۵١۶در 
او خود را بازھم بھ نحو شھوانیتري بھ تھیة طرح براي سقف و لچكیھاي تاالر  ١۵١٧در . كند تجلیل مي

در اینجا ھوس مطبوع خود را در تصویر داستاني از مسخ، اثر . مركزي ویال كیجي مشغول ساخت
انگیزد؛ آن االھة  شاه، حسد ونوس را با زیبایي خود برميپسوخھ، دختر یك پاد. آپولیوس، بھ كار برد

ترین مردي كھ ممكن است پیدا شود  دھد كھ پسوخھ را بھ عشق پست توز بھ پسر خود كوپیدو دستور مي كینھ
شود تا مأموریت خود را انجام دھد؛ اما در اولین برخورد عاشق  گرفتار سازد؛ كوپیدو بھ زمین نازل مي

كند كھ كنجكاوي خود را دربارة ھویت او  سوخھ را در تاریكي مالقات، و بھ او امر ميپ. شود پسوخھ مي
كند، و مسرور  خیزد، چراغي روشن مي پسوخھ بھ حكم ضرورت شبي از بستر برمي. منكوب سازد

اي از روغن داغ  خورد و قطره از فرط شوق دستش تكان مي. شود از اینكھ با زیباترین خدا خفتھ است مي
  نة كوپیدو برشا

كند، و او را درحال غضب ترك  را براي كنجكاویش مالمت مي شود، پسوخھ كوپیدو بیدارمي. ریزد مي
آنكھ تشخیص دھد كھ عدم كنجكاوي زن در چنین مواردي جامعھ را دچار فساد اخالق  گوید، بي مي
سرپیچي از فرمان ونوس كوپیدو را، بھ جرم . شود پسوخھ غمناك در روي زمین سرگردان مي. سازد مي

یوپیتر . كند كھ انضباط آسماني در شرف تباھي است سازد و بھ یوپیتر شكایت مي مادر، محبوس مي
كوپیدو از . شود كند كھ در آن ھنگام بردة اھانت دیدة ونوس مي مركوري را مأمور آوردن پسوخھ مي

او اعطا كند؛ آن خداي متعجب، كھ  كند كھ پسوخھ را بھ یابد و از یوپیتر استدعا مي بازداشتگاه نجات مي
داند كدامیك از دعاھاي متضاد را بپذیرد، خدایان اولمپي را براي مذاكره دربارة موضوع  معموال نمي
گیرد؛ خدایان آماده بھ  اوخود، كھ تحت نفوذ زیباییھاي مردانھ است، جانب كوپیدو را مي. كند احضار مي

، او را االھھ سازد، و بھ كوپیدو بدھد؛ و درآخرین صحنھ، دھند كھ پسوخھ را آزاد كند خدمت رأي مي
ما یقین داریم كھ این داستان یك . دارند مراسم ازدواج كوپیدو و پسوخھ را با یك ضیافت بھشتي برپا مي

تمثیل دیني است كھ در آن پسوخھ نمایندة روح انسان است كھ وقتي با رنج مصفا شود، بھ بھشت خواھد 
و كیجي در این افسانھ ھیچ نشانة دیني ندیدند، بلكھ بھ وسیلة آن فرصتي یافتند كھ اشكال اما رافائل . رفت

شود كھ نقادي  ھذا، در شھوانیت رافائل ظرافت و لطفي دیده مي مع. كمال یافتة زن و مرد را مشاھده كنند
در این تصویر فقط  .كند؛ لئو ظاھرًا در آنھا چیزي نیافت كھ مستوجب مالمت باشد خشك مذھبي را خنثا مي

جولیو رومانو و فرانچسكو پني آن مناظر را از روي طرح او نقاشي . شكلھا و تركیب از آن رافائل است
مكتب رافائل بھ . گلھاي جالبي برگرد آنھا نقش كرد كھ بھ میوه آراستھ بودند كردند؛ و جوواني دا اودینھ تاج

  .آن ھمواره بھ یقین شكلي از جمال و دلربایي داشت صورت كمربند انتقالي درآمده بود كھ محصول نھایي

ھمین . آمیز با چنان توافقي كھ در كارھاي رافائل وجود داشت آمیختھ نشده است ھرگز ھنر مسیحي و شرك
و بر سقفھا   بسیاري از زنان داشت،   كرد، عشقي زودگذر بھ اي زندگي مي جوان دنیادوستي كھ مثل شاھزاده

بعضي از جذابترین ) ١۵٢٠- ١۵١٣(كرد، در طي ھمین سالھا  مي» بازي«نھ با مردان وزنان برھ
با تمام شھوانیت معصومش، ھمواره بھ حضرت مریم بھ منزلة . وجود آورد تصویرھاي دوران تاریخ را بھ

گاه شاگردي بھ او كمك . نگریست؛ پنجاه بار تصویر حضرت مریم را نقاشي كرد موضوع محبوبي مي
كرد، آن ھم با بخشي از زھد كھن  ًا دراین گونھ نقاشي اوصرفًا بادست خود كار ميكرد، اما غالب مي

: نقاشي كرد پیاچنتسااو حضرت مریم سیستین را براي صومعة سان سیستو در  ١۵١۵در . اومبریایي
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كامال ھرمي است؛ رئالیسم قانع كنندة شھید پیر، قدیس سیكستوس؛ قدیسھ بارباراي با  تركیب این تصویر
  وقار، كھ قدري زیباتر

تر از آن كھ شاید؛ جامة سبز مریم عذرا، برطیفي از رنگ قرمز، در  از آن است كھ باید و خوش لباس
نامرتب خود كامال انساني كھ در عین معصومیت ) عیسي(حالي كھ با باد آسماني در اھتزاز است؛ كودك 

گویي الفورنارینا، كھ (رسد؛ صورت سادة گلگون حضرت مریم كھ كمي مھموم و متعجب است  بھ نظر مي
ھاي  ؛ پرده)اي واقع شده باشد، عدم شایستگي خود را حس كرده است ممكن است براي این تصویر نمونھ

این است : سازند و او را بھ بھشت وارد ميوسیلة فرشتگاني كھ در پشت مریم قرار دارند   پس كشیده بھ
آن كھ . تصویر محبوب تمام عالم مسیحیت، كھ بیش از تمام دستاوردھاي رافائل مورد قبول یافتھ است

انگیز است، خانوادة مقدس در زیر  ن رغم شكل معمولیش ھیجا تقریبًا بھ ھمان اندازه ظریف و شاید علي
كاخ (در حضرت مریم سدیا . شود مروارید نیز نامیده مي  مریم كھ حضرت) موزة پرادو(درخت بلوط است 

خوي تصویر كمتر انجیلي و بیشتر انساني است؛ مریم یك مادر ایتالیایي جوان است، سالم و گلگون ) پیتي
اي ساكت، درحالي كھ كودك فربھ خود را با عشقي مالكانھ و حفظ كننده در آغوش  رخ و داراي عاطفھ
ك نیز ترسان خود را بھ او فشرده است، چنان كھ گویي افسانة معصومان قتل عام شده فشرده است، و كود

توانست بسیاري از تابلوھاي معروف بھ فورنارینا را جبران  مي» حضرت مریمي«چنین . را شنیده است
  .كند

رنج روح پرنشاط او از اندیشیدن و مصور ساختن . رافائل تصاویر نسبتًا معدودي از عیسي نقاشي كرد
، ١۵١٧در . بیزار بود؛ یا اینكھ او نیز، مثل لئوناردو، غیرممكن بودن نمایش الوھیت را تشخیص داده بود

شاید با ھمكاري پني، عیسي در حال حمل صلیب را براي صومعة سانتاماریا دلو سپازیمو واقع در پالرمو 
بنابھ گفتة وازاري، آن تابلو . ھمان جھت آن تصویر لوسپازیمودي سیسیلیا نامیده شد رسم كرد كھ بھ

اي  برد در طوفاني راه خود را گم كرد؛ جعبھ سرنوشت جالبي داشتھ است؛ كشتیي كھ آن را بھ سیسیل مي
حتي خشم «: گوید وازاري مي. كھ تصویر در آن بود بر روي آب شناور شد و درجنووا بھ زمین نشست

مزبور دوباره بركشتي نھاده و بھ پالرمو رسانده صندوق » .بادھا و امواج چنین تابلویي را گرامي داشت
  در قرن ھفدھم،» .بیش از كوه وولكان مشھور شد«شد، و تصویر در آن شھر نصب گردید و در آنجا 

در این تابلو عیسي فقط مردي است . فیلیپ چھارم، پادشاه اسپانیا، آن را مخفیانھ بھ مادرید منتقل كرد
رافائل در پردة . نمایاند اسي از مأموریت پذیرفتھ و انجام شدة خود را نميگونھ احس فرسوده و مغلوب و ھیچ

رؤیاي حزقیال در تجسم الوھیت كامیابتر شده است، ھرچند او اینجا نیز خداي مھیمن خود را از خلقت آدم 
  .میكالنژ بھ عاریت گرفتھ است

یك بانوي بولونیایي در پاییز . تینتابلو قدیسھ سیسیلیا تقریبًا ھمان قدر محبوب است كھ حضرت مریم سیس
اي را در كلیساي سان  كردند نمازخانھ اعالم كرد كھ نداھایي آسماني شنیده بود كھ بھ او امر مي ١۵١٣

دار شد و  یكي از بستگان او ساختن آن نمازخانھ را عھده. جوواني دل مونتھ بھ قدیسھ سیسیلیا تخصیص دھد
  ، از عم خود، كاردینال لورنتسو پوتچي
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  حضرت مریم مروارید؛ پرادو، مادرید،: رافائل
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  خلقت آدم، سقف؛ نمازخانة سیستین، رم،: میكالنژ بوئوناروتي

اي را براي محراب  مبلغ ھزار سكودو طال رسم تصویر شایستھ درخواست كرد كھ در برابر كارمزدي بھ
جوواني دا اودینھ واگذار كرد، نقاشي رافائل پس از آنكھ رسم تصاویر آالت موسیقي را بھ . سفارش دھد
اي نیز ھمراه آن براي فرانچا  آن را بھ بولونیا فرستاد، و چنانكھ دیدیم نامھ. خاتمھ داد ١۵١۶پرده را در 

الزم نیست باور كنیم كھ فرانچا چندان مسحور زیبایي آن تابلو شد كھ شكوه آن را، مدلول . ارسال داشت
یحیاي تعمید دھنده را در سرمستي  -بولس حواري را در مھموم اندیشي. موسیقي تقریبًا آسمانیش را

كھ در اینجا بھ معصومیت جذابي  –و از آن ملیحتر مجدلیة آن را . وش او، نیز سیسیلیاي ملیح آن را دوشیزه
  .ھا، و بر پاھاي مریم احساس نكرد ھا، پارچھ و سایھ روشن جاندارش را بر جامھ -تبدیل شده است

محصول ) موزة لوور(تابلو بالداساره كاستیلیونھ . آمدند تصویرھاي شاھواري از دست او در ميھنوز ھم 
ھاي كار او فقط در درجة دوم پس از تابلو  چھره ترین كوششھاي رافائل است كھ درمیان تك یكي از آگاھانھ

اشلق كركدار اورا ابتدا انسان ب. كارھاي او داراي جذابیتي مستمر است یولیوس دوم، و در میان تمام
انگارد كھ گویي شاعر یا فیلسوفي است  بیند، بعد جامة پوستي و ریش انبوه او را؛ و او را چنان مي مي

اش  مسلمان یا ربي است كھ از چشم رامبران دیده شده؛ آنگاه چشمان و دھان ظریف و دستھاي قالب شده
آورد؛ شخص باید پیش از   ار لئو بھ خاطر ميالذھن، احساساتي، و داغدیدة ایزابال را در درب كشیش رقیق

تابلو بیبینا كاردینال را در سالھاي اخیر عمر او نشان . خواندن كتاب درباري براین تصویر تأمل كند
  .دھد كھ از ونوسھاي خود خستھ شده و با مسیحیت آشتي كرده است مي

طور مسلم، تصویري است كھ وازاري  ھذا، تقریبًا بھ بانو مریم محجوب بدون شك از آن رافائل نیست، مع
وجنات او ھمانھایي ھستند كھ رافائل براي . كند اي از معشوقة رافائل وصف مي چھره آن را بھ منزلة تك

تصویر مجدلیھ وحتي سیسیلیاي نمازخانة سانتا چچیلیا، یا شاید براي حضرت مریم سیستین بھ كار برده 
درازي بر صورتش افتاده، گردنبندي از جواھر برگردن  ، حجابچرده و با وقار است اینجا مریم سیھ -بود

اي كھ شاید كار رافائل باشد، اما بھ آن  تك چھره. انگیزي بر پیكرش پیچیده است ھاي دل دارد، و جامھ
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. است) گالري بورگزه(كردند نمایانندة معشوقة اونیست، از آن الفورنارینا  وضوحي كھ پیشینیان ادعا مي
، )نجار(یا كارپنتر   )آھنگر(ینا بھ معني زن یا دختر نانوا است؛ اما چنین نامھایي، مانند سمیث لفظ الفورنار

این بانو بخصوص جذاب نیست؛ شخص در او آن منظر محجوبي را . شوند ھیچ دلیل حرفة صاحب نام نمي
رسد كھ آن بانوي  باور نكردني بھ نظر مي .یابد نمي سازد، كھ این گونھ تمثالھاي نامحجوب را جذابتر مي

محجبھ ھمان كسي باشد كھ بخشندة خوشیھاي معجل است؛ اما گذشتھ از ھرچیز، رافائل بیش از یك معشوقھ 
  .داشتھ است

رود وفادار بود، چون ھنرمندان بیش از  از حدي كھ از ھنرمندان انتظار مياش بیش  ھذا او بھ معشوقھ مع
وقتي كاردینال بیبینا بھ او اصرار ورزید كھ با . آنچھ در برابر خرد حساس باشند، در مقابل زیبایي حساسند

د، برخالف ماریا بیبینا، برادرزادة كاردینال، ازدواج كند، رافائل چون مأموریتھاي پرسودي از او گرفتھ بو
اما ازدواج را ماه بھ ماه وسال بھ سال چندان بھ تعویق انداخت كھ، بنا بھ ). ١۵١۴(میل خود، موافقت كرد 

شود كھ رافائل بھ این امید كھ كاردینال بشود  وازاري متذكر مي. روایتي، ماریا از فرط دلشكستگي مرد
درھمان . بازي یك مانع كوچك بود و معشوقھ كرد؛ براي چنین مقام بلندي ازدواج یك مانع بزرگ تأخیر مي

داشتھ  برده و در نزدیكي محل كارش نگاه مي اوان، آن نقاش ظاھرًا معشوقة خود را ھمواره با خویشتن مي
كرد، و مسكن  وقتي كھ فاصلة بین ویال كیجي، كھ رافائل در آن طرح تاریخ پسوخھ را تھیھ مي. است

بانوي مزبور را در یك قسمت از ویال ) كیجي(شد، آن بانكدار  ياش موجب اتالف وقت بسیار م معشوقھ
معلوم نیست كھ رافائل، آن طور كھ » .ھمین جھت كار تمام شد بھ«: گوید ساكن ساخت؛ وازاري مي

  .با این معشوقھ مرده باشد» باده پیمایي وحشیانھ و غیر عادي«گوید، در نتیجة آن  وازاري مي

كاردینال جولیو د مدیچي رافائل و  ١۵١٧در . رھاي عالي داستان انجیل بودآخرین تصویر او یكي از تفسی
سباستیانو دل پیومبو را مأمور كرد تا محجر محرابھایي براي كلیساي جامع ناربون، كھ پاپ فرانسوي اول 

و الاقل سباستیانو از مدتھا پیش احساس كرده بود كھ استعداد ا. او را بھ اسقفي آن برگزیده بود، نقاشي كنند
با استعداد رافائل مساوي است، ھرچند كمتر شناختھ شده است؛ اینجا فرصتي یافتھ بود كھ خود رانشان 

. او برخاستن الیعازر را موضوع خود قرار داد و یاري میكالنژ را در طراحي آن بھ دست آورد. دھد
او براي موضوع خود داستان . نھایي ره سپرد واسطة رقابت تحریك شده بود، بھ سوي فتح  رافائل، كھ بھ 

  :ضمني كوه تابور را از روي انجیل متي انتخاب كرده بود

بعد از شش روز، عیسي پطرس و یعقوب و برادرش یوحنا را برداشتھ، ایشان را درخلوت بھ كوھي بلند  و
د اش چون نورسفی اش چون خورشید درخشنده و جامھ برد؛ و در نظر ایشان ھیئت اومتبدل گشت و چھره

و چون بھ نزد جماعت … . كردند گردید؛ كھ ناگاه موسي والیاس برایشان ظاھر شده، با او گفتگو مي
رسیدند، شخصي پیش آمده، نزد وي زانو زده، عرض كرد خداوندا برپسر من رحم كن، زیرا مصروع و 

ن توآوردم، نتوانستند و او را نزد شاگردا. افتد بشدت متألم است، چنان كھ بارھا در آتش و مكررًا در آب مي
    .شفادھنداو را 

در . اي برروي وحدتھاي زمان و مكان یكي كرد العاده رافائل این ھردو صحنھ را گرفت و با كوشش فوق
اش  ھ، صورتش از فرط جذبھ تغییر ھیئت داده، و جامھھوا برخاست باالي كوه پیكر عیسي نمایان است كھ بھ

  از نور آسماني سپید و درخشان شده است؛ دریك طرف او موسي و
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  تبدل؛ گالري بورگزه، رم،: رافائل و جیلو رومانو

در پاي . اند در طرف دیگرش الیاس است؛ و در زیر پاي آنھا سھ حواري محبوبش ھستند كھ برفالتي غنوده
راند؛ مادر آن پسر و یك زن دیگر، كھ ھردو داراي زیبایي  پدر ناامید پسر محجور خود را پیش ميكوه یك 

. خواھند اند، شفا مي كالسیك ھستند، در كنار پسرزانو زده و از نھ حواري، كھ در سمت چپ مجتمع شده
ھ عیساي تغییر ھیئت دھد؛ دیگري ب خواند یكباره از دست مي یكي از آنان تمركز حواسش را بركتابي كھ مي

معموال شكوه قسمت باالي . تواند آن پسر را شفا دھد گوید كھ فقط اوست كھ مي كند و مي داده اشاره مي
گیرد و بعضي از خشونتھا و  تصویر، كھ احتماال توسط خود رافائل تمام شده است، مورد تحسین قرار مي

اما دوتا از بھترین صورتھا . شود ، نكوھش ميشدتھاي بخش پایین، كھ توسط جولیورومانو نقاشي شده بود
دھد و  اي كھ تمركز حواس خود را از دست مي یكي آن خواننده - زمینھ در قسمت پایین ھستند در پیش

  .دیگري آن زن كھ با شانة برھنھ و جامة فروزان زانو برزمین زده است

ما . نتوانست آن را بھ اتمام رساندآغاز كرد، اما تا ھنگام مرگش  ١۵١٧رافائل كار برروي تبدل را در 
  :دانیم شرح وازاري، كھ سي سال پس از آن واقعھ نوشتھ شده، تا چھ حد مقرون بھ حقیقت است نمي

بند و بار، با تبي شدید بھ  گساري بي پس از یك باده. حد افراط ادامھ داد رافائل خوشگذراني نھاني خود را بھ
. سرما خورده است؛ چون علت اختالل مزاجش را بروز نداد منزل بازگشت و پزشكان گمان كردند كھ

گونھ، وقتي كھ او بیش از ھرچیز بھ تقویت احتیاج داشت،  احتیاطانھ تجویز فصد كردند و بدین پزشكان بي
اش را از خانھ  ابتدا مانند یك مسیحي مؤمن معشوقھ. درنتیجھ او وصیت خود را كرد. ضعیفش ساختند

آنگاه اشیاي خود را میان . او وسایل ادامة یك زندگي شرافتمندانھ را مھیا كردبیرون فرستاد و براي 
: شاگردانش عبارت بودند از. قسمت كرد… شاگردانش، كشیشي، از اوربینو، و یكي از بستگان خویش 
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پس از اعتراف . جولیا رومانو، كھ ھمواره محبوب استاد خود بود، و جوواني فرانچسكو پني اھل فلورانس
  ).١۵٢٠آوریل  ۶(وبھ، زندگي خود را در زادروزش، جمعة مبارك، درسي وھفت سالگي پایان داد و ت

كشیشي كھ براي انجام مراسم مذھبي بھ بالین اوآمده بود، تا خروج معشوقة او از خانھ، از ورود بھ اطاق 
یمانة گناھانش، كھ قبل كرد حضور او رافائل را از اقرار صم سبب كھ گمان مي بیمار امتناع كرد؛ شاید بدین

آن معشوقھ، پس ازآنكھ حتي از تشییع جنازة متوفا منع شد، دچار . از آمرزش الزم بود، مانع خواھد شد
. چنان اندوھي شد كھ ممكن بود بھ جنون انجامد؛ و كاردینال بیبینا وي را تحریض كرد كھ تارك دنیا شود

لئو از فقدان نقاش محبوبش عزادار شد؛ و یكي از . دتمام ھنرمندان رم تا لب گور بھ دنبال جنازه رفتن
اي براي  منشیان و شاعران پاپ، بمبو شھیر كھ در التیني و ایتالیایي ھر دو فصیح بود، در نوشتن كتیبھ

ھمین یك جملھ » .آن كھ اینجا خفتھ است، رافائل است«: گور رافائل در پانتئون بھ یك جملھ ساده اكتفا كرد
  .كافي بود

  چیز كھ در تعالي بھ او ھیچ. ل بھ عقیدة معاصرانش بزرگترین نقاش عصر خود بودرافائ

گرد  وجود نیاورد، اما میكالنژ نیز چیزي كھ در كل زیبایي بھ پاي نقاشي سقف نمازخانة سیستین برسد بھ
رشتھ  میكالنژ ھنرمندي بزرگتر بود، زیرا در سھ. پنجاه تصویر حضرت مریم كار رافائل برسد ایجاد نكرد

اي  او نمونھ«: وقتي كھ این جملھ را دربارة رافائل بر زبان راند. دست داشت، و در فكر و ھنر ژرفتر بود
شاید مقصودش این بود كھ رافائل با تقلید از » وجود آورد تواند بھ است از آنچھ مطالعة عمیق مي

بدیل بھ یك سبك كامل كرده است؛ او كاریھاي بسیاري از نقاشان دیگر، آنھا را با استعداد جدي خود ت ریزه
افكند و بشدت راه جدیدي براي خود  در رافائل آن خشم خالق را، كھ بزودي زنجیر رھبري را بھ دور مي

توان او را بھ تمام معني معمول كلمھ نابغھ  نمود كھ نمي رافائل چندان با نشاط مي. كند، احساس نكرد باز مي
ا چنان حل كرده بود كھ نشانة چنداني از آن روح یا نیرویي كھ دانست؛ او كشمكشھاي دروني خود ر

كار رافائل محصول مھاجرت منجز . دھد نداشت سوي خالقیت و فاجعھ حركت مي بزرگترین روانھا را بھ 
او خود را با نیازمندیھا و ھوسھاي یولیوس، پس از اولئو، و سپس كیجي . بود نھ احساس یا اعتقاد عمیق

ھا »معشوقھ«ھا و »حضرت مریم«ا ھمواره آن جوان لغزش ناپذیري بود كھ شادمانھ میان ام. داد وفق مي
  .كرد؛ این طریق مسرورانة او براي سازش دادن شرك با مسیحیت بود نوسان مي

كس بررافائل احراز برتري نكرد؛ در ترتیب دادن عناصر دریك  معني صاحب فن، ھیچ از لحاظ ھنرمند بھ
زندگي او عبارت بود از . كس با او برابر نبوده است ، وانسجام خطوط، ھیچتصویر، ھماھنگي اجزا

اي كھ از یولیوس دوم  جز در مورد تك چھره. شكل؛ در نتیجھ، ھمچنان در سطح اشیا باقي ماند وفاداري بھ
كاریھاي لئوناردو وحس  رسم كرد، ھیچ گاه عمیقًا وارد اسرار یا تناقضات زندگي با ایمان نشد؛ ریزه

یابي میكالنژ، ھردو بھ یكسان براي او بیمعني بودند؛ شھوت نشاط و زندگي، خلق كردن و مالك شدن  اجعھف
سان در شأن رافائل گفت  آنچھ كھ راسكین بدین. زیبایي، و صمیمت دوست و عاشق براي او كافي بودند

فالندر، یك نوع سادگي، در ایتالیا و » قبل از رافائل«گھگاه در پیكرتراشي گوتیك و نقاشي : درست بود
ھاي زیبا و »حضرت مریم«شد تا  صمیمیت، و تعالي ایمان و امید وجود داشت كھ ژرفتر وارد روح مي

چیز ھستند جز سطحي؛  ھذا، یولیوس دوم و حضرت مریم مروارید ھمھ مع. انگیز رافائل ونوسھاي شھوت
  .بزرگتر و عمیقتر از مونالیزاسترسند؛ یولیوس  زنانھ مي آنھا بھ قلب بلندگرایي مردانھ و رقت

او ازما پرسشي . سازد ترساند، و رافائل مارا آرام مي آورد، میكالنژ ما را مي شگفت مي لئوناردو ما را بھ
آورد، بلكھ زیبایي زندگي را ھمچون شرابي بھشتي بھ  انگیزد، و وحشتي بھ وجود نمي كند، شكي برنمي نمي

آورد؛ ھر چیز در او  وجود نمي و نھ میان بدن و روح، كشمكشي بھ نھ بین ھوش وحس. دارد ما عرضھ مي
یازد جنبة  ھنر او بھ ھر چیز كھ دست مي. آورد ھماھنگي تضادھاست، كھ یك موسیقي فیثاغورسي پدید مي

چون خودش خوشبخت و خوشحال . دھد آرماني بھ دین، زن، موسیقي، فلسفھ، تاریخ، و حتي جنگ مي
py  .پراكند ا بھ اطراف مياست، آرامش و لطافت ر
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گیرد، اما  شود، رافائل پس از بزرگترین نوابغ در درجة دوم قرار مي در قیاسھاي اختیاري كھ از نبوغ مي
  .دانتھ، گوتھ، كیتس، بتھوون، باخ، موتسارت، میكالنژ، لئوناردو، و رافائل: در عین حال با آنھاست

X –  لئوسیاس(لئو پولیتیكوس(  

اما او . رمیان تمامي این ھنرھا و ادبیات، لئو مجبور بود بھ بازیھاي سیاسي بپردازدمایة تأسف است كھ د
سراني ماجراجو، ارتشھایي بزرگ،   زیست كھ نیروھاي آن سوي آلپ رئیس كشور بود و در زماني مي

بر سر  وفرماندھي نیرومند داشتند؛ لویي دوازدھم پادشاه فرانسھ و فردیناند كاتولیك در ھر لحظھ ممكن بود
و  - براي مقابلھ با این تھدیدات. گونھ كھ در تقسیم ناپل سازش كرده بودند  تقسیم ایتالیا توافق كنند، ھمان

كھ درآن (لئو تصمیم داشت كھ فلورانس را  - ضمنًا براي تقویت ایاالت پاپي و بزرگ كردن خاندان خود
با میالن، پیاچنتسا، ) كرد ن حكومت مياش، لورنتسو، بر آ ھنگام توسط برادرش، جولیانو، و برادرزاده

اي تحت فرمانروایي افراد صدیق از خانوادة  پارما، مودنا، فرارا، و اوربینو متحد سازد و از آنھا اتحادیھ
مدیچي قراردھد؛ و آنگاه آن سرزمینھا را، با ایاالت موجود كلیسا، بھ منزلة سدي در برابر تجاوز از شمال 

اشد، جانشیني سلطنت ناپل را، از طریق ازدواج، براي یكي از اعضاي خاندان متحد سازد؛ و اگر ممكن ب
گونھ نیرومند شده است، اروپا را در یك جھاد دیگر علیھ تركان  خود تأمین كند؛ سپس، با ایتالیایي كھ بدین

قل تا آنجا كھ الا - گونھ پیشداوري بھ نفع مسیحیت با پاپھا نداشت، این نقشھ را ماكیاولي، كھ ھیچ. رھبري كند
  .بسیار پسندید؛ این بود فكر اصلي در نگارش كتاب شھریار -شد بھ اتحاد و حفاظت ایتالیا رھنمون مي

لئو با تعقیب این ھدفھا، بھ كمك وسایل خیلي محدود نظامي كھ در اختیار داشت، تمام روشھاي كشورداري 
دروغگویي، پیمانشكني، دزدي، و . و دیپلوماسي معمول درمیان شھریاران زمان خود را بھ كار بست

كھ این كارھا براي  آدمكشي شایستة رئیس یك كلیساي مسیحي نبود؛ اما تمام پادشاھان متفق الرأي بودند
لئو، كھ ابتدا یك فرد خانوادة مدیچي بود و بعد پاپ شد، تا آنجا كھ فربھي، . نگاھداري ملك ضروریند

ھمة شاھان از . داد، از عھدة آن نقش خوب برآمد فیستول، شكارورزي، بخشندگي، و بنیة مالیش اجازه مي
لئو بھ ھنگام نیل بھ «د؛ اما، بھ گفتة گویتچاردیني، كردن كرد تقبیحش مي اینكھ او مانند یك قدیس رفتار نمي

نمود كھ بیش از حد تصور خردمند، اما بسیار  مقام پاپي تمام انتظارات را باطل ساخت، زیرا چنان مي
انگاشتند كھ زیركي ماكیاولیش مربوط بھ نفوذ پسر عمش  دشمنانش مدتي چنین مي» .كمتر خوب است

كاردینال بیبینا بود؛ اما چون وقایع سیر خود را انجام دادند، آشكار شد كھ آنان یا ) كلمنس ھفتم آینده(جولیو 
  بایست با خود لئو سروكار داشتھ باشند، یعني نھ با شیر،  مي) دشمنان(

بلكھ با روباه، با كسي كھ مؤدب بود و لغزنده، محیل و غیرقابل محاسبھ، اخاذ و كجرفتار، گاه ترسان و 
  .انجام كار قادر بھ اخذ تصمیم و پیش گرفتن یك سیاست راسخزماني مردد، اما در 

بگذارید مناسبات او را با ایاالت ماوراي پاپ بھ فصل دیگري موكول كنیم، و خود را اینجا بھ امور ایتالیا 
تري است تا  محدود سازیم و آن را بھ طور خالصھ شرح دھیم، زیرا ھنر زمان لئو موضوع زنده

بزرگي بر اسالف خود داشت، زیرا فلورانس، كھ با آلكساندر و یولیوس مخالفت او مزیت . سیاستھایش
كرده بود، حال شاد بود كھ جزیي از قلمرو او باشد، زیرا او مزایاي بیشمار بھ شارمندان آن داده بود، و 

قبال وقتي كھ بھ دیدار شھر اجدادش رفت، اھالي آن، با بستن چندین طاق نصرت زیبا، از او صمیمانھ است
و ھمچنین از رم، دیپلوماتھا و نظامیان خود را، و نیز حمایت خویش را از ھنر، » نقطة اتكا«از آن . كردند

 ١۵١۵در . مودنا را بھ دست آورد ١۵١۴در . گسترد تا سرزمین خویش را وسعت بخشد بھ خارج مي
قاومت در برابر او ارتشي مھیا فرانسواي اول براي تجاوز بھ ایتالیا و تسخیر میالن آماده شد؛ لئو براي م

كرد و یك اتحادیة ایتالیایي تشكیل داد و بھ دوك اوربینو، كھ تیولدار حوزة روحاني و مقر پاپ بود، فرمان 
آن دوكا، فرانچسكو ماریا دال . تواند گردآورد و در بولونیا بھ او ملحق شود داد تا تمام قوایي را كھ مي

پاپ بھ . د لئو بتازگي پول در اختیار او گذاشتھ بود تا بھ سربازانش بدھدرووره، از آمدن سر باز زد، ھرچن
بھ محض اینكھ دستش از گرفتاریھاي . سببي گمان برد كھ او با فرانسھ ارتباط مخفیانھ برقرار كرده است
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او لئو . جاي آنكھ بھ رم برود، بھ مانتوا گریخت خارجي باز شد، فرانچسكو را بھ رم احضار كرد؛ دوكا بھ
استھ، عمھ و مادرزن آن امیر بیباك، /ھا و پیامھاي الیزابتا گونتساگا و ایزابال د را تكفیر كرد و بھ استغاثھ

اعتنا ماند؛ نیروھاي پاپ اوربینو را بدون مقاومت گرفتند، فرانچسكو مخلوع اعالم شد و لورنتسو،  بي
ر بھ پا خاستند و لورنتسو را طرد یك سال بعد، مردم شھ). ١۵١۶(برادزادة لئو، دوك اوربینو گشت 

آوري پول و نیرو  كردند؛ فرانچسكو ارتشي فراھم كرد و دوكنشین خود را بازستاند؛ لئو بشدت مشغول جمع
نیت  شد؛ پس از ھشت ماه جنگ، بھ مقصود رسید، اما مخارج جنگ خزانة پاپ را تھي ساخت و حسن

  .وءنیت كردایتالیا بھ پاپ و خانوادة اخاذ او را تبدیل بھ س

فرانسواي اول براي تحصیل دوستي پاپ از فرصت استفاده كرد و ازدواج لورنتسو، دوك بھ امارت 
كراون  ١٠,٠٠٠اوورني، كھ عایدي جالب توجھي بھ میزان / بازگشتة اوربینو، را با مادلن دو التور د

و ) ١۵١٨(فرانسھ رفت لئو موافقت كرد؛ لورنتسو بھ . در سال داشت، پیشنھاد كرد) دالر؟ ٠٠٠,١٢۵(
یك سال بعد، مادلن، پس از زاییدن دختري كھ كاترینا نام یافت و بعدھا . مادلن و جھازش را با خود آورد

گفتھ . كاترین دو مدیسي ملكة فرانسھ شد، درگذشت؛ و اندكي پس از آن، خود لورنتسو نیز از جھان رفت
لئو اكنون . است كھ وي در فرانسھ بھ آن مبتال شدهشد كھ علت مرگ لورنتسو یك بیماري مقاربتي بوده  مي

  .اي براي حكومت بر آن اعزام داشت اوربینو را جزو ایاالت پاپي اعالم كرد و نماینده

بایست با دو موضوع، كھ نشانة ضعف سیاسي و عدم محبوبیت روز  در میان این گرفتاریھا، لئو مي
ان پائولو بالیوني، كھ بھ عنایت پاپ بر پروجا فرمان یكي از سردارانش، ج. افزونش بودند، مقابلھ كند

نامھ بھ  راند، بھ فرانچسكو ماریا پیوستھ و با او پروجا را گرفتھ بود؛ لئو بعدًا جان پائولو را با دادن امان مي
بالیوني در یك توطئھ براي كشتن پاپ بھ رھبري آلفونسو پتروتچي و ). ١۵٢٠(رم كشاند و او را كشت 

این كاردینالھا چنان تقاضاھایي از لئو داشتند كھ حتي . نیز شركت داشت) ١۵١٧(ینالھا سایر كارد
دستي او نیز نتوانستھ بود از عھدة اجابت آنھا برآید؛ بھ عالوه، پتروتچي از اینكھ برادرش با غمض  گشاده

ود بكشد، اما بعدًا ابتدا در نظر داشت كھ لئو را با دست خ. عین پاپ از حكومت سینا خلع شده خشمناك بود
این . اغوا شد بھ اینكھ پزشك لئو را با رشوه وادارد كھ، حین معالجة فیستول پاپ، وي را مسموم سازد

پزشك پاپ و پتروتچي اعدام، و چندتن از كاردینالھاي ھمدست زنداني و معزول شدند؛   دسیسھ كشف شد؛
  .یدندھاي گزاف آزادي خود را خر برخي از آنان با پرداخت جریمھ

دھشھاي او بھ خویشان، . احتیاج لئو بھ پول اكنون سلطنت او را كھ سابقًا شادمان بود ناگوار ساختھ بود
اش براي نگاھداري یك دربار بیسابقھ؛  دوستان، ھنرمندان، نویسندگان، وموسیقیدانان؛ مخارج مسرفانھ

و؛ و تھیة جھاد او را بھ ورشكستگي احتیاجات تمام نشدني ساختمان كلیساي سان پیترو؛ ھزینة جنگ اوربین
شد و از  بالغ مي) دالر؟ ۵,٢۵٠,٠٠٠(دوكاتو  ۴٢٠,٠٠٠عایدي مرتب او، كھ ساالنھ بھ . كشاند مي

آمد، كامال نامكفي بود، و تازه تحصیل آنھا از اروپایي  دست مي ھا بھ مقرریھا و مالیاتھاي ساالنھ و عشریھ
شغل  ١٣۵٣لئو براي پركردن خزانة خود . شد واره مشكلتر ھم ميكھ از جریان آنھا بھ رم ناراضي بود ھم

) دالر؟ ١١,١١٢,۵٠٠(دوكاتو  ٨٨٩,٠٠٠جدید و قابل فروش ایجاد كرد كھ منصوبان بھ آنھا جمعًا 
مسئولیتي  ما نباید دربارة این فروش مشاغل پرھیزگارانھ قضاوت كنیم؛ بیشتر مشاغل كارھاي بي. پرداختند

شد بھ زیردستان واگذاشت؛ مبالغي كھ براي این مشاغل پرداختھ  ت جزئي آنھا را ميبودند كھ حتي زحما
شد؛ مواجبھاي صاحبان شغل، كھ بھ ده درصد كل مبلغ  شد در حقیقت وامي بود كھ بھ پاپ داده مي مي

ا لئو در حقیقت چیزي ر. گرفت الواقع ربحي بود كھ بھ پول آنان تعلق مي گشت، في پرداختھ شده بالغ مي
كرد كھ  بود، شكوه مي نامیم؛ و بدون شك اگر او امروز مي فروخت كھ ما امروز اوراق قرضة دولتي مي مي

بھ ھرحال، او نھ تنھا این مشاغل . پردازند پرداختھ است ربح بسیار بیشتري از آنچھ دولتھاي كنوني مي
داري، نیز دست  انند خزانھفروخت، بلكھ حتي بھ فروش مشاغل عالیتر، م مسئولیت و پر بھره را مي بي
سي و یك نفر را بھ مقام كاردینالي برگزید كھ بسیاري از آنان مردان الیقي بودند،  ١۵١٧در ژوئیة . زد مي

شود  توانستند براي عزت و قدرتي كھ نصیبشان مي اما بیشترشان صراحتًا بھ این سبب منصوب شدند كھ مي
دوكاتو پرداخت؛ قلم لئو در این  ٣٠,٠٠٠زشك، محقق، و مؤلف گونھ، كاردینال پونتستي پ بدین. پول بدھند
  حتي ایتالیا . توانست بر روي ھم نیم میلیون دوكاتو وارد خزانھ كند مورد مي
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) ١۵١٧اكتبر (در برانگیختن شورش لوتر » معاملھ«نیز از این عمل تكان خورد؛ و در آلمان داستان این 
م و حساس، سلطان سلیم مصر را براي تركان عثماني فتح كرد، وقتي كھ در آن سال مھ. سھمي بسزا داشت

ارادة خود عمالي بھ سراسر عالم مسیحیت فرستاد تا  پاپ با اشتیاق بي. الحاح لئو براي جھاد بھ جایي نرسید
  .سان ھزینة جھاد را تأمین كنند العاده بھ فروش آمرزشنامھ بپردازند و بدین طور فوق بھ

كرد، و بانكداران چنین ربحھایي را بھ این جھت  از بانكداران رم پول قرض ميگاه با ربح چھل درصد 
در برابر . ترسیدند دستگاه مالي بیدقت پاپ موجبات ورشكستگي آنان را فراھم كند داشتند كھ مي مقرر مي

ندرتًا بھ . گذاشت ھا، و جواھرات خود را بھ وثیقھ مي برخي از این وامھا، او ظروف نقره، فرشینھ
آمد، دست بھ حقوق اعضاي آكادمي یوناني خود  اندیشید، وقتي ھم كھ درصدد این كار برمي جویي مي صرفھ

پاپ نیكوكاریھاي . بھ علت فقدان بودجھ بستھ شد ١۵١٧یازید؛ آكادمي مزبور در  و استادان دانشگاه رم مي
ھاي سراسر جھان  انھا، و نوانخانھھا، بیمارست ھاي ھنگفتي بھ صومعھ داد و اعانھ مسرفانة خود را ادامھ مي

وار  كرد، و میھمانان خود را حاتم فرستاد؛ افراد خاندان مدیچي را از جالل و پول اشباع مي مسیحیت مي
بر روي ھم، در زمان سلطنت خود . آشامید خورد و مي داد؛ حال آنكھ خود بھ اعتدال مي طعام مي

دوكاتو مقروض  ۴٠٠,٠٠٠و ھنگامي كھ مرد،  خرج كرد) دالر؟ ۵۶,٢۵٠,٠٠٠(دوكاتو  ۴,۵٠٠,٠٠٠
: لئو سھ خزانة پاپي را خورده است»  :گفت اي كھ بر مجسمة پاسكوینو چسبانده بودند چنین مي  بود؛ ھجویھ

وقتي كھ مرد، رم دچار یكي از بدترین شكستھاي » .خزانة یولیوس دوم، عواید لئو، و درآمد جانشینان او را
  .مالي تاریخ خود شد

پس از بازگرفتن اوربینو و پروجا، چنین بھ نظرش رسید كھ . ن سال زندگي او مشحون از جنگ بودآخری
حاكمیت بر فرارا و رود پو براي امنیت ایاالت پاپي، و قدرت آنھا براي ممانعت از فرانسھ در میالن 

جھت استفاده از  ھاي نظامي و توپخانھ براي فرانچسكو ماریا دوكا آلفونسو با فرستادن عده. ضروري است
آنھا علیھ پاپ، بھانة الزم را براي جنگ بھ دست داده بود؛ آلفونسو گرچھ بیمار بود و پس از یك نسل 

  . مخاصمھ با پاپ تقریبًا فرسوده شده بود، با شجاعت معمول خود جنگید و بھ واسطة مرگ پاپ نجات یافت

اي ھم بھ سبب رنجھا و ھیجانات جنگ،  اندازهواسطة درد فیستول، و تا  تا حدي بھ ١۵٢١پاپ نیز در اوت 
در نوامبر تنھا بھ قدري بھبود یافت كھ بتوانند او . شفا یافت، اما دوباره در ماه اكتبر بیمار شد. مریض بود

در آنجا بھ وي خبر رسید كھ ارتش مشترك پاپ و امپراطور میالن را از . را بھ ویالیش در مالیانا ببرند
اكتبر بھ رم بازگشت و مانند فاتحان جنگ بگرمي مورد استقبال قرار  ٢۵در . تفرانسویان گرفتھ اس

روز بعد، از فرط تب بستري . در آن روز بسیار راه رفت و چندان عرق كرد كھ لباسش خیس شد. گرفت
در اول دسامبر، با آگاھي . كرد كھ پایان زندگیش نزدیك است شد، و احساس مي حالش بسرعت بدتر مي. شد

  ینكھاز ا

اند، شادمان شد؛ یك بار اعالم كرده بود  پیاچنتسا و پارما بھ نوبة خود از طرف نیروھاي پاپ تصرف شده
شب  در نیمھ. كھ حاضر است براي افزوده شدن آن دو شھر بھ ایاالت كلیسا جان خود را با رغبت تسلیم كند

بسیاري از مالزمان . ، درگذشت، ده روز پیش از اتمام چھل و پنجمین سال زندگي خویش١۵٢١دسامبر ٢
. و برخي از اعضاي خاندان مدیچي ھرچھ را كھ توانستند بھ دست آورند از واتیكان بیرون بردند

شاید بھ اغواي آلفونسو یا فرانچسكو  - گویتچاردیني، جوویو، و كاستیلیونھ گمان كردند كھ مسموم شده است
  .ریا جان سپرده بودماریا؛ اما او ظاھرًا مانند آلكساندر ششم از ماال

. »از كام شیر«: آلفونسو از خبر مرگ پاپ خوشحال شد و مدال جدیدي با این عبارت ضرب كرد
در رم بانكداران، با وام دادن . بار دیگر بھ تخت خود دست یافت فرانچسكو ماریا بھ اوربینو بازگشت و یك

، ٢٠٠,٠٠٠، گادي، و ریكازولي بترتیب ھاي بیني بھ پاپ، گویي اموال خود را غارت كرده بودند؛ مؤسسھ
، و كاردینال سالویاتي ١۵٠,٠٠٠دوكاتو بھ پاپ وام داده بودند؛ كاردینال پوتچي  ١٠,٠٠٠، و  ٣٢,٠٠٠
دوكاتو بھ او قرض داده بودند، كاردینالھا در تصاحب ھرچیز كھ از چپاول نجات یافتھ بود براي  ٨٠,٠٠٠

برخي دیگر در محكوم كردن . یك ورشكستھ زندگي را بدرود گفتھ بودخود حق تقدم قایل شدند؛ لئو بدتر از 
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اما تقریبًا تمام مردم رم براي او، بھ . پاپ متوفا بھ منزلة بد اداره كنندة ثروت بزرگ، بھ مخالفان او پیوستند
ھنرمندان، شاعران، و دانشمندان دانستند كھ . منزلة سخیترین نیكوكار در تاریخ رم، سوگواري كردند

پائولو جوویو چنین . ریعان اقبالشان بھ انتھا رسیده است، ھرچند كھ ھنوز از میزان بدبختي خود آگاه نبودند
  ».با لئو بھ گور رفت - بھ طور خالصھ ھمھ چیز خوب –معرفت، ھنر، رفاه عام، نشاط زندگي «: گفت

انسانیت، بزرگواري و  اراسموس بدرستي مھرباني و. او مرد خوبي بود كھ بھ دست فضایل خود تباه شد
اما لئو بسیار بھ . دانش، و ھنر دوستي و ھنرپروري او را ستوده و سلطنت لئو را عصري زرین نامیده بود

قدر آشنا شده بود كھ بھ ھنر؛ ھرگز براي  چون در كاخ پرورش یافتھ بود، بھ تجمل ھمان. زر خو كرده بود
شد؛ و وقتي كھ عایدات پاپ در اختیار او  رو مي وبھتحصیل درآمد رنج نكشید، ھرچند دلیرانھ با خطر ر

ریخت، درحالي كھ او با شادي دریافت كنندگان آن شاد  گذاشتھ شد، از میان انگشتان الابالیش بیرون مي
با تعقیب روشھایي كھ براي او از آلكساندر و یولیوس بھ . ریخت شد، یا طرح جنگھاي پرخرج را مي مي

و با میراث بردن موفقیتھاي آن دو، ایاالت پاپي را از ھر زمان قویتر ساخت،  میراث گذاشتھ شده بودند،
توانست زیبایي یك گلدان را ببیند، اما نھ  او مي. اما آلمان را با اسراف و توقعات زیاد از دست داد

ي شد توجھ گرفت؛ بھ صد تحذیر كھ برایش فرستاده مي اصالحات پروتستاني را كھ در وراي آلپ انجام مي
براي كلیسا، ھم جالل بود و . خواست كرد، اما از ملتي كھ بھ شورش برخاستھ بود طالي بیشتري مي نمي

  .ورزي ھم تیره

با تمام ھنر پروریش، ھیچ ادبیات بزرگي در زمان . او از تمام ھنرپروران سخیتر بود، اما روشنگرتر نبود
توانست آثار بمبو و  یلي مشكل بودند، ھر چند ميكارھاي آریوستو و ماكیاولي برایش خ. سلطنتش پدید نیامد

قدر ذوق یولیوس مطمئن و متعالي نبود؛ كلیساي سان پیترو یا  ذوق ھنریش بھ. پولیتسیانو را ارج نھد
داشت، اما بھ آن عظمت  او شكل زیبا را زیاد دوست مي. تابلوھاي مدرسة آتن را ما بھ او مدیون نیستیم

كشید، لئوناردو را  از رافائل زیاد كار مي. ورزید آراید چندان مھر نمي زیبا مي رازگو كھ ھنر آن را بھ شكل
او آسایش . توانست راھي از خود میكالنژ بھ نبوغ او باز كند نھاد، و مانند یولیوس نمي كمتر از حد ارج مي

تأسف است،  راندن بر اومایة این گونھ سخت حكم. داشت كھ بتواند بھ عظمت رسد را بیش از آن دوست مي
  .زیرا او دوست داشتني بود

زمان نام او را شاید بحق دریافت؛ زیرا گرچھ او بیش از آنچھ نقش خود را بھ زمان بدھد از زمان نقش 
گرفت، بھ ھرحال او بود كھ میراث و ثروت و ذوق خاندان مدیچي و ھنر پروري شاھواري را كھ در خانة 

و، با آن ثروت و ضمانت اجرایي مقام پاپي خود، انگیزة مھیجي پدرش دیده بود از فلورانس بھ رم آورد 
سرمشق او صد مرد دیگر را . براي چنان ادبیات و ھنري فراھم آورد كھ در سبك و شكل متعالي بود

برانگیخت تا بھ جستجوي استعداد برخیزند، آن را حمایت كنند، و براي شمال اروپا سابقھ و معیاري جھت 
او بیش از ھر پاپ دیگري بقایاي تاریخي رم كھن را حفظ كرد و كسان را . جاد كنندیابي و ارزش ای ارج

ھذا در رفتار خود، در یك  آمیز زندگي را پذیرفت؛ مع لذت شرك. تشویق نمود كھ با آنھا بھ رقابت برخیزند
ھ ادبیات و حمایت او از اومانیستھاي رم بھ آنان یاري كرد ك. عصر تقید ناپذیر، خویشتنداري پیشھ ساخت

تحت توجھات او، رم قلب فرھنگ اروپا شد؛ ھنرمندان در . سبك كالسیك خود را بھ درون فرانسھ بگسترند
سازي، یا معماري كنند؛ دانشوران براي تحصیل، شاعران براي  آمدند تا نقاشي، مجسمھ آن شھر گرد مي

اي رم، پیش از «: اسموس چنین نوشتار. پردازان براي در افشاني بھ آن روي آوردند سرایي، و نكتھ نغمھ
اي از  در تو چھ آزادي گرانبھایي ھست، چھ گنجینھ… . غوطھ زنم لتھآنكھ فراموشت كنم، باید در رود 

در چھ جاي دیگر انسان ! تھاي سودمنديكتابھا، چھ ژرفاي معرفتي درمیان دانشمندان، و چھ معاشر
كاستیلیونة نیكخو، » تواند چنین جامعة ادبي پیدا كند، یا چنین تنوع و استعدادي در یك محل واحد بیابد؟ مي

 -بمبو مھذب، السكاریس دانشمند، فراجو كوندو، رافائل، سانسووینوھا، و سانگالوھا، سباستیانو، و میكالنژ
  یك شھر و یك دوران دھسالھ و در چنین جمعي خواھیم یافت؟ چنین كساني را ما كجا در

py  كتاب پنجم
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



   فصل نوزدھم

  

  شورش عقلي

١- ١٣٠٠۵٣۴  

I  - علوم غریبھ  

مورخي كھ با نفوذ . امتیاز، و مسئولیت یك اقلیت است  در ھر عصر و ھر ملت، تمدن محصول كوشش،
سازد؛ او انتظار  پرستي خوشدل مي موھوممبرم عقاید سخیف آشناست، خود را بھ یك آیندة درخشان براي 

ندارد كھ كشورھاي كامل از مردان ناقص بھ وجود آیند؛ و نیز بر این امر واقف است كھ فقط عدة كمي از 
افراد ھر نسل ممكن است چنان از قید رنجھاي اقتصادي آزاد باشند كھ بتوانند با قدرت و فراغ خاطر، بھ 

مورخ ھمچنین شاد خواھد . مردم زمان خویش، باالستقالل بیندیشند  قاطبةجاي پیروي از افكار گذشتگان یا 
اي چند مرد و زن بیابد كھ بھ نیروي مغز خویش، بھ بركت زاده شدن در یك  شد اگر بتواند در ھر دوره

خاندان متنعم، یا زیستن در شرایط مساعد، خود را از قید خرافات، علوم غریبھ، و زودباوري رھا ساختھ 
  .درك ھوشمندانھ و صادقانة جھل بیپایان خویش بركشانده باشد و بھ

پروردند و خود  بنابر این، در ایتالیاي دوران رنسانس، تمدن منحصر بود بھ معدودي از كسان كھ آن را مي
كاشت و معادن را  شد، زمین را مي مرد ساده ذھن عادي، كھ لژیون نامیده مي. گرفتند مي از آن بھره 

برد، و شب ھنگام چنان كوفتھ بود  برد، از بام تا شام رنج مي كشید و بار مي كرد، گردونھ مي استخراج مي
این مرد عقاید، دین، و پاسخھاي خود را بھ معماھاي زندگي از جو اطراف . كھ یاراي فكر كردن نداشت

كردند  وادار مي گذاشت دیگران او را برد؛ مي گرفت، یا آنھا را با كلبة اجدادي خود بھ ارث مي خود مي
او نھ تنھا شگفتیھاي دلفریب، الھامبخش، آرامده، و مسحوركنندة االھیات نقلي را، كھ . براي آنھا كار كند

پذیرفت، بلكھ در دستگاه فكر خود  مي  شد، اش بھ وسیلة بال، تلقین، و آثار ھنري تجدید مي ھر روز خاطره
جویي را، كھ بھ اصطالح  پرستش آثار قدسیان، و معجزه بیني، جادوگري، پیشگویي، طالع  اعتقاد بھ اجنھ،

  كلیسا این عقاید. افزود داد، بھ آن االھیات مي یك ما بعدالطبیعة مطرود از جانب كلیسا را تشكیل مي

در حالي كھ مرد . ایماني بیشتر موجب مزاحمت بود كرد كھ گاه از بي اي تلقي مي را بھ منزلة مسئلھ
قرن یا بیشتر از ھمگنان خود در آن سوي آلپ جلو بود، مرد عادي در جنوب  متشخص در ایتالیا نیم

  .پرست بود كھ اقرانش در شمال آن كوھھا كوھھاي آلپ ھمان اندازه خرافھ

سیسرون خود  ھاي بھ سبك  معتقد بودند و نوشتھ» نگھبانان غیبي محل«یا » ھمزاد«غالبًا خود اومانیستھا بھ 
گوید كھ مانند  پودجو شادمانھ از عفریتھایي سخن مي. آمیختند خویش مي آساي محیط را با روح جنون

خاستند  یا از تریتونھاي ریشویي كھ از دریا برمي كردند،  سري كھ از كومو بھ آلمان ھجرت مي سواران بي
پربودن «ماكیاولي، كھ سخت نسبت بھ دین بدبین بود، بھ امكان . كند تا زنان زیبا را از ساحل بربایند یاد مي

ھایي از صور عجیب،  اشاره كرد و اعتقاد خود را بھ این امر كھ وقایع بزرگ با نشانھ» ھوا از ارواح
فلورانسیھا، كھ گمان داشتند ھوایي كھ تنفس . شوند ابراز داشت و عالیم آسماني اعالم مي  پیشگویي و الھام،

كھ تمام وقایع مھم در روز شنبھ اتفاق  پنداشتند چنین مي  سازد، كنند آنان را بیش از حد زرنگ مي مي
گمان فرجام بدي خواھد  ھا، در راھپیمایي بھ سوي جبھة جنگ، بي  افتد؛ و گذشتن از بعضي كوچھ مي

پولیتسیانو از توطئة پاتتسي چنان بر آشفتھ بود كھ باران مصیبتباري را كھ در پي آن واقع شد بھ آن . داشت
گر اصلي را از خاك در آوردند و  راي پایان دادن بھ باران، جسد دسیسھنسبت داد و از عمل جواناني كھ، ب
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مارسیلیو فیچینو شرحي در دفاع از . آن را پس از گرداندن در شھر بھ رودآرنو انداختند چشم پوشید
 خود را  اند، بیني، و اعتقاد بھ اجنھ نوشت و بھ این دلیل كھ ستارگان داراي اقتران نحس بوده غیبگویي، طالع

توانستند  آیا این فقط یك ھوس عجیب بود؟ اگر اومانیستھا مي. از دیدن پیكو دال میراندوال معذور داشت
گونھ فراغ بال یا تعلیمات  چگونھ ممكن بود مردم عادي را، كھ داراي ھیچ  چنین چیزھایي را باور كنند،

قدرتھاي فوق طبیعي بیشمار   فرھنگي نبودند، بھ خاطر این فكر كھ جھاد طبیعي ھمچون كانون یا وسیلة
  .است مالمت كرد

توانست،      دانستند چندان زیاد بودند كھ شخص مي اشیایي كھ مردم ایتالیا آنھا را آثار مسیح یا حواریون مي
كلیسایي ادعا . ھاي انجیلھا را فراھم كند تمام لوازم تجسم صحنھ  تنھا از كلیساھاي رم دوران رنسانس،

بالید كھ مالك مقداري علف از  رچة قنداق كودكي عیسي است؛ دیگري بھ خود ميكرد كھ صاحب پا مي
ھایي از گرده  آخوري است كھ عیسي را بھ ھنگام والدت در آن نھاده بودند؛ آن دگر از دارا بودن قطعھ

زد؛ یكي دیگر بھ داشتن میزي كھ آخرین شام بر آن  شده از طرف مسیح الف مي نانھا و ماھیھاي تبرك
كرد كھ داراي تصویري است از مریم عذرا كھ  كرد؛ و كلیساي دیگر بھ این فخر مي رده بود مباھات ميگست

كلیساھاي ونیز جسد مرقس حواري، یك بازوي قدیس . توسط فرشتگان براي قدیس لوقا نقاشي شده است
سنگھایي را جورج، یك گوش بولس حواري، مقداري از گوشت كباب كردة قدیس الورنتیوس، و چند تا از 

  .كردند كھ قدیس استیفان با آنھا كشتھ شده بود بھ زایران ارائھ مي

  بھ. تقریبًا ھر چیز، ھر عدد، و ھر حرفي از حروف الفبا داراي یك نوع قدرت جادویي بود

گفتة آرتینو برخي از روسپیان رمي براي برانگیختن مھر عاشقان خود، گوشت رو بھ فساد مردار انساني 
عزایم بھ ھزار . دزدید خوراندند، و براي تھیة چنین گوشتي اجساد مردگان را از گورستانھا مي ميبھ آنان 

تواند خود را با یك ورد مناسب از شر  گفتند كھ شخص مي دھقانان آپولیایي مي. رفت منظور بھ كار مي
خود یا بھ ھیئتي دیگر  شیطان غالبًا یا بھ شكل. ارواح نیك و بد فضا را پركرده بودند. سگ ھار نجات دھد

جنھا داراي مقدار زیادي معلومات خفي . شد تا مردم را اغوا كند، بترساند، و قدرت یا تعلیم دھد ظاھر مي
برخي راھبان . شد توانست آنھا را باخود یار كند، از آن معلومات برخوردار مي بودند كھ اگر كسي مي

آموختند  چنین مي) محكومشان ساخت ١۴٧۴در سال تا ھنگامي كھ سیكستوس چھارم (كرملي در بولونیا 
اي اوراد مجرب خود را در جلب كمك  كھ در كسب دانش از شیاطین زیاني نھفتھ نیست؛ و وردگران حرفھ

ھا بھ این موجودات یاري كننده،   بھ گمان مردم، ساحره. بردند اجنھ براي مشتریان پولدار خویش بھ كار مي
بھ عقیدة مردم، این زنان با قدرت . نگریستند، دسترس داشتند ا خدایان ميكھ بھ آنھا ھمچون عاشقان ی

بیني كنند، در یك لحظھ بھ مسافات دور پرواز نمایند، از درھاي بستھ  توانستند آینده را پیش شیطاني خود مي
ا كینھ توانستند عشق ی بگذرند، و بر كساني كھ خاطرشان را آزرده ساختھ بودند شرور سھمگین ببارند؛ مي

  .بھ بار آورند، موجب سقط جنین شوند، زھر بسازند، و با یك سحر یا نگاه باعث مرگ بشوند

، توسل بھ جادو را منع كرد، )سومیس دزیدرانتس(اینوكنتیوس ھشتم، بھ موجب توقیعي  ١۴٨۴درسال 
بھ آنان نسبت  حقیقت برخي از قدرتھاي ادعایي ساحران را مسلم پنداشت، برخي از طوفانھا و طاعونھا را

داد، و شكوه كرد كھ بسیاري از مسیحیان دور افتاده از اصالت آیین با ابلیسان اتحادي شیطاني برقرار 
انگیزي بھ مردان و زنان و  كرده و، با توسل بھ سحر و جادو و لعن و سایر فنون شیطاني، زیانھاي غم

كار توصیھ كرد كھ مراقب چنین اعمالي پاپ بھ متصدیان تفتیش اف. اند كودكان و حیوانات وارد ساختھ
این توقیع اعتقاد بھ جادوگري را بھ عنوان آیین رسمي كلیسا تحمیل نكرد و مبدع تعقیب جادوگران . باشند

پاپ . نیز نبود؛ ھم اعتقاد بھ سحر و ھم مجازات گھگاھي ساحران خیلي پیش از صدور آن وجود داشت
زن جادوگر «: گوید ین دستور عھد قدیم صادر كرده بود كھ ميفرمان مزبور را از روي ایمان راسخ بھ ا

كلیسا چندین قرن بھ امكان نفوذ شیطاني در نوع بشر معتقد بود، اما پندار پاپ دربارة » .را زنده مگذار
حقیقت ساحري، اعتقاد بھ آن را ترغیب، و سفارش او بھ مأموران تفتیش افكار نقشي در تعقیب جادوگري 

در . ال بعد از انتشار آن توقیع، تنھا در كومو چھل و یك زن بھ جرم جادوگري سوزانده شدنددرس. ایفا كرد
مأموران تفتیش افكار در برشا چندین زن متھم بھ جادوگري را بھ مرگ محكوم ساختند، اما دولت  ١۴٨۶
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زات ، مجا١۵١٠در . از اجراي حكم سر باز زد و اینوكنتیوس از این امر بسیار رنجیده خاطر شد
در آن سال صدوچھل تن بھ سبب جادوگري در برشا . جادوگري بیشتر مطابق میل خواستاران آن بود

  ، در دوران پاپي لئو١۵١۴سوزانده شدند، و در سال 

  .نرمخو، سیصد تن دیگر در كومو بھ ھمین مجازات رسیدند

كساني كھ خود   عدة  محاكم تفتیش و چھ بھ علل دیگر،  چھ در نتیجة برانگیختن حس لجبازي مردم بھ وسیلة
سریعًا رو بھ افزایش نھاد؛ مخصوصًا در   یا بھ گمان مردم پیشة جادوگري داشتند،  دانستند، را جادوگر مي

بھ موجب . ري ساري درآمدایتالیاي مجاور آلپ، ساحري از حیث ماھیت و مقیاس بھ صورت یك بیما
حضور » شنبھ بازار جادوگران«اي نزدیك برشا در یك  وپنج ھزار تن در جلگھ گزارش مشھوري، بیست

محاكم تفتیش افكار ھفتاد تن متھم بھ جادوگري را از اھالي آن ناحیھ زنده  ١۵١٨در سال . یافتھ بودند
شوراي شھر برشا برضد این حبس دستھ . كردندسوزاندند، و ھزاران تن از مظنونان بھ ساحري را زنداني 

 ١۵(در این ھنگام لئودھم، در توقیعي بھ نام ھونستیس . جمعي اعتراض، و در اعدامھاي بعدي مداخلھ كرد
، امر كرد كھ ھر مأموري كھ، بدون بررسي یا تجدید نظر آنھا، از اجراي محاكم تفتیش )١۵٢١فوریة 

ر مرتكب این خطا یكي از جوامع باشد، خدمات دیني در آن جامعھ افكار سر باز زند، تكفیر شود، و اگ
شوراي شھر، با نادیده گرفتن آن فرمان، دو اسقف، دو پزشك برشایي، و یك مفتش دستگاه . معلق گردد

و دربارة عادالنھ بودن احكام   تفتیش افكار را مأمور كرد كھ بر تمام محاكمات بعدي جادوگران نظارت،
حكومت محل بھ نمایندة . توانستند متھمان را محكوم سازند حقیق كنند؛ فقط این اشخاص ميمحكومیت قبلي ت

این كار . كردن اموال آنان پایان دھد پاپ اخطار كرد كھ بھ محكوم ساختن اشخاص بھ منظور مصادره
پروتستان و اما جھل و جنون مردم آزاري فایق آمد، و در دو قرن بعد، ھم در سرزمینھاي   اي بود، دلیرانھ

ھم در قلمروھاي كاتولیك، ھم دردنیاي جدید و ھم قدیم سوزاندن اشخاص بھ جرم جادوگري ننگینترین 
  . ھا را در تاریخ بشر بھ وجود آورد لكھ

داد؛ گروه اخیر  را یاري مي -بینان كف بینان، معبران، طالع - جنون آگاھي از آینده انواع مختلف پیشگویان
بیني  تقریبًا ھر دولت ایتالیایي یك عالم رسمي طالع. نیرومندتر بودند تا در بقیة اروپا در ایتالیا متعددتر و

یولیوس دوم تا طالع بینش وقت را . كرد داشت كھ اوقات مساعد براي شروع كارھاي مھم را تعیین مي
مأمور  كرد؛ سیكستوس چھارم و پاولوس سوم اختربینان خود را یافت، بولونیا را ترك نمي مساعد نمي

اعتقاد بھ اینكھ ستارگان برخوي و امور انسان . كردند كھ ساعات تشكیل كنفرانسھا را تعیین كنند مي
اي بھ نام  كنند بھ قدري عمومیت داشت كھ بسیاري از استادان دانشگاه در ایتالیا ساالنھ مجموعھ حكومت مي

زھاي آرتینو براي ھجوگویي ھمین یكي از دستاوی. كردند بیني منتشر مي پیشگوییھاي مبتني بر طالع
ھنگامي كھ لورنتسو د مدیچي دانشگاه پیزا را از نو تأسیس كرد، براي . بود» دانشمندانھ«ھاي  سالنامھ

اي در نظر نگرفت، اما دانشجویان تشكیل آن را مصرًا خواستار شدند، و او ناچار با  بیني شعبھ طالع
بیني كرد،  لورنتسو، پیكو دال میراندوال حملة سختي بھ طالعدر محفل دانشمندانة . خواستشان موافقت كرد

چھ قدر «: گویتچاردیني بانگ برداشت. اما مارسیلیوفیچینو، كھ دانشمندتر از او بود، از آن دفاع كرد
  بیناني كھ اگر در برابر صد دروغ یك راست بگویند، مردم بھ آنان خوشبختند طالع

دیگر یك دروغ در برابر صد راست بگویند، تمام حیثیت خود را از دارند، حال آنكھ اگر مردم  باور مي
اي علمي دربارة جھان گام بر  بیني، كھ تا حدي كوركورانھ بھ سوي نظریھ ھذا، طالع مع» .دھند دست مي

اي خود را از اعتقاد بھ اینكھ جھان دستخوش خواستھاي االھي یا شیطاني است رھانده  داشت، تا اندازه مي
  .یافتن یك قانون طبیعي عام و سازگار توجھ داشت بود و بھ
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سانسور مطبوعات تا زمان . تحول علم بیشتر بھ سبب موھوم پرستي مردم بھ تعویق افتاد تا مخالفت كلیسا
اي در  انجام گرفت، مانع عمده) ١۵۴۵ :تاریخ اتمام(اقدامات ضد اصالح دیني، كھ متعاقب شوراي ترانت 

، مشھورترین منجم قرن پانزدھم، را بھ »رگیو مونتانوس«سیكستوس چھارم یوھان مولر . راه علم نبود
او . كرد دردوران پاپي آلكساندر، كوپرنیك ریاضي و ھیئت را در دانشگاه رم تدریس مي). ١۴۶٣(آورد   رم

بھ آن  انگیز خود مبني برحركت انتقالي زمین نبود، اما نیكوالي كوزایي قبال ھنوز واجد نظریة شگفت
طي دو قرن چھاردھم و پانزدھم، تفتیش افكار در . اشاره كرده بود، و ھر دو این مردان اھل كلیسا بودند

این ضعف تا حدي بھ سبب غیبت پاپھا از رم و اقامتشان در آوینیون، نزاع آنان در . ایتالیا نسبتًا ضعیف بود
آمادئو د الندي مادیگرا  ١۴۴٠در سال . وددوران شقاق، و واقع شدن آنان تحت تأثیر روشنگري رنسانس ب

گابریلھ داسالو، پزشك آزاداندیش،  ١۴٩٧در . بھ توسط محكمة تفتیش افكار در میالن محاكمھ و تبرئھ شد
معتقد بود بھ اینكھ مسیح خدا نبود بلكھ «بھ وسیلة حامي خود ازشر محكمة تفتیش مصون ماند، ھرچند 

تر ازھر كشور دیگر  افكار، فكر در ایتالیا آزادتر و فرھنگ پیشرفتھ رغم تفتیش علي. »پسریوسف نجار بود
مدارس نجوم، حقوق، طب، و ادبیات ایتالیا مقصد دانشجویان از . درقرن پانزدھم و اوایل قرن شانزدھم بود

ھاي دانشگاھي خود در  چندین سرزمین بودند، تامس لیناكر، پزشك و محقق انگلیسي، پس از اتمام دوره
یا، بھ ھنگام بازگشت بھ انگلستان، محرابي در آلپھاي ایتالیا بناكرد و، با انداختن آخرین نگاه بھ خاك ایتال

و دانشگاه عالي جھان مسیحي بھ آن كشور   ،»مادر مھرپرور تحصیالت«ایتالیا، آن محراب را بھ عنوان 
  .تقدیم كرد

-١۵١۴(لم در دو قرن پیش از وسالیوس پرستي در زیر و قشر آزادمنشي در رو، اگر ع در این جو خرافھ
پیشرفت مختصري كرد، بیشتر بھ سبب آن بود كھ حمایت و افتخار نصیب ھنر، دانشوري، و شعر ) ١۵۶۴

بود؛ و ھنوز در زندگي اقتصادي یا عقلي ایتالیا نداي روشني براي روشھا و افكار علمي بھ گوش 
ني جامع و وسیعي اتخاذ كند و با كنجكاوي مشتاقانھ توانست نظریة جھا مردي چون لئوناردو مي. رسید نمي

بھ چندین علم دست یازد، اما كتابخانة بزرگي وجود نداشت؛ كالبد شكافي تازه آغاز شده بود، میكروسكوپ 
  ھنوز اختراع نشده بود تا بھ 

زدیك زمین ھا را بزرگ كند و ماه را ن شناسي یا پزشكي یاري كند، و ھیچ تلسكوپي كھ بتواند ستاره زیست
عشق قرون وسطایي نسبت بھ زیبایي بھ صورت كمال ھنر تجلي كرده . آورد ھنوز در اختیار بشر نبود

بود، اما از آن عشق قرون وسطایي بھ حقیقت چیزي باقي نمانده بود كھ مقوم علم شود؛ واحیاي ادبیات قدیم 
ورانھ نسبت پژوھشھاي علمي براي جاي وفاداري صب انگیخت كھ بھ اي را برمي طلبانھ نوعي شكاكیت لذت

رنسانس روح خود را بھ ھنر باختھ بود و آنچھ . ریزي آینده، بھ آرماني ساختن ایام باستان پرداختھ بود پي
در این . براي ادبیات باقي گذاشتھ بود بسیار اندك بود؛ و از آن كمتر براي فلسفھ و بازھم كمتر براي علم

تنوع یوناني دراوان بھروزي آن از زمان پریكلس واشیل تازنون رواقي معني رنسانس فاقد فعالیت فكري م
  .تا فلسفھ راه را باز نكرد، علم نتوانست پیش برود. و آریستارخوس منجم بود

شناسد، مشكل  بنابراین، طبیعي است كھ خوانندة بخصوصي كھ چندین ھنرمند دوران رنسانس را بھ نام مي
ا بھ جز لئوناردو بھ خاطر آورد؛ حتي اسم آمریگو وسپوتچي را باید بھ یاد بتواند اسم یك دانشمند رنسانس ر

در حقیقت، جز در عالم جغرافیا وطب، . بھ قرن ھفدھم متعلق است) ١۶۴٢-١۵۶۴(او انداخت، و گالیلھ 
اودریك اھل پوردنونھ بھ عنوان مبلغ دیني بھ ھندوستان و . كسي كھ نامش قابل یادآوري باشد وجود نداشت

، از راه تبت و ایران بازگشت، شرحي از مشھودات خود نوشت، و بر آنچھ )١٣٢١حد (ن رفت چی
شناس،  پائولو توسكانلي، ستاره. ماركوپولو یك نسل پیش از او گزارش داده بود، وصف گرانبھایي افزود

است كھ بھ مالحظھ كرد، و مشھور  ١۴۵۶را در سال ) ھالي(دار ھالھ  پزشك، و جغرافیدان، ستارة دنبالھ
كریستوف كلمب براي سفر پرخطر او در اقیانوس اطلس اطالعات الزم را داد و وي را بھ آن كار تشجیع 

؛ ادعا نمود كھ )١۴٩٧تاریخ اتمام، (آمریگو وسپوتچي فلورانسي چھار سفر بھ دنیاي جدید كرد . كرد
است؛ مارتین والدز مولر،  كرده ھایي از آن تھیھ خاك اصلي آن قاره را كشف و نقشھ  نخستین كسي است كھ

ایتالیاییان را این امر خوش آمد و آن را در . ھا، پیشنھاد كرد كھ آن قاره را امریكا بخوانند ناشر آن نقشھ
  .ھاي خود تبلیغ كردند نوشتھ
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علوم زیست شناسي آخرین دانشھایي بودند كھ بھ عرصھ وارد شدند، زیرا نظریة خلقت مخصوص انسان 
این . ساخت فحص دربارة منشأ طبیعي او را غیر الزم و خطرناك مي –مقبولیت عالم داشت  كھ تقریبًا –

علوم بیشتر بھ پژوھشھاي علمي و مطالعاتي در گیاھشناسي طبي، باغباني، گلپروري، و كشاورزي محدود 
، )١٣٠۶(پیترو د كریشنتي در ھفتاد و شش سالگي كتاب با ارزشي در راھھاي كشاورزي نوشت . شدند مي

لورنتسو د مدیچي . ھاي با ارزشتر مسلمین اسپانیا در این زمینھ نشده بود ولي در تدوین آن توجھي بھ نوشتھ
توسط  ١۵۴۴در كاردجي یك باغ نیمھ عمومي از نباتات كمیاب داشت؛ نخستین باغ عمومي نباتات بھ سال 

راي باغ وحش بودند، و كاردینال ایپولیتو د تقریبًا تمام فرمانروایان متعین دا. لوكاگیني در پیزا تأسیس شد
اندام را از بیست ملیت مختلف  مدیچي یك باغ وحش انساني داشت كھ در آن بربرھایي رعنا و خوش

  .گردآورده بود

III – پزشكي  

پزشكان سھم . كند مترقیترین علم دانش پزشكي بود، زیرا انسان ھمھ چیز را، جز اشتھا، فداي سالمتي مي
داد تا  دوكاتو مي ٢,٠٠٠پادوا بھ یكي از آنان ساالنھ . ثروت جدید ایتالیا را بھ دست آورده بودند بسزایي از

پترارك، با تأكید بر . در سمت مشاور خدمت كند، و ضمنًا او را آزاد گذاشتھ بود تا شخصًا نیز طبابت كند
و باشلقھاي پوستي آنھا، و ھاي ارغواني   العالج پزشكان، جامھ روي عواید این پزشك، خشمگینانھ حق

وي پاپ كلمنس ششم را كھ بیمار بود . ھمچنین انگشتریھاي درخشان و مھمیزھاي زرینشان را مذمت كرد
  :از اعتماد بھ پزشكان بر حذر داشت

عقاید آنان . سازد اند، و طبعًا چنین امري مرا ھراسان مي دانم كھ پزشكان گرد بستر شما را گرفتھ مي
. لنگد اي براي گفتن ندارد، از شرم در پشت دیگران مي یض است، و آن كھ چیز تازهھمواره ضد و نق

پزشكان، براي اینكھ از طریق نوآوري نامي براي خویش كسب كنند، با جان ما معاملھ : چنانكھ پلیني گفت
ھذا، دروغ  كافي است كسي پزشك خوانده شود تا مردم سخنان او را تا آخرین كلمھ باور دارند؛ مع. كنند مي

فقط امید شیرین است كھ ما را از اندیشیدن دربارة این خطر . پزشكان از ھر دروغ دیگر خطرناكتر است
آورد؛ تنھا  گیرند، و حتي مرگ ما براي آنان تجربھ مي آنان فن خود را بھ ھزینة ما یاد مي. دارد بازمي

. این دستھ را بھ دیدة ارتش دشمن بنگر اي پدر بسیار واالمنش،. تواند با بیشرمي بكشد پزشك است كھ مي
مرگ من بھ سبب طبابت پزشكان «: این تحذیر را كھ بر گور مرد بدبختي كتیبھ شده است بھ خاطر آر

  ».بسیار بود

در تمام سرزمینھاي متمدن، پزشكان، از این حیث كھ ھم مطلوبترین فرد بوده و ھم بیش از ھركس دیگر 
  .اند د، رقیب زنان بودهان مورد ھجو و طنز قرار گرفتھ

روحانیاني كھ با پزشكان و ھنرمندان ھمكاري . اساس ترقي در پزشكي نھضت كالبدشناسي بوده است
داشتند گاه اجساد مردگان را، از بیمارستانھایي كھ تحت نظر كلیسا بود، براي تشریح در اختیار آنان 

اي بھ نام كالبدشناسي نوشت  یح كرد و رسالھموندینو د لوتتسي نعشھایي را در بولونیا تشر. گذاشتند مي
درسال . دست آوردن اجساد مشكل بود ھذا، بھ مع. كھ بھ مدت سھ قرن جزو كتب درسي بود) ١٣١۶(

چند دانشجوي طب در بولونیا نعشي را از گورستان دزدیدند و آن را نزد معلمي در دانشگاه شھر  ١٣١٩
دانشجویان تعقیب اما تبرئھ شدند، و از آن پس . تشریح كردبردند؛ و معلم آن را بھ خاطر آموزش آنان 

. كردند مقامات اداري شھر نسبت بھ استفاده از اجساد جانیان معدوم یا بیكس براي تشریح غمض عین مي
در . برنگاریو دا كارپي، استاد كالبدشناسي در بولونیا، بھ سبب تشریح یكصد جسد، اعتباري شایان یافتھ بود

  دانشگاه

ھاي ایتالیا، از جملھ  آغاز شده بود، این كار بزودي در تمام دانشكده ١٣۴١ا، تشریح الاقل از سال پیز
py  .گونھ تشریحھا را رسمًا رخصت داد سیكستوس چھارم این. دانشكدة طب پاپ در رم، مجاز شد
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آنتونیو مرداني مانند . باستاني فراموش شدة خود را بازیافت  كالبدشناسي در دوران رنسانس میراث
بنیویني، آلكساندرو آكیلیني، آلساندروبندتي، وماركونتونیو دالتوره كالبدشناسي را از قیمومت عرب آزاد 

دوران جالینوس و بقراط بازگشتند، وحتي كارھاي آن دو استاد مقدس را نیز مورد تردید قرار  كردند، بھ 
بنیویني . دان معرفت قابل توجھي افزودنددادند؛ با شكافتن تمام اعصاب، عضالت، استخوانھا، بر علم اب

عملیات كالبدشناسي خود را بھ یافتن علل داخلي بیماریھا معطوف داشت؛ رسالة او موسوم بھ دربارة چند 
بنیانگذار كالبدشناسي درماني بود و كالبدشكافي را ) ١۵٠٧(انگیز بیماري و درمانھا  علت مخفي و شگفت

در ھمان اوان، فن جدید پیشرفت پزشكي را با تسھیل انتشار و . ختعامل مھمي در پیدایش طب جدید سا
  .المللي متون طبي تسریع كرد مبادلة بین

ترین  توانیم پسروي علم را در پزشكي مسیحیت التیني با مالحظة این موضوع دریابیم كھ پیشرفتھ ما مي
بھ دانشي برسند كھ بقراط، بزحمت توانستھ بودند  ١۵٠٠پزشكان و علماي كالبدشناسي آن عصر تا سال 

معالجھ ھنوز بر نظریة . میالدي بھ آن رسیده بودند ٢٠٠م و  ق ۴۵٠جالینوس، و سورانوس در دورة میان 
نخستین تزریق خون . رفت اخالط چھارگانة بقراط مبتني بود و فصد عالج كلیة بیماریھا بھ شمار مي

و، ھمان گونھ كھ ) ١۴٩٢(ھارم صورت گرفت انساني توسط یك پزشك یھودي بھ بدن پاپ اینوكنتیوس چ
شدند  گیران و عزایم خوانان ھنوز براي معالجة ناتواني و نسیان فراخوانده مي جن. اي نرسید دیدیم، بھ نتیجھ

تا با خواندن اوراد مذھبي، یا واداشتن مریض بھ بوسیدن بقایاي قدیسان، او را شفا دھند، شاید براي اینكھ 
حبھا و داروھا توسط عطاران فروختھ شدند، كھ با افزودن . افتاد گاه سودمند مي چنین معالجة تلقیني

. افزودند التحریر، صیقلھاي مختلف، شیریني، ادویھ، و جواھر بھ كاالي خود، بردرآمد خویش مي لوازم
ر ، و چند رسالة كوتاھت)١۴۴٠حد (میكلھ ساووناروال، پدر آن راھب مشھور، كتابي بھ نام پزشكي عملي 

كرد، دیگري از  ھا از فراواني امراض مغزي در ھنرمندان بزرگ بحث مي نوشت؛ یكي از این رسالھ
  .راند كھ با استعمال روزانھ مشروبات الكلي مدتي دراز زیستھ بودند مردان مشھوري سخن مي

روانة پزشكان كاذب ھنوز بسیار بودند، اما عمل پزشكي تحت مقررات دقیقتر قانوني درآمده و تحصیل پ
ھیچ پزشكي مأذون نبود سیریك ). ١۵٠٠(پزشكي مستلزم طي یك دوره چھارسالھ از تعلیمات پزشكي بود 

داشت كھ  قانون ونیز مقرر مي. بیني كند مرض شدید را، بدون مشاوره با یكي از ھمكاران خود، پیش
اندن یك دورة كالبدشناسي، بار براي مبادلة یادداشتھاي طبي گرد آیند و با گذر پزشكان و جراحان ماھي یك

  بار در سال، معلومات خود را تازه نگاه الاقل یك

بایست سوگند یاد كند كھ ھرگز دورة معالجھ را  ھردانشجوي پزشكي ھنگام فراغت از تحصیل مي. دارند
طوالني نسازد، در تھیة داروھایي كھ تجویز كرده است نظارت كند، و در بھاي دارو كھ بھ عطار داده 

پیچید بھ ده سولدو  اي راكھ عطار مي قیمت ھر نسخھ) ١٣۶٨(ھمان قانون ونیزي . ود سھیم نشودش مي
ھا بھ پول امروز غیر ممكن است؛ ما از چندین مورد بیماري  تخمین ارزش این سكھ - محدود كرده بود 

  . بیمارالعالج منوط بوده است بھ شفاي  اطالع داریم كھ، بھ موجب قراردادھاي مخصوص، پرداخت حق

شھرت و اعتبار جراحي، بھ ھمان نسبت كھ فھرست عملیات و وسایل آن از حیث تنوع و صالحیت بھ 
برناردو داراپالو عمل عجاني را براي سنگ مثانھ . گردید شد، افزودن مي جراحي مصر نزدیك مي

مشھور ) ١۵٣٠حد (ابداع كرد، و ماریانو سانتو بھ خاطر عمل سنگ مثانھ از راه برش عرض ) ١۴۵١(
. ھاي بھتري براي بستن شریانھا و وریدھا ابداع كرد جوواني داویگو، جراح یولیوس دوم، شیوه. شد

بیني، لب، : در سیسیل باز ظاھر شد ١۴۵٠در حدود سال . شناختند جراحي پالستیك، كھ باستانیان آن را مي
شدند، بھ نحوي كھ خطوط  يو گوشھاي بریده و ناقص، با پیوند پوست از سایر جاھاي بدن، اصالح م

  .اتصال آنھا بزحمت قابل تشخیص بودند

چون آندرئا داندولو، دوج ونیز، نخستین كمیسیون شھرداري را . رفت بھداشت عمومي رو بھ اصالح مي
» كمیسیونھاي بھداشت«این . سایر شھرھاي ایتالیا از او پیروي كردند. براي بھداشت عمومي تأسیس كرد

كردند و مبتالیان بھ بعضي بیماریھاي  شدند امتحان مي ھایي را كھ براي فروش عرضھ ميتمام غذاھا و دوا
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كشتیھایي را  ١٣٧۴، و نیز در سال »مرگ سیاه«بھ سبب شیوع . ساختند عفوني را از سایر مردم جدا مي
، بھ سال در راگوزا. دادند كھ حامل مسافران و كاالھاي مشكوك بھ عفونت بودند بھ بندرھاي خود راه نمي

. داشتند روز در جایگاھھاي مخصوص نگاه مي ، چنین مسافراني را پیش از ورود بھ شھر سي١٣٧٧
از  ١۴٠٣تمدید كرد، و ونیز در سال  »روزهدورة چھل «مدت این بازداشت را بھ یك ) ١٣٨٣(مارسي 

  .ھمین شیوه پیروي نمود

بیمارستاني  ١٣٠۵سینا در سال . شمارة بیمارستانھا بھ ھمت مردم غیر روحاني و روحانیان افزایش یافت
، بیمارستان بزرگ را ١۴۵۶ساخت كھ در وسعت و خدمات پزشكي شھره بود، و فرانچسكو سفورتسا، در 

دي ناتسارت را بھ یك بیمارستان امراض عفوني ونیز جزیرة سانتاماریا  ١۴٢٣در . در میالن تأسیس كرد
فلورانس درقرن پانزدھم سي و پنج بیمارستان . تبدیل كرد؛ این نخستین مؤسسھ از نوع خود در اروپاست

برخي از بیمارستانھا، مانند . مند شدند ھاي عمومي و خصوصي فراوان بھره این مؤسسات از اعانھ. داشت
  بیمارستان بزرگ، 

بیمارستان . آراستند لبي از معماري بودند؛ بعضي تاالرھاي خود را با آثار جانبخش ھنري ميھاي جا نمونھ
اي از گل   چبو در پیستویا، جوواني دال روبیا را استخدام كرد تا براي دیوارھایش نقوش برجستھ

 صورتگري براي تجسم مناظر مختلف بیمارستان بسازد؛ و نماي بیمارستان دیگري در فلورانس، كھ
دست برونللسكي طرح شده بود، داراي مدالیونھاي دلپذیري از گل صورتگري بود كھ توسط آندرئا دال  بھ

لوتر، كھ از بداخالقي رایج در ایتالیا در سال . روبیا در پشت بغلھاي قوسھاي رواق آن جاي داده شده بودند
آن نیز قرار گرفتھ بود، در سخت تكان خورده بود، و ضمنًا تحت تأثیر مؤسسات خیریھ و پزشكي  ١۵١١

  :بحث خودماني خود، بیمارستانھا را چنین وصف كرد

اند، و از حیث خوراك و نوشیدني، پرستاران دقیق، و پزشكان دانشمند  در ایتالیا بیمارستانھاي زیبا بنا شده
را وارد وقتي بیماري . بسترھا تمیزند و دیوارھا بھ نقاشیھاي زیبا آراستھ. آمیز است وضعشان تحسین

كند در  ھایش را در حضور ضباطي كھ صورت صحیحي از آنھا تھیھ مي كنند، جامھ بیمارستان مي
پوشانند و او را بربستري راحت با  دارند؛ یك روز جامة سفید بر او مي آوردند و آنھا را محفوظ مي مي

راي او خوراك و نوشیدني در آیند و خدمتكاران ب فورًا دو پزشك بھ بالین او مي. خوابانند مالفة تمیز مي
روند و بھ پرستاري بیماران  بسیاري از زنان بنوبت بھ بیمارستانھا مي… .آورند ظرفھاي تمیز مي

ماند و  پوشانند تا شناختھ نشوند، ھریك از این زنان چند روز مي اینان رخسارھاي خود را مي. پردازند مي
پرورشگاھھاي بسیار خوبي ھم براي … . شود زین او ميگردد و یكي دیگر جایگ آنگاه بھ خانة خود باز مي

شوند، لباس مناسب  كودكان سرراھي در فلورانس وجود دارد كھ در آن كودكان بخوبي تغذیھ و تربیت مي
  .گیرند متحدالشكل دارند، و بر روي ھم بھ نحوي شایستھ مورد توجھ قرار مي

ماني آن در معالجھ بھ وسیلة امراض جدید تقریبًا یك گرفتاري پزشكي غالبًا این است كھ پیشرفتھاي قھر
آبلھ و سرخك، كھ پیش از قرن شانزدھم در اروپا تقریبًا مجھول بود، در این موقع بھ عرصة . شود خنثا مي

شایع شد؛ و اپیدمي تیفوس، كھ پیش از سال  ١۵١٠وجود آمده بود؛ اولین اپیدمي انفلوانزا در اروپا در سال 
اما ظھور ناگھاني و شیوع سریع . فراگرفت ١۵٢٨و  ١۵٠۵نبود، ایتالیا را در سالھاي نامي از آن  ١۴٧٧

دوران  ترین پدیده و آزمایش طب سیفیلیس در ایتالیا و فرانسھ در اواخر قرن پانزدھم بود كھ حیران كننده
سال با  در اروپا وجود داشت یا در آن ١۴٩٣اینكھ آیا سیفیلیس پیش از سال . رنسانس را تشكیل داد

بازگشت كریستوف كلمب بھ آن آورده شد، ھنوز مورد بحث مطلعان است و در اینجا مجال پرداختن بھ آن 
  .نیست

، ١۴۶٣ژوئیة سال  ٢۵در . كنند برخي حقایق نظریة بومي بودن چنین مرضي را در اروپا تأیید مي
ان نامطلوب خود گفتھ است كھ اي در یكي از دادگاھھاي دیژون شھادت داد كھ بھ یكي از خواستار فاحشھ

بیش از این وصفي در گزارش مربوط . گونھ او را از تعقیب خود منصرف كرده است كوفت دارد و بدین
  ، منادي شھر پاریس از ١۴٩۴مارس  ٢۵در . شود دیده نمي
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غ داشتند ابال» آبلة بزرگ«جانب مقامات شھر مأمور شد كھ فرمان اخراج از شھر را بھ تمام كساني كھ 
یك ارتش  ١۴٩۴در اواخر سال . دانیم این آبلة بزرگ چھ بوده است؛ شاید سیفیلیس بوده باشد ما نمي. كند

ناپل را اشغال كرد، چندي پس از آن مرضي در آنجا  ١۴٩۵فوریة  ٢١فرانسوي بھ ایتالیا تجاوز و در 
انسویان آن را بھ ایتالیا خواندند و ادعا كردند كھ فر» مرض فرانسوي«شایع شد كھ ایتالیاییھا آن را 

وقتي كھ سربازان فرانسوي در اكتبر . بسیاري از سربازان فرانسوي بھ آن مبتال شده بودند. اند آورده
بیماري «بھ فرانسھ بازگشتند، آن مرض را در میان مردم منتشر ساختند؛ ازاین رو در فرانسھ  ١۴٩۵

، دوماه ١۴٩۵اوت  ٧در . اند را در آنجا گرفتھ بوده نامیده شد، بھ این گمان كھ سپاھیان فرانسھ آن» ناپل
پیش از بازگشت ارتش فرانسھ از ایتالیا، امپراطور ماكسیمیلیان فرماني منتشر ساخت كھ در آن از 

توانست بھ ارتش فرانسھ، كھ  ظاھرًا نمي» مرض فرانسوي«نام برده شده بود، این » بیماري فرانسوي«
در » مرض فرانسوي«بھ بعد، اصطالح  ١۵٠٠از سال . ، نسبت داده شودھنوز از ایتالیا بازنگشتھ بود

توان استنتاج كرد كھ اشاراتي دایر بر  شد مي از آنچھ گفتھ. شد سراسر اروپا بھ معناي سیفیلیس استعمال مي
  . اي براثبات آن دردست نیست ھست، اما دلیل قانع كننده ١۴٩٣وجود سیفیلیس در اروپا پیش از سال 

توسط  ١۵٠۶و  ١۵٠۴منسوب دانستن منشأ این مرض بھ امریكا مبني بر گزارشي است كھ بین سالھاي 
او حكایت . منتشر نگردید ١۵٣٩ایسال نوشتھ شد، اما تا سال / یك پزشك اسپانیایي بھ نام روي دیاث دل

سختي واقع شد كند كھ در سفر بازگشت كریستوف كلمب، سكاندار كشتي آن دریاساالر مورد حملة تب  مي
افزاید كھ خود او در بارسلون ملواناني را معالجھ كرده است كھ  كھ با بثورات جلدي ھمراه بود، و چنین مي

اوآن را با . بیماریي كھ پیش از آن ھرگز در آن شھر شناختھ نشده بود - این بیماري جدید مبتال شده بودند بھ
. احتجاج كرد كھ از امریكا آورده شده است نامید یكي دانست و مي» مرض فرانسوي«آنچھ اروپا 

در . بھ پالوس اسپانیا رسید ١۴٩٣مارس  ۵كریستوف كلمب پس از نخستین بازگشتش از ھند غربي در 
بین . را در رم مالحظھ كرد» مرض فرانسوي«ھمان ماه پینتور، پزشك آلكساندر ششم، اولین ظھور 
فرانسھ تقریبًا دوسال گذشت، و این مدت كافي بود كھ بازگشت كریستوف كلمب و اشغال ناپل توسط ارتش 

از طرف دیگر معلوم نیست كھ بیماري شایع در ناپل در سال . مرض از اسپانیا بھ ایتالیا گسترده شود
مقدار بسیار كمي استخوان، كھ ضایعات حاصل از یك نوع بیماري بر آن دیده . سیفیلیس بوده باشد ١۴٩۵

توان حدس زد كھ این  نساني قبل از كریستوف كلمب در اروپا یافت شده است؛ ميشود، در میان بقایاي ا مي
بسیاري ازاین گونھ استخوانھا درمیان آثار قبل از كریستوف كلمب در . ضایعات نشانة سیفیلیس باشند

   .اند هشدامریكا پیدا 

سزار بورژیا ظاھرًا در فرانسھ بھ آن . آوري گسترش یافت درھر حال این مرض جدید با سرعت وحشت
بسیاري از كاردینالھا، و خود یولیوس دوم، بھ این بیماري گرفتار شدند؛ ولي ما باید در چنین . مبتال شد

امل میكرب فعال مرض از نظر مواردي امكان آلوده شدن را در نتیجة تماس ساده با اشخاص یا اشیاي ح
شدند؛ در آن زمان جیوه ھمان قدر  ھاي جلدي ازدیرباز در اروپا با پماد جیوه معالجھ مي قرحھ. دور نداریم

شدند، زیرا  سیلین در زمان ما؛ جراحان و پزشكان كاذب كیمیاگر نامیده مي در معالجات رایج بود كھ پني
یكي از . شد یشگیري از ابتال بھ بیماري سیفیلیس اقداماتي ميبراي پ. كردند جیوه را تبدیل بھ طال مي

در رم سلمانیان را از پذیرفتن مشتریان سیفیلیسي، و نیز از استعمال ادواتي كھ بھ  ١۴٩۶قانونھاي سال 
معاینة روسپیان بھ دفعات بیشتر و فواصل كمتر . كرد وسیلة آنان یا براي آنان بھ كار رفتھ بود، منع مي

كوشیدند تا با تبعید فواحش از این مشكل رھایي یابند؛ بدین گونھ  گرفت، و برخي از شھرھا مي انجام مي
نوعي آبلة مخفي در آنان «تبعید كردند، بھ این بھانھ كھ  ١۴٩۶فرارا و بولونیا چنین زناني را در سال 
رد احتیاج كلیسا عفت را تنھا عامل پیشگیري مو» .خوانند ھست كھ سایرین آن را برص ایوب مي

  .كردند دانست، و بسیاري از روحانیان بھ ھمین قاعده عمل مي مي

دوران رنسانس، بھ آن  نام سیفیلیس اولین بار توسط جیروالمو فراكاستورو، یكي از اشخاص عالم و جامع
 در ورونا، در یك خانوادة اشرافي كھ قبًال پزشكان برجستھ بھ: زندگیش خوش آغاز بود. بیماري اطالق شد

باكوپرنیك در یك مدرسھ تحصیل . در پادوا تقریبًا ھمھ چیز تحصیل كرد. جامعھ تقدیم كرده بود، متولد شد
كرد، درھمان مدرسھ فلسفھ و كالبدشناسي را بترتیب نزد پومپو ناتتسي و آكیلیني آموخت، و خود در  مي
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السیك داشت، براي اشتغال بھ درحالي كھ ذخیرة شایاني از ادبیات ك. وچھار سالگي استاد منطق شد بیست
این اتحاد علم و ادب شخصیت جامعي . گیري اختیار كرد تحقیقات علمي، و باالتر از ھمھ پزشكي، گوشھ

. براي او تأمین كرد و وي را قادر ساخت تا شعري بھ زبان التیني و بھ سیاق گئورگیك اثر ویرژیل بسراید
ایتالیاییھا از زمان لوكرتیوس در سرودن ). ١۵٢١(وي سیفیلیس یا مرض فرانس: عنوان آن شعر این بود

اشعار آموزشي زبردست بودند، اما چھ كسي گمان داشت كھ میكرب سیفیلیس بتواند موجب پدید آمدن 
شعري روان شود؟ سوفیلوس در اساطیر باستاني چوپاني بود كھ بر آن شد تا خدایان ناپیدا را نستاید، بلكھ 

این كار آپولون را خشمگین ساخت و موجب . ھاي او بود، بپرستد بل رؤیت گلھشاه را، كھ تنھا صاحب قا
شد كھ او ھوا را با ابخرة مضره بیاالید؛ سوفیلوس، در نتیجة تنفس آن ھوا، بھ مرضي دچار شد كھ با 

فراكاستورو بر آن شد . طاولھایي بر سطح جلد او عفونت یافتھ بود؛ این داستان اصوًال ماجراي ایوب است
مرض موذي و عجیبي كھ ھرگز در «گیري، علل بروز، و طرز معالجة  كھ تحقیق كند دربارة منشأ، ھمھ

قرون گذشتھ دیده نشده و در آن زمان دست تطاول براروپا و شھرھاي مترقي آسیا و لیبي گشوده و ایتالیا 
او » .آن مرض داده بودجنگي كھ بھ واسطة حملة گلھا نام فرانسوي بھ . را در آن جنگ شوم فراگرفتھ بود

  در این 

امر كھ آن بیماري از امریكا آمده باشد شك داشت، زیرا، تقریبًا در یك زمان، در بسیاري از كشورھاي 
  ابتال بھ این بیماري . اروپایي كھ بسیار از ھم دور بودند وجود داشت

در اكثر موارد . ال كمون بودحتي چھارماه، در ح… شد، بلكھ تا مدت معیني، گاه یك ماه  یكباره ظاھر نمي
كمي پس از آن، پوست بدن بثوري با یك قشر … . شد ھاي كوچكي روي آلت شخص مبتال نمایان مي  قرحھ

… . ساخت حتي استخوانھا را نیز آلوده مي… خورد و   آنگاه این بثور پوست را مي… . آورد سخت در مي
  .شد یگر آلت جنسي، بكلي خورده ميدر بعضي موارد لبان یا بیني یا چشمان، و در برخي د

سخن  - بردند چوب مقدسي كھ ھندیشمردگان امریكایي بھ كار مي« - گایاكدر این شعر از معالجھ با جیوه یا 
 –نثر، دربارة امراض عفوني مختلف  اض مسري، بھفراكاستورو در اثر بعدي خود، بھ نام امر. رفتھ بود

از طرف پاولوس سوم فرا خوانده  ١۵۴۵در سال . وطرق سرایت آنھا سخن گفت - سیفیلیس، تیفوس، سل
ورونا یادگاري باشكوه بھ یادبود او ساخت، و جوواني دال كاوینو . شد تا سر پزشك شوراي ترانت باشد
  .رود حك كرد ترین آثار از نوع خود بھ شمار ميشبیھ او را بر مدالیوني كھ جزو زیبا

این یكي . نام واحد بال یا طاعون بخوانند چنین معمول بود كھ تمام امراض عفوني را بھ ١۵٠٠پیش از سال 
كیفیت ھریك را تعیین . داد از ترقیات علم پزشكي بود كھ اكنون امراض ساري را بروشني تشخیص مي

تنھا اعتماد بھ بقراط و . ضي موذي و تندگیر مانند سیفیلیس مبارزه كندكرد، و آماده بود تا با مر مي
توانست در چنین بحراني كافي باشد، زیرا حرفة پزشكي احتیاج بھ مطالعات تازه و  جالینوس ھرگز نمي

مفصل عالیم، علل، و معالجات را بخوبي درك كرده و در تجربة رو بھ وسعت و مرتبط خود دریافتھ بود 
  .آید دة این آموزش غیر منتظر برميكھ از عھ

بھ واسطة ھمین كیفیات عالي، وفاداري بھ حرفھ، و موفقیت عملي بود كھ اكنون طبقة واالتر پزشكان جزو 
درحالي كھ حرفة خود را كامال دنیوي ساختھ بودند، . رفتند اشراف بدون عنوان ایتالیا بھ شمار مي

آنان نھ تنھا مشاور طبي بلكھ مستشار سیاسي نیز بودند و از برخي از . احترامشان بیش از رجال دین بود
با . بسیاري از آنان اومانیست بودند. لطف امیران، اسقفان، و شاھان، و مالزمت آنان بھرة وافي داشتند

پرداختند؛ غالبًا دوستان  ادبیات باستاني آشنایي داشتند، و بھ گردآوري كتابھاي خطي و آثاري ھنري مي
باالخره بسیاري از آنان آرمان بقراط را دربارة الحاق فلسفھ بھ طب . ندان بزرگ بودندصمیمي ھنرم
كردند، و بھ  در مطالعات و تعلیمات خود بسھولت از موضوعي بھ موضوع دیگر مرور مي. تشخیص دادند

py  اي، براي معروض ساختن آثار افالطون و ارسطو و آكویناس بھ بررسي نوین و اخوت فلسفي حرفھ
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