
سرشناس، بھ اتھام نوشتن این اعالن، بیآنكھ دلیل و قرینھاي در دست باشد، بازداشت  ژاك گروئھ، لیبرتن
  . شد

در خانھ . گفتھ میشد كھ وي، چند روزي قبل از آن، سخنان تھدیدآمیزي علیھ كالون بر زبان رانده بود
ه طلب خوانده و ھایي بھ خط او بھ دست آمدند كھ وي در آنھا كالون را دو روي گردنكش و جا نامبرده نامھ

وي پس از آنكھ سي روز، . اعتقاد بھ ابدیت روح و وحي آسماني كتاب مقدس را بھ باد سخریھ گرفتھ بود
روزي دوبار، زجر و شكنجھ كشید، سرانجام اعتراف كرد كھ اعالن را او بر منبر آویختھ و با فرانسویان 

وي تا چھ اندازه مقرون بھ صحت بوده  دانستھ نیست كھ اعتراف. بر ضد كالون و ژنو توطئھ چیده است
ژوئیھ، وي را كھ رمقي بیش نداشت بر دیركي بستند و پاھایش را بر آن میخكوب كردند  ٢۶در روز . است

ھاي  دستھ ١۵۴٧دسامبر  ١۶تشنج پیوستھ شدت مییافت، تا آنكھ در روز . و سرش را از تن جدا ساختند
ي كبیر ریختند و درخواست كردند بھ دخالت ھیئت اجراییھ در كار مسلح پاتریوتھا و لیبرتنھا بھ تاالر شورا

  . و زندگي ساكنان شھر پایان داده شود

در لحظھاي كھ غوغا و آشوب بھ اوج شدت رسیده بود، كالون بھ تاالر شورا آمد و در برابر رھبران 
ر تشنھ خونید، ھنوز چند اگ: ((ھاي مخالف ایستاد و، ھمچنانكھ بر سینھ خویش میكوفت، بھ آنان گفت دستھ

شمشیرھا باال رفت، ولي كسي را یاراي آن نبود .)) آن را زودتر بشكافید. قطرھاي در سینھ من باقي است
كالون با متانت كمنظیري براي حاضران سخن گفت . كھ پیش از دیگران شمشیر را در سینھ كالون فرو برد

پیداست كھ این پیشامد اعتماد بھ نفس . ویي باز داردھاي متخاصم را از ستیزھج و، سرانجام، توانست دستھ
گمان نمیكنم كھ عمر كلیسا دست كم با : ((دسامبر بھ ویره نوشت ١٧كالون را متزلزل كرد، چنانكھ در 

باور كنید كھ دیگر در من توانایي نمانده است، مگر آنكھ خود خداوند مرا یاري . رھبري من، بھ درازا كشد
ھاي پراكنده، تا ھنگام دادرسي  مخالفان كالون نفاق افتاد، و مخالفان، بھ صورت دستھ ولي در میان.)) دھد

  . سروتوس كھ فرصت دیگري براي زورآزمایي بھ آنان داد، در ژنو ماندند

VI  - ١۵۵٣-١۵١١: میكائل سروتوس   

خانواده سر در ) در حدود نود كیلومتري شمال ساراگوسا(میكائل سروتوس در شھر اسپانیایي ویالنووا 
ھاي اراسموس ھنوز در اسپانیا  در روزگاري پرورش یافت كھ نوشتھ. دفتر سرشناس و توانگري زاده شد

انتقادات یھود . كتابھاي یھودیان گرفتند كھ قران و تفسیرھاي ربیھاي دین یھود را خواند. تحریم نشده بودند
مبتني ) اقانیم سھ گانھ، مریم عذرا، و قدیسینبا دعاھاي آن بھ (بر مسیحیت وي را معتقد كردند كھ مسیحیت 

در شھر تولوز، كھ سروتوس در آن . لوتر وي را مور خطاب میكرد. بھ اعتقاد بر وجود خدایان متعدد است
این كتاب )) ھزاربار((علم حقوق میخواند، نخستین بار بھ متن كامل كتاب مقدس برخورد و تصمیم گرفت 

خوان دكینتانا، كشیش . فھ یوحناي رسول اندیشھ وي را مسخر كردندرویاھاي كتاب مكاش. را بخواند
اقرارنیوش شارل پنجم، سروتوس را در پناه خویش گرفت، و میكائل بھ یاري وي بھ بولونیا و آوگسبورگ 

در بال با او كوالمپادیوس، و در . در این شھرھا با آیین پروتستان آشنا شد و بدان دل بست). ١۵٣٠(رفت 
ھاي وي بھ نظر آنان بوي بدعت میداد، از  و از آنجا كھ اندیشھ; گ با كاپیتو و بوتسر مالقات كردستراسبور

  . او خواستند تا اندیشھ خویش را بھ جھات دیگر معطوف دارد

این . ، سروتوس مھمترین اثر خویش، اشتباه تثلیث، را دوبار بھ چاپ رسانید١۵٣٢و  ١۵٣١در سالھاي 
; شاي التیني چنان خام و ناپختھ بود كھ ممكن است كالون را بھ خنده وا داشتھ باشداثر مغشوش و از نظر ان

ولي نگارش آن، با توجھ بھ احاطھاي كھ نویسنده بر كتاب مقدس داشت، براي جوان بیست سالھاي چون او 
یش عیسي، از نظر سروتوس، تنھا از این جھت فرزند خدا بود كھ آفریدگار حكمت خو. شگفت آور مینمود

را بر او مكشوف كرده بود، ولي او با آفریدگار، كھ ممكن است ھمین حكمت را بھ دیگران نیز ببخشد، 
از .)) خداوند فرزند خویش را چون یكي از پیامبران بھ جھان فرستاد. ((برابر و در ابدیت او شریك نیست

سروتوس درباره تثلیث . دبنیانگذار اسالم، میاندیشی[ ص]این روي، وي درباره مقام مسیح، چون محمد
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ھمھ كساني كھ بھ سھگانگي ذات آفریدگار عقیده دارند سھگانھ : ((پیرو نظریھ سامیھا، بود چنانكھ میگفت
این نظرات تا اندازھاي از . اند))بیدین بالفطره((و از آنجا كھ یگانگي خدا را انكار میكنند، )) پرستند

ولي سروتوس، با نگارش قطعھاي كھ در آن مسیح را ; نداحساسات حاد و افراطي جواني او ریشھ میگرفت
با این حال، بسیاري از كساني كھ آثار وي . خوانده بود، كوشید تا بدعت خویش را تعدیل كند)) نور جھان((

سروتوس، چون آناباتیستھا، . را خوانده بودند عقیده داشتند كھ سروتوس این نور را خاموش كرده است
اوكوالمپادیوس و بوتسر وي را طرد كردند، و . اشخاص بالغ حق دارند تعمید گیرندعقیده داشت كھ تنھا 

  ). ١۵٣٢(سروتوس ناگزیر از سویس بھ فرانسھ گریخت 

سروتوس تصمیم . ژوئن فرمان بازداشت وي را در تولوز صادر كرد ١٧دستگاه تفتیش افكار در روز 
در این شھر با نام مستعار میشل . مت خویش برگزیدگرفت بھ آمریكا رود، ولي سرانجام پاریس را براي اقا

دوویلنوو بھ تحصیل ریاضیات، جغرافیا، نجوم و پزشكي پرداخت، و مدتي نیز خویشتن را با عمل احكام 
  . نجوم سرگرم كرد

در اینجا . وسالیوس معروف در رشتھ پزشكي ھمدرس او بود، و استادان دانشكده ھر دوي آنان را میستودند
ا مدیر دانشكده پزشكي درافتاد، و چنانكھ پیداست، نزاع آنان ناشي از بیپروایي و شور و غرور سروتوس ب

سروتوس كالون را بھ مناظره خواند، ولي در موعد و محل مقرر حضور . جواني سروتوس بوده است
پدید  ھاي دیواري بدعت آمیز ھاي كوپ و اعالمیھ پس از چندي، بر اثر خشمي كھ خطابھ). ١۵٣۴(نیافت 

درلیون، جغرافیاي بطلمیوس را بھ شیوه محققانھ . آورده بودند، او نیز چون كالون پاریس را ترك گفت
رفت و تا آخرین سال عمرش را ) نود كیلومتري جنوب لیون(، بھ وین ١۵۴٠در سال . تنقیح و منتشر كرد

انشمندان بسیاري كھ در این شھر ناشران لیون، از میان د. در اینجا بھ پزشكي و تحقیقات علمي بھ سر آورد
میزیستند، وي را براي تنقیح متن التیني كتاب مقدس ، كھ بھ دست سانتس پانییني ترجمھ شده بود، 

در شرحي بر . این كتاب، كھ تنقیح آن سھ سال بھ طول انجامید، در شش مجلد انتشار یافت. برگزیدند 
اینك باكره حاملھ شده : ((... ن ترجمھ كرده بودكھ ھیرونوموس آن را چنی). ١۴٠٧(صحیفھ اشعیا نبي 
است، و )) زن جوان((در زبان عبري )) باكره((سروتوس نوشت كھ معني واژه ...)) پسري خواھد زایید

وي ھمچنین اظھارنظر كرد كھ . اضافھ كرد كھ در این متن نھ بھ مریم بلكھ بھ زن حزقیا اشاره شده است
عھد قدیم آمدھاند صرفا مربوط بھ زنان و مردان و حوادث معاصر  عبارات مشابھ دیگري كھ در كتاب

این نظریھ با عقیده پروتستانھا و كاتولیكھا، كھ پارھاي از عبارات كتاب عھد قدیم را پیشگویي . بودھاند
  . پیامبران سلف درباره وقایع مندرج در انجیل میپندارند، ناسازگار بود

ان ریوي خون پي برده و دریافتھ است كھ خون از بخش راست درست نمیدانیم كھ سروتوس كي بھ جری
ھمین . ھا بھ سمت چپ قلب باز میگردد ھا جریان مییابد و پس از تصفیھ در ریھ قلب توسط شریانھا بھ ریھ
كھ سرگرم نگارش آخرین اثر خویش، تجدید اصالت مسیحیت، بود، از  ١۵۵٣قدر میدانیم كھ وي تا سال 
او فرضیھ خویش را در رسالھاي دیني گنجانیده است، زیرا . میان نیاورده است اكتشاف خویش سخني بھ

اندكي مسئلھ تقدم . خون را مایھ زندگي و احتماال بیش از قلب و مغز، مقر روان آدمي میپنداشتھ است
سروتوس را در كشف جریان ریوي خون مسكوت میگذاریم و بھ یاد میآوریم كھ وي تدوین رسالھ تجدید 

زیرا در ھمین سال نسخھاي از آن را . بھ پایان رسانیده است ١۵۴۶مسیحیت را ظاھرا در سال  اصالت
  . براي كالون فرستاده است

عنوان این كتاب بتنھایي بس بود تا نویسنده مبادي دین مسیحي را بھ ستیزھجویي وادارد، ولي سروتوس از 
مردم را توسط آفریدگار، بدون توجھ بھ استحقاق آن نیز فراتر رفتھ و اعتقاد بھ محكومیت ازلي گروھي از 

او عقیده داشت خداوند كسي را كھ خویشتن را سزاوار محكومیت نساختھ محكوم . آنان، كفر خوانده بود
  . نمیكند

كالون در پاسخ . میگفت كھ ایمان خوب است، ولي محبت بر آن برتري دارد، زیرا خداوند خود محبت است
ھاي چنان اھانت آمیزي براي او فرستاد كھ كالون بھ فارل  و از پي آن نامھ; زگردانیدنوشتھ بود بھ كالون با
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. سروتوس كتاب قطوري مشحون از یاوھگویي براي من فرستاده است): ((١۵۴۶فوریھ  ١٣(نوشت 
سروتوس، كھ خودداري كالون .)) ھرگاه پاي او بدینجا رسد، بھ او اجازه نخواھم داد جان سالم بیرون برد

  :بھ آبل پوپن، یكي از كشیشان ژنو، نوشت ١۵۴٧ز مكاتبھ وي را خشمگین كرده بود، در ا

خداي شما كربروس، سگ سھ . مرام شما منكر خدا، منكر ایمان راستین، و منكر اعمال نیك است
شما، بھ جاي ایمان رویاھاي جبر و تقدیر را بھ خود [ تثلیت مقدر سرنوشت انسان]سرپاسبان ھادس است 

  ... دادھاید راه

شما ملكوت آسمان را ... بھ دیده شما، انسان، چون تنھ درخت، فاقد تحرك است و خدا اسیر اراده خویشتن
این سومین نامھاي است كھ من براي ھشداري شما، براي اینكھ شما بھتر ! دریغا.... بھ روي مردم میبندید

یقین دارم در جنگي كھ آغاز شده است كشتھ . دبیندیشید، برایتان نوشتھام، دیگر شما را ھشدار نخواھم دا
  . آمدن او دیري نخواھد پایید. مسیح خواھد آمد... با این حال، از بیان حقیقت باز نخواھم ایستاد... خواھم شد

وي اعالم داشت كھ عمر جھان بزودي بھ سر خواھد . سرتوس در قیاس با روزگار خویش اندكي دیوانھ بود
میكائیل، ملك مقرب، جھاد مقدسي را علیھ افراد ضد مسیح پاپ پرست، و ھمچنین افراد ضد مسیح ; رسید

كتاب . كشتھ خواھد شدو خود، كھ نام ملك مقرب بر او نھادھاند، در این جھاد ; ژنوي، رھبري خواھد كرد
با توجھ بھ این امر، شگفت آور نیست كھ ناشران بال از چاپ . تجدید اصالت مسیحیت اعالن این جھاد بود

كتاب وي سرباز زدند، و این كتاب سرانجام بھ دست بالتازار آرنویھ و گیوم گرو پنھاني در وین بھ چاپ 
را بھ جاي )) وي.اس.ام((شد، و نویسنده حروف نام ناشران و محل طبع بر روي جلد كتاب چاپ ن. رسید

سروتوس خود ھمھ ھزینھ چاپ كتاب را پرداخت، بتنھایي آن را تصحیح كرد، و . نام خویش بر آن نھاد
صفحھ شد، زیرا عالوه بر اشتباه تثلیث،  ٧٣۴حجم این كتاب بالغ بر . سپس متن خطي آن را از بین برد

   .شامل سي نامھ سروتوس بھ كالون بود

یكي . از ھزار نسخھ كتاب كھ بھ چاپ رسیده بود، سروتوس مقداري را براي یك كتابفروش در ژنو فرستاد
سي نامھ سروتوس خطاب بھ كالون كھ در كتاب گنجانیده . از آنھا بھ دست گیوم تري دوست كالون افتاد

وي مشخص .اس.حروف ام ھاي نگذارد كھ نویسنده این اثر، كھ خویشتن را با شده بودند براي كالون شبھ
، تري بھ آنتوان آرنھ، پسر ١۵۵٣فوریھ  ٢۶در روز . كرده، ھمان میكائل سروتوس ویالنووایي است

عموي كاتولیكش كھ در لیون میزیست، نوشت كھ در شگفت است چگونھ كاردینال فرانسوا دو تورنون 
ھ بھ محل طبع پي برده بود تري چگون. اجازه داده است چنین كتابي در حوزه اسقفي وي بھ چاپ رسد

كالون میدانست كھ سروتوس در لیون یا آرنھ موضوع را با ماتیاس اوري، مامور دستگاه تفتیش افكار در 
لیون، در میان نھاد، و اوري بھ ماوگیرون، نایب فرماندار وین، دستور داد كھ درباره طبع كتاب و نویسنده 

سروتوس قبل از آنكھ بھ خانھ . خانھ ماوگیرون احضار شدمارس، سروتوس بھ  ١۶در روز . آن تحقیق كند
وي . ھایي را كھ ممكن بود براي اثبات مجرمیت وي مورد استفاده قرار گیرند نابود كرد او رود، ھمھ نامھ

آرنھ از تري خواست كھ شواھد بیشتري براي اثبات اینكھ كتاب را سروتوس . نگارش كتاب را انكار كرد
ھاي مندرج  ھایي را كھ سروتوس بھ كالون نوشتھ بود، و با نامھ تري پارھاي از نامھ .نوشتھ است گردآورد

آوریل سروتوس بازداشت شد و سھ  ۴در روز . در كتاب برابري میكرد، از كالون گرفت و بھ لیون فرستاد
د كھ ژوئن، دادگاه وین راي دا ١٧در روز . روز بعد، با پریدن از روي دیوار، از بازداشتگاه گریخت

  . سروتوس در صورت دستگیر شدن، زنده در آتش سوختھ شود

بھ دلیلي . سروتوس سھ ماه در فرانسھ متواري بود، و سرانجام تصمیم گرفت كھ از راه ژنو بھ ناپل پناه برد
كھ بر ما روشن نیست، یك ماه با نام مستعار در ژنو ماند و در خالل این مدت خویشتن را براي عزیمت بھ 

اوت، ظاھرا براي آنكھ مقامات شھر را بھ خویشتن بدگمان  ١٣در روز یكشنبھ . ماده ساختزوریخ آ
  . نسازد، بھ كلیسا رفت
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وي اقدام . كالون چون دریافت كھ سروتوس در ژنو است، دستور داد وي را بازداشت كنند. ولي شناختھ شد
در زماني كھ پاپ پرستان براي (( :چنین توجیھ كرده است) ١۵۵٣سپتامبر  ٩(خویش را بعدھا در نامھاي 

دفاع از معتقدات موھوم خویش تعدي و سنگدلي را بدانجا رسانیدھاند كھ خون بیگناھان را بر زمین 
)) میریزند، آیا مقامات مسیحي نباید از تسامح و كوتاھي در راه دفاع از ایمان حقیقي خویش شرمنده باشند

ولي از آنجا كھ . ابراز خشم از كالون نیز تندتر رفتشوراي صغیر بھ كالون تاسي جست، و حتي در 
سروتوس از ژنو میگذشت و چون ساكنان ژنو تابع مقررات این شھر نبود، از دست شورا قانونا كاري جز 

  . تبعید سروتوس ساختھ نبود

 گرچھ وي را شكنجھ. سروتوس در كاخ اسقف پیشین شھر، كھ اكنون بھ زندان مبدل شده بود، بازداشت شد
بھ او اجازه داده شده بود از قلم و كاغذ و ھر كتابي كھ . نمیدادند، ولي او از شپشھاي زندان رنج فراوان برد

دادرسي . مایل است استفاده كند، و خود كالون چند جلد از آثار آباي ادوار اولیھ كلیسا را بھ او امانت داد
نامھ را خود كالون در سي و ھشت ماده، با استناد ادعا. وي، كھ دو ماه بھ طول انجامید، با دقت اداره میشد

یكي از اتھامات او این بود كھ وي، مانند استرابون، معتقد است . ھاي سروتوس، تنظیم كرده بود بھ نوشتھ
كھ یھودا سرزمیني خشك و بایر است، در صورتي كھ كتاب مقدس آنجا را سرزمین پر از شیر و عسل 

ھاي  آموزه((ي این بود كھ تثلیث و لزوم تعمید كودكان را انكار، و اتھامات اساسي و. توصیف میكند
اوت، كالون شخصا بھ عنوان دادستان در دادگاه  ٢١و  ١٧روزھاي .)) كلیساي ژنو را تخطئھ كرده است

در این ھنگام، اختالفات دیني بھ فراموشي . سروتوس از نظریات خویش، بیباكانھ دفاع كرد. حضور یافت
و شوراي ژنو از داوران كاتولیك وین خواست كھ دعاوي خویش بر ضد سروتوس را در سپرده شدند 

سروتوس این اتھام را بیپایھ . یكي از دعاوي آنان ناپاكي زندگي جنسي سروتوس بود. دسترس دادگاه نھند
داشتھ خواند و پاسخ داد كھ گسیختگي فتق مدتھا پیش وي را از نظر جنسي ناتوان ساختھ و از زناشویي باز

سروتوس ھمچنین متھم بود كھ در وین در مراسم قداس كاتولیك شركت جستھ است، او علت این كار . است
سروتوس بھ صالحیت دادگاه مدني براي رسیدگي بھ اتھامات دیني و عقیدتي . را ترس از مرگ خواند

انین شھر ژنو تخطي اعتراض كرد، بھ دادگاه اطمینان داد كھ ھرگز بھ فتنھ و آشوب دست نزده و از قو
. نكرده است، و از دادگاه تقاضا كرد وكیل مدافعي برایش تعیین كنند كھ بیش از او با قوانین شھر آشنا باشد

دستگاه تفتیش افكار فرانسھ نمایندھاي بھ ژنو فرستاد و از مقامات ژنو . دادگاه درخواست وي را نپذیرفت
. دادگاه وین بھ كیفر رسد، بھ فرانسھ بازگرداننددرخواست كرد سروتوس را، براي اینكھ طبق حكم 

شورا تقاضاي وي را ; سروتوس با چشمان اشكبار از شورا تقاضا كرد كھ وي را بھ فرانسویان تحویل ندھد
ولي درخواست فرانسویان ظاھرا شوراي ژنو را بر آن داشت كھ تصمیمات شاقتري در مورد ; پذیرفت

  . سروتوس اتخاذ كند

پتامبر، دو تن از دشمنان كالون آمیپرن و فیلیبر برتلیھ بھ داوران دادگاه پیوستند و با كالون در روز اول س
اینان گرچھ از تالش خویش نتیجھاي نگرفتند، ولي شوراي ژنو را بر آن داشتند كھ . بھ مشاجره پرداختند

در روز دوم . درباره سرنوشت سروتوس با كلیساھاي دیگر مناطق پروتستان نشین سویس مشاوره كند
كالون . سپتامبر، پاتریوتھا و لیبرتنھاي عضو شورا بار دیگر رھبري كالون را در شھر بھ مخاطره انداختند

با سرسختي در برابر مخالفان ایستادگي كرد، ولي تمایل آشكار جناح مخالف شورا بھ آزادي سروتوس 
با این وصف، فراموش نباید . اري كندظاھرا وي را بر آن داشت كھ براي اعدام سروتوس بدعتگذار پافش

در ; در روز سوم سپتامبر، سروتوس. كرد كھ دادستان محكمھ سروتوس لیبرتني بھ نام كلود ریگو بود
وي ھمھ اتھامات كالون را . نامھاي خطاب بھ شوراي ژنو، بھ اتھامات سي و ھشت گانھ كالون پاسخ گفت

یسا رد كرد، كالون را فاقد صالحیت براي مداخلھ در دادرسي با دالیل محكم و با استناد بھ اقوال آباي كل
كالون متقابال نامھاي مشتمل بر . و از او بھ نام شاگرد شمعون جادوگر، جنایتكار، و آدمكش یاد كرد. شمرد

شورا این نامھ را بھ سروتوس ارائھ داد، و . بیست و سھ صفحھ در رد دالیل سروتوس، بھ شورا تسلیم كرد
ھ ظاھرا پس از یك ماه تحمل درد و رنج زندان توانایي تسلط بر خویشتن را از دست داده بود، سروتوس، ك

)) ، درمانده))شیاد((، ))دروغپرداز((نامھ كالون را با انتقادات تندي كھ بر حواشي آن نوشت و كالون را 
ھاي چنانكھ  ھ شیوه نامھھایي كھ كالون درباره دادرسي سروتوس نوشتھ، ب نامھ. خواند، بھ شورا پس فرستاد

یاوه سراییھاي ((صفحات نامھ خویش را بھ )) خائن رذل((; ))سگ پلید پوزه خود را خشك كرد: ((مینویسد
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)) مخالفت با حقیقت عیسي مسیح((سروتوس از شورا تقاضا كرد كھ كالون را بھ جرم . آلوده است)) ناپاك
ي زیاني را كھ اقدام كالون براي او بھ بار آورده است ، و با مصادره اموال و))تحت تعقیب نھد، نابود كند

پاسخ كلیساھاي مناطق پروتستان نشین سویس، كھ . شورا بھ این تقاضا روي خوش نشان نداد. جبران سازد
كلیساھاي مزبور . اكتبر بھ ژنو رسید ١٨نظرشان درباره سرنوشت سروتوس خواستھ شده بود، در روز 

تیباني كرده بودند، ولي ھیچ یك از آنھا براي او درخواست كیفر اعدام ھمگي از محكومیت سروتوس پش
اكتبر، پرن، بھ منظور نجات سروتوس، براي آخرین بار بھ تالش پرداخت و از  ٢۵در روز . نكرده بود
كھ دادرسي سروتوس تجدید شود، ولي شورا بھ درخواست وي وقعي )) دویست نفري خواست((شوراي 

ز، شوراي صغیر سروتوس را بھ جرم بدعت و اعتقاد بھ اونیتاریانیسم و انكار لزوم فرداي آن رو. ننھاد
مانند ((بھ گفتھ كالون، چون سروتوس از راي شوراي آگاه شد، . تعمید كودكان، بھ مرگ محكوم كرد

بر من واي بر من واي : ((بر سینھ خویش كوفت، و بھ زبان اسپانیایي فریاد برآورد... دیوانگان نالھ سر داد
كالون بھ ھیچ وجھ حاضر . از او طلب عفو بخشش كرد; سپس تقاضا كرد با كالون گفتگو كند!)) بدبخت

. نبود از گناه او درگذرد، مگر آنكھ سروتوس دین راستین را گردن نھد و از معتقدات نادرستش عدول كند
. دن در آتش، سرببرندسروتوس از عقاید خویش عدول نكرد و درخواست كرد كھ وي را، بھ جاي سوزان

كالون نزدیك بود كھ این تقاضاي سروتوس را بپذیرد، ولي فارل فرتوت و كھنسال وي را از گذشت 
اكتبر  ٢٧(فرمان شورا بامداد روز بعد . بازداشت، و شورا نیز راي داد كھ سروتوس در آتش سوختھ شود

ھنگامي كھ سروتوس را بھ قتلگاه . در جنوب شھر ژنو بر تپھ شامپل بھ موقع اجرا نھاده شد) ١۵۵٣
میبردند، فارل با سماجت از او درخواست میكرد كھ با اعتراف بھ ضاللت خویش از رحمت آفریدگار 

و ; ))من گناھكار و سزاوار مرگ نیستم: ((ولي محكوم، بھ روایت خود فارل، پاسخ میداد; برخوردار شود
سروتوس را با زنجیر بر دیركي . طلب آمرزش كردبراي كساني كھ وي را متھم كرده بودند از خداوند 

ھاي آتش بھ چھره وي رسید سروتوس نالھ  چون شعلھ. بستند و آخرین كتابش را بر پھلویش آویختند
  . سپرددردناكي كشید، و پس از نیم ساعت در آتش جان 

VII - نداي رواداري  

شكار از چنگش گریختھ بود، تمثال . كاتولیكھا و پروتستانھا متفقا از اعدام سروتوس پشتیباني كردند
كافري بھ كیفر ((مالنشتون، در نامھاي خطاب بھ كالون و بولینگر، از اینكھ . سروتوس را آتش زد

عبرت خداپسندانھ و فراموش ((را  گفت و سوزاندن سروتوس)) فرزند خدا را سپاس((است )) رسیده
بوتسر، از منبر خویش در ستراسبورگ، گفت كھ سرتوس سزاوار آن . خواند)) نشدني براي ھمھ شیادان

بولینگر، كھ معموال مرد انسان صفتي بود، موافقت خویش . بود كھ شكمش دریده و پیكرش قطعھ قطعھ شد
با این حال، حتي در روزگار كالون، مرداني . م داشترا با اعدام كفر گویان بھ دست مقامات كشوري اعال

یك سخنسراي سیسیلي منظومھ مطولي بھ نام درباره مرگ بیدادگرانھ . از سروتوس ھواداري میكردند
داوید یوریس، آناباتیست اھل بال، بھ نام مستعار، بیانیھاي در تقبیح اعدام سروتوس . سروتوس سرود

پس از مرگش شناختھ شد و جسد وي را از گور درآوردند و در مال عام نویسنده این بیانیھ . منتشر كرد
دشمنان سیاسي كالون طبعا رفتار وي را با سروتوس نكوھش میكردند، و حتي ). ١۵۶۶(آتش زدند 

دوستانش شدت عمل او را، از آن روي كھ كاتولیكھاي فرانسھ را تشجیع میكرد تا ھوگنوھا را بھ جرم 
اقدام كالون بھ نشر رسالھ در دفاع از ایمان راستین بھ تثلیث . نند، ناروا میدانستندضاللت بھ مرگ محكوم ك

نشان میدھد كھ سرزنش مخالفان در این  ١۵۵۴اقدس در برابر اشتباھات شگرف میكائل سروتوس در سال 
حي كالون در این رسالھ استدالل كرده است كھ ھرگاه كتاب مقدس را و. ھنگام بھ اوج شدت رسیده بود

آفریدگار بدانیم، بھ حقیقت دست یافتھایم، و در این صورت ھر كسي با این حقیقت مخالفت ورزد، كافر و 
از آنجا كھ گنان اینان شدیدتر از گناه جنایتكاران است، مقامات كشوري باید بدعتگذاران را ; دشمن خداست

مردم را نابود میكنند، در صورتي كھ  زیرا آدمكشان تنھا جسم; بھ كیفري شدیدتر از كیفر آدمكشان برسانند
این عینا نظریھ كاتولیكھا درباره بدعت . (بدعت روان انسان را میكشد و بھ عذاب ابدي گرفتار میسازد

از این گذشتھ، خود آفریدگار بروشني ما را تعلیم داده است كھ بدعتگذاران را بكشیم و ساكنان شھري .) بود
توسط او بر ما مكشوف شده است، سرباز زنند بھ زور شمشیر قلع و  را كھ از پرستش ایمان حقیقي، كھ
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سفر ) ۵- ١۵،١٧.٢-١٣.۵(كالون براي توجیھ نظر خویش بھ احكام ظالمانھاي كھ در سفر تثنیھ . قمع كنیم
  : آمده است استناد میجست و چنین نتیجھ میگرفت) ٢۴.١۶(و سفر الویان ) ٢٢.٢٠(خروج 

در اینجا مسئلھ حق و اختیار ... بھ ناحق كیفر دیدھاند در جرم آنان شریكند آنان كھ میگویند بدعتگذاران
این خداست كھ سخن میگوید، و قانوني كھ او تا پایان جھان در كلیسا بر جاي نھاده ; انسان مطرح نیست
ھرگاه بنا باشد، با مقدم داشتن مالحظات بشر بھ خدمت خداوند، حرمتي را كھ در . است صراحت دارد

آفریدگار است ادا نكنیم، خون كسي را برزمین نریزیم، و در جایي كھ پیكار و جھاد براي تجلیل از  خور
خداوند پرھیز ناپذیر است رحم و شفقت پیشھ سازیم، پس كالون با ابراز دلسوزي و ترحم بھ آناني كھ 

را كھ از تعالیم كتاب بدعتشان اساسي نیست، یا از ناداني و ضعف دماغي آنان ریشھ گرفتھ است، نتیجھاي 
كالون كھ بولس حواري را راھنماي خویش ساختھ بود، چگونھ این اعتقاد . عھد قدیم گرفتھ بود تعدیل میكند

بولس را كھ شریعت نو، شریعت كھن را منسوخ كرده نادیده گرفتھ است شاید كالون دریافتھ بود كھ ھرگاه 
  . ھیي كھ وي در این شھر بنیان نھاده بود از ھم خواھد پاشیداختالف ایمان و عقیده بھ ژنو راه یابد، نظام اال

پس سنت رواداري كھ اراسموس بر جاي نھاده بود چھ شد اراسموس از آن روي از رواداري، ھواداري 
لوتر و مالنشتون پس از آنكھ بھ درستي و . میكرد كھ معتقدات خویش را قطعي و خطا ناپذیر نمیدانست

كالون زودتر از آنان، از ھنگامي كھ . طمینان یافتند، رواداري را فراموش كردنداصالت معتقدات خویش ا
ولي ھنوز گروھي از اومانیستھا كھ با . جواني بیست سالھ بود، بھ درستي معتقدات خویش اطمینان یافت

روگردان آثار كالسیك آشنایي داشتند و فقدان آزادي اندیشھ در قلمرو كلیساي رم آنان را از آیین كاتولیك 
كرده بود، در گوشھ و كنار اروپا بھ معاصران خویش یادآور میشدند كھ حصول ایمان و اطمینان در دین و 

و از ھمین روي سزاوار نیست عالمان االھي و فیلسوفان، بھ خاطر دفاع از عقیده ; فلسفھ میسر نیست
  . خاصي، دست خویش را بھ خون مردم بیاالیند

كھ در این ھنگام از آزادي اندیشھ سخن میگفت، روزگاري از دوستان نزدیك كالون یكي از این اومانیستھا، 
  . بود

در والیت ژورا در فرانسھ زاده شد، در زبانھاي التیني، یوناني و  ١۵١۵سباستین كاستالیون بھ سال 
بھ  توسط كالون; در ستراسبورگ با كالون زیست; در لیون بھ تدریس یوناني پرداخت; عبري تبحر یافت

و در ھمین جا ترجمھ تمامي كتاب مقدس را، بھ التیني ; )١۵۴١(ریاست مدرسھ التیني ژنو گماشتھ شد 
وي گرچھ خود كالون را میستود، اما از نظریھ تقدیر ازلي او اكراه داشت و از . سبك سیسرون، آغاز كرد

وي كشیشان ژنو را بھ  ١۵۴۴در سال . نظامي كھ بھ دست كالون بر شھر ژنو تحمیل شده بود رنج میبرد
كالون از او بھ شوراي ژنو شكایت برد، و كاستالیون بھ اتھام . تعصب، ناپاكي، و میگساري متھم كرد

وي، كھ عھدھدار تامین ھزینھ خانواده پرجمعیتي بود، نھ سال با ). ١۵۴۴(ناسزاگویي از شھر تبعید شد 
شبانھ و بیخوابي كشیدنھا، ترجمھ التیني كتاب و در این مدت، با كار ; تنگدستي جانفرسایي بھ سر برد

سرانجام در . پس از آن، ترجمھ این كتاب را بھ زبان فرانسھ آغاز كرد; )١۵۵١(مقدس را بھ پایان رسانید 
  . ، بھ استادي كرسي ادبیات یوناني دانشگاه بال برگزیده شد١۵۵٣سال 

آرزو داشت كھ سروتوس را یاري كند، ولي  كاستالیون با ھواخواھان نظریھ اونیتاریانیسم ھمراه بود،
كاستالیون و كایلیوس كوریو در ماه مارس . پشتیباني كالون از اعدام سروتوس وي را سخت برآشفت

با نام مستعار قسمت اصلي این اثر منظومھاي است بھ خامھ كوریو كھ در آن اقوال مسیحیان  ١۵۵۴
رونوموس تا زمان اراسموس و نخستین روزھاي قیام درباره رواداري دیني، از زمان الكتانتیوس و ھی

  . لوتر و حتي كالون، بازگو شدھاند

كاستالیون در مقدمھ و موخره این كتاب استدالل كرده است كھ صدھا سال مردم درباره آزادي اراده، تقدیر 
ون نتیجھاي از این بحثھا تا كن; ازلي،بھشت و دوزخ، مسیح و تثلیث، و مسائل بغرنج دیگر بحث كردھاند

كاستالیون ادامھ این بحثھا را زاید میشمرد و میگفت . بھ دست نیامده است و شاید ھیچ گاه نیز بھ دست نیاید
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كھ اینھا خلق و سیرت مردم را بھبود نمیبخشند، و آنچھ ما بدان نیازمندیم بھ كاربستن تعالیم مسیح در 
او تالش كلیساھاي . ستي حتي با دشمنان استزندگي روزمره، اطعام گرسنگان، پرستاري بیماران، و دو

نوبنیاد و كلیساھاي كھن را براي تحمیل نظریات خویش بھ عنوان حقیقت مطلق، بر كساني كھ در حیطھ 
نفوذ آنھا میزیستند، تمسخرآمیز میخواند و میگفت كھ در صورت ادامھ این وضع، شخصي كھ در یك شھر 

وي ھنگام عبور ; در شھر دیگر گمراه و بیدین محسوب خواھد شدپیرو مسیحیت اصیل آیین بھ شمار میآید 
آیا باوركردني . از مرز بین ایاالت ناگزیر خواھد بود دین و آیین خود را نیز، چون نقدینھاش عوض كند

است كھ مسیح بھ پیروانش اجازه دھد كھ كسي را كھ با تعمید كودكان مخالف است زنده در آتش بسوزانند 
ھ بیدینان را بھ مرگ محكوم میكرد، در پرتو شریعت مسیح كھ منادي شفقت و نیكخواھي شریعت موسي، ك

كاستالیون عقیده . و انساندوستي و مخالف استبداد و زورگویي است، منسوخ شده و از اعتبار افتاده است
رسان حق داشت كھ ھرگاه كسي منكر زندگي پس از مرگ باشد، یا ھمھ قوانین و شرایع را زیر پا نھد، داد

از این گذشتھ آزردن مردم بھ خاطر ایمان . دارند وي را خاموش سازند، ولي محق نیستند او را معدوم كنند
زیرا شھادت انسان در راه عقیده موجب میشود كھ مردم بیشتري بھ عقیده او ; و عقیده كاري است بیھوده

ر دردناك و اندوھزاست كھ میبینیم آنان چقد: كاستالیون در پایان سخنانش چنین نتیجھ میگیرد. روي آورند
ھاي  كھ بتازگي گریبان خویش را از چنگال مخوف دستگاه تفتیش افكار رھانیدھاند بھ این زودي شیوه

ستمگرانھ آنان را از سر گیرند و، پس از طلوع چنان روشنایي امیدبخشي، مردم را بھ تاریكي دھشتناك 
لیون آشنا بود، پس از مالحظھ رسالھ وي درباره پیروان كالون كھ با احساسات كاستا! بازگردانند

و برجستھترین شاگرد خویش تئودور ; ھاي نو، دریافت كھ این اثر از خامھ وي تراوش كرده است اندیشھ
  . دوبز را مامور پاسخگویي بھ او كرد

بورژ علم حقوق تئودور، كھ در شھر وزلھ در خانوادھاي اشرافي چشم بھ جھان گشوده بود، در اورلئان و 
تحصیل كرد، در پاریس وكالت پیشھ كرد، اشعار التیني سرود، بھ یاري جذبھ جنسي و ثروت و مقامش در 

پس از ; دل زنان راه یافت، بھ خوشي زیست، زناشویي كرد، و سرانجام بھ بیماري خطرناكي گرفتار شد
مردي كھ آزار و شكنجھ ھوگنوھاي شگفت آور است . آنكھ تندرستي لوزان بھ تدریس زبان یوناني پرداخت

فرانسھ وي را بھ ژنو پناھنده كرده بود، خود از اعمال زور درباره پیروان عقاید دیني مخالف پشتیباني 
وي ماموریتي را كھ كالون بھ او سپرده بود، با تبحري كھ در علم حقوق داشت، بھ عھده گرفت و در . كند

او بار . ھ رھبران كشوري در مجازات بدعتگذاران منتشر كردكتابچھاي درباره وظیف ١۵۵٣ماه سپتامبر 
دیگر بھ این نكتھ اشاره كرد كھ رواداري دیني براي كساني كھ كتاب مقدس را وحي آفریدگار میدانند میسر 

اگر كتاب مقدس را سخن خدا ندانیم، ایمان دیني را، كھ وجود آن با توجھ بھ طبع سركش بشر براي . نیست
مردم، حفظ نظم اجتماع، نگاھداري تمدن ضروري است، بر چھ پایھاي بنیان نھیم در تھذیب اخالق 

براي كساني كھ صادقانھ بھ . صورت فقدان چنین مبنایي، آشوب فكري ھستي مسیحیت را بر باد خواھد داد
ل درست است كھ انجی. كتاب مقدس معتقدند یك مذھب بیشتر وجود ندارد، و مذاھب دیگر بیپایھ و ناقصند

در این صورت چگونھ بھ . قانون محبت است، ولي این قانون ما را از توبیخ دزدان و آدمكشان باز نمیدارد
ما اجازه میدھد تا از تعقیب بدعتگذاران چشم بپوشیم كاستالیون در رسالھ خویش، گفتاري پیرامون 

وي در نامھ . د انتشار نیافتدروغھاي كالون، بھ استدالل تئودور پاسخ گفت، ولي این رسالھ تا نیم قرن بع
دیگري بھ نام درباره شك و تردید، پیش از دكارت، شك و تردید را نخستین گام در راه كشف حقیقت 

مسئلھ آزادي اراده و امكان رستگاري ھمھ جھانیان را پیش ) ١۵٧٨(وي در چھار دیالوگ خویش . شمرد
دون اخذ نتیجھ، از كاتولیكھا و پروتستانھاي ، در رسالھ پندي بھ فرانسھ پریشان، ب١۵۶٢در سال . كشید

فرانسھ درخواست كرد كھ از جنگ داخلي خانمانسوز دست كشند و بھ ھمھ مومنان مسیحي اجازه دھند كھ 
كاستالیون در چھل و ھشت سالگي، در .)) طبق ایمان خویش، نھ بنابر اعتقاد دیگران، خدا را نیایش كنند((

، و كالون مرگ زودرس وي را ناشي از داوري عادالنھ )١۵۶٣(روبست فقر و تنگدستي، چشم از جھان ف
  . خداي دادگر خواند

VIII - ١۵۶۴-١۵۵۴: كالون در سالھاي آخر عمر  
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كالون ظاھرا بھ اعتقاد باطني كاستالیون بھ نظریھ اونیتاریانیسم، كھ مبتني بر یگانگي ذات آفریدگار و 
و از این رو حق داشت كھ گسترش این عقیده را خطري ; دمتضمن انكار الوھیت مسیح، است پي برده بو

وي از این عقیده بیش از ھر عقیده دیگري میھراسید، زیرا در خود ژنو بھ . براي ھستي مسیحیت انگارد
اینان اعتقاد بھ تقدیر ازلي را نیز، مانند . مظاھر آن در میان پناھندگان پروتستان ایتالیایي برخورده بود

و معتقدات آنان یكي از اساسیترین مباني مسیحیت را، دایر بر اینكھ مسیح فرزند ;میپنداشتندماھیت، بیپایھ 
  . خداست، بیاعتبار میساخت

میزیست، مقارن دادرسي سروتوس، وي مقامات كشوري را از مجازات مردم بھ خاطر عقاید دینیشان 
، بھ فرمان ١۵۵٩وي را بھ سال . برحذر داشت و اعطاي آزادي مذھبي را براي ھمھ مردم خواستار شد
شگاه توبینگن بھ گریبالدي در دان. شوراي ژنو، بھ اتھام اعتقاد بھ اونیتاریانیسم از این شھر تبعید كردند

ولي اولیاي دانشگاه، پس از آنكھ درباره تمایالت دیني وي پیغامي از ; استادي كرسي حقوق منصوب شد
. كالون دریافت داشتند بھ او فشار آوردند كھ اعترافنامھاي را دایر بھ اعتقاد خویش بھ تثلیث امضا كند

از بیماري طاعون  ١۵۶۴، و در سال گریبالدي بھ جاي امضاي این اعترافنامھ بھ شھر برن گریخت
جورجو بالندراتا، پزشك ایتالیایي كھ در ژنو مسكن گزیده بود، بھ اتھام انكار الوھیت مسیح بھ . درگذشت

. ولي او بھ لھستان گریخت و در آن سامان از آزادي نسبي دیني برخوردار شد; شوراي شھر احضار شد
او را بھ . آمده بود، اعتقاد خویش را بھ اونتیاریانیسم پنھان نمیداشتوالنتینو جنتلیھ، كھ از كاالبریا بھ ژنو 

پس از آنكھ از عقیده خویش عدول كرد، از زندان آزاد ). ١۵۵٧(زندان افكندند و بھ مرگ محكوم كردند 
ولي چون اطمینان داد كھ قصد وي . شد، بھ لیون رفت، و در آنجا بھ دست مقامات كالتولیك گرفتار آمد

ولي از لیون بھ لھستان رفت و در آنجا بھ بالندراتا . با كالون بوده است، آزادي خود را باز یافت مخالفت
، بھ جرزم ١۵۶۶در سال ; پس از بازگشت بھ سویس، بھ دست مقامات شھر برن گرفتار شد. پیوست

  . پیمانشكني و بدعتگذاري، سرش را از تن جدا كردند

ه خدا، بسادگي میزیست و بھ یاري شخصیت تواناي خویش و كالون، در كشاكش این مجادالت در را
با گذشت زمان، نفوذ وي در شھر . پشتیباني پیروانش كھ سرمست توھم بودند، بر شھر ژنو فرمان میراند

سردرد مداوم، تنگي نفس، ضعف . فقط بیماري او را میآزرد و رنج میداد. ژنو ریشھدارتر و استوارتر شد
. یھ، نقرس، و تب او را فرسودھتر، نحیفتر، ترشروتر و افسردھتر میكردنددستگاه گوارش، سنگ كل

با این ; از آن پس غالبا بستري بود. او را بیش از پیش ناتوان ساخت ١۵۵٩و  ١۵۵٨بیماري ممتد سالھاي 
حال، از مطالعھ، رھبري و اداره شھر، و ایراد وعظ و خطابھ، حتي ھنگامي كھ وي را بھ علت ناتواني با 

، وصیتنامھ خویش را، كھ گواه ١۵۶۴آوریل  ٢۵در روز . ندلي بھ محراب كلیسا میبردند، بازنمیایستادص
روز بعد، كالنتران و اعضاي شوراي ژنو بر بالین . بر اطمینان قاطع وي بھ رستگاري ابدي بود، نوشت

جلوگیري كند از آنان كالون از اینكھ در بعضي مواقع نتوانستھ بود از تندخویي خویش . وي حضور یافتند
فارل، . پوزش خواست و بھ آنان اندرز داد كھ بھ معتقدان پاك و بیآالیش كلیساي اصالح شده وفادار بمانند

كالون، سرانجام پس از آنكھ روزھاي . كھ اكنون ھشتاد سالھ بود، از نوشاتل نزد یار دیرینش شتافت
  . دارفاني را وداع گفت ١۵۶۴، ٢٧بسیاري را با مناجات و درد و رنج سپري كرد، در روز 

. لوتر، با اتكاي بھ ملیگرایي آلمان، كلیساي نوبنیاد خویش را پا برجا و استوار ساخت. صاف شده بود
گرچھ وي براي بھ ثمر رسانیدن آرمان خویش گریزي جز این نداشت، اما اتكاي او بھ احساسات ملي 

كالون بھ فرانسھ مھر میورزید و براي پیش بردن . ي پیوستآلمانیھا آیین لوتر را بیش از پیش بھ قوم توتون
آرمان ھوگنوھاي این كشور تالش میكرد، ولي بھ خالف لوتر پایبند احساسات وطني نبود و وطني جز آیین 

از ھمین روي، آیین كالوني جھانگیر گشت و، بھ صورت تعدیل شدھاي، در معتقدات . خود نمیشناخت
ھایي از پروتستانھاي مجارستان،  ، اسكاتلند، و امریكا اثر بخشید، و گروهپروتستانھاي سویس، فرانسھ

كالون، با سازمان، اطمینان، و غروري كھ در . لھستان، آلمان، ھلند، و انگلستان را نیز پیرو خویش ساخت
اریخ را بسیاري از نقاط جھان بھ پروتستانھا بخشید، بھ آنان توانایي داد تا برخي از سختترین آزمایشھاي ت

  . پیروزمندانھ پشت سر نھند
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یك سال قبل از مرگ كالون، شاگرد وي، اولویانوس، با ھمكاري اورسینوس، شاگرد مالنشتون، كاتشیسم 
بز و بولینگر، با ادغام . ھایدلبرگ را، كھ كاتشیسم كلیساھاي اصالح شده آلمان و ھلند شد، تنظیم كرد

كھ بعدھا اعتقادنامھ ) ١۵۶۶(اعترافنامھ سویسي را تنظیم كردند  ھاي كالون و تسوینگلي، دومین اعتقادنامھ
بز در ژنو، با تردستي و مھارت، كاري را كھ بھ دست . رسمي كلیساھاي اصالح شده سویس و فرانسھ شد

كالون آغاز شده بود ادامھ داد، ولي با گذشت زمان، رھبران مالي ژنو كھ بر شوراھاي شھري تسلط داشتند 
ویش در برابر ھیئت اجراییھ، كھ براي بازرگاني و داد و ستد مقررات سختي وضع كرده بر مقاومت خ
، سالطین مالي ژنو بار دیگر بر شھر چیره شدند و اختیاراتي را )١۶٠٨(پس از مرگ بز . بود، افزودند

جدھم، در قرن ھ. كھ كالون در امور غیر مذھبي براي كلیساي ژنو بھ دست آورده بود خود بھ دست گرفتند
آیین كاتولیك بھ ژنو بازگشت و بھ . نفوذ ولتر سنتھاي كالون را تعدیل كرد و بھ تعصبات اخالقي پایان داد

 ١٩۵۴در سال . ساكنان این شھر مسیحیتي خالي از افسردگي، و اخالقي دور از سختگیري عرضھ داشت
، باشكوھترین اثري كھ بھ با این حال. درصد پروتستان بودند ۴٧درصد كاتولیك و  ۴٢از جمعیت ژنو 

است كھ در كنار دیوار )) بناي یادبود جنبش اصالح دیني((دست بشر در شھر ژنو برجاي نھاده شده 
ھاي نافذ فارل، كالون، بز، و ناكس، كھ بر سینھ آن نقش بستھاند،  پاركي با ابھت برپا ایستاده و با چھره

  . خاطره پیروزي نھضت پروتستان را زنده میسازد

ومت دیني كالون، با وجود استبداد و سختگیري خویش، رشد دموكراسي را در بسیاري از نقاط اروپا حك
تالش رھبران پیرو كالون در جھت تعمیم آموزش و وضع مقررات اخالقي شاق براي مردم، . تسریع كرد

برھانند، و نجبا و شھرنشینان سرسخت ھلند را بر آن داشت كھ گریبان خویش را از استبداد اسپانیاي بیگانھ 
اھمیتي كھ آیین كالوني بھ . روحانیان اسكاتلند را بھ قیام بر ضد ملكھ دلربا ولي ناپاك خود برانگیخت

  پرھیزگاري میداد پیمانگران اسكاتلندي، 
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آیین كالوني كرامول را قوت قلب داد، . پیرایشگران انگلستان و ھلند، و آوارگان انگستان جدید را پدید آورد
آیین كالوني مردان . بھ خامھ، میلتن نابینا الھام بخشید، و پیروي دودمان مرتجع استوارت را درھم شكست

ر پناه آزادي زیست كنند، بھ تعمیم بیباك و سرسختي آفرید كھ قارھاي را گشودند، و براي آنكھ مردم د
مردمي كھ كشیشان خویش را راسا . آموزش و تحكیم مباني حكومت مردم بر مردم ھمت گماشتند

برمیگزیدند دیري نپایید كھ حق انتخاب فرمانروایان سیاسي را نیز بھ خویشتن اختصاص دادند، و جوامع 
افسانھ برگزیدگي االھي با ایجاد امریكا حقانیت . دیني خود مختار ھستھ شھرھاي آزاد و خودمختار شدند

  . خویش را توجیھ كرد

پس از حصول چنین نتایج درخشاني، فرضیھ برگزیدگي بعضي از مردم، و محكومیت بعضي دیگر بھ 
وقتي اروپا پس از جنگ سي سالھ انگلستان پس از انقالبات . لعنت ابدي، اندك اندك بھ فراموشي سپرده شد

نظم اجتماعي خویش را بازیافتند، غرور ناشي از توھم  ١٧٩٣و آمریكا پس از سال ، ١۶٨٩و  ١۶۴٢
مردم خود را تواناتر و ایمنتر احساس . برگزیدگي جاي خود را بھ غرور ناشي از كار و سازندگي داد

 .رعب و وحشتي كھ خداي كالون آفریده بود جاي خویش را بھ مفھوم انسانیتري درباره خدا سپرد; میكردند
ھاي خشك و خشن مكتب االھیات كالون را ترك گفتند،  كلیساھاي وارث سنت آیین كالوني اندك اندك جنبھ

و عالم دیني ; عالمان االھي معتقد شدند آنان كھ در كودكي از جھان در میگذرند ھمگي نجات خواھند یافت
بھ عذاب ابدي گرفتار شماره كساني كھ : ((سرشناسي، بیآنكھ سخن وي آشوبي برپا كند، اظھار داشت

ما از گرفتن این اطمینان خاطر خرسندیم و قبول  ٨٠.بسیار ناچیز و غیر قابل مالحظھ است... خواھند شد
ولي براي ما دشوار است . میكنیم كھ حتي زندگي خطاكاران نیز نقشي اساسي در سرنوشت بشر ایفا میكند

رترین ادوار تاریخ خرافات، ذھن مردم را با بھ مردي مھر ورزیم كھ در یك از طوالنیترین و پرافتخا
  . بیھودھترین و كفرآمیزترین توصیف خدا تیره ساخت
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  فصل بیست و دوم

  

فرانسواي اول و اصالح دیني در 
  فرانسھ 

١۵١۵ -١۵۵٩  

I - ))شاه دماغ گنده((  

پدر بزرگ . ، در زیر درختي در كنیاك، چشم بھ جھان گشود١۴٩۴سپتامبر  ١٢فرانسواي اول در روز 
پدرش، شارل دوك والوا و اورلئان و كنت آنگولم بود، كھ . اورلئان، از سخنسرایان فرانسھ بود/او، شارل د

زن خوبرو، توانا،  مادرش، لویز دوساووا،. پس از زناكاریھاي بسیار، در سھ سالگي فرانسوا درگذشت
وي كھ در ھفدھسالگي بیوه شد، بھ پیشنھاد زناشویي ھنري ھفتم، . بلندپرواز، و شیفتھ ثروت و قدرت بود

پادشاه انگلستان، جواب رد داد، و ھمھ توانایي خویش را صرف آن كرد كھ فرزندش را بھ پادشاھي فرانسھ 
برتاني، با زادن فرزند مرده، فرانسوا را وارث وي ھنگامي كھ دومین زن لویي دوازدھم، آن دو . برساند

  . تاج و تخت فرانسھ كرد، سوگواري نكرد

لویز و . لویي با تاسف فرانسوا را دوك والوا كرد و مربیاني بر گماشت تا بھ او ھنر فرمانروایي بیاموزند
بھ مثابھ بتي رفتار دخترش مارگریت نھایت مراقبت و توجھ را نسبت بھ فرانسوا بھ عمل میآوردند و با او 

لویز وي را . میكردند، و براي آنكھ وي را براي پادشاھي آماده كنند، از ھیچ كوششي دریغ نمیورزیدند
ھا براي او نقل میكرد، از  داستانھایي از قھرمانیھاي شوالیھ; شھریارم، سرورم، و قیصرم، میخواند((

. سابقات شمشیر زني از خود بیخود میگشتدالوریھاي وي بر خود میبالید، و از پیرزویھاي او در م
ھمچون روالن و آمادي، بھ استقبال خطر ; فرانسوا جواني خوبروي، بانشاط، مودب، و دالور بود

میشتافت، چنانكھ روزي گرازي وحشي از قفس گریخت و درباریان وحشتزده پا بھ فرار نھادند، ولي 
  . ا از پاي درآوردفرانسوا با رشادت و دالوري كمنظیري جانور درنده ر

. كھ كلود دوفرانس، دختر ھفتسالھ لویي دوازدھم، را نامزد او كردند) ١۵٠۶(ھنوز جواني دوازدھسالھ بود 
این دختر را قبال بھ جواني وعده داده بودند كھ مقدر بود روزي بھ نام شارل پنجم بر مسند فرمانروایي 

رو كھ فرانسھ را فرمانبردار اسپانیا میساخت، شكستھ ولي این پیمان، از آن . امپراطوري مقدس روم نشیند
ھمین پیشامد یكي از موجبات بسیاري بود كھ آتش دشمني و كینھتوزي را بین خاندانھاي سلطنتي . شده بود

فرانسوا را در چھاردھسالگي از مادرش . ھاپسبورگ و شارل و فرانسوا تا پایان زندگي آنان، برافروختند
كلود زن لنگ، تنومند، . وي در بیست سالگي با كلود زناشویي كرد. ي بھ شینون بردندجدا كردند و نزد لوی

فرزنداني براي  ١۵٢٣، ١۵٢٢، ١۵٢٠، ١۵١٨، ١۵١۶، ١۵١۵بارور، و مالآلوري بود كھ در سالھاي 
  . چشم از جھان فرو بست ١۵٢۴فرانسوا آورد و در سال 

ھمھ مردم فرانسھ، و بیش از ھمھ مادر فرانسوا كھ . بھ پادشاھي رسید ١۵١۵فرانسوا در روز اول ژانویھ 
وي دوكنشینھاي آنگلولم و آنژو، بخشھاي من و بوفور، و بارون نشین آمبواز را بھ او بخشید از جلوس 

فرانسوا نسبت بھ دیگر نجبا، ھنرمندان، درباریان، مالزمان، و . فرانسوا بر اریكھ فرمانروایي خشنود بودند
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آواي دلنشین، یكرنگي و پاكدلي، سرزندگي و دلربایي، روح . ا سخاوت بودھایش نیز ب معشوقھ
شوالیھگري، و دلبستگي او بھ رنسانس موجب شدند كھ ھمھ مردم فرانسھ و درباریانش مھر وي را بھ دل 

مردم فرانسھ بھ او میبالیدند و بھ فرمانروایي وي امیدوار بودند، ھمچنانكھ انگلیسیھاي آن روزگار . گیرند
با بھ قدرت رسیدن . بھ ھنري ھشتم، و مردم امپراطوري مقدس روم بھ شارل پنجم با امیدواري مینگریستند

  . فرمانروایان جوان، جھان نیز جواني و سرزندگي را از سر گرفت

فرانسوا كھ صفات شاه آرنژ و النسلو دوالك را درخور جمع داشت، چگونھ مردي بود اگر از دماغ 
برخي از معاصرانش، كھ براي او احترامي قایل . جسما مرد درشت و شكوھمندي بود گندھاش بگذریم، او

و مردي چھار شانھ و . سانتیمتر میرسید ١٨٣بلندي قدش بھ . میخواندند)) شاه دماغ گنده((نبودند، وي را 
. میكرد بخوبي میدوید، میپرید، كشتي میگرفت، و با بھترین شمشیربازان شمشیربازي; چابك و نیرومند بود

چھره جوان او، با وجود ریش و سبیل . با ھر دو دست شمشیر میزد، و نیزه سنگیني را بھ دست میگرفت
چشمھاي تنگش . فرانسوا ھنگام تاجگذاري بیست و یك سالھ بود. باریك و تنك، شاداب و با طراوت مینمود

ھرگاه بیني درشت او را دلیل . ندبر چابكي و شوخ طبعي او گواھي میدادند، اما فاقد عمق و تیز بیني بود
برانتوم كھ . مردمي وي بدانیم، با توجھ بھ شایعاتي كھ درباره او بر سر زبانھا بود، سخني بگزاف نگفتھایم

فرانسوا چون جوان و آزاد بود در عشقبازي بیداد : صحیفھ بانوان او فاقد سندیت تاریخي است مینویسد
گرفتار )) آبلھ بزرگ((تا آنكھ سرانجام بھ بیماري ... ي میگذراندمیكرد و ھر روز را در داماني و آغوش

بھ روایتي، مادر پادشاه گفتھ است كھ فرزند وي بھ كیفر . گشت و ھمین بیماري زندگاني وي را كوتاه كرد
ولي قدر مسلم این است كھ وي . د تاریخ درباره عشقبازیھاي او گزاف گفتھ باشدشای. استگناھش رسیده 

تا پایان عمر بھ آن دو پیسلیو، فرانسوا  ١۵٢۶، و سپس از )كنتس دوشاتوبریان(نخست بھ فرانسواز دوفوا، 
درباره عشقبازیھاي وي شایعات بسیار بر سر . اتامپ ساخت، عشق میورزیده است/ وي را دوشس د

چنانكھ گفتھاند وي میالن را نھ بھ خاطر میالن، بلكھ براي دو چشم دلربایي كھ در آن دیده بود ; ھا بودزبان
بھ . یا آنكھ، زن دلربایي در پاویا وي را گرفتار دردناكترین فاجعھ زندگي خویش ساخت; بھ محاصره كشید

. را با شیفتگي در ھم آمیختھ بوداو شفقت . ھر حال، ناچاریم بھ چنین پادشاه رئوف و دلسوزي مھر بورزیم
چون تصمیم گرفت كھ فرزندش را بھ ترك ھمسر نازایش كاترین دومدیسي وادارد، اشكھاي كاترین وي را 

ھر گاه .)) با شفقتتر از فرانسوا نمیتوان یافت: ((اراسموس گفتھ است. از این تصمیم منصرف كردند
ھتر است بھ گفتھ بوده، اومانیست مقرب فرانسوا، توجھ توصیف وي را بھ دوري و ناآشنایي او حمل كنیم، ب
  . كنیم كھ وي را نجیب و خوش برخورد خوانده است

ھاي شاھانھ با ھنري ھشتم ھمچشمي میكرد،  در پوشیدن جامھ. فرانسوا مردي بسیار خودبین و خودپسند بود
با وجود این، از . ساختھ بود و بھ گمان اینكھ ھیچ آتشي گزندي بھ او نخواھد زد، سمندر را عالمت خویش

حرمت و تشخص و چاپلوسي را دوست داشت، و انتقاد و خرده گیري را . آتش روزگار در امان نماند
فرانسوا بھ بازیگري كھ دربار را بھ مسخره گرفتھ بود تازیانھ زد، و لویي دوازدھم . نمیتوانست تحمل كند

، )آن دو مونمورانسي(ا برخي از اطرافیان خود ناسپاس او گرچھ ب. نیز با لبخندي بھ این كار صحھ گذاشت
ایتالیاییھا . بود، از بذل و بخشش فروگذار نمیكرد) سامبالنسھ(، و حتي ستمگر )شارل دو بوربون(بیلطف 

در تاریخ جھان ھیچ فرمانروایي چون او با ھنرمندان . از آزادیخواھي و آزاداندیشي او در شگفت بودند
او زیبایي را بشدت و با درایت دوست میداشت و براي گسترش ھنر از بذل مال دریغ . مھربان نبوده است

  . وي بحق بنیانگذار رنسانس فرانسھ بود. نمیداشت

اندكي التیني آموختھ بود، ولي با زبان . فرانسوا بھ اندازه سیرت فریبندھاش از ھوش و ذكاوت بھره نداشت
ت دقیق و احاطھ وي بھ كشاورزي، شكار، جغرافیا، فنون با این وصف، اطالعا. یوناني آشنایي نداشت

ھرگاه كھ از جنگ یا عشقبازي فراغت مییافت، خویشتن . نظامي، ادب و ھنر مردم را دچار شگفتي میكرد
سنگدلي و بیپروایي لیاقت فرماندھي، خوشدلي و خوشگذراني، و . را با مطالعھ آثار فلسفي سرگرم میداشت

ھایش بھ او اجازه نمیدادند براي  نفوذ اطرافیان و معشوقھ. ز او سلب كرده بودندشایستگي زمامداري را ا
خویشتن فرماندھان و وزیران برازندھاي برگزیند، و یكرنگي و صداقتش مانع از آن بودند كھ سیاستمدار 

  . شایستھاي شود
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و از آن میترسید كھ . ودخواھرش مارگریت از اینكھ میدید برادرش توانایي فرمانروایي ندارد، اندوھناك ب
جوان ((لویي دوازدھم، كھ فرانسوا را بھ نام . امپراطور مكار و سرسخت سرانجام وي را بھ زانو درآورد

ھمھ : ((میستود، از تمایل جانشین خویش بھ خوشگذراني و كامروایي نگران بود و میگفت)) پاكدل دالور

   ١۵١۵فرانسھ در سال - IIتالشھاي ما 

در پناه فرمانروایي شاه نیكخواه و مردمدوست، و با استفاده از خاك بارور و مردم پركار و فرانسھ اكنون 
 ٠٠٠,٠٠٠,١۶جمعیت فرانسھ . با استعدادش یكي از با رونقترین ادوار تاریخ اقتصادي خویش را میگذراند

ا از نفر بود و جمعیت اسپانی ٠٠٠,٠٠٠,٣نفر بود،در صورتي كھ جمعیت انگلستان در آن ھنگام 
نفر جمعیت، پس از قسطنطنیھ، بزرگترین شھر  ٠٠٠,٣٠٠پاریس با . نفر تجاوز نمیكرد ٠٠٠,٠٠٠,٧

دھقانان تقریبا ھمگي صاحب زمین بودند، ولي بھ . نظام اجتماعي فرانسھ ھنوز نیمھ فئودالي بود. اروپا بود
ي تامین امنیت محل یا كشور ھا، كھ وظیفھشان تنظیم امور كشاورزي و تھیھ سرباز برا خاوندھا و شوالیھ

تورم مالي ناشي از ضرب پیدرپي مسكوك و استخراج و وارد ساختن فلزات . بود، باج و سرباز میدادند
بھادار بھ كشاورزان فرانسھ امكان داده بود كھ از نجباي صاحب اراضي پھناور ولي بیپول، بھ قیمت 

سویان در روزگاري كھ نظام اجتماعي و ھمین وضع موجب شد كھ فران. ارزان، زمین خریداري كنند
اقتصادي تحملناپذیر آلمان دھقانان آن كشور را بھ طغیان برانگیختھ بود، با آسایش نسبي خویش بسازند و 

كشاورزان فرانسھ، بھ انگیزه دلبستگي بھ زمینھاي خویش، بھترین غلھ و . بھ آیین كاتولیك وفادار بمانند
ھاي مردم را  دامپروري نیز رونق داشت، و شیر و كره و پنیر سفره. شراب اروپا را تولید میكردند

مرغ و جوجھ و دیگر طیور تقریبا در ھر حیاطي بودند، و دھقانان بوي طویلھ خوك خود را . میآراستند
  . یكي از دالویزترین عطرھاي زندگي خود میدانستند

ت بودند، بھ اندازه دھقانان از ھاي خصوصي خویش سرگرم فعالی كارگران شھري، كھ ھنوز در كارگاه
تورم مالي ھزینھ زندگي را بیش از مزد كارگران افزایش داده . رونق اقتصادي كشور بھره برنمیگرفتند

بود و عوارض و نرخ گزاف كاالھاي انحصاري، چون نمك، بار ھزینھ زندگي را بر دوش كارگران 
ب زدند، ولي اعتصابات آنان درھم شكست و كارگران ناراضي چند بار دست بھ اعتصا. سنگین میساختند

كاالھاي بازرگاني از طریق رودھاي . ھاي صنفي محروم كرد قانون طبقھ كارگر را از حق تشكیل اتحادیھ
ھاي خاكي نامناسب  متعدد و پر آب فرانسھ بآساني بھ دریا سرازیر میشدند، ولي صدور كاال از راه

. ھا از امالكشان میگذشتند باج میدادند ودالھایي كھ این راهبدشواري صورت میگرفت و بازرگانان بھ فئ
لیون، كھ كاالھاي سویسي و آلماني را از راه رود رون براي صدور بھ مدیترانھ بھ خود جلب میكرد، پس 

كاالھاي . از پاریس مھمترین مركز بازرگاني فرانسھ، و پس از آنورس بزرگترین بازار تجاري اروپا بود
ر مارسي براي تحویل بھ تركان، كھ فرانسوا با فرانسوا مانند ھمھ فرانروایان تصمیم گرفت با فرانسھ از بند

. تنھا نجبا و روحانیان از پرداخت مالیات معاف بودند. اخذ مالیات، از اقتصاد شكوفان فرانسھ بھره برگیرد
ھنوز ستون فقرات ارتش  روحانیان از درآمد كلیسا سھمي بھ شاه میپرداختند، و نجبا سوارھنظام را، كھ

فرانسوا از این نیز پا را فراتر نھاد و، بھ تقلید پاپھا، القاب و مناصب . فرانسھ بود تجھیز و تقویت میكردند
بدین سان، در فرانسھ نیز چون انگلستان، طبقھ ممتاز تازھاي متشكل از ; سیاسي را بھ معرض فروش نھاد

وكالي دعاوي، كھ آنان نیز مقامات خویش را از شاه . آمدپدید )) توانگران تازه بھ دوران رسیده((
  . میخریدند، حكومت اداري نیرومندي در درون حكومت فرانسھ بھ وجود آوردند

از آنجا كھ خوشگذرانیھاي شاه بھ او مجال نمیدادند بھ امور كشور رسیدگي كند، وي وظایف مقام سلطنت 
ت مرداني چون دریاساالر بونیوه، آن دو مونمورانسي، حتي مسئولیت تعیین مشي سیاسي كشور، را بھ دس

سھ شورا در اداره كشور با . كاردینال دو پرا، كاردینال فرانسوا دو تورنون، و ویكنت دو لوترك سپرد
شوراي خصوصي نجبا، شوراي محرمانھ امور كشوري، و : مردان نامبرده و با شاه ھمكاري میكردند

عالوه بر اینھا، پارلمان پاریس، كھ . م از شخص شاه رسیدگي میكردشوراي كبیر كھ بھ تقاضاھاي مرد
تن روحاني و غیر روحاني بود و اعضاي آن، براي تمام عمر، توسط شاه برگزیده شده  ٢٠٠مركب از 

پارلمان پاریس حق داشت فرمانھاي شاه را، ھرگاه با آداب و . بودند، نقش دیوان عالي كشور را ایفا میكرد
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بھ طوري كھ فرمانھاي شاه قبل از تصویب پارلمان اعتبار ; رانسھ ناسازگار مییافت، رد كندسنن اساسي ف
پارلمان پاریس، كھ وكالي دعاوي و پیرمردان بر آن تسلط داشتند، ارگان سیاسي طبقات . قانوني نداشتند

ه بھ دست اداره امور ایاالت را شا. متوسط و، پس از سوربون، محافظھكارترین سازمان فرانسھ گشت
اتاژنرو مدتي بھ فراموشي سپرده شد مالیات منظم جاي خود را . پارلمانھاي محلي و فرمانداران سپرده بود

  . بھ اعانات اختیاري داد، و اختیارات نجبا در دستگاه دولت كاھش یافتند

كب بود از كھ مر -دربار سلطنتي . وظیفھ نجبا عبارت بود از تجھیزات ارتش و خدمتگزاري شاه در دربار
گل سرسبد فرانسھ، مرجع تقلید  - سران اداري، نجباي سرشناس و زنان آنان، و خانواده و مقربان شاه 

بر راس این خیل خدمتگزاران پیشكار خانواده سلطنتي قرار داشت كھ بر . آداب، و بزمگاه سیار شاه گشت
كھ مسئولیت اطاق خواب شاه را بر  مقام دوم از آن پردھدار بود. تشریفات رسمي دربار نیز نظارت میكرد

. پس از او، چھار خادم قرار داشتند كھ، براي برآوردن امیال شاه ھمواره در التزام وي بودند. عھده داشت
اینان ھر سھ ماه یك بار جاي خویش را بھ نجباي دیگر میسپردند تا آنان نیز از افتخار تقرب بھ شاه محروم 

. مان، بیست تا پنجاه و چھار حاجب دیگر بھ خدمت آنان گمارده شده بودندبراي بزرگداشت این خاد. نمانند
بیست تن دیگر از اشراف مباشرت آبدارخانھ شاه را، كھ داراي . بھ منظور مراقبت كامل بر خدمت بودند

نزدیك سي غالمبچھ پسران واالتبار آراستھ بھ . چھل و پنج آشپز و بیست و پنج ساقي بود، بھ عھده داشتند
ھا و خاطرات شاه را  منشیان بسیاري نامھ. ھاي سیمین درخشان، ھمواره در التزام شاه بودند امھج

بھ . كاردینالي پیشنماز نمازخانھ دربار، و اسقفي مسئول اجراي مراسم دیني در نمازخانھ بود. مینگاشتند
ي از فضال، چون بوده بھ جمع. پنجاه اسقف صاحب اسقف نشین نیز افتخار تبرك دربار شاه داده شده بود

لیور، تفویض  ٢۴٠با مستمري )) گماشتھ خانواده سلطنتي((دانشور و مار و شاعر، مقام افتخاري بھ نام 
در میان سران و خادمان بیشمار دربار، ھفت پزشك، ھفت جراح، چھار آرایشگر، ھفت خنیاگر، . شده بود

ھریك از . ذیرایي را نیز نباید از یاد بردھشت صنعتگر، ھفت منشي آشپزخانھ، و ھفت راھنماي تاالر پ
و ھریك از دو ملكھ ; فرزندان شاه داراي مباشران، مھرداران، معلمان، خدمتگزاران، و نوكران متعدد بود

صفت بارز فرانسوا این . دربار كلود و مارگریت ده یا پانزده زن خدمتگزار و ھشت یا شانزده ندیمھ داشت
ھ مقامات شامخ میرساند، روابط نامشروع آنان را با مھارت نادیده میگرفت، بود كھ زنان را در دربارش ب

شاید زنان .)) دربار بدون زنان چون بوستان فاقد گل است: ((میگفت. و از تماشاي وجاھت آنان تمتع میبرد
بودند كھ با ذوق و سلیقھ ھنري فطري خویش چنان شكوھي بھ دربار فرانسوا دادند كھ حتي در كاخھاي 

ھمھ فرمانروایان اروپا براي آنكھ از تجمالت دربار پاریس بھرھاي . مپراطوري روم نیز مانند نداشتا
در وراي این ظاھر آراستھ، تعداد زیادي از خدمتگزاران بھ . برده باشند بھ رعایاي خویش مالیات بستند

متخصص در تھیھ چھار سرآشپز، شش دستیار سرآشپز، آشپزھاي : چشم میخوردند كھ عبارت بودند از
انواع سوپ، رب، شیریني، و خوراك ھمھ درباریان، و جمعي پیشخدمت براي تامین آسایش مردان و زنان 

گروھي رامشگر نیز، كھ مركب بودند از نام آورترین خوانندگان، آھنگسازان و نوازندگان اروپا، با . دربار
ن مھتر با بیست و پنج میر آخور نجیبزاده و یك ت. ھاي خویش درباریان را سرگرم میساختند آھنگھا و نغمھ

میرشكاران، صد تازي شكاري، و سیصد قوش كھ زیر . انبوھي كالسكھچي اصطبل شاه را میگردانیدند
چھار صد كماندار . نظر قوشباز پرورش یافتھ بودند، گروه دیگري از خدمتگزاران دربار را تشكیل میدادند

  . یش، جلوه خاصي بھ دربار شاه داده بودندھاي رنگارنگ خو پاسدار شاه، با جامھ

ھیچ بنایي در پاریس بتنھایي گنجایش بزمھا، ضیافتھا، جشنھاي عروسي، و پذیراییھاي سیاسي دربار را 
از این روي، فرانسوا گاھي از بناي معروف بھ لھ . كاخ لوور در آن ھنگام دژ اندوھزایي بود. نداشت
شاه . ، و یا كاخ وسیعي كھ مقر پارلمان پاریس بود استفاده میكرد، نزدیك باستیل)برجھاي كوچك(تورنل 

كھ شیفتھ شكار بود، بدین نیز قناعت نمیكرد و قسمتي از وقت خویش را در كاخھاي واقع در امتداد رود 
در این سفرھا نیمي از دربار و نیمي از ; لوار، در شھرھاي بلوا، شامبور، آمبواز، یا تور، سپري میكرد

چلیني، با گزافھگویي خاص خویش، مالزمان شاه را در این سفرھا . دار فرانسھ را خویش میكشیددار و ن
سفیران خارجي براي آنكھ در این سفرھا بھ حضور شاه بار . اسب برشمرده است ١٢٠٠٠تن با  ١٨٠٠٠

ا بھ مقر شاه و ھرگاه با ھمھ این دشواریھ; یابند، ناگزیر بودند متحمل رنج فراوان و ھزینھ سنگیني شوند
ھاي روز، براي رفع خستگي ناشي از شب زنده داري، در خواب بود و یا خود را  میرسیدند، شاه تا نیمھ
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ولخرجیھاي . سفرھا و تفرجھاي شاه ھزینھ گزافي دربرداشتند. براي شكار یا تماشاي مسابقھ آماده میساخت
را زیر بار سنگین مالیات خم كرده، و دربار مالیھ كشور را بھ آستانھ ورشكستگي كشانده، كمر مردم 

شاه در سال . ھستي بانكداران لیون را، كھ وامھاي بزرگي بھ شاه پرداختھ بودند، بھ خطر افكنده بودند
، با توجھ بھ كسر درآمد خویش، تصمیم گرفت مخارج دربار را محدود كند، بھ شرط آنكھ این ١۵٢٣

فرانسوا تجمل دربار فرانسھ را براي حفظ .)) عادي ما نشود شامل نیازمندیھا و تفریحات ناچیز((محدودیت 
آبروي كشور نزد سفیران خارجي، و براي آنكھ مقام خویش را بھ رخ نجباي پلند پرواز فرانسھ بكشد، و 

او میپنداشت كھ مردم پاریس شیفتھ تجملند و بھ جاي . ھمچنین براي ارضاي ساكنان پاریس واجب میشمرد
  . بار آزرده باشند، بھ دیده ستایش بدان مینگرندآنكھ از تجمالت در

فرانسوا گر چھ بظاھر فرمانرواي مطلق فرانسھ . اكنون زنان نیز در دربار فرانسھ قدرتي بھ ھم رسانیدھاند
وي . بود، ولي زبونیش در برابر زنان وي را فرمانبردار مادر، خواھر، معشوقھ، و حتي ھمسرش ساخت

او كلود را بھ خاطر مصالح سیاسي . باردار میكرد، باید بھ او عالقھمند بوده باشد از آنجا كھ كلود را ھمیشھ
. با وجود این بھ زنان دیگري نیز كھ ظاھر فریبندھتري داشتند مھر میورزید; كشور بھ زني گرفتھ بود

ز آنكھ بھ روحانیان پس ا. درباریان نیز بھ شاه تاسي میجستند، و زناكاري در دربار فرانسھ امري عادي شد
مردم نیز با اشتیاق بیبندوباري دربار را تقلید میكردند . حكم وظیفھ زبان بھ شكایت گشودند، آرام گرفتند

مگر آن دختري كھ، گفتھ میشود، براي آنكھ درباریان شھوتران را از خویشتن رو گردان كند، چھره 
  ). ١۵٢۴(دلفریبش را معیوب ساخت 

نفوذ و قدرت لویز در دربار فرانسھ از اینجا پیداست كھ روزي بھ . ودتواناترین زن دربار مادر شاه ب
عرایض خویش را با من در میان بنھ، و ما بھ دلخواه خویش بدان رسیدگي خواھیم : ((فرستاده پاپ گفت

راھنماییھاي وي اغلب بھ نفع فرانسھ . ھر گاه شاه بدان اعتراض كند، بگذار ھر چھ خواست بگوید; كرد
گامي كھ وي نیابت سلطنت را عھدھدار بود، ملت فرانسھ بیش از روزھایي كھ حكومت بھ ھن; بودند

ولي آزمندي او موجب انحراف و خیانت شارل، دوك . دستھاي سست فرانسوا میگشت روي آسایش دید
فرانسوا بھ پاس زحمات مادرش، كھ وي . بوربون، شد و ارتش فرانسھ را در ایتالیا گرفتار گرسنگي كرد

  مارگریت دوناوا  - IIبھ فرمانروایي فرانسھ رسانده بود، از خطاھاي را 

قلب . پیداست كھ فرانسوا پس از مادر، و بیش از دلدارانش، بھ خواھر خود مارگریت مھر میورزید
عشق بھ مادر، عشق بھ برادر، عشق بھ شوھران، و عشق : مارگریت سرشار از عشق و محبت بود

ھاي او بالبان خندان چشم بھ جھان گشود، و با دست((بھ روایت یك داستان دلكش، . افالطوني و عرفاني
)) جمع سھگانھ ما((مادر، برادر، و خودش را .)) كوچكش ھر تازه واردي را بھ سوي خویش میخواند

ھنگام والدت، . باشد)) مثلث بینقص((آن )) كوچكترین گوشھ((میخواند، و بدین دلخوش بود كھ خود 
ورش برادرش سھم او، كھ دو سال بزرگتر از فرانسوا بود، در پر. دوشس آنگولم، اورلئان، و والوا بود

از . ، و ھمسر كوچك وي را ایفا میكرد))نقش مادر دلدار((بسزایي داشت و در بازیھاي دوران كودكي 
با آنكھ خود وي . برادرش چنان مراقبت میكرد كھ گویي او خدایي است كھ بھ صورت انسان درآمده است

اني نیست، وي را در مقام خدایان زني پاكدامن بود، چون دریافت كھ برادرش جز بشري با خواھشھاي نفس
. گرچھ بیش از برادرش علم و ھنر آموختھ بود، اما ذوق ھنري وي را نداشت. افسانھاي یونان باستان نھاد

و دانشوران، شاعران، عالمان ; زبانھاي اسپانیایي، ایتالیایي، التیني، یوناني، و اندكي نیز عبري آموخت
اگر چھ از زیبایي صورت بیبھره بود و چون ھمھ ; ر خویش گرد آورداالھي، و فیلسوفان بسیاري را بھ دو

. افراد خاندان والوا بیني بلندي داشت، اما سیرت دلپسند و فضل و كمالش وي را زن دلربایي ساختھ بودند
او از برجستھترین شاعران روزگار . مارگریت زني با عاطفھ، دلپسند، بخشنده، مھربان، و شوخ طبع بود

ھمھ وي را . شمار میرفت و دربارش را، در نراك یاپو، محفل نامدارترین ادباي اروپا ساختھ بودخویش بھ 
نامي بود كھ مردم آن )) مروارید والوا. ((دوست داشتند و درآرزوي آن بودند كھ بھ او تقرب جویند

یني بھ معني روزگار رمانتیك ولي كلبي مشرب بر وي نھاده بودند، زیرا واژه مارگاریتا در زبان الت
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از این گذشتھ، افسانھاي بر سر زبانھا افتاده بود كھ لویز با بلعیدن مرواریدي باردار . است)) مروارید((
  . شده و وي را زاده است

بیگمان، فرانسوا باید . ھاي مارگریت بھ برادرش در شمار شیواترین و شفقتآمیزترین آثار ادبي زمانند نامھ
با آنكھ عواطف وي . داراي آنچنان فضایلي بوده باشد كھ خواھرش را این سان سرسپرده خویش سازد

ر طول پنجاه سال، خللي راه نسبت بھ دیگران ناپایدار و متزلزل بود، اما بھ این عشق بیآالیش و سوزان، د
  . نیافت

گاستون دو فوا، برادرزاده لویي دوازدھم نخستین شراره عشق را در دل مارگریت برافروخت، سپس بھ 
گیوم دوبونیوه نیز در دام عشق مارگریت گرفتار شد، ). ١۵١٢(ایتالیا لشكر كشید، و در راونا درگذشت 

. ھاي او پیمان زناشویي بست شود، با یكي از ندیمھ ولي دریافت كھ براي آنكھ بھ مارگریت نزدیك
آالنسون، كھ او نیز از دودمان سلطنتي بود، زناشویي /با شارل دوك د) ١۵٠٩(مارگریت در ھفدھسالگي 

این وصلت بھ سفارش فرانسوا، كھ میخواست بھ خصومت دو خاندان سلطنتي پایان بخشد، صورت . كرد
براي تشفي خاطر او، بونیوه بھ او پیشنھاد . ین جوان را بھ دل گیردولي مارگریت نتوانست مھر ا; گرفت

معاشقھ پنھاني داد، ولي مارگریت براي آنكھ بونیوه از او چشم پوشد، با سنگ تیزي چھره خویش را 
بونیوه با . آالنسون و بونیوه ھر دو، براي پیكار بھ نفع فرانسوا، بھ ایتالیا رفتند/ دوك د. معیوب ساخت

پس از . آالنسون در گرماگرم نبرد از میدان كارزار گریخت/ي در پاویا جان سپرد، و دوك دقھرمان
دوك . آالنسون را سرزنش كردند، و لویز وي را مردي بزدل خواند/بازگشت بھ لیون، ھمھ مردم دوك د

دلسوزي آالنسون بھ بیماري ذات الجنب گرفتار شد، و با آنكھ مارگریت از گناه ھمسرش درگذشت و با /د
  . جھان را بدرود گفت ١۵٢۵بسیار از او پرستاري كرد، وي در سال 

آلبره، جوان بیست و چھار /مارگریت دو سال پس از مرگ ھمسرش، در سي و پنج سالگي، با ھانري د
ھانري، كھ بر اثر ادعاھاي فردیناند دوم و شارل پنجم بر . سالھاي كھ شاه اسمي ناوار بود، زناشویي كرد

ستش از فرمانروایي این منطقھ كوتاه شده بود، از طرف فرانسوا بھ فرمانداري گویین گماشتھ شد و ناوار د
او بھ . براي خویشتن دربار كوچكي، گاھي در نراك و زماني در پو، جنوب باختري فرانسھ، ترتیب دادم

مین روي، از ھ. مارگریت چون مادر خویش مینگریست و چندان پایبند عھد و میثاق زناشویي نبود
مارگریت خویشتن را با پذیرایي از نویسندگان، فیلسوفان، پناھندگان پروتستان، و حمایت از آنان سرگم 

آلبره بھ دنیا آورد كھ مقدر بود مادر /براي ھانري دختري بھ نام ژان د ١۵٢٨مارگریت در سال . میداشت
از آن پس، مارگریت جامھ سیاه را  .دو سال بعد، پسري زایید كھ در كودكي درگذشت. ھانري چھارم شود

فرانسوا نامھاي چنان مشحون از شفقت و ھمدردي بھ خواھرش نوشت كھ از نظر . ھرگز از تن جدا نكرد
اندكي بعد، فرانسوا بھ مارگریت و ھانري . ھاي خود مارگریت برابري میكرد شیوایي و بالغت تنھا با نامھ

فرانسوا از آن بیمناك بود كھ . پرورش یابد، بھ او بسپارند فرمان داد كھ ژان را، براي آنكھ در دربار
با آنكھ جدایي از . مارگریت دخترش را نامزد فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، كند و یا وي را پروتستان بارآورد

دختر یكي از دردناكترین ماجراھاي اندوھزاي مارگریت قبل از مرگ شاه بود، بھ عشق سوزان و بیآالیش 
این ماجراي دردناك را نمیتوانیم ناگفتھ بگذاریم كھ چون فرانسوا . بھ فرانسوا خللي نرساندوي نسبت 

خواست ژان را بھ ھمسري دوك كلیوز درآورد و دخترك از زناشویي با وي سرباز زد، مارگریت بھ مربي 
اكنون  ولي ژان سرسخت، كھ. ژان دستور داد كھ بھ ضرب تازیانھاي وي را بھ این زناشویي وا دارد

دختري دوازدھسالھ بود پس از آنكھ چند بار تازیانھ خورد، بیانیھاي بھ امضاي خویش منتشر كرد كھ ھر با 
ژان تا آخرین لحظھ از مقاومت دست . اینھمھ، این زناشویي بھ دستاویز مصالح كشور صورت گرفت

ژان، پس از اجراي . ردندنكشید، تا جایي كھ وي را براي اداي سوگند زناشویي كشان كشان بھ كلیسا ب
مراسم زناشویي، بیدرنگ پا بھ فرار نھاد و در پو بھ والدینش پیوست و با اسراف و بذل و بخشش روزگار 

  . آنان را سیاه كرد

، ))دختري ساده((بدون ھمراھي مشایعان، چون . مارگریت خود مظھر نیكوكاري و انساندوستي بود
: میگفت. م در میآمیخت، و از نزدیك با درد و رنج آنان آشنا میشدخیابانھاي شھر پو را میپیمود، با مرد
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... پادشاھان خدمتگزار تنگدستانند((، زیرا ))سزاوار نیست كسي از نزد شاھزاده نومید و دلسرد بازگردد((
ھاي  میخواند، مارگریت بھ خانھ)) نخست وزیر تنگدستان((او خود را .)) و تھیدستان فرزندان خدا

ھانري نیز در نیكوكاري با وي ھمگام . رمیزد و پزشكان دربار را بھ عیادت بیماران میفرستادتنگدستان س
گرچھ وي شوھري سھالنگار بود، اما با اشتغال بھ خدمات خیریھ، در مقام فرمانروایي خویشتن، . بود

ھم كردند، او و مارگریت ھزینھ تحصیل دانشجویان تنگدست بسیاري را فرا. انگشتنماي مردم فرانسھ شد
اتاپل، /كھ آمیو، مترجم پلوتارك، از آن جملھ است، مارگریت بھ كساني چون مارو، رابلھ، دپریھ، لوفور د

ھایش را بھ زیر  و كالون پناه داد، تا آنجا كھ یكي از دست پرودگان وي او را بھ مرغي تشبیھ كرد كھ جوجھ
  . بال و پر خویش گرد میآورد

تھ از كارھاي خیریھ، خود را با ادب، عشق افالطوني، و االھیات رازورانھ، مارگریت در نراك و پو، گذش
كھ بھ ھر دو آیین كاتولیك و پروتستان، و حتي بھ آزادي اندیشھ، مجال خودنمایي میداد، سرگرم داشتھ بود 

و خود او ; وي عادت داشت كھ، ھنگام گلدوزي، شاعران را بر آن دارد كھ براي او اشعاري بخوانند
. عاري میساخت كھ در آنھا عشق انساني با عشق آسماني بھ صورتي مرموز و دلكش، درھم آمیختھ بودنداش

ھاي  در ھنگام حیاتش كتابھاي شعر و درام منتشر ساخت كھ ھیچ یك از آنھا در شیوایي و بالغت با نامھ
وي، بھ علت ) ت بخشھف(ھزلیات ھپتامرون . بھ بعد بھ چاپ رسیدند برابري نمیكند ١٨۴١وي كھ از سال 

. بیعفتي، در جھان پرآوازه است، گرچھ طرفداران مطالب مستھجن براي آن چندان ارزشي قایل نیستند
داستانھاي این كتاب با آنكھ تا اندازھاي در پرده و استتار گفتھ شدھاند، بھ سلیقھ مردم آن روزگار كھ از 

داستانھاي ھپتامرون را . میبردند نوشتھ شدھاندماجراھاي فریبكارانھ عشقي و پیمان شكني راھبان تمتع 
شخصا از زبان زنان و مردان دربار خویش یا دربار  ١۵۴٨تا  ١۵۴۴مارگریت در فاصلھ سالھاي 

قصد . با وجود این كتاب نامبرده تا ده سال پس از مرگ مارگریت بھ چاپ نرسید; فرانسھ، نقل كرده است
چون داستانھاي آن از ھفت تجاوز نكردند، ناشر كتاب را  مارگریت نگارش دكامرون دیگري بود، ولي

بیشتر داستانھاي كتاب با آنكھ از قھرمانان آنھا بھ نامھاي ساختگي یاد شده است، اصیل و . ھپتامرون نامید
برانتوم میگوید كھ مادر او یكي از راویان این داستانھا بوده و كساني را كھ در كتاب . واقعي مینمایند

یشناختھ است، و تصریح میكند كھ چھارمین داستان روز پنجم شرح تالش بونیوه براي دست یافتن آمدھاند م
  . بھ خود مارگریت است

نیازي بھ گفتن نیست كھ سلیقھ متظاھر روزگار ما این گونھ داستانھاي فریبكارانھ را شرمآور تلقي میكند 
تظار فرونشستن سیالب در بازگشت از ولي مردان و زنان درباري فرانسھ اوقات خویش را، ھنگام ان

پارھاي از نظریاتي كھ جستھ و گریختھ در خالل . حمامھاي كوتره، با نقل این داستانھا سپري میكردند
پس شما میپندارید كھ ھر كاري، : ((داستانھا آمده شگفتانگیز و آموزنده است، چنانكھ در جایي گفتھ میشود

بلي، در واقع ابلھان و سادھلوحانند )) ((ختگان مجاز و مستحسن استبھ شرط آنكھ پنھان بماند، براي دلبا
عفت : فلسفھ كلي كتاب در یكي از عبارات پرمعني داستان پنجم تظاھر میكند.)) كھ خویشتن را لو میدھند

و ; زن گنجینھاي است كھ نگاھداري آن مایھ سربلندي، و نگاھداري بیش از حد آن مایھ سرافكندگي میشود
چنانكھ میخوانیم دارو ; لطایفي این داستانھا را دلنشینتر ساختھ است. ني كھ این مطلب را نداندبدبخت ز

.)) فروش پارسایي اھل پو، با زن خویش جز در ھفتھ مقدس آن ھم بر سبیل توبھ و انابت، آمیزش نمیكرد
ال، در داستان پنجم مث. نیمي از ھزلیات كتاب چون كتاب بوكاتچو، درباره انحرافات اخالقي راھبان است

این پدران نیكدل در ھمان ھنگامي كھ بھ ما پند پارسایي میدھند، میكوشند زنان ما : ((از زبان كسي میشنویم
آنھا جرئت ندارند بھ پول دست زنند، ولي ران زنان را كھ بسي : ((شوھر خشمناكي میگوید.)) را بفریبند

نماند كھ راویان این داستانھا بامداد ھر روز مراسم قداس ناگفتھ .)) خطرناكتر از آن است دستمالي میكنند
  . بھ جا میآورند، و یك صفحھ در میان، كتاب را بھ بخور تقوا و پارسایي خوشبو میسازند

گرچھ خود وي در . دلبستگي مارگریت بھ این گونھ داستانھا نمودار سلیقھ و روحیھ مردم آن روزگار است
، اما بیبندوباري دیگران را نادیده میگرفت، بھ شاه كھ اختیاراتش را بھ ظاھر زن پاكدل و پاكدامني بود

ظاھرا مردان و . دست دیگران سپرده بود اعتراض نمیكرد، و با دلداران بیشمار برادرش گرم میگرفت
در میان . بسیاري از زنان آن روزگار از روابط عاشقانھ تصورات ناپاكي در ذھن خویش نمیپرورانیدند
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مارگریت با آنكھ عشق . نسھ مرسوم بود كھ بند جورابشان را بھ مرد دلخواه خویش ھدیھ كنندزنان فرا
عشق افالطوني از دربارھاي . جنسي را مجاز میشمرد، خود بھ عشق افالطوني و آسماني دل داده بود

با قیود  قرون وسطي بھ یادگار مانده، و چنانكھ كاستیلیونھ در پایان كتاب معروفش درباري نوشتھ است،
مارگریت عقیده داشت كھ زنان باید عشق و سرسپردگي مردان را، حتي در . ایتالیایي در ھم آمیختھ بود

گرامي دارند و بھ  href="f0605892.htm"<۵٨٩مواردي نیز كھ نیازي بھ تشفي تمایالت جنسي نیست 
ھاي مبرا از عالیق جنسي دوستي آنان با مالطفت و صمیمیت بیآالیش پاسخ دھند زیرا این گونھ معاشرت

ذوق زیباپسند مردان را پرورش میدھد رفتار آنان را تھذیب میكند و آنان را پایبند قیود اخالقي باالتر از 
عشق جنسي و عشق افالطوني در ھم آمیختھ بود عشق بھ نیكي و زیبایي، عشق بھ كمال و فضیلت، و در 

  . آن بود كھ انسان نخست بھ ھمنوع خویش عشق ورزد عشق بھ خدا از نظر او مستلزم. نتیجھ عشق بھ خدا

ھمچنانكھ خودخواھي برادر عشق و . اعتقادات دیني مارگریت، چون عواطف وي، مبھم و مغشوش بودند
مصایب و بیدادگریھاي زندگي وي را پایبند ایمان دیني پاك و آتشین، . عاطفھ وي را نسبت بھ او نكاست

چنانچھ در آینھ ; او نیز گاھي دچار شك و بي ایماني میشد. ي، ساختولي خالي از تعصب و انجماد فكر
روان گناھكار با صراحت اعتراف میكند كھ گاھي نسبت بھ درستي كتاب مقدس و ھستي آفریدگار شك 

میكرده، خدا را موجودي سنگدل و ستمگر میپنداشتھ، و از خود میپرسیده كھ آیا براستي كتاب مقدس از 
، مارگریت براي پاسخگویي بھ بدعتي كھ بھ او نسبت داده ١۵٣٣در سال . ده استخامھ وي تراوش كر

راھبي بھ مجمع كلیساي خود . میشد بھ دانشگاه سوربون احضار شد، ولي این احضاریھ را نادیده گرفت
ولي . گفت كھ مارگریت سزاوار آن است كھ در كیسھاي نھاده شود و بھ دست امواج رود سن سپرده شود

شاه . یاري خواھرش شتافت و بھ سوربون و راھبان گوشزد كرد كھ دست از سر وي بردارند شاه بھ
او چندان بھ من مھر میورزد كھ : ((ھایي را كھ بھ خواھرش نسبت میدادند افترا میپنداشت و میگفت اندیشھ

نمیداد كھ بھ  خاطر آسوده و اطمینان قاطع شاه بھ او اجازه.)) بھ عقیدھاي جز عقیده من تن نخواھد داد
ولي براي مارگریت، كھ از گنھكاري خویش رنج میبرد و گناھان . ھاي ھوگنوھا تمایل نشان دھد اندیشھ

او نظامھاي دیني موجود را بیھوده . ناچیز خود را چون كوه میپنداشت، دشوار نبود كھ با آنان ھمدردي كند
یق افتاده و بھ دست فراموشي سپرده شده و كمارج میشمرد، و عقیده داشت كھ ضرورت اصالح دین بھ تعو

او پارھاي از آثار پیروان لوتر را خواند و انتقادات آنھا را از فساد اخالق و آزمندي سران كلیسا . است
وي ھمچنانكھ در . فرانسوا از اینكھ روزي وي را با فارل در حال نیایش یافت دچار شگفتي شد. تایید كرد

ا نماز میخواند، پناھندگان پروتستان، از جملھ خود كالون، را زیر بال و پر نراك و پو بھ درگاه مریم عذر
ولي كالون از معاشرت مارگریت با مردان آزاداندیشي چون اتین دلھ و بوناوانتور د پریھ . خویش میگرفت

. و مارگریت سرزنش وي را نادیده میگرفت; ناخشنود بود و او را براي بردباریش سرزنش میكرد
و آزادیخواھي او بھ حدي بود كھ ھرگاه در زمان فرمانروایي دختر زادھاش، ھانري چھارم،  بردباري

در شخص مارگریت، اندك . میزیست، ممكن بود فرمان نانت را با خرسندي بھ دست خویش تنظیم كند
  . زماني، جنبش اصالح دیني با رنسانس دمساز گشت

د كھ ھر آزادھاي بھ او روي میآورد و او را مظھر نفوذ و محبوبیت مارگریت در فرانسھ بھ جایي رسی
پیر دو رونسار و ژوآشم دوبلھ . رابلھ اثر معروفش گارگانتوا را بھ او اھدا كرد. كامل آزادیخواھي میشمرد

در قرن ھجدھم، . رازوري بھ دست مارو ترجمھ شده بود، تا اندازھاي روح ھوگنوھا را در كالبد وي دمید
در قرن نوزدھم، میشلھ، . خي و انتقادي خویش قصیدھاي در وصف وي سرودپیربل در فرھنگ تاری

نویسنده و تاریخنویس پروتستان فرانسوي، در اثر برجستھ و مطول و دلكش خود بھ نام تاریخ فرانسھ، از 
بیایید یاد این ملكھ پرمھر و عطوفت ناوار را، كھ ملت ما از زندان و توده : ((مارگریت چنین یاد میكند

زم بھ آغوش وي پناه میبرد و نزد او از امنیت جاني، عزت، و احترام برخوردار میشد، ھمواره زنده ھی
خانھ تو پنھاگاه قدیسین، و قلب تو ملجا ! اي مادر رنسانس ما، ترا ھمواره گرامي خواھیم داشت. نگاه داریم

  .)) آزادي ما بود

IV  -  پروتستانھاي فرانسھ  
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ھاي زشت و زیبایي كھ در كلیساھاي  ھمان چھره. وري و اجتنابناپذیر مینموداصالح دین در اینجا نیز ضر
ھاي  كشیشان صادق و مومن، راھبھاي دیندار، راھبھ: دیگر دیدیم در كلیساھاي فرانسھ نیز بھ چشم میخورد

رور، متدین، اسقفاني كھ بھ امور دیني پرداختھ و از كارھاي سیاسي دست كشیده بودند، كشیشان نادان و تنپ
ھاي سست و بیحال، و اسقفاني كھ مال و تبار را بر اجر  راھبھاي ھرزه، فرایارھاي انگل و متكدي، راھبھ

و روحانیان از آنجا كھ بیش از مردم دیگر . با پیشرفت علم و دانش، ایمان افول كرد. اخروي مقدم میداشتند
دات رسمي آنان درباره آخرت ناسازگار از دانش و معرفت بھره داشتند، رفتاري پیشھ ساختند كھ با معتق

از آن . ھاي غني را با درآمد سرشارشان بھ خویشتن اختصاص دادند برخي از اسقفان بنفیسھا و اسقفیھ. بود
ھاي اسقفي مس، تول، و وردن، اسقف اعظم  میان، ژان اھل لورن را میتوان نام برد كھ درآمد حوزه

ن، آژن، و نانت، و دیرھاي گورز، فكان، كلوني، مارموتیھ، سنت نشینھاي رنس، لیون، ناربون، آلبي، ماكو
شگفتا . اوان، سن دو الن، سن ژرمھ، سن مدار در سواسون، و سن مانسوي در تول را از آن خود ساخت

راھبان اسقفان دنیاپرست را نكوھش میكردند و كشیشان ! كھ وي، با این ھمھ درآمد، از دست تنگي مینالید
ھاي برانتوم بھ عبارتي برمیخوریم كھ ظاھرا در آن روزگار ورد زبان مردم فرانسھ  نوشتھدر . راھبان را

نخستین جملھ كتاب ھپتامرون در وصف اسقف سھ است .)) آزمند و ھرزه چون كشیشان و راھبان: ((بود
از  دوازده داستان دیگر -در ھمین كتاب بھ ده. كھ آرزوي فریفتن زن شوھرداري را در دل میپرورانید

من از راھبان چنان بیمناكم : ((در یكي از داستانھا، از زبان كسي میشنویم. فریبكاري راھبان برمیخوریم
اوازیل .)) كھ جرئت نمیكنم نزد آنان حتي بھ گناھان خویش اعتراف كنم، زیرا آنان از ھمھ مردم بدترند

یان آنان مردان پاك و نیك سیرتي در م: ((میگوید) نامي كھ مارگریت در ھپتامرون بھ مادرش داده است(
من و ...  ١۵٢٢در سال : ((ولي ھمین لویز دوساووا در دفتر خاطراتش چنین مینویسد.)) نیز میشناسیم

ریاكار و الوان مختلف دیگري برخوردیم، كھ خداوند بھ رحمت بیكرانش ما را از [ فرایارھاي]پسرم بھ 
مسیح اعتقاد داشتھ باشیم باید بگوییم كھ در میان تمام  زیرا اگر بھ درستي سخن; گزند آنان مصون دارد

با این وصف، آزمندي لویز، بیبندوباري فرزندش در امور .)) مردم طبقھاي خطرناكتر از آنان نیست
جنسي، و موازین اخالقي سست دربار فرانسھ نمیتوانست اخالق و كردار روحانیان را، كھ آنچنان 

با پاپ لئو دھم بست، حق انتصاب  ١۵١۶بھ موجب پیماني كھ فرانسوا در  .سرسپرده شاه بودند، تھذیب كند
ولي فرانسوا این مقامات را پاداشي براي خدمات ; اسقفان و روساي دیرھاي فرانسھ را از آن خود كرد

پیان فرانسوا با پاپ كلیساي . سیاسي تلقي كرد، و الجرم موجب تقویت دنیاپرستي روحانیان فرانسھ شد
  . را عمال از سلطھ پاپ رھانید و تابع دولت فرانسھ ساختگالیكان 

فرانسوا بدین سان، یك سال قبل از آنكھ لوتر متن مسائل معروف خویش را بر در كلیساي ویتنبرگ 
بیاویزد، مسیحیت را ملي كرد و آنچھ را كھ شاھزادگان آلماني و ھنري ھشتم پادشاه انگلستان با جنگ و یا 

پروتستانھاي فرانسھ بیش از این چھ میتوانستند بھ شاه . د در فرانسھ محقق ساختانقالب بھ دست آوردن
خویش تقدیم دارند یكي از آنان بھ نام ژاك لوفور، كھ در شھر اتاپل در پیكاردي متولد شده بود و در آن 

را )) رساالت بولس حواري((ترجمھ التیني  ١۵١٢زمان در دانشگاه پاریس تدریس میكرد، در سال 
و در تفسیري كھ بر این رساالت نوشت، عقاید بدیعي عرضھ داشت كھ از آن میان دو عقیده، ; نتشر كردم

یكي از این دو عقیده عبارت بود از اینكھ انسان بھ با بھ جاي . ده سال بعد، اساس مكتب االھیات لوتر شد
جانبازي نجاتبخش مسیح آن را  آوردن كارھاي نیك، بلكھ با ایمان بھ فیض و رحمت آفریدگار، كھ خداوند با

و دیگر آنكھ، كشیش شراب و نان عشاي رباني را بھ ; بھ جھانیان ارزاني داشتھ است، رستگار خواھد شد
. خون و تن مسیح مبدل نمیسازد، بلكھ، خود مسیح با حضور خویش آیین قرباني مقدس را تبرك میبخشد

یم انجیل بود و، چون اراسموس، طالب احیا و لوفور، چون لوتر، خواستار بازگشت مسیحیان بھ تعال
ھایي  ھاي قرون وسطایي و پیرایھ تصریح متن اصیل كتاب عھد جدید بود، تا مسیحیت بھ یاري آن از افسانھ

ترجمھ فرانسوي كتاب عھد جدید، و یك سال  ١۵٢٣وي در سال . كھ كشیشان بدان بستھ بودند رھایي یابد
وي در یكي از تفسیرھایش اسقفان را بھ باد دشنام گرفتھ است و . شر كردبعد ترجمھ مزامیر داوود را منت

... چھ ننگ آور است كھ اسقفي از مردم درخواست ھمپیالگي كند، و بھ كاري جز قمار نیندیشد: ((میگوید
سوربون وي را بھ !)) ھاي بدنام رفت و آمد كند و بھ خانھ... وقت خویش را با شكار سپري سازد

پس از میانجیگري مارگریت، فرانسوا، ). ١۵٢۵(تھم كرد، و لوفور بھ ستراسبورگ گریخت بدعتگذاري م
لوفور را نزد خود خواند و بھ مدیریت كتابخانھ سلطنتي در بلوا گمارد و وي را مربي فرزندان خویش 
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، كھ تندروي پروتستانھا شاه را برآشفتھ ساخت، لوفور در جنوب فرانسھ نزد ١۵٣١در سال . ساخت
  ). ١۵٣٧. (ارگریت تا ھنگام مرگش، در ھشتاد و ھفت سالگي، در ھمینجا بھ سر بردم

ھاي استادش لوفور بھ اصالح اسقف  ، بھ پیروي از اندیشھ)١۵١۶(گیوم بریسونھ، كھ بھ اسقفي مو رسید 
نشین خویش ھمت گماشت، او، پس از چھار سال تالش سخت، دریافت ھنگام آن رسیده است كھ نظریات 

تازه را اشاعھ دھد، وي در بنفیسھاي حوزه خویش بھ مصلحان نامداري، چون لوفور، فارل، لویي  دیني
دوبركن، ژرار روسل، و فرانسوا و اتابل مقاماتي سپرد و آنان را مامور كرد كھ درباره لزوم بازگشت بھ 

  . تعالیم انجیل موعظھ كنند

ولي پس از آنكھ سوربون مدرسھ االھیاتي كھ در ; مارگریت وي را ستود و راھنماي دیني خویش قرار داد
، بریسونھ ھمكارانش را )١۵٢١(ھاي لوتر را تحریم كرد  آن زمان بر دانشگاه پاریس تسلط داشت اندیشھ

بھ سازش با كلیسا ترغیب كرد، او نیز، چون اراسموس و مارگریت، یكپارچگي كلیسا را بر اصالح آن 
  . مقدم میشمرد

دانشجویان . ھاي لوتر، از آن سوي رود رن، بھ فرانسھ جلوگیري كند ز انتشار اندیشھسوربون نمیتوانست ا
ھایي  فروبن نسخھ. ھاي لوتر را چون شورانگیزترین اخبار زمان، بھ فرانسھ میآوردند و بازرگانان نوشتھ

را منادي  كارگران ناراضي كتاب عھد جدید. ھاي لوتر را از بال براي فروش بھ فرانسھ فرستاد از نوشتھ
انقالب میپنداشتند و از سخنان واعظاني كھ از این كتاب نتایجي بھ نفع برابري انسانھا استخراج میكردند 

ژان لوكلر، نداف اھل مو، آمرزشنامھ پاپ را، كھ اسقف بریسونھ  ١۵٢٣در سال . بگرمي استقبال میكردند
چسباند كھ در آن پاپ را ضد مسیح خوانده بر در كلیسایش نصب كرده بود، پاره كرد و بھ جاي آن اعالني 

او بھ ). ١۵٢۵(نداف نامبرده را بازداشت كردند و، بھ فرمان پارلمان پاریس، بر پیشانیش داغ زدند . بود
مس رفت و در آنجا تصاویر و پیكرھاي مذھبي را كھ قرار بود مسیحیان در برابر آنھا بخور سوزانند 

د، بینیش را شكستند، گوشت سینھاش را با گازانبر كندند، گرد سرش دست راست او را بریدن. متالشي كرد
چند تن دیگر از ھواخواھان اصالح دیني را نیز در ). ١۵٢۶(آھن گداختھ پیچیدند، و سپس او را آتش زدند 

و انكار وساطت مریم عذرا و قدیسین میان انسان و خدا، )) كفرگویي((، بھ اتھام ١۵٢٧و  ١۵٢۶سالھاي 
  . آتش زدند در پاریس

آنان ایمان خویش را چون وحي خدایي معتبر میشمردند، . مردم فرانسھ ھمگي این كشتارھا را تایید میكردند
و امحاي مخالفان كلیسا را، كھ بھ نظر آنان محرومان و تنگدستان را از آسایش خاطر محروم میكردند، 

ن لوتر طبقھ متوسط را بر ضد ستمگریھا از فرانسھ مردي برنخاست كھ چو. وظیفھ دیني خویش میپنداشتند
پیماني كھ فرانسوا با پاپ بست زمینھ مساعدي براي قیام مردم فرانسھ بر ضد . و تحمیالت پاپ بشوراند

پاپ فراھم ساخت، ولي ھنوز كالون در ژنو بھ قدرت نرسیده بود تا از آنجا، با عزم راسخ، فرانسویان را 
شورشیان در میان اشراف پشتیباناني براي خویش یافتند، ولي . براي اصالح دین و كلیسا رھبري كند

فرانسوا از تبلیغ نظریات لوتر در میان مردم فرانسھ، تا جایي . اشراف فرانسھ دربار شاھي را مختل كنند
او خود . كھ گرایش مردم بھ آیین لوتر آرامش سیاسي و اجتماعي فرانسھ را آشفتھ نسازد، جلوگیري نمیكرد

. سلطھ پاپ بر كلیسا، ارزش و اعتبار آمرزشنامھ و وجود برزخ را با شك و تردید تلقي میكرد مرجعیت و
و شاید نیز بھ این اندیشھ بود كھ با اعطاي آزادي دیني بھ پروتستانھا از وجود آنان براي مقابلھ با پاپ، كھ 

میداشت او را بھ عضویت  او اراسموس را گرامي. بیش از پیش از شارل پنجم حمایت میكرد، استفاده كند
ھاي وي را درباره لزوم گسترش آموزش و اصالح كلیسا میپسندید  كالج سلطنتي نوبنیاد گماشت، و اندیشھ

ھاي متخاصم پراكنده نسازد و در اركان كلیسا، كھ  ولي تا جایي كھ اصالح دیني مردم فرانسھ را بھ دستھ
، ١۵٢١در سال . بھ دوش داشت، تزلزلي پدید نیاورد رھبري اخالقي مردم و مسئولیت حفظ نظم اجتماع را

.)) بیش از ھر زماني بھ اصالح كلیسا متمایلند) لویز دو ساووا(شاه و مادام : ((مارگریت بھ بریسونھ نوشت
، مارگریت با )١۵٢٣.(چون سوربون لویي دو بركن را بھ جرم ترجمھ برخي از آثار لوتر بازداشت كرد

ولي دیري نپایید كھ شورش دھقانان آلمان، كھ بھ گمان فرانسوا معلول . اختوساطت شاه وي را آزاد س
از این رو، قبل از آنكھ فرانسھ را بھ قصد پاویا ترك گوید، بھ . تبلیغات لوتري بود، شاه را ھراسان ساخت
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ید ھنگامي كھ شاه در مادر. سران كلیساي فرانسھ تعلیم داد كھ جنبش لوتري را در فرانسھ سركوب كنند
فرانسوا پس از . زنداني بود، بركن مجددا بازداشت شد، ولي این بار نیز بھ وساطت مارگریت آزاد گشت

بازگشت بھ فرانسھ ظاھرا بھ پاس زحمات خواھرش در راه آزادي خود او، بھ پروتستانھاي فرانسھ آزادي 
و مارگریت پنداشت كھ وي لوفور و روسل را كھ از فرانسھ گریختھ بودند نزد خود خواند، . عطا كرد

  . جنبش اصالح دیني بھ پیروزي نزدیك شده است

یكي از این عوامل نیاز مبرم شاه بھ پول بود تا بدان . ولي دو عامل شاه را از آیین پروتستان رو گردان كرد
روحانیان . وسیلھ دو فرزندش را، كھ نزد شارل در اسپانیا بھ جاي خویش گرو گذارده بود، بازخرید كند

 ١٣٠٠٠٠٠رانسھ، بھ این شرط كھ شاه با سرسختي در برابر مخالفان كلیسا ایستادگي كند، تعھد كردند ف
عامل دیگري كھ شاه را بر ). ١۵٢٧دسامبر  ١۶(لیور براي او گرد آورند، و فرانسوا این شرط را پذیرفت 

پیكره مریم عذرا  شنید كھ شب ھنگام سر ١۵٢٨مھ  ٣١پروتستانھا خشمگین ساخت این بود كھ در روز 
مردم فرانسھ براي مجازات . فرزندش را در بیرون كلیسایي در نزدیكي بخش كلیسایي سن ژرمن شكستھاند

فرانسوا براي كساني كھ شكنندگان پیكره را دستگیر كنند ھزار كرون . مرتكبین این عمل بیتابي میكردند
ت دولتي، نجبا و مردم عادي، كھ ھمگي از جایزه تعیین كرد، و خود در پیشاپیش صفوف روحانیان، مقاما

. این پیشامد افسرده و اندوھگین بودند، براي ترمیم سرھاي شكستھ پیكره با نقره بھ محل وقوع حادثھ رفت
 ١٧(سوربون، با استفاده از فرصتي كھ خشم و اندوه مردم لوتر را درمیان ھلھلھ تماشاگران زنده آتش زد 

  ). ١۵٢٩آوریل 

كھ وي از ھمكاري پاپ كلمنس  ١۵٣٢در سال . با پروتستانھا تابع سیاست روز شاه بود رفتار فرانسوا
بھ شاھزادگان لوتري آلمان نزدیك شد و بھ مارگریت اجازه داد روسل . ھفتم با شارل پنجم بھ خشم آمده بود

ھمھ چون سوربون اعتراض كرد، فرانسوا و . را واعظ جمعیت انبوھي كند كھ در لوور گرد میآمدند
كھ مناسبات فرانسوا با كلمنس بھبود یافت،  ١۵٣٣در اكتبر . رھبران سوربون را از پاریس بیرون راند

در روز اول ماه نوامبر، نیكوالكوپ خطابھاي در . وعده داد كھ تدابیر قاطعي بر ضد پروتستانھا اتخاذ كند
ا برآشفت و شاه را بر آن داشت كھ این خطابھ سوربون ر. ستایش آیین لوتري در دانشگاه پاریس ایراد كرد

ولي چندي بعد كھ دشمني او با امپراطور . بار دیگر فرماني براي زجر و شكنجھ پروتستانھا صادر كند
و از ) ١۵٣۴(شدت یافت، گیوم دوبلھ را، كھ از ھواخواھان اصالح دیني بود، بھ ویتنبرگ فرستاد 

ھاي دیني نو سازش دھد، اتحاد آلمان  كھن را با اندیشھ مالنشتون درخواست كرد، با تنظیم فورمولي كھ آیین
مالنشتون این درخواست را پذیرفت، و موجبات نزدیكي . پروتستان با فرانسھ كاتولیك را امكانپذیر سازد

آلمان و فرانسھ بسرعت فراھم میشد، بھ طوري كھ دستھاي از پروتستانھاي افراطي فرانسھ در خیابانھاي 
ھایي نصب كردند كھ در آنھا  ھرھاي دیگر، و حتي شبستان شاه در آمبواز اعالمیھپاریس، اورلئان، ش

حشرات ((مراسم قداس كاتولیك نمودار شرك و بت پرستي خوانده شده از پاپ و روحانیان كاتولیك بھ نام 
ن پخش ای). ١۵٣۴اكتبر  ١٨(یاد شده بود )) كافر، و قاتل روح انسان... مرتد، گرگ، دروغگو... موذي 

ھا فرانسوا را چنان برآشفت كھ فرمان داد ھمھ متھمان بازداشت شوند، و بزودي ھمھ زندانھاي  اعالمیھ
بسیاري از چاپخانھداران فرانسھ نیز بازداشت شدند،و كار چاپ . پاریس از كسان مظنون انباشتھ شدند

انھرو فرانسھ این مارگریت مارو، و بسیاري دیگر از پروتستانھاي می. مدتي در فرانسھ ممنوع شد
شاه، فرزندان وي، سفیران خارجي، نجبا، و روحانیان در سكوت آمیختھ بھ . ھا را نكوھش كردند اعالمیھ

ابھت، در حالي كھ شمعھاي فروزاني در دست داشتند، براي شركت در مراسم قداس شفاعتآمیزي بھ 
شت كھ حتي اگر معلوم شود كھ این فرانسوا اعالم دا) ١۵٣۵ژانویھ  ٢١. (كلیساي نوتردام رھسپار شدند

شامگاه ھمان روز . ھا بھ دست فرزندان خود او پخش شدھاند، سر آنان را از تن جدا خواھد كرد اعالمیھ
آنان را بر . شش تن از پروتستانھاي فرانسوي، بھ شیوھاي كھ خدا را خوش آید، در پاریس سوزانده شدند

. سپس از آن دور كردند تا قبل از مرگ ھر چھ بیشتر رنج برند فراز آتش آویختند و بارھا بھ آتش نزدیك و
پاپ پاولوس . بیست و چھار پروتستان را در پاریس زنده آتش زدند ١۵٣۵مھ  ۵تا  ١۵٣۴نوامبر  ١٠از 

سوم شاه فرانسھ را براي چنین شدت عمل غیر ضروریي سرزنش كرد و بھ او فرمان داد كھ بیش از این 
  . مردم نیازارد
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و براي ایجاد ((و از او درخواست كھ بھ پاریس برود ) ١۵٣۵ژوئیھ  ٢٣(و بھ مالنشتون نامھ نوشت خود ا
. مذاكره كند)) ھماھنگي در كلیسا كھ برترین آرزوي من است، با برخي از برجستھترین علماي دین

ھ فرانسھ خوانده مالنشتون بھ پاریس نرفت، شاید او گمان میكرد كھ فرانسوا وي را براي تھدید امپراطور ب
فرانسویان انجیلي نیستند و پیرو ((یا شاید ھم بھ تاثیر تلقینات لوتر و برگزیننده ساكس، كھ میگفتند ; است

عقیده لوتر و برگزیننده ساكس درباره پروتستانھاي . ، از سفر بھ فرانسھ چشم پوشید))مكتب اراسموسند
لوفور، و روسل مورد نظرند، راست بود، ولي در فرانسھ، تا جایي كھ كساني چون مارگریت، بریسونھ، 

حق پخش كنندگان اعالمیھ و ھوگنوھاي پیرو كالون، كھ در جنوب فرانسھ رو بھ فزوني بودند، صدق 
، از تالش براي ارضاي پروتستانھاي فرانسھ )١۵٣٨(فرانسوا، پس از مصالحھ با شارل . نمیكرد

  . بازایستاد

شاه بھ والدوسیان، كھ . یي فرانسوا را نباید تماما بھ حساب خود او گذاشتننگینترین فاجعھ دوران فرمانروا
ھاي نیمھ پروتستان رھبر قرن دوازدھم خویش، پتروس والدوس، بودند، اجازه داده بود  ھنوز پیرو اندیشھ

اینان در . زیر حمایت وي در پرووانس، كنار رود دورانس، بھ شیوه زندگي كویكرھاي امروز زیست كنند
و دو سال بعد براي خود اعتقادنامھاي ; باب مكاتبھ را با مصلحان دیني آلمان و سویس گشودند ١۵٣٠ل سا

نماینده پاپ فعالیت دستگاه تفتیش افكار را بھ . بر اساس نظریات بوتسر و اوكوالمپادیوس تدوین كردند
افكار را از مزاحمت آنان  والدوسیان بھ شاه متوسل شدند و فرانسوا دستگاه تفتیش. قلمرو آنان بسط داد

  ). ١۵٣٣(برحذر داشت

ولي كاردینال فرانسو دو تورنون كھ والدوسیان را بھ خیانت و توطئھ بر ضد دولت متھم میكرد، شاه را بھ 
كھ ھریك از افراد والدوسیان را كھ بدعتگذاري وي بھ ثبوت ) ١۵۴۵اول ژانویھ (امضاي فرماني واداشت 

مجوزي براي كشتار سران پارلمان اكس آن پرووانس این فرمان را . میرسید بھ مرگ محكوم میكرد
  . ھمگاني شمردند

سربازان فرانسھ، كھ نخست از اجراي فرمان قتل والدوسیان سرباز میزدند، پس از آنكھ بھ اجبار چند تن 
تنھا در . از آنان را كشتند، چنان دستخوش جنون آدمكشي شدند كھ بھ كشتار ھمگي والدوسیان دست زدند

ھا ھشتصد  سیان با خاك یكسان شدند، و در یكي از این دھكدهآوریل چند دھكده والدو) ١٨- ١٢(یك ھفتھ 
در طي دو ماه، سھ ھزار تن از والدوسیان كشتھ شدند، بیست و . مرد، زن، و كودك در خون خود غلطیدند

بیست و پنج زن . دو دھكده والدوسیان ویران شدند، و ھفتصد تن از افراد آن بھ اعمال شاقھ گمارده شدند
سویس . ھ غاري پناه میبردند در آتشي كھ در دھانھ غار برافروختھ شده بود جان سپردندوحشتزدھاي كھ ب

یك سال بعد، . و آلمان پروتستان بھ این كشتار بیرحمانھ اعتراض كردند، ولي اسپانیا بھ فرانسوا تھنیت گفت
در ھمان ژان كھ بر برا(ماموران دستگاه تفتیش افكار چند تن از پیروان لوتر را، كھ بھ رھبري پیرلوكلر 

چھارده تن از اینان را پس از زجر و شكنجھ . در مو گرد آمده بودند دستگیر ساختند) پیشانیش داغ زدند
  ). ١۵۴۶اكتبر  ٧(بسیار، و پس از آنكھ زبان ھشت تن از 

جانبازي و . زجر و شكنجھ و كشتار پروتستانھا، ننگ آورترین فصل تاریخ فرمانروایي فرانسواست
مردان و زناني كھ در راه ایمان و عقیده خویش جان سپردند موجب شد كھ مردم فرانسھ بھ آرمان  دالوري

و مقصد آنان بھ دیده احترام بنگرند، و ھزاران تن كھ ناظر شھادت آنان بودن از دین و ایمان موروثي 
توانستند آیین این كشتارھا، گرچھ پروتستانھاي فرانسھ را تضعیف كردند، اما ن. خویش روي برتابند

، پروتستانھاي فرانسھ ھنوز بھ صورت ١۵٣٠چنانكھ در سال ;پروتستان را در فرانسھ ریشھكن كنند
ھاي كوچك پراكنده در لیون، بوردو، اورلئان، رنس، آمین، پواتیھ، بورژ، نیم الروشل، شالون،  گروه

فرانسوا باید بھ ھنگام . فتادندھوگنوھا تقریبا ھمگي از روي زمین برا. دیژون، و تولوز بھ سر میبردند
مرگ دریافتھ باشد كھ نھ تنھا عناد و خصومت ھمسایگاني چون انگلستان، سویس، و آلمان، بلكھ كینھ و 

  . دشمني خود مردم فرانسھ را نیز براي فرزندش بھ ارث نھاده است
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V - ١۵٢۶-١۵١۵: ھاپسبورگ و والوا  

براي فرمانرواي خودسر بلندپروازي چون فرانسوا دشوار بود از تصرف میالن و در صورت امكان ناپل، 
لویي دوازدھم مرزھاي طبیعي فرانسھ را، كھ در جنوب باختري بھ . كھ آرزوي پشینیان او بود، چشم پوشد

و حق حاكمیت دو فرانسوا این شناسایي را پس گرفت . ھاي آلپ پایان مییافت، بھ رسمیت شناخت كوه
و سپس، ھنگامي كھ با سفورتسا سرگرم گفتگو بود، . كاماسیمیلیانو سفورتسا، را بر میالن انكار كرد

در . ھاي آلپ بھ ایتالیا تاخت ھاي تنگ و صعبالعبور كوه از گذرگاه ١۵١۵لشكري گردآورد و در ماه اوت 
انسوا و سربازان چریك سویسي دوك میالن كیلومتري میالن، بین سواران و پیادھنظام فر ١۶و۵مارینیانو 

كھ ایتالیا مانند آن را، پس از ھجوم ) ١۵١۵سپتامبر  ١۴و  ١٣روزھاي (چنان كشتار دھشتناكي در گرفت 
. در دو روز ده ھزار تن از سربازان متخاصم از پاي درآمدند. بربرھا بھ جنوب اروپا، بھ یاد نداشت

د شاه بھ عرصھ كارزار شتافت و با ابراز رشادت سربازانش را شكست فرانسھ قطعي مینمود، تا آنكھ خو
در آن روزگار مرسوم بود كھ فرمانروایان فاتح سربازان خود را بھ پاس رشادت . تشجیع كرد

ولي فرانسوا قبل از . خارقالعادھاي كھ از آنان سر میزد در عرصھ كارزار بھ مقام شھسواري ارتقا دھند
ابر پیر، سنیور دوبایار، شوالیھ نامي فرانسھ كھ بھ رشادت و دالوري معروف آنكھ چنین كند، خود در بر

بایار بھ او گفت كھ شاه . بود، زانو بر زمین زد و از او خواست كھ وي را بھ مقام شھسواري مفتخر كند
ولي شاه . شھسوار شھسواران است و نیازي بدان ندارد كھ بھ دست دیگران بھ مقام شھسوري منصوب شود

اي شمشیر : ((ھنوز جوان بیست و یك سالھاي بود، سنت كھن شد، شمشیر خود را كنار نھاد، و گفت كھ
بھ پاس دادن نام شوالیھ بھ چنین شاه . گرامي من، از تو چون یادگار پرافتخاري نگاھداري خواھد شد

، و ساراسنھا بھ و من تو را جز در جنگ با تركان، مورھا; برازنده و توانایي ھمواره مفتخر خواھي بود
شاه پیروزمندانھ بھ میالن درآمد و دوك مخلوع آن را با مقرري آبرومندانھاي بھ !)) دست نخواھم گرفت

فرانسھ فرستاد، و پس از آنكھ پارما و پیاچنتسا را نیز بھ قلمرو خویش منضم كرد، با لئو دھم پیماني بست 
فرانسوا بھ عنوان . ي در ایتالیا تثبیت میكردكھ حقوق سیاسي پاپ و پادشاه فرانسھ را بر متصرفات و

وي با ابراز رشادت و با شركت در مشكالت . معبود ملت خویش و قھرمان اروپا بھ فرانسھ بازگشت
گرچھ از این پیروزي . سربازان خویش، ھنگام لشكر كشي بھ ایتالیا، آنان را فریفتھ خویش ساختھ بود

از كساني كھ در نبرد ایتالیا شركت داشتند دل ھمھ را بھ دست سرمست غرور شده بود، اما با قدرشناسي 
فرانسوا، سرمست از پیروزي، مرتكب خطایي شد كھ فاجعھ دردناكي . آورد و از شدت غرور خود كاست

او براي بھ دست گرفتن رھبري امپراطوري مقدس روم با شارل اول، پادشاه اسپانیا و . برایش بھ بار آورد
فرانسوا حق داشت از جلوس شارل بر اریكھ فرمانروایي . و ھلند بھ رقابت برخاست ناپل و كنت فالندر

بویژه از آن روي كھ شارل برلومباردي، و در نتیجھ بر میالن، چشم ; امپراطوري مقدس روم بیمناك باشد
وجود  .طمع دوختھ بود، و پدر بزرگش، ماكسیمیلیان، براي تصرف ھمین نواحي بارھا بھ ایتالیا لشكر كشید

رقابتي كھ براي بھ دست گرفتن . چنین امپراطوري فرانسھ را در محاصره دشمنان شكستناپذیري مینھاد
، )١۵١٩(رھبري امپراطوري بین فرانسوا و شارل درگرفت و سرانجام با پیروزي شارل پایان پذیرفت 

  . در سھ سال آخر عمر فرانسوا، اروپا را دستخوش آشوب ساخت

شارل، حتي قبل از آنكھ بھ امپراطوري . پایان ماجرا از دعاوي خویش عدول نگردند فرانسوا و شارل تا
از آن خود میدانست  ٧برسد، بورگوني را، كھ زماني مادر بزرگش ماري، دختر شارل دلیر، دوشس آن بود

 میالن رسما ملك موروثي امپراطوري. و حاكمیت پادشاه فرانسھ را بر این سرزمین بھ رسمیت نمیشناخت
و فرانسوا میكوشید كھ این شھر را بھ واسال خویش، ; شارل از حاكمیت اسپانیا بر ناوار دفاع میكرد. بود

ھا گذشتھ، كشمكش بر سر این مسئلھ مھم بود كھ چھ كسي باید  از ھمھ این بھانھ. آلبره، بازگرداند/ھانري د
  . طان سلیمانسل: بر اروپا فرمان راند شارل یا فرانسوا تركان در جواب میگفتند

فرانسوا با آگاھي از اینكھ شارل گرفتار انقالب سیاسي . نخستین تعرض از طرف فرانسوا، صورت گرفت
نیروي . ھاي پیرنھ گسیل داشت اسپانیا و انقالب دیني آلمان است، نیرویي براي پس گرفتن ناوار بھ كوه

). ١۵٢١(لویوالیي زخم برداشت فرانسھ در ناوار شكست خورد، و در ھمین نبرد بود كھ ایگناتیوس 
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ولي سربازان فرانسوي، بھ سبب بھ تعویق . فرانسوا لشكر دیگري براي دفاع از میالن بھ جنوب فرستاد
آنھا در بھ دست سربازان چریك امپراطور تارو مار شدند، و میالن بھ دست ; افتادن مزدشان، شوریدند

  . رمانده نیروھاي فرانسھ بھ ارتش امپراطور پیوستپس از این شكستھا، ف). ١۵٢٢(شارل پنجم سقوط كرد 

فرمانروایي فرانسھ را  ١٧٩٢تا  ١۵٨٩شارل، دوك دوبوربون، سركرده خاندان نیرومندي بود كھ از سال 
او، پس از شاه، توانگرترین مرد فرانسھ بود و پانصد تن از نجباي كشور بھ خدمتگزاري . بھ دست گرفتند

ین بازمانده بارونھایي بود كھ میتوانستند با قدرتي كھ اكنون در دست شاه تمركز او آخر. وي اشتغال داشتند
شارل، دوك دو بوربون با صداقت و كارداني بھ فرانسوا خدمت كرد و در جنگ . یافتھ بود مقابلھ كنند

ولي در سیاست و كشورداري مرد كارداني نبود، چنانكھ با سیاست خشن ; مارینیانو با رشادت جنگید
ھنگامي كھ میالن گرفتار بحران مالي بود، . یش مردم میالن را آزرد و از فرانسھ روي گردان ساختخو
لیور از دارایي خویش را در این شھر خرج كرد بھ این امید كھ آن را از شاه دریافت كند،  ٠٠٠,١٠٠او 

از این . و رشك میورزیدفرانسوا بھ این خدمتگزار خویش اعتماد نداشت و بد. ولي شاه پولي بھ او نپرداخت
و بدین سان، خاندان ; روي، وي را از میالن بازخواند و بھ اشتباه، یا از روي غرض، بھ باد دشنام گرفت

  . بوربون را دشمن سرسخت و آشتي ناپذیر خویش كرد

مادر سوزان وصیت كرده بود كھ ھرگاه . شارل با سوزان، دختري از خاندان بوربون، زناشویي كرده بود
سوزان ھنگام مرگ . ترش فرزندي از خود باقي نگذارد، ھمھ امالك وسیع او بھ شاه منتقل شوددخ

شاه و مادرش، كھ خویشتن را بازماندگان بالفصل خاندان . امالك خویش را بھ ھمسرش بخشید) ١۵٢١(
لمان پاریس شارل از دادن امالكش بھ شاه سرباز زد و پار. بوربون میدانستند، امالك وي را مطالبھ كردند

شاه براي آنكھ با مسالمت دعوا را فیصل دھد، پیشنھاد كرد كھ درآمد امالك، تا . بھ زیان شارل راي داد
لویز كھ اكنون زن پنجاه و یك سالھاي . شارل این پیشنھاد را نپذیرفت; ھنگام مرگ شارل، از آن او باشد

نكھ امالك وي را بھ نام جھیز خویش بھ ثبت بود، خویشتن را در اختیار دوك سي و یك سالھ نھاد بھ شرط آ
شارل پنجم، از روي رقابت با فرانسوا، . ولي شارل، دوك دوبوربون، با آن نیز موافقت نكرد; رساند

خواھرش الئونورا، را بھ دوك دو بوربون داد و تعھد كرد كھ با سربازانش از او در برابر شاه فرانسھ 
جم را پذیرفت، شبانھ از مرز گریخت، و فرماندھي سربازان امپراطور دوك پیشنھاد شارل پن. پشتیباني كند

  ). ١۵٢٣(در ایتالیا بھ دست گرفت

ولي نیروي او در رومانیانو منكوب شد، و . فرانسوا گیوم دوبونیوه را براي سركوبي وي بھ ایتالیا فرستاد
). ١۵٢۴آوریل  ٣٠(كي برداشت ھنگام عقبنشیني سربازان فرانسھ، بایار، شوالیھ نامي فرانسوي، زخم مھل

آقاي من، : ((بایار بھ او پاسخ داد. دوك فاتح وي را در حال احتضار زیر درختي یافت و بھ او دلداري داد
ولي من برتو، كھ بھ شاه و . شما بر كسي ترحم میكنید كھ در راه وظیفھاي كھ بھ دوش داشت جان میسپارد

شارل دوك دو بوربون، پس از پیروزي بر نیروي بونیوه، با . وطن و سوگندت بازگشت باقي نگذارده بود
شارل پنجم و ھنري ھشتم پیماني بست، و قرار شد ھر سھ آنان در یك زمان بھ فرانسھ لشكر بكشند، 

دوك دو بوربون بھ پرووانس، . سربازان فرانسھ را تارو مار كنند و این كشور را میان خویش تقسیم كنند
اكس آن پرووانس را گرفت، و مارسي را ; بھ او تعلق میگرفت، لشكر كشید كھ بھ موجب موافقتنامھ

ولي از آنجا كھ براي این حملھ تدارك كافي ندیده بود، بھ مقاومت سخت فرانسویان برخورد ; محاصره كرد
  ). ١۵٢۴سپتامبر (پس از این ھزیمت دوك بھ ایتالیا گریخت . و لشكرش از ھم پاشید

ولي بونیوه، كھ بالھت تا پایان عمر وي را ; ي را تعقیب كند و میالن را پس بگیردفرانسوا مصمم بود كھ و
ترك نگفت شاه را از این تصمیم منصرف ساخت و بھ او پیشنھاد كرد كھ نخست پاویا را تسخیر كند، و 

ت او ٢۶(فرانسوا این پیشنھاد را پذیرفت و پاویا را محاصره كرد . سپس از جنوب بھ میالن لشكر بكشد
در طول چھار ماھي كھ پاویا در . در اینجا نیز مقاومت مدافعان بر نیروي مھاجمان میچربید). ١۵٢۴

، ماركي پسكارا )نایب السلطنھ ناپل(محاصره سربازان فرانسوا بود، دوك دو بوربون، شارل دوالنوي 
بر سربازان  مرد جنگي گرد آوردند و از پشت سر ٠٠٠,٢٧نیرویي مركب از ) شوھر ویتوریاكولونا(

نیروي فرانسوا، كھ از یك سو با حملھ ناگھاني مھاجمان و از سوي دیگر با ھجوم پادگان . فرانسوا تاختند
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فرانسوا در اینجا . تلفات سنگیني داد) ١۵٢۵فوریھ  ٢۴(محاصره شده پاویا روبھرو شده بود، در یك روز 
ا شمشیر خویش آنچنان تلفاتي بھ دشمن نیز، چون ھمھ جنگھا، در صف مقدم جبھھ با رشادت جنگید و ب

  . وارد آورد كھ گمان كرد پیروزي در این جنگ قطعي است

در نتیجھ، سربازانش صفوف خویش . ولي قابلیت فرماندھي فرانسوا بھ پاي رشادت و دالوري او نمیرسید
ھ فرانسوا، كھ در نتیجھ، توپخان; را از ھم پاشیدند، و میان توپخانھ خودي و صفوف دشمن قرار گرفتند

/ و دوك د; لشكر فرانسوا از ھم پاشید. نیروي فرانسھ را بر نیروي دشمن تفوق میداد، از كار افتاد
فرانسوا كوشید كھ سربازان نامنظم و . آالنسون، ھمراه بازمانده نیروي فرانسھ، از عرصھ كارزار گریخت

ي وي او را ھمراھي كردند، و سواره نظام تنھا رشیدترین نجبا. پراكنده خویش را بھ جبھھ جنگ بازگرداند
خود فرانسوا، با آنكھ چھره و پاھایش زخم برداشتھ بودند، با دالوري بر دشمن . فرانسھ تلفات سنگیني داد

سواران وفادارش یكي پس از . و حتي پس از آنكھ اسبش از پاي درآمد، بھ جنگ ادامھ داد; حملھ كرد
سربازان دشمن فرانسوا را محاصره كردند و نزدیك بود او را . مانددیگري بر زمین غلطیدند و او تنھا 

شارل دو النوي . بكشند كھ افسري وي را شناخت، از دست سربازان نجات داد، و نزد شارل دوالنوي برد
  . در برابر فرانسوا سرخم كرد، و با احترام شمشیر وي را گرفت

ھمین جا، با اجازه مقامات اسپانیا، نامھ معروف شاه مخلوع در دژي نزدیك كرمونا زنداني شد، و از 
مادام، براي آنكھ از سرنوشت شوم من آگاه شوید، یاد آور میشوم كھ : خویش را بھ بھ نایب السلطنھ فرانسھ

براي آنكھ شما را اندكي دلداري داده باشم، . براي من در جھان جز زندگي و شرافت چیزي نمانده است
و استدعا كنم ھمان گونھ كھ ھمواره حزم و احتیاط و ... را بھ حضورتان تقدیم دارماجازه میخواھم این نامھ 

دوراندیشي را از دست ندادھاید، اكنون نیز از تندروي و خشونت بپرھیزید، زیرا ایمان راسخ دارم كھ 
  ... خداوند عنایت خویش را از من دریغ نخواھد داشت

  :یز بھ مارگریت نوشت، كھ خواھرش ھر دو نامھ را پاسخ دادفرانسوا از بازداشتگاه خویش نامھ مشابھي ن

ھاي پر مھر و عطوفت شما، كھ دیروز بھ دست من و مادرتان رسیدند، ما را از آگاھي بھ  نامھ: سرورم
تندرستي شما چنان خرسند كردھاند كھ وظیفھ خویش میدانیم بھ چیزي جز آنكھ خدا را سپاس گوییم و 

را بر پا )) جمع سھ گانھ ما((بھ پاس موھبت خدایي، كھ . رزو كنیم نیندیشیموصول اخبار خوشتري را آ
داشتھ است، استدعا داریم پاكترین احساسات و ادعیھ دو تن دیگر از این جمع، حقیرترین و سرسپردھترین 

  . بندگان خویش، خواھر و مادرتان، را از روي لطف و بزرگواري قبول فرمایید

پر از عجز و البھاي كھ فرانسوا بھ امپراطور در مادرید نوشت، بھ او وعده داد لویز، مارگریت در نامھ 
فرانسوا بھ رنج و سختي خو . كھ در صورت آزادي از زندان، ھمواره مطیع و فرمانبردار وي خواھد بود

  . نگرفتھ بود

ش او حتي از برگزاري جشن پرشكوھي كھ اطرافیان. پیروزي بر فرانسوا شارل را سرمست نكرد
میگویند شارل پس از دریافت خبر پیروزي خویش، بیدرنگ بھ خوابگاھش . درخواست میكردند سرباز زد

سپس شرایطي بھ فرانسوا ولویز پیشنھاد كرد كھ میپنداشت ; رفت و در برابر آفریدگار زانو بر زمین زد
مالكیت بورگوني و فرانسھ باید از ) ١عادالنھترین شرایطي است كھ باید بر كشور مغلوب تحمیل كرد 

ھمھ اراضي و حقوق دوك دو ) ٢. ھمچنین از دعاوي خویش بر سر فالندر، آرتوا، و ایتالیا چشم پوشد
و ھمھ اراضي خویش را نظیر ) ۴. بھ پرووانس و دوفینھ استقالل دھد) ٣. بوربون را بھ او بازگرداند

) ۵. ان بودند، بھ انگلستان بازگرداندنورماندي، آنژو، گاسكوني، و گویین، كھ قبال از متصرفات انگلست
لویز پاسخ داد كھ فرانسھ . فرانسوا باید با امپراطور پیمان اتحاد بندد و دوش بھ دوش وي با تركان بجنگد

. حتي از یك وجب خاك خویش چشم نخواھد پوشید و تا آخرین نفر از مرز و بوم خود دفاع خواھد كرد
قاطع و مدبرانھ، موجب شد كھ ھموطنانش از گناھان پیشین وي  نایبالسلطنھ فرانسھ، با اتخاذ سیاست

وي بسرعت نیرویي گرد آورد و سربازان فرانسھ را در نقاطي دیگري معطوف كند، از سلطان . درگذرند
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دانستھ . سلیمان قانوني درخواست كرد كھ حملھ خویش را بھ ایران بھ تعویق اندازد و بھ غرب لشكر كشد
تا چھ اندازه در سلطان ترك اثر كرده است، ولي میدانیم كھ سلیمان قانوني در سال  نیست كھ درخواست وي

بھ مجارستان لشكر كشید و چنان ضربھ مدھشي در موھاچ بھ نیروھاي مسیحي زد كھ تعرض  ١۵٢۶
لویز ھنري ھشتم و كلمنس ھفتم را نیز . شارل بھ فرانسھ در آن ھنگام خیانتي بھ جھان مسیحي شمرده میشد

  . خطري كھ گسترش قلمرو فرمانروایي شارل ممكن بود براي پاپ و بریتانیا پدپد آورد آگاه كرد از

كراون وي  ٠٠٠،٢، ٠٠٠چون ھنري درباره ھمكاري با فرانسھ بر ضد شارل مردد بود، لویز با اعطاي 
خویش شارل لویز با سیاست زنانھ ). ١۵٢۵اوت  ٣٠(را بھ عقد پیمان ھمكاري نظامي با فرانسھ واداشت 
  . را بھ ھوش آورد و او را از بلندپروازي بازداشت

چون فرانسوا بھ واالنس رسید . شاه اسیر، پس از توافق لویز، النوي، و امپراطور، بھ اسپانیا انتقال یافت
، شارل نامھ مودبانھاي بھ او نوشت، ولي شوالیھگري او در حق زندانیش از این فراتر )١۵٢۵ژوئیھ (

تنھا آزادیي كھ بھ . وا را در یكي از اطاقھاي تنگ دژ كھنھاي در نزدیكي مادرید زنداني كردندفرانس. نرفت
. او داده بودند این بود كھ گاھي، تحت مراقبت شدید سواران مسلح، در اطراف دژ قاطر سواري كند

ن سنگیني فرانسوا از شارل تقاضاي مالقات كرد، ولي شارل براي آنكھ زنداني خویش را بھ دادن تاوا
لویز از شارل تقاضاي مالقات كرد، ولي شارل كھ میپنداشت با . وادارد، تقاضاي وي را نادیده گرفت

لویز در تالش خویش براي آزاد ساختن . زنداني خویش بھتر میتواند معاملھ كند این تقاضا را نپذیرفت
ل امپراطور، حاضر است دختر فرانسوا از این ھم فراتر رفت و بھ شارل اطالع داد، كھ، در صورت تمای

ولي شارل زناشویي با ایزابل را، كھ دختر شاه پرتغال . خویش مارگریت را، كھ اكنون بیوه بود، بھ او دھد
فرانسوا پس از آنكھ دو . كراون براي او جھیز آورد، بر وصلت با مارگریت ترجیح داد ٠٠٠،٩٠٠بود و 

مردم اسپانیا، كھ از رفتار . سر برد، سخت بیمار شد ماه با بیم و ھراس در زندان نزدیك مادرید بھ
  . امپراطور با فرانسوا دل آزرده بودند، براي بھبود پادشاه فرانسھ، در كلیساھا دعا خواندند

خود شارل نیز كھ میترسید با مرگ فرانسوا گروگان سیاسي خویش را از دست بدھد، براي بھبود او دعا 
ت كرد، آمادگي خویش را بھ آزاد كردن وي در آینده نزدیك اعالم داشت، و شارل از فرانسوا عیاد. میخواند

  . بھ مارگریت اجازه داد كھ بھ اسپانیا برود و برادرش را دلداري دھد

و نیمي از پھناي اسپانیا تا مادرید را ) ١۵٢۵اوت  ٢٧(مارگریت با كشتي از اگ مورت بھ بارسلون رفت 
ر طول راه، با سرودن اشعار و فرستادن پیامھاي گرم و مالطفتآمیز بھ د. با كجاوه كندرو ناراحتي پیمود

برایم مایھ سربلندي است كھ : ((در یكي از این پیامھا بھ فرانسوا نوشت. برادرش، خویشتن را دلداري میداد
چون بھ كنار بستر برادرش رسید، فرانسوا .)) در راه خدمت بھ تو خاكستر استخوانھایم را بر باد دھم

سپتامبر بیماري او شدت یافت و مدھوش گشت، و ھمھ مرگ وي را  ٢۵اھر در حال بھبودي روز بظ
مارگریت و ھمھ بستگانش زانو زدند و دست استعانت بھ . كشیشي آیین مقدس بھ جاي آورد. قطعي دانستند

یت یك ماه مارگر. پس از چندي فرانسوا بھ ھوش آمد و بیماري او كاھش یافت. سوي آفریدگار برافراشتند
. نزد برادرش ماند و سپس، بھ امید آنكھ فرمان آزادي فرانسوا را از امپراطور دریافت دارد، بھ تولدو رفت

ولي شارل كھ از انعقاد پیمان ھمكاري نظامي فرانسھ با انگلستان آگاه شده و از بیپروایي لویز بھ خشم آمده 
  . بود، بھ درخواست مارگریت اعتنا نكرد

ي رھایي خویش حربھ دیگري داشت، اگر چھ توسل بدان ممكن بود تا پایان عمر وي را فرانسوا برا
  . گرفتار كند

نوامبر (وي پس از آنكھ مارگریت را بھ فرانسھ بازگردانید، بھ نفع فرزند ارشدش از پادشاھي كنار رفت 
ھرش ، و چون دومین فرانسوا ھشت سالھ بود، مادرش لویز، و در صورت مرگ او، خوا)١۵٢۵

شارل ناگاه دریافت كھ شاه زنداني او فاقد تاج و تخت و ھر . مارگریت، را بھ نیابت سلطنت فرانسھ گماشت
ولي شھامت معنوي فرانسوا بھ پاي دالوري او . گونھ مایملكي است تا در ازاي آزادي خویش بھ او بسپارد
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 ١۵٢۶ژانویھ  ١۴دول كرد و در از این روي، چندي بعد، از تصمیم خویش ع. در میدان كارزار نمیرسید
این پیمان . پیمان مادرید را با شارل بست كھ شرایط آن ھمانند شرایط قبلي او و از آن نیز سنگینتر بود

فرانسوا را ملزم میساخت، كھ براي تضمین وفاداري خویش بھ پیمان مادرید، دو فرزند ارشدش را نزد 
براي زناشویي با الئونورا، خواھر شارل، كھ ملكھ  شارل گرو گذارد، فرانسوا حتي آمادگي خویش را

پیشین پرتغال بود، اعالم داشت و سوگند خورد كھ در صورت سرپیچي از پیمان مادرید، بھ بازداشتگاھش 
از ((بھ آجودانھایش وعده كتبي داده بود كھ  ١۵٢۵اوت  ٢٢ولي او قبال در روز . در اسپانیا باز گردد

طاي ھر امتیازي، كھ دون شان او و مقام سلطنت فرانسھ باشد، خودداري امضاي ھرگونھ پیماني و اع
زیر فشار، و ((، و در شب قبل از امضاي پیمان مادرید نیز بھ مشاوران فرانسویش اظھار داشت كھ ))كند

از روي اضطرار و خستگي ناشي از اسارت ممتد، این پیمان را امضا میكند، و شرایط پیمان از نظر او 
، شارل دوالنوي، فرمانده ارتش شارل، فرانسوا را ١۵٢۶مارس  ١٧در روز .)) بار و ارزش استفاقد اعت

در زورقي بر رود بیداسوا، كھ شھر اسپانیایي ایرون را از شھر فرانسوي آندي جدا میكرد، بھ مارشال 
فرانسوا . فتلوترك تحویل داد و در عوض دو فرزند شاه، شاھزاده فرانسوا و شاھزاده ھانري، را گرو گر

پس از آنكھ با چشمان اشكبار با فرزندانش وداع گفت، بھ خاك فرانسھ شتافت و بر اسبي سوار شد و بانگ 
و سپس بھ شھر بایون، كھ لویز و مارگریت در آن چشم بھ راھش بودند، !)) بازھم پادشاھم: ((برداشت

پرداخت و چند روزي را نیز در در بوردو و كنیاك، سھ ماه براي تقویت خویش بھ ورزش . رھسپار شد
مگر نھ این است كھ او سالي از عمر خویش را نسبت بھ كنتس دوشاتو . كنار زنان دلخواھش بھ سر آورد

ھاي خود وي بود نزد فرانسوا  بریان بیمھر گشتھ بود، دختر موبرو خوشروي ھجده سالھاي را كھ از ندیمھ
فرانسوا، براي حفظ ظاھر وي را . ، دل آزمند شاه را فریفتآن دو پیسلیو، ھمچنانكھ آرزوي لویز بود. آورد

و ھنگامي كھ ; اتامپ داد/اتامپ، و بھ آن نام دوشس د/بھ ژان لقب دوك د; بھ عقد ژان دوبروس درآورد
  . ژان در سرزمین دوري در برتاني عزلت گزید، لبخند رضایتبخشي بر چھره شاه نقش بست

VI  - ١۵۴٧-١۵٢۶: جنگ و صلح   

پروتستانھاي آلمان . رایط پیمان صلح مادرید بر مال شد، بسیار كسان با شارل بھ مخالفت برخاستندچون ش
ایتالیا با دعاوي شارل بر لومباردي . از اینكھ پیمان مادرید دشمن آنان را نیرومندتر میكرد ھراسان گشتند

یالن، جنووا، فلورانس، و ونیز كلمنس ھفتم از گناه فرانسوا درگذشت و، ھمراه فرانسھ، با م. مخالفت كرد
خواند و )) نامرد((شارل فرانسوا را . كھ بھ پیمان كنیاك معروف گشت) ١۵٢۶مھ ٢٢(پیمان دفاعي بست 

و بھ ; بھ او اخطار كرد كھ ھرگاه بھ زندان اسپانیایي خود بازنگردد، فرزندان وي را بھ زندان خواھد افكند
  . كھ كلمنس را رام كنندفرماندھان نظامي خویش اختیار مطلق داد 

ارتش امپراطوري، مركب از سربازان آلماني و اسپانیایي، بھ ایتالیا یورش برد، از دیوارھاي شھر رم 
و رم را چنان غارت كرد كھ این شھر مانند آن را، ) شارل، دوك دو بوربون، در این نبرد كشتھ شد(گذشت 

تن از رومیھا را كشتند و پاپ  ٠٠٠،۴مھاجمان . بود حتي در زمان حملھ گوتھا و واندالھا، بھ خود ندیده
امپراطور، كھ خود در اسپانیا بود، بھ مردم خشمگین . آنجلو زنداني كردند/ كلمنس ھفتم را در كاستل سنت 

با وجود این، گماشتگان ; و وحشتزده اروپا اطمینان داد كھ سربازان وي از فرمان او تخطي كردھاند
در زندان نگاه داشتند و از پاپ ورشكست شده  ١۵٢٧دسامبر  ٧مھ تا  ۶از  امپراطور پاپ كلمنس را

فرانسوا مارشال لوترك را با . كلمنس از فرانسوا و ھنري استمداد كرد. كراون غرامت گرفتند ٠٠٠،٣۶٨
تالیا لشكري بھ ایتالیا فرستاد، و سربازان فرانسھ، با غارت پاویا بھ انتقام پایداري دو سال قبل آن مردم، ای

  . را درباره دوستي متفقان فرانسوي خویش دچار تردید كردند

لوترك از كنار شھر رم گذشت، ناپل را محاصره كرد، و ساكنان این شھر را گرفتار قحطي و گرسنگي 
ولي از آنجا كھ فرانسوا آندرئا دوریا، فرمانده نیروي دریایي جنووا، را از خود رنجانده بود، دوریا . ساخت
از . اطور پیوست و با احضار ناوگان خویش از آبھاي ناپل حلقھ محاصره این شھر را درھم شكستبھ امپر
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خود مارشال لوترك درگذشت و ; آن پس، بھ جاي اھالي ناپل، سربازان فرانسوي گرفتار گرسنگي شدند
  ). ١۵٢٨(لشكر او را از ھم پاشید 

شاه فرانسھ در مقامي نیست كھ بھ من اعالم : ((براي اعالن جنگ بھ بورگوس رسیدند، شارل بھ آنان گفت
او با زیر پا نھادن تعھدات خویش، كھ مرا بھ امضاي پیمان مادرید ... او زنداني من است; جنگ دھد

را بھ او تحمیل خواھم ھرگاه این سخن را نپذیرد، با دوئل اراده خویش . واداشت، ناجوانمردي كرده است
شارل محل . خواند)) دروغپرداز((فرانسوا دعوت شارل را براي دوئل بیدرنگ پذیرفت و او را .)) كرد

ولي نجباي فرانسھ بازگشت . دوئل را تعیین كرد و از فرانسوا خواست كھ درباره تاریخ آن تصمیم بگیرد
دبرانھ دوئل را براي پھلوانان یونان باستان بھ یادگار فرستادگان شارل را بھ تعویق انداختند و با این اقدام م

عظمت ملتھا اكنون بھ جایي رسیده بود كھ دوئل زمامداران با استفاده از نیروي چریك، كھ ھنوز در . نھادند
ایتالیاي روزگار رنسانس نقش اساسي ایفا میكرد، نمیتوانست اختالفات اقتصادي یا سیاسي آنان را فیصلھ 

  . دھد

لویز بھ مارگارت اتریشي، . سرانجام، زنان رموز سیاستمداري را بھ شاھان آموختند و آنان را صلح دادند
نایبالسلطنھ ھلند، متوسل شد و بھ او نوشت كھ فرانسوا بھ خاطر فرزندانش آماده است از ھمھ دعاوي 

كراون بپردازد،  ٠٠٠،٠٠٠،٢خویش بر فالندر، آرتوا، و ایتالیا چشم بپوشد و در ازاي آزادي فرزندانش 
مارگارت بھ برادرزادھاش سفارش كرد كھ دعواي خویش را . ولي ھرگز از بورگوني چشم نخواھد پوشید

اوت  ٣این دو زن در روز . بر بورگوني مسكوت گذارد و از دعاوي دوك متوفاي بوربون درگذرد
فدیھ فوق از تجارت و . ضا كردندرا در كامبره ام)) صلح بانوان((، ھمراه مشاوران خویش، پیمان ١۵٢٩

صنعت و مردم فرانسھ و شاھزادگان درباري گرفتھ شد، و شاھزادگان فرانسوي كھ چھار سال در اسپانیا 
زنداني بودند، پس از بازگشت بھ وطن، از بیدادگري و ستمگري مقامات اسپانیا داستانھایي نقل كردند كھ 

و مارگارت، نایبالسلطنھ ھلند،  ١۵٣١از آنكھ لویز بھ سال پس . فرانسوا و مردم فرانسھ را خشمگین كرد
  . درگذشتد، پادشاھان خویشتن را براي از سرگرفتن جنگ آماده كردند ١۵٣٠در سال 

فرانسوا براي دریافت كمك بھ ھر سو روي آورد و از ھنري ھشتم، كھ ھنگام عقد قرار داد كامبره فرانسوا 
زنش با اعتراض شارل مواجھ شده )) طالق((ھنري نیز كھ ھنگام . ترا تنھا گذارده بود، كمك مالي خواس

یك سالي نیز . بود و كینھ او را بھ دل داشت، آمادگي بیدریغ خویش را براي پشتیباني از فرانسھ اعالم كرد
ولي پاپ كلمنس ھفتم، كھ در اتخاذ سیاست خارجي . براي عقد پیمان تركان عثماني، و پاپ گفتگو كرد

و شارل  -دید و دودلي بود، سرانجام با شارل مصالحھ كرد و تاج امپراطوري را بر سر وي نھاد گرفتار تر
كلمنس، ھمچنانكھ . پنجم آخرین امپراطور امپراطوري مقدس روم است كھ بھ دست یك پاپ تاجگذاري شد

ایتالیا  با شارل ساخت، از تالش و بھبود بخشیدن مناسبات خویش با فرانسوا، كھ قلمرو خویش را بھ
شاه فرانسھ . گسترده بود، باز نایستاد و برادرزاده خویش، كاترین دومدیسي، را بھ ھانري پسر فرانسوا داد

. و آیین زناشویي را پاپ بھ دست خویش بھ جاي آورد) ١۵٣٣اكتبر  ٢٨(و پاپ در مارسي مالقات كردند 
كرده باشد، چشم از جھان فرو یك سال بعد، پاپ كلمنس ھفتم، بیآنكھ روش سیاسي خویش را مشخص 

  . بست

امپراطور، كھ در سي و پنج سالگي جواني را پشت سر نھاده بود، مسئولیتھایي را كھ براي خویشتن فراھم 
وي از اینكھ شنید وزیر سلطان سلیمان قانوني بھ فردیناند، . كرده بود با متانت و شكیبایي بھ دوش گرفت

وین را بھ درخواست فرانسوا و لویز و كلمنس ھفتم  ١۵٢٩در سال مھیندوك اتریش، گفتھ است كھ تركان 
فرانسوا با خیرالدین بارباروسا، كھ . بھ منظور تخفیف فشار امپراطور محاصره كرده بودند، سخت برآشفت

بازرگانان مسیحي را در مدیترانھ بھ ستوه آورده بود و بر بندرھاي مسیحي دستبرد میزد، و اسیران 
شارل ارتش و نیروي دریایي دیگري گرد آورد، شھر . دگي میبرد، پیمان اتحاد بستھ بودمسیحي را بھ بر

برده مسیحي را آزاد ساخت، و بھ سربازانش كھ مزدي دریافت  ١٠، ٠٠٠، )١۵٣۵(تونس را اشغال كرد 
وي پس از آنكھ . نداشتھ بودند، اجازه داد كھ شھر را غارت، و ساكنان مسلمان آن را قتل عام كنند

پادگانھایي در بونھ و الگولت مستقر ساخت، بھ نام مدافع فاتح مسیحیت در برابر اسالم و شاه فرانسھ، بھ 
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فرانسوا در این زمان دعاوي خویش را بر میالن از سرگرفت و، براي ). ١۵٣۶آوریل  ۵(رم بازگشت 
ر دیگر از اقدامات فرانسوا شارل، كھ با. آنكھ راھي بھ سوي ایتالیا بگشاید، دوكنشین ساووا را اشغال كرد

بھ خشم آمده بود، در خطابھ شورانگیزي در برابر پاپ تازه، پاولوس سوم، و مجمع كاردینالھا از تالش 
مسالمت آمیز خویش، نقض پیمانھاي مادرید و كامبره بھ دست شاه فرانسھ، و اتحاد وي با دشمنان كلیسا در 

: سخن بھ میان آورد و بار دیگر فرانسوا را بھ دوئل خواندآلمان و مخالفان مسیحیت در تركیھ و افریقا 
بیایید خون اتباع خویش را بھ ھدر ندھیم و، بھ جاي آن، اختالفات خویش را با دوئل، و با ھر سالحي كھ ((

تا پس از آن نیروھاي مسیحي آلمان، اسپانیا، و فرانسھ ... بر میگزیند، فیصلھ دھیم[ فرانسوا]خود وي 
شارل با .)) ھم تركان را بھ زانو درآورند و ھرگونھ بدعتي را از دامان مسیحیت بزداینددوش بھ دوش 

ولي كسي از پیشنھاد او براي دوئل با فرانسوا استقبال ; ایراد این خطابھ پیچیده پاپ را بھ سوي خود كشید
كھ با  ٠٠٠،۵٠ارل با ش. این وظیفھ دیگران بود كھ اختالفات شاه فرانسھ و امپراطور را فیصلھ دھند. نكرد

پیشرفت در امتداد رود رون بر فرانسویان حملھ كند، ولي آن دومونمورانسي، فرمانده ارتش فرانسھ، بھ 
سربازان ناتوان و درمانده خود دستور داد، كھ ھنگام عقبنشیني، ھر آنچھ را ممكن است بھ كار دشمن آید 

. ارل را ناگزیر ساخت عرصھ كارزار را ترك گویددیري نگذشت كھ فقر مالي و نبودن آذوقھ ش. آتش زنند
پاپ پاولوس سوم، كھ میخواست شارل براي مقابلھ با تركان و سركوبي پیروان لوتر از جانب فرانسھ 

آسوده شود، دو رقیب را در نیس نزد خود خواند و آنان را بھ عقد پیمان ترك مخاصمھ دھسالھ واداشت 
ورا، كھ زن فرانسوا و خواھر شارل بود، شاه فرانسھ و امپراطور را یك ماه بعد، الئون) ١۵٣٨ژوئن  ١٧(

چون شاه و امپراطور بھ ھم رسیدند، انسانیت بر مقام و منصب و . مورت با ھم روبھ رو كرد - در اگ 
و فرانسوا ; شارل زانو زد و خردسالترین فرزندان فرانسوا را بھ آغوش كشید; عناد و دشمني چیره شد

بر آن حك شده بود بھ امپراطور )) بھ یاد سوگند دوستي((نشان گرانبھایي را كھ عبارت انگشتر الماس 
سپس شاه و امپراطور . شارل نیز بھ نوبھ خویش گردنبند طالیي خویش را بھ گردن فرانسوا آویخت. بخشید

شور و مردمي كھ براي تماشا گرد آمده بودند با . براي شركت در مراسم قداس بھ كلیسا رھسپار شدند
چون مردم گان بر ضد شارل شوریدند !)) زنده باد شاه! زنده باد امپراطور: ((ھیجان فریاد كشیدند

و ھمراه ساكنان شھرھاي بروژ و ایپر فرمانبرداري خویش را از شاه فرانسھ اعالم داشتند، ) ١۵٣٩(
ي بستھاند، از خاك وقتي شارل دید شورشیان راه دریا را بر و. فرانسوا با وسوسھ دشواري مواجھ شد

ھنگام عبور امپراطور از خاك . فرانسھ، با اجازه فرانسوا، براي سركوبي آنان بھ فالندر لشكر كشید
اورلئان بھ / فرانسھ، مشاوران و اطرافیان شاه بھ او متذكر شدند كھ براي واگذاري میالن بھ دوك د

حق كسي گذشت كردي، سخاوت خویش را  چون در: ولي فرانسوا بھ آنان پاسخ داد. امپراطور فشار آورد
تریبولھ، . درباریان فرانسوا با عبور شارل از خاك فرانسھ مخالفت میكردند.)) تا پایان نباید از او بازگیري

اگر شارل از فرانسھ بگذرد، از : ((دلقك دربار، نام شارل را در ردیف دیوانگان نوشتھ بود، زیرا میگفت
پاسخ )) ھرگاه من بھ او اجاره دھم از فرانسھ بگذرد چھ خواھي گفت: ((یدشاه پرس.)) مرغ دیوانھتر است

فرانسوا بھ شارل اجازه .)) آن وقت، نام او را پاك خواھم كرد و نام شما را بھ جاي آن خواھم نوشت: ((داد
داد تا داد كھ با سپاھیانش از خاك فرانسھ بگذرد، و بھ ھمھ شھرھایي كھ در مسیر شارل قرار داشتند فرمان 

  . از او با احترامي كھ در خور شان امپراطور است استقبال كنند

دوستي ناپایدار شارل و فرانسوا با دستگیري فرستادگان فرانسوا، كھ حامل پیام مودت بھ سلطان سلیمان 
در این ھنگام، بارباروسا بر ). ١۵۴١ژوئیھ (قانوني بودند، توسط سربازان شارل در پاویا بھ سر آمد 

شارل براي سركوبي وي از جزیره مایوركا بھ افریقا رھسپار شد، . اي ساحلي ایتالیا دستبرد میزدشھرھ
ستاره اقبال شارل اكنون رو بھ افول . ولي طوفان سھمگین دریا وي را ناگزیر كرد كھ بھ اسپانیا بازگردد

در سال . شي شد، و شارل گرفتار ناخو)١۵٣٩(زن جوانش، كھ شارل بشدت وي میداشت، درگذشت . بود
شاه فرانسھ اكنون سوئد، دانمارك، گلدرالند، . ، فرانسوا براي تسخیر میالن بھ او اعالم جنگ داد١۵۴٢

تنھا ھنري ھشتم از شارل پشتیباني ; كلیوز، اسكاتلند، تركان عثماني، و پاپ را در كنار خویش داشت
ناوگان عثماني و فرانسوي . باز زدندكورتسھاي اسپانیا از تصویب بودجھ اضافي براي جنگ سر ; میكرد

محاصره دریایي نیس ). ١۵۴٣. (بندر ایتالیایي نیس را، كھ بخشي از امپراطوري بود، محاصره كردند
ولي فرانسوا بھ بارباروسا و سربازان مسلمان او اجازه داد كھ زمستان را در تولون، بھ سر . بینتیجھ ماند

امپراطور با متانت و شكیبایي بحران . ھاي مسیحي پرداختند وش بردهآرند، و اینان در تولون آشكارا بھ فر
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فیلیپ ; وي با فرزانگي پاپ را بیطرف ساخت. را پشت سر نھاد و وضع آشفتھ خویش را سرو سامان داد
و بھ ; دوكنشین كلیوز را با حملھ متصرف شد; ھسھاي را، با نادیده گرفتن دو زني او، با خود ھمراه كرد

ن انگلیسي خویش، فرانسوا را در چنان تنگنایي نھاد كھ وي ناچار در برابر شارل سر تمكین یاري متفقا
شاه فرانسھ از دعاوي خویش بر فالندر، آرتوا، ). ١۵۴۴سپتامبر  ١٨.(فرود آورد و پیمان كرپي منعقد شد

ي از شاھدختھاي یك; و ناپل چشم پوشید، و شارل نیز متقابال آرزوي تسخیر بورگوني را از سر بیرون كرد
در سال . (ھاپسبورگ با فرزند فرانسوا زناشویي كرد و میالن را بھ عنوان جھیز خویش بھ فرانسھ بخشید

شارل، پس از غلبھ بر فرانسوا، ھمھ .) ، حصول بسیاري از این توافقھا با مسالمت امكان پذیر بود١۵٢۵
تیسین، نقاش ونیزي، در این ھنگام . نیروھاي خویش را براي سركوبي پروتستانھاي مولبرگ گرد آورد

  . چھره وي را كھ آثار درد و رنج روزگار در آن نمایان است تصویر كرده است

فرانسوا از نظري جز شرف و حیثیت خویش . عظمت فرانسھ با اضمحالل نیروي فرانسوا از میان رفت
شور خویش را حفظ كرد، او با زیر پا نھادن سنت شوالیھگري، استقالل ك. چیزي از دست نداده بود

ھنگامي كھ فرانسوا در برابر شارل بھ زانو درآمده بود، تركان تعرض خویش را بھ امپراطوري از سر 
گرفتند، و حمالت آنان بھ فرانسوا مجال داد در برابر شارل، كھ در صورت نبودن معارضي ممكن بود 

. ، آلمان، و ایتالیا بگستراند، ایستادگي كندسلطھ دستگاه تفتیش افكار اسپانیا را بھ فالندر، ھلند، سویس
فرانسوا ھنگامي بھ فرمانروایي رسید كھ فرانسھ از نعمت و آرامش برخوردار بود، و كشور ورشكستھاي 

یك ماه قبل از مرگش، در ھمان ھنگامي كھ بھ شارل . بر جاي نھاد كھ در آستانھ جنگ دیگري قرار داشت
. كراون بھ آنان داد ٠٠٠،٢٠٠د، براي تقویت پروتستانھاي آلمان سوگند دوستي و وفاداري یاد میكر

فرانسوا و، با اندك اعتدالي، شارل با ماكیاولي ھمداستان بودند كھ فرمانروایان، كھ مسئولیت حفظ و 
حراست كشور و جان ساكنان آن را بھ دوش دارند، میتوانند موازین اخالقیي را كھ از اتباع خویش انتظار 

فرانسوا . مردم فرانسھ ممكن است از گناھان فرانسوا در جنگ آورده بود. ا را دارند زیر پا نھندرعایت آنھ
  . دیگر محبوبیتي نزد مردم فرانسھ نداشت ١۵٣۵حتي در سال 

آخرین سالھاي عمرش را در فونتنبلو، كھ . فرانسوا اكنون خویشتن را با مظاھر زیبایي دلداري میداد
را آراستھ بودند، سپري كرد و گروھي كوچك از زنان جوان را گرد خویش آورد و ھنرمندان ایتالیایي آن 

بر زبان كوچك او دملي برآمد و فرانسوا را گرفتار  ١۵٣٨در سال . از وجاھت و طنازي آنان تمتع برد
از آنجا كھ گمان میكرد این دمل از عوارض بیماري سیفیلیس است، بھ سفارش . لكنت زبان كرد

این دمل مزمن و متعفن روان فرانسوا را در ھم . ولي نتیجھاي از آن نگرفت; حب جیوه خوردبارباروسا، 
شكست، چشمان تیز وي را تیره و افسرده كرد، و فرانسوا را بھ خدا ترسي كھ وي ھمواره از آن گریزان 

، زیرا بیم و واھمھ چنان بر او چیره گشت كھ بر كار پختن اغذیھ خویش نظارت میكرد. بود سوق داد
میترسید برخي از درباریانش، بھ امید اینكھ بھ دست جانشینش بھ مقامات باالتري برسند، وي را مسموم 

وي حتي از نفوذ و محبوبیت روز افزون فرزندش، كھ از ھم اكنون اطرافیانش را بھ مناصبي . كنند
قبل از . ا دلتنگي یاد میكردمیگماشت و با بیصبري در انتظار آن بود كھ قدرت فرانسھ را بھ دست گیرد، ب

مرگ، یگانھ وارث خویش را بر بالینش خواند و بھ او وصیت كرد كھ از سلطھ و نفوذ زنان بپرھیزد زیرا 
شاه پس از آنكھ شتابان و بھ اجمال بھ گناھان خویش اعتراف . ھانري بھ دیان دو پواتیھ سخت دل باختھ بود

فرانسوا، دوك دوگیز، كھ بر آستانھ در ایستاده بود، زیر . ماندكرد، نفس دردناكي كشید و چشم بھ راه مرگ 
فرانسوا، .)) زنباره كھنسال از جھان میرود: ((لب بھ كساني كھ در اطاق مجاور گرد آمده بودند گفت

وي بھ ھنگام مرگ پنجاه و سھ سال داشت، و سي . ھمچنانكھ نام عیسي را نجوا میكرد، از جھان در گذشت
ولي مردم فرانسھ . فرانسھ از فرمانروایي طوالني او بھ ستوه آمده بود. انسھ فرمان راندو دو سال بر فر

پس از مرگ وي از گناھانش درگذشتند، زیرا او موقرانھ گناه میكرد، بھ زیبایي عشق میورزید، و مظھر 
  . زنده فرانسھ بود

مارگریت، كھ مدتھا از . ددر ھمان سال ھنري ھشتم، و دو سال بعد مارگریت چشم از جھان فرو بستن
چون در صومعھ آنگولم از بیماري برادرش آگاه . برادرش دور بود، نمیدانست كھ مرگ در كمین اوست

ھر آن كس كھ خبر بھبود برادر پادشاھم را بھ من برساند، گرچھ : ((شد، از ھوش رفت و فریاد برآورد
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و ; اھم گرفت و غرق بوسھ خواھم كردخستھ و فرسوده و چركین و گآللود باشد، وي را در آغوش خو
  ... ھرگاه او محتاج رختخواب باشد

رختخواب خود را بھ او خواھم داد و خود، بھ شكرانھ خبر خوشي كھ برایم آورده است، بر زمین خواھم 
قاصدان پس از بازگشت از پاریس، بدروغ گفتند ; مارگریت بیدرنگ قاصداني بھ پاریس فرستاد.)) خوابید

مارگریت پس از آگاھي از مرگ . ولي اشكھاي یك راھبھ حقیقت را بر مال كرد. ندرست استكھ شاه ت
  . ھا سرودھاي دیني خواند برادر، چھل روز در صومعھ ماند و ھمراه راھبھ

دالوري و با ایمان نیمھ پروتستان خویش سپري كرده بود، سرانجام در مراسم افسونگر آیین كاتولیك 
یین كالوني، كھ در جنوب فرانسھ گسترش مییافت، روي بر تافت و بھ ایمان روزگار او از آ. دلداري یافت

، پس از آنكھ ستاره دنبالھداري را در آسمان دید، تب شدیدي بھ او ١۵۴٩در سپتامبر . كودكي بازگشت
. دست داد، و ھمین تب وي را، كھ پس از تحمل رنجھاي فراوان رنجور و ناتوان شده بود، از پاي درآورد
وي سالھا قبل از مرگ شعري ساختھ بود كھ گویي از ھمان ھنگام آرزوي رھایي از مصایب این جھان و 

  :وصال بھ آفریدگار را در دل میپرورانده است

  ... خدایا آن روز كي میرسد كھ با اشتیاق بھ انتظار آنم تا با مھر و رافت تو نزد تو آیم

گرامیترین نعمت خویش را بر من ببخشاي نعمت ; ك بریزمآنگاه دردھاي فراقم را فرو نشان مگذار اش
  . شیرین خواب ابدي را

VII - دیان دو پواتیھ  

فرزند ارشد او، فرانسوا، چون . ھفت فرزند داشت كھ ھمگي از زن اوكلود بودند)) زنباره كھنسال((
اني كمرو و زاده شد، جو ١۵١٩پدرش، جواني خوبرو، دلفریب، و شوخ طبع بود، ھانري، كھ بھ سال 

ذلت و خواري دوران اسارت در روح این . گوشھگیر بود و فقط در شوربختي بھ برادرش شباھت داشت
  . دو برادر اثر عمیقي نھاد

ھانري كمروتر و محجوبتر شد، در خویشتن فرو . فرانسوا شش سال پس از آزادي از زندان، درگذشت
مردم . انش بندرت لبخندي بر چھره او میدیدنددوست. رفت، و از خوشیھاي دربار فرانسھ روي برتافت

  . میگفتند كھ اقامت در اسپانیا وي را اسپانیایي ساختھ است

. ھانري و كاترین دو مدیسي یكدیگر را با اختیار و از روي عشق و عالقھ بھ ھمسري بر نگزیده بودند
ز والدت او، پدر و ماردش چند روزي پس ا. كاترین نیز چون ھانري روزگار پرمحنتي پشت سر نھاده بود

و كاترین تا روزي كھ با ھانري زناشویي كرد زندگي را با رنج و ; )١۵١٩(از بیماري سیفیلیس درگذشتند 
فلورانس، ھنگامي كھ فرمانروایان مدیچي را از خود راند، كاترین . محنت، آواره و سرگردان، بھ سر برد

دان مدیچي فلورانس را محاصره كرد، فرمانروایان تازه را بھ عنوان گروگان نگاه داشت، و زماني كھ خان
  . شھر وي را بھ مرگ تھدید كردند

رفت و با جوان چھارده سالھاي كھ در سراسر بزمھاي زناشویي بیش از چند كلمھ با او سخن نگفت وصلت 
  . كرد

ھنگام ورود بھ پاریس، چون گروھي از ایتالیاییھا را ھمراه داشت، اھالي شھر بسردي از او استقبال 
  . كردند
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و كاترین ھرچھ كوشید، نتوانست دل مردم پاریس و ; میشمردند)) فلورانسي((ساكنان پاریس وي را 
، و پزشكان گمان با وجود تالش سخت پزشكان، كاترین ده سال نازا ماند. شوھرش را بھ دست آورد

كاترین، كھ از بارداري خویش . میكردند نازایي او معلول بیماریي است كھ از والدینش بھ ارث برده است
نومید شده بود نزد فرانسوا رفت و با چشمان اشكبار از او اجازه خواست كھ از شوھرش جدا شود و باقي 

سرانجام وي باردار شد و . نصرف كردشاه وي را از قصد جدایي م. عمر را در صومعھاي بھ سر برد
كاترین ده فرزند بھ دنیا آورد كھ از آنان فرانسواي دوم با ماري استوارت . متوالیا سالي یك فرزند آورد

ادوارد ; بارتلمي را صادر كرد - شارل نھم فرمان كشتار سن ; الیزابت ھمسر فیلیپ دوم شد; زناشویي كرد
; رسید، و با سرنوشت شوم وي فرمانروایي خاندان والوا بھ سر رسید بھ نام ھانري سوم بھ سلطنت فرانسھ

ھانري گرچھ تا پایان عمر با كاترین زیست و از او داراي . و مارگریت با ھانري دوناوار زناشویي كرد
  . فرزنداني شد، اما ھنوز چھار سال بیشتر از زناشویي آنھا نمیگذشت كھ بھ دیان دو پواتیھ دل باخت

روزي . ھاي پادشاھان فرانسھ بیھمتا بود و در تاریخ كشورش نقش موثري ایفا كرد یان معشوقھدیان در م
سي و ھفت سال از عمر دیان میگذشت، گیسوانش اندك ) ١۵٣۶(كھ ھانري ھفده سالھ بھ دیان دل باخت 

وي از وجاھت بھرھاي . اندك سفید میشد، و چین و چروك چھرھاش سن واقعي وي را نمایان میكرد
دیان زن ھرزه و بلھوسي نبود و ظاھرا تا پایان عمر شوھرش، لویي . نداشت، ولي مھرباني وي دل میربود

. مردم فرانسھ بر اخالق وي خرده نمیگرفتند ولي بھ دارایي او رشك میورزیدند. دوبرزه، بھ او وفادار ماند
ذوق سلیم و رفتار و طبع  ھاي خوبروي بتھي مغز فرانسوا، زني فاضل و داراي دیان، برخالف معشوقھ

  . دلپسند بود و، بھ جاي جذبھ جنسي، بھ نیروي اندیشھ، مردان را میفریفت

پدرش، ژان دو . وي زني بزرگزاده بود و در دربار ھنر دوست خاندان بوربون در مولن پرورش یافت
سھ باز دارد، خود نیز والیھ پس از آنكھ كوشید دوك دو بوربون را از خیانت بھ شاه فران - پواتیھ، كنت سن 

شوھر دیان، كھ از مقربان . دستگیر و بھ مرگ محكوم كردند ١۵٣٣وي را بھ سال . بھ خیانت كشانده شد
دوبرزه، نوه شارل ھفتم، پادشاه  لویي .پوشدفرانسوا بود، شاه را بر آن داشت كھ از گناه پدر زنش چشم 

كھ مرد توانا و با نفوذي بود، بھ فرماندھي نظامي و فرمانداري ) از معشوقھاش، آنیس سورل(فرانسھ 
، پنجاه و شش سال از )١۵١۵(ھنگامي كھ دیان شانزدھسالھ را بھ زني گرفت . ایالت نورماندي رسید

دیان پس از مرگ . تا ابد بھ او وفادار خواھد ماند پس از كھ در آن سوگند یاد كرده بود. عمرش میگذشت
  . ھمسرش زناشویي نكرد و جامھاي جز سیاه و سفید نپوشید

دیان ھانري را ھنگامي دید كھ وي را، كھ بیش از ھفت سال نداشت، در بایون بھ عنوان گروگان بھ 
بیست و ھفت سالھ بود، وي را  دیان كھ در آن ھنگام. كودك بھت زده میگریست. اسپانیاییھا تسلیم میكردند

یازده سال بعد كھ ھانري . مادر ھانري دو سال قبل درگذشتھ بود. چون مادري نوازش كرد و دلداري داد
ھانري در این وقت، با آنكھ چھار . بار دیگر بھ دیان برخورد، شاید نوازش مادرانھ او را بھ یاد آورده باشد

طف، جواني نارس، افسرده و گوشھگیر، و فاقد اعتماد بھ نفس سال از زناشویي وي میگذشت، از نظر عوا
. او بھ مادرش بیش از ھمسر احتیاج داشت، و دیان با عواطف گرم خویش نیاز ھانري را برمیآورد. بود

دیان با عواطف و تلقینات خویش بھ ھانري اعتماد بھ نفس داد . روابط آنان ظاھرا مدتھا پاك و بیآالیش بود
شایع بود كھ او از ھانري داراي دختري . ھ از جھان بیزار بود براي فرمانروایي آماده ساختو جواني را ك

دیان این دختر را با دو دختر دیگري كھ از برزه براي او مانده بودند . بھ نام دیان دو فرانس شده است
ري بھ جھان دیان دختر دیگري را نیز، كھ دوشیزھاي پیموني براي ھان. نگاھداري كرد و پرورش داد
آخرین فرزند زنازاده ھانري ثمره معاشقھ او با ماري فلمینگ، معلمھ . آورده بود، بھ فرزندي برگزید

وي اشعار . معاشقھ با زنان دیگر مھر ھانري را بھ دیان دو پواتیھ نكاست. سرخانھ ماري استوارت بود
  . ھ او بخشیدشور انگیزي در وصف دیان سرود و جواھرات بسیار و امالك پھناوري ب

كاترین از اینكھ فرزند ارشد شاه فرانسھ ھمسر دیگري براي خود برگزیده بود رنج میبرد، ولي غم و اندوه 
معموال با او شام میخورد و ; خویش را بھ روي نمیآورد، با این حال، ھانري كاترین را از یاد نبرده بود
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از اینكھ میدید دیان گاھي ھمسرش را از ولي كاترین ; شامگاه ھر روز را در كنار او سپري میكرد
  . ھمخوابگي با او باز میدارد افسرده و پریشان بود

ھاي  پس از جلوس ھانري بر اریكھ فرمانروایي فرانسھ، قدرت دیان كاھش نیافت ھانري ھمچنان نامھ
. ردمشحون از عجز و زبوني بھ او مینوشت و از او درخواست میكرد كھ وي را بھ غالمي خویش بپذی

شاه حق فروش . شیفتگي ھانري دیان را داراي چنان ثروتي ساخت كھ تنھا در خور ملكھ فرانسھ بود
. مناصب دولتي را بھ دیان سپرد و از وجوھي كھ از این راه عاید دربار میشد بھرھاي بھ او اختصاص داد

ان تھدید كرد كھ وي و چون دوشس بدان اعتراض كرد، دی; وي جوھرات دوشس د اتامپ را بھ دیان بخشید
تالري را كھ  ٠٠٠،۴٠٠ھانري، گذشتھ از اینھا، . را بھ ھواداري از آیین پروتستان متھم خواھد ساخت

دیان با ثروت . فرانسوا براي تقویت شاھزادگان پروتستان آلمان پنھاني بھ آنان میداد بھ دیان بخشید
آنھ، بھ یاري طراح نامدار فرانسھ، فیلیبر  سرشاري كھ بھ این سان اندوختھ بود قصر قدیمي برزه را در

این كاخ نھ تنھا خانھ دوم ھنري و میعادگاه سخنسرایان، . دلورم، بھ كاخ پھناور و با شكوھي مبدل كرد
اینجا در . ھاي شاه، و فیلسوفان شد ھنرمندان، سیاستمداران، دوكھا، فرماندھان ارتش، كاردینالھا، معشوقھ

. كشور بود، و دیان با درایت و خونسردي بر امور كشور نظارت میكرد) )شوراي خصوصي((واقع مقر 
جا در آنھ، شنونسو، آمبواز، و لوور نشان دلدادگي و سرسپردگي ھانري بھ دیان بھ صورت دو  -در ھمھ
را تشكیل میدادند بر ظروف،  Hكھ بھ روي ھم قرار داشتند و، با خط تیرھاي در وسط، حرف  Dحرف 

این دوستي دلفریب كم نظیر، كھ بر عشق و مال استوار . و آثار ھنري بھ چشم میخورد ھاي رزمي، جامھ
  . بود، تا پایان عمر پابرجا ماند

وي حق داشت با . در پیكار كلیساي كاتولیك رومي با آیین پروتستان، دیان دو پواتیھ جانب كلیسا را گرفت
وا، دوك دوگیز، زناشویي كرده بود، و فرانسوا و آیین پروتستان مبارزه كند، زیرا دخترش با فرزند فرانس

. برادرش، كاردینال شارل دو لورن، ھر دو از مشاھیر شھر آنھ و پیشواي كلیساي كاتولیك فرانسھ بودند
كلیسا نیز از ھانري . اقامت در اسپانیا فرانسوا را در معتقدات روزگار كودكي خود سرسخت ساختھ بود

ھاي شرعي را محدود میساخت  الغاي فرمان پدرش، كھ اختیارات دادگاه پشتیباني میكرد چنانكھ براي
  . كراون طال در اختیار وي نھاد ٠٠٠,٠٠٠,٣

كامیابي . با وجود سختگیري مقامات كلیسایي و دولتي، آیین پروتستان بسرعت در فرانسھ گسترش مییافت
مبلغاني كھ از طرف كالون و پروتستانھاي دیگر بھ فرانسھ فرستاده میشدند محافظھكاران فرانسھ را 

الروشل، و بسیاري اكثر ساكنان چند شھر فرانسھ، چون كان، پواتیھ،  ١۵۵٩در سال . ھراسان كرده بود
كشیشي شماره پروتستانھاي فرانسھ را در آن . از شھرھاي ایالت پرووانس، بھ آیین پروتستان گرویده بودند

پیمان لئو دھم و : ((تاریخنویس كاتولیكي نوشت. سال برابر یك چھارم جمعیت كشور تخمین زده است
طبقات .)) ا نگرفت، بلكھ آن را تشدید كردر - تباھي كلیسا - فرانسواي اول نھ تنھا جلو از دین برگشتگي

پایین و متوسط فرانسھ بھ انگیزه دشمني با حكومت كاتولیك، كھ خود مختاري شھرھا را لگدمال كرده، 
. مالیات سنگیني بھ مردم بستھ، و دارایي كشور را در جنگھا بر باد داده بود، بھ آیین پروتستان میگرویدند

یارات سیاسي وسیعي برخودار بودند، بھ پیروزي شاھزادگان لوتري آلمان بر اشراف فرانسھ كھ قبال از اخت
شارل پنجم رشك میورزیدند و گمان میكردند كھ با شورانیدن مردم بر دولت و كلیساي تبھكار میتوانند 

/ اشراف سرشناسي چون گاسپار دوكولینیي، برادر جوانش فرانسوا د . فئودالیسم را بھ فرانسھ بازگردانند
  . ندلو، شاھزاده لویي دوكنده، و برادر او آنتوان دو بوربون شورش پروتستانھا را سازمان میدادندآ

پروتستانھاي فرانسھ معتقدات دیني خویش را بر كتاب مبادي كالون بنیان نھاده بودند، زیر از سویي زبان 
پس از سال . وش میآمدو نویسنده آن فرانسوي بود، و از سوي دیگر منطق آن بھ مذاق مردم فرانسھ خ

پروتستانھاي فرانسھ چنان فزوني یافتند . ، نام از راه ژنو، از زوریخ، بھ ایاالت پرووانس راه یافت١۵۵٠
دو ھزار  ١۵۶١در سال . مجمع عمومي خویش را پنھاني در پاریس برپا داشتند ١۵۵٩كھ در ماه مھ 

  . كلیساي اصالح شده یا كالوني در فرانسھ وجود داشتند
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بھ سفارش وي، پارلمان پاریس كمیسیوني براي تعقیب ; نري دوم تصمیم گرفت كھ بدعت را سركوب كندھا
از آن پس محكومان را زنده آتش میزدند، و دادگاه تازھاي كھ براي ).١۵۴٩(از دین برگشتگان برگزید 

طبع و ) ١۵۵١)) (فرمان شاتوبریان. ((معروف گشت)) اطاق سوزان((پروتستانھا تاسیس شده بود بھ 
توزیع و خواندن نشریات بدعت آمیز را در ردیف گناھان كبیره قرار داد و براي كساني كھ در آیین 

یك سوم دارایي محكومان بھ كساني تعلق میگرفت كھ دادگاه . پروتستان پایدار بمانند كیفر مرگ تعیین كرد
دند نام داوراني را نیز كھ با پروتستانھا اینان ملزم بو. را از تمایل آنان بھ آیین پروتستان آگاه میكردند
  . بنرمي رفتار میكردند بھ پارلمان گزارش دھند

)) اطاق سوزان((در طول سھ سال، . شرط داشتن مقام دولتي، وفاداري كامل بھ كلیساي كاتولیك بود
س ھانري از پاپ پاولو. شصت تن را بھ جرم ھواداري از كیش پروتستان بھ مرگ در آتش محكوم كرد

; چھارم درخواست كرد تا تفتیش افكار، آن گونھ كھ تازه در رم معمول شده بود، در فرانسھ نیز اجرا شود
یكي از اعضاي آن بھ نام آن دو بور با . ولي پارلمان با سپردن اختیارات خویش بھ دیگران مخالفت كرد

زي كھ شوراي ترانت نظر نھایي بیباكي پیشنھاد كرد تعقیب مردم بھ جرم ارتداد و از دین برگشتگي تا رو
ھانري او را بھ زندان افكند و . خویش را درباره جزم اندیشي اصیل آییني اعالم نداشتھ است موقوف شود

  . سوگند خورد كھ وي را در آتش میسوزاند ولي سرنوشت، شاه را از اجراي چنین نمایشي باز داشت

او خاطره تلخ اسارت پدر، برادر، و خود را بھ . ردشاه بھ این اندیشھ بود كھ جنگ را با شارل از سرگی
دست شارل در اسپانیا فراموش نكرده بود و، بھ ھمان اندازه كھ بھ دیان مھر میورزید، كینھ امپراطور را 

  . بھ دل داشت

شاھزادگان لوتري آلمان، پس از آنكھ تصمیم قاطع گرفتند تا براي آزادي دیني و سیاسي با امپراطور 
سرانجام تالش . راي اتحاد با ھانري، بھ تالش پرداختند و وي را بھ تسخیر لورن تشویق كردندبجنگند، ب

آنان بھ ثمر رسید و پیمان شامبور، كھ شاھزادگان پروتستان آلمان را با ھانري متحد میكرد، بھ امضا رسید 
. تسخیر كردھانري، با یورش سریع و ماھرانھ، شھرھاي تول، نانسي، مس، و وردن، را ). ١۵۵٢(

شارل، كھ بیشتر بھ كنار آمدن با پروتستانھاي آلماني عالقھ داشت تا بھ پیروزي خاندان والوا، در پاساو با 
شاھزادگان آلمان پیمان صلح خفت آوري بست و سپاھیان خویش را براي محاصره فرانسویان بھ شھر مس 

 ١٩محاصره مس از . از شھر دفاع كرد فرانسوا، دوك دو گیز، با سرسختي و رشادت كمنظیري. پیش راند
بخت بھ زني میماند كھ بھ شاه جوان زودتر از : ((طول كشید و در داشت ١۵۵٢دسامبر  ٢۶اكتبر تا 

قبل از آنكھ سھ سال دیگر از عمر من بگذرد، بھ : ((و سپس افزود.)) امپراطور سالخورده روي میآورد
، شارل بھ نفع فرزندش از ١۵۵۶و  ١۵۵۵سالھاي  در.)) فرایارھاي فرقھ فرانسیسیان خواھم پیوست

 ١٧(فرمانروایي ھلند و اسپانیا كناره گرفت و پس از عقد پیمان صلح و سل با فرانسھ، بھ اسپانیا بازگشت 
شارل میپنداشت كھ براي فرزندش، فیلیپ، كشور آرام و بالمنازعي بر جاي نھاده است، ). ١۵۵۶سپتامبر 

فیلیپ سردار . استفاده از موقعیت بھ زور آزمایي دیگري در ایتالیا دست زندولي ھانري تصمیم گرفت با 
  . شایستھاي نبود و غفلتا با پاپ پاولوس چھارم بھ جنگ كشانده شد

ھانري دوك دوگیز را براي تسخیر میالن و . چنین مینمود كھ اوضاع و احوال بھ مراد شاه فرانسھ است
براي نبرد با فیلیپ در میدان كارزار قدیمي، در شمال خاوري فرانسھ،  ناپل بھ ایتالیا فرستاد و خویشتن را

  . آماده ساخت

فیلیپ بیدرنگ بھ مقابلھ برخاست و با یك میلیون دوكاتي كھ از آنتون فوگر وام گرفتھ بود، ماري، مكلھ 
یان ، سپاھ)١۵۵٧اوت  ١٠(كانتن درگرفت  -در پیكاري كھ در سن. انگلستان، را با خود ھمدست كرد

مختلط فیلیپ بھ فرماندھي امانوئل فیلیبر، دوك ساووا، مقاومت سربازان فرانسھ را در ھم شكستند، گاسپار 
دفاع از شھر آشفتھ و . دو كولینیي و آن دو مونمورانسي در دستگیر كردند، و سپس بھ پاریس تاختند

دوك از خاك . یتالیا فراخواندھانري دوك دوگیز را با سربازانش از ا. وحشتزده پاریس نامقدور مینمود
در اشغال انگلیسیھا بود، تصرف كرد  ١٣۴٨فرانسھ گذشت و با تردستي شگفت آوري كالھ را، كھ از سال 

pymansetareh@yahoo.com



فیلیپ، كھ از جنگ خستھ شده بود و ھواي وطن بھ سرش زده بود، ناگزیر پیمان صلح كاتو ). ١۵۵٨(
ھاي  جب این پیمان، ھانري تعھد كرد كھ از كوهبھ مو). ١۵۵٩آوریل  ٢(كامبرزي را با ھانري امضا كرد 

با نادیده گرفتن اشكھاي ماري كالھ را بھ فرانسھ  - آلپ بھ جنوب تجاوز نكند، و فیلیپ نیز متقابال لورن و
ھانري دخترش الیزابت را بھ فیلیپ، و . دشمني دو شاه ناگاه جاي خود را بھ دوستي سپرد. واگذار كرد

جشنھاي پرشكوھي . ا بھ امانوئل فیلیبر، كھ مجددا دوك ساووا شده بود، دادخواھرش مارگریت دو بري ر
  . بھ مناسبت زناشویي آنان برپا شدند

فیلیپ دوراندیش در فالندر ماند، ولي زنان و مردان سرشناس فرانسوي، فالندري، و اسپانیایي، براي 
، خیابان سنت آنتوان بھ طرز برگزاري جشن زناشویي، در اطراف كاخ لھ تورنل در پاریس گرد آمدند

ژوئن، دوكھ د آلوا، بھ نمایندگي فیلپ، الیزابت را تحویل گرفت، و از  ٢٢در روز . دلكشي تزیین شده بود
ھانري، كھ اكنون چھلسالھ بود، ھوس شركت در تورنوا بھ سرش . آن پس دختر شاه فرانسھ ملكھ اسپانیا شد

سي بود كھ، بدون بھ زیر افتادن از اسب، سھ نیزه بھ سپر در این گونھ مسابقات، پیروزي از آن ك. زد
ھانري بردوكھاي گیز مانتگامري، از روي ناشیگري نیزه تیزي بھ زیر كاله خود . حریف پرتاب كند
ھانري نھ روز مدھوش بر بستر . نیزه چشم شاه را درید و بھ مغز وي اصابت كرد. ھانري پرتاب كرد

، جشن زناشویي فیلیبر و مارگریت برپا شد، و روز بعد، شاه چشم از جھان ژوئیھ ٩در روز . بیماري افتاد

فصل بیست و دیان دو پواتیھ در آنھ عزلت گزید و تا ھفت سال پس از مرگ شاه . فرو بست
  سوم

  

  ھنري ھشتم و كاردینال وولزي

١۵١- ٠٩۵٢٩  

I  -١۵١١- ١۵٠٩: پادشاه نویدبخش  

بھ فرمانروایي انگلستان رسید، در تماشاییترین صحنھ تاریخ  ١۵٠٩كسي گمان نمیكرد جواني كھ در سال 
ھنري در ھجدھسالگي چون دختران چھره . كشورش، چون بازیگر قھرمان و تبھكاري خود نمایي كند

یران سف. ولي دیري نگذشت كھ اندام ورزیده و رشادتش بر ظاھر زنانھ چیره گشت. دلفریبي داشت
. وي را میستودند)) ساق پاي فوقالعاده ظریف((خارجي، چون مداحان داخلي ، موي بور، ریش زرین، و

پوست لطیفش، . او عاشق بیقرار بازي تنیس است: ((جوستینیایي، در گزارش خویش بھ سناي ونیز، نوشت
وي در .)) ند نداردكھ ھنگام بازي تنیس از خالل پیراھن ریز بافش پیداست، در زیبایي در جھان مان

از شكار خستھ نمیشد، و ھفتھاي دو . تیراندازي و كشتي با برجستھترین قھرمانان كشورش برابري میكرد
وي ; و تنھا دیوك آوسافك در این مسابقات رقیب او بھ شمار میرفت - روز در تورنوا شركت میجست

ھمھ آالت موسیقي را با مھارت و () (چنانكھ سفیر پاپ نوشتھ است(ھمچنین موسیقیدان زبردستي بود و 
ساختھ است كھ ھنوز ھنگام اجراي مراسم قداس در كلیساھا نواختھ )) مس((او دو .)) استادي مینواخت

ھاي زیبا عالقھ وافر داشت و تن خویش را با البسھ ارغواني  ھنري بھ رقص و نمایش و جامھ. میشوند
با اشتھا خوراك . ارغواني و یا جامھ زربافت بھ تن كند قانون تنھا بھ او اجازه میداد كھ جامھ. میآراست

میخورد و ضیافتھاي شام رسمي او گاھي ھفت ساعت بھ طول میانجامیدند، ولي در طول بیست سال 
ھمھ مردم بھ او مھر میورزیدند و آداب . سلطنتش، غرور و نخوت اشتھایش را تحت الشعاع قرار میداد
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ھموطنانش جلوس وي بر . بردباري، و بذل و بخشش او را میستودندساده و بیآالیش، تقرب بھ مردم، 
  . اریكھ سلطنت را سر آغاز روزگار درخشاني در تاریخ كشور خود میشمردند

زیرا ھنري، ھمچنانكھ جواني ورزشكار، بود ; روشنفكران نیز از داشتن چنین فرمانروایي خشنود بودند
وي، كھ مقدر بود رھبري كلیسا را بھ دست گیرد، . آمیختھ بودعشق بھ علم و موسیقي را با پادشاھي در ھم 

با تشخیص صحیح، آثار ھنري را گرد ; ھنري، از ذوق و سلیقھ ھنري بھره فراوان داشت. بھ كتاب میكرد
و خردمندانھ، ھانس ھولباین، نقاش آلماني، را بھ دربار خویش خواند و آثار وي را جاویدان و ; میآورد

بھ ھمت وي، معماري، كشتي سازي، و احداث برج و بارو نیز در انگلستان گسترش یافت  .فناناپذیر ساخت
انگلستان تا كنون : ((سر تامس مور درباره او گفتھ است. و ارتش انگلستان بھ توپخانھ مجھز شد

فتھ از شاھي كھ در دامان فلسفھ و موزھاي نھگانھ پرورش یا. فرمانرواي دانایي چون او بھ خود ندیده است
ماونتجوي با وجد و سرور بھ اراسموس، كھ در آن ھنگام در رم .)) است انتظاري جز این نمیتوان داشت

  : بھ سر میبرد، چنین نوشت

از شاھزادھاي كھ بھ ذوق و ھوشمندي خارقالعاده و صفات آسماني وي آشنایي دارید چھ امیدي است كھ 
برجستھاي اكنون از او سر میزند، چھ خردمندانھ  نتوان بھ دل گرفت ولي ھرگاه بدانید كھ چھ كارھاي

رفتار میكند، تا چھ اندازه بھ عدل و نیكي دل بستھ، و چھ سان بھ اصحاب علم و ھنر مھر میورزد، یقین 
آه، اراسموس من، ھر گاه . دارم كھ براي دیدن این ستاره خجستھ نوظھور بیدرنگ بھ اینجا خواھید شتافت

داشتن چنین شاھزادھاي خرسندند و تا چھ اندازه زندگاني او مطلوب ھمگان  بدانید كھ چگونھ مردم از
  . آسمان شادي میكند، و زمین بھ طرب آمده است. است، اشك شوق از دیدگانتان سرازیر خواھد شد

علم تا : ((وي نوشت. اراسموس پس از دریافت این نامھ، بھ انگلستان آمد و مدتي در مدح شاه داد سخن داد
 بستھاند،ولي اكنون كھ اینان بھ شكمپرستي و تجمل و پولدوستي دل ; ر اختیار روحانیان بوده استكنون د

شاه نھ ... عشق بھ علم و ھنر از میان آنان رخت بربستھ و بھ شاھزادگان، دربار، و نجبا انتقال یافتھ است
تا بر آنچھ بھ  -حتي وا میدارد  - تنھا مرداني چون مور را بھ حضور میپذیرد، بلكھ آنان را تشویق میكند 

او مصاحبت با مرداني . ركت جوینددست وي انجام میگیرد نظاره كنند و در مسئولیتھا و خوشیھاي او ش
مور از مشاوران .)) چون مور را بر آمیزش با جوانان یا دختران و یا توانگران تھي مغز ترجیح میدھد

  . شاه، لیناكر پزشك مخصوص او، و كولت واعظ وي در كلیساي سنت پول بود

ث برد و بیشتر آن را بھ در ھمان سالي كھ ھنري بھ پادشاھي رسید، كولت ثروت ھنگفتي از پدر بھ ار
قریب صد و پنجاه جوان برگزیده در این مدرسھ بھ تحصیل ادبیات . تاسیس مدرسھ سنت پول اختصاص داد

كولت، با استفاده از معلمان غیر روحاني، سنت . كالسیك، االھیات مسیحي، و علم اخالق اشتغال داشتند
محافظھكاران . د كھ بھ دست روحانیان اداره نمیشداین نخستین مدرسھ در اروپا بو. آموزش را زیر پا نھاد

آكسفرد، كھ گمان میكردند تدریس ادبیات كالسیك معتقدات دیني مردم را متزلزل خواھد كرد، با برنامھ 
مدرسھ سنت پول بناي مخالفت نھادند، ولي شاه آنان را خاموش ساخت و كولت را بھ ادامھ كارش تشویق 

وارم، اسقف اعظم . كار بود، اما دشمنان وي را بھ بیدیني متھم میكردندگرچھ كولت مردي محافظھ. كرد
ھنگامي كھ ھنري با فرانسھ وارد جنگ شد، كولت . كنتر بري، با پشتیباني شاه، زبان دشمنان را بست

آشكارا با سیاست شاه مخالفت كرد و، چون ارسموس، اعالم داشت كھ صلح غیر عادالنھ بھتر از جنگ 
كولت حتي در حضور شاه از منبر كلیسا جنگ را تقبیح كرد و خونریزي را مخالف تعلیمات  .عادالنھ است
ولي زماني كھ از . شاه محرمانھ بھ او گوشزد كرد كھ انضباط و روحیھ ارتش را سست نكند. مسیح خواند

د براي ھر كسي حق دار: ((شاه خواستند تا كولت را از مقامش در كلیساي سنت پول عزل كند، پاسخ داد
، ١۵١٧كولت از عقیده خویش عدول نكرد و در سال .)) این مرد پزشك من است... خود پزشكي برگزیند

  :بھ لحن تامس اكمپیس، نامھ زیر را خطاب بھ اراسموس نوشت

ولي براي ما در این عمر كوتاه و زودگذر چیزي برازندھتر ; آه، اراسموس، كتابھاي علمي را پایاني نیست
كھ بھ پاكي و تقدس زیست كنیم و، بھ انگیزه مھر مسیح و بھ پیروي او، براي تھذیب و تزكیھ از این نیست 
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ھاي غیر مستقیم، از نزدیكترین راه بھ حق و  آرزوي قلبي من این است كھ با ترك راه. نفس خویش بكوشیم
  . راستي برسیم

  . خدا نگھدارت

آن نھاد كھ بر آن نام التیني او، یوھانس وي گور سادھاي براي خود ساخت و سنگي بر  ١۵١٨در سال 
یك سال بعد، وي در این گور بھ خواب ابدي رفت، و براي بسیاري از مردم مثل . كولتوس، حك شده بود

  . آن بود كھ قدیسي از جھان رفتھ است

II - وولزي  

تازھكار  ھنري، كھ بعدھا شخصیت شاھزاده در كتاب ماكیاولي را بھ خود گرفت، ھنوز در سیاست خام و
از این رو، گروھي از این گونھ . بود و خویشتن را بھ راھنمایي مردان ورزیده و جھاندیده نیازمند میدید

مور، با آنكھ مردي ھوشمند و فرزانھ بود، سي و یك سال بیشتر نداشت، . مردان را بھ دور خویش گردآورد
امس و ولزي فقط سھ سال از مور بزرگتر ت. و از این گذشتھ بھ تقوا و تقدس بیش از سیاست مھر میورزید

تامس وولزي در . بود، كشیش بود، و بھ سیاست بیش از دین عالقھ داشت و دین را از سیاست جدا نمیكرد
در پانزدھسالگي تحصیالت دوره . زاده شده بود)) در خانواده پستي((ایپسویچ و، بھ قول گویتچاردیني، 

ان رساند، و در بیست و سھ سالگي خزانھ دار كالج ماگدالن شد و، با مقدماتي دانشگاه را در آكسفرد بھ پای
فراھم آوردن بودجھ تكمیل ساختمان باروي با عظمت آن كالج، لیاقت و شایستگي خویش را بھ ثبوت 

  . وي بھ رموز پیشرفت آگاه بود. رساند

وولزي، با فراست كامل در امر مدیریت و مذاكره، مراتب روحاني را گذراند و در امور مذھبي و 
ھاي خیریھ  ھنري ھشتم پس از جلوس بر اریكھ پادشاھي، اداره دستگاه. دیپلماسي بھ ھنري ھفتم خدمت كرد

انسھ، وارم، اسقف را بھ دست او درآمد و، با ھواداري از ھمكاري نظامي انگلستان و اسپانیا بر ضد فر
لویي دوازدھم بھ ایتالیا لشكر كشیده بود، و بیم آن میرفت . اعظم كنتربري، را بر خویشتن خشمگین ساخت

میبایست بھ ھر بھایي شده جلو گسترش قدرت فرانسھ را . كھ پاپ را بار دیگر فرمانبردار فرانسھ سازد
یات وولزي و پدرزنش، فردیناند اسپانیا، را ھنري با آنكھ در این ھنگام خواھان جنگ نبود، نظر. گرفت

تنھا آرزوي من این است كھ بر اتباع . آن چھ دارم برایم بس است: ((وي بھ جوستینیاني گفت. قبول كرد
سیاست خارجي )) ;ولي بھ دیگري نیز اجازه نمیدھم كھ مرا فرمانبردار خویش سازد; خویش فرمان رانم

ري ھشتم دعوي شاھان انگلستان را بر تاج و تخت فرانسھ بھ ارث ھن. ھنري در این عبارات مستتر است
  . برده بود، ولي میدانست كھ این دعوي بیپایھ است

، وولزي انگلستان و فرانسھ را مصالحھ داد و لویي دوازدھم را بر آن )١۵١٣(پس از پایان جنگ مھمیزھا 
م، بھ پاس خدمات وولزي در رفع خطر پاپ لئو دھ. داشت كھ با ماري، خواھر ھنري ھشتم، زناشویي كند

ھنري نیز . ارتقا داد) ١۵١۵(و سپس بھ مقام كاردینالي ) ١۵١۴(فرانسھ، وي را بھ اسقف اعظمي یورك 
شاه انگلستان كھ آزادي پاپ را ). ١۵١۵(پس از پیروزي بر فرانسھ، وولزي را صدر اعظم انگلستان كرد 

را با زناشویي مجدد خویش ناسپاسي تحملناپذیري تلقي مرھون ھمت خویش میدانست، مخالفت پاپ بعدي 
  . كرد

وي بر آن بود كھ با . پنج سال اول صدارت وولزي از درخشانترین ادوار تاریخ سیاسي انگلستان است
; ایجاد موازنھ قدرت بین امپراطوري مقدس روم و فرانسھ، صلح و آرامشي بھ سود انگلستان مستقر سازد

كھ در صورت بھ ثمر رسیدن چنین سیاستي، خود او فرمانرواي مطلق العنان اروپا  و شاید ھم گمان میكرد
خواھد شد و آرامش قاره اروپار بازرگاني انگلستان را با ھلند، كھ براي كشور وي ارزش حیاتي داشت، 

  . تضمین خواھد كرد
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، و )١۵١٨(اخت براي وصول بھ این منظور، نخست براي عقد پیمان اتحاد، با فرانسھ بھ گفتگو پرد
نامزد پسر ھفتماھھ فرانسواي اول، ) كھ پس از پدر ملكھ انگلستان شد(ماري، دختر دو سالھ ھنري ھشتم را 

ھنگامي كھ نمایندگان فرانسھ براي امضاي پیمان اتحاد و ھمكاري بھ لندن آمدند، . پادشاه فرانسھ، كرد
مینستر بھ افتخار آنان ضیافت شامي چنان وولزي در كاخ و ست. گرایش وولزي بھ زرق و برق آشكار شد

; مانند آن ھرگز بھ دست كلئوپاترا یا كالیگوال بر پا نشده بود((پرشكوه ترتیب داد كھ، بھ گفتھ جوستینیاني، 
از آزمندي و بلند .)) سراسر تاالر پذیرایي با ظروف و گلدانھاي زرین و سیمین بزرگ آرایش یافتھ بود

او آرزویھاي بلندي در سر میپروراند، و بھ آنھا دست . ا پرست میتوان چشم پوشیدپروازي این كاردینال دنی
وولزي اصرار داشت كھ شركت در این پیمان براي ھمھ آزاد باشد و از امپراطور ماكسیمیلیان اول، . یافت

را اینان نیز دعوت وي . ، و پاپ لئو دھم دعوت كرد كھ در اتحاد شركت كنند)شاه اسپانیا(شارل اول 
اراسموس، مور، و كولت، بھ گمان اینكھ جھان مسیحي سرانجام از وحدت و آرامش برخوردار . پذیرفتند

حتي دشمنان استفاده از این موفقیت و رشوھدادن بھ . شده است، از خرسندي در پوست نمیگنجیدند
بدین . ستان بگماردنمایندگان انگلستان در رم، پاپ را بر آن داشت كھ وي را بھ نمایندگي خویش در انگل

سان، وولزي بھ ریاست كلیساي انگلستان رسید و، با كرنش مدبرانھ بھ ھنري، عمال فرمانرواي انگلستان 
  . گشت

ولي یك سال بعد، زورآزمایي فرانسواي اول، و شارل اول براي رسیدن بھ فرمانروایي امپراطوري 
بود كھ در این زورآزمایي شركت كند، ولي او  ھنري نیز در این اندیشھ. مقدس، آرامش اروپا را مختل كرد

شارل، كھ بر رقیبش چیره گشتھ بود، بھ نام شارل . مرد توانگري چون فوگر نداشت كھ از وي پشتیباني كند
از عمھاش كاترین آراگوني، دختر فردیناند پنجم، كھ ) ١۵٢٠مھ (پنجم سفر كوتاھي بھ انگلستان كرده 

تان بود، دیدن كرد، و ضمنا از ماري، دختر ھنري، كھ قبال وي را نامزد اكنون ھمسر ھنري و ملكھ انگلس
پسر ارشد فرانسواي اول كرده بودند، خواستگاري كرد، بھ این شرط كھ انگلستان در آینده در برابر 

وولزي از قبول این پیشنھاد سر باز زد، ولي اعانھ مستمر امپراطور را بھ . فرانسھ از اسپانیا پشتیباني كند
  . دوكات پذیرفت و از او تعھد گرفت كھ وي را براي رسیدن بھ مقام پاپي یاري كند ٠٠٠،٧مبلغ 

بھ ) فرانسھ)) (میدان قماش زرین((كاردینال ھوشمند ھنگام مالقات سران انگلستان و فرانسھ در 
گین  در این میدان، كھ در فاصلھ). ١۵٢٠ژوئن (درخشانترین و چشمگیرترین پیروزي خویش دست یافت 

و آردر، نزدیك كالھ، قرار داشت، ھنر و روح شوالیھگري قرون وسطي در زیر اشعھ زرین خورشید 
چھار ھزار تن از نجباي انگلستان، كھ از طرف كاردینال وولزي برگزیده شده بودند، با . خودنمایي كرد

خش بر اسب سفیدي ھاي سیمین و یراقھایي بھ سبك اواخر قرون وسطي، ھمراه ھنري كھ با ریش سر جامھ
وولزي نیز با رداي ساتن سرخ فامي، كھ با . سوار بود، براي مالقات فرانسواي اول بھ میدان نامبرده آمدند

براي پذیرایي شاھان و زنان و ھمراھان آنان . جامھ فاخر شاھان برابري میكرد، ھمراه شاه انگلستان بود
ھاي نقشدار  اي پوشیده از پارچھ زربافت با پردهسریعا كاخي ساختھ، و براي مذاكرات و ضیافتھا خیمھ

. از فوارھاي شراب میریخت، و فضایي براي یك تورنواي شاھانھ آماده شده بود. برپا كرده بودند
دو . فرمانروایان فرانسھ و انگلستان در مذاكرات خویش اتحاد سیاسي و وصلت دو خاندان را تایید كردند

یش خشنود بودند، در مسابقھ نیزھبازي شركت جستند و حتي با ھم كشتي پادشاه، كھ از نتیجھ مذاكرات خو
بامداد روز بعد، فرانسوا، . و فرانسوا با بر زمین زدن شاه انگلستان صلح اروپا را بھ خطر انداخت; گرفتند

. براي دلجویي از ھنري ھشتم، بدون سالح، با مالزمان غیر مسلح خویش بھ اقامتگاه وي رفت
  . انگلستان و فرانسھ ھدایاي گرانبھایي بھ یكدیگر دادند و سوگند دوستي و وفاداري یاد كردندفرمانروایان 

در واقع ھیچ یك از آنان بھ دیگري اعتماد نداشت، زیرا، بھ گواھي تاریخ، مرداني كھ بھ فرمانروایي 
نسوا، براي ھنري ھشتم پس از ھفده روز وقت گذراني با فرا. میرسند بیش از دیگران دروغ میگویند

گفتگو با شارل، سھ و امپراطور، با راھنمایي و مراقبت وولزي، سوگند دوستي ابدي یاد كردند و تصمیم 
این توافقھاي جداگانھ . گرفتند كھ وصلت خاندان سلطنتي انگلستان با خاندان سلطنتي فرانسھ مسكوت بماند

ن ترتیب داده بود صلح و آرامش اروپا را كمتر از توافق چند جانبھاي كھ وولزي قبل از مرگ ماكسیمیلیا
با این وصف، انگلستان را ھمچنان میانجي قدرتھاي اروپایي میساخت و چنین مقامي بیش ; تضمین میكرد
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ھنري كھ از نتیجھ مذاكراتش خشنود بود، بھ پاس . از استحقاق كشوري با ثروت و قدرت انگلستان بود
ت آلبنز دستور داد كھ وولزي را بھ رھبري خویش برگزینند خدمات صدر اعظم خویش، بھ راھبان دیر سن

كاردینال من در این سفر خود متحمل مخارج بسیاري شده ((و درآمد خالص دیر را بھ او دھند، زیرا 
  . راھبان دستور شاه را اطاعت كردند، و بدین سان، در آمد وولزي با ھزینھ وي تقریبا متعادل شد.)) است

جوستینیاني وي را بھ عنوان مردي . ي از ما داراي فضایل و نقایص انساني بودوولزي بیش از بسیار
او اخالقا پاك و . توصیف كرده است)) بسیار خوبروي، بي اندازه شیرین سخن، و توانا و خستگي ناپذیر((

و  این صفات در آن روزگار از گناھان ناچیز. منزه نبود، چنانكھ دو فرزند زنازاده از خود برجاي نھاد
. ولي ھرگاه روایت اسقفي را بپذیریم، او از بیماري سیفلیس رنج میبرد. اغماض پذیر بھ شمار میرفتند

اعانات ھنگفتي ھم از فرانسوا و ھم از شارل دریافت میكرد، و آنان در دادن مستمري بھ وولزي با ھم 
روپا نیز متقابال انتظار وولزي كھ میپنداشت با سیاستش بھ اروپا خدمت میكند، از ا. رقابت میكردند

براي آنكھ انگلستان را نزد سفیران خارجي از . بیگمان، او عاشق پول و قدرت بود. خدمتگزاري داشت
ھنري . آنچھ بود ثروتمندتر جلوه دھد، بیشتر درآمد خویش را مصروف ظواھر با شكوه و آراستھ میكرد

ار بود ھزینھ زندگي و پذیراییھایش را با حقوقي بھ وولزي نمیپرداخت، و از این روي، صدر اعظم ناچ
با این حال، باورنكردني است كھ او با مبالغ ھنگفتي كھ در . درآمد كلیسایي و اعانات خارجي فراھم سازد

مقام ریاست دیر سنت آلبنز، اسقفي باث وولز، اسقفي اعظم یورك، مدیریت اسقف نشین وینچستر، و 
حق تعیین . ستر و سالزبري دریافت میكرد، باز نیازمند پول بوده باشدھمكاري با اسقفان ایتالیایي غایب وو

مناصب سیاسي و كلیسایي نیز از آن او بود، و ظاھرا، در ازاي تفویض این مناصب، پاداشي دریافت 
تاریخنویس كاتولیكي تخمین زده است كھ وولزي در اوج قدرت خویش یك سوم ھمھ درآمد . میداشت

وولزي توانگرترین و زورمندترین مرد انگلستان . بھ خویشتن اختصاص داده بود كلیساھاي انگلستان را
شاه ((اراسموس وي را . توصیف كرده است)) ھفت بار نیرومندتر از پاپ((جوستینیاني وي را . بود

براي دست یافتن بھ این مقام،دوبار بھ تكاپو . او تا مقام پاپ گامي بیش فاصلھ نداشت. میخواند)) ثاني
  . ھاي خویش، او را از گردونھ خارج كرد اخت، ولي شارل زیرك، با نادیده گرفتن وعدهپرد

كاردینال وولزي تشریفات باشكوه را ضامن بقاي قدرت میپنداشت و عقیده داشت كھ با زور میتوان بھ 
از . او ھمچنین عقیده داشت كھ مردم رفعت مقام شخص را با تشریفات او میسنجند. قدرت خو گرفتھ باشند

ھاي فاخري كھ بھ نظر او برازنده  این روي، وولزي، در مراسم رسمي و ھمگاني، خویشتن را با جامھ
نماینده مقام پاپ و شاه بودند، و نیز با كاله قرمز كاردینالي، دستكش سرخ، رداي ارغواني، و كفشھاي 

ینوكنتیوس سوم، بنجمین ھاي مروارید و سنگھاي بھادار میآراست، و گفتي پاپ ا سیمین مزین بھ دانھ
او نخستین روحاني انگلیسي بود كھ جامھ ابریشمي بھ تن . دیزریلي، و بوبرومل ھر سھ در او تجسم یافتھاند

، اسقفان و روساي دیرھا وي را )كھ بندرت بھ دست وي انجام میگرفت(ھنگام اجراي مراسم قداس . كرد
را براي اجراي آیین عشاي رباني میشست، دوكھا و گاھي نیز، ھنگامي كھ دستھاي خود ; خدمت میكردند

پانصد تن، . مالزمانش بھ انتظار فرمان وي بر دور میز زانو میزدند. و كنتھا بر دستھاي وي آب میریختند
ھمتن كورت، . كھ بیشتر آنان بزرگزاده و واالتبار بودند، در اداره و خانھاش بھ خدمت وي اشتغال داشتند

اقامتگاه خود ساخت، چنان باشكوه بود كھ وولزي آن را براي فرونشاندن رشك و كھ وي آن را بھ عنوان 
  ). ١۵٢۵(حسد شاه بھ او اھدا كرد 

: جوستینیاني بھ سناي ونیز نوشت. با وجود این، وولزي گاھي از یاد میبرد كھ ھنري شاه انگلستان است
اعلیحضرت چنین و چنان خواھند > :ھنگامي كھ تازه بھ انگلستان رسیده بودم، كاردینال بھ من گفت((

.)) من چنین و چنان خواھم كرد: و اكنون میگوید; ما چنین و چنان خواھیم كرد: اندكي بعد گفت;< كرد
ھرگاه الزم باشد از شاه و كاردینال یكي را برگزینیم، بھتر است از شاه : ((ھمین سفیر كبیر ونیزي مینویسد

بزرگان و .)) ز تقدمي كھ بھ شاه داده میشود آزرده خاطر شودچشم پوشیم، زیرا كاردینال ممكن است ا
با گذشت . سیاستمداران تا دست كم سھ بار تقاضاي مالقات نمیكردند، بھ حضور كاردینال بار نمییافتند

وي در سراسر مدت صدارت خویش تنھا یك بار پارلمنت را . زمان، كاردینال استبداد خویش را تشدید كرد
مخالفت را با تغییر، و انتقاد را با توبیخ پاسخ . شریفات قانون اساسي را نادیده میگرفتاو ت. احضار كرد
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. پولیدور ورجیل تاریخنویس نوشت كھ این شیوه فرمانروایي بھ سقوط كاردینال خواھد انجامید. میداد
كومت مخالفت با ح. وولزي وي را بھ زندان افكند، و پس از وساطت مكرر پاپ لئو دھم، آزادش كرد

  . وولزي شدت مییافت

شاید كساني كھ بھ دست وولزي توبیخ یا كنار نھاده شدند پارھاي از ضعفھاي وي را، چون گناه 
جوستینیاني . ولي كسي درباره توانایي و پشتكار وي تردید نداشت; نابخشودني، در تاریخ ضبط كرده باشند

منصبان، ادارات، و شوراھاي ونیز را بھ او ھمھ كارھایي را كھ صاحب: ((بھ سناي مغرور ونیز نوشت
بتنھایي اداره میكند و بر ھمھ امور كشور  -اعم از كارھاي كشوري و جزایي  - خود سرگرم داشتھاند 
بیطرفي و بیغرضي او، در اعمال عدالت، وي را محبوب تنگدستان و منفور .)) شخصا رسیدگي میكند

حامي دانشمندان و ھنرمندان بود و، با . دست عدالت سپرداو پس از الفرد، براي بھ . زورمندان كرده بود
غرور تنگ نظرانھ وولزي . ھاي چندي بھ دانشكده، دست بھ اصالحي مذھبي در انگلستان زد تبدیل صومعھ

در جریان فعالیتھاي شتاب آلودش دشمنان زیادي برایش بوجود آورد، و اكنون كھ او مشغول اصالح شیوه 
  . ، این دشمنان، بھ كمك معشوقھ شاه، براي سرنگوني وي توطئھ میچیدندآموزش در انگلستان بود

III  - وولزي و كلیسا  

اسقفان غایب، روحانیان دنیا پرست، راھبان كاھل و بیكاره، و  -وولزي از مفاسد كلیساي انگلستان 
حكومتي كھ آنچنان . آگاھي داشت و خود مظھر این مفاسد بود - كشیشاني كھ داراي فرزندان زنازاده بودند 

را اسقفان را شاه آرزوي اصالح كلیسا را در سر میپرورانید اكنون خود موجد فساد كلیسا بود، زی
آسایش و . برخي از اسقفان انگلستان چون مورتن، وارم، و فیشر مرداني ممتاز و توانا بودند. برمیگزید

مقام اسقفان دیگر را چنان فریفتھ و بھ خود سرگرم داشتھ بود كھ بھ اندیشھ اصالح كشیشان زیر دست خود 
 ٨٠٠٠ولي در میان ; كتر از كشیشان آلمان بودنداز نظر روابط جنسي، شاید كشیشان انگلستان پا. نبودند

 ١۴٨۶ھمین مفاسد در سال . بخش كلیسایي انگلستان صیغھداري، زنا، میگساري، و جنایت دیده میشد
.)) رسوایي كشیشان ھستي كلیسا را بھ خطر افكنده است: ((مورتن، اسقف اعظم، را بر آن داشت كھ بگوید

گفت كھ ھرزگي و تبھكاري كشیشان اسقف نشینھاي وینچستر وي  بھ وولزي ١۵١٩ریچارد فاكس در سال 
كشیشان بخشھاي كلیسایي، بھ گمان اینكھ ترفیع . را از اصالح كلیسا در زمان حیاتش نومید كرده است

مقامشان در گرو مقدار پولي است كھ گرد میآوردند، مساعي خویش را براي اخذ عشریھ تشدید كردند، و 
را بدانجا كشانیدند كھ ساالنھ یك دھم مرغ، تخم مرغ، شیر، پنیر، میوه، و دسترنج  برخي از آنان رسوایي

و ھر كسي كھ قبل از مرگ بخشي از دارایي خویش را بھ كلیسا وقف نمیكرد . دھقانان را از آنان میگرفتند
ان براي خالصھ آنكھ روحانی. و این عواقب شومي بھ دنبال داشت -با مراسم دیني بھ خاك سپرده نمیشد 

. آنكھ ھرچھ بیشتر از مردم اخاذي كنند، با دقت و پشتكار دولتھاي روزگار ما، بھ مردم مالیات میبستند
. ، معادل یك پنجم امالك انگلستان تخمین زده است١۵٠٠كاتولیك محافظھكاري دارایي كلیسا را در سال 

د و در انتظار روزي بودند تا امالك و در انگلستان نیز، چون آلمان، مردم بھ دارایي كلیسا رشك میورزیدن
دنیا پرستي  ١۵١٢كولت بھ سال . عوایدي را كھ نیاكان خداترسشان بھ كلیسا بخشیده بودند بازستانند

  : روحانیان را در مجمع كشیشان انگلستان با گزافھ گویي آشكاري چنین بیان داشت

زیرا اصالح ; را وجھھ ھمت خویش سازیدآرزو دارم كھ سرانجام بھ خاطر نام و مقامتان اصالح كلیسا 
شھر امین زانیھ ((ھمچنانكھ اشعیا گفتھ، . كلیسا ھیچ گاه چون امروز مسیح اكنون ناپاك و مكروه شده است

... و فرزندان نابكار فراواني زاییده است)) با زانیان بسیار ھمبستر شده((و بھ گفتھ ارمیا، ; ))شده است
... وت پرستي روحانیان سیماي كلیسا را چركین و آلوده نساختھ استھیچ عاملي چون دنیاداري و شھ

چھ رقابت شدیدي بین روحانیان ! اشتیاق و حرص روحانیان، براي كسب مقام و علو شان تعجب آور است
این تبھكاران كھ كلیسا را ملعبھ ھوي و ھوس ! براي بھ دست گرفتن عایدات و مقامات باالتر دیده میشود

بیشتر كشیشان خویشتن را بھ . بھ چیزي جز خوشي و منافع شخصي خویش نمیاندیشند... دخویش ساختھان
  ... بزم و سرور و شكار و گردش سرگرم داشتھ و بھ لذات این جھان دل بستھاند
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كھ بھ چیزي جز منافع شخصي خویش ... چنان در دل ما كشیشان راه یافتھ است... آز و طمع نیز 
  ... نمیاندیشیم

ولي بھ بدعتگذاري آنان بھ اندازه ناپاكي و ; لھ بدعتگذار نیز این روزھا ما را بھ ستوه آوردھاندمردان اب
  . اصالح دیني از خود شما باید آغاز شود.... تبھكاري روحانیان براي ما و مردم زیانبخش نیست

  :كولت خشمگین در جاي دیگر فریاد برمیآورد

ست كشیشان ناپاك و درماندھاي كھ در روزگار ما با وجود واي از د! ... اي مقام كشیشي! اي كشیشان
اینان از اینكھ از آغوش ناپاك زنان روسپي بھ پرستشگاه كلیسا بھ . منفور خویش جھان را انباشتھاند

  . محراب مسیح، و بھ درگاه آفریدگار روي آرند ھراسي ندارند

نار نبودند، چنانكھ مورتن، اسقف اعظم، حتي گروھي از روحانیان سرشناس و رھبران دیرھا از اتھام برك
خرید و فروش مقامات كلیسایي، سود جویي، و ((ویلیام، رئیس دیر سنت آلبنز، را بھ  ١۴٨٩در سال 
و ... ھایش درمیآمیزد در درون دیر آشكارا با زنان روسپي یا معشوقھ((متھم كرد و گفت كھ وي )) اختالس

را ((و دیر مجاور )) ماكن مقدس، حتي خود كلیسا، را بر باد دادهھا حیثیت ا با روابط شرمآورش با راھبھ
ھاي انگلستان در آن ھنگام  با این وصف، گزارشھاي اسقفان درباره صومعھ. كرده است)) فاحشھخانھ علني

مورد  ١۵٣٠تا  ١۵١٧از چھل و دو صومعھاي كھ در فاصلھ سالھاي . تصویر پاكتري بھ دست میدھند
گرفتند، پانزده دیر فاقد عیب اساسي تشخیص داده شدند، و ایرادي كھ بر بیشتر  بازرسي اسقفان قرار

ھا با صداقت و ایمان راستین،  پارھاي از صومعھ. ھاي دیگر گرفتھ شد بیانضباطي بود، نھ بیعفتي صومعھ
ھ، و بھ شیوه قرون وسطي، خویشتن را بھ نیایش خداوند، تحقیقات علمي، پرستاري از بیماران، امور خیری

برخي دیگر با استفاده از سادگي مردم، با فروش آثاري ساختگي بھ عنوان . آموزش جوانان سپرده بودند
  . وسیلھ شفابخش، دارایي مردم را میچاپیدند

ھاي ژنده  تار مو و جامھ... كمربندھاي پوسیده ... ھاي چركین پوتینھاي گندیده، شانھ((اسقفان، آناني را كھ 
بھ روایت یك . نكوھش میكردند)) ر زنان و مردان مقدس بھ مردم عرضھ میداشتندرا بھ نام آثا... 

تاریخنویس در ربع اول قرن شانزدھم، در ششصد صومعھ انگلستان، رفتار ناشایست، كاھلي و تنپروري، 
  . و بیقیدي در حفظ و نگاھداري امالك كلیسا كال رواج داشت

ھاي  از بین اینھا، تنھا راھبھ. در انگلستان وجود داشت، نزدیك بھ صد و سي راھبھخانھ ١۵٢٠در سال 
بھ گفتھ یك اسقف، ھشت راھبھخانھ كھ زنان مقیم آنھا بھ ناپاكي . چھار راھبھخانھ از سي تن تجاوز میكردند

از . و ناپرھیزگاري معروف بودند، بھ سبب مجاورت با دانشگاه كیمبریج، زیر فشار اسقفان قرار گرفتند
خانھ در اسقف نشین لینكن، كھ از آنھا بازرسي شد، شانزده تا پاك و منظم، چھار تا فاقد سي و سھ راھبھ

ایمان و انضباط، و دو تا داراي زنان ھرزه و ناپاك شناختھ شدند، و در راھبھخانھاي دیگر راھبھاي از 
ھا  دمات صومعھبا توجھ بھ اخالقیات زمان، این گونھ تخطیات طبیعي مینمود و خ. كشیشي باردار شده بود

  . در تعلیم و تربیت و دستگیري از مردم آن را جبران میكرد

یوستیس شاپوي، سفیر كبیر كاتولیك شارل پنجم در انگلستان، در . روحانیان نزد مردم محبوبیتي نداشتند
 مالیات سنگیني كھ كلیسا.)) بیشتر مردم كینھ روحانیان را بھ دل گرفتھاند: ((بھ شارل نوشت ١۵٢٩سال 

بر مردم بستھ بود، اسراف و تبذیر سران كلیسا، و دارایي و كاھلي نخست كشیشان حتي بسیاري از 
چون نایب اسقف لندن بھ اتھام قتل یكي از مخالفان . مسیحیان مومن و محافظھكار را خشمگین كرده بودند

رسي وي در ، اسقف لندن از وولزي درخواست كرد كھ از داد)١۵١۴(كلیسا تحت تعقیب قرار گرفت 
داوران لندن چنان مغرضانھ از مخالفان كلیسا ھواداري میكنند : ((دادگاه مدني جلوگیري كند، و بھ او گفت

كھ ھرگاه دادرسي بھ آنان ارجاع شود، حتي اگر منشي من چون ھابیل بیگناه باشد، بھ محكومیت وي راي 
، از چھل و ١۵٠۶در سال . پراكنده میشدند ھاي بدعتگذارانھ بار دیگر در انگلستان اندیشھ.)) خواھند داد
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پنج نفري كھ بھ اتھام مخالفت با معتقدات كلیساي كاتولیك رومي توسط اسقف لینكن جلب شده بودند، چھل و 
، اسقف لندن چھل نفر را بھ محاكمھ كشید و دو ١۵١٠در سال . سھ تن توبھ كردند، و دو تن را آتش زدند

، ھمان اسقف چھل و پنج تن ١۵٢١در سال . ري بھ معتقدات كلیسا آتش زدتن از آنان را بھ جرم ناسازگا
تاریخ، در مدت پانزده سال، سیصد و چھل و . دیگر را محاكمھ كرد و پنج تن از آنان را طعمھ آتش ساخت

از میان مواردي كھ كفر تلقي میشدند، . دو نوع از این گونھ محاكمات را در انگلستان ضبط كرده است
انكار قدرت معجزه آساي كشیشان در ; انكار تقدیس نان عشاي رباني: ھ این موارد اشاره كردمیتوان ب

انكار ارزش زیارت اماكن مقدس و شفاعت براي ; تقدیس نان عشاي رباني و بخشایش گناھان انسان
اینكھ دعا باید اعتقاد بھ ; مردگان، اعتقاد بھ اینكھ انسان تنھا با بھ جاي آوردن كارھاي نیك آمرزیده نمیشود

; اعتقاد بھ اینكھ انسان، صرف نظر از كارھاي نیكش، بھ مدد ایمان نجات مییابد; تنھا بھ درگاه خدا ادا شود
اعتقاد بھ اینكھ كتاب مقدس نھ ; اعتقاد بھ اینكھ مسیحي مومن تابع ھیچ شریعتي جز شریعت مسیح نیست

ھاي  د بھ ھمھ مردم باید زناشویي كنند و راھبان و راھبھو اعتقا; كلیسا باید یگانھ مبناي ایمان بھ شمار آید
و برخي نیز از ; ھا از جنبش اللردھا بر جاي مانده بودند برخي از این اندیشھ. پیمان تجرد خویش را بشكنند

، مخالفان جوان كلیساي كاتولیك رومي اخبار انقالب دیني آلمان ١۵٢١از سال . عقاید لوتر الھام میگرفتند
، كیمبریج جواناني پروراند كھ بعدھا از ١۵٢۵تا  ١۵٢١در خالل سالھاي . كسفرد منعكس كردندرا در آ

از آنان ویلیام تیندل، مایلز كاوردیل، ھیو التیمر، تامس بیلني، ادوارد . سران بدعتگذار انگلستان شدند
ن خویش بھ قاره گروھي از آنان از ترس جا; فاكس، نیكولس ریدلي، و تامس كرنمر را میتوان نام برد

اروپا گریختند و در آنجا رساالتي بر ضد كلیساي كاتولیك رومي چاپ كردند و پنھاني بھ انگلستان 
  . فرستادند

ظاھرا براي سركوبي این جنبش، و شاید ھم بھ منظور نمایش فضل و دانش خویش، ھنري ھشتم در سال 
. فتگانھ در برابر مارتین لوتر منتشر كردرسالھ معروف خویش را بھ نام دفاع از آیینھاي مقدس ھ ١۵٢١

بسیاري از مردم نگارش این رسالھ را بھ وولزي نسبت میدادند، و بعید نیست كھ وولزي، براي تایید 
ولي . سیاست خود در برابر رم، تدوین رسالھ و برخي از مضامین اساسي آن را بھ شاه توصیھ كرده باشد

معاصران . سالھ را نوشتھ و مطالب آن را شخصا تھیھ كرده استاراسموس عقیده داشت كھ خود شاه این ر
این رسالھ اثر نویسنده تازھكار و ناپختھاي است و بھ جاي . ما نیز در این باره با اراسموس ھمداستانند

استدالل، از مضامین كتاب مقدس و سنتھاي كلیسایي یاري جستھ و بھ توھین و ناسزاگویي بھ مخالفان 
: نري ھشتم، كھ خود چندي بعد بر ضد پاپ علم طغیان برافراشت در این رسالھ مینویسدھ. پرداختھ است

دستھاي نابكاري . ... آنان كھ اختیارات پاپ را بیجا و ظالمانھ میخوانند بھ مارھاي زھر آگین میمانند((
رمان كشیش از ف((ھیچ كیفري براي كسي كھ .)) میكوشند مسیحیان عضو كلیسا را از سر كلیسا جدا سازند

كلیسا تنھا تابع مسیح نیست و ناگزیر است از ((، زیرا ))اعظم و داور گرانمایھ سرپیچي كند سنگین نیست
مسیحیترین پادشاه ((ھنري بھ شاه فرانسھ، ملقب بھ .)) یگانھ جانشین مسیح، پاپ رم، نیز فرمان برد

از . معروف بودند، رشك میورزید)) یكشھر یاران كاتول((و ھمچنین بھ فردیناند و ایزابل كھ بھ )) جھان
ھمین روي، نماینده ھنري ھنگام تقدیم نسخھاي از رسالھ وي بھ پاپ لئو دھم، از پاپ درخواست كرد كھ 

پاپ این تقاضا را پذیرفت، و بنیانگذار . مفتخر كند)) نگھبان ایمان((ھنري و جانشینان وي را بھ نام 
  . ھاي خویش ضرب كرد پاپ دریافت داشتھ بود بر سكھ اصالح دیني در انگلستان لقبي را كھ از

شاه ... دیوانھ خشمگین((، ))االغ مھمل((او را ; بھ سبك خاص خویش بھ ھنري پاسخ داد ١۵٢۵لوتر در 
از آنجا كھ شاه منفور و پوسیده با : ((خواند و نوشت)) دروغپرداز، شاه تبھكار، و مغضوب آفریدگار

ھ فرمانرواي آسماني من ناسزا گفتھ است، بھ خود حق میدھم كھ شاه انگلیس بدخواھي و كینھتوزي تعمدا ب
ھنري، كھ چنین دشنامھایي ھرگز بھ گوشش نخورده بودند، بھ برگزیننده .)) را در پلیدي خود او مدفون كنم

لستان با آنكھ لوتر چندي بعد از شاه انگ. ساكس كھ بھ شاه انگلستان گوشزد كند كھ با شیر مردان در نیفتد
وي حتي ھنگامي كھ آشكارا با پاپ درافتاد، از . پوزش خواست، ھنري ھیچ گاه كینھ وي را از دل نراند

  . تقبیح پروتستانھاي آلمان بازنایستاد
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در ھمان سالي كھ لوتر، ھنري را . لوتر با گسترش نفوذ خویش در انگلستان بھ ھنري پاسخ دندانشكني داد
در لندن برمیخوریم كھ اعضاي آن براي پخش )) انجمن برادران مسیحي((، بھ )١۵٢۵(بھ باد دشنام گرفت 

و یا بخشھایي از آن، سراسر ھاي بدعتگذارانھ، و انتشار متن انگلیسي كتاب مقدس  رساالت لوتري، اعالمیھ
، ارندل، اسقف اعظم، كھ خاطرش از انتشار ترجمھ كتاب ١۴٠٨در سال . انگلستان را زیر پا میگذاشتند

ھاي غیر رسمي كتاب مقدس ممكن است برخي از مضامین  مقدس ویكلیف آشفتھ بود، بھ بھانھ اینكھ ترجمھ
ھاي دیني مردم را تحریف كنند، چاپ و توزیع  دیشھدشوار آن را درست تعبیر نكرده باشند و در نتیجھ ان

بسیاري از روحانیان انگلستان از مطالعھ كتاب . ھاي محلي انگلستان تحریم كرد كتاب مقدس را بھ لھجھ
مقدس توسط مردم ناخشنود بودند و میگفتند تفسیر صحیح كتاب مقدس مستلزم معلومات خاصي است، و 

كلیسا رسما با خواندن . ایجاد آشوب و بلوا دستاویز قرار گرفتھ است پارھاي از مضامین این كتاب براي
متنھاي انگلیسي كتاب مقدس كھ قبل از زمان ویكلیف ترجمھ شده بودن مخالفت نمیكرد، ولي این اجازه 
  . ضمني كامال بیمعني بود، زیرا ھیچ یك از این متنھا بھ چاپ نرسیده بود و مردم بدان دسترسي نداشتند 

انتشار یافت، داراي  ١۵٢۶و  ١۵٢۵ن رو ترجمھ عھد جدید بھ زبان انگلیسي توسط تیندل، كھ در از ای
تیندل از ھمان روزھایي كھ در دانشگاه كیمبریج تحصیل میكرد، بھ اندیشھ ترجمھ . اھمیت تاریخي است

لیسي ولي برخالف ویكلیف كھ كتاب مقدس را از روي متن التیني وولگات بھ انگ. كتاب مقدس بود
چون . برگردانده بود، او قصد داشت این كتاب را از روي متنھاي اصلي عبري و یوناني ترجمھ كند

محرومیت از شریعت خدا، یعني كتاب مقدس، بھتر از آن است كھ انسان : ((كاتولیك متعصبي بھ او گفت
دس را، بیش از آنكھ تو با ھرگاه عمرم وفا كند، كتاب مق: ((، تیندل پاسخ داد))از شریعت پاپ بي بھره ماند

یك عضو انجمن شھر لندن .)) آن آشنایي داري، بھ برزگر جواني كھ زمین را شخم میزند خواھم شناساند
شش ماه از تیندل در خانھاش پذیرایي كرد، و تیندل جوان ھمھ این مدت را با ترجمھ كتاب مقدس بھ سر 

تیندل در كولوني در . ي لوتر بھ كار خود ادامھ دادبھ وینتبرگ رفت و بھ راھنمای ١۵٢۴وي در سال . آورد
صدد برآمد تا كتاب عھد جدیدي را كھ از روي متن یوناني ترجمھ و بھ دست اراسموس تنقیح شده بود بھ 

تیندل از كولوني . ولي یكي از عمال انگلیسي مقامات این شھر را بر ضد او برانگیخت. چاپ رساند
خت،و در اینجا متن انگلیسي كتاب عھد جدید را، با دیباچھ تند و كاتولیك بھ ورمس پروتستان گری

كاثبرت . نسخھ كشور تشدید كردند ۶٠٠٠پرخاشگرانھاي كھ متضمن نظریات اراسموس ولوتر بود، در 
ھاي  تانستل، اسقف لندن، كھ مدعي بود ترجمھ تیندل داراي اغالط فاحش، و دیباچھ آن متضمن اندیشھ

ھاي موجود و آتش زدن آنھا، از افتادن این كتاب بھ  گرفت با خرید ھمھ نسخھ بدعت آمیز است، تصمیم
ھاي بیشتري از اروپا بھ انگلستان  دست مردم جلوگیري كند، ولي بھ جاي كتابھایي كھ او میسوزاند، نسخھ

الوگ خود مور در دی. میرسیدند، و مور بھ كنایھ میگفت كھ تانستل ھزینھ چاپخانھ تیندل را فراھم میكند
و مور نیز در یك ; تیندل بھ انتقادات مور پاسخ گفت). ١۵٢٨(مفصلي ترجمھ تیندل را بھ باد انتقاد گرفت 

شاه، براي پایان دادن بھ مناقشھ، خواندن . صفحھ، متقابال بھ پاسخ تیندل جواب داد ۵٧٨ردیھ، مشتمل بر 
مقارن صدور ). ١۵٣٠(اب تحریم كرد كتاب مقدس بھ زبان انگلیسي را تا ھنگام نشر ترجمھ رسمي این كت

  . فرمان شاه، دولت نیز طبع و نشر و ورود و تملك ھر گونھ كتاب بدعتآمیز را ممنوع كرد

  . ولي فیلیپ از تیندل حمایت كرد. وولزي از فیلیپ، الندگراف ھسن، درخواست كرد تیندل را بازداشت كند

تدریجا بیشتر كتاب عھد قدیم نیز بھ . ھ ادامھ دادو بھ ترجمھ اسفار خمس) ١۵٣٠(تیندل بھ ماربورگ رفت 
ولي بیاحتیاطي تیندل وي را گرفتار دست ماموران . دست تیندل و یا زیر نظر او بھ انگلیسي ترجمھ شد

  . امپراطور كرد

، با نادیده گرفتن وساطت ١۵٣۶زنداني كردند و در سال ) نزدیك بروكسل(شانزده ماه وي را در ویلوورده 
: آخرین سخن وي، طبق روایات، چنین است. مول وزیر ھنري ھشتم، زنده در آتش سوزاندندتامس كرا

تیندل آن قدر زنده ماند كھ رسالت خویش را بھ پایان رساند و .)) خدایا چشمان پادشاه انگلستان را بگشاي((
. لستان بازگویدداستان دلكش والھامبخش زندگي عیسي را بھ زبان ساده و روشن و نافذ براي برزگران انگ
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انتشار یافت، نود ) كتاب مقدس شاه جیمز(، كھ متن مجاز كتاب مقدس بھ زبان انگلیسي ١۶١١در سال 
  . درصد از برجستھترین و پرارجترین آثار كالسیك ادبیات انگلستان بھ تیندل تعلق داشت

استھ اصالح دیني وولزي، ھمان گونھ كھ از رئیس دولت و كلیسا انتظار میرفت، در برابر جنبش نوخ
وي كار آگاھاني را براي كشف پیروان عقاید بدعتآمیز، تفتیش نشریات . انگلستان نرمش و مدارا پیشھ كرد

ولي از آنجا كھ او ساكت كردن مخالفان را . مظنون، و دستگیري مخالفان آیین كاتولیك بھ كار گماشت
در سال . بھ فرمان وي در آتش سوختھ باشد خردمندانھتر از توبیخ آنان میدانست، كسي را نمیشناسیم كھ

اسقف لندن یكي از آنان را چندان ; ، سھ تن از دانشجویان آكسفرد بھ اتھام بدعتگذاري بازداشت شدند١۵٢٨
و سومي، كھ بھ وولزي ; یكي دیگر توبھ كرد و آزاد شد; در زندان نگاه داشت كھ در ھمان جا جان داد

ھنگامي كھ اسقف ایلي مجازات . مدي ماموران وولزي فرار كردتحویل داده شده بود، با اغماض ع
ھیوالتیمر، بلیغترین مصلح دیني انگلستان قرن شانزدھم، را بھ جرم تقبیح تبھكاري روحانیان از وولزي 

خواستار شد، وولزي بھ التیمر اجازه داد كاردینال وولزي خود نقشھ خردمندانھاي براي اصالح كلیسا 
او از روحانیان، بھ ویژه راھباني كھ بھ جاي خدمت بھ ((گفتھ اسقف گیلبرت برنت،  بھ. طرح كرده بود

كلیسا یا دولت، با زندگي ننگین خویش آبروي كلیسا را بر باد میدادند و باري بر دوش دولت شده بودند، دل 
ر سازمان خوشي نداشت و بر آن بود كھ بسیاري از آنان را از مزایاي خویش محروم كند و راھبان را د

ھاي بد نام كار بیسابقھاي نبود، و حتي قبل از زمان وولزي برخي از  انحالل صومعھ.)) دیگري گرد آورد
وولزي دستورھایي براي  ١۵١٩از سال . ھاي رھباني بر چیده شده بودند ھاي بدنام بھ دست فرقھ صومعھ

اجراي دستورھاي او،  در صورت -ھاي آوگوستینوسي صادر كرد  اصالح قوانین و مقررات صومعھ
وي منشي خود، تامس كرامول، . ھاي دیگر میشدند ھاي نامبرده نمونھ و سرمشق صومعھ مقررات صومعھ

. ھا را بازرسي كند و وضع آنھا را گزارش دھد را مامور كرد كھ شخصا یا توسط گماشتگانش، صومعھ
ھاي  بازرسي دقیقتر و جدیتر صومعھاین مشاھدات بعدھا كرامول را در اجراي دستورھاي ھنري، مبني بر 

از خشونت این گماشتگان، رشوھخواري آنان، و تقسیم وجوه حاصل از ارتشا . انگلستان، كارآزموده كردند
، وولزي، با اجازه پاپ كلمنس ١۵٢۴در سال . با كرامول و كاردینال وولزي شایعاتي بر سر زبانھا افتاد

ھا از ھفت تن تجاوز نمیكردند، برچید و درآمد آنھا را بھ تاسیس ھایي را كھ راھبان مقیم آن ھفتم، صومعھ
. وولزي از اینكھ توانستھ بود با استفاده از درآمد آنھا را بھ تاسیس كالج اختصاص داد. كالج اختصاص داد

ھاي برچیده شده دو كالج، یكي در زادگاه خود  وولزي از اینكھ توانستھ بود با استفاده از درآمد صومعھ
ھا، كالجھاي  سویچ و دیگري در آكسفرد، بگشاید خشنود بود و میخواست، با برچیدن تدریجي صومعھایپ

اقدامات او در . ولي گرفتاریھاي سیاسي وي را از اجراي نیات بلند و سودمندش بازداشتند. بیشتري بگشاید
یش مصادره كرد، ھا و اموال آنھا را بھ نفع خو ھا براي ھنري، كھ بعدھا صومعھ جھت اصالح صومعھ

  . دستاویز آبرومندانھاي فراھم كرد

سبب آن شاید این بود كھ وولزي در . سیاست خارجي وولزي نیز اكنون نتایج ناگواري بھ بار آورده بود
، و ھمراه شارل پنجم بھ فرانسھ )١۵٢٣و١۵٢١(صدد برآمد با جلب پشتیباني امپراطور بھ مقام پاپي رسد 

نگ بھ شكست انگلستان انجامید و انگلیسیھا متحمل زیانھاي مالي و جاني این ج). ١۵٢٢(لشكر كشید 
  . سنگیني شدند

و با ) ١۵٢٣(براي از سر گرفتن نبرد، وولزي پارلمنت را، براي نخستین بار پس از ھفت سال، گرد آورد 
 - معادل یك پنجم دارایي ھر انگلیسي غیر روحاني  - پوند بودجھ جنگي  ٠٠٠,٨٠٠تقاضاي تصویب 

پارلمنت پس از اعتراض شدید، با اخذ یك ھفتم دارایي مردم براي . نمایندگان پارلمنت را خشمگین ساخت
روحانیان نیز زبان بھ اعتراض گشودند، ولي بھ تسلیم نیمي از عواید ساالنھ . پیش بردن جنگ موافقت كرد

و فرانسواي ) ١۵٢۵(را منھزم چون خبر رسید كھ سپاھیان شارل در پاویا فرانسویان . كلیسایي رضا دادند
براي حملھ . اول را اسیر كردھاند، وولزي و ھنري تصمیم گرفتند كھ از شكست فرانسھ بھرھاي برگیرند

پوند  ۵٠وي از ھمھ انگلیسیھایي كھ درآمد آنان از . تازه بھ فرانسھ، وولزي بھ بودجھ اضافي نیازمند بود
  تجاوز میكرد درخواست ) دالر ۵٠٠٠(
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رسانیدن جنگ، و براي جلوگیري از سقوط سراسر فرانسھ بھ دست شارل، یك ششم دارایي خویش را بھ 
با این درخواست با چنان شدتي مخالفت شد كھ وولزي ناگزیر گشت طرح صلحي ارائھ . دولت واگذار كنند

، ١۵٢٧در سال ولي . براي حفظ موازنھ قدرت، وولزي با فرانسھ پیمان ھمكاري متقابل نظامي بست. دھد
اكنون كھ شارل فرمانرواي بالمنازع و . سپاھیان امپراطور رم را تسخیر و پاپ را زنداني كردند

در سال . شكستناپذیر اروپا مینمود، سیاست حفظ موازنھ قدرت وولزي در قاره اروپا عقیم مانده بود
. ، انگلستان دوش بھ دوش فرانسھ با شارل بھ جنگ پرداخت١۵٢٨

ولي كلمنس، كھ در . و ھنري قصد داشت كاترین را ترك گوید; رزاده كاترین آراگوني بودشارل براد
صورت آزادي خویش، بھ انگیزه مصالح سیاسي، پیمان زناشویي ھنري را با كاترین فسخ میكرد، اكنون 

 . در اسارت شارل بود

IV- ))پادشاه)) طالق  

، در شانزدھسالگي بھ انگلستان آمد، و در روز ١۵٠١كاترین آراگوني، دختر فردیناند، و ایزابل در سال 
آرثر در ماه آوریل سال . نوامبر ھمان سال با آرثر پانزدھسالھ، پسر ارشد ھنري ھفتم، زناشویي كرد ١۴

بعد بدرود زندگي گفت، و ھمھ مردم پنداشتند كھ با مرگ وي وصلت خاندان سلطنتي انگلستان با 
فسخ پیمان زناشویي را )) دالیل((سفیر كبیر اسپانیا از روي وظیفھ . ستفرمانرواي كاستیل از ھم گسیختھ ا

تا دو ماه پس از مرگش، رسما بھ برادر جوانترش  -پرینس آو ویلز  -و لقب آرثر ; بھ فردیناند گزارش داد
) دالر ٠٠٠,٠٠٠,۵(دوكات  ٠٠٠,٢٠٠وي . ولي خود كاترین منكر فسخ زناشویي بود. ھنري انتقال نیافت

ھنري ھفتم، كھ مایل نبود كاترین با جھیز ھنگفت خویش بھ اسپانیا . با خود بھ انگلستان آورده بود جھیز
بازگردد، و از سویي میخواست با پیوند زناشویي دوستي و اتحاد خویش را با فردیناند نیرومند حفظ كند، 

یكي از آیات كتاب مقدس . پیشنھاد كرد كاترین با ھنري، كھ شش سال از او جوانتر بود، زناشویي كند
و كسي كھ زن برادر خود را بگیرد، این : ((این گونھ زناشویي را تحریم میكرد) ٢٠.٢١سفر الویان (

خالف آن را تعلیم ) ٢۵.۵سفر تثنیھ، (كتاب مقدس در جاي دیگري .)) بیكس خواھند بود... نجاست است
او را براي خود ... برادرشوھرش... اوالد بیمرداگر برادران با ھم ساكن باشند و یكي از آنان بی: ((میدھد

و فاكس اسقف وینچستر، در صورتي با ; وارم، اسقف اعظم، با این زناشویي مخالف بود.)) بھ زني بگیرد
ھنري ھفتم مشكل را با پاپ در میان نھاد، و پاپ . زناشویي موافق بود كھ پاپ نیز آن را تجویز كند

گروھي از متشرعین، با استناد بھ تعالیم كتاب مقدس، پاپ ). ١۵٠٣(رد یولیوس دوم زناشویي را تجویز ك
صورت گرفت،  ١۵٠٣عقد رسما در سال . را براي تجویز این نیز بھ صالحیت خویش اطمینان نداشت

 ١۵٠۵در سال . ولي از آنجا كھ ھنري ھنوز بیش از دوازده سال نداشت، زناشویي آنان بھ تعویق افتاد
ولي با توجھ . د برآمد پیمان زناشویي را، كھ پدرش بھ او تحمیل كرده بود، فسخ كندشاھزاده ھنري درصد

، شش ھفتھ پس از ١۵٠٩بھ مصالح سیاسي انگلستان بھ این وصلت تن در داد، و مراسم زناشویي در سال 
  . جلوس ھنري بر اریكھ فرمانروایي انگلستان، صورت گرفت

سال بعد پسري بھ دنیا . فرزندي زایید كھ در كودكي درگذشت، كاترین )١۵١٠ژانویھ  ٣١(ھفت ماه بعد 
ھنري شادمان شد كھ فرزند ذكورش وارث تاج و تخت انگلستان خواھد گشت و دودمان تئودور ; آورد

دومین و سومین پسر كاترین . ادامھ خواھد یافت، ولي چند ھفتھ بعد این فرزند نیز چشم از جھان فروبست
مرگ فرزندان كاترین ھنري را بھ این اندیشھ انداخت كھ ). ١۵١۴و  ١۵١٣(نیز پس از والدت مردند 

ماري را،  ١۵١۶كاترین بیچاره از پاي ننشست و سرانجام در سال . زنش را بھ علت ناتواني طالق گوید
اكنون كھ او : ((ھنري با زنش بر سر مھر آمد و گفت. كھ پس از پدر ملكھ انگلستان شد بھ جھان آورد

كاترین  ١۵١٨در سال .)) ییده است، پس از او، بھ رحمت آفریدگار پسري بھ جھان خواھد آورددختري زا
از آنجا كھ ماري دو سالھ نامزد پسر شاه فرانسھ بود، مردم انگلستان بیمناك . فرزند مرده دیگري زایید

تخت انگلستان  بودند كھ ھر گاه كاترین پسري نزاید، ھمسر آینده ماري، پادشاه فرانسھ و وارث تاج و
  . خواھد شد و این كشور را یكي از ایاالت فرانسھ خواھد ساخت
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دوكھاي نورفك، سافك و با كینگم امیدواتر بودند كھ با فسخ نامزدي ماري از افتادن تاج و تخت انگلستان بھ 
كرد كھ  دیوك آو باكینگم در این باره چندان سخن گفت و آنچنان پافشاري. دست فرانسویھا جلوگیري كنند

ھنري با ترس ابراز میكرد كھ چون با توافق ). ١۵٢١(سرانجام بھ جرم خیانت سرش را از تن جدا كردند 
از این روي، نذر كرد كھ ھرگاه خداوند . پاپ از فرمان خدا سرپیچي كرده، مغضوب آفریدگار شده است

ھمھ امید ھنري بھ  ١۵٢۵ال ولي كاترین دیگر باردار نشد، و در س. پسري بھ او دھد، با تركان بجنگد
  . داشتن وارث ذكور از كاترین از میان رفت

وي اكنون سي و چھار سالھ، و در بحبوحھ . ھنري دیر زماني بود كھ مھر كاترین را از دل رانده بود
حرارت جواني بود، در صورتي كھ ھمسرش چھل سال را پشت سر نھاده بود و چھرھاش نیز پیرتر از 

ین ھیچگاه زن دلكشي نبود، ولي اینك بیماري ممتد و ناكامي فراوان تن و روان وي را كاتر. سنش مینمود
او زن دانشمند و روشنفكري بود، ولي كمتر مردي است كھ بھ خاطر علم و دانش بھ . درھم شكستھ بود
ھ در كاترین، گذشتھ از این، ھمسر باوفایي بود و، پس از اسپانیا، شوھرش را از ھر آنچ. زنش مھر ورزد

وي، كھ خود را نماینده اسپانیا میدانست، شوھرش را بھ دوستي و . جھان بود بیشتر دوست میداشت
از  ١۵١٩بھ سال . در ماونتجوي، دوست اراسموس، دل باخت. ھمدستي با فردیناند و شارل ترغیب میكرد

در . نشین خود كنداو داراي پسري شد كھ وي را دوك ریچمند و سامرست كرد، و بر آن بود كھ او را جا
سر جورج تراكمورتن وي را . ، در دام عشق زن دیگري بھ نام مري بولین گرفتار گشت١۵٢۴سال 

  . حضورا متھم كرد كھ با مادر مري نیز رابطھ نامشروع دارد

قانون غیر مدون زمان بھ فرمانروایان اجازه میداد كھ اگر زناني را بھ خاطر مصالح سیاسي، نھ از روي 
  . لباختگي، بھ ھمسري برگزیدند، بتوانند با زنان دیگر درآمیزندعشق و د

پدر .، یا شاید قبل از آن، ھنري از مري دل بركند و مھر خواھر وي، ان، را بھ دل گرفت١۵٢٧در سال 
مادرشان از خانواده اشرافي ھاروارد . آنان، سر تامس بولین، بازرگان سرشناس و از مقربان شاه بود

و او در اینجا نخست ; ان را براي ادامھ تحصیل بھ پاریس فرستادند. ر دیوك آو نورفك بودانگلستان و دخت
بھ دربار ملكھ كلود، و سپس بھ دربار مارگریت دو ناوار راه یافت، و شاید نزدیكي بھ مارگریت وي را بھ 

ر سیزدھسالھ چابك بھ او، كھ در آن ھنگام دخت)) میدان قماش زرین((آیین پروتستان متمایل كرد ھنري در 
وي . و ندیمھ ملكھ كاترین شد) ١۵٢٢(ان در پانزده سالگي بھ انگلستان بازگشت . و زنده دلي بود، برخورد

با جثھ ریز و كوتاه، چھره سبزه، دھان فراخ، و گردن بلندش از زیبایي ظاھر بھرھاي نداشت، ولي چشمان 
ھگوییش ھنري را چون مردان دیگر فریفتھ او سیاه نافذ، گیسوي خرمایي، و مھرباني و خوشدلي و بذل

، عاشق بیقرار او )ارل آو نور ثامبرلند آینده(مردان سرشناسي، تامس وایت شاعر و ھنري پرسي . كردند
دشمنانش شایع ساختھ بودند كھ وي قبل از آنكھ بھ شاه تقرب جوید، با پرسي زناشویي كرده است، . بودند

از اینكھ ھنري كي بھ او دل باخت آگاھي . ن شایعھ باشد در دست نیستولي دلیلي كھ گواه بر درستي ای
  . میباشد ١۵٢٧ھاي عاشقانھ موجود شاه بھ او ژوئیھ  تاریخ نخستین نامھ. درستي نداریم

، كھ ان بیش از ١۵١۴آیا دلبستگي بھ ان بود كھ ھنري را بھ ترك كاترین وا داشت بیگمان ھنري از سال 
، كھ ١۵٢۴ولي این اندیشھ را تا سال . ن اندیشھ بوده است كھ كاترین را طالق دھدھفت سال نداشت، بھ ای

بھ گواھي قراین موجود، شاه در . بھ گفتھ خود رابطھ ھمسري را با كاترین گسیخت، بھ تعویق انداخت
، كھ در آن ھنگام مدتھا از آشنایي وي با ان میگذشت، تصمیم گرفت براي فسخ پیمان ١۵٢٧مارس 
، كھ قصد ١۵٢٧وولزي ھنگام سفرش بھ پاریس، در ژوئیھ . ي خویش با كاترین چارھاي بیندیشدزناشوی

داشت رنھ، دختر لویي دوازھم، را بھ ھنري نزدیك سازد، ظاھرا از نیت ھنري در باب ازدواج با ان آگاه 
اوت  ١۶ا در نخستین سندي كھ از این قصد ھنري بھ دست داریم نامھاي است كھ سفیر كبیر اسپانی. نبود

بھ شارل پنجم نوشتھ و در آن اشاره كرده است كھ در لندن گفتھ میشود كھ ھرگاه شاه كاترین را  ١۵٢٧
ھنري و ان در گرینیچ در دو آپارتمان مجاور،  ١۵٢٧طالق گوید، دختر سر تامس بولین را بھ زني خواھد 

را بر آن داشتھ باشد كھ براي اجراي  بعید نیست كھ آشنایي ھنري با ان شاه. در زیر یك سقف، میزیستند
آنچھ بیش از ھر عاملي ھنري را بھ اندیشھ جدایي از كاترین انداخت آرزوي داشتن . نیت خویش شتاب كند
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مردم انگلستان نیز، كھ ھنوز خاطره تلخ زد و . پسري بود كھ وارث بالمنازع تاج و تخت انگلستان شود
از یاد نبرده ) ١۴٨۵ ١۴۵۴(تصاحب تاج و تخت انگلستان خورد دو خاندان یورك ولنكستر را براي 

اكنون چھل و دو سال از سلطنت خاندان تودور سپري میشد، و ادامھ . بودند، آرزویي جز این نداشتند
فرمانروایي بدون نزاع و خونریزي این خاندان ھنگامي میسر بود كھ ھنري از ھمسر قانوني خویش داراي 

ري حتي اگر بھ ان برنخورده و بھ او دل نباختھ بود، باز كاترین را ترك از این روي، ھن. پسري شود
  . میگفت، بھ امید آنكھ از ھمسر آیندھاش صاحب وارث ذكور شود

وولزي درباره لزوم جدایي ھنري از كاترین با شاه ھمعقیده بود، و بھ او اطمینان میداد كھ پاپ متاركھ آنان 
كھ مصالح كشوري اقتضا میكرد، صالحیت داشت پیمان زناشویي را پاپ در جایي . را تایید خواھد كرد

فسخ كند، و فسخ پیمان زناشویي توسط پاپھا بیسابقھ نبود، ولي كاردینال پر مشغلھ در محاسبات خویش دو 
و ; یكي آنكھ نمیدانست ھنري، بھ جاي رنھ، با ان زناشویي خواھد كرد: عامل احتمالي را از یاد برده بود

ھ بھ یاد نداشت پاپي كھ میبایست جدایي ھنري را از كاترین تجویز كند اكنون خود زنداني دیگر آنك
احتماال شارل مادامي كھ عمھاش بھ جدایي خویش از . امپراطوري بود كھ كینھ ھنري را بھ دل داشت

وجب ھنري تن در نمیداد و، بیش از آن، در صورتي كھ زناشویي مجددي آنچنانكھ وولزي در نظر داشت م
آغاز اصالح دیني در . پیوند انگلستان با فرانسھ میشد، پاپ را از تایید جدایي ھنري از كاترین باز میدانست

انگلستان بیش از آنكھ مرھون دلبستگي ھنري بھ ان باشد، معلول مخالفت لجوجانھ كاترین و شارل با 
و امپراطور كاتولیك پاپ را بر  ملكھ كاتولیك انگلستان. آرزوي مشروع ھنري بھ داشتن وارث ذكور بود

ولي موجد اصلي اصالح كلیساي انگلستان . آن داشتند كھ انگلستان را از كلیساي كاتولیك رومي جدا كند
. فزوني قدرت فرانرواي انگلستان بود كھ مداخالت پاپ را در امور كشور خویش نمیتوانست نادیده بگیرد

  . اترین، اصالح دیني را در انگلستان دامن زداین عامل، بیش از پافشاري ھنري براي ترك ك

. ھنري میگفت كھ سفر گابریل دو گرامون بھ انگلستان عزم وي را براي جدایي از كاترین راسختر ساخت
براي گفتگو درباره زناشویي شاھزاده ماري با پسر شاه فرانسھ بھ  ١۵٢٧گابریل دوگرامون، كھ در فوریھ 
ودن ماري را پیش كشید، زیرا عقیده داشت كھ زناشویي ھنري با كاترین انگلستان رفت، مسئلھ مشروع نب

با موازین كتاب مقدس سازگار نبوده و حتي پاپ صالحیت نداشتھ است كھ موازین كتاب مقدس را نقض 
تا جایي كھ خبر (و ) ١۵٢٨(بعضي را عقیده بر این گفتگو بھ دولت فرانسھ نیز گزارش داده شد . كند

نیز آن را انكار نكرده، و كوشیده است پاپ كلمنس را اقناع كند كھ پافشاري ھنري براي گرامون ) داریم
 ٢٩(شارل بھ سفیر كبیر خویش در انگلستان اطالع داد . فسخ پیمان زناشویي با كاترین مشروع و بجاست

  . كھ اجازه نخواھد داد كلمنس درخواست ھنري را اجابت كند) ١۵٢٧ژوئیھ 

او با آنكھ . سھ بود كھ شنید ھنري تصمیم گرفتھ است بھ جاي رنھ با ان زناشویي كندوولزي ھنور در فران
دلتنگي خویش را از این تصمیم شاه پنھان نمیكرد، براي فسخ پیمان زناشویي ھنري با كاترین از تالش باز 

  . نایستاد

یكي از . رستادمنشي خود ویلیام نایت را با دو درخواست نزد پاپ زنداني ف ١۵٢٧ھنري در پاییز 
درخواستھاي ھنري این بود كھ كلمنس، با توجھ بھ نامعتبر بودن زناشویي وي و بیمیلي كاترین بھ جدایي 

ھنري در آخرین لحظھ فرستاده . از او، بھ شاه انگلستان اجازه دھد كھ دو زن بھ نكاح خویش درآورد
  . خویش را از تسلیم این تقاضا بھ پاپ بازداشت

با توجھ بھ این، درشگفتیم كھ شاه، سھ سال . نگام ھنري از قصد خویش عدول كرده بودظاھرا در این ھ
بھ مضمون  ١۵٣٠سپتامبر  ١٨بعد، از یكي از گماشتگانش در رم بھ نام جوواني كاسالھ نامھاي در تاریخ 

اشتھ پاپ سھ روز قبل محرمانھ بھ من اطالع داد كھ اعلیحضرت میتوانند دو زن د: ((زیر دریافت داشت
دومین درخواست ھنري شگفتآور مینماید، زیرا از پاپ اجازه خواستھ بود با زني كھ وي با .)) باشند

پاپ این درخواست را نیز، بھ شرط آنكھ پیمان زناشویي ھنري با . خواھرش ھمبستر شده بود زناشویي كند
كلمنس نھ . را فسخ كند با وجود این، پاپ نمیتوانست شخصا زناشویي ھنري. كاترین فسخ شود، پذیرفت
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در پایان سال . تنھا از شارل میترسید، بلكھ نمیخواست اذعان كند كھ سلف وي مرتكب اشتباه شده است
، ھنري از كلمنس درخواست كرد بھ وولزي و یكي دیگر از نمایندگان پاپ اجازه دھد كھ در ١۵٢٧

آوریل  ١٣(این درخواست را پذیرفت  كلمنس. انگلستان بھ اعتبار زناشویي وي با كاترین رسیدگي كنند
، كاردینال كامپدجو را بھ نمایندگي خویش بھ انگلستان فرستاد، و در نامھ محرمانھاي بھ وولزي و )١۵٢٨

ظاھرا، پس از آنكھ شاه انگلستان بھ . ھنري اطمینان داد كھ نظر نمایندگان خویش را معتبر خواھد شمرد
ارل اعالن جنگ داد و تعھد كرد كھ پاپ را از اسارت امپراطور و بھ ش) ١۵٢٨ژانویھ (فرانسوا پیوست 

  . برھاند، كلمنس با ھنري بر سر مھر آمد

شارل چون از این واقعھ مطلع شد، اعتراض كرد و ظاھرا از بایگاني اسناد اسپانیا سندي براي كلمنس 
لزي میخواھند آن را كھ اینك ھنري و وو -فرستاد كھ طي آن یولیوس دوم ازدواج ھنري و كاترین را 

كلمنس، كھ دیگر رمقي برایش باقي نمانده بود، فورا دستوري براي . بیاعتبار جلوه دھند معتبر خوانده بود
اگر چنین صدمھ ... بدون مشورت قبلي، راي نھایي را اعالم نكنید((كامپدجو فرستاد و از او خواست، كھ 

.)) تا حد امكان راي نھایي را بھ تعویق بیندازید.. .عظیمي بھ امپراطور وارد شود، ھمیشھ نابود میشود
. ، كوشید تا كاترین را بھ عزلت در یك راھبھخانھ وادارد)١۵٢٨اكتبر (كامپدجو پس از ورود بھ انگلستان 

براي ھنري . كاترین پیشنھاد وي را بھ این شرط پذیرفت كھ ھنري نیز متقابال قیود رھبانیت را گردن نھد
با وجود این، ھنري حاضر شد سوگند . اگوارتر از فقر و اطاعت و پاكدامني نبودچیزي دشوارتر و ن

. رھبانیت یاد كند، بھ شرطي كھ پاپ وعده دھد ھر وقت او تقاضا كرد، وي را از سوگند رھباني آزاد كند
ھنري  كھ) ١۵٢٩فوریھ (كامپدجو از تسلیم این پیشنھاد بھ پاپ سر باز زد و بھ جاي آن بھ پاپ گزارش داد 

عشق سوزان وي بھ ان توصیف ناپذیر : ((او در نامھاش بھ پاپ نوشت. قصد دارد با ان زناشویي كند
او حتي یك ساعت تاب تحمل فراق وي را . ھنري چیزي جز او نمیبیند و بھ چیزي جز او نمیاندیشد. است
، مرا سخت دلتنگ و وقوف بھ اینكھ ھستي شاه و سرنوشت كشور او در گرو این عشق آتشین است. ندارد

سربازان . با پیروزي سپاھیان امپراطور، پاپ با پیشنھاد ھنري بناي مخالفت نھاد.)) اندوھگین كرده است
فرانسھ، كھ ھزینھ آنان را ھنري فراھم میكرد، در جنگ ایتالیا منھزم شدند، و ھزیمت آنان پاپ را بیش از 

رمانروایان مدیچي را، كھ كلمنس با خانواده آنان پیوند فلورانس ف. پیش تابع و فرمانبردار امپراطور ساخت
سرنوشت . و نیز، با استفاده از ناتواني پاپ، راونا را از ایاالت پاپي جدا كرد. نزدیك داشت، از خود راند

  . پاپ اكنون كامال بھ دست امپراطور افتاده بود

تصمیم راسخ گرفتھام كھ تا : ((گفت ١۵٢٩ژوئن  ٧خود كلمنس بھ این واقعیت آگاه بود، چنانكھ در روز 
را با امپراطور )) پیمان بارسلون((ژوئن ھمان سال، وي  ٢٩در .)) ھنگام مرگ از امپراطور پشتیباني كنم

امضا كرد كھ در آن شارل وعده داده بود فلورانس را بھ خاندان مدیچي، و راونا را بھ پاپ بازگرداند و بھ 
قید شده بود كھ پاپ مجاز نیست بھ رغم میل كاترین پیمان زناشویي وي ولي در این پیمان . وي آزادي دھد

اوت، فرانسواي اول پیمان كامبره را امضا كرد، كھ ایتالیا و پاپ را عمال  ۵در روز . را با ھنري فسخ كند
  . تابع و فرمانبردار امپراطور میساخت

تھ بود، با وولزي براي رسیدگي بھ ماه مھ كامپدجو، كھ بیش از حد جریان را بھ تعویق انداخ ٣١در 
كاترین، كھ قبال بھ رم متوسل شده بود، بھ صالحیت دادگاه اعتراض . دادخواست شاه دادگاھي تشكیل دادند

كاترین خویشتن را بھ . ژوئن شاه و ملكھ ھر دو در دادگاه حضور یافتند ٢١با وجود این، در روز . كرد
وي درد و رنج مشتركشان، . ست كھ از طالق وي چشم پوشدپاي شاه انداخت و تضرع كنان از او خوا

وفاداري كامل خود بھ شاه، و شكیبایي خویش را ھنگامي كھ شاه وقت خود را با ورزش دور از شھر 
و سپس . میگذرانید بھ ھنري یادآور شد و خدا را گواه گرفت كھ ھنگام زناشویي با ھنري باكره بوده است

از خود رنجانده است ھنري وي را از زمین بلند كرد و گفت كھ آرزویي جز از شاه پرسید كھ كي او را 
ھنري سپس دادخواست كاترین . سعادت و شادكامي خانواده خود ندارد، و آنچھ خاندان سلطنتي و ملت است

كاترین با . را از پاپ، از آن روي كھ كلمنس دست نشانده بیاراده امپراطور بود بیجا و تحملناپذیر خواند
اسقف فیشر با دفاع از حق ملكھ، شاه را . شمان اشكبار بیرون رفت و دیگر در دادگاه شركت نكردچ

شاه از دادگاه خواست كھ نظر نھایي خویش را ھر چھ زودتر اعالم كند، . برخویشتن خشمگین ساخت
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 ٢٣(ترك گفت كامپدجو با تردستي دفعالوقت كرد، و سپس بھ بھانھ استفاده از تعطیل تابستاني دادگاه را 
ھنري كھ . كلمنس براي عدول از دادن راي نھایي، خواستار رسیدگي بھ آن در رم شد). ١۵٢٩ژوئیھ 

اكنون حشم كاترین را بیش از پیش بھ دل گرفتھ بود، پیوند خویش را با او گسیخت و آشكارا با ان بھ 
انگلستان بیرون فرستاده است، ظاھرا بیش از ھفده نامھ عاشقانھاي كھ كامپدجو از . خوشگذراني پرداخت

آن، كھ با طبع مردان و . و اكنون در میان ذخایر ادبي كتابخانھ واتیكان جاي دارند، متعلق بھ ھمین دورھاند
. ھاي خویش شاه را بھ وصال خویش دلخوش سازد شاھان آشنا بود، ظاھرا تا این ھنگام میكوشید با عشوه

ي وي سپري میشود و كاردینالھا، با نادیده گرفتن آرزوي دختري ولي اكنون زبان بھ شكایت گشود كھ جوان
او بیش از ھمھ وولزي را بھ . بھ زناشویي با مردي نیكبخت، در احقاق حق قانوني شاه كوتاھي میكنند

  . سستي و كوتاھي متھم میكرد، و شاه نیز با وي ھمعقیده بود

د، از ھیچ كوششي براي برآوردن آرزوي ھنري وولزي با آنكھ از قصد شاه بھ زناشویي با ان خشنود نبو
او براي رشوه دادن بھ كاردینالھا پول گزافي بھ رم فرستاد، ولي شارل، عالوه بر پول، . فرو گذار نكرد

وولزي براي ارضاي شاه حتي زناشویي وي را با دو زن تجویز كرد، . لشكري نیز بھ رم گسیل داشت
با اینھمھ، وولزي میدانست كھ ان و بستگان . ھ عمل مشابھي دست زدھمان گونھ كھ لوتر نیز چند سال بعد ب

از این رو، درصدد برآمد كھ با دادن ھدایاي گرانبھا ان را با خود . زورمندش براي برانداختن او در تالشند
بر سر مھر آورد ولي بھ تعویق افتادن فسخ پیمان زناشویي ھنري با كاترین، ان را بر وولزي خشمگینتر 

او دریافتھ بود . وولزي از ان چون دشمني یاد میكرد كھ شب و روز بھ اندیشھ نابود كردن اوست. تساخ
و ; كھ پس از فسخ پیمان زناشویي ھنري با كاترین، ان ملكھ انگلستان خواھد شد و وي را نابود خواھد كرد

كوتاھي از مقام خویش بركنار ھر گاه تشبثات وي در این زمینھ بینتیجھ بمانند، شاه وي را بھ گناه سستي و 
  . خواھد كرد و خواستار حسابرسي دقیقي براموال دوران صدارتش خواھد شد

سیاست خارجي وولزي عقیم مانده بود و روگرداني او از . ناخشنودي ھنري از صدراعظمش بیجھت نبود
اكنون كمتر كسي در  .شارل و پیوندش با فرانسھ زیانھاي بس سنگیني براي انگلستان بھ بار آورده بودند

روحانیان از فرمانروایي . بنیكي یاد میكرد. انگلستان از كاردینالي كھ روزي مرد مقتدر كشور بود
مردم، كھ فرزندان و دارایي خویش را ; ھاي بیشتري بھ دست او منحل شوند خودسرانھ وي بیزار صومعھ

بازرگانان، كھ خصومت وولزي با ; داشتنددر جنگھاي بیھوده و بینتیجھ از دست داده بودند، از او نفرت 
و نجبا، كھ اخاذي و نخوت زننده ; شارل داد و ستد آنان را با فالندر مختل كرده بود، بھ او كینھ میورزیدند

سفیر كبیر فرانسھ در گزارش . و دارایي روزافزون وولزي آنان را آزرده بود، دشمني وي را بھ دل داشتند
برآنند كھ پس از مرگ یا سقوط وولزي ((ت كھ گروھي از نجباي كشور نوش) ١۵٢٩اكتبر  ١٧(خویش 

جامھفروشان شھر .)) خویشتن را از سلطھ كلیسا برھانند و دارایي كلیسا و ثروت وولزي را بھ غنیمت برند
  . كنت میگفتند كھ كاردینال را باید بر قایق سوراخداري نشاند و روانھ دریا كرد

ادعا نامھاي بر ضد وولزي تنظیم  ١۵٢٩اكتبر  ٩یكي از وكالي شاه در روز . ھنري زیر كتر از این بود
)) اخطار قبلي((كرد و وي را متھم ساخت كھ، با استفاده از اختیارات خویش در مقام نمایندگي پاپ 

را، كھ اتباع انگلستان را در صورت آوردن توقیعات پاپي بھ انگلستان بھ ضبط اموال محكوم ) ١٣٩٢(
وولزي، با . و او را براي پاسخگویي بھ این اتھام بھ دادگاه سلطنتي احضار كرد; ض كرده استمیكرد، نق

آنكھ بھ درخواست خود شاه بھ نمایندگي پاپ در انگلستان گماشتھ شده بود و از اختیارات خویش در این 
شاه بھ محكومیت  میدانست كھ در صورت حضور در دادگاه، داوران. مقام بیشتر بھ نفع شاه استفاده میكرد

از این روي عریضھاي حاكي از اطاعت و سرسپردگي بھ شاه نوشت و بھ خطاھاي . وي راي خواھند داد
سپس از راه . خویش اعتراف كرد و در ضمن از شاه تقاضا كرد كھ خدمات صادقانھ وي را نیز از یاد نبرد

وولزي پس از دریافت این پیام، بر . رسید در پتني پیام دوستانھاي از شاه بھ او. رود تمز لندن را ترك گفت
ھنري كاخ گرانبھاي وولزي در وایتھال را تصرف كرد، ولي اسقفي اعظم . خاك افتاد و خدا را سپاس گفت

یورك و اشیا و لوازم بسیاري را بھ او واگذاشت كھ براي حمل آنھا، بھ مقر اسقف اعظم نشین تازه وولزي، 
پس از سقوط وولزي، دیوك آونورفك نخست وزیر، و تامس مور . بودارابھ مورد نیاز  ٧٢اسب و  ١۶٠

  ). ١۵٢٩نوامبر .(صدر اعظم انگلستان شد

pymansetareh@yahoo.com



قریب یك سال، كاردینال بخت برگشتھ با پارسایي و وظیفھشناسي شایان ستایشي مسئولیت تازه خویش را 
ت، و چون داور معتمدي وي مرتبا بھ كلیساھا سركشي میكرد، بھ ترمیم آنھا ھمت میگماش. بھ دوش گرفت

محبوبیت وي در شمال انگلستان بدانجا رسید كھ یكي از اھالي یوركشر . بھ اختالفات مردم رسیدگي میكرد
آیا كسي بھ اندازه عالیجناب كاردینال قبل از آنكھ بھ شما آیند، از محبوبیت محروم بود، و آیا اكنون : ((گفت

با . لي با فرونشستن بیم مرگ، بلندپروازي وولزي بازگشتو)) كسي را محبوبتر از ایشان میتوان یافت
ھا از میان رفتھاند، اما گزارشي  این نامھ; یوستیس شاپوي، سفیر امپراطور در انگلستان، بھ مكاتبھ پرداخت

از ... از پزشك كاردینال نامھاي داشتم كھ در آن مینویسد كھ كاردینال: ((از شاپوي بھ شارل حاكي است
دوك نورفك، كھ از . یعني بھ تكفیر، تعرض، و ایجاد جنگ داخلي مبادرت كند)) دارد تا جویدپاپ انتظار 

این مكاتبات بویي برده بود، پزشك وولزي را بازداشت كرد و، بھ وسیلھاي كھ دانستھ نیست، از او 
سفیر  ھاي منتسب بھ صحت نامھ. اعتراف گرفت كھ كاردینال پاپ را بھ تكفیر ھنري تشویق میكرده است

شارل و پزشك وولزي، و اینكھ پزشك كاردینال در صورتي كھ چنین نامھاي نوشتھ باشد، تا چھ اندازه نظر 
بھ ھر حال فرمان بازداشت وولزي از طرف ھنري . وولزي را منعكس كرده است، بر كسي روشن نیست

  . یا نخست وزیر او صادر شد

 ۴(انوادھاش وداع گفت و بھ سوي لندن رھسپار شد وولزي بیآنكھ بھ بازداشت خویش اعتراض كند، با خ
سربازان شاه، كھ مامور بازداشت او . بیماري اسھال در شفیلد پارك وي را بستري كرد) ١۵٣٠نوامبر 

ولي پس از دو روز راھپیمایي، چنان ; وولزي ھمراه سربازان بھ راه افتاد. بودند، در اینجا بھ او برخوردند
وولزي در اینجا خطاب . سربازان مراقب اجازه دادند در دیر لستر بستري شودضعفي بھ او دست داد كھ 

بھ فرمانده سربازان شاه، سرویلیام كینگزتن، سخني گفت كھ كوندیش آن را روایت، و شكسپیر از آن 
ھرگاه بھ ھمان سرسختي و پشتكاري كھ شاه را خدمت كردم خدا را خدمت میكردم، : ((استقبال كرده است

، در پنجاه و پنج ١۵٣٠نوامبر  ٢٩سرانجام وولزي در روز .)) وزگار پیري مرا از خود نمیراندوي در ر
  . سالگي، در دیر لستر چشم از جھان فرو بست

  فصل بیست و چھارم

  

  ھنري ھشتم و تامس مور 

١۵١- ٢٩۵٣۵   

I -  پارلمنت اصالح دیني  

كھ در  -نجباي عضو مجلس اعیان، و بازرگانان عضو مجلس عوام  -نمایندگان طبقات با نفوذ انگلستان 
بھ كاھش دارایي كلیسا و لزوم ادامھ داد و ستد ) ١۵٢٩نوامبر  ٣(پارلمنت در وستمینستر گرد آمده بودند 

نچھ از پارلمنت گذشت لزوم آ. با فالندر راي دادند و آرزوي شاه را بھ داشتن فرزند ذكور تایید كردند
زناشویي شاه را با ان بولین، كھ نزد مردم زني ماجراجو شناختھ شده بود، تایید نمیكرد، و ھمچنین مردم را 

طبقات فرودست جامعھ انگلستان، كھ نفوذ سیاسي نداشتند، با جدایي . از ھمدردي با كاترین باز نمیداشت
ھنري . اتولیكنشین شمالي بیچون و چرا از پاپ فرمان میبردندھنري از كاترین مخالف بودند، و ایاالت ك

با اعمال محافظھكاري در ھمھ شئون زندگي، جز كوتاه ساختن دست پاپ از امور داخلي انگلستان، موقتا 
احساسات ملي، كھ در انگلستان نیرومندتر و دامنھدارتر از آلمان بود، شاه را در . مخالفان را خاموش كرد

حتي روحانیان كھ از رھبري كلیسا بھ دست شاه بیمناك بودند آرزو داشتند . اپ یاري میكردمبارزه با پ
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در حدود سال . گریبان خویش را از سلطھ پاپي كھ آشكارا سرسپرده سیاست دولت بیگانھاي بود برھانند
آن ، شخصي بھ نام سایمن فیش رسالھاي در شش صفحھ منتشر كرد، كھ ھنري بدون اعتراض علني ١۵٢٨

در این رسالھ كھ البھ در یوزگان نامیده میشد، از . را خواند، و مردم انگلستان بگرمي از آن استقبال كردند
  : شاه درخواست شده بود كھ ھمھ دارایي كلیساي انگلستان، یا قسمتي از آن، را مصادره كند

ھا،  ان، روساي صومعھاسقف... در زمان نیاكان شریف اعلیحضرت، در یوزگان پاك و كاھل و خانھ بدوش
شماسھا، شماسھاي اعظم، اسقفیاران، كشیشان، راھبان، كانتھا، فرایارھا، آمرزشنامھفروشان، و ماموران 

بدون تن دادن بھ كار (این تبھكاران كاھل را، كھ . بھ قلمرو فرمانروایي اعلیحضرت رخنھ كردند... احضار
علیحضرت را بھ یغما بردھاند، چگونھ میتوان با دریوزگي بیش از یك سوم دارایي كشور ا) و زحمت

بدین نیز اكتفا نكرده، یك دھم . برشمرد اینان بھترین اراضي و امالك كشور را از آن خویش كردھاند
آري، آنان با ... ھا، اختصاص دادھاند ھا، پشمھا، كره اسبھا، گوسالھ ھا، علوفھ غالت، مرغزارھا، چراگاه

ع خویش دل بستھاند كھ زنان تنگدست ناگزیرند كھ از ھر ده تخممرغ چنان خست و تنگنظریي بھ مناف
زماني . خویش یكي را بھ آنان دھند، و گرنھ از آنچھ در عھد قیام مسیح بھ آنان تعلق میگیرد محروم میشوند

كھ با یك ساعت ھمخوابگي با فرایارھا، راھبان، و كشیشان، چندین برابر دستمزد یك روزكار بھ دست 
  دام زن مایل بھ كاركردن استمیآید ك

نجبا و بازرگانان، كھ خواھان مصادره امول كلیسا بھ نفع جامعھ بودند، ظاھرا تھمتھاي گزاف آمیزي را كھ 
این آقایان : ((سفیر كبیر فرانسھ، ژان دوبلھ، نوشت. در این رسالھ بھ روحانیان زده شده بود نادیده میگرفتند

از آنجا كھ خود آنان مقصود خویش را كتمان  .بر آنند كھ با بدنام كردن كلیسا ھمھ دارایي آن را ضبط كنند
پیداست كھ نفوذ و قدرت روحانیان در دولت رو بھ ... نمیكنند، لزومي ندارد كھ با رمز بدان اشاره كنم

وولزي از تعرض بھ .)) زوال نھاده است و این پارلمنت موقعیت آنان را سخت بھ خطر خواھد انداخت
منحط و (قوط او سبب شد كھ براي روحانیان پشتیباني جز ایمان امالك كلیسا بازایستاده بود، ولي س

. مردم و نفوذ پاپ، كھ خود وي اكنون مغضوب شاه و ملعبھ سیاست امپراطور بود، باقي نماند) متزلزل
عرف و عادت اقتضا میكرد كھ قوانین مربوط بھ كلیسا را شوراي روحانیان، بھ سرپرستي اسقفھاي اعظم 

ولي معلوم نبود كھ این شورا بتواند خشم شاه و پارلمنت را . ایید یا صادر كنندكنتربري و یورك، ت
  . فرونشاند

مجلس در عریضھاي خطاب بھ شاه، در ضمن تایید معتقدات اصیل آیین . تعرض از مجلس عوام آغاز شد
موافقت شاه كلیسا، روحانیان را سخت بھ باد انتقاد گرفت و شوراي روحانیان را متھم كرد كھ، بدون جلب 

و پارلمنت، قوانیني وضع میكند و، بھ موجب این قوانین، آزادي مسیحیان را محدود، و آنان را بھ پرداخت 
شورا، روحانیان را ملزم میسازد كھ در ازاي بھ جاي آوردن آیینھاي مقدس ; جرایم سنگیني ملزم میسازد

و نادان را برادرزاده خویش میخوانند و بھ اسقفھا جوانان نارس ; مبالغ ھنگفتي بھ سران كلیسا بپردازند
ھاي تابع اسقف نشینھا، با استفاده ناشایست از اختیارات  و دادگاه; مقامات پردرآمد كلیسایي میگمارند

خویش، از مردم باج میگیرند، مردم را بدون ذكر گناھشان بازداشت و زنداني میكنند، و بھ اتھام كمترین 
در پایان ادعانامھ، از شاه . نند و متھمان را بھ سختي بھ كیفر میرسانندبدعتي كیفر خواست تنظیم میك

ھنري، كھ احتماال خود باني این ادعانامھ . درخواست شده بود كھ براي اصالح كلیسا از این پلیدیھا اقدام كند
وجود اسقفان بھ . بود، پارھاي از نكات اساسي ادعانامھ را بھ شوراي روحانیان فرستاد و پاسخ خواست

انحرافات و تخلفاتي در كلیسا اعتراف كردند، ولي آنھا را معلول اعمالي تصادفي افراد دانستند و پارسایي 
و دینداري پادشاھي را كھ با خوي تند شاه آگاه باشند، با اداي سخنان تندي شاه را بر خویشتن خشمگینتر 

  : ساختند

خدا و عزم و مصلحت كلیساي مقدس )) كتاب مقدس((از آنجا كھ ما اختیار قانونگذاري خویش را ناشي از 
اجراي وظایف خویش را، كھ مطمئنا خداوند بھ ما سپرده است، بھ تصویب اعلیحضرت .... او میدانیم

كھ از روي ... از این رو، با خشوع و فروتني، از آن حضرت استدعا داریم... موكول نخواھیم كرد
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براي اعتالي نام خداوند و اشاعھ تقوا و ... دگار و بھ دست مابزرگواري، از قوانیني كھ با اجازه آفری
  . پرھیزگاري، و صیانت ایمان بھ مسیح، وضع و اعمال میشوند پشتیباني فرمایند

ھنري قبل از ھمھ بر آن بود كھ با جلب . مسائل دیگري مبارزه شاه را با روحانیان اندكي بھ تعویق انداختند
مجلس عوام پس از اعتراض بھ این . كندیونش بھ اتباع خویش شانھ خالي موافقت پارلمنت از زیر بار د

سھ الیحھ دیگر بھ منظور بازداشتن روحانیان از دخالت در امور . درخواست شاه، آن را تصویب كرد
این لوایح از . ، و تصدي مقامات پردرآمد متعدد كلیسایي بھ مجلس تسلیم شدندوراثت، اخذ مالیات بر مرگ

. تصویب مجلس عوام گذشتند ولي در مجلس اعیان با مخالفت سخت اسقفھا و روساي دیرھا مواجھ شدند
لوایح مذكور سرانجام، پس از اصالحاتي، در مجلس اعیان نیز بھ تصویب رسیدند و عنوان قانون پیدا 

  . دسامبر جلسات خویش را بھ وقت دیگري موكول كرد ١٧پارلمنت در روز . كردند

ھاي  تامس كرنمر، استاد االھیات دانشگاه كیمبریج، بھ ھنري پیشنھاد كرد از دانشگاه ١۵٣٠در تابستان 
بازار . مھم اروپا پرسیده شود كھ آیا پاپ صالحیت دارد زناشویي مردي را با بیوه برادرش تجویز كند

گماشتگان شارل نیز . عمال ھنري براي اخذ پاسخ منفي بھ تالش پرداختند. و ارتشا باز گرمي گرفتتطمیع 
ھاي  پاسخ دانشگاه. ھاي اروپا را بھ تایید صالحیت پاپ وا دارند، بھ زور متوسل شدند براي آنكھ دانشگاه
ولي دانشگاه ; سرباز زدند)) نگھبان ایمان((ھاي لوتري از ابزار نظر بھ نفع  دانشگاه; ایتالیا متضاد بود

ھاي آكسفرد و  دانشگاه. پاریس، با فشار فرانسوا، بھ این پرسش پاسخي داد كھ ھنري را ارضا میكرد
  . كیمبریج، بھ سفارش موكد دولت حقانیت ھنري را بھ ابطال پیمان زناشویي خویش تایید كردند

كھ دولت تصمیم ) ١۵٣٠دسامبر (داشت  ھنري كھ اكنون قدرتي یافتھ بود، توسط دادستان خویش اعالم
اخطار ((گرفتھ است ھمھ روحانیاني را كھ وولزي را نماینده پاپ میشناختند، بھ جرم سركشي از مفاد 

، )١۵٣١ژانویھ  ١۶(پس از گشایش مجدد پارلمنت و شوراي روحانیان . ، تعقیب و مجازات كند))قبلي
 ٠٠٠،١١٨گاه بھ خطاي خویش اذعان كنند و تاواني معادل گماشتگان شاه بھ روحانیان ابالغ كردند كھ ھر 

روحانیان پاسخ دادند كھ آنھا . بپردازند، از تعقیب و مجازات معاف خواھند شد) دالر ٠٠٠،٨٠٠،١١(پوند 
. ولي ھنري سخت بھ پول احتیاج داشت. حق با روحانیان بود. وولزي را از آن روي طرح كرده بود

ه رضا دادند تاوان مقرر را از افراد زیر پوشش مجامع كلیسایي خویش جمع سرانجام روحانیان با اكرا
حامي و یگانھ رھبر كلیسا و ((ھنري از این نیز فراتر رفت و از روحانیان خواست كھ وي را . آوري كنند

روحانیان براي تعدیل نظر شاه . بشناسند یعني پیوند خویش را با پاپ بگسلند)) روحانیان انگلستان
ولي ھنري، كھ مردي یكدنده و بیگذشت بوده ھیچ یك از پیشنھادھا را ; دھاي متعددي عرضھ داشتند پیشنا

وارم، اسقف اعظم، كھ اكنون ھشتاد و یك سالھ بود، بھ رغم  ١۵٣١فوریھ  ١٠در روز (سرانجام . نپذیرفت
بھ شوراي )) دتا آنجا كھ شریعت خدا اجازه میدھ((میل باطني خویش، دستور شاه را با قید عبارت 

و در نتیجھ دستور ; سكوت روحانیان عالمت رضا شناختھ شد; از شورا صدایي برنخاست. روحانیان برد
ھنري، كھ اكنون بر كلیسا و روحانیان انگلستان مسلط شده بود، بھ اسقفان اجازه . شاه جنبھ قانوني پیدا كرد

  . داد مخالفان كلیسا را تحت تعقیب قرار دھند

ھنري، در ماه ) ١۵٣١مارس  ٣٠(وراي روحانیان بار دیگر بھ جلسات خویش پایان دادند پارلمنت و ش
چندي بعد، ھنگامي كھ شاھزاده ماري در ریچمند . ژوئیھ كاترین را براي ھمیشھ در وینزر ترك گفت

ن ھنري جواھراتي را كھ بھ كاترین داده بود از او گرفت و بھ ا. میزیست، كاترین بھ امتیل رھسپار شد
و بھ او ) ١۵٣٢ژانویھ  ٢۵(پاپ كلمنس ھفتم، بھ سفارش شارل، ھنري را بھ زناكاري متھم ساخت . بخشید

اخطار كرد تا ھنگامي كھ درباره دادخواست طالق وي حكمي صادر نشده است، از ان بولین دل بركند و با 
اي عشقي خود را دنبال ھنري اخطار پاپ را نادیده گرفت و ماجر. ھمسر قانونیش، كاترین، زندگي كند

  : ھاي پر مھر خویش را بھ ان نوشت در ھمین ھنگام بود كھ ھنري یكي از نامھ. كرد

از روزي كھ از ھم جدا . دلدار عزیزم، این نامھ مبین تنھایي و بیكسي دردناك من پس از جدایي از توست
ولي ... زان خویش میاندیشمھمواره بھ مھر تو و عشق سو. شدھایم زمان بر من بسیار طوالنیتر میگذرد
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بھ امید اینكھ بویژه شبھا را در آغوش گرم تو بھ ... اكنون كھ نزد تو میآیم درد و اندوھم كاھش یافتھ است
  . ھنري. آن كھ از آن تو بوده و ھست و خواھد بود. سر آرم و بر سینھ زیبایت بوسھ زنم

، ھنري قوانین دیگري بھ زیان )١۵٣٢ ژانویھ ١۵(پس از گشایش مجدد پارلمنت و شوراي روحانیان 
روحانیان بھ تصویب رسانید كھ بھ موجب آنھا رسیدگي بھ اتھام تبھكاري روحانیان مادون شماس در 

وجوھي كھ ھنگام مرگ ; ھاي شرعي كاھش مییافتند ھاي مدني صورت میگرفت، جرایم دادگاه دادگاه
و ; میگرفت تقلیل مییافت و یا بكلي از بین میرفتمسیحیان یا رسیدگي بھ وصیتنامھ آنان بھ كلیسا تعلق 

دیگر ھیچ مقام كلیساییي كھ انگلستان بھ رم بھ عنوان نذریھ، بھاي آمرزشنامھ، یا بھ ھر عنوان دیگري كھ 
در ضمن، براي اغفال پاپ، بھ او اطالع داده شد كھ در . پاپ قبال دریافت میداشت، جلوگیري میشد

ري با كاترین، درآمد سران كلیسا در نخستین سال انتصاب آنان ھمچنان بھ صورت فسخ پیمان زناشویي ھن
اكنون بیشتر اسقفان انگلستان پذیرفتھ بودند كھ با جدایي كلیساي انگلستان از رم . رم فرستاده خواھد شد

، شوراي روحانیان آمادگي خویش را بھ ١۵٣٢در ماه مارس . قدرت و درآمد آنان كاھش نخواھد یافت
باشد كھ قطع اخاذي بیدادگرانھ : ((از پاپ اعالم داشت و عریضھاي بھ مضمون زیر بھ شاه نوشت جدایي

و براي آنكھ پاپ بار دیگر بھ اخذ عواید كلیساي این سرزمین ... مورد بحث، آن حضرت را پسندیده آید
ت و مردم اعلیحضرت مقرر فرمایند كھ ھمین پارلمنت پایان فرمانبرداري اعلیحضر... مبادرت نكند

ماه مھ، شوراي روحانیان از شاه درخواست كرد كھ  ١۵در روز .)) انگلستان را از بارگاه رم اعالم دارد
رسیدگي بھ مصوبات آینده آن و تشخیص نفع و زیان آنھا براي انگلستان بھ كمیتھ تاماالختیاري كھ نیمي از 

در ھمین . ن برگزیده میشوند واگذار شوداعضاي آن از میان روحانیان و نیم دیگر از میان غیر روحانیا
و شوراي روحانیان، كلیساي انگلستان پا بھ عرصھ ھستي نھاد و )) پارلمنت اصالح دیني((دوره تاریخي 

  . بخشي از دولت و در نتیجھ فرمانبردار آن شد

مھ از ماه  ١۶تامس مور، كھ نتوانستھ بود آتش خشم مخالفان جامعھ روحانیت را خاموش كند، در روز 
در ماه اوت، وارم، اسقف اعظم، پس از آنكھ در بستر . صدارت كناره گرفت و در خانھ خود عزلت گزید

ھنري تامس آدلي را بھ . مرگ، سرسپردگي شوراي روحانیان را بھ شاه تقبیح كرد، بدرود زندگي گفت
از سلطھ پاپ سركشي ھیئت حاكمھ انگلستان . جاي مور، و تامس كرنمر را بھ جاي وارم برگماشت

را تصویب كرد، كھ مقرر )) قانون استیناف(( ١۵٣٣پارلمنت در فوریھ . ھمچنان نیرو گرفت و ادامھ یافت
ھاي  در دادگاه((داشت بھ ھمھ درخواستھایي كھ قبال براي اتخاذ تصمیم بھ رم فرستاده شدھاند از این پس 

در .)) رسیدگي شود... خارجي... تكفیر شرعي و مدني انگلستان، بدون توجھ بھ امر و نھي و اعتراض و
شاه اكنون دلیل . ، ھنري با ان، كھ از چھار ماه قبل باردار بود، زناشویي كرد١۵٣٣ژانویھ  ١۵روز 

از این رو، پس از توسل بینتیجھ دیگري بھ . موجھتري براي فسخ پیمان زناشویي خویش با كاترین داشت
كرنمر، كھ اكنون . ماه مھ ٢٣در روز ). ١۵٣٣آوریل . (دپاپ، از شوراي روحانیان درخواست طالق كر

اسقف اعظم كنتربري بود، زناشویي ھنري با كاترین را غیر قانوني و بیاعتبار اعالم داشت و، در روز 
سھ روز بعد، ان با جامھ زربافت و آراستھ بھ جواھر، . ھمان ماه ان را ھمسر قانوني ھنري شناخت ٢٨

ملكھ انگلستان، سوار بر كالسكھاي كھ بھ شكل سنتي و توسط ھانس ھولباین جھت تاجگذاري بھ عنوان 
با وجود تجلیل ناخشنودي آنان پي برد، و شاید بھ این اندیشھ فرور . كھین طراحي شده بود، بھ راه افتاد

پاپ كلمنس زناشویي مجدد ھنري را نامشروع و فرزندان . رفت كھ این تاج تا كي بر سر او خواھد ماند
سپتامبر، الیزابت  ٧در روز ). ١۵٣٣ژوئیھ  ١١(نده وي را زنازاده خواند و خود ھنري را تكفیر كرد آی

سفیر كبیر شارل بھ امپراطور نوشت كھ معشوقھ شاه حرامزادھاي بھ جھان آورده . دیده بھ جھان گشود
  . است

. ویش را از سر گرفتفعالیت خ ١۵٣۴ژانویھ  ١۵ماه مھ تعطیل شده بود، در  ۴پارلمنت، كھ در روز 
عواید سران كلیسا و وجوھي كھ بھ پاپ پرداخت میشدند اكنون بھ شاه تعلق گرفتند، و انتصاب اسقفان، كھ 

صالحیت تعقیب مردم بھ جرم . عمال از چندي قبل بھ دست شاه انجام میگرفت، حق قانوني شاه شد
  . ال یافتھاي كلیسایي و شرعي بھ محاكم مدني انتق بدعتگذاري از دادگاه
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، الیزابت بارتن، راھبھاي اھل كنت، اعالم داشت كھ خداوند وي را از مجرمیت شاه در ١۵٣٣بھ سال 
دربار . نتیجھ زناشویي مجددش آگاھانیده و جایي را كھ براي شاه در دوزخ فراھم میشود بدو نمایانده است

رده و بھ مخالفان دستاویزي داده سلطنتي با زجر و شكنجھ از او اقرار گرفت كھ بدروغ چنین ادعایي ك
وي )) شركاي جرم((مجلس اعیان این راھبھ و شش تن از . است كھ براي برانداختن شاه توطئھچیني كنند

اسقف فیشر نیز متھم شد كھ از . اجرا شد ١۵٣۴مھ  ۵را بھ مرگ محكوم كرد، و حكم اعدام در روز 
اسقف نامبرده بدین نیز متھم شد كھ او و كاترین از  .توطئھ آگاه بوده و دولت را از آن مطلع نكرده است

نقشھاي كھ بھ دست شاپوي و با پشتیباني شارل براي حملھ بھ انگلستان، مقارن طغیان ھواخواھان كاترین، 
  . فیشر با آنكھ این اتھام را رد كرد، مجرم و خائن شناختھ شد. طرح شده بود آگاه بودھاند

در خانواده آھنگري اھل  ١۴٨۵وي، كھ بھ سال . دستیار اصلي ھنري بوددر این ماجراھا، تامس كرامول 
پتني چشم بھ جھان گشود، نخستین سالھاي زندگي را با فقر و محنت سپري كرد، و چھار سال در فرانسھ و 

پس از بازگشت بھ انگلستان، بافندگي و سپس صرافي پیشھ ساخت و سرمایھاي بھ . ایتالیا در بھ در گشت
و پنج سال وولزي را با صداقت خدمت كرد، در روزگار ادبار و شوربختي بھ ھواداري او ا. ھم زد

وي بتناوب وزیر دارایي، رئیس بایگاني، و . برخاست، و با كارداني و وفاداري خویش بھ شاه تقرب یافت
، با اطاعت محض از شاه، كارگردان ١۵۴٠تا  ١۵٣١كرامول در سالھاي . شد) ١۵٣۴مھ (دبیر شاه 

اشراف مخالفش وي را بھ عنوان رقیب بازرگان تازه بھ دولت رسیده خویش تحقیر . صلي امور دولت بودا
میكردند و بھ اعمال اصول مندرج در كتاب شاھزاده ماكیاولي، رشوھخواري، فروش مناصب، و دلبستگي 

ھ وي آن كرامول، ك href="f0606452.htm"<۶۴۵ھدف اساسي . مفرط بھ مال و قدرت متھم میساختند
را كتمان نمیكرد، این بود كھ شاه را فرمانرواي مطلق و بالمنازع انگلستان سازد و فرمانروایي مستبدانھ 

در راه رسیدن بھ این ھدف، او توانایي خارقالعادھاي ابراز بر . وي را با مصادره اموال كلیسا تحكیم كند
  . دشمنان چیره شد

، از ترس دشمني روزافزون مردم انگلستان، پارلمنت را بھ ظاھرا بھ تلقین و تدبیر وي بود كھ ھنري
این قانون زناشویي ھنري را با كاترین ). ١۵٣۴مارس  ٣٠(وا داشت )) قانون جانشیني((تصویب 

وارث  -در صورتي كھ ان پسري نزاید  -نامشروع اعالم داشت، ماري را زنازاده خواند، الیزابت را
و ھر اعتراضي را بھ قانوني بودن زناشویي ھنري با ان و مشروعیت  قانوني تاج و تخت انگلستان ساخت،
  . فرزندان وي از جرایم كبیره شناخت

گماشتگان شاه، . پارلمنت ھمھ مردان و زنان انگلستان را ملزم ساخت كھ بھ شاه سوگند وفاداري یاد كنند
داخل شدند و از مردم سوگند ھا، و دیرھا  ھا، كاخھا، صومعھ ھمراه سربازان، در سراسر كشور بھ خانھ

اینان . از معدود كساني كھ حاضر نشدند سوگند یاد كنند اسقف فیشر و تامس مور را میتوان نام برد. گرفتند
با آن قسمت از قانون كھ وارث تاج و تخت انگلستان را تعیین میكرد موافق بودند، ولي از تایید ملحقات 

بھ  ١۵٣۴نوامبر  ١١كھ در )) قانون تفوق((بھ موجب . شدندھمھ آنان بازداشت ; قانون سرباز میزدند
نامیده شد، )) كلیساي انگلیكان((تصویب پارلمنت رسید، رھبري كلیساي تازه ملي انگلستان، كھ از آن پس 

بھ شاه تفویض گشت، و حق نظارت بر امور اخالقي، معتقدات، نظامات و اصالحات كلیسایي، كھ قبال از 
ھاي خویش غاصب، ستمگر،  قانون ھر كسي را كھ شاه را در گفتار یا نوشتھ. شاه داده شدآن كلیسا بود، بھ 

از اسقفان بار دیگر تعھد گرفتھ شد كھ سیادت . منافق، بدعتگذار، و یا بیدین مینامید بھ خیانت محكوم میكرد
و در آینده بھ پاپ  گردن نھند)) بدون قید تا آنجا كھ شریعت مسیح اجازه میدھد((سیاسي و دیني شاه، را 

  . اجازه ندھند كھ قدرت خویش را دیگر بار بھ انگلستان بگستراند

ھمھ كشیشان كلیساي انگلیكان . ھمھ نیروي دولت براي سركوبي مخالفان این مصوبات بیسابقھ تجھیز شد
وفادار  ولي بسیاري از راھبان و فرایارھایي كھ بھ پاپ. وانمود كردند كھ با مصوبات پارلمنت موافقند

مانده بودند از سرسپردگي بھ دولت خودداري كردند، و مقاومت آنان از جملھ عواملي بود كھ ھنري را 
خیره سري فرایارھاي فرقھ كارتوزیان صومعھ . ھاي انگلستان واداشت چندي بعد بھ انحالل صومعھ

رقھ كارتوزیان نزد سھ تن از فرایارھاي ف. چارترھاوس لندن بیش از ھمھ ھنري و كرامول را برآشفت
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كرامول . كرامول رفتند و بھ او گفتند كھ با رھبري كلیسا بھ دست ھر مقام غیر دیني در انگلستان مخالفند
، ھمراه یك فرایار دیگر و یك كشیش ١۵٣۵آوریل  ٢۶این فرایارھا در روز . آنان را نیز بھ زندان فرستاد

  . تندآزاد، در دادگاه خصوصي شاه مورد دادرسي قرار گرف

داوران شاه بر آن بودند كھ بھ برائت آنان راي دھند، ولي كرامول از بیم آنكھ مبادا برائت آنان مخالفان 
ماه مھ، ھر پنج تن  ٣دیگر را نیز بھ سركشي وادارد، داوران را از صدور حكم برائت باز داشت، در روز 

بردند و بھ چوبھ دار آویختند، و  را كھ ھمچنان با قانون تفوق مخالفت میكردند در صندوقھایي بھ تایبرن
با وجود این، ھیچ یك از فرایارھاي . سپس شكمشان را دریدند و بر مدخل صومعھ چارتر ھاوس آویختند

سھ تن دیگر از آنان را نیز ھفده روز در زندان برپا نگاه داشتند و . این صومعھ از عقیده خویش بازنگشت
طعام آنان خودداري نمیكردند، ولي براي رفع حوایج طبیعي در این مدت از ا. بھ گردنشان زنجیر زدند

دیگر فرایارھاي فرقھ كارتوزیان را نیز، كھ با سیادت شاه بر كلیسا . زنجیر را از گردنشان نمیگشودند
تب و . ((ھاي دیگر پراكندند، و ده تن از آنان را در نیوگیت زنداني كردند مخالف بودند، در صومعھ

  . تن از آنان را از پاي درآوردنھ )) آلودگي زندان

ھنري اكنون یگانھ مرجع و داور سیاسي و دیني انگلستان بود، و ھمھ مردم ناگزیر از مشي سیاسي و دیني 
از آنجا كھ وي، با وجود كوتاه كردن دست پاپ از انگلستان، ھنوز پیرو آیین كاتولیك . او پیروي میكردند

كلیساي كاتولیك خرده میگرفتند، و ھمچنین كاتولیكھایي را كھ با  بود، پروتستانھایي را كھ از جرماندیشي
وي تا پایان عمر از تعقیب پروتستانھا و مخالفان آیین . فرمانروایي وي بر كلیسا مخالف بودند، میآزرد

  . كاتولیك بازنایستاد

فت با زیارت ، بھ فرمان تامس مور، تامس بیلني را بھ جرم اھانت بھ شمایل مذھبي، مخال١۵٣١در سال 
جیمز بینم را، كھ عقیده داشت مسیح تنھا روحا در . اماكن مقدس و شفاعت براي مردگان در آتش سوزانیدند

آیین قرباني مقدس حضور دارد، بازداشت كردند و با زجر و شكنجھ ناگزیر ساختند نام كسان دیگري را 
در  ١۵٣٢ایدار ماند و در ماه آوریل وي در عقیده خویش راسخ و پ. كھ با او ھمعقیده بودند افشا كند

در ھمان سال دو تن دیگر را نیز بھ جرم بدعتگذاري آتش زدند، و اسقف شھر . سمیثفیلد در آتش جان سپرد
لنیكن اعالم داشت كھ مسیحیان پاكدلي كھ، براي برافروختن آتش، ھیزم حمل كنند چھل روز از گناه 

  . آمرزیده خواھند گشت

اراسموس از اسقف . بھ جرم بدعتگذاري در زمان فیشر و مور بھ اوج شدت رسید تعقیب و كشتار مردم
ولي فیشر با كشتار مردم و ھمكاري با . نام برده است)) مردي جامع ھمھ فضایل((شھر راچیستر بھ عنوان 

دار سفیر كبیر اسپانیا براي واداشتن شارل بھ ھجوم بھ انگلستان و خلع ھنري از سلطنت دامن خود را لكھ 
  . ساختھ بود

پاپ تازه، پاولوس سوم، با ارتقاي اسقف محبوس بھ . وفاداري او بھ كلیسا خیانتش را بھ وطن جبران نمیكند
گرچھ خود فیشر اعالم داشت كھ در پي نام و مقامي نبوده است، اما ھنري . مقام كاردینالي مرتكب خطا شد

، اسقف ١۵٣۵ژوئن  ١٧در روز . یشتن تلقي كردانتصاب وي را بھ مقام كاردینالي خصومتي نسبت بھ خو
فیشر را، كھ اكنون ھشتاد سالھ بود، براي آخرین بار بھ محاكمھ كشیدند، و اسقف ھمچنان از امضاي سندي 

ھمان ماه، وي را بھ تاور ھیل، كھ  ٢٢در روز . كھ ھنري را رھبر كلیساي انگلستان میساخت سرباز زد
كسي كھ در این ھنگام وي را دیده است . آماده كرده بودند، انتقال دادند در آنجا تبري براي زدن گردن وي

از او جز مشتي پوست و استخوان نمانده بود، چنانكھ بسیاري از مردم در شگفت بودند كسي كھ : ((میگوید
ند ولي او ھمچنان از امضاي س; بنیھ او تا این حد بھ تحلیل شاه بر كلیسا را امضا كند، بخشوده خواھد شد

سر بریده وي را بر پل لندن آویختند تا، بھ گفتھ ھنري، از آنجا بھ رم برود و كاله كاردینالي . سرباز زد
  . دریافت كند

  . ولي سرسختترین دشمن كلیساي ملي انگلستان ھنوز زنده بود
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II -  آرمانشھرگرا  

تامس پس از گذراندن تحصیالت مقدماتي خویش . پدر تامس مور حقوقداني كامیاب و داوري برجستھ بود
در مدرسھ سنت آنتوني لندن، بھ خدمتگزاري مورتن، اسقف اعظم، گماشتھ شد و، بھ یاري وي، مردي 

: ه وي گفتھ استگفتھاند كھ مورتن دربار. راست كردار، پرھیزگار، و مومن بھ اصول آیین كاتولیك بارآمد
تامس در پانزده سالگي بھ .)) مرد برجستھاي خواھد شد... پسري كھ در اینجا سرگرم خدمت است((

دانشگاه آكسفرد رفت و بھ ادبیات كالسیك چنان دل سپرد كھ پدرش، از بیم آنكھ مبادا فرزندش دانشمندي 
ھ لندن فرستاد آكسفرد و كیمبریج تنگدست شود، وي را از آكسفرد باز خواند و براي تحصیل علم حقوق ب

نیو این ولیكنز این، مرداني پروراندند . ھنوز دانشجویان را براي اشتغال بھ خدمات كلیسایي میپروراندند
تنھا ھشت تن از اعضاي مجلس عوام . كھ حكومت انگلستان را اكنون از چنگ روحانیان خارج میساختند

رده دانشگاه بودند، و بیشتر نمایندگان را حقوقدانان و تحصیلك) ١۵٢٩١۵٣٧(در پارلمنت اصالح دیني 
  . بازرگانان تشكیل میدادند

  . ، تامس مور كھ جواني بیست و یك سالھ بود، با اراسموس برخورد و بھ اومانیسم دل باخت١۴٩٩در سال 

با ھجویات  ھاي خویش را ھر دو مرداني با نشاط بودند و نوشتھ. آشنایي آنان بھ دوستي بیآالیشي انجامید
ھر دو از فلسفھ مدرسي، كھ موشكافي و نكتھبیني آن، بھ گفتھ مور، چون دوشیدن . دلنشین درھم میآمیختند

ھر دو میخواستند كلیسا را از داخل، بي آنكھ بھ . شیر بز نر بر غربال بود، بیزار و گریزان بودند
ل و دانش و بردباري و آزاداندیشي مور در فض. یكپارچگي و تسلسل تاریخي آن گزندي رسد، اصالح كنند

. بھ پاي اراسموس نمیرسید، و سرسختي و حتي تعصبش گاھي وي را از مھرباني و گذشت باز میداشتند
ولي در ; گاھگاھي، تقریبا مانند ھمھ معاصران خود بھ نكوھش و ناسزاگویي تند و بیرحمانھاي میگرایید

ھایي كھ آنان بھ یكدیگر  نامھ. سموس برتري داشتدالوري و عزت نفس و سرسپردگي بھ مقصود بر ارا
: ھاي مور بھ اراسموس چنین پایان مییابد یكي از نامھ. نوشتھاند نمونھ پاكي و ادب در روزگار ناپاكي است

دنیاپرستي، چون وولزي، را !)) اراسموس گرامي كھ از دیدگانم براي من عزیزتري. خدا نگھدارت((
سھ سالگي، با آنكھ چند سالي را با تحصیل علم حقوق سپري كرده بود، بھ  در بیست و. سرافكنده میساخت

ھایي درباره مدینھ االھي قدیس آوگوستینوس ایراد داشت  در ھمان سال خطابھ. اندیشھ كشیش شدن افتاد
  . ، كھ دانشمندان دیني كھنسال چون گروسین براي شنیدن آنھا گرد میآمدند)١۵٠١(

یمانشكنیشان نكوھش میكرد، اما نظام رھباني پاك و بیآالیش را میستود و گاھي گرچھ راھبان را بھ علت پ
چند سالي پیراھني بھ تن میكرد كھ از موي اسب بافتھ . از اینكھ رھبانیت پیشھ نكرده است حسرت میخورد

سان، او بھ معجزات، آثار شفابخش قدی. شده بود و این پیراھن بھ خوني كھ از پوست وي میچكید آغشتھ بود
ھایي بھ سبك قرون وسطي نوشت كھ در آنھا زندگي را بھ  نوشتھ. شمایل مذھبي، و زیارت ایمان داشت

دوبار . زندان تشبیھ كرده و مقصد غایي دین و فلسفھ را آماده ساختن انسان براي مرگ خوانده بود
رخوشي و عشق نسبت زناشویي كرد، و بھ روال مسیحیان، فرزنداني بھ بارآورد كھ در عین ھوشیاري و س

بھ منرھاوس، در چلسي، كھ كتابخانھ و  ١۵٢٣در سال . بھ اولیاي خود، دیندار و مومن بھ خداوند نیز بودند
  . ھاي رود تمز میرسیدند، كوچ كرد موزه معروفي داشت و باغھاي پھناورش بھ كرانھ

رگزیده شد، و با چنان از زادگاھش بھ نمایندگي پارلمنت ب) ١۵٠۴(تامس مور در بیست و شش سالگي 
مھارتي با یكي از لوایح ھنري ھفتم مخالفت كرد كھ شاه پدر وي را مدتي بھ زندان افكند و بھ پرداخت 

پس از این دوره . جریمھ سنگیني محكوم كرد تا فرزند جوان خطیبش را بھ محسنات، ھمنوایي آشنا كند
، نمایندگي دولت را ١۵٠٩در سال . امیاب شدنمایندگي، تامس بھ كار آزاد پرداخت و در وكالت دعاوي ك

بھ دوش  -بخش قدیمي لندن كھ در شمال رود تمز قرار داشت  -در امور اجرایي و قضایي در سیتي 
در این مقام، بھ اقتضاي طبع خویش، از تندروي و ماجراجویي دوري جست و با اعتدال و . گرفت

و بینظري نامآور شد و، با خودداري از قبول  دادخواھي بھ اجراي وظایف خویش پرداخت، بھ دادگري
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دیري نگذشت كھ باز بھ . پیشكش از متھمان، سنتي را كھ تا روزگار فرانسیس بیكن پابرجا بود نادیده گرفت
  . سخنگوي مجلس عوام گشت ١۵٠۵نمایندگي پارلمنت برگزیده شد، و در سال 

مور را با قد متوسط، رنگ پریده، ) ١۵١٧ژوئیھ  ٢٣(اراسموس در نامھ معروفي با اولریش فون ھوتن 
موي بور، بیاعتنا بھ پوشاك و تشریفات، پرھیزگار در خوراك و پوشاك، خندان و بذلھ گو توصیف كرده و 

ھمھ پرندگان . ((گفتھ است كھ یك دلقك، یك میمون، و تعداد زیادي جانور اھلي در خانھاش نگاه میداشت
وي شوھري باوفا، پدري با عاطفھ، خطیبي توانا، مشاوري .)) آوردندچلسي براي تغذیھ بھ خانھ او روي می

طبیعت : ((اراسموس نامھ خویش را با این عبارت پایان میدھد. دادگر، و مردي خدمتگزار و نیكخواه بود
ولي چون در این كتاب استبداد )) چھ چیزي مالیمتر، مطبوعتر، و خوشتر از نبوغ تامس مور آفریده است

این . بود و انگلستان در این ھنگام در پنجھ استبداد گرفتار بود، مور از نشر آن خودداري كردتقبیح شده 
شكسپیر نمایشنامھاي بر اساس آن ساختھ است كھ . كتاب پس از مرگ نویسنده بھ طبع رسیده و انتشار یافت

بھاي جھان را بھ ، مور یكي از پرآوازھترین كتا١۵١۶در سال . شاید نمودار طبع و خصلت ریچارد باشد
این كتاب واژھاي خلق كرد، مظھر آرمانشھرھاي نوین شد، نوع نظام نیمھ . زبان التیني نوشت

سوسیالیستي را براي جوامع بشري پیشبیني كرد، و سازمانھاي اقتصادي، اجتماعي، و سیاسي انگلستان را 
كھ شش بار در خارج بھ زبان التیني با چنان شدتي بھ باد انتقاد گرفت كھ مور جرئت نكرد آن را قبل از آن

تامس مدعي بود كھ این كتاب را صرفا . انتشار یابد، در خود انگلستان باز ھم بھ زبان التیني منتشر كند
براي سرگرمي نوشتھ و قصد نداشتھ است آن را در دسترس مردم نھد، ولي از اراسموس كھ در لوون 

این كتاب، قبل از آنكھ شانزده سال پس از مرگ نویسنده . برچاپ آن نظارت كرده بود سپاسگزاري میكند
داستان . بھ زبانھاي آلماني، ایتالیایي، و فرانسھ برگردانیده شد) ١۵۵١(آن بھ زبان انگلیسي انتشار یابد 

  . زبانزد ھمھ مردم بر اروپا بود ١۵٢٠كتاب در سال 

چھ كسي ھنگام چاپ كتاب این نام را بھ  نامیده بود، و دانستھ نیست كھ) ھیچ جا(مور كتاب را نوسكواما 
ھاي داستان چنان مھارت و تردستیي بھ كار  در آرایش صحنھ. معادل یوناني آن یوتوپیا، برگردانیده است

رفتھ است كھ گروھي از خوانندگان كتاب محتویات آن را واقعیت تاریخي پنداشتند، و شایع است كھ یك 
ھنري ھشتم مور را بھ . رود و اھالي آنجا را بھ مسیحیت ارشاد كندمبلغ دیني تصمیم گرفت نزد یوتوپیا ب

و مور از آنجا با سفارشنامھ اراسموس نزد پترگیلس، ; )١۵١۵(سفارت انگلستان در بروژ فرستاده بود 
منشي شھر آنورس، رفت، در دیباچھ كتاب آمده است كھ پترگیلس تامس مور را با دریانورد پرتغالي 

شش سال ( ١۵٠۴و توفان بھ ستوه آمدھاي، بھ نام رافائل ھیثلودي، آشنا كرد كھ در سال ریشدار و از باد 
ھمره آمریگو و سپوتچي دور جھان را گشتھ و در دنیاي جدید بھ جزیرھاي برخورده ) قبل از سفر ماژالن

كھ در چاپي . بود كھ ساكنان خوشبخت آن بر بسیاري از مشكالت اروپاییان آن روزگار چیره شده بودند
لوون از یوتوپیا بھ عمل آمد، و شامل نقشھ باسمھ چوبي جزیره و نمونھاي از زبان مردم آن بود، داستان 

تنھا یك اشتباه از روي ساختگي بودن داستان پرده برداشت، و آن . موھوم كتاب را باوركردني ساختھ بود
یان سپاسھاي مور طبیعیتر است تا براي اینكھ ھیثلودي با عباراتي اسقف اعظم مورتن را میستاید كھ براي ب

  . ذكر تجربھ یك دریا نورد

  : ماژالن خیالي نظام اشتراكي ساكنان جزیره را این گونھ توصیف میكند

آنان را ... و مردم ھمگي در آسایش و تنعم بھ سر میبرند - ھمھ چیز مشترك است ... در میان اھالي یوتوپیا
با افالطون ... رایي خویش را مایملك خصوصي خود میشمارندبا ملتھایي میسنجیم كھ افرادشان دا

زیرا در جایي كھ ھركسي بھ حد مقدور براي خویشتن مال و منال ... ھمداستانم متساوي بھره برند
  . و دیگران با فقر و محرومیت دست بھ گریبانند... ثروت در انحصار معدودي از مردم است. میاندوزد

ج خویش را در انبار مشتركي میاندوزند و بھ اندازه نیاز خویش از آن اھالي یوتوپیا ماحصل دسترن
  . برمیدارند
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مردم با ھم خوراك . كسي بیش از نیاز خویش نمیخواھد، زیرا ایمني موجبي براي آز و طمع نگذارده است
در یوتوپیا پول وجود ندارد و از . میخورند، ولي ھركسي مختار است خوراكش را در خانھ صرف كند

از طال، بھ جاي ضرب . وداگري، اغوا، دزدي، و نزاع بر سر ملك و دارایي اثري بھ چشم نمیخوردس
در اینجا مردم از قحطي یا . مسكوك، براي ساختن اشیاي سودمندي چون ظروف خانگي، استفاده میشود

زنان و . وردبحران اقتصادي نمیھراسند، زیرا ذخایر انبار مشترك نیاز مردم را در موقع اضطراري برمیآ
براي تولید محصول، . ھاي صنعتي سرگرم كار و فعالیتند مردان دوش بھ دوش ھم در كشتزارھا و كارگاه

. ھر شخص بالغي روزي شش ساعت كار میكند و انتخاب شغل با توجھ بھ نیاز جامعھ صورت میگیرد
. زحمت دیگران زندگي كننداھالي یوتوپیا از آینده و گرسنگي بیمناك نیستند، ولي حق ندارند با حاصل 

ھركسي اختالف خویش را با دیگران شخصا فیصلھ میدھد و . قوانین و مقررات یوتوپیا محدود و ساده است
  . نیازي بھ دادگاه و وكیل مدافع ندارد

ولي پس . قانونشكنان بھ بردگي براي جامعھ محكوم میشوند، و گاھي وظایف سنگیني بھ دوش آنان مینھند
كساني كھ بشدت و . ه محكومیتشان بھ سر آمد، آزادي و برابري كامل خویش را باز مییابنداز آنكھ دور

شماره بردگان در نتیجھ خریدن زندانیان محكوم بھ . مكرر از قانون سرپیچي كنند بھ مرگ محكوم میشوند
  . مرگ سرزمینھاي دیگر فزوني یافتھ است

زنان بھ شوھران، و فرزندان بھ اولیاي . ((در استواحد اجتماع در یوتوپیا خانواده، و سرپرست آن پ
براي آنكھ نامزدان بموقع از . ھیچ مردي مجاز نیست با بیش از یك زن زیست كند.)) خویش خدمت میكنند

نقایص جسمي ھمسران آینده خویش آگاه شوند، بھ آنان توصیھ میشود كھ قبل از زناشویي تن برھنھ یكدیگر 
زن . یكي از آنان داراي نقص جسمي عالجناپذیر باشد، پیمان نامزدي فسخ میشودو ھرگاه ; را معاینھ كنند

طالق تنھا در صورت ارتكاب زنا و . پس از زناشویي، در خانھ پدر شوھر با ھمسر خویش بھ سر میبرد
ھر سي خانواده سالي یك . رضایت طرفین مجاز است، مشروط بر اینكھ شوراي جامعھ نیز بدان رضا دھد

ھ سركردگي خویش برمیگزینند و ھر ده سر كرده یك رئیس براي اداره سیصد خانواده انتخاب تن را ب
دویست سركرده شوراي ملي را، كھ شاه یا شھریار جامعھ را براي ھمھ عمر برمیگزیند تشكیل ; میكند

  . میدھند

بتي است كھ بھ زیرا تنگدستي گرامیترین موھ; ھا و بیمارستانھاست ترویج بھداشت، و تاسیس درمانگاه
. فرمانروایان جامعھ وسایلي براي آموزش كودكان و سالمندان فراھم میآورند. انسان ارزاني شده است

و مردم را بھ پژوھش دانش و روگرداني از علم احكام نجوم و . تحصیالت حرفھاي را ترویج میكنند
ھ ملتھاي دیگر اعالم جنگ در صورت اقتضاي صالح جامعھ، آنھا حق دارند ب. موھومات ترغیب میكنند

جنگ نزد آنان تنھا در صورتي موجھ است كھ مردمي قطعھ زمیني را كھ بھ حكم ناموس طبیعت . ((دھند
آیا این استداللي .)) (باید آباد و بارور شود بایر و بالاستفاده گذارند و ملتھاي دیگر را از تملك آن بازدارند

جنگ را مظھر توحش ((; وصف، اھالي یوتوپیا جنگجو نیستندبا این ) براي توجیھ استعمار امریكا بود
اھالي .)) و، بر خالف اقوام مجاور خود، افتخارات ناشي از جنگ را مذموم و ناپسند میشمارند... میدانند

در میان آنان، ھمھ معتقدات . یوتوپیا از آزادي دیني، ولي نھ بھ صورت مطلق و نامحدود، برخوردارند
ھركسي بھ دلخواه خویش میتواند . لحاد و انكار بقاي روح، محترم و مصون از تعرضنددیني، جز كفر و ا

ولي ھرگاه كسي متعرض یكي از ادیان رسمي شود، بازداشت میشود و كیفر . ماه یا خورشید را بپرستد
یفر كساني كھ بقاي روح را انكار میكنند نیز بھ ك. زیرا قانون مجادالت دیني را منع كرده است; میبیند

نمیرسند، ولي از تصدي مقامات دولتي محرومند و مجاز نیستند اندیشھ خویش را با كسي، جز روحانیان و 
ھر كسي محق است دیني را كھ خود میپسندد پیروي ((در غیر این صورت، . ، در میان نھند))فرزانگان((

اني و مسالمت، و با برخورداري مشروط بھ اینكھ با ت... و دیگران را نیز با خویشتن ھمعقیده سازد... كند
در یوتوپیا ادیان گوناگون .)) از ستیزه و توھین بھ معتقدات دیگران، معتقدات دیني خویش را اشاعھ دھد

بھ قدرت االھي پراكنده در سراسر جھان، كھ جاویدان، ... ولي بیشترین و فرزانھترین مردم((شیوع دارند، 
در اینجا .)) از حیطھ فھم و شعور بشر است، اعتقاد دارند غیر قابل ادراك، توصیف ناپذیر، و خارج

ھا،  رھبانیت آزاد است، بھ شرط آنكھ راھبان خویشتن را با كارھاي خیریھ و عامالمنفعھ، چون تعمیر راه
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تصفیھ نھرھا و آبروھا، قطع تنھ درختھا، و یا خدماتي كھ از وظایف نوكران، و حتي بردگان، است سرگرم 
دولت اولین . كشیشان یوتوپیا نیز زناشویي میكنند. در صورت تمایل، میتوانند زناشویي كنند راھبان. سازند

و آخرین روزھاي ھر ماه و ھر سال را تعطیل دیني اعالم میكند، ولي ھنگامي كھ مردم در این روزھاي 
)) و((د شمایل ھیچ خدایي در كلیساھا بھ چشم نمیخور((تعطیل سرگرم بھ جاي آوردن فرایض دینند، 

در ھر یك از این .)) دعایي خوانده نمیشود، مگر دعایي كھ معارض معتقدات پیروان ادیان دیگر نباشد
تعطیالت، زنان و فرزندان در برابر شوھران یا والدینشان بر خاك میافتند و براي گناھي كھ از آنان سرزده 

و كسي قبل از آنكھ با دشمنش آشتي ; نداست، یا وظیفھاي كھ بھ جاي نیاوردھاند، طلب عفو و بخشایش میكن
ھرگاه : نفوذ مسیحیت در خالل این گفتار بھ بیبھره نمانده است، چنانكھ مینویسد -.كند، بھ كلیسا نمیرود

كسي از بیماري دردناك و عالج ناپذیري رنج برد، باید بھ او اجازه داد و ترغیبش كرد كھ رشتھ حیاتش را 
ھرگاه : موارد، مور خودكشي را نشانھ جبن و ناتواني میداند و میگویددر دیگر . بھ دست خویش بگسلد

دانستھ نیست .)) جسد وي را باید بھ گنداب انداخت((كسي جز بھ علتي كھ گفتھ شد دست بھ خودكشي زند، 
قدر مسلم این است كھ . كھ این گفتار تا كجا منتج از تعمق مور، یا اندیشھ اراسموس، یا تخیلي شوخ است

: تمدار جوان بدقت از سوسیالیسم اھالي یوتوپیا روي بر میتابد، چنانكھ در جایي بھ ھیثلودي میگویدسیاس
زیرا در جایي كھ انگیزه ... معتقدم در جایي كھ ھمھ چیز مشترك است، مردم از تمول بیبھره خواھند ماند((

دیگران آنان را كاھل و تن  سود شخصي مردم را بھ كار و تالش وا ندارد، و امید بھ ارتزاق از دسترنج
تا روزي كھ ھمھ مردم اصالح نشدھاند، بھ ... وفور ثروت چگونھ میسر خواھد بود... پرور بار آورد

بنابر .)) و بھ گمان من اصالح مردم مستلزم سالھا وقت است -اصالح امور جھان امیدي نمیتوان داشت 
ین تصویر جامع و دلفریبي از جامعھ اشتراكي ترسیم این، آزادیخواھي باید مور را بر آن داشتھ باشد كھ چن

اشراف . در صفحات دیگر یوتوپیا، مور بر توانگران كھ تھیدستان را استثمار میكنند خشم میورزد. كند
. انگلیسي را، كھ زمینھاي ھمگاني را محصور كرده و بھ خویشتن اختصاص دادھاند، بشدت نكوھش میكند

  :ھیثلودي بھ مور میگوید

مگذار كھ این توانگران با ... دي نابخردانھ معدودي از مردم، جزیره ترا بھ ویراني كامل كشیده استآزمن
ھنگامي كھ درباره ... احتكار و انحصار جویي بازار را بھ صورتي درآورند كھ با منافع آنان سازگار است

بھ چیزي جز دسیسھ توانگران جامعھ مشتركالمنافع كھ اكنون در ھمھ جا در حال پدید آمدن است میاندیشم، 
آنان براي . براي پیش بردن مقاصد سودجویانھ آنان در زیر نام و عنوان جامعھ مشتركالمنافع بر نمیخورم

بھ ... آنكھ دسترنج تنگدستان را در برابر اجر ھرچھ كمتر بھ یغما برند و آنان را بھ ذلت و خواري كشند
  . ه این نیرنگھا را قانون مینامندو آنگا... نیرنگھاي گوناگون متوسل میشوند

یوتوپیا بیگمان یكي از . این سخنان نداي كارل ماركس را بھ یاد میآورد كھ اركان جھان را بھ لرزه درآورد
نخستین و نافذترین اسنادي است كھ تا قرن بیستم در اروپاي نوین بر ضد نظام اقتصادي موجود تنظیم شده 

مرفھ و نظام اقتصادي برنامھریزي شده مورد نظر است، یوتوپیا بھ و تا جایي كھ ایجاد جامعھ ; است
  . روزگار ما تعلق دارد

II -شھید  

ھایي را در سر میپرورانید چگونھ یك سال پس یوتوپیا بھ ھمكاري ھنري ھشتم  مردي كھ چنین اندیشھ
برگزیده شد شاید سبب این بوده است كھ شاه، با آنكھ بھ دانشوري اشتھار داشت، نمیتوانست نوشتھاي را بھ 

تنھا . ز جھان رخت بربستزبان التیني بخواند و قبل از آنكھ كتاب مور بھ انگلیسي انتشار یابد، وي ا
ھنري از توانایي و كارداني و درستكاري . ھاي افراطي وي آگاه بودند دوستان نزدیك مور از اندیشھ

كمنظیر مور آگاه بود، او را برازنده نمایندگي مجلس عوام میدانست، وي را لقب عطا كرد، بھ نیابت 
مور با سیاست خارجي . بھ دست او سپرد، و حساسترین وظایف سیاسي را )١۵٢١(خزانھدار كل گماشت 

وولزي، كھ انگلستان و شارل پنجم را بھ جان ھم انداخت، مخالف بود او نھ تنھا بھ نیروي مھیب و 
پس از . آسیبناپذیر امپراطور واقف بود، بلكھ وي را مدافع قھرمان جھان مسیحي در برابر تركان میشمرد
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روي برتافت كھ پارلمنت را وا داشت در سیاستي كھ بھ سقوط وولزي، مور چندان از راه و روش او 
مور، در مقام رھبر جناح اقلیت پارلمنت، جانشین قھري وولزي بود و . سقوط وي انجامید تجدید نظر كند

  . سي و یك ماه در مقام صدراعظمي بھ انگلستان خدمت كرد

لت را بھ خویشتن اختصاص داد ولي جانشین واقعي وولزي خود شاه بود، ھنري اكنون ھمھ اختیارات دو
و، بھ گفتھ خود، تصمیم گرفتھ بود گریبان خود را از چنگ پاپ ناسازگار و مخالف برھاند و زناشویي 

. خود را با زن دلخواھش، كھ انتظار داشت وارثي براي تاج و تخت انگلستان بھ جھان آورد، رسمیت دھد
راي پیش بردن مقاصدي است كھ با عمیقترین مور دریافت كھ رھبر سیاسي كشور نیست و وسیلھاي ب

از این رو درصدد برآمد كھ با نوشتن كتابھایي بر ضد آیین . احساسات و تمایالت وي سازگاري ندارند
و در ) ١۵٢٨(در دیالوگي در باب بدعت . پروتستان و با تعقیب رھبران پروتستان خویشتن را دلداري دھد

ره لزوم وحدت عقیده دیني براي حفظ نیرومندي و آرامش ملت، با آثار دیگري كھ پس از آن نوشت، دربا
او از آن میترسید كھ اختالف عقیده مردم . فردیناند دوم، كالون، و شاھزادگان لوتري آلمان ھماواز گشت

مور، كھ قبال از ترجمھ التیني اراسموس از كتاب . ھا یا صدھا فرقھ دیني پراكنده سازد انگلستان را بھ ده
دید اراسموس پشتیباني كرده بود، اكنون با ترجمھ انگلیسي این كتاب بھ دست تیندل، بھ بھانھ اینكھ عھد ج

وي عقیده داشت كھ كلیسا . وي متن كتاب را بھ نفع پیروان لوتر تحریف كرده است، بناي مخالفت نھاد
ي سزاوار نیست كھ ملعبھ و چنین سازمان; پایگاه نظم اجتماع، مایھ دلداري بشر، و منبع وحي و الھام است

  . اغراض مردم شود و با استدالل و قضاوت عجوالنھ جدالگران خودپسند از ھم بپاشد

درباره این شایعھ كھ كسي در خانھ خود او بھ . بھ انگیزه ھمین عقیده وي بھ آتش زدن پروتستانھا پرداخت
مجرم . ربطي بھ االھیات نداشتتعریف مور از مجرم . جرم بدعتگزاري تازیانھ خورده اختالف نظر است

و ھنگامي كھ زن زانو میزند و غرق در ... دزدي است كھ جاسوسي زن متدیني را میكند((از نظر مور 
شاید وي ھنگام صدور حكم اعدام سھ تن در محدوده .)) اموالش را بھ سرقت میبرد... نیایش خداوند میشود

ھاي شرعي میدانست، ولي  را بازوي مسلح دادگاه اسقف صدارتش، از قانوني تبعیت كرده است كھ دولت
وي رفتار خویش را با پروتستانھا با . در این تردیدي نیست كھ او با سوزانیدن محكومان موافق بوده است

زیرا حتي در یوتوپیا از . آزادي وسیعي كھ در یوتوپیا بھ پیروان ادیان مختلف داده بود ناسازگار نمییافت
بھ ملحدان، منكران بقاي روح، و كساني كھ متعرض معتقدات دیگران شوند یا رواداري مذھبي نسبت 

با این وصف، خود او بیش از ھر كسي بھ پروتستانھاي انگلستان . بدانھا ناسزا گویند امتناع ورزیده است
  . گفتناسزا 

او از تایید زناشویي ھنري با ان . روزي رسید كھ مور خود ھنري را گمراھترین مرد روزگار پنداشت
را مھلكترین ضربھاي دانست كھ بر پیكر  ١۵٣٢تا  ١۵٢٩بولین سرباز زد و قانون ضد روحانیان سالھاي 

ز مشاغل دولتي و مور ھنگامي كھ ا. كلیسا، كھ وي آن را تكیھگاه نظم اجتماع میشمرد، فرود آمده است
پنجاه و چھار سال از عمرش ) ١۵٣٢(كلیسایي كناره گرفت و در ملك شخصي خود در چلسي عزلت گزید 

ولي از آنجا كھ مرگ خویش را نزدیك میدید، میكوشید با ستایش جانبازي در راه حق و راستي . میگذشت
دامادش، ویلیام روپر، . آماده سازد فرزندان و بستگانش را براي مواجھھ با مصیبتي كھ در كمین آنان بود

  :در این باره چنین مینویسد

شكیبایي شگفت آور آنان، و درد و رنج كساني كھ مرگ را بر انكار ترجیح ... او درباره شھادت قدیسان
دادھاند، و از فضیلت از دست دادن دارایي و اراضي، تحمل درد و رنج زندان، و جانبازي در راه حق 

فرزندانش میگفت كھ ھرگاه اطمینان یابد كھ آنان از جانبازي او در راه آرمان بلندش بھ . سخن میگفت
  . دردمند نخواھند شد، با خوشرویي مرگ را استقبال خواھد كرد

بھ شركت در توطئھ راھبھ شھر كنت  ١۵٣۴در آغاز سال . آنچھ وي در انتظارش بود سرانجام فرارسید
  . متھم شد
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  . ھبھ برخورده است و او را الھام یافتھ میداند، ولي از وجود توطئھ بیاطالع استمور اظھار داشت كھ بھ را

ماه آوریل بھ جرم خودداري از اداي  ١٧ولي مور را در روز . ھنري بھ وساطت كرامول مور را بخشید
یر و كھ پاپ را از فرمانروایي كلیساي انگلستان برمیانداخت، دستگ)) قانون جانشیني((سوگند وفاداري بھ 

  . زنداني كردند

زن دومش . مور بھ دخترش پاسخ داد كھ خواھش او براي وي از درد و رنج زندان ناگوارتر است. كند
  : ھمسرش را براي خیره سري سرزنش كرد) بھ گفتھ روپر(براي دیدار مور بھ زندان رفت، و 

دي، چرا اكنون از روي درشگفتم تو كھ تاكنون بھ فرزانگي معروف بو! چھ سال خوشي است، آقاي مور
ابلھي در این زندان كثیف و در بستھ با موشھا بھ سر میبري، در صورتي كھ ھرگاه چون اسقفان و مردان 
فرزانھ این دیار رفتار كني، مورد عنایت شاه و شوراي خصوصي او قرار خواھي گرفت و آزاد خواھي 

نھ، كتابھا، سرسراھا، باغھاي میوه و زندگي چون بھ خانھ، كتابخا. زیست و بھ كتابخانھات بازخواھي گشت
  . آسودھات در كنار زن و فرزندان و خانوادھات در چلسي میاندیشم، درشگفتم كھ اینجا بھ انتظار چیستي

. بسیاري دیگر براي نجات مور بھ تالش پرداختند و او را بھ اداي سوگند وفاداري بھ شاه ترغیب كردند
  . آنان را رد كرد ولي مور لبخند زنان خواھش ھمھ

با . مور با مھارت از خود دفاع كرد. مور را براي آخرین بار محاكمھ كردند ١۵٣۵در روز اول ژوئیھ 
ھنگامي كھ مور را از وستمینستر بھ زندان باز میگردانیدند، . وجود این، او را بھ خیانت محكوم كردند

در آغوش گرفت، و مور براي  دخترش مارگارت دو بار صف محافظان وي را شكافت و پدرش را
روز قبل از اعدام، مور عرقچینش را نزد مارگارت فرستاد و بھ او . دخترش دعاي خیر و بركت خواند

خدا نگھدارت، فرزند من، برایم دعا كن، و من نیز براي تو و ... فردا نزد خدا خواھم رفت: ((پیغام داد
 ٧(چون از چوب بست اعدام باال میرفت .)) بپیوندیمدوستانت دعا خواھم كرد، تا روزي در آسمان بھ ھم 

آقاي : ((و آن را چندان سست یافت كھ ترسید درھم فرو ریزد، بھ یكي از محافظانش رو كرد و گفت) ژوئیھ
دژخیم از او پوزش خواست و مور .)) نایب، خواھشمندم بھ من در باال رفتن یاري كنید، پایین آمدن با خودم

بھ دستور ھنري، مور حق نداشت قبل از مرگ بیش از چند كلمھ بر زبان . ش گرفتوي را بگرمي در آغو
براي او دعا كنند و گواھي دھند كھ او با ایمان بھ كلیساي مقدس ((مور از تماشاگران خواھش كرد . راند

ز خدا سپس از مردم خواست كھ براي شاه انگلستان دعا كنند و ا.)) كاتولیك و در راه این كلیسا جان سپرد
بخواھند كھ بھ شاه عقل سلیم ببخشد، و تصریح كرد كھ تا دم مرگ خدمتگزار صدیق شاه و، بیش از آن 

چون سر خویش را بر تختھ سنگ . بعد مزمور پنجاه و یكم را بر زبان راند. سرسپرده خدا بوده است
خیانتي مرتكب نشده است در آن كھ خطا و ((مینھاد، ریش سفید بلندش را بدقت كنار زد تا بھ گفتھ خویش 

  . سربریده وي را بر پل لندن آویختند.)) گزندي نبیند

اراسموس مرگ مور . قتل ناجوانمردانھ مور مردم انگلستان را بھ خشم آورد و غوغایي در اروپا برپا كرد
و گفت كھ از این پس رغبتي بھ زیستن )) ;ما یك روح در دو تن بودیم: ((را چون مرگ خویش تلقي كرد

یك سال پنجم پس از وقوف بر مرگ مور، سفیر كبیر انگلستان را نزد خود خواند و بھ او گفت، . ندارد
پاپ پاولوس .)) بھترین شھر خویش را فداي او میكردم... ھرگاه چنین خدمتگزار امین و صدیقي میداشتم((

ع دیني را در سوم طي توقیعي ھنري را تكفیر و از عضویت جامعھ مسیحي طرد كرد، انعقاد مجام
انگلستان تحریم نمود، داد و ستد با انگلستان را ممنوع كرد، انگلیسیھا را از فرمانبرداري از ھنري برحذر 

. داشت، و بھ مردم انگلستان و ھمھ فرمانروایان مسیحي فرمان داد كھ ھنري را از فرمانروایي براندازند
 ١۵٣٨ردن نمینھادند، پاپ صدور توقیع را تا سال از آنجا كھ شارل و فرانسوا ھیچ یك چنین فرماني را گ

پس از آن نیز كھ توقیع پاپ صادر گشت، باز شارل و فرانسوا كھ با سیادت پاپ بر . بھ تعویق انداخت
بینتیجھ ماندن توقیع . پادشاھان مخالف بودند، از انتشار آن در قلمرو فرمانروایي خویش جلوگیري كردند
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كاھش داد و بھ نضج دولت ملي مستقل و قائم بھ ذات در انگلستان یاري  پاپ قدرت وي را بیش از پیش
  . كرد

یاد )) بزرگترین مردي كھ این سرزمین در آغوش خویش پرورانیده است((جانثن سویفت از مور بھ عنوان 
  . كرد

  . كلیساي رم در چھارصدمین سالگرد مرگ مور و فیشر آنان را در شمار قدیسان خویش قرار داد

IV - داستان سھ ملكھ  

كاترین آراگوني، . در طول سي ماه پس از مرگ مور، ھنري سھ تن از شش ملكھ خویش را از دست داد
ھمچنانكھ ھنوز خویشتن را یگانھ ھمسر شرعي ھنري و ملكھ قانوني انگلستان میدانست، در شمال كشور 

 ١۵٣۵در سال . لستان میخواندندخدمتكاران وفادارش تا دم مرگ وي را ملكھ انگ. بھ فراموشي سپرده شود
وي بھ دژكیمبالتن، نزدیك ھانتینگدن، رفت و در اتاقي كھ تنھا ھنگام شركت در مراسم قداس آن را ترك 

ماري، كھ . در ھمین اتاق وي دوستانش را میپذیرفت و از آنان نھایت استفاده را میكرد. میگفت عزلت گزید
بھ مادر . كیلومتر دور بود نگاھداري میشد ٣٠اقامتگاه مادرش فقط اكنون نوزده سالھ بود، در ھتفیلد كھ از 

ھایي بھ ماري نوشتھ است كھ از  با وجود این، كاترین نامھ. و فرزند اجازه، مالقات و مراوده داده نمیشد
ھنري حاضر شد در صورتي كھ آنان ملكھ تازه انگلستان . ھاي جھان بھ شمار میروند شورانگیزترین نامھ

. ولي ھر دو از قبول پیشنھاد شاه سر باز زدند; رسمیت بشناسند، جاي مناسبي در اختیارشان بگذاردرا بھ 
در جایي نگاه دارد )) این زنازاده را((ان بولین خالھاش را بھ مراقبت ماري گماشت و بھ او دستور داد كھ 

شد، وصیتنامھ خویش را  كاترین بیمار ١۵٣۵در دسامبر .)) گاھگاھي وي را با سیلي گوشمالي دھد((و 
عنوان ((نوشت، از امپراطور تقاضا كرد كھ از دختر وي مواظبت كند، و طي نامھ ھیجانانگیزي بھ 

خویش با اكنون كھ چراغ عمرم رو بھ خاموشي است، مھر تو مرا وا میدارد )) گرامیترین سرور و ھمسر
جسمي، كھ براي من این ھمھ بدبختي  سفارش كنم كھ از این پس سالمت روح خویش را بر عالیق جھاني و

من از ھمھ خطاھاي تو در میگذرم و از . بارآورده و ترا گرفتار چنان مشكالتي كرده است، برتر شماري
  . خداوند مسئلت دارم كھ او نیز ترا ببخشاید

 در پایان،... دخترمان ماري را بھ دست تو میسپارم و درخواست دارم كھ براي او پدري مھربان باشي
  . خدا نگھدارت. سوگند یاد میكنم كھ بھ چیزي جز دیدار تو نمیاندیشم

ھفتم ژانویھ (و پس از مرگ كاترین در پنجاھسالگي ; ھنري چون این نامھ را دریافت كرد، سخت گریست
  . بھ درباریانش فرمان داد كھ عزاداري كنند، ولي ان از فرمان شاه سر باز زد) ١۵٣۶

بعد خود او نیز رخت از جھان برخواھد بست، ولي دریافتھ بود كھ شاه دیگر از آن ان نمیدانست كھ پنج ماه 
شاه، كھ اكنون از تندخویي، سخنان آمرانھ، و تقاضاھاي مصرانھ ان بھ ستوه آمده بود، بر . او نیست

روزي كھ كاترین را بھ خاك میسپردند، ان فرزند . مھرباني و بردباري و مالیمت كاترین حسرت میخورد
و ھنري كھ ھنوز آرزوي داشتن پسري را از دل نرانده بود، بار دیگر بھ این ; مردھاي بھ جھان آورد

اندیشھ فرو رفت كھ ھمسر خویش را طالق گوید، یا با ادعاي خویش پیمان زناشویي خو را بیپایھ و غیر 
ن روي بیاعتبار گفتھاند كھ وي دومین زناشویي خویش را معلول نیرنگ، و از ای. قانوني اعالم كند

ھاي ان بھ نام جین سیمور، توجھ شاه را بھ خویشتن معطوف  از ماه اكتبر، یكي از ندیمھ. میدانستھ است
شاید بھ پیروي از نیرنگھاي پیشین . چون ان بر او خرده گرفت، ھنري فرمان داد كھ لب فرو بندد. كرد

  . بوده كھ ھنري ان را بھ خیانت و بیوفایي متھم كرد
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ردني است كھ حتي زن ھرزھاي براي لحظھاي خوشگذراني مقام ھمسري شاه را بھ خطر افكنده باورنك
ھنري شایعاتي را كھ درباره ھرزگي . باشد، ولي چنین پیداست كھ ھنري بھ خیانت وي ایمان راسخ داشت

ق، بھ شاه و ناپاكدامني ان بر سر زبانھا بود با مشاوران خویش در میان نھاد، و آنھا نیز، پس از تحقی
گزارش دادند كھ ان با پنج تن از درباریان سر ویلیام بررتن، سر ھنري نوریس، سرفرانسیس و ستن، 

این پنج تن را بھ زندان افكندند، و . مارك سمتن، و برادر خود ان، لرد راچفرد رابطھ نامشروع داشتھ است
  . ان نیز، از پس آنان، بھ زندان روان شد ١۵٣۶مھ  ٢در روز 

ان پاسخ داد . بھ ان نوشت كھ در صورت راستگویي میتواند بھ گذشت و بخشش وي امیدوار باشد ھنري
زندانبانان میگفتند ان اعتراف كرده كھ نوریس و وستن بھ . گناھي از او سر نزده است كھ بدان اعتراف كند

ھیئت دادرسان میدل . او پیشنھاد عشقبازي دادھاند، ولي مدعي بوده كھ او پیشنھاد آنان را رد كرده است
ماه مھ، با  ١١سكس كھ ماموریت داشت بھ روابط نامشروع ان در آن شھرستان رسیدگي كند، در روز 

ذكر تاریخ و نام ھیئت دادرسان، كھ پدر ان، ارل آو ویلتشر، نیز در آن عضویت داشت، در وستمینستر بھ 
ھیئت . تھمان خود را بیگناه دانستندستمن بھ گناه خویش اعتراف كرد، ولي دیگر م. محاكمھ كشیدند

ماه مھ، ان و برادرش را در برابر ھیئتي مركب  ١۵در روز . دادرسان بھ محكومیت ھر چھار تن راي داد
از بیست و شش تن از اعیان كھ ریاست آن را دیوك آو نورفك، عمو ولي دشمن سرسخت ان، بھ عھده 

ن را بیگناه دانستند، ولي اعضاي ھیئت ھمگي اعالم خواھر و برادر ھر دو خویشت. داشت محاكمھ كردند
بھ دار ((و سپس راي دادند كھ متھمان را بھ دلخواه شاه ; ھاي ندارند داشتند كھ درباره خیانت متھمان شبھ

ماه مھ، سمتن را بر دار كشیدند و چھار متھم دیگر را بھ اقتضاي مقام و  ١٧در روز .)) كشند یا آتش زنند
در ھمان روز، نمایندگان شاه از كرنمر، اسقف اعظم، درخواست كردند كھ . زدند منصب آنان گردن

و اسقف اعظم این درخواست را ; زناشویي ھنري را با ان غیر قانوني و الیزابت را زنا زاده اعالم دارد
ھ دانستھ نیست كھ اسقف اعظم با چھ مجوزي زناشویي را غیر قانوني دانست، ولي گمان میرود ك. پذیرفت

  . شایعات مربوط بھ زناشویي قبلي ان با لرد نورثامبرلند را دستاویز قرار داده است

ان، در شب قبل از مرگش، در برابر لیدي كینگزتن، ھمسر نگھبانش، بر خاك افتاد و از او خواست كھ نزد 
و بیفكریش در ماري دختر شاه رود، در برابر او زانو بر زمین زند، و از گناھاني كھ ان در نتیجھ غرور 

ماه مھ درخواست كرد كھ ھر چھ زودتر وي  ١٩ان در روز . حق ماري روا داشتھ است طلب بخشایش كند
وي )) شنیدھام دژخیم مرد نیكنفسي است و من ھم گردن باریكي دارم((ظاھرا این پندار كھ . را اعدام كنند

از مرگ، از تماشاگران خواست براي شاه، قبل . در نیمھ ھمان روز وي را بھ قتلگاه بردند. را تشفي میداد
انگلستان فرمانروایي مھربانتر و دلسوزتر از او بھ خود ندیده و بھ من نیكي بسیار كرده و سرور ((كھ 

با آنكھ براي مردم دشوار بود وي را خیانتكار بدانند، كمتر . دعا بخوانند)) مھربان و بزرگوارم بوده است
  . كسي از سقوط او اندوھگین گشت

در روز اعدام ان كرنمر بھ شاه، كھ ھوس داشتن پسري را ھنوز از دل نرانده بود، اجازه داد بار دیگر 
  . زناشویي كند

و در ; با او زناشویي كرد ١۵٣۶مھ  ٣٠در روز ; فرداي آن روز ھنري با جین سیمور پنھاني نامزد شد
. جین از خاندان سلطنتي و از اخالف ادوارد سوم بود. ژوئن جین را رسما ملكھ انگلستان ساخت ۴روز 

مطیع را  اصل و نسب وي سھ یا چھار پشت قبل بھ ھنري میرسید، و ھمین قرابت و ھمخوني كرنمر
جین از زیبایي چھره چندان . واداشت كھ حكم دیگري را دایر بھ مشروعیت زناشوئي آنان صادر كند

كاردینال پول، . بھرھاي نداشت، ولي ھوش و ذكاوت، مھرباني، و حجب و كمرویي او بر دلھا مینشست
كھ ان زنده بود  وي تا روزي. خوانده است)) جامع ھمھ فضایل((سرسختترین دشمن ھنري، این زن را 

ھاي او را سر نگشاده پس میفرستاد، و  دست شاه را پس میزد، از قبول ھدایاي وي خودداري میكرد، نامھ
از شاه تقاضا میكرد كھ جز در حضور دیگران با او سخن از نخستین اقدامات جین اصالح میانھ ھنري با 

بدین سان كھ ; ي با جین مصالحھ كردولي ھنري با تحمیل نظریات خویش بر مار. فرزندش، ماري، بود
براي او بفرستد كھ در آن ھنري رھبر )) اعترافنامھ لیدي ماري((كرامول را واداشت نامھاي تحت عنوان 
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و سر كرده كلیساي انگلستان خوانده شده بود، دعوت سیادت پاپ رم بر كلیساي انگلستان طرد، و زناشویي 
از ماري تقاضا شده بود كھ بر ھمھ مواد این اعترافنامھ صحھ  ھنري با كاترین نامشروع شمرده شده بود

سھ ھفتھ بعد شاه و ملكھ بھ دیدن وي . ماري اعترافنامھ را امضا كرد، ولي ھیچ گاه خود را نبخشود. نھد
ماري بار دیگر شاھزاده خوانده شد و در . رفتند و ھدایایي، از جملھ ھزار كراون پول نقد، بھ او بخشیدند

باید واجد صفات ))  ماري خون آشام((ھنري و ھمچنین . بھ دربار رفت ١۵٣۶د مسیح سال عید میال
  . مشتركي بوده باشند، زیرا ماري در آخرین سالھاي عمر پدر بھ او مھر میورزید

قانون ((، بھ درخواست ھنري )١۵٣۶ژوئن  ٨(پارلمنت انگلستان پس از آنكھ مجددا گشایش یافت 
تازھاي تصویب كرد كھ الیزابت و ماري را زنا زاده میخواند و فرزند آینده جین سیمور را )) جانشیني

، را از دست در ماه ژوئیھ، ھنري پسر زنازاده خود، دوك ریچمند و سامرست. ولیعھد انگلستان میشناخت
) ١۵٣٧اكتبر  ١٢(چون جین پسري بھ جھان آورد . داد، و چشم امید خویش را بھ فرزند آینده جین دوخت

ولي جین نگونبخت، كھ . كھ بعدا عنوان ادوارد ششم یافت، مردم انگلستان نیز مانند ھنري بھ وجد آمدند
مرگ وي ھنري را . وارد درگذشتاكنون ھنري سخت بھ او دل بستھ بود، دوازده روز پس از والدت اد

ھنري با آنكھ از آن پس سھ بار دیگر زناشویي كرد، اما قبل از مرگ وصیت كرد وي . بشدت متالم ساخت
  . را در كنار گور زني بھ خاك سپارند كھ با زادن پسري بھ او جان بخشیده است

ھ تلقي میكردند بسختي میتوان ساكنان انگلستان رویدادھاي دوران فرمانروایي پر ماجراي ھنري را چگون
بھ . بھ این پرسش پاسخ داد، زیرا روایاتي كھ در این باره بھ دست داریم غرض آلود، تیره، و پراكندھاند

بھ این شاه بیش از ریچارد سوم كینھ ((، شاپوي در گزارش خویش نوشت كھ مردم انگلستان ١۵٣٣سال 
ذكور درمییافتند، شدت عمل وي را درباره كاترین و ھمگي آرزوي ھنري را بھ داشتن وارث .)) میورزند

ھنوز اكثریت . در مرگ ان اشك نریختند، ولي از اعدام فیشر و مور بھ خشم آمدند; ماري نكوھش میكردند
كھ دولت درآمد آنان را بھ خویشتن اختصاص  -قریب بھ اتفاق مردم انگلستان كاتولیك بودند، و روحانیان 

با وجود این، كسي را یاراي آن نبود كھ از شاه . وزي بودند كھ انگلستان با رم بسازدبھ انتظار ر -داده بود
تنھا فرد انگلیسي كھ ھنري را رجینلدپول، فرزند مارگارت پلنتجنت، كاونتس آو سالزبري . بد گوید

 كراون مستمري ۵٠٠وي بھ ھزینھ ھنري تحصیل كرد، . ، بود)برادرزاده ادوارد چھارم و ریچارد سوم(
از شاه دریافت میداشت، و پیدا بود كھ روزي عالیترین مقام را در كلیساي انگلستان اشغال خواھد كرد، او 

ولي . در پاریس و پادوا تحصیل كرد و، روزي كھ بھ انگلستان بازگشت، پشتیبان سرسخت ھنري، بود
ت پاسخ داد كھ بدون چون ھنري بھ اصرار، نظر وي را درباره طالق كاترین جویا شد، رجینلد با صراح

. ھنري بیآنكھ مستمري وي را قطع كند، او را بھ اروپا پس فرستاد. تصویب پاپ با آن موافقت نخواھد كرد
رجینلد پول بیست و دو سال در بر اروپا ماند، از دانشوران و عالمان االھي نامدار كلیساي كاتولیك شد، و 

، در ھمان سال رسالھ التیني شدید اللحن در )١۵٣۶(ت در سي و شش سالگي بھ مقام كاردینالي ارتقا یاف
پول در این رسالھ استدالل . دفاع از یكپارچگي كلیسا را نوشت و در آن ھنري را سخت بھ باد حملھ گرفت

كرده بود كھ ھنري با بھ دست گرفتن رھبري كلیساي انگلستان مسیحیت را بھ ادیان ملي گوناگون میپراكند 
وي ھنر را بھ خودخواھي و خودكامگي . تماعي و سیاسي را در اروپا دامن میزندو بدین سان آشوب اج

متھم كرد، اسقفان انگلستان را مسئول سرسپردگي كلیسا بھ دولت شمرد، زناشویي ھنري را با ان زنا 
زنازاده ((كھ نجباي انگلستان الیزابت را ھمواره ) البتھ نھ از روي ھوشمندي(خواند، و پیش بیني كرد 

از شارل پنجم تقاضا كرده بود كھ بھ جاي آنكھ نیرو و مھارت خویش را در جنگ . خواھند شمرد)) وسپير
با تركان بر باد دھد، ارتش امپراطوري را مامور سركوبي شاه بیدین انگلستان كند، غرور جواني نویسنده 

پول سفارش كرد كھ از انتشار  كاردینال كونتاریني بھ رجینلد. شیوایي رسالھ را تحت الشعاع قرار داده بود
پس از . ولي او با سماجت رسالھ را چاپ كرد و نسخھاي از آن را بھ انگلستان فرستاد. رسالھ چشم بپوشد

از آن . آنكھ پاپ پاولوس سوم پول را بھ مقام كاردینالي ارتقا داد، ھنري اقدام پاپ را بھ دشمني حمل كرد
ھاي  رم از سر بیرون كرد و درباره لزوم برچیدن ھمھ صومعھپس شاه انگلستان ھر گونھ سازشي را با 

  . انگلستان و مصادره اموال آنھا بھ سود خویش با كرامول ھمداستان گشت
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  فصل بیست و پنجم 

  

  ھا ھنري ھشتم و صومعھ

١۵٣۵ -١۵۴٧   

I  -ھا را برچیدند چگونھ صومعھ  

كھ ھنري با اشتغال بھ عشقبازیھا و جنگھاي بسیار مجالي براي دست و پنجھ نرم كردن با  ١۵٣۵بھ سال 
. بر گماشت)) نیابت سلطنت در ھمھ امور كلیسایي خویش((پاپ نداشت، كرامول الادري مذھب را بھ 

ره آگاھي، ھاي عالي، شوراي خصوصي، ادا كرامول اكنون سیاست خارجي، قانونگذاري داخلي، دادگاه
وولزي در اوج قدرت خویش . دیوان عالي كشور، و اداره امور كلیساي انگلستان را در دست خویش داشت

ھرگز مسئولیت اداره این ھمھ سازمانھاي پھناور را عھدھدار نبود كرامول، گذشتھ از این، بر مطبوعات و 
فروش و ورود مطبوعات را بھ اجازه  ھا نیز نظارت میكرد، و شاه را بر آن داشتھ بود كھ چاپ و چاپخانھ

. ھایي بر ضد پاپ چاپ و منتشر میكرد ماموران شاھي محول سازد، و خود بھ ھزینھ دولت نشریھ
جاسوسان بیشمار كرامول وي را از ھر گونھ جنبش یا اظھار نظري كھ بھ زیان ھنري یا خود وي بود 

مور، و یا تحقیر شاه، براي محكومیت دراز مدت تنھا یك سخن حاكي از دلسوزي بھ فیشر و . میآگاھانیدند
گاھي براي آنكھ نتیجھ . ھرگاه كسي تاریخ مرگ شاه را پیش بیني میكرد، مرگش قطعي بود. مردم بس بود

كسي در انگلستان نبود كھ از او نترسد و . دلخواه بھ دست آید، كرامول ھم داوري میكرد و ھم دادستاني
  . متنفر نباشد

، با آنكھ نیروي نامحدودي در اختیار داشت، اساسیترین مشكل كار كرامول بھ شمار ورشكستگي ھنري
ولي ھزینھ گزاف دربار ; زیرا ھنري بھ اندیشھ توسعھ نیرویي دریایي بندرھا، و باراندازھایش بود. میرفت

راھي  چھ. و خودش بر دوش او سنگیني میكردند، و دستگاه اداري كرامول ھم مستلزم بودجھ ھنگفتي بود
براي فراھم ساختن پول وجود داشت مالیاتي كھ مردم میپرداختند چنان سنگین بود كھ افزایش آن بدون 

اسقفان براي آنكھ دل شاه را بھ دست آورند رمق مردم بخش . برخورد بھ مقاومت سخت مردم امكان نداشت
ن انگلستان یعني امپراطور كلیسایي خویش را كشیده بودند، و از آمریكا نیز آن قدر كھ بھ خزانھ دشم

ھا در مظان بدگماني بودند، از آن روي كھ  این صومعھ. ھا بودند میریخت، عاید داشت، و آن صومعھ
بھ )) قانون تفوق((سررشتھ آنھا بھ پاپ میرسید و سوگند وفاداري و سرسپردگي ساكنان آنھا بھ 

رامونیانش، در میان ملت انگلستان مردمي اینان، از نظر شاه و پی. چارھاندیشي و كجدلي آنان حمل میشد
اینان مردمي ناتوان بودند، زیرا در . بیگانھ بودند كھ از ھرگونھ جنبش كاتولیك ضد شاه پشتیباني میكردند

اینان . موارد بسیاري از آموزش، مھماننوازي و نیكوكاري، كھ وظیفھ دیرین آنان بود، غفلت ورزیده بودند
اشراف، كھ دارایي خویش را در ; ن با اكراه از فرمانبرداري پاپ سر باز زده بودندبیپناه بودند، زیرا اسقفا

سوداگران راھبان را ; جنگھاي خانگي بر باد داده بودند، میخواستند موقوفات خویش را باز پس گیرند
م آثار و مردم فرودست و عامي نیز دیگر بھ اشیایي كھ راھبان بھ نا; مردمي مفتخور و تن پرور میدانستند

قدیسان عرضھ میداشتند و نیز بھ مراسم قداس، كھ آنان با دریافت پول براي مردگان بھ جاي میآوردند، 
تسوینگلي در . ھا بھ دست آمده بود از اینھا گذشتھ، سابقھاي ھم در بستن و برچیدن صومعھ. اعتقاد نداشتند

پارلمنت . ھا را برچیده بودند عھزوریخ، فرمانروایان لوتري در آلمان، و وولزي در انگلستان صوم
ھا سركشي كند و در آنھا بھ اصالحاتي  بھ دولت اجازه داده بود بھ صومعھ ١۵٣٣انگلستان ھم بھ سال 

  . دست زند
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را كھ ھریك دستیاران بسیاري در اختیار داشتند، )) بازرس((، كرامول سھ تن ١۵٣۵در تابستان سال 
ھاي انگلستان  ھا و راھبھخانھ ھري، اخالقي، و مالي صومعھبراي بازجویي و تھیھ گزارش از وضع ظا

این بازرسان مردان جوان و گستاخي بودند كھ وظیفھ خویش را با جدیت، ولي نھ با نازك . ((مامور كرد
ھدف ماموریت آنان حفظ منافع مقام . ((اینان از گرفتن پیشكش ابایي نداشتند.)) كاري، بھ انجام رسانیدند

از ھر وسیلھاي كھ در اختیار داشتند بھره میجستند تا زنان و مردان صومعھنشین را بر آن سلطنت بود، و 
در میان ششصد صومعھ انگلستان، یافتن سازمانھاي .)) دارند كھ خویشتن را ننگین و مفتضح بنمایانند

نتسب بھ گمراھي كھ بھ مفاسد جنسي و گاھي ھمجنسگرایي، بیبندوباري، فریبكاري از راه فروش اشیاي م
ھا و فراھم ساختن آسایش صومعھنشینان، و از یاد بردن وظیفھ مھمان  قدیسان براي افزایش دارایي صومعھ

ولي این گزارشھا بھ راھبان پاكدامن و راستكردار اشاره . نوازي و نیكوكاري آلوده باشند دشوار نبود
  . ا از مستند باز نمیشناساندندنمیكردند، نسبت گمراھان را با پرھیزگاران نمیسنجیدند، و شایعھ ر

بھ پارلمنت تسلیم كرد، از روي سیاھكاریھاي  ١۵٣۶فوریھ  ۴، كھ در روز ))كتاب سیاه((كرامول در 
پوند  ٢٠٠ھایي را كھ درآمدشان برابر  صومعھنشینان پرده بركشید و از نمایندگان خواست صومعھ

شترشان برگزیده كرامول بودند، این پیشنھاد را نمایندگان، كھ بی. یا كمتر است برچینند) دالر ٠٠٠،٢٠(
را )) صومعھ كوچك((دادگاھي بھ فرمان شاه تشكیل شد كھ اموال و درآمدھاي سیصدوھفتادوشش . پذیرفتند

از صد و سي . دو ھزار شھریھاي میدادند تا براي خود كاري فراھم سازند. بھ نفع دولت ضبط كند
  . پوند تجاوز میكرد، كھ نیمي از آنھا ھم بستھ شده بودند ٢٠٠نھ از راھبھخانھ، تنھا درآمد ھجده راھبھخا

ھمچنانكھ مسیحیت نخست در شھرھا . ھا در شمال كشور با شورش سھگانھاي مواجھ شد انحالل صومعھ
پدیدار و بھ روستاھا كشیده شد، در سویس، آلمان، و انگلستان نیز اصالحات دیني از شھرھا آغاز، و با 

نفوذ آیین پروتستان در انگلستان و اسكاتلند با افزایش فاصلھ از لندن یا . نشینان روبھ رو شدمقاومت روستا
در . ادنبورگ كاھش مییافت، بھ ویلز و شمال انگلستان دیرتر رخنھ كرد، و در ایرلند پیروان كمتري یافت

وجبات آن از ھاي كوچك آتشي برافروخت كھ م شھرستانھاي شمالي انگلستان، مصادره اموال صومعھ
. مدتھا پیش با وضع مالیاتھاي سنگین، فشار شاه بر روحانیان، و تھییج نھاني كشیشان فراھم شده بود

ھا رانده شده بودند، چون شھریھ خویش را بسختي وصول میكردند، بھ خیل انبوه  راھباني كھ از صومعھ
  . بیكاران ناخشنود پیوستند

پناھگاھي بھ پناھگاھي میرفتند، مردم را بر حكومت خشمگین ھاي رانده شده، كھ سرگردان از  راھبھ
  . ساختند

ھا و رداھاي كشیشان بھ زیر جامھ،  ھا و تبدیل جبھ ھا و صومعھ بازرسان كرامول با تاراج اموال نمازخانھ
  . خرقھ اھل منبر بھ نمد زین، و روكش اشیاي مقدس كلیسا بھ غالف دشنھ آتش خشم مردم را دامن زدند

، بازرسي كھ صومعھاي را در لگبرن بستھ بود در آبادي مجاور الوث بھ دست ١۵٣۶اكتبر  ٢ز در رو
ھا و احكام وي را سوزانیدند و نوك شمشیر بر سینھاش نھادند و وادارش  نامھ. مردم خشمگین گرفتار شد

یساي كاتولیك ھمھ مردمي كھ در آن گروه بودند بھ شاه و كل. كردند تا سوگند وفاداري بھ مردم یاد كند
فرداي آن روز یك لشكر شورشي در كیستور، چند كیلومتري لوث، گرد . رومي سوگند وفاداري یاد كردند

كشیشان و راھبان بیخانمان سربازان این لشكر را تھییج كردند، و بزرگان محلي یا ناگزیر شدند كھ بھ . آمد
ي آن روز گروه انبوھي از روستانشینان در فردا. آنان بپیوندند، یا خود بھ میل خویش بھ آنان پیوستند

شورشیان نماینده اسقف لینكن را، . ھورن كاسل، یكي دیگر از شھرھاي لینكنشر، سر بھ طغیان برداشتند
. كھ بھ گمان آنان گماشتھ كرامول بود، از بسترش بیرون كشیدند و با چماق تا پاي مرگ مضروب ساختند

، و )HORN(كھ بر آن تصاویر خیش، جام عشاي رباني، شاخ شورشیان درفشي را خود حمل میكردند 
آنان نامھاي تنظیم كردند و براي شاه فرستادند كھ . مسیح نقشھ بستھ بود)) آخرین سخن((ھمچنین پنج واژه 

ھا، لغو یا كاھش مالیاتھا، معافیت روحانیان از پرداخت عشریھ یا درآمد ساالنھ  در آن گشایش مجدد صومعھ
از شوراي خصوصي، و خلع و توبیخ اسقفان گمراه ) منظور كرامول بود)) (روستازاده((ناري بھ شاه، برك
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شماره شورشیان با مردمي كھ پیوستھ از شھرستانھاي شمالي و . خواستھ شده بود - بویژه كرنمر و التیمر  - 
ینكن گرد آمده تن براي دریافت پاسخ شاه در ل ٠٠٠،۶٠نزدیك . خاوري بھ آنان میپیوستند فزوني مییافت

  . بودند

ھاي كوچك خواست مردم بود، كھ بھ دست نمایندگان آنان  مھربان متھم و ادعا كرده بود كھ انحالل صومعھ
شاه ھمچنین مردم را فرمان داده بود كھ رھبران شورش را بھ دست گماشتگان . در پارلمنت صورت گرفت

یر این صورت منتظر مرگ و مصادره اموال ھاي خویش بازگردند، در غ حكومت تسلیم كنند و بھ خانھ
در این ھنگام ھنري بھ دستیاران نظامي خویش فرمان داد سپاھي گرد آورند و، بھ . خویش باشند

سپھساالري ارل آو سافك، بھ یاري لرد شروزبري، كھ نیروھاي خویش را براي پایداري در برابر 
ھایي بھ تني چند از بزرگان كھ بھ شورشیان  ھ نامھشورشیان آماده كرده بود، بشتابند، وي ھمچنین مخفیان

این بزرگان ھم كھ دیدند شاه در عزم خویش استوار است و شورشیان بیاسلحھ كاري . پیوستھ بودند نوشت
از پیش نخواھند برد، آنان را پراكنده كردند، و سپاه شورشي، بھ زعم مخالفت كشیشان، مانند برف در 

ث پانزده تن از رھبران شورش را بھ دست گماشتگان دولت سپرد، صد تن لو. آفتاب تموز ناپدید گشت
گرفتاران را بھ لندن بردند و بھ زندان افكندند و سي و . دیگر ھم دستگیر شدند، و بازماندگان را شاه بخشید

  . ردندسھ تن از آنان را، كھ ھفت كشیش و چھارده راھب در میانشان بودند، بھ دار آویختند و باقي را آزاد ك

قاضي جواني، بھ نام ریچارد اسك، بھ این . در این ھنگام، شورش دامنھدارتري در یور كشر بر پا شد
حقوقدان دیگري، ویلیام ستپلتن، فرماندھي گروھي از سركشان را در بورلي بھ دست ; جنبش كشیده شد

; ورشیان پشتیباني میكردلرد دارسي، از مردم تمپل ھرست كھ كاتولیك پابرجایي بود، نھاني از ش; گرفت
در . دو تن از افراد خاندان پرسي نیز بھ شورشیان پیوستند، و بیشتر بزرگان ھم از آنان پیروي میكردند

مرد جنگي بود، بھ سركردگي اسك، شھر  ٩٠٠٠، سپاه عمده شورشیان كھ مركب از ١۵٣۶اكتبر  ١۵روز 
ھاي شھر را بھ روي شورشیان  كھ دروازه ساكنان شھر شھردار را بر آن داشتند. یورك را تصرف كرد

راھبان ; ھا را بازگشود اسك سربازانش را از غارتگري و اختالل نظم بازداشت و صومعھ. مھاجم بگشاید
. ھاي خویش بازگشتند، و شورشیان با سردادن سرودھاي دیني مومنان را دلخوش ساختند شادان بھ صومعھ

یت را گرفت، و ھمزمان با آن شھر ھال نیز بدون خونریزي بھ اسك بھ پیشرفت خویش ادامھ داد و پامفر
شورشیان فاتح بھ درخواستھایي كھ مردم لینكنشر كرده بودند درخواستھاي دیگري . دست ستپلتن افتاد

ھاي آنان را  افزودند، آنھا را نزد شاه فرستادند، و از او خواستند كھ بدعتگزاران را سركوب كند، نوشتھ
كلیساي انگلستان را با رم تجدید كند، ماري را دختر قانوني خویش بشمارد، بازرسان  بسوزاند، پیوند

بھ بعد ضبط شده  ١۴٨٩كرامول را از كار بركنار و مجازات كند، و مالكیت ھمھ زمینھایي را كھ از سال 
  . است ملغا كند

ایرلند نیز سر بھ ; یده بودنیمي از كشور بر او شور. بحرانیترین لحظھ زندگاني ھنري ھشتم در رسیده بود
و پاولوس سوم و كاردینال رجینلد پول فرانسواي اول و شارل پنجم را بھ تسخیر ; طغیان برداشتھ بود

انگلستان و تمام نیروھایي را كھ برایش مانده بود گرد آورد، فرمانھایي براي فراھم ساختن سپاه بھ ھمھ جا 
دوك . داد كھ با نرمش و مذاكره، شورشیان را رام سازدفرستاد، و در ضمن بھ دیوك آو نورفك دستور 

. نامبرده با اسك و گروھي از نجبا گفتگو كرد و، با دادن وعده عفو عمومي، آنان را از نافرماني بازداشت
وي پس از دیدار شاه، دلباختھ فر و بزرگي . ھنري با تضمین جان اسك وي را براي مذاكره نزد خود خواند

اما در آنجا وي را دستگیر . فروتن و خاشع و تندرست بھ یوركشر بازآمد ١۵٣٧ویھ وي گشت و در ژان
و چون سپاھیان ; پس از بازداشت او، سپاه شورشي بیسردار ماند و درھم ریخت. كردند و بھ لندن فرستادند

  ). ١۵٣٧فوریھ (شاه نزدیك شدند، اثري از آن بر جاي نماند 

و نشستھ است، وعده عفو عمومي شورشیان را كھ دیوك آو نورفك چون ھنري اطمینان یافت كھ شورش فر
بھ آنان داده بود بھ فراموشي سپرد و فرمان داد سران شورشیان را دستگیر كنند و چند تن از آنان را، كھ 

انتظار داریم پیش از آنكھ : آنگاه بھ دیوك آو نورفك چنین نوشت. اسك نیز در میانشان بود، از بین برد
ار بشویید، مردم شھرھا و روستاھایي را كھ سركشي كردند چنان گوشمالي دھید كھ براي دست از ك
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ھاي خائنانھ راھبان و كاننھاي این  از آنجا كھ ھمھ این نابسامانیھا از توطئھ... آیندگان مایھ عبرت شود
گونھ ترحم یا  بدون ھیچ... بخشھا سرچشمھ گرفتھ است، از شما میخواھیم در این جاھا كھ توطئھ چیدھاند

  . چشمپوشي، ھمھ راھبان و كاننھایي را كھ اندك گناھي كردھاند بیدرنگ گوشمالي سخت دھید

كرامول با استفاده از ترس و ھراسي كھ بر دل مخالفان افتاده بود توانست دیگر موسسات دیني را نیز در 
شورشیان پیوستھ بودند بیدرنگ منحل ھایي كھ ساكنان آنھا بھ  ھا و راھبھخانھ ھمھ صومعھ. انگلستان برچیند

شماره بازرسان فزوني یافت، و گزارشھاي بیشتري از . شدند و دارایي آنھا بھ سود دولت ضبط شد
ھاي  راھبان، از ترس انحالل صومعھ. بیانضباطي، تباھي، خیانت، و فساد اخالق راھبان بھ دولت داده شد

ز راه مزایده بھ فروش رساندند، انگشت قدیس آندرئاس بھ خویش، آثار قدیسین و اشیاي گرانبھاي خود را ا
راھبان والسینگم بھ جعل اشیاي مقدس متھم شدند، و شمایل گرانبھاي مریم . بھاي چھل پوند فروختھ شد

ھنري ھشتم اعالم داشت . گور تاریخي تامس ا بكت در كنتربري ویران شد. عذراي آنان بھ آتش افكنده شد
آثار مقدس بازمانده از قدیسین، كھ كولت از آنھا . یروز شده قدیس واقعي نبوده استآن كھ بر ھنري دوم پ

اشیاي گرانبھایي كھ زایران در طول . بیزار بود و اراسموس آنھا را گرامي میداشت، طعمھ حریق شدند
ي و از آن پس، ھنر; )١۵٣٨(دویست و پنجاه سال بھ اماكن مقدس بخشیده بودند بھ تصرف شاه درآمدند 

برخي از . ھشتم انگشت شست خویش را با یاقوت درشتي كھ از زیارتگاھي بھ یغما برده بود آراست
ھاي  ، ھمھ صومعھ١۵۴٠تا سال . ھا را برچید راھبان با دادن پول و ھدایایي بھ كرامول ولي ھمھ صومعھ

  . ه درآمدندانگلستان با اموالشان، بھ استثناي دیرھاي وابستھ بھ كلیساھاي جامع، بھ تصرف شا

راھبھ آواره و سرگردان  ١۵۶٠راھب و  ۶۵٢١. دیر برچیده شدند ١٣٠صومعھ و  ۵٧٨رویھمرفتھ 
از اینان قریب پنجاه راھب و دو راھبھ از رھبانیت دست شستند، ولي بسیاري دیگر درخواست . گشتند

تن كھ قبال در استخدام  ٠٠٠،١٢نزدیك بھ . كردند بھ آنھا اجازه داده شود زندگي رھباني خود را ادامھ دھند
درآمد . سازمانھاي دیني بودند، یا با اعانات این سازمان میزیستند، ممر معاش خویش را از دست دادند

ولي فروش . میرسید) دالر ٠٠٠,٠٠٠,٢٠(پوند  ٠٠٠,٢٠٠ساالنھ اراضي و بناھاي ضبط شده بھ 
ھرگاه فلزات . پوند در سال كاھش داد ٠٠٠،٣٧عجوالنھ آنھا پس از مصادره، درآمد این امالك را بھ 

پوند ارزش داشتند بھ اموال ضبط شده بیفزاییم، بھاي امالك و اموالي كھ ھنري  ٠٠٠,٨۵بھاداري را كھ 
  . پوند بالغ میشد ۵٠٠,۴٢٣,١تصاحب كرد بھ 

این وي پارھاي از . شاه امالكي را كھ بھ غنیمت برده بود با گشادھدلي بھ رعایاي وفادار خویش بخشید
ولي ; امالك را بھ نجباي شھرنشین و بازرگانان و حقوقداناني كھ وي را یاري و ھمراھي كرده بودند داد

پوند از شاه  ٢٢٩٣كرامول شش دیر را با درآمد ساالنھ . بیشتر آنھا را بھ بھاي ارزان بھ آنان فروخت
برادرزاده او سر ریچارد كرامول پوند بھ  ٢۵۵٢ھفت دیر دیگر با درآمد ساالنھ . خرید، یا برایگان گرفت

بخشیده شد، و ھمین سرمایھ اولیھ خانواده كرامول را چنان توانگر ساخت كھ نوه او آلیور، در قرن بعد، از 
ھنري ھشتم قسمتي از غنایم را بھ ساختن كشتیھا و . نیرومندترین و با نفوذترین مردان روزگار گشت

قسمتي را بھ كاخھاي شاھي در ; را در جنگ از دست دادقسمتي ; احداث دژھا و بندرھا اختصاص داد
شش صومعھ را مركز اسقف . و قسمتي از آن را نیز در قمار باخت; وستمینسر، چلسي، و ھمتن كورت داد

ھا  نشینھاي كلیساي انگلیكان ساختند، و مبلغ ناچیزي را بھ امور خیریھ، كھ قبال بھ دست راھبان و راھبھ
بقھ شریف و توانگر تازھاي كھ بھ یاري ھنري پدید آمد پشتیبان خاندان تودور ط. بود، اختصاص دادند

اشرافیت كھنھ فئودالي . گشت و، با اتكا بھ نیروي مالي خویش، در برابر آیین كاتولیك صف آرایي كرد
 و طبقھ توانگر تازه بھ دوران رسیده، كھ از بازرگانان و صاحبان صنایع تشكیل شده بود، با; نابود شد

پدید آمدن ھمین طبقھ سرمایھدار، بھ اضافھ غنایمي . سرمایھگذاري، اقتصاد راكد انگلستان را تحرك بخشید
  . كھ ھنري بھ دست آورده بود، از جملھ عواملي بودند كھ عصر الیزابت را فر و شكوه بیمانند بخشیدند

رھایي راھبان از قیود رھباني ظاھرا از عواملي بود . ھا نتایج پیچیده و دراز مدتي داشت انحالل صومعھ
بھ  ١۵۴٧تن تجاوز نمیكرد، در سال  ٠٠٠,۵٠٠,٢از  ١۴٨۵كھ جمعیت انگلستان را، كھ در سال 

را  گسترش بیكاري، در طول عمر یك نسل، طبقات فرودست انگلستان. تن افزایش داد ۴,٠٠٠,٠٠٠
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ھا بھ گسترش قدرت شاه انجامید، زیرا  از نظر سیاسي، انحالل صومعھ. گرفتار فقر و بینوایي پیشین بودند
ھا، جنایت و دریوزگي باال  با برچیده شدن صومعھ. كلیسا آخرین سنگر پایداري خویش را از دست داد

ھا تاسیس شده بودند و بھ  بیش از صد بیمارستان كھ توسط صومعھ. گرفت و موسسات خیریھ كاھش یافتند
. دست راھبان اداره میشدند برچیده شدند، و معدودي از آنھا بھ ھمت مقامات محلي مجددا گشایش یافتند

وجوھي كھ مومنان بزدل، یا پاكدل، براي رھایي از رنج آخرت بھ كشیشان بخشیده بودند، با این استدالل 
نمازخانھاي كھ براي طلب آمرزش جھت مردگان،  ٢٣٧۴. كھ گزندي بھ مردگان نخواھد رسید، ضبط شدند

ھا در  ناگوارترین نتیجھ انحالل صومعھ. بنیانگذاري شده بودند، با ھمھ موقوفاتشان، بھ تصرف شاه درآمدند
  . زمینھ آموزش پدیدار شد

در  ھا، مدارس بسیاري براي دختران و پسران دایر گشتھ بودند، كھ نود دانشكده بھ ھمت راھبان و راھبھ
  . ھمھ این موسسات منحل شدند. میان آنھا وجود داشتند

ھر تاریخنویسي پس از شرح بیطرفانھ وقایع تاریخي، میتواند آنھا را در ترازوي حدس و گمان بسنجد و 
در . ھاي انگلستان را كاھش داد آز و طمع ھنري و سنگدلي كرامول شماره و نفوذ صومعھ. ارزیابي كند

ھا  ھا و راھبھخانھ كوكاري، و پرستاري از بیماران، خدمات پرارجي بھ دست صومعھھاي آموزش، نی زمینھ
انجام گرفتھ بودند، ولي این گونھ خدمات حتي در كشورھاي كاتولیك اروپاي باختري بھ دست مقامات 

تزلزل ایمان دیني مردم، و روگرداني آنان از جھان آن سوي گور، . كشوري و غیر دیني سپرده میشدند
دریغا كھ طرح خردمندانھتر وولزي براي . ھا را میكاست بار و اھمیت موسسات وابستھ بھ صومعھاعت

شیوه عمل ھنري در . ھا بھ دانشكده با اقدامات تند عجوالنھ كرامول در ھم آمیخت تبدیل تدریجي صومعھ
نجام گرفتند، ھا، مانند اقداماتي كھ بھ انگیزه آرزوي داشتن وارث ذكور بھ دست وي ا برچیدن صومعھ

  . مقصد بلند وي را لكھدار ساخت

آنچھ بیش از ھمھ در این ماجرا بیننده را . استثمار فریبكارانھ دینداران سادھدل سرانجام میبایست پایان یابد
ھایي است كھ بیشتر آنان، با ایمان راستین، سراسر عمر و زندگي خویش  میآزارد سرنوشت اندوھبار راھبھ

دیني، آموزشي، نیكوكاري، و دستگیري از دردمندان و بیماران و نیازمندان سپرده  را بھ اجراي فرایض
  . بودند

II - ١۵۵٨-١٣٠٠: ایرلندیھاي خیره سر  

شاھان انگلستان بھ این بھانھ كھ یكي از قدرتھاي اروپایي ھر آن ممكن است ایرلند را پایگاھي براي 
ناتواني انگلستان پروتستان . جزیره توجیھ میكردندتعرض بھ انگلستان قرار دھد، سلطھ خویش را بر این 

براي جدا ساختن ایرلند از كلیساي كاتولیك رومي شاھان انگلستان را بر آن داشت كھ براي حفظ سلطھ 
مردم قھرمان، لجام گسیختھ، نیرومند، خیرھسر، و شاعر . خویش بر این جزیره بیشتر دست و پا كنند

خام بودند، براي رھایي خویش از بند نتایج شوم اشغال ایرلند توسط مسلك ایرلند، كھ از نظر سیاسي 
ایرلندي بھ انگلستان  - در زمان ادوارد سوم بسیاري از زمینداران انگلیسي . انگلستان رو بھ فزوني بود

  . بازگشتند تا، با درآمد امالكشان در ایرلند، بھ خوشي و آسایش در انگلستان زیست كنند

در )) دورنشیني خاوندان((گرچھ پارلمنت انگلستان بارھا این شیوه مالكیت را ناشایست اعالم داشت، اما 
با دختران . انگلیسیھایي كھ در ایرلند مانده بودند. طول سھ قرن مردم ایرلند را بھ شورش برانگیخت

پارلمنت ایرلند، كھ . و گرفتندایرلندي زناشویي كردند، با ایرلندیھا ھمخون شدند، و بھ راه و روش آنان خ
را )) قانون كیلكني((انگلیسیھا در آن نفوذ داشتند، براي جلوگیري از این اختالط، قانون معروف بھ 

این قانون ھمراه پارھاي مقررات خردمندانھ و سخاوتمندانھ، مردم انگلستان را از ). ١٣۶۶(تصویب كرد 
ھاي ایرلندي، سخن گفتن بھ زبان ایرلندي، پوشیدن  ن بھ دایھحق زناشویي با مردم ایرلند، سپردن نوزادانشا

جامھ ایرلندي، تقلید آداب ایرلندیھا، و از ھر گونھ رابطھ نزدیك با مردم ایرلند محروم ساخت، و متخلفان 
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از این پس، ھیچ ایرلندیي حق نداشت در مجامع دیني انگلیسیھا . را بھ زندان یا مصادره اموال محكوم كرد
این قانون . ھاي انگلیسیان درآید ابد، و ھیچ خنیاگر یا قصھگوي ایرلندي مجاز نبود بھ خانھحضور ی

نتوانست انگلیسیھا را از آمیزش با مردم ایرلند باز دارد، و اختالط خون این دو ملت در مارچ، بوردر، و 
  . كھ تنھا سرزمینھایي بودند كھ انگلیسیھا جرئت داشتند در آنھا اقامت كنند، ادامھ یافت پیل،

جنگ گلھا بھ ایرلندیھا فرصت داد تا زنجیر اسارت انگلیسیھا را از دست و پاي خویش بگسلند، ولي سران 
و انگلیسیھا نیز، با صرف پول،  قبایل ایرلند بھ جاي آنكھ دست یاري بھ ھم دھند، بھ برادر كشي پرداختند،

و فرماندار او، سر ; ھنري ھفتم پیل را بار دیگر فرمانبردار انگلستان ساخت. برادركشي را دامن زدند
را كھ پارلمنت ایرلند را از حق تصویب ھر قانوني بدون )) پوینینگر((ادوارد پوینینگر، قانون موھن 

). ١۴٩۴. (وم میساخت، بھ پارلمنت ایرلند تحمیل كردتصویب قبلي شاه و شوراي خصوصي انگلستان محر
و با تباھي و ناتواني و ستمگریي كھ در . پادشاھان انگلستان ھمھ حقوق مردم ایرلند را پایمال كردند
مطلوبترین شیوه حكومت انگلستان این بود كھ . سراسر جھان مسیحي مانند نداشت بر ایرلند فرمان راندند

لھ ایرلند را بھ دستیاري نایب السلطنھ برگزیند و بھ او اختیار دھد كھ دیگر یكي از شصت سركرده قبی
  . سران قبایل ایرلند را بخرد و منقاد سازد

جرلد، ارل آو كیلدر ھشتم، كھ بدین سمت گماشتھ شده بود، سعي كرد بینظمي و خصومت میان قبایل ایرلند 
، فرزندش )١۵١٣(پس از مرگ وي . بود، تخفیف دھد را، كھ عامل فقر و ناتواني ایرلند و اخاذي انگلستان

ارل آو كیلدر نھم نیز سرنوشتي شبیھ سرنوشت بسیاري از . جرلد فیتز جرالد بھ جانشیني پدر برگزیده شد
او را بھ اتھام اینكھ با ارل آو دزمند براي پیاده شدن سربازان فرانسوي در ایرلند . بزرگان ایرلند داشت
ھنري ھشتم وي را، پس از آنكھ تعھد كرد با . نگلستان باز خواندند و بھ زندان افكندندتوطئھ چیده است بھ ا

اما اندكي بعد او را بھ اتھام . انگلیسیھا ھمكاري كند، آزاد ساخت و با سمت پیشین بھ ایرلند باز فرستاد
، و یك سال بعد در زندان اھمال در اداره امور ایرلند بھ انگلستان فراخواند، جرالد بار دیگر بھ زندان افتاد

معروف بود، بھ )) تامس ابریشمین((فرزند وفادارش، تامس فیتز جرالد، كھ بھ ). ١۵٣۴(درگذشت 
انگلستان اعالن جنگ داد، چھارده ماه با رشادت و دالوري با انگلیسیھا و سرانجام مغلوب و بھ دار آویختھ 

  ). ١۵٣٧(شد 

ز كلیساي كاتولیك رومي جدا كرده بود، با گستاخي معمول ھنري ھشتم، كھ اكنون خویشتن را كامال ا
خویش پارلمنت ایرلند را بر آن داشت كھ او را رھبر و مرجع كلیساي ایرلند و انگلستان بشناسد، و 

از ھمھ مقامات دولتي ایرلند تقاضا شد كھ ھنري را رھبر و سركرده كلیسا . پارلمنت ایرلند نیز تمكین كرد
مصلحان دیني در پیل . ي كھ تا آن وقت بھ كلیسا داده میشد از آن پس بھ شاه پرداخت شدو عشریھا; بشناسند

ھاي ایرلند، جز آنھایي كھ در  ھمھ صومعھ. بھ كلیساھا ریختند و آثار و شمایل مذھبي را در ھم شكستند
اخراج شده، بھ  جاھاي دور دست بودند، بر چیده شدند، اموال آنھا بھ دولت انتقال یافتند، و براي راھبان

ھا گرفتھ  قسمتي از غنایمي كھ از صومعھ. شرط آنكھ از ایجاد آشوب و بلوا بپرھیزند، مستمري تعیین شد
شده بودند بھ سران قبایل ایرلند داده شد، و سران قبایل، كھ بدینسان فریفتھ شده بودند، از شاه القاب اشرافي 

نظام قبیلھاي ). ١۵٣٩(د، و از پاپ روي برگردانیدند دریافت داشتند، رھبري دیني ھنري را گردن نھادن
  ). ١۵۴١. (در ایرلند منحل، و ایرلند بخشي از كشور پادشاھي انگلستان شناختھ شد

و آیین كاتولیك ھمچنان بھ حیات خود در ایرلند ; ھنري پنج سال پس از این پیروزي، بدرود زندگي گفت
داد و از دین برگشتگي خویش را چنان كھ گویي مقتضاي ھاي قومي ایرلند ارت سران گروه. ادامھ داد

پایدار ماندند، ولي دیگر از ) چون خود ھنري(سیاست گذشتھ بوده است، از یاد بردند و در آیین كاتولیك 
  . پاپ فرمان نبردند

دار ھاي قومي ایرلند برخوردار بودند بھ آیین كاتولیك وفا كشیشان ایرلند نیز كھ از پشتیباني سران گروه
  . ماندند
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ایمان دیني مردم ایرلند نھ تنھا تغییر نكرد، بلكھ، بھ انگیزه غرور ملي، در برابر شاه سركش و منافق و 
تالش ایرلندیھا براي تحصیل آزادي و استقالل شدت . ملكھ پروتستان آینده انگلستان استوارتر و پیگیرتر شد
  . ان یگانھ چاره آزادي تن و روان گشتھ بودیافت، زیرا رھایي از سلطھ انگلیسیھا اكنون براي آن

III -  پادشاه تمام عیار  

. با استبدادي كھ انگلستان مانند آن را ھرگز بھ یاد نداشت بر این كشور فرمان میراند ١۵۴٠ھنري در سال 
 نجباي قدیمي نورمان، كھ نیاكانشان نظریات خویش را حتي بر ویلیام فاتح تحمیل میكردند، در برابر ھنري

. را، كھ امتیازات خاصي بھ آنان داده بود، از یاد بردند) منشور كبیر(سر تسلیم فرود آوردند و مارگناكارتا 
نجباي تازه بھ دوران رسیده، كھ از راه داد و ستد و با بذل و بخشش شاه توانگر شده بودند، بھ اشراف و 

و آزادي مردم انگلستان بود و مجلس عوام، كھ روزي حامل حقوق . روحانیان مجال شورش نمیدادند
شاه با استفاده از این . اعضاي آن را اكنون ھنري برمیگزید، اختیارات وسیع بیسابقھاي بھ شاه تفویض كرد

اختیارات میتوانست ھر ملكي را ضبط كند، ھر كسي را بخواھد جانشین خود سازد، اصیل آییني را از 
ي بھ مرگ محكوم سازد، و فرمانھایي صادر كند كھ بدعت تمیز دھد، مردم را پس از دادرسي فرمایش

مردم انگلستان استبداد ھنري را تا حدودي از .)) صدور آنھا قبال آزادیخواھي ملت انگلستان پژمرده گشت
روي ترس، و تا حدي از آن روي كھ فرمانروایي وي را مانع بروز جنگ داخلي نظیر جنگ گلھا 

  . تان اكنون نظم و آرامش كشور را بر آزادي ترجیح میدادندمردم انگلس. میدانستند، گردن نھادند

ھنري، با . ھمین مالحظات انگلیسیھا را ناگزیر ساخت كھ رھبري دیني و كلیساي ھنري را گردن نھند
مالحظھ اینكھ پروتستانھا و كاتولیكھا براي ریختن خون یكدیگر صف آرایي كردھاند و اتباع كاتولیك او بھ 

نمایندگان كاتولیك حتي بھ بھاي اشغال كشور براي برانداختن او دسیسھ میكنند، تصمیم  ھمدستي سفیران و
او تلویحا بھ مرجعیت دیني كلیسا اذعان داشت و بھ . گرفت راسا بر معتقدات و آیینھاي دیني نظارت كند

اسقفان چون . خویشتن حق میداد خواندن كتاب مقدس را براي كساني كھ خود صالح میدانست تجویز كند
خواندن ترجمھ انگلیسي كتاب مقدس تیندل را تحریم كردند، ھنري بھ آنان فرمان داد كھ كتاب مقدس را بھ 

و چون معلوم شد كھ آنان در اجراي فرمان او مسامحھ میكنند، ; صورت بھتري بھ انگلیسي برگردانند
تن كامل كتاب مقدس كھ توسط م. كرامول بھ فرمان وي مایلز كاوردیل را بھ ترجمھ كتاب مقدس برگماشت

متن انگلیسي كتاب مقدس كھ . در زوریخ بھ چاپ رسید ١۵٣۵كاوردیل بھ انگلیسي برگردانیده شد بھ سال 
انتشار یافت، و كرامول دستور داد كھ ھر كلیسایي در انگلستان  ١۵٣٩در آن تجدید نظر شده بود در سال 

از روي آزاد اندیشي و نیكخواھي ((ھنري . وردرا بھ دست آ)) كتاب مقدس بزرگ((نسخھاي از این 
و دیري نپایید كھ كتاب ; ھایشان بخوانند خویش بھ اتباعش اجازه داد كھ كتاب مقدس را در خانھ)) شاھانھ

ھاي انگلیسیھا راه یافت، ولي انتشار متن انگلیسي كتاب مقدس ضمن اینكھ الھامبخش  مقدس بھ ھمھ خانھ
  . زگاري را در میان انگلیسیھا دامن زدمردم شد، ھرج و مرج و ناسا

مسیحیان متعصب بر سر . ھر دھكدھاي بھ ذوق و سلیقھ خاص خویش مضامین این كتاب را تفسیر كرد
برخي از مردان . ھا دست بھ گریبان شدند مطالب كتاب مقدس در كلیساھا غوغایي بر پا كردند و در میكده

پیمان مقدس زناشویي بستند، و ھر دو دستھ اقدام خویش را زنان خویش را ترك گفتند، و بعضي با دو زن 
شاه از اینكھ بھ مردم اجازه داده بود كتاب مقدس را . بھ استناد بھ روایات معین كتاب مقدس توجیھ كردند

قانوني از پارلمنت گذرانید كھ بھ موجب آن تنھا نجبا و مالكان مجاز  ١۵۴٣بخوانند پشیمان شد، و در سال 
ب مقدس را بخوانند، و فقط روحانیان حق داشتند آن را بھ مردم بیاموزند و درباره مطالبش بحث بودند كتا

  . و اظھار نظر كنند

كاتولیكھا را بھ جرم انكار . درك نیت واقعي شاه نھ تنھا براي مردم، بلكھ براي خود او نیز دشوار بود
. االھیات كاتولیك آتش میزدند و یا سر میبریدند رھبري دیني و كلیسایي شاه، و پروتستانھا را بھ گناه تخطئھ

فارست را، كھ نایب دیر فرقھ فرانسیسیان گرینیچ بود، بھ جرم خودداري از انكار رھبري و مرجعیت دیني 
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جان لمبرت پروتستان بھ جرم انكار حضور واقعي مسیح در آیین ). ١۵۴٧مھ  ١٣(پاپ، بھ زنجیر بستند 
  . قرباني مقدس زنداني شد

نوامبر  ١۶(را، پس از آنكھ توسط خود ھنري محاكمھ و بھ مرگ محكوم شد، در سمیثفیلد آتش زدند  وي
نفوذ روز افزون ستیون گاردینر، اسقف وینچستر، ھنري را بیش از پیش محافظھكار و بھ ). ١۵٣٨

قانون شش ((، شاه، پارلمنت، و شوراي روحانیان طي ١۵٣٩بھ سال . معتقدات آیین كاتولیك متمایل ساخت
اعتقاد كلیساي كاتولیك رومي را درباره حضور واقعي مسیح در آیین عشاي رباني، تجرد )) مادھاي

روحانیان، قیود رھباني، اجراي مراسم قداس براي مردگان، اقرار و اعتراف بھ گناه نزد كشیش، و لزوم 
ھا یا گفتار  سي را كھ در نوشتھاز آن پس، ھر ك. یكنواختي در مراسم تناول آیین عشاي رباني تایید كردند

خویش حضور واقعي مسیح را در آیین عشاي رباني انكار میكرد، بیآنكھ حق داشتھ باشد از خود دفاع كند، 
كساني كھ اصول دیگر قانون را انكار میكردند نخست اموالشان ضبط میشد، و در صورت . آتش میزدند

پیمانھاي زناشویي كشیشان بیاعتبار اعالم شدند، و . پایداري در عقیده خویش، بھ مرگ محكوم میشدند
مردم انگلستان، كھ . كشیشاني كھ پیمان زناشویي خویش را فسخ نكردند در شمار تبھكاران جاي گرفتند

ولي كرامول در عمل این . ھنوز پایبند آیین كاتولیك بودند، مقررات تازه را با خشنودي استقبال كردند
، شاه بار دیگر تغییر جھت داد و آزردن مردم را، آن گونھ كھ قانون ١۵۴٠سال در . مقررات را تعدیل كرد

قانون شش ((با وجود این، اسقفاني چون التیمر و شكستن، كھ با . پیش بیني كرده بود، متوقف كرد
، سھ پروتستان ١۵۴٠ژوئیھ  ٣٠در روز. مخالف بودند، از مقامات خویش بركنار و زنداني شدند)) مادھاي
م تخطئھ عقاید كاتولیكھا، و سھ كاتولیك از آن روي كھ شاه را رھبر كلیساي انگلستان نمیشناختند در بھ جر

  . سمیثفیلد اعدام شدند

گرچھ وي در . ھنري در اداره امور كشور نیز چون حل و فصل مسائل دیني مردي سرسخت و فعال بود
. ي ناپذیر امور كشور را اداره میكردكاخ پرشكوھي میزیست و مردي پرخور بود، اما با پشتكار خستگ

او سازمان ارتش انگلستان را تجدید كرد، . دستیاراني كھ برگزیده بود چون خود او توانا و بیرحم بودند
نیروي دریایي سلطنتي، كھ . ارتش را با سالحھاي نوین مجھز ساخت، و تازھترین فنون جنگي را آموخت

ھاي انگلستان و دریاي مانش را از وجود راھزنان پاك ساخت،  بھ ھمت وي بھ وجود آمد، نھ تنھا كرانھ
با این حال، او با وضع مالیاتھاي سنگین مردم . بلكھ پیروزي الیزابت را در نبردھاي دریایي تضمین كرد

ھاي ناچیزي دارایي مردم را ضبط كرد،  را بھ ستوه آورد، ارزش پول كشور را بارھا كاھش داد، بھ بھانھ
خواست، از زیر بار وامھاي خود شانھ خالي كرد، از خاندان فوگر وام گرفت، و بھ امید )) اريی((از مردم 

  . اینكھ درآمد خویش را افزایش دھد، اقتصاد كشور را گسترش داد

ھا در  چراگاه. كشاورزي انگلستان دچار ركود و انحطاط بود، و سرفداري ھنوز رواج فراوان داشت
دند، بھ بھانھ ترقي ھزینھ زندگي، بھره مالكانھ را دو تا چھار بار افزایش دادند انحصار سنتھاي فئودالي نبو

ھزاران تن از رعایاي بیخانمان بھ لندن روي . ((ھاي منقضي شده سرباز زدند و از تجدید اجارھنامھ
یشان و تامس مور كاتولیك وضع پر.)) ھا غوغایي بھ پا كردند آوردند و، بدون اخذ نتیجھ، در برابر دادگاه

و ھیوالتیمر پروتستان زمینداراني را كھ بھره مالكانھ را افزایش . اندوھبار دھقانان تھیدست را تصویر كرد
داده بودند بھ باد نكوھش گرفت، و چون لوتر، ادوار دیرین تاریخ كلیسا را چنان ترسیم كرد كھ گفتي در آن 

ي جلوگیري از ولگردي و دریوزگي، كیفرھاي پارلمنت برا.)) مردم ھمگي با رحم و شفقت بودند((ھنگام 
از پارلمنت گذشت، مقرر میداشت  ١۵٣١و  ١۵٣٠قانوني كھ در سالھاي . شاق و بیرحمانھاي وضع كرد

برھنھ، بھ پشت ارابھاي بستھ و در سراسر شھر كشانیده شود ((ھر مرد یا زن تندرستي كھ در یوزگي كند 
و ھرگاه از دریوزگي بازنایستاد، یك گوش او، و بار ; ))بچكدو آن قدر تازیانھ بخورد كھ خون از تنش 

، براي كساني كھ پس از دوبار محكومیت باز دریوزگي ١۵٣۶در سال . سوم گوش دیگرش بریده شود
اندك اندك دھقانان بیخانمان در شھرھا دست بھ كار شدند، و اعاناتي كھ بھ . كنند، كیفر مرگ تعیین شد

  . ده بود شماره دریوزگان را كاستتنگدستان اختصاص داده ش
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سرانجام، با توسعھ مجتمعھاي بزرگ كشاورزي، محصوالت كشاورزي افزایش یافتند، ولي ناتواني و 
  . تسامح دولت در این مرحلھ انتقالي جنایت سیاسي نابخشودنیي بود

كارگراني با ھمان دولت، با تعرفھبندي از صنایع كشور حمایت كرد، و ھجرت روستانشینان بھ شھرھا 
صنعت بافندگي بر اساس سرمایھداري استوار شد، و . دستمزد ارزان براي صاحبان صنایع فراھم آورد

پارچھ بھ جاي پشم، كاالي . طبقھ توانگر تازھاي پدید آمد كھ چون بازرگانان از شاه پشتیباني میكرد
كھ بھ دست طبقات فرودست صادرات كشور بیشتر كاالھاي ضرورویي بود . صادراتي اصلي انگلستان شد

بازرگانان و . ساختھ میشدند، و واردات بیشتر اشیاي تجملیي بودند كھ تنھا توانگران بدانھا دسترسي داشتند
، كھ نرخ بھره وام را بھ میزان ده درصد قانوني میشناخت، منتفع شدند، و ١۵٣۶صاحبان صنایع از قانون 

ند، در صورتي كھ ترقي بھاي كاالھاي مورد نیاز مردم چون سرمایھداران از ترقي سریع قیمتھا بھره برد
تا  ١۵٠٠در فاصلھ سالھاي . ضربھ مھلكي بر سر كارگران، دھقانان، و خاوندان فئودال قدیمي فرود آمد

. درصد فزوني یافت ١۵٠درصد، و مزد  ٣٠٠تا  ٢۵٠درصد، بھاي خوراك  ١٠٠٠، كرایھ مسكن ١۵٧۶
فقر و تنگدستي اكنون چنان گسترش یافتھ است كھ مانند آن : ((نوشت ١۵٣٧تامس ستاركي در حدود سال 

اعضاي اصناف در سایھ بیمھ آتش سوزي و كمك متقابل از .)) در ھیچ جامعھ مرفھي نمیتواند پایدار بماند
  ولي ھنري در سال ; آسایش نسبي برخوردار بودند

IV - اژدھا كنار میرود  

این شاه دیو سیرت چگونھ مردي بود در تصاویري كھ ھواباین كھین از ھنري و جین سیمور كشیده، شاه 
سیماي گوشتالوي . تن فربھ خویش را با جامھ پر زرق و برق آراستھ و بر شمشیر مرصعي تكیھ زده است

شرده و چشمان قدرت عزم و اراده از بینیش پیداست، و لبان بھ ھم ف; پھنش نمودار نفس پرستي اوست
ھنري در این ھنگام چھل و شش . عبوسش وي را چون فرمانرواي زود غضب و سنگدلي مجسم ساختھاند

او سھ بار دیگر زناشویي كرد، ولي . ولي نیروي بدني او رو بھ زوال میرفت; سالھ و در اوج اقتدار بود
یكي . تن در كودكي تلف نشدند از فرزنداني كھ شش زن او بھ جھان آوردند، تنھا سھ. صاحب فرزندي نشد

و الیرابت، ; ماري زناشویي نكرد. از این سھ تن ادوارد ششم رنجور بود كھ در پانزده سالگي درگذشت
پرنخوتترین خاندان . شاید از آن روي كھ نقصي در خود میدید، اندیشھ زناشویي را بھ خود راه نداد

  . نقص بدني گرفتار آمده بود سلطنتیي كھ انگلستان بھ خود دید بھ لعنت نازایي و

ھنري مردي تیزھوش و دالور بود و عزم و ارادھاي آھنین داشت و در زمینھ تشخیص مردم از نیرویي 
ولي با . رفتاري خشن داشت و با گذشت روزگار جواني، كنجكاویش را از دست داد. صایب برخوردار بود

وي، كھ در . ریفتھ و سر سپرده خویش میساختاو بسھولت مردم را ف; دوستانش مھربان بود و سخاوتمند
. خاندان شاھي چشم بھ جھان گشوده بود، از آغاز زندگي در میان مردم چاپلوس و مداح محصور شد

تامس . معدودي از مردم كھ جرئت داشتند در برابر تمایالت وي ایستادگي كنند، سر سالم بھ گور نبردند
یا ]و مطیع در برابر ھوسھا [ زمین بوس]ایي گوش بھ فرمان اندوھزاست كھ شور: ((مور از زندان نوشت

ھمھ فرمانروایان مسیحي را بھ چاپلوسي ... ي فرمانروایان، و نیز روحاني ضعیفالنفسي[خواھشھا
پس از مرگ مور، فقدان مرداني كھ در برابر خودسریھاي ھنري ایستادگي كنند وي را اخالقا و .)) بفریبند

نظر جنسي بیبندوبارتر از فرانسواي اول نبود، و چنین پیداست كھ پس از مرگ ان او از . جسما تباه كرد
بیبندوباري جنسي . بولین، وي بیش از شارل پنجم از زنان دیگر جز ھمسر خویش روي برتافتھ است

او سخت در پي كسب پول و قدرت بود و احساسات بشري بندرت وي را از ضبط . بدترین ضعف وي نبود
از كشتن زناني كھ روزي از او دل ربوده بودند، یا از میان بردن مرداني چون . باز میداشتاموال مردم 

با این وصف، . مور و كرامول، كھ سالھا با راستي و وفاداري او را خدمت كرده بودند، پروایي نداشت
پنجم كھ  بارتلمي را صادر كرد، یا شارل - جنایات او در برابر فجایع شارل نھم كھ فرمان كشتار سن 

غارت رم را بھ دست سربازانش نادیده گرفت، یا فرمانروایان آلماني كھ براي تعیین عقیده دیني اتباع 
  . خویش، سي سال جنگیدند و خون ریختند ناچیز بودند
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موجب دیگر تباھي ھنري، ناكامیھاي پي در پي او در عشق و زناشویي . ھنري ھشتم: ھانس ھولباین كھین
ھمسر ; از داشتن فرزند ذكور نومید شده بود، پیمان زناشویي را با نخستین ھمسرش گسیختوي كھ . بود

; بھ او خیانت كرد) بھ عقیده وي(دومش كھ ھنري تاج و تخت خویش را بھ خاطر او بھ خطر افكنده بود 
با زني زناشویي وي ; یگانھ ھمسرش را كھ براي او وارثي بھ جھان آورد پس از اندك زماني از دست داد

با مكر و حیلھ در ) چنانكھ خود میپنداشت(و سرانجام ; كھ با او ھمزبان و ھمخوي نبود بھ ناكامي انجامید
ھنري با آنكھ . دام عشق زني كھ امیدوار بود براي وي زندگي آسوده خانوادگي فراھم سازد گرفتار آمد

. سادھترین اتباع خویش برخوردار نشدفعال مایشا در سراسر انگلستان بود، ھیچ گاه از آسایش خانوادگي 
از این گذشتھ، وي از زخمي كھ بر ساق پایش پدید آمده بود رنج میبرد، و در سراسر دوران فرمانروایي 

خویش ناگزیر بود با بحرانھا و شورشھاي داخلي دست و پنجھ نرم كند، و خویشتن را براي مقابلھ با 
. ر آن ممكن بود بر ضد جان وي چیده شود، آماده سازدتعرض خارجي، خیانت داخلي، و توطئھاي كھ ھ

چنین مردي چگونھ میتوانست با شخصیت طبیعي و متعادل بار آید و از بدگماني و تزویر و ستمگري بر 
كنار بماند و ما كھ خود در سرپنجھ تشویش و نگراني گرفتاریم، چگونھ میتوانیم مردي را كھ بار سھمگین 

بھ دوش گرفتھ بود و براي گسیختن عالیق ریشھدار ملتش بھ رم بھ كارھاي  اصالح دیني انگلستان را
خطرناكي دست میزد، و در ھمان ھنگام سردرگم بود كھ آیا ملت خویش را رھانیده یا مسیحیت را متالشي 

. كرده است، بشناسیم و دریابیم ھنري در فضایي زندگي میكرد كھ قدرت و خطر عناصر اصلي آن بودند
حكم  ١۵٣٨در سال . نست كھ دشمنانش تا كجا پیش خواھند رفت و تا چھ اندازه كامیاب خواھند شداو نمیدا

جفري از بیم زجر و شكنجھ اعتراف . بازداشت سرجفري پول، برادر كاردینال رجینلد پول، را صادر كرد
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س آو اكستر كرد كھ او، و برادر دیگرش لرد مانتگیو، سر ادوارد نویل، ماركوئس آو اكستر، و مارشن
  . ھاي خائنانھاي با كاردینال پول مبادلھ میكردھاند نامھ

جفري بخشوده شد، ولي ماركوئس آو اكستر، لرد مانتگیو، و چند تن دیگر را بھ دار كشیدند و پیكرشان را 
و كاونتس آو سالزبري، مادر ; مارشنس آو اكستر را بھ زندان افكندند; )١۵٣٩-١۵٣٨(متالشي كردند 

و از ) ١۵٣٩(پس از آنكھ كاردینال پول در تولدو با شارل پنجم مالقات كرد . را زیر نظر گرفتندپولھا، 
طرف پاپ پاولوس سوم از او خواست كھ در تحریم داد و ستد با انگلستان بھ فرانسواي اول تاسي جوید، 

بدین وسیلھ میخواست  شاید وي. ھنري كاونتس آو سالزبري را، كھ در آن موقع ھفتاد سالھ بود، زنداني كرد
در بازي مرگ و زندگي ھمھ چیز مجاز . كاردینال را از ترغیب شارل بھ تعرض بھ انگلستان باز دارد

  . است

ھنري پس از آنكھ دو سال را بیھمسر بھ سر آورد، بھ امید یافتن متفقي كھ انگلستان را در برابر شارل 
. ھاي سلطنتي اروپا ھمسري براي او برگزیند دهیاري كند، كرامول را بر آن داشت كھ از میان خانوا

كارامول . بود، بھ ھنري پیشنھاد كرد) از مخالفان سرسخت امپراطور(كرامول، ان آو كلیوز را، كھ 
امیدوار بود كھ بدین سان اتحادیھاي از كشورھاي پروتستان اروپا تشكیل دھد و ھنري را بر آن دارد كھ از 

  . ي چشم پوشدضد لوتر)) قانون شش مادھاي((

ھولباین، بھ فرمان ھنري و احتماال با رھنمودھاي محرمانھ كرامول، براي تصویر نمودن چھره آن بھ 
  . آلمان رفت

ان در تابلو نقاشي ھولباین، كھ . ھنري پس از دیدن تك چھرھاي كھ ھولباین از ان كشیده بود، وي را پسندید
اید، ولي از جین سیمور كھ چند صباحي دل شاه را ربود اكنون در موزه لوور است، افسرده و غمگین مینم

، شاه در نخستین برخورد، مھر وي را )١۵۴٠اول ژانویھ (پس از آنكھ ان بھ انگلستان رسید . ملیحتر است
با این حال، بھ امید آنكھ از او داراي وارثي براي تاج و تخت انگلستان شود، چشم برھم نھاد و . از دل راند

با وجود این، شاه كینھ كرامول را . ي كرد، زیرا بیماري ادوارد اكنون رو بھ وخامت میگراییدبا او زناشوی
  . بھ دل گرفت

چھار ماه بعد، ھنري امینترین نخست وزیر خویش را بھ اتھام تباھي و بیبندو باري در اداره امو كشور 
كرامول بھ سبب اصل و نسب، كمتر كسي در انگلستان بھ بازداشت او اعتراض كرد، زیرا . زنداني كرد

در . شیوه كشورداري، پولدوستي، و دارایي ھنگفتي كھ گرد آورده بود، منفورترین مرد انگلستان بود
ھنري اعالم . زندان از او خواستند سندي را كھ زناشویي تازه ھنري را غیر قانوني میشناخت امضا كند

آن نیز، كھ ادعا . را عمل انجام یافتھ تلقي نكرده است داشت كھ ھرگز قلبا با این زناشویي موافق نبوده و آن
وي، كھ از . میكرد ھنوز دختر است، در ازاي دریافت مستمري، با فسخ زناشویي با ھنري موافقت كرد

و پس از مرگ ; دیدار برادرش بیزار بود، تصمیم گرفت باقي عمر را بتنھایي در انگلستان بھ سر آورد
  . بھ خاك سپرده شد ، در دیر وستمینستر)١۵۵٧(

  . گردن زدند ١۵۴٠ژوئیھ  ٢٨كرامول را در روز 

ھمان روز ھنري با كاترین ھاوارد بیست سالھ، كھ در خانواده كاتولیك سختگیري بار آمده بود، زناشویي 
  . كرد

ھنري از عشوھگري با پروتستانھاي اروپا . جناح كاتولیك اكنون در انگلستان بر مخالفان چیره میگشت
چون از جانب امپراطور آسوده خاطر گشت، براي منضم ساختن . پوشید و با شارل پنجم آشتي كرد چشم

در . اسكاتلند بھ انگلستان و گسترش قلمرو فرمانروایي خویش بھ سراسر جزیره بریتانیا، متوجھ شمال شد
سركوبي  ھنري قبل از آنكھ براي. این ھنگام شورش دیگري بر ضد او در شمال انگلستان روي داد
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شورش، لندن را ترك گوید، فرمان داد ھمھ زندانیان سیاسي برج لندن را كھ كاونتس آو سالزبري نیز در 
  ). ١۵۴١(میان آنان بود، نابود كنند 

شورش درھم شكست، و ھنري كھ از این پیشامد پریشان شده بود، براي آنكھ آرامش خود را بازیابد، نزد 
  . گشتھمسر تازھاش بھ ھمتن كورت باز

دومین كاترین، كھ ھنري پس از جدایي از ان او كلیوز وي را بھ زني گرفت، از ھمھ زنان قبلي او 
  . مھربانتر بود

ھنري، كھ اكنون بھ آسایش خانوادگي دل بستھ بود، مھر وي را بھ دل گرفت و براي آسایش خانوادگي كھ 
اسقف اعظم، اسنادي بھ ھنري ارائھ داد ، كرنمر، )١۵۴١نوامبر  ٢(ولي یك روز پس از این سپاسگزاري 

. حاكي از اینكھ كاترین قبل از زناشویي با شاه، با سھ تن نامزدان متوالي خویش رابطھ جنسي داشتھ است
بھ موجب گزارش سفیر كبیر . دو تن از نامزدان سابق وي و خود كاترین بھ گناه خویش اعتراف كردند

وي اكنون از آن بیمناك بود ; ))دست داد كھ گویي دیوانھ شده است چنان اندوه و تالمي بھ ھنري((فرانسھ، 
ھنري بر آن بود كھ از گناه كاترین در گذرد، . كھ مبادا خداوند ھمھ زناشوییھاي وي را نفرین كرده باشد

ولي ھمان ھنگام بھ او گزارش دادند كھ كاترین پس از زناشویي با ھنري، با پسر عموي خویش ھمخوابھ 
كاترین اقرار كرد كھ در نیمھ یكي از شبھا عموزادھاش را در حضور لیدي راچفرد نزد خود . گشتھ است

لیدي راچفرد نیز ادعاي . پذیرفتھ است، ولي ارتكاب ھر خیانتي را پس از زناشویي با ھنري تكذیب كرد
، وي را، ١۵۴٢فوریھ  ١٣در روز . ولي دادگاه سلطنتي كاترین را خیانتكار شناخت. وي را تصدیق كرد

عاشقانش را نیز بھ حبس ابد . در ھمان جایي كھ شش سال قبل ان بولین را سر بریده بودند، گردن زدند
  . محكوم كردند

زخم پایش پزشكان زمان را ناتوان ساختھ بود، و بیماري سیفیلیس . تن و روان شاه اكنون در ھم شكستھ بود
ھاي  و نشاط جواني، تن وي فربھ گشت و گونھ با فرو نشستن نیرو. بھ سراپاي او ریشھ میدوانید

ھنري اكنون ناتوان شده بود كھ بدون یاري . گوشتالویش فكین او را پوشاندند و دیدگانش را در برگرفتند
با آگاھي بھ اینكھ چراغ عمرش رو بھ خاموشي است، طي فرمان تازھاي . دیگران نمیتوانست گام بردارد

در این فرمان از ماري . بت را بتناوب بھ جانشیني خویش برگزید، ادوارد، ماري، و الیزا)١۵۴٣(
اندكي پس از . استورات، ملكھ اسكاتلند كھ وارث قانوني تاج و تخت انگلستان بود، نامي بھ میان نیامده بود

صدور این فرمان، ھنري بھ اصرار پي در پي شوراي خصوصي خویش، و بھ امید اینكھ شاید سرانجام 
ھمسر تازه ). ١۵۴٣ژوئیھ  ١٢(ر تندرستي شود، براي ششمین بار زناشویي كرد صاحب وارث ذكو

. ھنري، كاترین پار، قبل از آن دوبار زناشویي كرده بود، ولي ھنري دیگر بھ بكارت ھمسرش نمیاندیشید
كاترین زني فاضل و با تدبیر بود، با حوصلھ و شكیبایي ھمسر بیمارش را پرستاري كرد، میانھ او را با 
دختر مغضوب و فراموش شدھاش الیزابت بھبود بخشید، و براي تعدیل نظرات دیني شاه و فرو نشاندن 

  . طبع انتقامجوي وي كوشش بسیار كرد

با وجود این ھنري تا پایان عمر از انتقامجویي باز نایستاد، در ھشت سال آخر دوران فرمانروایي وي، 
، كارآگاھان ھنري بھ اسقف ١۵۴٣در سال . سپردندبیست و شش تن بھ جرم بدعتگذاري در آتش جان 

اگر خداوند در نان تقدیس شده عشاي رباني : ((ستیون گاردینر گزارش دادند كھ ھنري فیلمر گفتھ است
رابرت تستوود ھنگامي كھ سیني نان عشاي )) ;حضور دارد، پس من تا كنون بیست بار خدا را خوردھام

ند، تمسخر كنان بھ كشیش گوشزد كرده است مواظب باشید كھ خدا بر رباني را براي تقدیس بلند میكردھا
، یعني كتاب مقدس، موعظھ كنند دزد خوانده ))سخن خدا((و آنتوني پیرسن، كھ جز درباره ; زمین نیفتد

در مرغزاري مشرف بھ كاخ شاه در وینزر ((ھمھ این مردان را بھ فرمان اسقفھاي كلیساي انگلیكان . است
اه با استحضار از اینكھ گزارش دروغ و بیپایھ بوده است چنان برآشفت كھ گزارش دھنده را ش. آتش زدند

، اسقف ستیون گاردینر چھار تن دیگر را بھ جرم انكار حضور ١۵۴۶در سال . در برج لندن بازداشت كرد
سكیو بود، یكي از آنان، كھ زني بھ نام ان ا. واقعي مسیح در شراب و نان عشاي رباني طعمھ حریق ساخت
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آنچھ شما خدا : ((ھنگام بازپرسي كھ پنج ساعت بھ طول انجامید، در عقیده خویش پافشاري كرد و گفت
ھرگاه شك دارید، نان تقدیس شده را سھ ماه در جایي نگاه دارید تا مالحظھ كنید كھ . مینامید ناني بیش نیست

جان شكنجھ دادند تا ھویت كسان دیگري را نیز وي را تا پاي .)) از آن جز نان گندیده اثري بر جاي نمیماند
ھا را با شكیبایي تحمل كرد و، بھ گفتھ خویش، با  ولي او زجر و شكنجھ. كھ با او ھمعقیدھاند فاش سازد

ھا دست نداشت، ولي چون  شاه در این شكنجھ. بھ كام مرگ شتافت)) ایمان بھ اینكھ بھ فردوس میرود((
  . ي میجستند، پاسخي نمیشنیدندقربانیان این فجایع از او یار

فرانسواي اول وارد جنگ شد، و با دشمن دیرین )) برادر محبوبش((ھنري با اسكاتلند و  ١۵۴٣بھ سال 
)) وام((براي فراھم آوردن ھزینھ جنگ، بار دیگر از مردم انگلستان . خود، شارل پنجم، ھمدست گشت

ھا را ضبط  د سرباز زد، و موقوفات دانشگاهگرفتھ بو ١۵۴٢خواست، از پرداخت وامھایي كھ در سال 
ھنري ھمراه ارتش خویش بھ میدان كارزار شتافت و بر محاصره و تسخیر شھر بولوني نظارت . كرد
سربازان او بھ اسكاتلند تاختند و دیرھاي ملروز و در ایبورگ و پنج صومعھ دیگر را با خاك یكسان . كرد

) ١۵۴۶(سرانجام قرارداد مناسبي با فرانسھ بستھ شد ). ١۵۴۵(د كردند، ولي در انكروم مور تارومار شدن
  . و شاه توانست با خاطر آسوده بر بستر مرگ بیارامد

اكنون چنان ضعفي بھ ھنري دست داده بود كھ نجباي انگلستان براي تعیین نایب السلطنھ كشور در زمان 
ارل آو ساري شاعر بھ برگزیده شدن پدرش، دیوك آو . حكومت ادوارد جوان آشكارا بھ رقابت پرداختند

ھنري ھر دو آنان را . دیورك، بھ نیابت سلطنت چنان اطمینان داشت كھ نیمتنھاي مناسب این مقام فراھم كر
گردن زدند، و  ١۵۴٧ژانویھ  ٩پدر و پسر بھ گناه خویش اعتراف كردند، شاعر را در روز . بازداشت كرد

گرچھ وي . ژانویھ شاه درگذشت ٢٨ولي در روز . ھمان ماه موكول شد ٢٧اعدام دوك بھ پس از روز 
گویي ده برابر عمرش در جھان زیستھ ھنگام مرگ بیش از پنجاه و پنج سال نداشت، اما چنان بود كھ 

  . وي پول ھنگفتي بر جاي نھاد تا براي آرامش روح او بھ برپایي مراسم قداس اختصاص داده شود. است

ھنري در طول فرمانروایي سي و ھفت سالھ خویش، سیماي انگلستان را بیش از آنكھ محتمال خود 
یر دھد، سلطھ پاپ را از انگلستان برانداخت و نفوذ میخواست را تابع قیود اخالقي معیني ساختھ بود، تغی

ھا، پراكندن راھبان، امحاي  ولي مبارزه پیروزمندانھ با پاپ، بر چیدن صومعھ; خویش را جایگزین آن كرد
آثار منتسب بھ قدیسان، تحقیر مكرر روحانیان، ضبط اموال كلیسا، و كوتاه كردن دست روحانیان از 

بھ دست وي انجام گرفتند، قدرت و نفوذ و حیثیت كلیسا را چنان كاھش دادند  سیاست و دستگاه دولتي، كھ
گرچھ . كھ یك رشتھ تحوالت دیني را در زمان فرمانروایي ادوارد و ملكھ الیزابت اجتناب ناپذیر ساختند

ني بھ اصالح دیني در انگلستان بھ اندازه اصالح دیني در آلمان ریشھ عقیدتي نداشت، اما ھر دو نتیجھ یكسا
مردمي كھ از سلطھ پاپ لغزش ناپذیر رھایي یافتھ بودند در . بار آوردند و كلیسا را فرمانبردار دولت كردند

  . چنگال شاه مستبد گرفتار آمدند

ھمچون سابق عشریھ میپرداختند، منتھا مازاد خالص آن بھ جاي . مردم انگلستان از این تحول سودي نبردند
دھقانان انگلستان ھنوز در امالك اجاري كار میكردند، ولي این . یر دولت میشدآنكھ عاید كلیسا شود، دستگ

ھا باشند كھ كارالیل در اثر خویش، گذشتھ و حال، از آنان بھ  امالك بھ جاي آنكھ از آن روساي صومعھ
ه بھ بھ خاوندان تاز -نیكي یاد كرده و بھ روزگاري كھ مزارع كشور در اختیار آنان بوده غبطھ خورده است

اصالحات دیني انگلستان، بھ . دولت رسیدھاي تعلق داشتند كھ از پیشینیان خویش بیرحمتر و سنگدلتر بودند
تا جایي كھ جنبھ اجتماعي آن مورد نظر است، حاصلي جز چیرگي توانگران بر ((گفتھ ویلیام كابت، 
نگلستان در زمان جلوس بھ گواھي اسناد موجود، كارگران شھرنشین و دھقانان ا)). فرودستان نداشت

  . ھنري بر اریكھ فرمانروایي، مرفھتر و آسودھتر از ھنگام مرگ وي میزیستند

شاه با بیبندوباري . فرمانروایي ھنري از نظر اخالقي نیز نتایج ناگواري براي مردم انگلستان بھ بار آورد
یشینش، و با شقاوت و جنسي، با ھماغوش شدن با زن دیگرش بھ فاصلھ چند روز پس از اعدام ھمسر پ

طبقھ ممتاز كشور با دسایس خویش . سنگدلي و آز و طمع خویش نمونھ نامطلوبي براي مردم انگلستان بود
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طبقھ متوسط در ضبط اموال كلیسا با شاه ھمچشمي ; ھاي دولتي و قضایي كشور را آشفتھ كرده بود دستگاه
. میبردند خود بھ دست شاه آزمند استثمار میشدندو صاحبان صنایع كھ دسترنج كارگران را بھ یغما ; میكرد

كاھش صدقات و خیرات را نباید بھ حساب بھبود زندگي مردم گذاشت، زیرا مردم ستمكشي كھ ھراس شاه 
در این میان، . خودخواه و مستبد بر دل آنھا سایھ افكنده بود ناچار بودند بھ خواري و ذلت بسازند و دم نزنند

شھداي پروتستان و كاتولیك سیماي جامعھ انگلستان را اندكي دگرگون كرد، ولي تنھا رشادت و دالوري 
  . شریفترین آنان نیز، كھ فیشر و مور بودند، بھ نوبھ خویش از زجر و آزار مردم فروگذار نكردند

ھرگاه از دیدگاه وسیعتري بھ اوضاع انگلستان آن روزگار بنگریم، درخواھیم یافت كھ حتي دوران سیاه 
و ھرگاه كھ پلیدي روزگاري را كھ موجب اصالح دیني شد بھ یاد . ح دیني میبایست صورت میگرفتاصال

دل كندن از گذشتھ سخت و ناگوار . میآوریم، ضرورت تاریخي چنین اصالحي را نباید از نظر دور داریم
روح اھریمني از چون . بود، و تنھا یك ضربھ وحشیانھ میتوانست اذھان مردم را براي این امر آماده سازد

میان مردم رخت بربست، ملیگرایي، كھ در آغاز پیدایش خویش زمینھ را براي استقرار حكومت استبدادي 
زوال قدرت پاپ در . آماده كرده بود، بھ نیروي خالق مبدل گشت و در كالبد مردم انگلستان جان تازه دمید

ذشت زمان، مردم، با اتكاي بھ خویشتن، انگلستان چند سالي مردم را بھ دولت متكي ساخت، ولي، با گ
دولت را تابع اراده خود ساختند، براي احقاق حقوق خویش بھ پا خاستند، و متناسب با رشد شعور خویش 

نیروي دھشتناكي كھ در زمان ھنري مخوف بر انگلستان سایھ افكنده . از آزادي وسیعتري برخوردار شدند
درت دولت در زمان فرمانروایي پسر بیمار و دختر تندخوي ھنري ق; بود نمیتوانست ھمواره پایدار بماند

دیري نپایید كھ ملت انگلستان، بھ یاري ھوش و نیروي آزاد شده خویش، در دوران . كاھش یافت
ھرگاه انگلستان بھ دست بدترین و نیرومندترین . فرمانروایي ملكھ دو دل ولي فاتح، رھبر فكري اروپا شد

  فصل بیست و ششمطھ پاپ رھایي نیافتھ فرمانرواي خویش از سل

  

  ادوارد ششم و ماري تودور 

١۵۴١- ٧۵۵٨  

I - ١۵۴٩-١۵۴٧: دوران سرپرستي دیوك آو سامرست  

ھولباین چھره ادوارد ششم را، كھ در دھسالگي وارث تاج و تخت انگلستان شد، چھار سال قبل از مرگ 
پدر، بر یكي از دلكشترین تابلوھاي نقاشي جھان، با كاله پردار، موي سرخ فام، ردایي با یقھ خز، و 

افتھ است و از سیمایي چنان ظریف و نجیب ترسیم كرده است كھ گویي در او تنھا جین سیمور تجسم ی
  . ھنري ھشتم نشاني نیست

شاید او ناتواني جسمیي را كھ باعث شد مادرش جان خود را فداي زندگي او كند بھ ارث برده بود، زیرا او 
ولي وظایفي را كھ بھ او تعلق میگرفت با عالقھ . ھرگز قدرتي را كھ الزمھ فرمانروایي بود بھ دست نیاورد

ق وافر، بھ آموزش زبان، جغرافیا، رموز حكومت و كشورداري، و فنون جنگ با اشتیا. مندي انجام میداد
با ھمھ مردم، جز . امور كشوري را تا جایي كھ در حیطھ مسئولیت او بود با دقت زیر نظر گرفت. پرداخت

كاتولیكھاي ناسازگار، با چنان خوشدلي و مھرباني رفتار كرد كھ مردم انگلستان پنداشتند پس از درگذشت 
ادوارد كھ نزد كرنمر تعلیم یافتھ بود، بھ كیش . ل خون آشام، تاج وي را بر سر قدیسي، نھادھاندغو

ولي بر آن بود كھ خواھر ناتني ; تا میتوانست از سركوبي بدعتگذاران جلوگیري كرد. پروتستان دل سپرد
. ترین مراسم میشمردكاتولیك خود، ماري، را از شركت در مراسم قداس باز دارد، زیرا قداس را كفرآمیز
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ادوارد ششم با خوشرویي تصمیم شوراي خصوصي را، كھ دایي وي ادوارد سیمور را بھ نیابت سلطنت 
نایب السلطنھ، كھ اندكي بعد دیوك آو سامرست شد، از ھواداران سرسخت آیین . برگزیده بود، گردن نھاد

  . پروتستان بود

دار بود و، بھ رغم برخي نواقص، از برجستھترین دیوك آو سامرست مردي روشنفكر دالور، و راستكر
این مرد خوبروي، با ادب، و گشادھدل با كردار و رفتار خویش . مردان روزگار خویش بھ شمار میرفت

اشراف جبون و خودخواه انگلستان را، كھ ھمھ صفات وي مگر ھمدردي او را نسبت بھ تنگدستان و 
گرچھ خود وي قدرت مطلق را بھ دست داشت، اما . ساختستمكشان میپسندیدند، شرمنده و سرافكنده 

محكومیت ; استبدادي را كھ از زمان ھنري قبال خیانت یا جنایت بھ شمار میرفتند از كیفر معاف ساخت
جھیز زناني را كھ شوھرانشان ; متھمان را بھ وجود دالیل و قراین محكم و انكارناپذیري موكول كرد

و بسیاري از قوانیني را كھ در گذشتھ بھ منظور تضییقات دیني وضع ; گردانیدمحكوم شده بودند بھ آنان باز
شاه ھمچنان سركرده كلیساي انگلستان بود، و بدگویي از آیین قرباني مقدس ھنوز . شده بودند ملغا كرد

 ولي قانون، برگزاري آیینھاي مقدس را بھ ھر دو شیوه، ولي بھ زبان. گناھي درخور كیفر بھ شمار میرفت
پروتستانھاي انگلیسیي كھ بھ . انگلیسي، مجاز ساخت و برگزاري مراسم قداس را براي مردگان منع كرد

ھاي لوتر، تسوینگلي، و كالون بھ وطن بازگشتند، و مصلحان بیگانھ، با  اروپا گریختھ بودند با اندیشھ
پیترو مارتیره ورمیلیي . راكندنداستفاده از آزادي دیني، افكار گوناگون خویش را در جزیره آشفتھ بریتانیا پ

و مارتین بوتسر از ستراسبورگ، برناردینو اوكینو از آوگسبورگ، و یان السكي از امدن بھ انگلستان 
آناباتیستھا و پیروان اونیتا ریانیسم از دریاي مانش گذشتند و افكاري در انگلستان پراكندند كھ . آمدند

ھاي مسیح مصلوب و تصاویر و  جمعیت بت شكن پیكره. تپروتستانھا را نیز چون كاتولیكھا برآشف
نیكولس ریدلي، رئیس كالج پمبروك دانشگاه . ھاي مذھبي را در لندن از كلیساھا بیرون ریختند مجسمھ

كرنمر، اسقف اعظم، پا را از این نیز فراتر . كیمبریج، شمایل مذھبي و آب مقدس را بھ باد سخریھ گرفت
زرگ مسیحیان در مال عام بھ خوردن گوشت پرداخت كھ انگلستان از زمان در ایام روزه ب((نھاد و 

دیوك آو سامرست با رد نظرات شوراي سلطنتي، .)) گرایش خویش بھ مسیحیت مانند آن را بھ یاد نداشت
پارلمنت انگلستان، بھ سفارش او، . كھ از تغییرات شگرف ھراسان شده بود، اصالحات دیني را تسریع كرد

. ھاي آراستھ بھ چھره پیامبران، حواریون، و قدیسان را صادر كرد یب دیوارھا و پنجرهفرمان تخر
ھاي مذھبي نابود شدند، و پیكره مسیح  شیشھبندھاي منقوش كلیساھا در ھم شكستند، پیكره). ١۵۴٧(

ین مردم در گوشھ و كنار كشور بھ تاراج اشیاي زرین و سیم. مصلوب جاي خود را بھ نشان پادشاھي سپرد
آنچھ را از دستبرد مردم مصون مانده بود بھ سود خویش  ١۵۵١كلیساھا دست زدند، تا آنكھ دولت بھ سال 

ھاي با عظمتي كھ فر و شكوه آنھا روزي چشمھا را خیره میساخت، جز بناھاي  از نمازخانھ. ضبط كرد
  . اندوھزاي خالي از آرایش، اثري برجاي نماند

مس كرنمر، و مخالفان را كساني چون ادمند بونر، اسقف لندن، و ستیون ھواخواھان اصالحات را اسقف تا
ھمزمان با . محبوس ساختفلیت گاردینر، اسقف وینچستر، رھبري میكردند و كرنمر ھر دو را در زندان 

پیترو مارتیره و . زنامھ تازھاي بھ جاي نمازنامھ كلیساي پیشین تدوین میكرداین اقدامات، كرنمر نما
، كھ بھ ))نخستین كتاب دعاي عمومي((ولي . دانشمندان دیگر در تدوین این نمازنامھ وي را یاري میكردند

ا و انتشار یافت، چكیده خامھ خود كرنمر است كھ در آن ایمان دیني تازه در قالب عبارات زیب ١۵۴٨سال 
با . دلكش ریختھ شده حتي متنھاي التیني كھ بھ دست كرنمر ترجمھ شدھاند نمودار ھوش و نبوغ اویند

نویسنده كتاب از پارھاي نظریات لوتر الھام گرفتھ و این نظریھ . اینھمھ، كتاب نامبرده جنبھ انقالبي ندارد
یسازد رد كرده است، ولي درباره را كھ كشیش ھنگام اجراي مراسم قداس مسیح را كفاره انسان گنھكار م

این كتاب متضمن بسیاري از مراسم كلیساي كاتولیك رومي است، . قلب ماھیت سخني بھ میان نیاورده است
كرنمر كتاب را بھ جاي آنكھ بھ شوراي روحانیان ارائھ دھد، . و ھر كاتولیك بیتعصبي میتواند آن را بپذیرد

. ندگان پارلمنت، كھ فاقد شعور دیني بودند، آن را تصویب كردندبراي تصویب بھ پارلمنت فرستاد، و نمای
از آن پس، كتاب كرنمر كتاب دعاي عمومي و رسمي شناختھ شد و بھ ھمھ كلیساھاي انگلستان دستور داده 

از زندان رھایي یافتھ ) ١۵۴٩(بونر و گاردینر، كھ ھنگام عفو ھمگاني . شد تا از این كتاب استفاده كنند
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بھ . بار دیگر زنداني شدند. ن بھ صالحیت پارلمنت در وضع قوانین دیني اعتراض میكردندبودند، چو
  . ماري اجازه داده شد در مراسم قداس كھ بھ طور خصوصي در اقامتگاه وي برگزار میشد شركت جوید

ي دوم، ھانر. وخامت اوضاع بینالمللي مناقشھ و زورآزمایي پروتستانھا و كاتولیكھا را موقتا متوقف كرد
و چون پاسخ نامساعد شنید، خویشتن را براي محاصره این ; پادشاه فرانسھ، تخلیھ، بولوني را خواستار شد

ماري استوارت، كھ در این ھنگام دختري پنجسالھ بود و در فرانسھ میزیست، ھر آن ممكن . شھر آماده كرد
د كھ اسكاتلندیھا خویشتن را براي دیوك آو سامرست چون دریافتھ بو. بود بھ انگلستان اعالم جنگ دھد

جنگ تجھیز میكنند و ایرلندیھا را بر ضد انگلستان میشورانند، بھ مرز انگلستان لشكر كشید و اسكاتلندیھا 
وي پس از این پیروزي، با سخاوت و دوراندیشي بھ ). ١۵۴٧سپتامبر  ١٠(را در پینكي كلو منھزم كرد 

با ملت )) ایجاد امپراطوري بریتانیاي كبیر((د مختاري خویش براي اسكاتلندیھا پیشنھاد كرد كھ با حفظ خو
انگلستان متحد شوند، و ھر دو ملت از فرمانرواي واحدي كھ از میان اخالف ملكھ اسكاتلند برگزیده خواھد 

 ١۶٠٣آنچھ دیوك آو سامرست میخواست در واقع ھمان اتحادي است كھ سرانجام در سال . شد تبعیت كنند
با این تفاوت كھ شرایط او بازگشت آیین كاتولیك را بھ انگلستان و پایداري ; را بھ انگلستان پیوستاسكاتلند 

  . آن را در اسكاتلند تسھیل میكرد

كاتولیكھاي اسكاتلند از بیم گسترش آیین پروتستان بھ سرزمین خویش، و نجباي اسكاتلند از بیم از دست 
  . داشتند، پیشنھاد دیوك آو سامرست را رد كردنددادن مستمریھایي كھ از فرانسھ دریافت می

نایبالسلطنھ، كھ تالشش براي كنار آمدن با اسكاتلند بھ جایي نرسیده و با فرانسویان درافتاده بود، و از 
سویي نیز زمزمھ ناخشنودي دھقانان را، كھ خویشتن را براي شورش تازھاي آماده میساختند، میشنید، 

اي برانداختن او توطئھ میچیند، ھمھ نیروي خویش را براي مقابلھ با دشمنان چون دریافت كھ برادرش بر
تامس سیمور بھ فرماندھي دریا ساالران و عضویت شوراي خصوصي قانع نبود و آرزوي . گرد آورد

او نخست درصدد بر آمد كھ از شاھدخت ماري و سپس شاھدخت الیزابت . سلطنت را در سر میپرورانید
با پولھاي دزدیده شده از ضرابخانھ دولتي، و با وجوھي كھ از . از خویش نتیجھاي نگرفتدل برباید، ولي 

دسیسھ وي از پرده بیرون افتاد و ارل آو . راھزنان دریا گرفتھ میشد، بھ تھیھ ساز و برگ جنگي پرداخت
رلمنت با اكثریت نمایندگان مجلسین عوام و اعیان پا. واریك و ارل آو ساوثمتن او را بھ خیانت متھم كردند

نایبالسلطنھ براي . اعدام شد ١۵۴٩مارس  ٢٠قریب بھ اتفاق بھ محكومیت وي راي دادند، و تامس در روز 
نجات برادرش سخت تالش كرد، ولي از تالش خویش نتیجھاي نگرفت و آبرو و حیثیت وي، ھمراه سر 

در انگلستان نیز چون . كرد شورش رابرت كت فناي دیوك آو سامرست را تسریع. برادرش، بر باد رفت
آلمان مظالم اقتصادي بھ شورش دیني انجامیدند، ولي از آنجا كھ حكومت انگلستان اكنون بھ دست 

پروتستانھا میگشت، دھقانان ستمكش انگلستان، بھ خالف كشاورزان آلمان، بھ ھواداري از آیین كاتولیك 
فشار روزافزون بھ دھقانان جنبش : ((شتھ استچنانكھ جیمز فرود پروتستان نو. سر بھ طغیان برداشتند

مصلحان پروتستان، چون كرنمر، التیمر، لور، و كرولي، استثمار ظالمانھ .)) اصالح دیني را پدید آورد
و دیوك آو سامرست با لحن خشمگیني چپاول دسترنج دھقانان را توسط ; دھقانان را نكوھش میكردند

و بھ مال و مكنت رسیده )) از زبالھدانھاي شھرھا برخاستھ((گفتھ او  زمینداران تازه بھ دولت رسیده، كھ بھ
پارلمنت براي جلوگیري از تكدي راھي جز این نمیدید كھ قوانین شاق و بیرحمانھاي . بودند، مذمت میكرد

بر ضد دریوزگي وضع كند و بھ كلیساھا دستور دھد كھ در مجامع ھفتگي خویش اعاناتي براي درماندگان 
دیوك آو سامرست براي گردآوري اطالعاتي درباره وضع زمینھاي محصور و میزان كرایھ . دگرد آور

زمینداران با این ھیئت آشكارا بناي مخالفت نھادند، و دھقانان از ترس . زمینھا ھیئتي بھ روستاھا فرستاد
اراضي بودند،  پارلمنت نیز، كھ نمایندگانش صاحبان. دردھاي خویش را با اعضاي ھیئت در میان ننھادند

دیوك آو سامرست براي رسیدگي بھ شكایات تنگدستان و دردمندان . بھ پیشنھادھاي معتدل ھیئت وقعي ننھاد
شماره نجبایي كھ براي برانداختن دیوك آو سامرست بھ دور . در اقامتگاھش دادگاه خصوصي تشكیل داد

  . تجان دادلي، ارل آو واریك، گرد آمده بودند پیوستھ فزوني مییاف
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كشاورزان انگلستان، كھ از مظالم جانفرسا و از بیاعتنایي مقامات دولتي بھ شكایات آنان بھ ستوه آمده 
شورش از سامرست شر آغاز گشت و بسرعت بھ ویلتس، . بودند، در سراسر كشور سر بھ طغیان برداشتند

وال و دون، و در گالسترشر، دورست، ھمپشر، باركس، آكسفرد، و باكینگم، در غرب كشور بھ كورن
در ناریچ یكي از خرده مالكان، بھ نام رابرت كت، شورش را . شرق بھ نورفك و كنت گسترش یافت

و حكومت دھقانان یك ماه بر شھر و نواحي اطراف آن ; سازمان داد و حكومت شھر را بھ دست گرفت
رفت و، در زیر یك دھقان مسلح در ماوسھولد ھیل، شمال شھر، موضع گ ٠٠٠,١۶وي با . فرمان راند

بھ حق و سند مالكیت اھمیت چنداني . درخت بلوط، خاونداني را كھ بھ دست دھقانان زندان محكوم نمیكرد
ھاي اربابان  وي مردانش را مامور كرد كھ در سراسر منطقھ اشغال شده بگردند، بزور بھ خانھ. نمیداد

قریب . ، بھ نفع جامعھ دھقاني او ضبط كننددرآیند، و ھر سالحي را كشف كردند، و ھمچنین ھمھ احشام را
ھاي قو،  گلھ)) گاوان بیشمار((راس گوسفند را، كھ دشمن كشتزارھا بودند، گرد آوردند و ھمراه  ٠٠٠،٢٠

در این میان كت براي حفظ نظم و آرامش . و گوزن، و مرغابي، و خوك بسرعت بھ مصرف رسانیدند
با پند و اندرز مردم را از ایجاد آشوب و ھرج و مرج باز  میكوشید و حتي واعظان را مامور میكرد كھ

دیوك آو سامرست با شورشیان ھمدردي میكرد، ولي با ارل آو واریك ھمعقیده بود كھ براي . دارند
لشكري كھ براي جنگ . جلوگیري از اختالل كامل دستگاه اقتصادي كشور باید شورشیان را پراكنده كرد

ارل . ھ فرماندھي ارل آو واریك براي سركوبي شورشیان بھ ناریچ فرستاده شددر فرانسھ تجھیز شده بود ب
ھاي خویش بازگردند، وي  آو واریك بھ شورشیان اخطار كرد كھ ھرگاه دست از مقاومت بردارند و بھ خانھ

كت بر آن بود كھ پیشنھاد ارل آو واریك را بپذیرد، ولي زیر فشار یاران . ھمھ آنان را عفو خواھد كرد
ارل  ١۵۴٩اوت  ١٧در روز . سرسخت خویش، كھ جنگ را بر تسلیم ترجیح میدادند، بھ مقاومت ادامھ داد

تن از شورشیان بھ دست سربازان او كشتھ شدند، ولي پس از  ۵٠٠،٣; آو واریك بر شورشیان چیره شد
را با یكي از  آنكھ دیگر شورشیان تسلیم شدند، وي تنھا نھ تن از رھبران آنان را بھ دار كشید و كت

  . برادرانش در لندن زنداني كرد

دھقاناني كھ در مناطق دیگر كشور سر بھ شورش برداشتھ بودند با شنیدن خبر ھزیمت شورشیان ناریچ 
دیوك آو سامرست . خویشتن را باختند و یكي پس از دیگري سالح خویش را بر زمین نھادند و تسلیم شدند

سران شورش اعمال نفوذ كرد، و بر اثر كوشش او كت و برادرش مدتي براي از كیفر رھانیدن بسیاري از 
  . زنده ماندند

دیوك آو سامرست متھم شد كھ با ھمدردي آشكار خویش بھ ترغیب شورش پرداختھ و در اداره سیاست 
خارجي كشور كوتاھي كرده و ناشایستگي بھ خرج داده است، زیرا فرانسویان اكنون بولوني را محاصره 

و ھمچنین بحق او را متھم ساختند كھ فساد و تباھي را در میان كارمندان دولت رایج كرده، . ودندكرده ب
ارزش پول كشور را كاھش داده، دارایي شخصي خویش را فزونتر ساختھ، و با نادیده گرفتن ورشكستگي 

ان و بدخواھان ارل آو واریك و ارل آو ساوثمتن مخالف. مالي ملت كاخ گرانبھایي براي خود ساختھ است
بیشتر نجباي انگلستان، كھ بھ دارایي ھنگفت وي ایرادي نداشتند و نمیتوانستند . وي را رھبري میكردند

اكتبر  ١٢در روز . ھمدردي او را با تنگدستان نادیده بگیرند، موقع را براي انتقامجویي مناسب یافتند

- ۴٩١۵: دوران سرپرستي ارل آو واریك -II، مخالفان وي را ١۵۴٩
١۵۵٣  

ھمھ . مخالفان دیوك آو سامرست در قیاس با عرف و عادت زمان با وي بھ نرمي و مالیمت رفتار كردند
 ١۵۵٠فوریھ  ۶داراییي را كھ در دوران اقتدارش گرد آورده بود ضبط كردند، ولي خود وي را در روز 

ھم ارل آو واریك عھدھدار  نیابت سلطنت را. از زندان آزاد كردند و بھ عضویت شوراي سلطنتي برگزیدند
  . شد
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او شخصا بھ آیین كاتولیك متمایل . ارل آو واریك در مقام نیابت سلطنت بھ راه و روش ماكیاولي گروید
بود، ولي از آنجا كھ رقیبش، ارل آو ساوثمتن، كاتولیكھاي كشور را رھبري میكرد و بیشتر نجباي 

داشتند، در كشور داري سیاستي پیشھ كرد كھ پروتستانھا  انگلستان با آیین پروتستان پیوند مالي ناگسستني
گرچھ او در فنون جنگي آزموده بود، اما چون میدانست دولت ورشكست و ملت تھیدست . را خوش آید

نمیتوانند بر سر بولوني با فرانسھ زورمندتر از انگلستان دست و پنجھ نرم كنند، این شھر را بھ ھانري 
یم كرد و پیمان صلح خفت آوري با فرانسھ بست كھ بازگشت از آن براي انگلستان دوم، پادشاه فرانسھ، تسل

  ). ١۵۵٠(مقدور نبود 

پارلمنت انگلستان، كھ خاوندان نجیبزاده یا عادي در آن اكثریت داشتند، قانوني بر ضد شورشیان گذراند 
رست، بھ زیان این مالكیت اراضي محصور قانوني شناختھ شد، و مقرراتي كھ دیوك آو سام). ١۵۴٩(

براي كارگراني كھ بھ منظور افزایش . اراضي محصور براي گوسفندان و پشم، وضع كرده بود ملغا شد
اجتماعاتي كھ در آنھا از لزوم كاھش كرایھ یا . دستمزد خویش متحد شده بودند كیفرھاي سنگیني تعیین شد

موال كساني كھ در این گونھ اجتماعات گرد نرخ كاالھا سخن بھ میان میآمد غیر قانوني شناختھ شدند، و ا
  . میآمدند مصادره شد

فقر و تنگدستي گسترش یافت، ولي بھ جاي موسسات خیریھاي . رابرت كت و برادرش بھ دار آویختھ شدند
كھ در خالل اصالح دیني منحل شده بودند، سازمانھاي تازھاي براي دستگیري از تنگدستان بھ وجود 

  . نیامد

با وجود گسترش فقر و تنگدستي، . یان طبقھ محروم گسترش یافت، ولي بیمارستانھا تھي بودندبیماري در م
ارزش پول باز ھم كاھش یافت و ھزینھ زندگي افزایش گرفت، خرده مالكان مضمحل میشدند و فقیرترین 

  . افراد طبقھ مردم بھ توحش میگرویدند

مردم انگلستان ھنوز پیرو آیین كاتولیك بودند، ولي  بیشتر. آشوب دیني با اختالل اقتصادي ھمراه شده بود
كاھش قدرت كشیشان كھ . چیرگي ارل آو واریك بر ارل آو ساوثمتن كاتولیكھا را بییار و یاور ساخت

رھبري روحاني و اخالقي جامعھ را بھ دوش داشتند، ھمراه با تباھي دستگاه حكومت، نھ تنھا فساد اخالق 
جان . ھایي شد كھ پروتستانھا را نیز چون كاتولیكھا ھراسان كرد وع اندیشھرا دامن زد، بلكھ موجب شی

... در ھمھ جا، نھ تنھا در میان پاپ پرستان((سخن میگفت كھ )) عجیب و غریبي ١۵۵۶كلمنت بھ سال 
ح برخي الوھیت رو.... ھاي بدعتگذار پدید میآمدند بلكھ در میان پیروان آریانیسم، آناباتیستھا، و ھمھ دستھ

.)) القدس، جمعي گناھكاري ذاتي، و گروھي تقدیر ازلي آفریدگار را انكار میكردند، و بھ شمار نمیآمدند
اشاره كرده است كھ ) آزاد اندیشاني)) (صدوقیان ولیبر تنھایي((بھ  ١۵۵٠راجز ھچینسن در حدود سال 

ھان نھ جاي آسایش وجود در واري این ج... جسم پلید و سركش بشر نیست... ابلیس جز((عقیده داشتند 
و فردوس ھمانا وجدان آرام و ; دوزخ جز وجدان دردمند و معذب انسان نیست. دارد و نھ جاي درد و الم

جمعي را عقیده بر این است كھ روان انسان : ((جان ھوپر، اسقف گالستر، مینویسد.)) آسوده و راحت است
این بیچارگان نھ تنھا در انجمنھاي نھان . پایدارندرا با روان جانوران تفاوتي نیست، و ھر دو فاني و نا

گروھي از .)) خویش مسیح را رھاننده ما نمیدانند بلكھ فرزند متبارك خدا را منافق و فریبكار میخوانند
پروتستانھاي گستاخ، با استفاده از آزادیي كھ دیوك آو سامرست بھ آنان داده بود، معتقدات و آداب و رسوم 

دانشجویان دانشگاه آكسفرد مراسم تمسخرآمیزي بھ نام قداس بر پا . بھ سخریھ گرفتند آیین كاتولیك را
  . ھا را پاره كردند و نان تقدیس شده عشاي رباني را از محراب ربودند و لگدمال كردند داشتند، نمازنامھ

گانان براي ھنگامي كھ بازر. ، یعني پاپ، خواندند))ھاي روسپي بابل بچھ((روحانیان لندن كشیشان را 
گفتگو در كلیساي سنت پول گرد آمده بودند جوانان سلحشور بدانجا ریختند، با بازرگانان گالویز شدند، و 

. نایبالسلطنھ تازه انگلستان اكنون آشكارا از آیین پروتستان ھواداري میكرد. جمعي از آنان را كشتند
خشي از ملك اسقف نشین خویش را بھ مصلحان پروتستان بھ اسقفي گماشتھ میشدند، بھ این شرط كھ ب

قانوني گذراند كھ مقرر  ١۵۵٠پارلمنت بھ سال . درباریاني كھ آنان را بھ این سمت برگزیدھاند واگذارند
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، از ))ھاي یادبود شاھان و نجبا كھ در شمار قدیسان نیستند پیكره((ھا، جز  میداشت ھمھ شمایل و پیكره
ھاي كشیشان و  جامھ. ھا، مگر نمازنامھ كرنمر، معدوم شوند ھكلیساھا برچیده شوند، و ھمھ نمازنام

. ھاي نجبا شدند ھاي محرابھا یا بھ دور افكنده شدند، یا فروش رفتند، و بسیاري از آنھا زینتبخش خانھ پرده
در كلیساھا مانده بودند بھ سود خزانھ دولت ضبط  ١۵۵٠شوراي خصوصي ظروفي را كھ پس از سال 

ھایي را كھ در صندوقھاي خیریھ كلیساھا براي دستگیري از تنگدستان گرد  پارلمنت سكھمتعاقب آن، . كرد
دولت ھزینھ تحصیل دانشجویان تنگدست و نیز مزد استاداني را كھ در . آمده بودند بھ دولت اختصاص داد

. دھا گماشتھ شده بودند بھ نفع خویش ضبط كر زمان ھنري ھشتم از طرف دولت بھ تدریس در دانشگاه
بھ روحانیان توصیھ كرد تجرد پیشھ كنند، ولي زناشویي را براي كشیشاني كھ از  ١۵۵٢پارلمنت در سال 

  . تجرد رنج میبردند مجاز ساخت

بھ جاي پروتستانھا، كھ تا چندي قبل بھ جرم بدعتگذاري آزار میدیدند، از این پس در انگلستان نیز، چون 
ھا را در  ھاي ضالھ تنظیم كرد، و كساني كھ این اندیشھ كرنمر فھرستي از اندیشھ. وقت بھ كیفر میرسیدند

اد بھ حضور واقعي مسیح در آیین اعتق. سر میپرورانیدند و از آنھا باز نمیگشتند بھ مرگ محكوم میشدند
قرباني مقدس، سیادت پاپ بر كلیسا، انكار دوگانگي ذات مسیح، اعتقاد بھ رستگاري بشر تنھا بھ یاري 

جون . ھاي ضالھ شمرده میشدند ایمان، و انكار اینكھ كتاب عھد قدیم وحي پرودگار است از جملھ اندیشھ
وي بھ . را مسیح را مظھر و متجلي آفریدگار نمیدانست، زی)١۵۵٠. (بوكر اھل كنت را زنده آتش زدند

شما چندي قبل ان : ((ریدلي، اسقف لندن، كھ بھ او پیشنھاد كرده بود از عقیده خویش عدول كند، چنین گفت
اكنون مرا . آتش زدید، و اندكي بعد عقیده وي را پذیرفتید[ انكار قلب ماھیت]اسكیو را بھ خاطر قطعھ ناني 

آتش میزنید، و [ منظور عبارتي در انجیل یوحناست كھ میگوید كلمھ جسم گردید]اي گوشت بھ خاطر قطعھ
در زمان فرمانروایي ادوارد تنھا دو تن بھ جرم بدعتگذاري .)) سرانجام این عقیده را نیز خواھید پذیرفت

معتقدات دیني  آتش زده شدند، ولي بسیاري از كاتولیكھا بھ سبب شركت در مراسم قداس یا انتقاد علني از
  . مقامات وقت زنداني شدند

بھ . كشیشان كاتولیك سرسخت از مقامات خویش معزول، و گروھي از آنان در برج لندن زنداني شدند
گاردینر، كھ ھنوز در برج لندن بود، گفتھ شد در صورتي كھ آیین تازه را تبلیغ كند بخشوده خواھد شد، 

منتقل شد و از حق استفاده از قلم و )) بھ حجره محقرتري((فت ولي چون گاردینر این پیشنھاد را نپذیر
خویش را منتشر كرد و )) ، كرنمر دومین كتاب دعاي عمومي١۵۵٢بھ سال . كاغذ و كتاب محروم گشت

آیین تدھین نھایي را رد ; در آن اعتقاد بھ حضور واقعي مسیح را در شراب و نان عشاي رباني بیپایھ خواند
ھاي پروتستانھا در این نمازنامھ، نمازنامھ پیشین خویش را اصالح  دن پارھاي از اندیشھكرد و، با گنجانی

را تصویب كرد، كھ ھمھ مردم را ملزم میساخت مرتبا و تنھا در )) قانون وحدت((پارلمنت دومین . كرد
بار از این و كیفر كساني كھ سھ ; مجامع دینیي كھ بر اساس نمازنامھ تازه كرنمر برپا میشدند گرد آیند

چھل و دو )) قانون دیني((شوراي سلطنت تبعیت از  ١۵۵٣در سال . قانون تخلف میكردند مرگ بود
  . مادھاي را كھ كرنمر تنظیم كرده بود براي ھمھ مردم انگلستان اجباري كرد

در ھمان روزگار پرفسادي كھ تقوا و اصیل آییني قانوني میشد، ارل آو واریك نایب السلطنھ با تبھكاري 
ولي این امر مانع از آن نشد كھ ادوارد جوان و بیاراده وي را بھ دوكي ; آبرو و حیثیت خویش را بر باد داد

واریك دیوك آو ) آو نورثامبرلند تازه دیوك(چند روز بعد، ارل آو ). ١۵۵١اكتبر  ۴(نورثامبرلند ارتقا دھد 
. سامرست را، كھ بھ دست خود وي از زندان رھایي یافتھ بود، بھ تالش براي بازیافتن قدرت متھم كرد

دیوك آو سامرست را دستگیر، محاكمھ، و بھ استناد قرایني كھ، سرتامس پامر براي اثبات مجرمیت وي بھ 
ادوارد مجبور بھ صدور فرمان اعدام شد، و دیوك آو . دندمقامات قضایي ارائھ داده بود محكوم كر

كھ او نیز چندي بعد بھ مرگ محكوم شد، اعتراف كرد كھ با گزارش  ١۵۵٢ژانویھ  ٢٢سامرست در روز 
و پامر نیز، قبل از مرگ، اقرار كرد قرایني ; بیپایھ خویش موجب محكومیت دیوك آو سامرست شده است

  . نھاده ساختھ خود دیوك آو نورثامبرلند بوده استكھ در اختیار مقامات قضایي 
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جنایات . در تاریخ انگلستان بندرت بھ حكومتي برمیخوریم كھ تا این اندازه نزد مردم منفور بوده باشد
روزافزون نایبالسلطنھ روحانیان پروتستان را، كھ ابتدا بھ پاس پشتیباني وي از آیین پروتستان از او 

پارلمنت با پیش بیني مرگ قریبالوقوع ادوارد ششم، ماري . ي روگردان كردھواداري میكردند، از و
پیدا . تودور را، در صورتي كھ ادوارد فرزندي از خود برجاي نگذارد، وارث سلطنت انگلستان شناخت

بود كھ ھرگاه ماري ملكھ انگلستان شود، از كساني كھ انگلستان را از آیین كاتولیك روگردان ساختند انتقام 
دیوك آو نورثامبرلند اكنون جان خویش را در خطر میدید، و آنچھ وي را دلداري میداد . واھد گرفتخ

او با استفاده از نفوذ خویش، شاه را . نفوذي بود كھ توانستھ بود توسط گماشتگانش نزد ادوارد بھمرساند
بتازگي با پسر خود  لیدي جین گري، دختر دیوك آو سافك و نوه خواھر ھنري ھشتم، را كھ. ترغیب كرد

پارلمنت بھ ادوارد، بر خالف پدرش، اختیاري براي . وي زناشویي كرده بود، بھ جانشیني خویش برگزیند
بیشتر مردم انگلستان جلوس ماري را بر مسند فرمانروایي انگلستان قطعي و . تعیین وارث نداده بود

جین زن فاضل و دانشمندي بود، بھ زبان یوناني . و جین از جانشیني ادوارد سرباز میزد; عادالنھ میدانستند
ھایي كھ بھ زبان التیني بھ بولینگر مینوشت در فصاحت و  تسلط داشت، زبان عبري را میآموخت، و نامھ

او زن مقدس مآبي نبود، بھ كاتولیكھا ایراد میگرفت، و بھ . ھاي بولینگر نداشتند رسایي دست كمي از نامھ
طرح . وي بمراتب بیش از آنچھ گناه كرده بود عقوبت كشید; ھیت پوزخند میزدعقیده آنان درباره قلب ما

وقتي مادرشوھرش بھ او فشار آورد كھ جانشیني ادوارد را بپذیرد، . پدر شوھرش را نخست جدي نمیگرفت
سرانجام بھ اصرار شوھرش طرح دیوك آونورثامبرلند را . جین پیشنھاد وي را نیز با سر سختي رد كرد

دیوك آونورثامبرلند پس از تحمیل .)) نمیخواستم از فرمان شوھرم تمرد كنم: ((ھاد خودش میگفتگردن ن
نظر خویش بھ جین، درصدد برآمد ھواداران سرشناس ماري را بازداشت كند، و خود ماري را نیز بھ 

  . زندان افكند و بھ كنارھگیري از مقام سلطنت وادارد

پاھایش متورم شدند و ; سرفھ میكرد، و از گلویش خون میآمد. یافت در آغاز ماه ژوئیھ، بیماري شاه شدت
كسي از بیماري او سر در . درد گرفتند، زخم سراپاي او را پوشاند، موھا و سپس ناخنھایش فرو ریختند

 ۶سرانجام، در روز . نمیآورد، و بسیاري گمان میكردند كھ دیوك آو نورثامبرلند وي را مسموم كرده است
وي ھنگام مرگ جوانتر از آن بود كھ بتوان فجایع دوران . چشم از جھان فرو بست ١۵۵٣ژوئیھ 

  . فرمانرواییش را بھ حساب او گذاشت

ماري، كھ بھ قصد او پي برده . بامداد فردا، دیوك آونورثامبرلند براي دستگیري ماري بھ ھانزدن تاخت
و وعید و ارتشا، شوراي خصوصي را بر آن بود، نزد دیوك آو نورثامبرلند پس از این ناكامي، با وعده 

جین پس از آنكھ از تصمیم شوراي خصوصي آگاه گشت، از ھوش . داشت كھ جین گري را ملكھ اعالم كند
و چون بھ ھوش آمد، بار دیگر اعالم كرد كھ خویشتن را براي احراز چنین مقام شامخ و خطیري ; رفت

  . شایستھ نمیداند

ردند، و استدالل كردند كھ ھستي آنان در گرو فرمانروایي او بر انگلستان خویشاوندانش بر او فشار آو
  . ژوئیھ، جین با اكراه و بیمیلي، خویشتن را ملكھ انگلستان خواند ٩در روز . است

ولي فرداي آن روز بھ لندن خبر رسید كھ ماري خویشتن را ملكھ انگلستان اعالم داشتھ است و نجباي 
. از او برخاستھ و نیروھاي خویش را براي تسخیر لندن بھ حركت درآوردھاندشمال كشور بھ پشتیباني 

دیوك آونورثامبرلند براي مقابلھ با ھواداران ماري نیرویي گرد آورد، ولي سربازانش در بري بھ او گفتند 
دوك برادرش را با طال و جواھر نزد . كھ براي جنگ با ملكھ قانوني خویش گامي پیش نخواھند گذارد

نري دوم، پادشاه فرانسھ، فرستاد و بھ او وعده داد كھ ھرگاه بھ انگلستان لشكر كشد، شھرھاي كالھ و ھا
شوراي خصوصي، كھ بھ دسیسھ دیوك او نورثامبرلند پي برده بود، برادر وي . گین را بھ او خواھد سپرد

ي آن روز، دیوك آو سافك فردا. را از حركت بھ فرانسھ بازداشت و ماري را ملكھ قانوني انگلستان شناخت
جین با خشنودي این خبر . نزد جین رفت و بھ او خبر داد كھ فرمانروایي ده روزه وي بھ سر رسیده است

ولي شوراي . را استقبال كرد و معصومانھ از دیوك آونورثامبرلند اجازه خواست كھ بھ خانھاش بازگردد
چند روز بعد، . بود، در برج لندن بازداشتش كرد خصوصي با آنكھ چندي قبل او را ملكھ انگلستان شناختھ
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دیوك آونورثامبرلند نیز، كھ براي بخشایش خویش از خدا استعانت میكرد ولي در انتظار مرگ بود، در 
شوراي خصوصي سپس براي آنكھ مردم را از جلوس ماري بر مسند . برج لندن بھ جین پیوست

مردم انگلستان فرمانروایي ماري را با ; ار كشور فرستادفرمانروایي بیاگاھاند، پیكھایي بھ گوشھ و كن
در سراسر آن شب تابستاني، ناقوس كلیساھا بھ صدا درآمدند و در شھر لندن . خشنودي استقبال كردند

  . مردم در خیابانھا بزمھایي بر پا كردند و بھ رقص و پایكوبي پرداختند. آتشبازي بر پا شد

از جنبش اصالح دیني رو گردان شدھاند، و آرزوي گذشتھاي را دارند كھ چنین مینمود كھ مردم انگلستان 
مردم انگلستان حق داشتند از جنبش اصالح دیني روي برتابند، زیرا این جنبش تا . ھرگز باز نمیگشت

جنبش اصالح دیني بھ جاي آنكھ عقاید جزمي، . كنون آن روي زشت و كریھ خود را بھ آنان نشان داده بود
تیش افكار، و جور و ستم را از میان بردارد، آنھا را تشدید كرد و بھ جاي گسترش روشنفكري، دستگاه تف

جنبش اصالح دیني بھ جاي تامین رفاه و . ھا و بستن صدھا آموزشگاه دست زد بھ تعدي و غضب دانشگاه
كرده بود كھ آسایش و گسترش نیكوكاري، فقر و بینوایي را دامن زده و مردم را گرفتار چنان محرومیتي 

انگلستان از قرنھا پیش مانند آمده بودند، ھر دگرگوني را كھ بھ نابودي دیوك آونورثامبرلند و دارودستھ او 
میانجامید با خوشرویي و آغوش باز استقبال میكردند و امیدوار بودند ملت انگلستان در سایھ فرمانروایي 

ك سال با تحمل رنج و خواري، مردم را با خود ملكھ رئوف و مھرباني چون ماري، كھ در طول بیست و ی
  . ھمدرد ساختھ بود، روي آسایش ببینند

III  -١۵۵۴-١۵۵٣: ملكھ مھربان  

ھنوز دو سال . براي آشنایي با ماري، ناچاریم بھ روزگار جواني او بازگردیم كھ با درد و اندوه سپري شد
باخت و مادر دردمندش را بھ فراموشي كھ پدرش با زنان دیگر نرد عشق ) ١۵١٨(از عمر وي نمیگذشت 

و در پانزده ; ھشت سالھ بود كھ پدرش براي فسخ پیمان زناشویي خویش با مادر او پافشاري كرد; سپرد
حتي ھنگام مرگ . سالگي پدرش، مادرش را ترك گفت و مادر و دختر را دور از ھم بھ تبعیدگاه فرستاد

، ماري را زنازاده خواندند و لقب )١۵٣٣(از تولد الیزابت پس . مادر، ماري را از دیدار وي باز داشتند
سفیر امپراطور میترسید كھ ان بولین ماري را، كھ ممكن بود روزي بر سر . شاھزادگي را از او گرفتند

پس از آنكھ الیزابت در ھتفیلد مسكن گزید، . جانشیني سلطنت انگلستان با دختر او رقابت ورزد، نابود كند
خدمتكاران وي را . متگزاري وي گماشتند و در حقیرترین اطاق اقامتگاه الیزابت جاي دادندماري را بھ خد

میس شلتن ماري را . از او گرفتند و خدمتگزاراني بھ او سپردند كھ تابع میس شلتن، اھل ھتفیلد، بودند
وي ھمچنین .)) كردمھرگاه بھ جاي شاه بودم، تو را از خانھ با لگد بیرون می: ((زنازاده میخواند، و میگفت

ماري نخستین زمستان اقامت خویش را در . ماري را تھدید میكرد كھ شاه قصد دارد وي را گردن بزند
  . با بیماري و ترس و ھراس سپري كرد) ١۵٣۴(ھتفیلد 

ولي . چندي بعد، شاه با او اندكي بر سر مھر آمد، و ماري تا پایان عمر پدر، در آسایش نسبي بھ سر برد
ر ازاي گذشت خویش، وي را ناگزیر ساخت نامھاي امضا كند كھ در آن ھنري رھبر دیني و شاه، د

كلیسایي انگلستان شمرده شده، زناشویي مادرش با شاه زنا خوانده، و بھ زنازادگي خویش اعتراف كرده 
  . بود

او تا پایان عمر  و; ))وجدان وي را آزرده كردند((این پیشامدھاي تلخ و ناگوار اعصاب ماري را ناتوان و 
در زمان نیابت سلطنت دیوك آو سامرست، كھ پارلمنت ماري را وارث قانوني تاج و . روي تندرستي ندید

پس از آنكھ بخت بھ او روي نمود، . تخت انگلستان شمرد، وي شھامت از دست رفتھ خویش را باز یافت
ایي خویش بھ ارث برده، با زندگي و مرگ در ایمان خویش بھ آیین كاتولیك، كھ در كودكي از نیاكان اسپانی

. دردناك مادرش استحكام یافتھ، و بھترین پناھگاه او در روزگار شوربختي و درماندگي بود، پایدار ماند
حتي بھ فرمان شوراي دیوك آو سامرست ایمان استوار وي بھ آیین كاتولیك را با چشمپوشي برگزار كرد، 

رادر تاجدارش براي اجراي فرمان شورا پافشاري كرد، و سھ تن ولي پس از سقوط دیوك آو سامرست، ب
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كشیشي را كھ در خانھ ماري ). ١۵۵١(از ندیمان وي بھ جرم سركشي از فرمان شورا بازداشت شدند 
وي، كھ . مراسم قداس بر پا میساخت از وي گرفتند، و ماري ناچار از آیین دیني دلبندش چشم پوشید

ولي . سفیر امپراطور خواست تا وسیلھ فرار او را بھ بر اروپا فراھم سازند روانش در ھم شكستھ بود، از
  . امپراطور دور اندیش این درخواست را نادیده گرفت، و ماري ھمچنان در انگلستان ماند

. سرانجام روزي كھ سربازان دیوك آو نور ثامبرلند از فرمان وي سرباز زدند، پیروزي بھ او روي نمود
تیباني او برخاستھ بودند نھ تنھا پاداشي مطالبھ نكردند، بلكھ با خرسندي از دار و ندار كساني كھ بھ پش

) ١۵۵٣اوت  ٣(روزي كھ او بھ نام ملكھ انگلستان بھ لندن رسید . خویش در راه پیروزي وي چشم پوشیدند
نار دروازده شھر الیزابت سرافكنده درك. حتي ساكنان این شھر نیمھ پروتستان بھ خوشرویي وي را پذیرفتند

بھ انتظار وي ایستاده بود و نمیدانست كھ ماري، كھ بھ خاطر او سالھا خواري و ذلت كشیده بود، با او 
. ولي ماري بگرمي وي را در آغوش گرفت و ھمراھانش را غرق بوسھ ساخت. چگونھ رفتار خواھد كرد

ریكھ فرمانروایي مینشست، از مردم انگلستان اكنون چون روزي كھ ھنري ھشتم، جوان خوبروي، بر ا
  . شادي در پوست نمیگنجیدند

ماري ھنگام جلوس بر اریكھ سلطنت سي و ھفت سال بیش نداشت، ولي سرگذشت دردناك و محنتبارش 
وي پس از آنكھ بھ دوران بلوغ پا نھاد، ھرگز روي تندرستي ندید سالھا بود . چھره وي را پژمرده كرده بود

بارھا بھ عنوان معالجھ از او خون . ستگاه گوارش، و سردرد مداوم رنج میبردكھ از استسقا، بیماري د
گاھي از بیم آنكھ مبادا فرزندي بھ . گرفتند، و ھمین امر او را دچار بیماري عصبي و زردرویي كرده بود

تن وي نحیف و ناتوان گشتھ، بر پیشانیش چین و چروك افتاده، گیسوي سرخ . جھان نیاورد مدھوش میشد
امش اندكي بھ سفیدي گراییده، و چشمانش چنان گود افتاده بود كھ براي خواندن نامھاي ناچار بود آن را ف

سیماي ساده مردانھاي داشت و صدایش چون صداي مردان بم و خشن . بیش از حد بھ چھرھاش نزدیك كند
با وجود . نصیبش ساختھ بودروزگار بدون آنكھ او را از ظرافتھاي زنانھ بھرھمند كند، تمام ضعفھا را . بود

این، پارھاي از استعدادھاي زنانھ در او مانده بود، چنانكھ با دقت و شكیبایي و مھارت بافندگي و گلدوزي 
. عالوه بر این، بھ زبانھاي اسپانیایي ، التیني، ایتالیایي، و فرانسوي آشنایي داشت. میكرد و عود مینواخت

بر كنار میماند و بار مسئولیت كشورداري بر دوش وي فرو نمیآمد،  ھرگاه از تعصب و انجماد افكار دیني
ھاي سیاستمداري آشنایي  ماري بھ حد افراط ساده و درستكار بود، بھ حیلھ. ممكن بود زن ممتازي شود

با آگاھي بھ محدودیت اندیشھ خویش، پند و اندرز پیرامونیانش . نداشت، و در حسرت اینكھ بر زبان میراند
ھرگاه از یكدنگي و انعطاف ناپذیري او در معتقدات دینیش بگذریم، زن رئوف و مھربان و بلند . درا میشنی

چھ . براي رھایي كساني كھ بھ ناحق قرباني قانون شده بودند، از ھیچ كوششي فروگذار نمیكرد. نظري بود
تگو میكرد، دردھا و ھاي مردم سر میزد، با زنان خانھدار مینشست و گف بسا كھ بھ طور ناشناس بھ خانھ

وي امالك و موقوفاتي را . نیازمندیھاي آنان را بھ یاد میسپرد، و تا جایي كھ میتوانست آنان را یاري میكرد
  . ھا گرفتھ بودند بدانھا بازگردانید كھ اسالفش از دانشگاه

اردینر، او نھ تنھا گ. بھترین جنبھ شخصیت ماري در رواداري مذھبي نسبي اوایل حكومتش نمایان شد
بونر، و كسان دیگري را كھ بھ جرم مخالفت با آیین پروتستان زنداني شده بودند آزاد ساخت، بلكھ آناني را 

با وجود این، برخي از آنان، . نیز كھ كوشیده بودند وي را از جلوس بر اریكھ فرمانروایي باز دارند، بخشید
خزانھ دولت واداشت، و با وجوھي كھ از این راه از جملھ دیوك آو سافك، را بھ پرداخت تاوان سنگیني بھ 

بھ پیترو مارتیره و پروتستانھاي بیگانھ دیگر امان داد تا از . عاید دولت ساخت، مالیات راكاھش داد
  . انگلستان بیرون بروند

شوراي خصوصي دیوك آونورثامبرلند و شش تن از یارانش را كھ براي سلب وراثت فرمانروایي 
ي و نھادن تاج سلطنت بر سر جین گري دسیسھ چیده بودند، تا شتابزدگي محاكمھ نمود و انگلستان از مار

ماري بر آن بود كھ حتي دیوك آو نورثامبرلند را از مجازات معاف كند، ولي سیمون . بھ مرگ محكوم كرد
ومان در سھ تن از محك. رنار، كھ اكنون سفیر امپراطور در انگلستان بود، وي را از این كار باز داشت

واپسین لحظات عمر سرسپردگي خویش را بھ كلیساي كاتولیك رومي اعالم داشتند، ولي جین گري حكم 
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ماري بر آن . شوراي خصوصي را عادالنھ خواند و اعترفات محكومان را بھ جبن و بزدلي آنان حمل كرد
رج لندن نگاه داشتند و بود كھ جین را نیز آزاد سازد، ولي بھ اصرار و پافشاري مشاورانش وي را در ب

  . فضاي بیشتري در اختیارش گذاشتند

این ; ھاي دیني نخواھد شد ماه اوت، ماري اعالم داشت كھ متعرض معتقدات ھیچ یك از گروه ١٣در روز 
وي، . ھاي آزادي دیني است كھ در قرون اخیر از طرف دولتھا انتشار یافتھ است یكي از نخستین اعالمیھ

استدالل پروتستانھا را بھ آیین كاتولیك باز گرداند، عالمان االھي پروتستان و كاتولیك را  كھ امیدوار بود با
اندكي بعد یكي . ولي مجادالت تند و بینتیجھ آنان امید وي را بر باد داد. بھ مباحثھ و مناظره علني واداشت

یداد مورد حملھ مخالفان قرار از دستیاران اسقف ادمند بونر كھ در مواعظ خود عقاید كاتولیكھا را اشاعھ م
. دو تن از عالمان االھي پروتستان وي را از مرگ نجات دادند. گرفت و دشنھاي بھ سوي وي پرتاب شد

، ھر گونھ )١۵۵٣اوت  ١٨(ماري، كھ از آشوب ناشي از رواداري مذھبي مرعوب شده بود، طي فرماني 
بھ كرنمر، كھ ھنوز اسقف اعظم بود، . وع كردبحث و گفتگویي درباره و رسیدگي بھ اختالفات دیني، ممن

كرنمر مراسم قداس را آن گونھ كھ در میان . دستور داده شد كھ از كاخ خویش در لمبث خارج نشود
وي را در سپتامبر . نامید)) زشتترین مظھر كفر((كاتولیكھا مرسوم بود بشدت بھ باد انتقاد گرفت و آنان را 

  . كندندبا التیمر بھ برج لندن اف ١۵۵٣

ریدلي، اسقف لندن، نیز كھ ھم ماري و ھم الیزابت را زنازاده خوانده بود، دو ماه قبل از آن، در زندان برج 
ھاي فرمانروایي خویش بردبارتر، مالیمتر، و  رویھمرفتھ ماري در نخستین ماه. لندن بازداشت شد

  . آزادیخواھتر از فرمانروایان معاصرش بود

براي پایان دادن بھ . د كھ بغرنجتر و دشوارتر از توانایي و ھوش و درایت او بودندماري با مسائلي درافتا
ھرج و مرج و فساد اداري كشور دست بھ كار شد، ھزینھ دربار را كاھش داد، ارزش پول را تثبیت كرد، 

تخاباتي بھ انگلستان از قرنھا پیش ان. و دست درباریان را از اعمال نفوذ در انتخابات پارلمنت كوتاه ساخت
ولي كاھش مالیات دولت را در تنگنا . خوبي انتخاباتي كھ در زمان ماري انجام گرفت بھ خود ندیده بود

این . ماري براي تعدیل بودجھ بر صادرات پارچھ و واردات شراب فرانسھ عوارض بست. قرار داد
ماري، بھ منظور . ساختنداقدامات بھ جاي آنكھ باري از دوش مردم بردارند، بازرگاني را دچار ركود 

ھاي بافندگي را براي ھر نفر بھ یكي دو دستگاه محدود  جلوگیري از رشد و گسترش سرمایھداري، دستگاه
ي را كھ مزد ناچیزي بھ كارگران میپرداختند مواخذه كرد و آنان را از دادن جنس ))بافندگان توانگر. ((كرد

ن مردان توانا و درستكاري كھ نیات وي را تحقق بخشند، ولي فقدا. بھ جاي دستمزد بھ كارگران باز داشت
  . و ھمچنین قوانین اقتصادي كشور، مقاصد ماري را عقیم ساخت

در انگلستان كمتر خانواده . حتي در زمینھ امور دیني نیز او با مسائل بغرنج اقتصادي دست بھ گریبان بود
ھا را  و ھمین امر بازگشت این خانواده; نبرده باشدبا نفوذي بود كھ از اموال بھ تاراج رفتھ كلیسا بھرھاي 

پروتستانھاي انگلستان، كھ اقلیت توانگري بودند، ھر آن ممكن بود براي . بھ آیین كاتولیك دشوار میساخت
ماري بر آن بود كھ كاتولیكھا را در اجراي آیینھا و . بھ تخت نشاندن الیزابت پروتستان دست بھ كار شوند

آزاد گذارد، ولي امپراطور، كھ سي و دو سال با پروتستانھاي دست و پنجھ نرم كرده بود، مراسم دیني خود 
بھ او ھشدار داد كھ از تندروي بپرھیزد و اجراي مراسم قداس را بھ خاندان و نزدیكان خویش محدود 

كاكي كھ نسل ش. ولي عواطف دیني ماري عمیقتر و ریشھدارتر از آن بود كھ تدبیر و سیاست بپذیرد. سازد
و سفیر كبیر اسپانیا ; در لندن پدید آمده بود شدت دلبستگي وي را بھ فرایض دیني با شگفتي تلقي میكرد

ھنگامي كھ ماري از او خواست براي طلب بركت االھي در كنار وي زانو بر زمین زند، این اقدام ملكھ را 
ایماني را كھ در راه آن متحمل آن ھمھ ماري اشاعھ دین و . محتمال دور از تدبیر و مردمداري شمرده بود

ولي چون كاردینال پول خواست كھ . رنج و خواري و محنت شده بود رسالت خویش انگلستان را ملغا كند
بھ نام نماینده رسمي پاپ بھ انگلستان باز گردد، ماري عقیده شارل را كھ زمان را براي چنین اقدام 

گشایش یافت، اما بھ كار  ١۵۵٣اكتبر  ۵ت، كھ در روز پارلمن. گستاخانھاي مناسب نمیدید پذیرفت
این پارلمنت ھمھ قوانین دیني را كھ در زمان فرمانروایي ادوارد وضع شده بودند ملغا . سودمندي دست نزد
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جریمھ تخلف از موازین دیني را، كھ در روزگار ادوارد ششم و ھنري ھشتم كیفرھاي سنگیني ; ساخت
ولي پارلمنت بھ استرداد . ا فرزند مشروع ھنري و وارث قانوني او شناختداشت، تخفیف داد و ماري ر

اموال كلیسا توجھي نكرد، از اعاده سیادت پاپ بر كلیساي انگلستان سر باز زد، و ماري را، بھ خالف 
ماري، با استفاده از اختیارات خویش، اسقفان . تمایل خود او، در مقام رھبري كلیساي انگلستان ابقا كرد

بونر بار دیگر اسقف . وتستان را از كار بر كنار كرد و اسقفان كاتولیك مطرود را بھ جاي آنان نشاندپر
اسقفاني كھ زناشویي كرده بودند از . لندن، و گاردینر اسقف وینچستر و از مشاوران نزدیك ملكھ شد

ردم بھ شركت در این اجراي مراسم آیین كاتولیك نھ تنھا مجاز گشت، بلكھ م. مقامات خویش منفصل شدند
شور و ھیجان مردم براي احیاي آیین ((مراسم فراخوانده شدند، و بھ گفتھ یك تاریخنویس پروتستان، 

كاتولیك با استفاده از تسھیالت قانوني، شكي نگذاشت كھ ھمھ ساكنان كشور، جز لندن و چند شھر بزرگ 
سم آیین كاتولیك را در انگلستان قانوني اجراي مرا ١۵۵۴مارس  ۴فرمان .)) دیگر، با ملكھ ھمعقیدھاند

ھاي بدعتآمیز دیگر غیر قانوني اعالم، و مواعظ و نشریات پروتستان  ساخت، آیین پروتستان و ھمھ فرقھ
  . تحریم شدند

ماري طبعا از زناشویي . ھاي زناشویي ماري بیش از این نوسان مذھبي، ملت انگلستان را برآشفت نقشھ
ید داشتن وارثي كھ الیزابت را از رسیدن بھ سلطنت بازدارد، تصمیم گرفت براي واھمھ داشت، ولي بھ ام

ھرگاه اندك گناھي از وي سر . وي بھ ادعاي خویش، و بھ گمان قوي، دختر بود. خویشتن ھمسر بجوید
مشاورانش ادوارد كورتني، نوھزاده ادوارد . میزد، او اینچنین افسرده و سرسخت و مومن بار نمیآمد

كورتني . ولي ماري مرد ھرزھاي چون وي را نمیپسندید; را براي ھمسري بھ او پیشنھاد كردند چھارم،
چون از زناشویي با ماري نومید شد، با نادیده گرفتن ناتواني خویش در برابر ملكھ نیرومند و سرسخت، با 

را بھ جاي وي الیزابت طرح ازدواج ریخت و درصدد برآمد كھ ماري را از سلطنت براندازد، الیزابت 
شارل پنجم زناشویي با فرزند خویش فیلیپ را بھ . بنشاند، و خود بھ نام الیزابت بر انگلستان فرمان راند

ماري پیشنھاد كرد و وعده داد كھ از ھمھ اقتدار خویش، مگر عنوان امپراطوري، بھ نفع فرزندش چشم 
ھمسر فرمانرواي اسپانیا، فالندر، ھلند، ناپل، و ماري از اینكھ . پوشد و ھلند را بھ پسر آینده آنان ببخشاید

مستملكات اسپانیا در آمریكا خواھد شد از وجد در پوست نمیگنجید، و دورنماي پیوند سیاسي و دیني 
  . انگلستان با اسپانیا خون نیمھ اسپانیایي وي را بھ جوش آورده بود

س فیلیپ جوان را برآورد، و حتي از اینكھ جواني را پشت سر نھاده بود، میترسید كھ نتواند خواھشھاي نف
گماشتگان . فیلیپ نیز رغبتي بھ زناشویي با وي نداشت. بتواند با ھمسر آیندھاش عشقبازي كند ھراسان بود

، ))ھاي بدنمایي بھ تن میكند جامھ((است و )) قدیسھاي كامل((انگلیسي فیلیپ بھ او گزارش دادند كھ ماري 
ھمسر دلربایي از میان شاھزادگان اروپا بجوید سرانجام، شارل، براي ترغیب  و آیا مناسبتر نیست كھ وي

فرزندش بھ زناشویي با ماري، بھ او گوشزد كرد كھ وصلت با ملكھ انگلستان براي اسپانیا متفق نیرومندي 
گلستان در برابر فرانسھ فراھم خواھد ساخت و سلطھ اسپانیا را بر ھلند، كھ از نظر بازرگاني وابستھ بھ ان

شارل بھ این اندیشھ بود كھ از كشورھاي كاتولیك اسپانیا، فرانسھ، و انگلستان . است، تحكیم خواھد كرد
اتحادیھاي براي سركوبي پروتستانھاي آلمان تشكیل دھد و با بھ ھم پیوستن خاندانھاي ھاپسبورگ و تودور، 

  . ازداروپاي باختري را چند سالي از صلح و آرامش اجباري برخوردار س

شوراي خصوصي ملكھ و مردم انگلستان از ضرورت و اھمیت این زناشویي آگاه بودند، ولي میترسیدند 
كھ وصلت ماري با فیلیپ انگلستان را ضمیمھ اسپانیا، و در جنگي كھ بین اسپانیا و فرانسھ درگیر شده بود 

روزي عنوان شاه انگلستان را دارا شارل براي ارضاي ملت انگلستان اطمینان داد كھ فیلیپ تا . گرفتار كند
مقرر شد كھ . خواھد بود كھ ماري زنده است، و ماري ھمچنان فرمانرواي مستقل انگلستان خواھد بود

) پسر فیلیپ از ھمسر قبلیش(و ھرگاه دون كارلوس ; ماري در ھمھ القاب و عناوین فیلیپ سھیم شود
از این گذشتھ، امپراطور زیرك و مكار . اسپانیا شودبیفرزند بمیرد، ماري یا فرزند او وارث امپراطوري 

پوند از درآمد امپراطوري را بھ او خواھد  ٠٠٠،۶٠بھ ماري وعده داد تا روزي كھ زنده است،سالي 
شوراي سلطنتي انگلستان با چند شرط جزئي این پیشنھاد فریبنده را پذیرفت و زناشویي ماري را . پرداخت

مگر . ري، با آنكھ زني كمرو و محجوب بود، براي این زناشویي بیتابي میكردخود ما. با فیلیپ تجویز كرد
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ولي مردم انگلستان از ! نھ این است كھ او سالیان درازي را در آرزوي ربودن دلي سپري ساختھ بود
اقلیت پروتستان، كھ بھ امید فرارسیدن روزي كھ الیزابت ماري . زناشویي وي با فیلیپ خشنود نبودند

و نازا را از تخت براندازد و خود بھ جاي وي نشیند مظلومیت و فشار را بر خویشتن ھموار كرده ناتوان 
نجباي . بود، اكنون از اینكھ ماري بھ یاري اسپانیا آیین كاتولیك را بھ انگلستان باز میگرداند ھراسان بود

ان پس گرفتھ شود، بر خود كشور، كھ با تاراج اموال كلیسا توانگر شده بودند، از بیم آنكھ دارایي آن
  . میلرزیدند

حتي كاتولیكھاي كشور از فرمانروایي مرد بیگانھاي كھ مصالح انگلستان را قھرا فداي مقاصد كشور 
ساكنان وحشتزده شھر . اعتراض در سراسر انگلستان شدت گرفت. دیگري میكرد بیزار و بیمناك بودند

چھار تن از نجیبزادگان كشور . را در پناه خویش بگیردپلیموت از شاه فرانسھ درخواست كردند كھ آنان 
بنا بود دیوك آو سافك . آغاز شود طرح كردند ١۵۵۴مارس  ١٨نقشھ شورشي را كھ قرار بود در روز 

مردم سر جیمز كرافت شورش رعایاي خویش را در ویلز رھبري كند، ) پدر بخشوده شده جین گري(
وادارد، و سرتامس وایت كھین رھبري شورشیان كنت را بھ  سرپیتر كرو ساكنان دو نشر را بھ طغیان

وایت مھین، شاعر، چند پارچھ از اراضي سابق كلیسا را بھ چنگ آورده بود كھ فرزندش . دست گیرد
رھبران شورش با در میان نھادن نقشھ خویش با كورتني، كھ ماموریت داشت . نمیخواست از دست دھد

اسقف ستیون گاردینر كھ پس از ناكامي كورتني . زد، خویشتن را لو دادندالیزابت را با شورشیان ھمراه سا
در زناشویي با ماري بر او بدگمان شده بود و از قصد وي براي انتقامجویي از ماري بویي برده بود، وي 

  . را دستگیر ساخت، و كورتني ظاھرا بھ زور و زجر و شكنجھ نقشھ توطئھگران را افشا كرد

رگ در عرصھ كارزار را آبرومندانھتر از آن میدانستند كھ بھ دست دژخیمان ملكھ سر توطئھگران، كھ م
). ١۵۵۴فوریھ (بریده شوند، شتابان مسلح شدند، و شورش در یك زمان چھار شھرستان را فرا گرفت 

مرد جنگي را بھ سوي لندن راند، و از مردم انگلستان خواست كھ از انضمام انگلستان بھ  ٧٠٠٠وایت 
  . انیا جلوگیري كننداسپ

ھاي شھر بھ روي سربازان وایت  پروتستانھاي لندن با شور و ھیجان خویشتن را براي گشودن دروازه
شوراي خصوصي ملكھ، كھ نمیتوانست تصمیم بگیرد، حتي یك سرباز براي دفاع از شھر . آماده ساختند
وي را بر خود ماري در شگفت بود كھ چگونھ مردم انگلستان كھ با چنان شور و ھیجاني . فراھم نكرد

تخت فرمانروایي نشاندھاند، اكنون تصمیم گرفتھاند او را از وصول بھ سعادت و شادكامي كھ در طول 
ماري دریافتھ بود كھ . سالیان دراز رنج و محنت و شوربختي نیل بدان را در دل میپرورانیده است بازدارند

یان چارھاي نیندیشد، زندگي و ھرگاه زمام امور كشور را شخصا بھ دست نگیرد و براي سركوبي شورش
  . فرمانروایي او بزودي بھ سر خواھد رسید

از این روي، بیدرنگ بھ تاالر اصناف لندن رفت و در میان جمعیت پرشوري كھ نمیدانستند از بین ملكھ و 
بھ مردم گفت كھ در صورت راي مجلس عوام، حاضر است . شورشیان كدامیك را برگزینند حضور یافت

ولي ھرگز اجازه ; داز زناشویي با فیلیپ، فرزند شاه اسپانیا، چشم پوشد و سراسر عمر را تنھا بھ سر بر
: بعد اضافھ كرد. او كشور را بھ بلوا و آشوب سیاسي بكشند)) بھانھ زناشویي((نخواھد داد كھ مخالفان بھ 

ولي . برایم دشوار است از مھر و محبت مادر بھ فرزندش سخن بگویم، زیرا ھیچ گاه فرزندي نداشتھام((
ندانش دوست بدارد، در این صورت بھ شما ھرگاه براي ملكھاي مقدور باشد كھ اتباعش را چون فرز

سخنان ماري چنان بر دل .)) اطمینان میدھم كھ پاكترین عواطف و احساسات خویش را نثار شما میكنم
 ٠٠٠،٢۵گماشتگان دولت در یك روز . مردم نشست كھ ھمگي پشتیباني خویش را از ملكھ اعالم داشتند

آو سافك بازداشت شد، و كرافت و كرو فرار اختیار  دیوك. مرد جنگي براي دفاع از شھر گرد آوردند
وایت كھ تنھا مانده بود، با نیروي ناتوان خویش با سربازان دولتي در خیابانھاي شھر بھ جنگ . كردند

. محافظان بگریزد ولي او ھمچنان در كاخ ماند. پرداخت و خویشتن را بھ كاخ ملكھ در وایتھال نزدیك كرد
از پاي درآمدند، و خود او كھ رمقي بھ تن نداشت تسلیم شد و بھ برج لندن اعزام سربازان وایت سرانجام 

  . ماري بار دیگر نفس آسودھاي كشید، ولي دیگر ملكھ مھربان و با شفقت پیشین نبود. گشت
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IV - ١۵۵٨-١۵۵۴: ماري خون آشام  

براي زندھگذاشتن و امپراطور و سفیر او نیز . مشاوران ماري با عفو بخشش مخالفان او مخالف بودند
حتي اعطاي آزادي بھ كساني كھ بر ضد او توطئھ چیده بودند و باز ھم ممكن بود توطئھ بچینند بر ماري 

فیلیپ با چھ اطمیناني میتواند در سرزمیني زیست كند كھ دشمنان او در آن از : خرده میگرفتند و میپرسیدند
كھ ترحم بر ملت مستلزم نابود كردن توطئھ گران و آزادي برخوردارند اسقف ستیون گاردینر عقیده داشت 

. ماري پس از شورش یاد شده، كھ وي را سخت ھراسان ساخت، اندرز مشاوران را پذیرفت. خائنان است
و ھمسر وي ; فرمان اعدام جین گري را، كھ ھرگز بھ آرزوي آن نبوده كھ ملكھ انگلستان شود صادر كرد

جین ھفدھسالھ بیآنكھ بھ فرمان ملكھ اعتراض كند . ر شود، از بین بردرا، كھ خواستھ بود فرمانرواي كشو
پدر او، دیوك آو ) ١۵۵۴فوریھ  ١٢(یا اشك بریزد، با شھامت و بیباكي و خونسردي بھ مرگ تن در داد 

گروھي از توطئھگران را . سافك را سر بریدند، و صدھا تن از شورشیان كم اھمیت را نیز بھ دار آویختند
وایت نخست طرح نقشھ شورش را بھ . آنكھ اطالعاتي از آنان كسب كنند، مدتي زنده نگاه داشتند بھ امید

وي را بھ علت عدم اطالع از طرح شورش ) ١۵۵۴آوریل  ١١(الیزابت نسبت میداد، ولي ھنگام اعدامش 
صیھ كرد شارل بھ ماري تو. كورتني را پس از یك سال از زندان آزاد و سپس تبعید كردند. تبرئھ كرد

ماري الیزابت را یك ماه در . كورتني و الیزابت را، كھ ھمواره ھستي وي را تھدید خواھند كرد، نابود كند
  . كاخ سنت جیمز نگاه داشت و سپس دو ماه در برج لندن بازداشت كرد

رسیده رنار براي اعدام فوري الیزابت پافشاري میكرد، ولي ماري از آن روي كھ خیانت الیزابت بھ ثبوت ن
روزھاي ھراس انگیزي كھ بر الیزابت گذشتند وي را گرفتار نگراني و . بود، از اعدام وي خودداري كرد

ھمان طور كھ ماري تودور از او نگران بود، . بدگماني كردند، كھ آثار آن ھنگام فرمانروایي وي پدیدار شد
ملكھ آینده انگلستان را در روز . اسیدالیزابت نیز پس از آنكھ ملكھ انگلستان شد، از ماري استوارت میھر

بیم از جلوس الیزابت بر مسند فرمانروایي انگلستان . ماه مھ بھ وودستاك انتقال دادند و زیر نظر گرفتند ١٨
  . ماري تودور را بار دیگر بھ امید داشتن فرزندي بھ اندیشھ زناشویي انداخت

غیابا  ١۵۵۴مارس  ۶وي در روز . ي ابراز نمیداشتفیلیپ ھمچنان دلسرد بود و تمایلي بھ زناشویي با مار
شكیبایي جسمي و . ژوئیھ بھ انگلستان نرسید ٢٠توسط وكیلش با ماري پیمان زناشویي بست، ولي تا روز 

او مردي خوشخو، . فیلیپ را، كھ از پیشاني پھنش بھ چانھ باریك او میرسید، مو و ریش زردي پوشانده بود
ھربان و دلباز بود، و در رفتار او و ھمراھانش نشاني از اینكھ انگلیسیھا را شوخ طبع، و نسبت بھ ھمھ م

وي حتي بھ الیزابت پیام مالطفت آمیزي فرستاد شاید از آن روي . مردمي وحشي بشمارند بھ چشم نمیخورد
ید، كھ پیش بیني میكرد ماري فرزندي بھ جھان نخواھد آورد و الیزابت بھ فرمانروایي انگلستان خواھد رس

و جلوس الیزابت بھ تخت فرمانروایي انگلستان براي اسپانیا برتر از بھ قدرت رسیدن ماري اسكاتلندي بود 
ماري با آنكھ مستتر، از فیلیپ بود، با عشق و عاطفھ آتشین، . كھ از دیرباز با فرانسھ پیوند نزدیك داشت

فھ محروم مانده بود، اكنون از اینكھ او، كھ سالیان دراز از عشق و عاط. وي را بھ ھمسري خویش برگزید
از این روي، . میدید، دل شاھزاده توانا و رشیدي را بھ دست آورده است از خوشي در پوست نمیگنجید

ماري با امتنان . خویشتن را چنان بھ او سپرد كھ درباریانش پنداشتند انگلستان فرمانبردار اسپانیا شده است
با مالحظھ فضایل و كماالت . خوشي من بیش از آن است كھ بھ زبان آید(: (و فروتني بھ شاه اسپانیا نوشت

.)) شوھر تاجدارم، از خدا خواھانم این موھبت را بھ من ارزاني دارد كھ ھر چھ بیشتر او را خشنود سازم
آرزوي شدید ماري بھ زادن فرزند و آوردن وارثي براي تاج و تخت انگلستان سرانجام موجب شد كھ 

ایست عادت ماھانھ خویش را بھ بارداري حمل كرد، و از آنجا كھ بھ بارداري . باردار پنداردخویشتن را 
اختالل دستگاه گوارش گمان . خویش امیدوار بود، از یاد برد كھ این عارضھ قبال بھ او دست میداده است

شیردار  وي را تقویت كرد، و سفیر كبیر ونیز در گزارش خویش نوشت كھ پستانھاي ملكھ برآمده و
ماري مدتي بدین دلخوش بود كھ او نیز چون فرودستترین زنان قلمرو فرمانروایي خویش داراي . شدھاند

فرزند خواھد شد، و براي ما دشوار است نومیدي و دلشكستگي او را بھ ھنگامي كھ پزشكان بھ او گفتند 
در خالل این احوال، خبر . مبرآمدگي پستانھایش ناشي از بیماري استسقاست، در مخیلھ خویش مجسم كنی
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بارداري ملكھ در انگلستان پیچید و مردم بھ شكرگزاري پرداختند و خویشتن را براي برگزاري جشن و 
مردم بیدرنگ دكانھاي . اندكي بعد شایع شد كھ ملكھ پسري بھ جھان آورده است. تظاھر آماده ساختند

كلیساھا بھ صدا در آمدند، و كشیشي اعالم داشت  ناقوس; خویش را بستند و در خیابانھا بزمھایي آراستند
  . و برازنده شاھزادگي است)) تندرست و زیبا((كھ نوزاد 

  . ماري، كھ دلشكستھ و نزد مردم سرافكنده گشتھ بود چند ماھي خویشتن را از مردم پنھان كرد

كھ كاردینال با وصلت ملكھ  ولي از آنجا. وي با شرایطي اجازه داده بود كاردینال پول بھ انگلستان باز گردد
پس از آنكھ . انگلستان با خاندان سلطنتي اسپانیا مخالف بود، شارل وي را مدتي در بروكسل بازداشت كرد

 ٢٠(زناشویي انجام گرفت، امپراطور دست از مخالفت برداشت، و كاردینال از دریاي مانش گذشت 
استقبال گرم سران دولت، . پاپ، بھ وطن بازگشت و پس از بیست و دو سال، بھ نام نماینده) ١۵۵۴نوامبر 

. ھاي باقي نگذاشت كھ ساكنان انگلستان از تجدید پیوند كشور خویش با پاپ خرسندند روحانیان، و شبھ
سالم بر تو اي نعمت رسیده، : ((كاردینال پول پس از بازگشت بھ وطن، ماري را بگرمي تھنیت گفت

مبارك : ((و آرزو كرد كھ بزودي بتواند بھ ملكھ بگوید.)) ارك ھستيخداوند با توست، و در میان زنان مب
نمایندگان پارلمنت چون دریافتند كاردینال پول حامي پیامي است كھ پاپ در آن اموال .)) باد ثمره رحم تو

مضبوط كلیسا را بھ دارندگان آنھا بخشیده است، زانو بر زمین زدند و براي تعرض گذشتھ خویش بھ كلیسا 
پاپ بار دیگر رھبر و . خداوند پوزش خواستند، و اسقف ستیون گاردینر ھمھ توبھكاران را بخشیداز 

ھاي  دادگاه. عواید كشیشان بھ او تعلق گرفت)) نوبر((و درآمد كلیسا و . سركرده كلیساي انگلستان گشت
. تصاص دادنداسقفي گشایش یافتند، و كشیشان بار دیگر عشریھ حوزه ماموریت خود را بھ خویشتن اخ

براي جنبش اللردھا، مانند دوران قبل از ھنري ھشتم، محدودیتھایي وضع شد، و تفتیش مطبوعات از 
وضع انگلستان، پس از بیست سال آشوب و كشمكش، بھ صورت دیرین . دولت بھ كلیسا انتقال یافت

نومید گشت، اجازه فیلیپ سیزده ماه نزد ماري ماند، ولي چون سرانجام از باردار شدن او . بازگشت
خواست بھ بروكسل، كھ كناره گیري پدرش از سلطنت حضور وي را در آنجا ضروري ساختھ بود، 

ماري با دل افسرده تقاضاي وي را پذیرفت، ھمسرش را تا زورقي كھ بر رود تمز منتظر او بود . بازگردد
فیلیپ با خود ). ١۵۵۵اوت  ٢٨(بدرقھ كرد، و تا چشم كار میكرد از پنجرھاي زورق را نگریست 

وي با آمیزش با زنان تندرست و . میاندیشید كھ با معاشقھ با یك زن بیمار بھ وظیفھ خویش عمل كرده است
  . ھاي سختي را كھ در انگلستان سپري كرده بود از دل زدود دلرباي بروكسل، خاطره تلخ ماه

وي كلیساي انگلستان را سرو سامان داد . كاردینال پول اكنون مقتدرترین و با نفوذترین مرد انگلستان بود
ماري اكنون با . ھا را كھ برچیده شده بودند گشود ھاي و راھبھخانھ و، بھ یاري ماري برخي از صومعھ

ترویج مراسم دیني كھن، با مالحظھ پیكره مسیح مصلوب و تصاویر دیني در كلیساھا، با حركت در 
ا زانوزدن در كلیسا ھنگام برگزاري مراسم قداس خویشتن صفوف كشیشان، كودكان، و اصناف دیندار، و ب

، وي ھمچنانكھ بر )١۵۵۶(در آخرین پنجشنبھ قبل از عید قیام مسیح . را دلداري میداد و سرگرم میساخت
ملكھ، كھ آرزوي . زمین زانو زده بود، پاھاي چھل و یك پیرزن را شست و بوسید و بھ ھمھ آنان اعانھ داد

  . د برده بود، اكنون تنھا در پناه دین دلداري مییافتمادر شدن را از یا

ھاي نو ذھن شھرنشینان را  اندیشھ. ولي براي او مقدور نبود گذشتھ را آن گونھ كھ خود میخواست احیا كند
ھاي دیني مخالف عقاید و مطبوعات خویش را پنھاني در كشور میپراكندند،  تسخیر كرده بودند، و فرقھ

ھ الوھیت مسیح، ھستي روح القدس، و انتقال گناه آدم را بھ بشر انكار میكردند ماري فعالیت جمعیتھایي ك
. ھاي بدعتآمیز را جنایت و بدتر از خیانت میپنداشت را سخت ساده و قشري بھرھاي نبرده بود، این اندیشھ

م را دریافتھاند از خود میپرسید كھ آیا مروجان گمراه این بدعتھا بیش از كاردینال محبوبش نیاز روحي مرد
بھ او خبر داند كھ واعظي بھ ھنگام مناجات در یك كلیسا از خدا خواستھ است او را یا بھ راه راست ارشاد 

یك روز الشھ سگي را كھ سر آن را چون سر راھبان تراشیده و طنابي بھ گردنش . كند یا از جھان ببرد
ماري از اینكھ . ركنت بیني كشیشي را بریدندد. بستھ بودند از پنجره اطاق ملكھ بھ داخل پرتاب كردند

مھاجران فرانسوي پروتستان، كھ وي بدانھا اجازه داده بود آزادانھ انگلستان را ترك گویند، رساالتي در 
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انگلستان میپراكندند و در آنھا ملكھ را مرتجع فریبكار خطاب میكردند و مجامع دیني التیني زبان را مظھر 
برخي از این رساالت مردم انگلستان را بھ قیام برضد ملكھ تحریك . ، رنج میبردكفر و الحاد میخواندند

گویندھاي از ) ١۵۵۴مارس  ١۴(تن در آلدگیت برپا شده بود  ٠٠٠,١٧در اجتماعي كھ با حضور . میكردند
. مردم درخواست كرد كھ ماري را از فرمانروایي براندازند و الیزابت را بھ جاي وي بر تخت نشانند

  . وتستانھاي انگلیسي مقیم خارج براي شوراندن ھموطنان خویش سرگرم فعالیت بودندپر

چھ عواملي وي را . از بذل و بخشش بازنایستاد ١۵۵۵ماري، ھمچنانكھ طبع وي اقتضا میكرد، تا سال 
منفورترین ملكھ انگلستان ساختند حمالت تحریك آمیز مخالفان كھ براي شخص و ایمان و احساسات او 

محنت و ناكامي ; بیم از آنكھ مخالفت با آیین كاتولیك سرپوشي براي قیام سیاسي باشد; تي نگذارده بودحرم
و اعتقاد ; كھ روان وي را درھم كوبیده و نیروي تشخیص و قضاوت صحیح را از او بازگرفتھ بودند

راي ثبات و بقاي بیچون و چراي وي بھ اندرز مشاورانش، فیلیپ، گاردینر، و پول، كھ وحدت دیني را ب
فیلیپ چندي بعد اصلي را كھ بدان معتقد بود در ھلند بھ كار بست . ملت انگلستان اجتنابناپذیر میشمردند

را ھر  - ھوپر، و ریدلي، و التیمر  - كھ سھ اسقف پروتستان ) ١۵۵۴در بھار (گاردینر سوگند خورده بود .
چون ملكھ ماري رئوف و مھربان، ولي در معتقدات  كاردینال پول ذاتا. گاه توبھ نكنند، زنده بھ آتش كشد

او بھ كلیسا چندان مھر میورزید كھ از كساني كھ در درستي تعالیم یا . دیني خود قشري و سر سخت بود
پول در مجازات مخالفان دیني، كھ در زمان ملكھ ماري صورت . اختیارات كلیسا تردید داشتند اكراه داشت

و یك بار بیست تن را كھ اسقف ; كاردینال میكوشید از تندروي جلوگیري كند ;گرفت، دخالت مستقیم نداشت
با وجود این، بھ روحانیان میگفت كھ ھرگاه از . بونر بھ مرگ در آتش محكوم كرده بود از مرگ نجات داد

كشت و چون اعضاي گندیده ((ھاي مسالمتجویانھ نتیجھاي بھ دست نیاید، مروجان اصلي بدعت را باید  راه
بھ نظر ما باید از مجازات : ((خود ماري نخست با پروتستانھا مدارا میكرد و میگفت)). بدن بھ دور افكند

)). باید با كساني كھ با تعالیم خویش سادھدالن را میفریبند بنرمي رفتار كرد; شدید گمراھان دوري جست
ولي چون جنگ با فرانسھ . آزرددر بدو امر، گرچھ او زجر و آزار پروتستانھا را تجویز وي آنان را نمی

، ماري پنداشت كھ شكست انگلستان معلول خشم )١۵۵٨(براي او و انگلستان شوربختي بھ بار آورد 
  . آفریدگار از نرمش وي در برابر گمراھان است، و از آن پس مجدانھ بھ زجر و آزار پروتستانھا پرداخت

نبودند آیین كاتولیك را در انگلستان بھ  شش كشیشي كھ حاضر) ١۵۵۵ژانویھ  ٢٢(گاردینر با جلب 
چھار تن ; یكي از متھمان توبھ كرد .شدرسمیت بشناسند، در كشتار پروتستانھا در وطن خویش پیشگام 

فوریھ  ٨-۴(، نیز در میان آنان بود، آتش زدند دیگر را، كھ جان ھوپر، اسقف معزول گالستر و ووستر
زیرا از كشتار مخالفان باز ایستاد، تندرستي خویش را ; گادینر ظاھرا پس از این كشتار،متالم شد) ١۵۵۵

پس از او، اسقف ادمند بونر بھ كشتار پروتستانھا . از دست داد، و در ماه نوامبر ھمان سالدر گذشت
و چون بونر شش ; انگلستان بود، بھ او سفارش كرد كھ از تندروي بپرھیزدفیلیپ، كھ ھنوز در . پرداخت

اعتراض )) این گستاخي وحشیانھ((تن دیگر را بھ مرگ در آتش محكوم كرد، رنار، سفیر امپراطور بھ 
و كشیش اقرار نیوش فیلیپ، كھ یك فرایار اسپانیایي بود، این كشتارھا را با محبت و بخشایش مسیح ; كرد

وي خویشتن را . بونر پس از پنج ھفتھ درنگ، احكام خویش را بھ موقع اجرا گذاشت. ار خواندناسازگ
مردي رئوف و با مدارا میشمرد، و از نظر عرف و عادت آن روزگار نیز حق با او بود، زیرا شوراي 

ید او با وعده و وعید میكوش. خصوصي ملكھ وي را براي سستي و تعلل در سركوبي بدعت سرزنش میكرد
محكومان را بھ توبھ وا دارد، و غالبا مشاغل آسوده و آبرومندانھاي بھ آنان وعده میداد، ولي در جایي كھ 

  . از مواعید خویش نتیجھ نمیگرفت محكومان را با بیرحمي و قساوت كیفر میداد

دتر تلف معموال كیسھاي پر از باروت در میان پاھاي محكومان جاي میداد تا با اشتعال آن محكومان زو
  . شوند

ولي ھنگام اعدام ھوپر، باروت منفجر نشد، توده ھیزم بكند سوخت، و اسقف پیشین یك ساعت در آتش جان 
  . كند
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بیشتر محكومان كارگران سادھاي بودند كھ در زمان حكومت پیشین بھ خواندن كتاب مقدس خو گرفتھ 
گویا جفاكاران میپنداشتند سزاي . نتاج میكردندھاي پروتستانھا است بودند و از این كتاب عقایدي چون اندیشھ

آن عده از سران كلیسا كھ آیین پروتستان را در كشور پراكندھاند این است كھ با شھادت گناھان خویش را 
در سالھ، ریدلي شصت و پنج سالھ، و التیمر ھشتاد سالھ را براي دادرسي از زندان برج لندن . كفاره كنند

  . بھ آكسفرد آوردند

تیمر با تجویز آتش زدن آناباتیستھا و فرانسیسیان پرھیزگار دوران فرمانروایي ھنري ھشتم حیثیت خویش ال
ریدلي بر فرمانروایي غیر قانوني جین گري صحھ نھاده، ماري را زنازاده خوانده، و . را لكھدار ساختھبود

غز متفكر جنبش اصالح دیني كرنمر، كھ م. بھ بركناري بونر و گاردینر از مقام اسقفي یاري كرده بود
انگلستان بود، پیمان زناشویي ھنري را با كاترین فسخ كرده، ان بولین را ھمسر قانون ھنري ھشتم 

را جایگزین مراسم قداس كرده، فریث، لمبرت، و كاتولیكھاي دیگر را )) كتاب دعاي عمومي((شناختھ، 
ادوارد بھ جین گري تایید كرده، و مراسم قداس  زجر و آزار داده، واگذاري فرمانروایي انگلستان را توسط

ھمھ این مردان دو سالي بود كھ بھ انتظار مرگ در برج لندن بھ سر . را مظھر كفر و بیدیني خوانده بود
  . میبردند

سپتامبر در آكسفرد بھ محاكمھ كشیدند، و دادرسان براي واداشتن وي بھ توبھ و  ٧كرنمر را در روز 
او نیز در عقیده خویش پایدار ماند، و از طرف دادگاه مجرم . فرو گذار نكردند ندامت از ھیچ كوششي

ولي از آنجا كھ كرنمر اسقف اعظم بود، حكم دادگاه را براي توشیح نزد پاپ فرستادند و خود . شناختھ شد
  . او را بھ برج لندن بازگردانیدند

ھمان روز . ایمان و عقیده خویش عدول نكرد او نیز از. سپتامبر، ریدلي را بھ دادگاه آوردند ٣٠در روز 
این مرد سالخورده، كھ دیگر اعتنایي بھ جھان نداشت، خرقھ . التیمر را بھ دادگاه كلیسایي احضار كردند

عینكش ; نخنمایي بھ تن كرده و با كالھي كھ بر روي عرقچیني قرار داشت موھاي سفیدش را پوشانده بود
او نیز از اذعان بھ قلب ماھیت . لد كتاب عھد جدید روي كمربندش دیده میشدبر شانھ او افتاده بود، و یك ج

. این دو تن را در روز اول ماه اكتبر محكوم كردند و در روز ششم ھمان ماه آتش زدند. سرباز زد
آنان را . محكومان در برابر توده ھیزمي كھ براي سوزاندن آنان انباشتھ شده بود زانو زدند و دعا خواندند

التیمر . پس با زنجیر بھ تیرآھن بستند، كیسھ پر از باروت بھ گردنشان آویختند، و توده ھیزم را آتش زدندس
از بركت االھي، امروز ما . آقاي ریدلي، خوش باش و شادي كن: ((در این ھنگام بھ ریدلي رو كرد و گفت

دسامبر،  ۴در روز .)) د شدچون شمعي برافروختھ میشویم كھ شعلھ آن ھرگز در انگلستان خاموش نخواھ
نخستین اسقف اعظم پروتستان كنتربري چون از . پاپ پاولوس چھارم محكومیت كرنمر را تصویب كرد

كتاب ((براي مردي كھ اثر شورانگیزي چون . مرگ قریبالوقوع خویش آگاه شد، نخست خویشتن را باخت
احساس درد جسمي و فكري با مرگ از خامھاش تراوش كرده بود، دشوار بود كھ بدون )) دعاي عمومي
ھمھ بدعتھا و خطاھاي لوتر و تسوینگلي را انكار و ((وي، ظاھرا بھ تلقین كاردینال پول، . رو بھ رو شود

، و بھ درستي ھمھ معتقدات كلیساي كاتولیك رومي، از جملھ آیینھاي مقدس ھفتگانھ، قلب ))تقبیح كرد
اف میبایست محكومیت وي را بھ زندان كاھش دھد، ولي این اعتر. ماھیت، و وجود برزخ، اعتراف كرد

، در كلیساي سنت مري در آكسفرد )١۵۵۶مارس  ٢١(كرنمر، سحرگاه روز اعدامش ) بھ گفتھ فاكس(
  :سپس در برابر چشمان بھتزده حاضران چنین گفت. براي ھفتمین و آخرین بار توبھ نامھ خویش را خواند

و اكنون از رازي پرده بر میدارم كھ بیش از ھر آنچھ در سراسر عمرم كردھام یا گفتھام وجدانم را 
و اینھا ... میآزارد، و آن مطالب خالف حقیقتي است كھ از بیم جان نوشتھام و اكنون ھمھ را تكذیب میكنم

و چون با نوشتن ... امھایي است كھ از روزي كھ خفت من آغاز گشت نوشتھ یا امضا كردھ اسناد و نامھ
و ... مطالبي مخالف وجدانم دست خویشتن را بھ گناه آلودھام، سزاوار است كھ اول دست من بھ كیفر رسد

  . و اما پاپ از نظر من ضد مسیح است. در آتش خاكستر شود
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كس، كرنمر چون وي را بر توده ھیزم نھادند و آتشي برافروختند قبل از آنكھ آتش بھ تن او برسد، بھ گفتھ فا
تا مردم ببینند كھ دست او قبل از تنش ... محكم و بیحركت نگاه داشت((دست خویش را بھ آتش برد و 

و ھمچنانكھ پیوستھ سخن قدیس استفانوس را بر زبان میراند و میگفت اي عیساي . طعمھ آتش شده است
رنمر، زجر و كشتار ھنگام مرگ ك.)) ھاي آتش جان سپرد خداوند، روح مرا بپذیر، در میان شعلھ

تن از آنان در آخرین  ٢٧٣تن دیگر شھید گشتند، كھ  ٣٠٠نزدیك بھ . پرتستانھا بھ اوج شدت رسیده بود
جفاكاران پس از آنكھ مردم را دستھ دستھ بھ آتش كشیدند، دریافتند كھ . چھار سال حكومت ماري نابود شدند

پروتستان را چون مسیحیت اولیھ نیرو و استحكام  شھادت و جانبازي پروتستانھا آیین. مرتكب خطا شدھاند
ایمان بسیاري از كاتولیكھا، كھ شاھد پایداري و دالوري پروتستانھا در ھنگام مرگ بودند، متزلزل ; بخشید

اسقف ادمند بونر، با آنكھ چندان تمایلي بھ كشتن . و آنان از اعمال ملكھ خویش شرمنده گشتند; شد
روي كھ بیشتر پروتستانھا در محدوده اسقف نشین او بھ شھادت رسیدند، بھ پروتستانھا نداشت، از آن 

. خواند)) آدمكش حرفھاي و جالد ھمھ اسقفان انگلستان((و زني وي را ; معروف شد)) بونر خون آشام((
صدھا تن از پروتستانھاي انگلستان بھ فرانسھ كاتولیك پناه بردند و براي برانداختن حكومت جور و ستم در 

ھانري دوم، پادشاه فرانسھ، با آنكھ خود پروتستانھاي فرانسھ را میآزرد، . طن خویش از پاي ننشستندو
پناھندگان انگلیسي را براي برانداختن ماري، كھ با زناشویي خویش با شاه اسپانیا، فرانسھ را در محاصره 

لستان توطئھاي را كھ براي ، گماشتگان دولت انگ١۵۵۶در ماه آوریل . دشمنان نھاده بود، تقویت میكرد
برانداختن ماري و بھ قدرت رسانیدن الیزابت چیده شده بود، و بھ دست سر ھنري دادلي رھبري میشد، 

تني چند، از جملھ دو نفر از افراد خانواده الیزابت، بھ اتھام دست داشتن در این توطئھ . كشف كردند
  . بازداشت شدند

گرچھ توطئھ سركوب . اه فرانسھ را مسئول این توطئھ، معرفي كردیكي از بازداشت شدگان، الیزابت و ش
  . شد، اما خویش اندیشناك ساخت

دستھاي از پناھندگان انگلیسي بھ مشكالتي گرفتار شدند كھ نمودار تنگي نظر و جمود فكري مردم آن 
ساي پرسبیتري بھ لندن آمده و نخستین كلی ١۵۴٨یان السكي، كالوینیست لھستاني، بھ سال . روزگار است

یك ماه پس از جلوس ماري بر مسند فرمانروایي انگلستان، السكي و . را در این شھر بنیان نھاده بود
در كپنھاگ بھ آنان اخطار كردند . گروھي از اعضاي كلیساي او با دو كشتي دانماركي لندن را ترك گفتند

بپذیرند، و مھاجران، كھ كالوینیستھاي  بھ شرطي میتوانند از كشتي پیاده شوند كھ اعتقادنامھ لوتري را
پناھندگان، كھ نتوانستھ بودند در دانمارك پیاده شوند، بھ شھرھاي . سرسختي بودند، این شرط را رد كردند

ولي مقامات این شھرھا نیز آنان را از آن روي كھ پیرو لوتر . ویسمار، لوبك، و ھامبورگ روي آوردند
پیرو لوتر بھ جاي آنكھ با قربانیان حكومت ماري ھمدردي كنند، آنان را بھ  نبودند، از خود راندن آلمانیھاي

كالون . خواندند)) شھیدان دیو((این دلیل كھ منكر حضور واقعي مسیح در آیین قرباني مقدس بودند گمراه و 
 .سروتوس را زنده آتش زد) ١۵۵٣(فرقھ پرستي بیرحمانھ پیروان لوتر را نكوھش كرد، و در ھمان سال 

پناھندگان پس از آنكھ زمستان را سرگردان در دریاي شمال سپري كردند، سرانجام در امدن رحل اقامت 
  . افكندند

ھمسر دیندار او، كھ اكنون ھم با پاپ و ھم با فرانسھ . ماري زندگي را با نكبت و پریشاني بھ سر آورد
ھ بھ پشتیباني او بھ فرانسھ اعالم و از ملكھ خواست ك) ١۵۵٧مارس  ٢٠(میجنگید، بھ انگلستان بازگشت 

  . جنگ دھد

ولي دیگر براي . فیلیپ براي ارضاي مردم انگلستان بھ ماري سفارش كرد كھ زجر و آزار دیني را بكاھد
او مقدور نبود كھ مردم را با خویشتن ھمراه سازد، چنانكھ ھنوز ماھي بیش از بازگشت فیلیپ بھ انگلستان 

اقوام كاردینال پول، براي رھانیدن مردم انگلستان از شر ماري و فیلیپ،  نمیگذشت كھ تامس ستفرد، از
در ھمان ماه، ). ١۵۵٧مھ  ٢٨(شورش در ھم شكست و ستفرد بھ دار آویختھ شد . شورشي بر پا ساخت

پاپ با عزل كاردینال پول، از مقام نمایندگي خویش و با متھم ساختن وي بھ بدعتگذاري، مشكلي بر 
ژوئن،ماري براي ارضاي فیلیپ، و بھ گمان اینكھ ھانري دوم در  ٧در روز . فزودمشكالت ماري ا
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فیلیپ پس از اخذ نتیجھ از سفر خویش، در ماه . شورش ستفرد دست داشتھ است، بھ فرانسھ اعالم جنگ داد
باقي عمر را از : ((و ماري كھ میدانست دیگر او را نخواھد دید، گفت; ژوئیھ انگلستان را ترك گفت

انگلستان در این جنگ تحمیلي شھر كالھ را، كھ دویست و یازده .)) صاحبت مردان محروم خواھم بودم
و ھزاران زن و مردم انگلیسي كھ در این ; )١۵۵٨ژانویھ  ۶(سال در تصرف انگلیسیھا بود، از دست داد 

كومت ماري در دفاع شھر میزیستند دست خالي بھ انگلستان گریختند و این تھمت ناگوار را پراكندند كھ ح
فیلیپ بھ نفع خویش، و بیآنكھ از . از آخرین مستملكھ بر اروپایي انگلستان سھالنگاري كرده است

درخشانترین گوھر تاج ((فرانسویان بخواھد كالھ را بھ انگلستان بازگردانند، با فرانسھ پیمان دیر زماني 
پس از مرگم : ((عترف بود، چنانكھ میگفتماري خود بھ ارزش این بندر م. بھ شمار میرفت)) انگلستان

، ماري بار دیگر چنین پنداشت ١۵۵٨در آغاز سال .)) چون دل مرا بگشایید، كالھ را در آن خواھید یافت
از آنجا كھ زایمان را خطرناك پیش بیني میكرد، وصیتنامھ خود را نوشت و فیلیپ را . كھ باردار شده است

فیلیپ بھ ماري تبریك گفت، ولي رنج سفر بھ . ھ انگلستان فراخواندبراي شركت در این واقعھ فرخنده ب
ماري اكنون كامال . زیرا ماري درباره بارداري خویش اشتباه میكرد; انگلستان را برخود ھموار نساخت

ساعتھا بر كف اتاق مینشست و . زبون و بیچاره شده و شاید ھم تا اندازھاي دیوانگي بھ او دست داده بود
ھاي آغشتھ  یا نامھ; چون شبحي در راھروھاي كاخ سرگردان میگشت; ا بر زانوانش تكیھ میدادچانھاش ر

فیلیپ، كھ مرگ وي را نزدیك میدید، بھ گماشتگانش در انگلستان تعلیم داد كھ . بھ اشك بھ فیلیپ مینوشت
  . الیزابت را بھ زناشویي با یكي از بزرگزادگان اسپانیا و یا خود او متمایل سازند

ملكھ را نیز  ١۵۵٨در آخرین تابستان عمر ماري بیماري طاعون در انگلستان شیوع یافت و در سپتامبر 
زخمھاي ((این بیماري ھمراه بیماري استسقا، كھ ملكھ از سالھا پیش، از آن رنج میبرد، و . گرفتار ساخت
در روز . ستھ و بیزار ساختكھ بر تن وي پدیدار گشتھ بودند ماري را ناتوان و از زندگي خ))سیاه بسیاري

عشق بھ كلیسا ملكھ را بر آن داشت كھ با این . نوامبر، وي جواھرات سلطنتي را براي الیزابت فرستاد ۶
وي . اقدام سخاوتمندانھ و تعیین جانشین قانوني براي خویشتن، انگلستان را از آشوب و ھرج و مرج برھاند

ھ بھ ھوش آمد، بھ پیرامونیانش گفت در خواب كودكاني را یك بار ك. ساعتھا مدھوش بھ رختخواب میافتاد
نوامبر در مراسم قداس شركت جست، و  ١٧سحرگاه روز . دیده است كھ شادان برگرد او بازي میكنند

  . اندكي بعد براي ھمیشھ چشم از جھان فروبست

ھنگام . وداع گفتدر ھمان روز، كاردینال پول نیز، كھ چون ملكھ خویش دچار شكست شده بود، جھان را 
ارزیابي كارھاي این كاردینال، فراموش نمیتوان كرد كھ وي در آغاز آخرین ماه زندگي خود سھ مرد و دو 

درست است كھ در آن زمانھ ایقان جنونآمیز، ھمھ . زن را بھ جرم بدعتگذاري بھ مرگ محكوم كرده بود
دیني ملت را حتي بھ بھاي مرگ متمردین باید ھاي دیني،مگر آناباتیستھا، عقیده داشتند كھ یكپارچگي  فرقھ

حفظ كرد، ولي در ھیچ جاي جھان مسیحي حتي در خود اسپانیا مردم بھ اندازه روزگاري كھ رجینلد پول 
  . بر كلیساي انگلستان فرمان میراند بھ خاطر ایمان دیني خویش كشتھ نشدند

محنت و بیماري و اشتباھات دردناك بسیار رنج و . درباره خود ماري از قضاوت عجوالنھ پرھیز باید كرد
رافت و دلسوزي او ھنگامي جاي خود را بھ قساوت و . ذھن و روان وي را تیره و پژمرده ساختھ بود

او بھ سخنان سران كلیسا، كھ میخواستند از كساني كھ در گذشتھ آنان را . سنگدلي سپرد كھ میچینند
تا پایان عمر میپنداشت با كشتار مردم بھ دیني كھ . اعتماد داشتمیآزردھاند انتقام بگیرند، بیش از اندازه 
بنامیم، مگر آنكھ این )) ماري خون آشام((سزاوار نیست وي را . وي را زنده نگاه داشتھ است خدمت میكند

این نام ما را از شناخت شخصیت كسي كھ صفات . صفت را بھ ھمھ مردم روزگار او اطالق كنیم
او كاري را كھ بھ دست پدرش براي آزاد ساختن انگلستان از سلطھ . اشت باز میدارددوستداشتني فراوان د

ماري انگلستان را،كھ ھنوز پیرو آیین كاتولیك بود، با آن روي زشت . رم آغاز شده بود بھ پایان میرسانید
ان براي از این روي، ھنگام مرگ او، انگلست. كلیسایي كھ خویشتن را بھ خدمت آن سپرده بود آشنا كرد

  . پذیرش آیین تازھاي كھ وي براي سركوب كردنش آنھمھ تالش كرد آمادھتر بود
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  فصل بیست و ھفتم

  

  از رابرت بروس تا جان ناكس 

١- ١٣٠٠۵۶١   

I  - اسكاتلندیھاي خیره سر  

ساكنان خونسرد و سرسخت مناطق سرد شمالي ; تمدن از سرزمینھاي گرم و حاصلخیز جنوبي برمیخیزد
. پي در پي بر مردم سست و سھل انگار جنوب چیره میشوند و تمدن آنان را جذب و دگرگون میكنند

شرایط قطبي  ساكنان شمالیترین مناطق جھان اسكاتلند، نروژ، سوئد، و فنالند با دست و پنجھ نرم كردن با
  . تمدن را میپذیرند و بھ رغم ھزاران مانع طبیعي بسط و گسترش میدھند

كوھستانھاي بایر و صعب العبور اسكاتلند فئودالیسم را در خود پرورش میداد و تمدن را از خود میراند، و 
بود كھ  حال آنكھ دشتھاي بارور و سرسبز این سرزمین ھمواره در معرض تاخت و تاز مھاجمان انگلیسي

مردم . نمیدانستند چرا مردم اسكاتلند آنان را در میان خویش راه نمیدھند و از شاھان آنان فرمان نمیبرند
اسكاتلند اصال از نژاد سلتند كھ در قرون وسطي با ایرلندیھا، نورسھا، آنگلھا، ساكسونھا، و نورمانھا در ھم 

ھ جزیره باریكشان داراي احساسات و عقاید میالدي چون شب ١۵٠٠اسكاتلندیھاي حدود سال . آمیختند
محدود، چون ھواي مھ آلود كشورشان موھومپرست و افسانھباف، چون ارتفاعات زادگاھشان خود بین و 
مغرور، چون سرزمیني كھ در آن میزیستند خشن و خیره سر، چون سیالبھاي خروشان آن تند و بیپروا، 

زندگي در . ر، و مردمي ھمیشھ شكست ناپذیر بودندھم سنگدل و ھم مھربان، ھم ستمگر و ھم دالو
سرزمین بایر و سنگالخ آنان را تنگدست ساختھ بود، و آداب و عاداتشان از فقر و تنگدستي ریشھ 

دھقانان كھ ناچار بودند با . زمین لجوج و سرسخت آنان را خسیس و صرفھجو بار آورده بود. میگرفتند
مجال نداشتند با سواد شوند و نجبا كھ دھقانان را بھ بردگي كشیده  زمین لم یزرع دست و پنجھ نرم كنند،

مردم . بودند بھ بیسوادي خویش میبالیدند و در زد و خوردھا و جنگھاي خانوادگي نیازي بھ سواد نداشتند
در ; ھا و نظام قبیلھاي آنان را ازھم پراكنده بود، بھ یكدیگر رشك و خصومت میورزیدند این سامان، كھ كوه

تن را  ۵٠٠٠تنھا خاندان داگلس . نجبا، كھ و پارلمنت مسلط بودند. جنگ بیرحم بودند و در صلح ناپایدار
  . در مالزمت خویش داشتند و درآمد آنان با درآمد شاه برابري میكرد

، صنعت اسكاتلند در مرحلھ ابتدایي و خانگي بود، بازرگاني آن رونق و ثبات نداشت، و ١۵٠٠قبل از سال 
تن، كھ برابر نیمي از  ٠٠٠,۶٠٠جمعیت ھمھ اسكاتلند از . ایش انگشت شمار و كم جمعیت بودندشھرھ

گالسكو بندر ماھیگیري كم اھمیتي بود، و پرث تا سال . جمعیت گالسكو امروزي است، تجاوز نمیكرد
م روحیھ استقالل طلبي مرد. تن جمعیت داشت ٠٠٠,١۶ادنبورگ . پایتخت كشور بھ شمار میرفت ١۴۵٢

شھرنشینان، كھ در . اسكاتلند در سازمانھاي فئودالي یا حكومت مطلقھ روستایي یا شھري تظاھر میكرد
ولي این نمایندگان بھ ; گسیل میداشتند)) مجمع طبقات((انتخابات شركت میكردند، نمایندگاني بھ پارلمنت یا 

در یك جا مینشستند و راي و عقیده  جاي آنكھ چون انگلستان در مجلس عوام گرد آیند، با زمینداران فئودال
شاھان اسكاتلند . آنان در برابر راي نجبا، كھ اكثریت را در این مجمع بھ دست داشتند، بھ حساب نمیآمد

چون برخالف فرمانروایان فرانسھ نمیتوانستند با اتحاد با بازرگانان و شھرھاي پرجمعیت براي خود در 
نجبا، كھ از دیر . خویشتن را بھ نفوذ و قدرت كلیسا پشتگرم میساختند برابر نجبا نیرویي فراھم كنند، ناچار

زماني با شاھان مخالف بودند، از كلیسا نفرت داشتند و بھ مال كلیسا چشم طمع دوختھ بودند و از این روي 
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بر خالف انگلستان كھ در آن جنبش . در مخالفت با انتقال دارایي ملت بھ رم با مردم ھماواز شده بودند
اصالح دیني بھ دست شاھان و بازرگانان آغاز شد، در اسكاتلند نجبا جنبش را شروع كردند و امور سیاسي 

  . را از زیر سلطھ كلیسا بیرون آوردند

كلیساي اسكاتلند، با وجود فقر كشور، با استفاده از دینداري مردمي كھ سعادت اخروي را در گرو كلیسا 
نماینده پاپ در اواخر قرن پانزدھم بھ پاپ گزارش داد كھ درآمد . بود میدانستند، ثروت ھنگفتي بھ ھم زده

  . تنھا شھرنشینان و روحانیان سواد داشتند. كلیسایي اسكاتلند با مجموع درآمدھاي دیگر برابر است

ھاي سنت اندروز و  روحانیان اسكاتلند در قرن شانزدھم در دانشوري نامآور و انگشتنما بودند، و دانشگاه
، اسقفان و روساي دیرھا را شاھان ١۴٨٧پس از سال . ین را كلیسا بنیان نھاده بود و نگاھداري میكردابرد

میكردند یا در واقع برمیگماشتند و از این مناصب بھ عنوان پاداشي براي خدمات سیاسي و ممر )) نامزد((
وز، ھالیرود، و سنت اندروز جیمز پنجم درآمد كلیسایي كلسو، ملر. معاش زنازادگان خود استفاده میكردند

انحطاط روحانیان اسكاتلند در قرن شانزدھم تا اندازھاي . را بھ سھ تن زنازاده خویش اختصاص داده بود
ولي انحطاط اخالقیي كھ در اواخر قرون . معلول مال و منالي بود كھ از محل درآمد كلیسا بھ جیب میزدند

سران كلیسا را شاھان برگزینند، در كلیساي اسكاتلند بھ چشم وسطي بر كلیسا چیره گشت مدتھا قبل از آنكھ 
  . میخورد

از ھمین رو، بسیاري از مردم، با آنكھ در .)) رواج داشت، در اسكاتلند بھ جایي رسیده بود كھ مانند نداشت
معتقدات دیني خود پابرجا بودند، روحانیان پروتستان را براي رھبري كلیسا شایستھتر از روحانیان 

. راھبان را براي ھرزگي و عنان گسیختگي سرزنش كرد ١۴٢۵شاه جیمز اول در سال . ولیك میدانستندكات
در لینلیثگو از یك قاضي عسكر، قبل از انتصاب بھ این مقام، تعھد گرفت كھ اموال كلیسایش  ١۴۵۵بھ سال 

، و قبل از آنكھ نزد كاردینال بیتن ھشت زنازاده داشت. نگاه ندارد)) صیغھ مداوم((را گرو نگذارد و 
اسقف اعظم جان ھمیلتن بارھا از . آفریدگار رود، شب را در آغوش ماریون اوگیلوي بھ صبح آورد

سخنسرایان اسكاتلند قبل از آغاز . ھایي گواه بر مشروعیت فرزندان روزافزونش گرفت پارلمنت نامھ
در انجمن  ١۵۴٩د روحانیان بھ سال و خو; اصالح دیني، از ھجوگویي درباره روحانیان فروگذار نمیكردند

نابكاري كارمندان كلیسا در ھر مقام و ((ایالتي كاتولیكھا انحطاط و تباھي كلیساي اسكاتلند را معلول 
ھنگام بررسي اخالق روحانیان اسكاتلند از یاد نباید برد كھ تباھي آنان نمودار فساد . خواندند)) منصبي

  . ان بودمردم و، بیش از آن فساد اخالقي شاھ

II -١۵۵۴-١٣١۴: شاھان اسكاتلند  

شاھان انگلستان براي آنكھ . مھمترین عاملي كھ در تاریخ اسكاتلند بھ چشم میخورد ترس از انگلستان است
اسكاتلند . نگذارند دشمني از پشت سر بھ كشور آنان بتازد، میكوشیدند اسكاتلند را ضمیمھ انگلستان سازند

  . گلستان ایستادگي كند، با فرانسھ، دشمن دیرین انگلستان، متحد شدنیز براي آنكھ در برابر ان

رابرت بروس، كھ ) ١٣١۴(اسكاتلندیھا در نبرد بنكبرن با تیرو كمان و زوبین انگلیسیھا را شكست دادند 
. بر اسكاتلند فرمان راند) ١٣٢٩(این جنگ را رھبري میكرد، تا ھنگام مرگ خویش از بیماري جذام 

)) سنگ سرنوشت((وید دوم، ھمانگونھ كھ از دیر باز در میان شاھان اسكاتلند مرسوم بود، بر فرزند او دی
ادوارد سوم، پادشاه انگلستان، قبل از مبادرت بھ جنگ . در دیر سكون تاجگذاري كرد) سنگ تاجگذاري(

اند، و بھ صد سالھ با فرانسھ، درصدد برآمد كھ ھر گونھ خطر احتمالي را از مرزھاي شمالي كشور برھ
این منظور اسكاتلندیھا را در ھلیدن ھیل شكست داد و ادوارد بیلیل را، كھ دست نشانده خود او بود، بر 

  ). ١٣٣٣(تخت فرمانروایي اسكاتلند نشاند 
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بھ انگلیسیھا، تاج و تخت ) دالر ٠٠٠,۶۶٧,۶(مارك  ٠٠٠,١٠٠دیوید دوم با پرداخت غرامتي بھ مبلغ 
وارثي نداشت، خواھرزادھاش، رابرت استوارت، ) ١٣٧١(یوید ھنگام مرگ چون د. خویش را باز یافت

جانشین وي شد،و بدین سان دودمان استوارت، كھ ماجراھاي بسیاري از سرگذراند، بھ فرمانروایي 
  . اسكاتلند رسید

href="f0607112.htm"<ارتشي در اسكاتلند پیاده كردند و ھمراه اسكاتلندیھا شھرستانھاي مرزي  ٧١١
نگلستان را تاراج كردند، و شھر دارم را بھ تصرف درآوردند و ھمھ ساكنان آن زنھا، مردھا، و كودكان، ا

  . ھا، و راھبھا، و كشیشھا را كشتند و راھبھ

انگلیسیھا بھ مقابلھ برخاستند، بھ اسكاتلند لشكر كشیدند، شھرھاي پرث و داندي را آتش زدند، و دیر ملروز 
ولي پس از آنكھ آنھا فرزندش جیمز ; رابرت سوم جنگ با انگلیسیھا را ادامھ داد. )١٣٨۵(را ویران كردند 

انگلیسیھا جیمز را آبرومندانھ در زندان نگاه داشتند، تا ). ١۴٠۶(را دستگیر كردند، از غصھ درگذشت 
دیگر با  و تعھد كنند كھ) ١۴٢٣(ببندند )) پیمان صلح پایدار((آنكھ اسكاتلندیھا حاضر شدند با انگلستان 

  . فرانسویان ھمدست نخواھند شد

و در ستایش . جیمز اول در زندان دانش و معرفت اندوخت و یكي از دختران انگلیسي را بھ زني گرفت
بھ لھجھ اسكاتلندي شاھنامھ را سرود كھ منظومھاي است كنایھاي و نمودار توانایي )) كبوتر سپید((این 

او ھمچنانكھ فرمانرواي الیق و . اري سرآمد ھموطنانش بودجیمز در كارھاي بسی. شگفت آور یك شاه
نیكخواھي بود، یكي از برجستھترین كشتیگیران، دوندگان، سواران، تیراندازان، صنعتگران، و نوازندگان 

  . اسكاتلند بھ شمار میرفت

; د نھادبیمارستانھایي بنیا; براي مجازات بازرگانان نادرست و كشاورزان سھالنگار مقرراتي وضع كرد
ھا پس از ساعت نھ شب بستھ شوند، جوانان را كھ نیروي خویش را مصروف  دستور داد كھ ھمھ میكده

و بھ اصالح انضباط كلیسا و زندگي راھبان ; بازي فوتبال میكردند، بھ تمرین فنون جنگي سرگرم داشت
م گرفت در اسكاتلند بھ ، تصمی)١۴٢۴(پس از آنكھ اركان فرمانروایي خویش را استوار كرد . ھمت گماشت

حتي اگر خداوند : ((ھرج و مرج و جنایت و زدو خورد نجبا با حكومتھاي مطلقھ فئودالي پایان دھد، و گفت
زندگي یك سگ را نصیب من كند، باز در سراسر اسكاتلند براي حفظ كاخھاي كلیدي، و براي نگاھداري 

ھا و احشام مردم را از دستبرد دزدان حفظ  نھمنظور جیمز این بود كھ خا.)) گاوھا حصاري خواھم ساخت
زن سوگند خورد تا نزد شاه نرود . دزدي از كوھستانھاي اسكاتلند از زني یك جفت گاو دزدید. خواھد كرد

دروغ میگویي، و من بھ پاھایت كفش : ((دزد بھ او گفت. و از او دادخواھي نكند، كفشي بھ پا نخواھد كرد
بھ . با وجود این، زن خود را نزد شاه رسانید. پاھاي برھنھاش نعل اسب زد سپس بر كف.)) خواھم پوشاند

فرمان شاه، دزد را دستگیر كردند، ھمراه با صحنھاي از جنایت كھ بر كرباس نقش شده بود در شھر پرث 
جیمز اول ھمچنین با بارونھاي مزاحم درافتاد، برخي از آنان را . گرداندند، و سرانجام بھ دار كشیدند

او زمینداران كوچك را . عدوم ساخت، اموال اضافي مردم را مصادره كرد، و ھزینھ دولت را فراھم آوردم
سرانجام، . بھ پارلمنت راه داد و خرده مالكان و طبقھ متوسط را در برابر نجبا و روحانیان تقویت كرد

  . بھ دست گروھي از نجبا كشتھ شد ١۴٣٧جیمز در سال 

ھنگامي كھ جیمز دوم ھفتسالھ . در اسكاتلند، با فرزند او جیمز دوم درافتادندجلوگیري از تمركز قدرت 
بود،وزیرانش ارل آو داگلس را با برادر جوانش بھ نام مھمان شاه بھ كاخ سلطنتي خواندند و، پس از 

دوازده سال بعد، خود جیمز دوم ویلیام، ارل آو ). ١۴۴٠(محاكمھ خفت آوري، ھر دو را سر بریدند 
، را بھ كاخش در سترلینگ دعوت كرد، از او پذیرایي شاھانھاي بھ عمل آورد، و با آنكھ تامین جاني داگلس

جیمز دوم ھمھ مواضع . ھاي خائنانھ با انگلستان بھ قتل رسانید بھ او داده بود، وي را بھ اتھام مبادلھ نامھ
ر گلولھ یكي از توپھاي خودش و روزي در انفجا; نظامي انگلستان در اسكاتلند را،جز یكي، تسخیر كرد

جیمز سوم فداي قانونشكني پدر گشت و، پس از زد و خوردھاي مكرر، بھ دست نجبا . قطعھقطعھ شد
و از ; جیمز چھارم با مارگریت تودور، خواھر ھنري ھشتم، زناشویي كرد). ١۴٨٨. (گرفتار و كشتھ شد
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با . وارث قانوني تاج و تخت انگلستان خواندھمین رو، ماري استوارت، ملكھ اسكاتلند، بعدھا خویشتن را 
، )١۵١١(وجود این، پس از آنكھ ھنري ھشتم بھ پشتیباني اسپانیا،اتریش، ونیز، و پاپ بھ فرانسھ تاخت 

در جبھھ جنگ فالدن فیلد، جیمز . جیمز چھارم وظیفھ خود دانست كھ بھ یاري متفق دیرین اسكاتلند بشتابد
لیسیھا جنگید، و پس از آنكھ بسیاري از سربازانش از میدان كارزار با دالوري جنون آمیزي با انگ

  ). ١۵١٣(گریختند، خود او نیز از پاي درآمد

. در میان بزرگان كشور براي احراز نیابت سلطنت مبارزه درگرفت. جیمز پنجم در این ھنگام یكسالھ بود
دیوید بیتن، كھ روحاني توانا و با شھامتي بود و مورد ستایش زنان قرار داشت، بر رقیبان چیره گشت، بھ 

. وادار سرسخت كلیسا بارآورداسقفي اعظم سنت اندروز و سپس بھ مقام كاردینالي رسید، و شاه جوان را ھ
خواھر فرانسوا دو لورن دوك گیز و رھبر جناح ) مري آوگیز(،جیمز با ماري دولورن ١۵٣٨در سال 

نجباي اسكاتلند، كھ مخالفت آنان با روحانیان . كاتولیك در فرانسھ گرفتار تشتت عقیده دیني زناشویي كرد
ز پاپ بودند، بر بزرگان انگلستان كھ اموال كلیسا را شدت مییافت، با عالقھمندي ناظر جدایي انگلستان ا

و از ھنري ھشتم براي گسیختن پیوند و اتحاد خویش با فرانسھ باج . ضبط میكردند رشك میورزیدند
جیمز . چون جیمز پنجم بھ انگلستان اعالم جنگ داد، نجباي كشور از پشتیباني او سر باز زدند. میگرفتند

دسامبر در آنجا  ١۴، سرافكنده بھ فاكلند گریخت و در روز )١۵۴٢(ق سالوي پس از ھزیمت در نبرد باتال
دسامبر، ھمسر وي دختري بھ دنیا آورد كھ پس از شش روز ماري استوارت ملكھ  ٨در روز . درگذشت

  . اسكاتلند شد

اشتھ بیتن وصیتنامھاي ارائھ داد كھ بھ موجب آن شاه متوفا وي را بھ نیابت سلطنت ماري خردسال برگم
  . بود

نجباي اسكاتلند، كھ درباره اصالت وصیتنامھ تردید داشتند، بیتن را دستگیر كردند و جیمز استوارت، ارل 
ولي جیمز كاردینال بیتن را از زندان آزاد كرد و صدر اعظم خویش . آو ارن،را بھ نیابت سلطنت گماشتند

  . ساخت

رد، ھنري ھشتم تصمیم گرفت بیرحمانھ با اسكاتلند پس از آنكھ بیتن پیمان اتحاد با فرانسھ را تجدید ك
بجنگد، انگلستان، كھ در شمال كشور مستقر بودند، فرمان داد در راه خویش ھمھ چیز را بھ آتش بكشند و 

، و بویژه در ))ھر جا كھ بھ مقاومتي بر میخورند، بھ جان مردان و زنان و كودكان ابقا نكنند((نابود كنند، 
سربازان انگلیسي، ھمان طور كھ بھ آنان )). كسي را زنده نگذارند((سنت اندروز،  حوزه اسقفي بیتن،

و )) ;ھا را با خاك یكسان كردند ھاي كشاورزان، و دژ و دھكده دیرھا و خانھ((فرمان داده شده بود، 
ون این ھا را تا شعاع ده كیلومتري پیرام ھمھ دھكده; ادنبورگ را دو روزه تاراج كردند و بھ آتش كشیدند

) ١۵۴۴(اسب را با خود بھ انگلستان بردند  ١٣٠٠گوسفند،و  ٠٠٠,١٢گاو  ٠٠٠,١٠و ; شھر ویران كردند
در آتش زدن اماكن ((سر جیمز كركالدي، نورمن لسلي، و جمعي دیگر از بزرگان اسكاتلند وعده دادند كھ 

با )) ان، و كشتن خود كاردینالمتعلق بھ جناح افراطي كلیسا، دستگیري مخالفان سرشناس اتحاد با انگلست
نقشھ آنان مدتي عقیم . ھنري پیشنھاد آنان را پذیرفت و ھزار پوند بھ آنان كمك كرد. انگلیسیھا ھمكاري كنند

كركالدي، لسلي، و جمعي از نجبا، ھمراه گروھي از آدمكشان، بھ كاخ  ١۵۴۶مھ  ٢٩ماند، تا آنكھ در شب 
بھ گفتھ ناكس، كاردینال در این شب با معشوقھاش، اوگیلوي، . كردندكاردینال ریختند و وي را قطعھ قطعھ 

چون ھوا گرم و سوزان بود، براي آنكھ تا بھ خاك سپردن : ((ناكس میافزاید. سرگرم عشقبازي بود
قاتالن كاردینال، براي دریافت كمك )). كاردینال توسط یاران اسقفش جسد متعفن نشود، بر آن نمك پاشیدند

  . راه دریا، بھ دژ سنت اندروز كھ در كنار دریا بود بازگشتند انگلستان از

وي براي جلب یاري فرانسھ، بھ فرانسواي اول وعده . ارل آو ارن دوباره نیابت سلطنت را بھ دست گرفت
و براي آنكھ ماري بھ دست ; داد كھ ماري استوارت، ملكھ خردسال اسكاتلند، را بھ پسر ارشد او بدھد

جلوس ماري تودور بر تخت ). ١۵۴٨اوت  ١٣(ار نشود، وي را مخفیانھ بھ فرانسھ فرستاد انگلیسیھا گرفت
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فرمانروایي خطر تھاجم انگلستان بھ اسكاتلند را براي مدتي مرتفع كرد، زیرا اكنون اسكاتلند و انگلستان 
  . ھر دو پیرو آیین كاتولیك بودند

ي آو گیز، مادر ملكھ غایب، از نیابت سلطنت كناره نفوذ فرانسھ ارل آو ارن را بر آن داشت كھ بھ نفع مر
او، كھ در دامان رنسانس فرانسھ . نایب السلطنھ تازه زني ھوشمند و شكیبا و دالور بود). ١۵۵۴(گیرد 

او گروھي از پروتستانھا را كھ در . ھاي جزمي دیني پوزخند میزد پرورش یافتھ بود،بر رقابت اندیشھ
كرد، و بھ بدعتگذاران چنان آزادیي داد كھ بسیاري از پروتستانھاي انگلستان از زندان بھ سر میبردند آزاد 

او بیگمان . ظلم و ستم ماري تودور بھ اسكاتلند پناه بردند و در آنجا براي خویش مجامع دیني بر پا داشتند

  ١۵۵٩- ١۵٠۵: جان ناكس- IIIانسانترین فرمانروایي است كھ 

ھاي  ، پول كریور بھ ترویج اندیشھ١۴٣٣درسال . تبلیغ براي اصالح دین صد سال در اسكاتلند سابقھ داشت
، سي تن از ١۴٩۴در سال . كلیسا وي را محكوم كرد و دولت آتشش زد. ویكلیف و ھوس متھم شد

خشان كشیشان و را، بھ اتھام مخالفت با آثار و تصاویر مذھبي، توبھ در گوشي رتبھب)) اللردھاي كایل((
اقتدار آنھا، قلب ماھیت، وجود برزخ، خرید و فروش آمرزشنامھ، بر پا داشتن مراسم قداس براي مردگان، 

اینھا شمھاي از ھمان عقایدي ھستند . تجرد روحانیان، و مرجعیت پاپ، نزد اسقف گالسكو احضار كردند
  . ھر سي تن متھم ظاھرا توبھ كردند. جاندكھ لوتر بیست و سھ سال بعد در مسائل نود و پنج گانھ خویش گن

متون خطي كتاب عھد جدید كھ از روي . ھاي لوتر بھ اسكاتلند راه یافتند كھ نوشتھ) ١۵٢٣(دیري نگذشت 
ترجمھ انگلیسي ویكلیف بھ زبان اسكاتلندي برگردانیده شده بود، دست بھ دست گشت و مردم خواستار دیني 

ھاي اراسموس و  پتریك ھمیلتن بھ پاریس و لوون رفت و با اندیشھ. شدشدند كھ با كتاب مقدس سازگار با
ھاي دیني نو بھ اسكاتلند بازگشت و درباره  از آنجا بھ ویتنبرگ شتافت، و با اندیشھ. فلسفھ یوناني آشنا شد

كھ اكنون اسقف اعظم سنت اندروز ) عموي دیوید بیتن(جیمز بیتن . رستگاري بھ یاري ایمان سخن گفت
ھمیلتن بھ مقر اسقف اعظم رفت، از اصالت عقاید خویش دفاع . وي را براي استیضاح نزد خود خواند بود،

 ١۵٣۴دو تن دیگر از مصلحان دیني اسكاتلند را در سال ). ١۵٢٨(كرد، و بھ مرگ در آتش محكوم شد 
تھ ناكس، كھ ھمھ بھ گف. یك سال بعد، چھار مرد را بھ دار كشیدند و زني را در آب غرق كردند. آتش زدند

روایات او باوركردني نیستند، این زن ھنگامي بھ كام امواج سپرده شد كھ نوزادش در آغوشش پستان 
  . میمكید

ولي اعدام جورج ویشرت بر چوبھ دار مردم را . این كشتارھا چون پراكنده بودند، واكنشي در پي نداشتند
ویشرت حدود . نبش اصالح دیني در اسكاتلند استسخت تكان داد كشتار وي در واقع نخستین فاجعھ مھم ج

دریغا كھ این بیانیھ پروتستان زمامداران را . را ترجمھ كرد)) نخستین اعترافنامھ سویسي(( ١۵۴٣سال 
ھاي  از آن پس آیین پروتستان سویسي، كھ نخست از اندیشھ. ملزم میساخت كھ بدعتگزاران را كیفر دھند

و اندكي بعد بھ شدت تابع عقاید كالون گشت، جایگزین مذھب لوتر در انساني تسوینگلي ریشھ میگرفت 
ویشرت در مانتروز و داندي بھ موعظھ پرداخت، ھنگام شیوع طاعون با جانبازي و دالوري . اسكاتلند شد

بیماران را پرستاري كرد و در ھمان ھنگام كھ شوراي روحانیان اسكاتلند بھ سرپرستي دیوید بیتن در 
پا شده بود آیین پروتستان را یكي از كساني كھ بھ ھمت وي بھ آیین پروتستان گرویدند از ادنبورگ بر 

در نزدیكي شھر ھدینگتن چشم  ١۵١۵تا  ١۵٠۵جان ناكس در فاصلھ سالھاي . مردان نامدار تاریخ گشت
و جان در گالسكو تحصیل كرد . والدین بزرگترش وي را براي كشیش شدن پرورش دادند. بھ جھان گشود
شرح . احاطھاي كھ بر قوانین كلیسایي و مدني داشت او را نامآور ساخت; كشیش شد ١۵٣٢در حدود سال 

حالي كھ او از خود نوشتھ است و تاریخ اصالح دیني در اسكاتلند نام دارد از دوران جواني وي سخني بھ 
و ) ١۵۴۶(یشناساند میان نمیآورد، ولي ناگھان او را شاگرد پر شور و محافظ بیباك جورج ویشرت م

پس از بازداشت ویشرت، ناكس متواري شد و بعد، در . مینویسد كھ شمشیر سنگیني با خود حمل میكرد
  . ، مقارن عید قیام مسیح، در سنت اندروز بھ جمعیتي پیوست كھ كاردینال بیتن را كشتند١۵۴٧سال 
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او چون . واست كردند كھ واعظ آنان شودقاتالن بیتن، كھ خویشتن را بھ دین نیازمند میدیدند، از ناكس درخ
خود را براي چنین خدمتي ناشایست میدانست، از قبول این درخواست سرباز زد، ولي پس از آنكھ بھ 

اصرار و پافشاري یارانش این خدمت را پذیرفت، ھمگي تصدیق كردند كھ در عمر خویش سخنان آتشیني 
میخواند و )) كنیسھ شیطان((لیساي كاتولیك رومي را ناكس در مواعظ خویش ك. چون مواعظ او نشنیدھاند

او ھم، مانند لوتر، عقیده . آن را بھ وحش مھیبي كھ در كتاب مكاشفھ یوحناي رسول آمده است تشبیھ میكرد
صرفا بھ یاري ایمان رستگار میشود، و آنچھ ما را از اسارت گناه رھانیده خون عیسي ((داشت كھ انسان 

. ژوئیھ، ناوگان فرانسھ دژي را كھ قاتالن بیتن در آن گرد آمده بودند بھ توپ بستدر ماه )). مسیح است
مدافعان دژ پس از چھار ھفتھ از پاي درآمدند، و ناكس و یارانش را بھ بردگي بردند و نوزده ماه در دریا 

كھ میدانیم آنان از رفتار دریانوردان فرانسوي با اسیران آگاھي درستي نداریم، جز آن. بھ پاروزني گماشتند
با سرسختي از شركت در این مراسم ) بھ ادعاي ناكس(را بھ شركت در مراسم قداس وا میداشتند، و آنان 

شاید خواري و زبوني روزگار اسارت و گرفتاري بود كھ تنفر ناكس را برانگیخت و زبان . سرباز میزدند
  . و خامھ او را پرخاشگر ساخت

، ناكس، با حقوقي كھ از دولت دیوك آو )١۵۴٩فوریھ (یش را بازیافتند پس از آنكھ زندانیان آزادي خو
ھرگاه كھ بنیھ ناتوانش اجازه . ((سامرست دریافت میداشت، در انگلستان بھ خدمت روحاني پرداخت

براي ما كھ سخنان دیني چندان بر دلمان نمینشینند، دشوار است شوق . ، روزي یك بار وعظ میكرد))میداد
كشیشان بخش كلیسایي ایراد وعظ و خطابھ دیني را . م قرن شانزدھم را بھ مواعظ دیني دریابیمو عالقھ مرد

در میان پروتستانھا، . بھ اسقفان محول كرده بودند، و آنان نیز این وظیفھ را گاه گاه بھ فرایارھا میسپردند
عیت در میان مینھادند، درباره واعظان راوي اخبار و عقاید شدند، وقایع و پیشامدھاي روز یا ھفتھ را با جم

آنھا بحث و گفتگو میكردند، و واعظان پروتستان تبھكاریھا و خطاھاي مسیحیان حوزه ماموریت خویش را 
روزي ناكس، در مجمعي كھ ادوارد ششم و . بھ باد انتقاد میگرفتند و كوتاھیھاي دولت را یادآور میشدند

، فرمانروایان مسیحیي را كھ براي خود مشاوران بیدین دیوك آو نورثامبرلند نیز در آن حضور داشتند
دوك با دادن وعده اسقفي كوشید وي را خاموش سازد، ولي از تطمیع خویش . برمیگزینند نكوھش كرد

  . نتیجھاي نگرفت

ماري تودور از ھمھ فرمانروایان زمان ناكس خطرناكتر و ناسازگارتر بود، و ناكس پس از آنكھ مدتي را 
كالون وي را واعظ یك كلیساي ). ١۵۵۴(ن بھ طفره سپري كرد، ناگزیر بھ دیپ و ژنو گریخت در انگلستا

ھاي ناكس با این كلیسا ناسازگار بودند، از او  انگلیسي زبان در فرانكفورت كرد، ولي از آنجا كھ اندیشھ
ز اینجا عمق نفوذ كالون ا). ١۵۵۵(ناكس بھ ژنو بازگشت . خواھش كردند فرانكفورت را ترك گوید

ناكس ژنو . پیداست كھ توانست كسي را كھ چون خود كالون داراي شخصیت مثبت و توانایي بود رام سازد
)) كاملترین جامعھ مسیحي كھ پس از روزگار حواریون در جھان بھ وجود آمده((روزگار كالون را 

د اعتماد راسخ داشت، خود آیین كالوني با طبع ناكس سازگار بود، زیرا این آیین بھ خو. توصیف كرده است
را از جانب آفریدگار الھام یافتھ میپنداشت، وظیفھ خود میدانست كھ رفتار و معتقدات مردم را مشخص 

ھاي مكتب كالون را اخذ كرد و در  ناكس ھمھ جنبھ. سازد و بھ خویشتن حق میداد كھ دولت را راھنمایي كند
استوارت بر اسكاتلند بیمناك بود، از كالون و بولینگر  وي كھ از فرمانروایي ماري. اسكاتلند اشاعھ داد

فرمانروایي كھ شرك و بتپرستي را دامن میزند و دین حقیقي و ((پرسید كھ آیا مجاز است انسان از احكام 
روي برتابد گرچھ آنان پاسخ روشني بھ این پرسش ندادند، اما ناكس تصمیم )) راستین را سركوب میكند

  . خود را گرفتھ بود

سپس بھ شھر ; بھ انگلستان ماري تودور بازگشت; ، ناكس، كھ احتماال پنجاھسالھ بود١۵۵۵در پاییز سال 
سبب این زناشویي آن بود كھ ناكس الیزابت بوز، . بریك رفت و در آنجا با مارگارت بوز زناشویي كرد

او بھ انگیزه سخنان . تمادر مارگارت، كھ داراي پنج پسر، ده دختر، و شوھري كاتولیك بود دوست میداش
ناكس بھ آیین پروتستان گرویده بود و مسائل و مشكالت خانوادگي خود را با ناكس در میان مینھاد، و 

دوستي معنوي آنان ظاھرا تا پایان عمر پاك و . ناكس از اینكھ او را راھنمایي میكرد خوشحال میشد
، میسیز بوز ھمسر خویش را ترك گفت و نزد پس از آنكھ ناكس با دختر وي زناشویي كرد. بیآالیش ماند
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با آنكھ . مارگارت پنج سال پس از زناشویي، بدرود زندگي گفت. دختر و كشیش اقرار نیوشش زندگي كرد
در تاریخ بندرت بھ زني بر . ناكس بار دیگر زناشویي كرد، اما میسیز بوز ھمچنان در خانھ او ماند

  . دوستي پاك و بیآالیش و پایداري بوده باشدمیخوریم كھ بین او و شوھر دخترش چنین 

ناكس بھ اسكاتلند، كھ در آن مري آو گیز ھنوز با پروتستانھا خوشرفتاري میكرد و بھ جناح پروتستان نجبا 
وي در ادنبورگ و جاھاي دیگر كلیساھاي . ستود)) شایان احترامي كھ در خردمندي و رافت یكتاست

نا و با نفوذي را چون ویلیام میتلند، مالك اراضي لتینگتن، و جیمز پروتستان بنیان نھاد و مردان توا
استوارت، برادر زنازاده ماري استوارت كھ بعدھا بھ نام ارل آو ماري بھ نیابت سلطنت رسید، بھ آیین 

  . پروتستان درآورد

ستیضاح ھاي كلیسایي كھ از گسترش آیین پروتستان ھراسان شده بود، ناكس را براي ا یكي از دادگاه
  . احضار كرد

دادگاه ). ١۵۵۶ژوئیھ (ناكس احتیاط را از دست نداد و ھمراه ھمسر و مادر وي از اسكاتلند گریخت 
وضع ناكس وي را نزد پروتستانھاي . كلیسایي، كھ شكار از دستش گریختھ بود، تمثال ناكس را آتش زد
در . ھبر اصالح دیني اسكاتلند پذیرفتنداسكاتلند گرامیتر ساخت، و ھر جا كھ رفت، مردم وي را بھ نام ر

ژنو، كشیش یك كلیساي انگلیسي زبان شد و در این مقام، با نظارت دقیق بر اخالق و كردار اعضاي 
ھایي بھ میسیز ان الك، كھ در لندن بھ  از ھمین جا نامھ. كلیسایش، آرمانھاي آیین كالوني را بھ كار بست

ه بود، نوشت و از او درخواست كرد كھ ھمسرش را ترك گوید و با راھنمایي وي بھ آیین پروتستان گروید
گرامیترین خواھرم، زبانم از بیان : ھاي او چنین است خالصھ یكي از نامھ. دخترش نزد او بھ ژنو آید

ھرگاه كھ ترا بھ یاد میآورم، اشك بر چشمانم حلقھ . آرزویي كھ بھ دیدار تو در اینجا دارم ناتوان است
ھرگاه مسئولیت سرپرستي این گروه كوچكي كھ بھ . ھا امید دیدار توست كھ مرا دلداري میدھدمیزند، و تن

ھرگاه ... نام مسیح در اینجا گرد آمدھاند مرا باز نمیداشت، بھ جاي نوشتن نامھ شخصا نزد تو میآمدم
  . از خدا میخواستم كھ تو را بدینجا رھبر كند.... ھمسرت مانع نبود

یده گرفتن مخالفت ھمسرش، لندن را ترك گفت و ھمراه پسر، دختر و خدمتگزارش بھ میسیز الك، با ناد
دخترش چند روز پس از ورود بھ ژنو درگذشت، ولي میسیز الك نزد ناكس ماند و با ). ١۵۵٧(ژنو آمد 

سي از اینكھ رابطھ آنان بھ پیوند جن. میسیز بوز كھ اكنون بھ سن كھولت پا نھاده بود، ناكس را خدمت كرد
. كشیده باشد اطالعي در دست نیست، و در این باره از زبان میسیز الك و ھمسر ناكس نیز گلھاي نمیشنویم

میسیز الك مردي را كھ زندگي خانوادگي وي را از ھم پاشیده بود مادرانھ پرستاري و خدمت میكرد، و این 
  . را وظیفھ دیني خویش میپنداشت

اري از مردان بزرگ، داراي جثھاي كوچك بود ولي شانھ پھنش چون بسی. ناكس راه و روش خاصي داشت
نمودار نیروي عزم و اراده بود و چھره عبوسش نشان میداد كھ بھ خویشتن اعتماد و از زیر دستانش توقع 

گیسوي سیاه، پیشاني باریك، ابروان پرپشت، چشمان گیرا، بیني فرو . سرسپردگي و فرمانبرداري دارد
تالو، دھان گشاد، لبان كلفت، ریش بلند، و انگشتان دراز از ویژگیھاي مردي بودند كھ ھاي گوش رفتھ، گونھ

از مردي با نیروي آمیختھ بھ تعصب كھ . مظھر سرسپردگي بھ مقصود و طالب قدرت بھ شمار میآمد
در بیست و چھار ساعت ((ھفتھاي دو یا سھ سھ تا چھار ساعت سخن میگفت، شگفت آور نیست كھ بگوید 

شھامت و دالوري وي با جبن و احتیاط درھم آمیختھ بودند، و خطر مرگ را بھ .)) آسایش ندارم مجال
وي را متھم میكردند كھ خود در ژنو یا دیپ بھ سر میبرد و . موقع تشخیص میداد و از آن میگریخت

او صدھا بار با وجود این، . پروتستانھاي انگلستان و اسكاتلند را بھ شورش و انقالب خونین برمیانگیزد
خویشتن را بھ خطر افكند، دیوك آو نورثامبرلند را رو بھ رو براي نابكاریھایش سرزنش كرد، و بعدھا 

او مردي قابل ابتیاع نبود و عقیده داشت و ادعا . ھواخواھي خویش را از دموكراسي بھ ملكھ اعالم داشت
  . میكرد كھ از جانب آفریدگار سخن میگوید
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از ھمین رو، سفیر . ادعاي وي را میپذیرفتند و او را پیامبر سخنگوي خدا میدانستندبسیاري از مردم نیز 
سخن او بیش از غوغاي پانصد شیپور در ما اثر كرده و در كالبد ما جان : ((كبیر انگلستان روزي گفت

مانند كالون . نیرو و توانایي ناكس تا اندازھاي از اعتقاد او بھ االھیات كالون ریشھ میگرفت.)) دمیده است
خود او و یارانش از نجات ; عقیده داشت كھ آفریدگار مردم را بھ برگزیدگان و ملعونان تقسیم كرده است

یافتگانند و از این روي فتح و پیروزي از آن آنھاست، و مخالفان مغضوب خدایند و دیر یا زود بھ دوزخ 
اطمینان داریم كھ ایمان معارضان ما ((: ناكس این عقیده را چنین بیان كرده است. افكنده خواھند شد

این ملعونان سزاوار مھر و شفت مسیحایي نیستند، زیرا آنان فرزند شیطانند، ھیچ گونھ .)) شیطاني است
روحالقدس كینھ ملعونان را در دل ((ناكس از اینكھ . خوبي در آنان نیست، و باید از روي زمین ناپدید شوند

در معارضھ با ملعونان ھر كاري ناراستي، خیانت، و . ز خرسندي میكردابرا)) برگزیدگان جاي داده است
  . و تشبث بھ ھر وسیلھاي را براي رسیدن بھ مقصود موجھ میدانست; دورویي را مجاز و پسندیده میشمرد

او بھ زمامداران اجازه . با وجود این فلسفھ اخالقي ناكس بھ صورت ظاھر، مخالف فلسفھ ماكیاولي است
از موازین و مقررات اخالقي جامعھ شانھ خالي كنند، و عقیده داشت كھ فرمانروایان و زیر  نمیداد كھ

ولي ھنگامي كھ از كتاب مقدس . دستانشان ھمگي باید تعالیم كتاب مقدس را میزان رفتار خویش سازند
لیب جان سخن میگفت، منظور او عھد قدیم بود، و غریو پیامبران یھود را بیش از سخنان مردي كھ بر ص

او بر آن بود كھ یا ملتي را تابع اراده خویش سازد، یا ھمھ را بھ دم . سپرد با مقصود خویش سازگار مییافت
مرگ زودرس ماري تودور و ; ناكس براي خود رسالت خدایي قایل بود. آتشین نبوت خویش بسوزاند

او صفات خود و . یافت سقوط ماري استوارت را درست پیشگویي كرد یا شاید فقط آرزوھاي او تحقق
دیگران را درست تشخیص میداد، چنانكھ با صراحت بھ دھاتي بودن خویش اعتراف میكند و گریز خود را 

او تھذیب روحانیت را، كھ میبایست از اسكاتلند آغاز . از اسكاتلند معلول ناتواني و تبھكاري انسان میداند
یندار از خدا الھام خواھند گرفت، و بر جامعھاي كھ روحانیان پاك و د; شود، وجھھ ھمت خویش ساختھ بود

او با آنكھ بھ استقرار یك حكومت دیني معتقد . داراي چنین روحانیاني است خدا و مسیح فرمان خواھند راند
  . بود، بیش از ھر كسي در روزگار خویش بھ گسترش دموكراسي یاري كرد

ھاي لوتر برابري  سیند، و در ناسزا گویي با نامھھاي او فاقد ارزش ادبي و حاوي حمالت تند سیا نوشتھ
  . میكند

)) آلوده بھ ھمھ گونھ زناي روحاني((میخواند كھ )) روسپیي((وي كلیساي كاتولیك رومي را، چون لوتر، 
  . است

یاد میكرد، و كشیشان آنان را )) سوداگران مراسم قداس((و )) پاپ پرستان ناپاك((از كاتولیكھا بھ نام 
در آن روزگار بالغت كسي خوشتر از این سخن نمیگفت ناكس از زناشویي . مینامید)) خون آشامگرگان ((

ماري تودور با فیلیپ دوم بھ خشم آمد و رسالھ شدیداللحني با عنوان اندرز صادقانھ بھ نگاھبانان حقیقت خدا 
  ): ١۵۵۴(در انگلستان نوشت

نیایي مغرور و خود بیني بر او رنگ شاھي بھ بھاي آیا ماري با آوردن بیگانھاي بھ كشور و نشاندن اسپا
با سلب عزت نفس، مالكیت ارضي، دارایي، مقامات حساس، و مجال ; رسوایي و نابودي نجباي كشور

با تحقیر خرده ; با تضییع ثروت، متاع، نیروي دریایي، و استحكامات كشور; پیشرفت و تعالي از آنان
و سرانجام با تسلیم كامل ; م، با برانداختن مسیحیت و دین حقیقي خدامالكان، با بھ بردگي كشیدن توده مرد

خدایا، از ... دولت و ملت خیانت خویش را بھ تاج و تخت امپراطوري انگلستان بھ ثبوت نرسانیده است
روي رحمت بیكران خویش، كساني چون فینحاس، ایلیا، و یا یھو را برانگیز تا با ریختن خون مشركان و 

  ! مبادا كھ خشم تو ھمھ مردم را بسوزاند; خشم ترا فرونشانند بت پرستان

ھاي پر مھر و شفقتي برمیخوریم كھ در شیوایي با بیان  با وجود این، در میان مكتوبات وي گاھي بھ پاره
  :بھ برادران خود در اسكاتلند كھ چنین است... بولس حواري، كھ الھامبخش او بود، ھمانندند، نظیر نامھاي
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زیرا امیدوارم، شما چون فرزندان روشنایي در میان این نسل شریر و . دید آمیزي بر زبان نمیرانمسخن تھ
سرگشتھ بھ سر برید، چون ستارگان پرفروغي كھ تاریكي بر آنھا چیره نگشتھ است در آسمان ظلماني نور 

ھ انتظار بازگشت پرشكوه ھاي دانا ب چون باكره.... ھاي گندم در میان تلخھ برویید چون ساقھ; افشاني كنید
تا روح قادر مطلق او ھمواره شما را  .كنیدعیساي خداوند مشعلھاي خویش را ھمواره از روغن پر 

  . راھنمایي كند و در ھمھ سختیھا دل و اندیشھ شما را روشن سازد و تسلي دھد

نمونھ شاخص سبك نگارش ناكس نخستین آواي كرنا بر ضد خیل وحشتناك زنان است كھ ناكس آن را بھ 
ت آنان از نظر ناكس آفت اروپا سال استوارت، و كاترین دومدیسي، كھ بر اروپا فرمان میراندند و حكوم

ولي حتي . ترس و وحشت ناكس از اقدام ماري تودور علیھ معتقدات او بر ما روشن است. بود، نوشتھ است
اگر ماري ھمكیشان ناكس را نمیآزرد، باز ناكس وي را عفریتھ مھیب و زمامدار متلوني میشمرد كھ با راه 

نامھ چنین آغاز . معلول مردان را لگدمال كرده است ھاي زمامداري و روش خاص خویش سنتھا و شیوه
  : میشود

شگفتا كھ از میان آن ھمھ فرزانگاني كھ از جزیره بریتانیاي كبیر برخاستھاند، از میان آن ھمھ وعاظ با 
خدا و غیوري كھ انگلستان پرورانده است، از میان آن ھمھ دانشمندان صاحبنظر، چون آنان كھ اكنون بھ 

كھ بھ ساكنان این ... یستاز این كشور رانده شدھاند، كسي را یاراي آن ن[ ماري تودور]دست ایزابل 
جزیره گوشزد كند كھ امپراطوري و یا فرمانروایي زن مكار و نابكاري چون تو زن خیانت پیشھ و زنازاده 

و مردمي كھ از فرمانرواي قانوني محرومند چگونھ میتوانند ; چھ سان نزد خداوند مكروه و ناپسند است
... الم خدا حكم میكند برگزینند و بھ كار گمارندبراي خویشتن حكمرانان و صاحبمنصباني آنچنان كھ ك

و مسئول ھمھ این جنایتھا ; میشنویم كھ خون برادران ما، اعضاي پیكر مسیح، بیرحمانھ ریختھ میشود
  ... امپراطوري یا فرمانروایي مھیب زني سنگدل است 

حكم اھانت بھ خدا و  اعتالي زني بھ مقام فرمانروایي كشور، ملت، و یا شھري مخالف ناموس طبیعت، در
زیرا چھ كسي ... سرپیچي از خواست و مشیت او، و سرانجام موجب اختالل نظم اجتماع و عدل و داد است

میتواند منكر این حقیقت شود كھ سپردن راھنمایي بینایان بھ فردي نابینا، گماشتن موجودي ضعیف و ناتوان 
و سپردن فرمانروایي مردم برنا و خردمند بھ دست  و بیمار بھ اطعام و نگاھداري مردم تندرست و توانا،

زن، در ... یك ابلھ و دیوانھ با ناموس طبیعت ناسازگار است این سنجش درباره ھمھ زنان صدق میكند
غایت كمال خویش، براي این آفریده شده است كھ مرد را خدمت كند و از او فرمان برد، نھ آنكھ بر او 

  . فرمان راند و او را رھبري كند

ناكس براي اثبات مدعاي خویش بھ روایات كتاب مقدس استناد میجست، ولي چون بھ تاریخ بازگشت تا از 
كشورھایي كھ بھ دست زنان ویران گشتھاند گواھي بیابد، سردرگم گشت و دریافت كھ پیشینھ زنان در 

ري تودور باز با این وصف، از نكوھش فرمانروایي ما. كشورداري بسي درخشانتر از آن مردان است
  : نایستاد

ایزابل ملعون انگلستان ھمراه پاپ پروتستان فاسد و نفرتانگیز از الفزني و گزافھگویي درباره پیروزي 
با اطمینان میگویم كھ خداوند ھم .... خویش بر وایت و ھمھ كساني كھ بر ضد آنان برخاستند باز نمیایستند

  بگذار ھمھ مردم ... ستان را مقدر ساختھ استاكنون روز مكافات ایزابل مخوف و عفریتھ انگل
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ناكس متن نخستین آواي كرناي خویش را مخفیانھ و بیآنكھ نامي از خود ببرد در ژنو بھ چاپ رسانید و 
ماري این كتاب را، از آن روي كھ مردم را بھ شورش و انقالب . ھاي آن را بھ انگلستان فرستاد نسخھ

خویش را در رسالھ ناكس حملھ . برمیانگیخت، تحریم كرد و داشتن آن را از جرایم كبیره اعالم داشت
): ١۵۵٨ژوئیھ. (دیگري بھ نام دادخواستي بھ نجبا و مجمع طبقات اسكاتلند از سرگرفت

سران قوم  ھر جا كھ.... وا دارد از كیفر مرگ نخواھد رستبت پرستي ھر آن كس كھ مردم را بھ شرك و 
دفاع از آن را وظیفھ خویش شناختھاند، ھمان گونھ كھ ... او را پذیرفتھ و )) انجیل((و مردم عیسي مسیح و 

تا چندي قبل در زمان پادشاھي ادوارد در انگلستان معمول بود، در چنین جایي، بھ عقیده من، مردم و 
ن را منحرف میكنند با مرگ كیفر دھند مگر سران قوم نھ تنھا مجاز، بلكھ ملزمند كساني را كھ دین راستی

موكدا میگویم كھ نجبا، داوران، حكمرانان، و مردم انگلستان ... آنكھ خدا را بر خویشتن خشمگین سازند
 . بلكھ وي را با مرگ كیفر دھند.... موظفند نھ تنھا در برابر ماري، ایزابل انگلستان، ایستادگي كنند

و میگفت نایبالسلطنھ خویشتن را با درباریان و ; مري آو گیز میشوراندناكس مردم اسكاتلند را بر ضد 
  : سربازان فرانسوي، كھ براي اسكاتلندیھا رمقي نمیگذارند، محصور ساختھ است

در روزگاري كھ ; اكنون كھ بیگانگان براي سركوبي ما، سرزمین ما، و اخالف ما بھ كشور راه یافتھاند
در زماني ; برجاست و عیسي مسیح و دین راستین او موھوم گشتھ استشرك و بتپرستي بھ قوت خویش پا

كھ تن پروران و ستمگران خون آشام، اسقفان، در اوج اقتدارند و رسوالن حقیقي مسیح زجر و آزار 
بھ مردان خدا چھ ... و باالخره ھنگامي كھ تقوا و پاكي مذموم و ناپاكي ممدوح شمرده میشود; میبینند

و چون وسایل دیگري در دست نیست، (ود اگر ما براي اصالح این مفاسد بر پاخیزیم لطمھاي وارد میش
سركوبي مفاسدي چون شرك و الحاد، كھ در حكم )... براي پیش بردن مقصود بھ زور اسلحھ توسل جوییم

تخطي بھ شان شامخ آفریدگار است، تنھا بھ دست شاھان و فرمانروایان نیست، بلكھ خشم و غضب خدا بر 
ھاي ننگ را از دامان  اني كھ بر شوكت و بزرگي او اھانت كنند ھمھ مردم را ملزم میسازد كھ این لكھكس

  . جامعھ بزدایند

متفكران بسیاري، . ھاي ناكس تمایالت انقالبي و ارتجاعي بھ نحو شگفتآوري در ھم آمیختھ است در نوشتھ
یانا، مانند او كشتار ستمگران را مجاز از جملھ ھوگنوھاي فرانسوي چون او تمن و یسوعیاني چون مار

  . میشمردند

ولي عقیده وي در این باره كھ ھر كسي كھ بھ اصالت دین خویش ایمان دارد محق است مخالفان را 
ناكس این عقیده را از باب سیزدھم سفر تثنیھ، . تلخ روزگار سیاه تفتیش افكار را زنده میكند>سركوب كند 

وي معتقد بود كھ باید گمراھان را كشت و مردم ; ر میكرد، استخراج كرده بودكھ مضامین آن را لفظي تعبی
ھاي آنان را بھ  ھر شھري را كھ بیشتر ساكنان آن بھ خدایان دیگر دل بستھاند از دم شمشیر گذراند، خانھ

ناكس اعتراف میكند كھ این فرمان ظالمانھ گاھي وي را . آتش كشید، و بھ بھایم آنان نیز رحم نكرد
  : برمیآشفت و ھراسان میساخت

این گونھ داوري را شاید مردم دنیادوست بھ سختگیري حمل كنند و آن را بھ جنون بیش از خردمندي نسبت 
زیرا كدام شھري است كھ در آن مردم بیگناھي چون نوزادان، كودكان، سادھدالن، و بیخبراني كھ . دھند

اب گناه را تجویز نكردھاند نباشد با این حال، بھ استثنایي دست خویش را ھرگز بھ ناپاكي نیالودھاند و ارتك
و خداوند در مواردي، از ھمھ مخلوقاتش انتظار دارد كھ چشم بستھ فرمان وي را گردن نھند ; برنمیخوریم

  . و، در جایي كھ اجراي داوري وي ضروري است، از تعقل و استدالل بپرھیزند

س را با موازین آزادیخواھانھ امروزي خویش بسنجیم، زیرا او با ھاي ناك سزاوار نیست كھ عقاید و اندیشھ
سالھایي كھ وي در ژنو گذراند، شھري كھ . اطمینان و قاطعیت اندیشھ معاصران خویش را منعكس میكرد

سروتوس را تازه در آن آتش زده بودند، باعث تشدید گرایش وي بھ مفاھیم لفظي و قشري دین و ایقان 
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اگر او رسالھ كاستالیون را در دفاع از آزادي دیني خوانده باشد، مطمئنا . تعصب شدآمیختھ بھ غرور و 
آناباتیست گمنامي در آن سالھا در رسالھاي بھ . پاسخي كھ تئودور دو بز بدان داده او را مجاب ساختھ است

لند این رسالھ را پروتستانھاي اسكات. نام بیپروایي ناشي از نیازمندي االھیات كالون را بھ باد حملھ گرفت
نویسنده رسالھ . لحظھاي نداي عقل در خالل جنگ ایمانھا پیچید; براي ناكس فرستادند تا بدان پاسخ گوید

پرسیده بود كھ پیروان كالون، با آگاھي بھ ادراك مسیح از مھر و بخشایش خدا، چگونھ ادعا میكنند كھ 
فرین كرده و آنان را براي آنكھ بھ عقوبت آفریدگار گروھي از مخلوقات خویش را از ھنگام آفرینش ن

وي ھمچنین استدالل كرده بود كھ آفریدگار انسان را چنان آفریده است كھ بھ . اخروي رسند آفریده است
و اگر انسان با الگوي خدا آفریده شده است، خدا چگونھ میتواند از ; حكم غریزه فرزندانش را دوست بدارد

باشد نویسنده رسالھ پیروان كالون را خطرناكتر از بیدینان میشمارد و  مخلوق خویش بیرحمتر و سنگدلتر
.)) آنان خدا را كمتر از كساني كھ وي را بیرحم و سنگدل و ستمگر میخوانند تحقیر میكنند: ((مینویسد

گردنكشاني كھ بھ اراده . ((ناكس پاسخ داد كھ انسان بھ یاري عقل نمیتواند بھ اسرار آفریدگار دست یابد
كشوف خدا قانع نیستند و میخواھند در آسمانھا بھ پرواز درآیند و بھ اسرار آفریدگار دست یابند بھ كیفر م

پیروي از طبیعت و عقل انسان را از خدا : ((و در جاي دیگري مینویسد.)) غرور خویش خواھند رسید
ل در او كارگر نبود و بھ دور میكند، و این چھ گستاخي است كھ انسان طبیعت فسادپذیر و ناكس، كھ استدال

كھ انگلستان بھ دست ملكھ پروتستان اداره میشد،  ١۵۵٩اصالت اعتقاد خویش ایمان راسخ داشت، در سال 
رسالھاي زیر عنوان اندرزي كوتاه براي انگلیسیھا فرستاد و از آنان خواست كھ بھ اجباري كردن 

شور، زجرھا و آزارھا و كشتارھاي زمان اعتقادنامھ آیین كالوني و موازین اخالقي آن در سراسر ك
در ھمان سال، ناكس براي نظارت . انگلستان این اندرز را نادیده گرفت. فرمانروایي ماري را تالفي كنند

  . ھاي عقیدتي انقالب اسكاتلند بھ این سرزمین بازگشت بر انگیزه

IV- ١۵۶٠-١۵۵٧: جامعھ عیسي مسیح  

بردگي رم از گردن مردم اسكاتلند ھمراه سخنان مصلحان دیني تالش پیگیر ناكس براي برافكندن یوغ 
دیگر، رخنھ آیین پروتستان از انگلستان، سیل كتاب مقدس و رساالتي كھ از انگلستان و بر اروپا بھ 
اسكاتلند سرازیر بودند، آزمندي نجبا كھ بر اراضي كشور چشم دوختھ بودند، و خشم و كینھ آنان بر 

ساكنان . ویش را بر دربار گسترده بودند اسكاتلند را سرانجام بھ آستانھ انقالب كشاندفرانسویاني كھ سلطھ خ
سخت پایبند آیین كاتولیك بودند، خشم و نفرت خویش را از فرانسویان  ١۵۴٣ادنبورگ، كھ در سال 

. دخودبین و مغرور، كھ در زمان نیابت سلطنت مري آو گیز بھ كشور رخنھ كرده بودند، پنھان نمیداشتن
مردم اسكاتلند براي آنكھ زندگي را بھ كام مداخلھجویان و مھمانان ناخوانده ناگوارتر سازند از پاي 

از آنجا كھ روحانیان پشتیبان فرانسویان بودند غرور ملي با احساسات ضد كاتولیك در ھم . نمینشستند
و آثار قدیسان را با خود حمل ساكنان كشور بر تظاھرات دیني، كھ در آنھا مردم شمایل مریم عذرا . آمیخت

، گروھي از مردم شكاك شمایل قدیس ١۵۵٧در ماه سپتامبر . میكردند و آنھا را میبوسیدند، پوزخند میزدند
بھ گفتھ ناكس، . جایلز را در كلیسایي بھ نام ھمین قدیس در ادنبورگ بھ آب انداختند و سپس آتش زدند

   .تمثالشكني بھ سراسر كشور گسترش یافتھ بود

آرگایل، گلنكرن، مورتن،  - ، تني چند از نجباي مخالف كلیساي كاتولیك رومي ١۵۵٧در روز سوم دسامبر 
نخستین میثاق ((گرد آمدند و ) پایتخت كشور بود ١۵۴٢كھ از سال (در ادنبورگ  - لورن، و وارسكین 

د و با كلیساي كاتولیك میخواندن)) سران جامعھ عیسي مسیح((اینان خویشتن را . را امضا كردند)) اسكاتلند
اینان با خود عھد و پیمان بستند كھ . نام داده بودند، مخالف بودند)) جامعھ شیطان((رسمي كشور، كھ آن را 

وفادار مانند، و از نایبالسلطنھ، )) اصالح دین و دولت است((كھ خواستار )) سخن متبارك خداوند((بھ 
یشتن را بھ امور دیني و وجداني، آنچنان كھ خداوند از آنان خو((مري آوگیز، تقاضاي آزادي دیني كردند تا 

امضا كنندگان میثاق تصمیم گرفتند در سراسر اسكاتلند كلیساھاي اصالح شده . بگمارند)) خواستار است
اسقفان كاتولیك بھ این انشعاب . بنیان نھند، و اعالم داشتند كھ ھمھ كلیساھاي انگلستان رسمیت یافت بپذیرند

او نیز با اكراه و . ھ اعتراض كردند و سركوبي آن را از ھمیلتن، اسقف اعظم، خواستار شدندگستاخان
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تا والترمیلن كشیش سالخوردھاي كھ خرقھ رھباني را از تن كنده و ) ١۵۵٨آوریل  ٢٨(بیمیلي، دستور داد 
. ود را آتش بزنندزناشویي كرده و خویشتن را با اشاعھ آیین پروتستان در میان تنگدستان سرگرم ساختھ ب

مردم اسكاتلند، كھ این پیرمرد را گرامي میداشتند، از كشتار آخرین پروتستان اسكاتلندي بھ جرم 
چون واعظ دیگري را بھ دادگاه . بدعتگذاري سخت بھ خشم آمدند و لوحي سنگي در قتلگاه او بر پا كردند

ایبالسلطنھ رفتند و بھ او اخطار كردند كھ احضار كردند، ھواداران او اسلحھ بھ دست گرفتند و بزور نزد ن
نیز بھ نایبالسلطنھ )) جامعھ عیسي مسیح((سران . دیگر در برابر زجر و آزاردیني خاموش نخواھند نشست

ھرگاه مردم براي اصالح ((كھ در صورت عدم صدور فرمان آزادي دیني، ) ١۵۵٨نوامبر (ھشدار دادند 
در ھمان ماه، آنان پیامي بھ ناكس فرستادند . توجھ آنان نخواھد بود، مسئولیتي م))مفاسد بھ زور دست برند

ناكس چند ماھي درنگ كرد، و سپس در روز . كھ ھرگاه بھ اسكاتلند بازگردد، از او محافظت خواھند كرد
با وعظي كھ فرداي آن روز در پرث ایراد كرد آتش انقالب را . بھ ادنبورگ رسید ١۵۵٩ماه مھ  ٢

شرك و بت پرستي را بشدت بھ باد حملھ گرفت و بت ((ن وضع، ناكس، بھ گفتھ خویش، در ای. برافروخت
پرستي و زشتي مراسم قداس و فرمان خدا را براي در ھم شكستن آثاري كھ با این آیین ھمراه است بھ 

. ، آنچنان كھ ناكس آنان را توصیف كرده است، سر بھ طغیان برداشتند))توده عوام.)) ((مردم یادآور شد
براي ما مقدور : ((چون كشیشي، در كلیساي مجاور، مراسم قداس برپا میداشت، جواني بانگ برداشت

مشت ((كشیش، بھ گفتھ ناكس، .)) نیست شاھد بت پرستیي باشیم كھ خداوند آن را منع و تقبیح كرده است
حراب كلیسا و جوان خشمگین سنگي بھ سوي كشیش پرتاب كرد كھ بھ م; آبداري بھ چھره جوان نواخت

از پي او، ھمھ حاضران كلیسا را سنگباران كردند و محراب آن را با . خورد و پیكرھاي را درھم شكست
مردم سپس بھ صومعھ تاختند و آنھا .)) ھمھ آثار شرك و بت پرستي كھ در آن گرد آمده بود در ھم ریختند

ان اجازه دادند آنچھ را كھ قادرند بر ھاي مذھبي را در ھم شكستند، ولي بھ راھب را تاراج كردند، پیكره
در سھ روز، این سھ محل چنان ویران شد كھ از آنھا جز دیوارھایي بر . ((دوش كشند و با خود بیرون برند

نایبالسلطنھ گرفتار وضع دشوار و خطرناكي شده بود، در زماني كھ شورشیان فاتح در پرث .)) جاي نماند
قداس را برپا میداشت بھ مرگ تھدید میكردند، برادر نایبالسلطنھ، و اطراف آن ھر كشیشي را كھ مراسم 

. كاردینال شارل دولورن، بھ او سفارش میكرد كھ مانند ماري تودور پروتستانھاي سرشناس را نابود كند
ماه مھ  ٢٢سران جامعھ عیسي مسیح، نیز، كھ اكنون بھ ھواداران مسلح خویش پشتگرم بودند، در روز 

با تایید سرسپردگي و فرمانبرداري خویش، بھ علیاحضرت نایبالسلطنھ معروض ستھاي بھ ضرباالجل ناخج
میداریم كھ تا كنون با تن دادن بھ خطرات و بھ طیب خاطر از ھیچ خدمتي بھ اسكاتلند و علیاحضرت نایب 

  ... السلطنھ فروگذار نكردھایم

كھ ھرگاه با تدبیر خردمندانھ خویش بھ  و اكنون ناچاریم با دلھاي دردمند بھ عرض علیا حضرت برسانیم
مظالم بیدادگرانھاي كھ ما را در ھم میفشارند پایان نبخشند، ناگزیر خواھیم بود براي دفاع از دین سالح بھ 

در حضور خداوند بھ بانوي بزگوار خویش ماري استوارت ھمسر ایشان، و علیا حضرت ... دست گیریم
ما را بھ سرپیچي از عبودیت و فرمانبردالري دیرینمان واداشتھ كشتار  نایبالسلطنھ سوگند میخوریم كھ آنچھ
ھرگاه وجدانمان از آزادي و آرامشي كھ عیسي مسیح با خون خویش . بیدادگرانھ مردم و اھالي شھرھاست

خریده است برخوردار گردد، رعایاي فرمانبردار علیا حضرت گامي مخالف خواست آفریدگار برنخواھند 
  . وفادار عیسي مسیح در اسكاتلند جامعھ. داشت

ھمزمان با تسلیم این ضرباالجل، سران جامعھ نامبرده نجباي كشور را بھ پشتیباني از شورش فراخواندند و 
نسل ضد مسیح، نخست كشیشان مفسد و مھلك كلیسا و راھبان : ((اخطاریھاي بھ این مضمون انتشار دادند

ھتوزانھ خویش بازنایستند، ھرجا كھ دستگیر شوند، با آنان چون كھ ھرگاه از ستمگري كین... آنھا بدانند
تا روزي كھ از شرك و بتپرستي آشكار خویش و از آزردن ... آدمكشان و دشمنان خدا رفتار خواھد شد

نایبالسلطنھ، مري آو گیز، با ھمھ نیرویي كھ .)) فرزندان خدا بازنایستند، با آنھا مصالحھ نخواھیم كرد
ولي ھواداران جامعھ عیسي مسیح سالح بھ دست گرفتند و در برابر . رد آورد بھ پرث تاختتوانستھ بود گ

 ٢٩. (او ایستادگي كردند، و مري چون دریافت كھ نمیتواند بر آنان چیره شود، پیمان آتش بس امضا كرد
م كرده ناكس بھ سنت اندروز بازگشت و، با آنكھ اسقفان و اسقف اعظم مواعظ وي را تحری). ١۵۵٩ماه 

  ). ژوئن ١۴- ١١(بودند، در كلیساي بخش بر ضد شرك و بت پرستي داد سخن داد 
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را از كلیساھاي شھر بیرون )) ھمھ مظاھرات بت پرستي((مردمي كھ از سخنان وي بھ شور آمده بودند 
 اسقف اعظم بھ پرث گریخت، ولي نیروھاي ھوادار جامعھ. كشیدند و در برابر كشیشان كاتولیك آتش زدند

عیسي مسیح، كھ ادعا میكردند مري با تجھیزات اسكاتلند بھ كمك مالي فرانسھ پیمان آتش بس را شكستھ 
ھمان ماه، شورشیان دیر سكون را تاراج كردند و  ٢٨در روز ). ژوئن ٢۵(است، پرث را تسخیر كردند 

  . بھ آتش كشیدند

از زماني . ري دادگرانھ خدا را درمییابماكنون داو: ((ناكس كھ شاھد این آتش سوزي ھولناك بود چنین گفت
... بسا زناني كھ در این بیغولھ بھ دست ددان پست فطرت. كھ بھ یاد دارم، اینجا كمینگاه زناكاران بوده است

  . بویژه آن اسقف نابكار بھ فحشا كشیده شدند و بسا دختراني كھ بكارت خویش را از دست دادند

ستانھاي فاتح، كوشید كھ آنان را تا رسیدن نیروي امدادي از فرانسھ از گریخت و با كش دادن گفتگو با پروت
. جامعھ عیسي مسیح با دریافت كمك از الیزابت، ملكھ انگلستان، بر او پیشدستي كرد. پیشروي باز دارد

ناكس در نامھاي خطاب بھ ملكھ انگلستان بھ او اطمینان داد كھ وي را در شمار زنان فرمانرواي تبھكاري 
ویلیام سسیل، نخستوزیر الیزابت، نیز بھ ملكھ . در رسالھ نخستین آواي كرنا از آن نام برده است نمینھند كھ

الیزابت این پیشنھاد را . پیشنھاد كرد كھ با یاري بھ انقالب اسكاتلند این كشور را فرمانبردار انگلستان سازد
ماري استوارت پس از آنكھ ملكھ . براي پاسخگویي بھ دعاوي ماري استوارت خردمندانھ تشخیص داد

. ، الیزابت را غاصب زنازاده خواند و تاج و تخت انگلستان را از آن خود دانست)١۵۵٩(فرانسھ شد 
ناوگان انگلستان بسرعت در خلیج فورث گرد آمدند و از پیاده شدن سربازان فرانسھ براي تقویت نیروھاي 

نایبالسلطنھ بھ دژي . سي، دوشادوش شورشیان، بھ لیث تاختندو سربازان انگلی; نایبالسلطنھ جلوگیري كردند
). ١۵۶٠ژوئن  ١٠(در ادنبورگ پناه برد، و پس از آنكھ ھمھ ھمراھانش را بوسید، چشم از جھان فروبست 

  . وي زن نیكنفسي بود كھ بھ اجبار در تراژدي اجتنابناپذیري آلوده شد

، ١۵۶٠ژوئیھ  ۶در روز . افتاده بودند، تسلیم شدند آخرین مدافعان او، كھ بھ حلقھ محاصره و گرسنگي
را امضا كردند كھ )) پیمان ادنبورگ((نمایندگان جامعھ عیسي مسیح ماري استوارت، فرانسھ، و انگلستان 

بھ موجب این پیمان، مقرر شد كھ ھمھ . مفاد آن بعدھا اختالفات ماري استوارت و الیزابت را تشدید كرد
ماري استوارت و فرانسواي دوم از ; تن فرانسوي، اسكاتلند را ترك گویند ١٢٠نیروھاي بیگانھ، جز 

ماري استوارت ملكھ اسكاتلند شناختھ شود، ولي بدون رضایت ; دعاوي خویش بر انگلستان چشم پوشند
پنج تن از دوازده عضو شوراي خصوصي سلطنتي را ; مجمع طبقات اعالم جنگ ندھد و پیمان صلح نبندد

و فرمان عفو عمومي ; ھیچ روحاني یا بیگانھاي مقام شامخي در كشور اشغال نكند; ه برگزیندمجمع نامبرد
این پیمان . صادر شود و ھمھ زندانیان، جز آنان كھ مجمع طبقات با آزادي آنھا مخالف است، آزاد شوند

  . نریزي بودصلح براي ملكھ غایب اسكاتلند موھن و خفتآور، و براي جامعھ عیسي مسیح پیروزي بدون خو

را كھ ناكس و یارانش تدوین )) اعترافنامھ ایمان(( ١۵۶٠پارلمنت اسكاتلند در اجالسیھ روز اول آوریل 
مواد اصلي این . كرده بودند و ویلیان میتلند آن را تعدیل كرده بود، تنھا با ھشت راي مخالف، تصویب كرد

  :سكاتلند است، ذیال نقل میشوداعترافنامھ، كھ ھنوز اعتقادنامھ رسمي كلیساي پرسبیتري ا

  . در سھ اقنوم میشناسیم و بھ او ایمان داریم... ما خداي یكتا را  -١

را آفریده و از او زن را بھ ) یعني آدم ابوالبشر(ما اذعان داریم و اعتراف میكنیم كھ ھمین خدا مرد  -٢
كردھاند، بدین سان كھ زن زن و مرد از این مرتبھ كمال و شرافت سقوط . صورت خویش خلق كرده بود

  . را مار اغوا كرده و مرد را زن فریفتھ است

با سرپیچي از فرمان خدا، كھ معموال گناھكاري ذاتي خوانده میشود، انسان شباھت خویش را بھ -٣
از این رو، ھمھ . آفریدگار از دست داده و خود و اخالقش دشمن خدا، برده شیطان، و اسیر گناه گشتھاند
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و زایش نو ثمره .از نو زاده نشدھاند، و از نو زاده نشوند، بھ مرگ ابدي محكوم گشتھاندكساني كھ 
  ... و آنان را براي پذیرش عیسي مسیح آماده میسازد... روحالقدس است كھ دلھاي برگزیدگان خدا را منقلب 

  ... ده استمھربان، ما را قبل از آفرینش جھان در عیسي مسیح برگزی... ھمان خداي ابدي و پدر -٨

ما ایمان راسخ داریم كھ از آغاز كلیسا، و بھ زبان دیگر انجمن برگزیدگان خدا، وجود داشتھ است،  ١۶
و آنان كھ در آن گرد آمدھاند خدا را باصفا ; اكنون نیز وجود دارد، و تا سرانجام گیتي وجود خواھد داشت
در خارج از این كلیسا ... سیح پذیرفتھاندو راستي میپرستند و او را از طریق ایمان راستین بھ عیسي م

و از این رو، ما تنفر عمیق خویش را بھ كفرگویي آناني كھ میگویند ھمھ كساني . حیات و رستگاري نیست
كھ زندگي خویش را بھ عدل و راستي بنیان نھادھاند، صرف نظر از وابستگي دیني خویش، رستگار 

  .... خواھند گشت، ابراز میداریم

نھ از آن روي كھ بھ قلب ماھیت نان ... تعمید و عشاي رباني ... ما تنھا دو آیین مقدس را قبول داریم... -٢١
عشاي رباني بھ جسم واقعي خدا معتقدیم، بلكھ از این جھت كھ عقیده داریم پیروان مسیح، با گرد آمدن بھ 

  ... میكنند و خون وي را مینوشندبھ یاري روحالقدس، جسم مسیح خداوند را تناول ... دور سفره خدا

خداوند بھ ... ما اذعان میداریم و اعتراف میكنیم كھ امپراطوریھا، پادشاھیھا، حكومتھا، و شھرھا را  -٢۴
وظیفھ اساسي آنان حراست و تھذیب دین و ھر آن چیزي است ; سپرده است... شاھان، شاھزادگان، و حكام

تنھا اداره امور سیاسي، بلكھ حفظ و حراست دین حقیقي خدا، و از این رو، نھ . كھ بھ دین بستگي دارد
  . ... سركوبي شرك و بتپرستي و موھومپرستي، بھ دست آنان سپرده شده است

پارلمنت اصالح دیني اسكاتلند پس از تصویب این اعترافنامھ، اختیارات پاپ را در اسكاتلند از او 
صالح شده را در سراسر كشور اجباري كرد، و براي بازگرفت، اعتقادنامھ و اجراي مراسم كلیساي ا

كیفر آنان بار اول تنبیھ بدني، بار دوم تبعید، و . كساني كھ مراسم قداس را بھ جاي آورند كیفر تعیین كرد
ولي چون نجبایي كھ در پارلمنت نفوذ داشتند بھ زمین بیش از خونریزي عالقمند . بار سوم مرگ بود

جدي نگرفتند، و زجر و آزار اسكاتلندیھایي كھ ھنوز پایبند آیین كاتولیك بودند  بودند، االھیات كالون را
اكنون كھ نجبا مجال یافتھ بودند برزخ را افسانھ تلقي كنند، دعوي كردند كھ . ھرگز بھ تنبیھ بدني نینجامید

گرفتار شدھاند  كشیشان با گرفتن پول یا اراضي موقوفھ از نیاكانشان جھان رستگار یا بھ نفرین ابدي خدا
. مصادره اموال كلیسا یگانھ راه جبران غبن و زیان آنان مینمود. دارایي و موروثي آنان را بھ یغما بردھاند

در بدو امر براي . ھاي اسكاتلند منحل شدند، و دارایي آنھا را نجبا تصاحب كردند بسیاري از صومعھ
آنان، از نظر اشرافي كھ اكنون بھ دین و االھیات روحانیان پیرو آیین كالوني مقرري تعیین نشده بود، و 

ناكس و . ھاي انقالبي در كشور عالقھاي نشان نمیدادند، صرفا وسیلھاي بودند براي پراكندن اندیشھ
یارانش، كھ براي پیروزي انقالب آنھمھ تالش كرده و بھ خطرھاي بسیار تن در داده بودند، انتظار داشتند 

براي نگاھداري كلیساي اصالح شده و روحانیان و كارمندان آن اختصاص داده كھ اموال كلیساي كاتولیك 
پارلمنت نخست درخواست آنان را . براي آنكھ چنین ترتیبي داده شود، آنان بھ پارلمنت متوسل شدند. شود

. نادیده گرفت، و سرانجام یك ششم اموال بھ تاراج رفتھ كلیسا را براي اجراي منظور آنان اختصاص داد
اكس و یارانش، كھ این مبلغ را ناچیز میشمردند، از نجبا روي برتافتند و نظام پرسبیتري اسكاتلندد را با ن

  . دموكراسي در ھم آمیختند

در میان ملتھایي كھ براي اصالح دیني بھ پاخاستند، اسكاتلندیھا كمتر از ھمھ خون ریختند، و ثمره تالش 
اسقفان ازكشور ; ا آزردگي خویش را بھ سكوت برگزار كردندكاتولیكھ. آنان پایدارتر از دیگران بود

صلیبھایي كھ در كنار . و بسیاري از كشیشان بخش كلیسایي، آیین تازه را با خوشرویي پذیرفتند; گریختند
و ; ھاي قدیمي متروك گشتند زیارتگاه; ھاي مناطق روستایي بھ چشم میخوردند از جا كنده شدند جاده

قطعا بسیاري از مردم . قدیسان تعطیل میشدند جاي خود را بھ ایام كار و كوشش سپردندروزھایي كھ با یاد 
و بیگمان بسیاري دیگر چشم بھ راه بازگشت ملكھ ; برگذشتھ حسرت میخوردند و از آن بھ نیكي یاد میكردند
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ن كینھ و چو. بسیاري از مظاھر زیبایي ھمراه ظلم و ستم و ناپاكي رخت بربست. خویش از فرانسھ بودند
دشمني ناپدید شد و مردم بھ نظام اجتماعي تازه خو گرفتند، شباھت دین و ایمان، و قرابت فرمانروایان بھ 

دیري نپایید كھ ملت ناتوانتر فرمانرواي خویش را بر تخت . جنگھاي دیرین اسكاتلند و انگلستان پایان دادند

  فصل بیست و ھشتمسلطنت سرزمین نیرومندتر 

  

  گسترش اصالحات 

١۵١- ١٧۵٩۶٠  

I - ١۵٢٣-١۴٧٠: نگاھي بھ اسكاندیناوي  

كلیسا را مالك و كار فرماي اراضي این سرزمین ساختھ  ١۵٠٠پارسایي مردم اسكاندیناوي در حدود سال 
  . بود

  . نیمي از زمینھاي دانمارك از آن كلیسا بودند، و دھقاناني كھ این زمینھا را میكاشتند چون سرفھا میزیستند

نجبا از آن روي كھ ھزینھ جنگھا را : نجبا و روحانیان مالیات نمیپرداختند. شھر كپنھاك تیول كلیسا بود
ھا و  فراھم میساختند، و روحانیان را آن جھت كھ رھبري دیني و اخالقي جامعھ و اداره آموزشگاه

. سا بنیان نھاده بود و اداره میكردھاي كپنھاگ و اوپساال را كلی دانشگاه. ھاي خیریھ را بھ دوش داشتند بنگاه
از این گذشتھ، . یك دھم محصوالت و درآمد اراضي و موسسات غیر كلیسایي كشور بھ كلیسا تادیھ میشد

كلیسا بابت ساختھ شدن ھر بنا، بھ دنیا آمدن ھر كودك، عقد ھر پیمان زناشویي، و بھ خاك سپردن ھر 
و كسي حق نداشت ; روز كلیسا را برایگان خدمت میكردھركس در سال یك . مردھاي مبلغ اندكي میگرفت

این باجھا را كلیسا بھ بھانھ فراھم ساختن . ملكي را بیآنكھ بخشي از آن را بھ كلیسا واگذار كند بھ ارث برد
ھزینھ اداري خویش از مردم میگرفت، ولي مردم اندك اندك دریافتند باجي كھ بھ كلیسا میپردازند صرف 

بازرگانان دانمارك، كھ از . ھانھ اسقفان میشود، و برضد آن زبان بھ شكایت گشودندزندگي مجلل و شا
سلطھ اتحادیھ ھانسایي بر دریاي شمال و دریاي بالتیك ھراسان بودند، از رقابت نجبا و روحانیان، كھ 

ر د. محصوالت اضافي امالك خویش را معموال با كشتیھاي خود بھ خارج صادر میكردند، بھ خشم آمدند
و كلیسا، كھ خود را برتر از ; اسكاندیناوي نیز، چون جاھاي دیگر، نجبا بر اراضي كلیسا چشم دوختھ بودند

  . ملیت میدانست در اینجا نیز چون دیگر كشورھا با احساسات ملي گرایانھ بناي مخالفت نھاد

مار، كھ بھ دست كلیسا، در ھر سھ كشور، از اتحاد كشورھاي اسكاندیناوي در چھارچوب اتحادیھ كال
او در سوئد، حزبي ملیگرا، متشكل از . ، حمایت میكرد)١۴۵٧(كریستیان اول شاه دانمارك، احیا شد 

شھرنشینان و دھقاناني كھ از سلطھ دانماركیھا بھ ستود آمده بودند، اتحادیھ را از ھم پاشید و ستن ستوره 
بھ ) كھ در آن ھنگام پایتخت سوئد بود(پساال گوستاوترولھ، اسقف اعظم اھل او). ١۵١٢(كھین را بھ نیابت 

پاپ لئو دھم . ستن ستوره او را از كار بركنار كرد. حمایت از اتحادیھ كشورھاي اسكاندیناوي برخاست
لئو انعقاد مجامع دیني را در سوئد تحریم ; فرمان داد او را بھ كار خود بازگردانند، ولي ستوره امتناع كرد

. شاه دانمارك، فرمان داد كھ بھ سوئد لشكر كشد و نایبالسلطنھ را سركوب كند كرد و بھ كریستیان دوم،
ولي چند تن را بھ ; نخستین حملھ كریستیان بھ شكست انجامید، و او ناگزیر با سوئد پیمان آتشبس بست

. ، كھ گوستاوواسا نیز در میان آنان بود)١۵٢٠ژانویھ  ١٨(عنوان گروگان با خود بھ دانمارك آورد 
و ستوره، كھ در جنگ زخم مھلكي ; یستیان در دومین یورش خویش مقاومت سوئدیھا را در ھم شكستكر
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بیوه او با نیرویي كھ گرد آورده بود پنج ماه از شھر محصور استكھلم در برابر . برداشتھ بود، جان سپرد
عفو ھمگاني داد، شھر  سپاھیان دانماركي دفاع كرد و، سرانجام، پس از آنكھ فرمانده ارتش كریستیان وعده

نوامبر، كریستیان بھ دست ترولھ، كھ مقام خویش را باز یافتھ  ۴در روز . را بھ دانماركیھا تسلیم داشت
  . بود، تاجگذاري شد

. نوامبر سوئدیھاي سرشناسي را كھ از ستوره پشتیباني كرده بودند در ارگ شھر نزد شاه آوردند ٧در روز 
شاه با . ست كرد كھ آنان را بھ جرم خلع اسقف اعظم و انھدام كاخ او كیفر دھدنماینده ترولھ از شاه درخوا

نادیده گرفتن وعده عفو ھمگاني خویش، ھفتاد تن از سوئدیھا را بھ مرگ محكوم كرد، و محكومان را در 
فرداي آن روز نیز چند تن دیگر را دستگیر و معدوم ; شھر سربریدند)) میدان بزرگ((نوامبر در  ٨روز 
تني چند از تماشاگران را نیز كھ با قربانیان ھمدردي میكردند از دم تیغ گذراندند، و اموال ھمھ . كردند

  . معدومان را بھ نفع شاه ضبط كردند

غرق )) حمام خونین استكھلم((مردم میگفتند اتحادیھ كالمار در این . فریاد انزجار از سراسر سوئد برخاست
كریستیان میپنداشت كھ با از میان بدرن رھبران حزب . ر میشمردندشد، و ھمھ كلیسا را مسبب كشتا

ملیگراي سوئد، اركان فرمانروایي خویش را بر این كشور تحكیم میكند، غافل از آنكھ راه را براي بھ 
  . قدرت رسیدن جواني كھ سوئد را از چنگال دانمارك رھانید ھموار ساخت

در سیزدھسالگي وي را براي . آیندگان بھ واسا معروف شد این جوان گوستاو اریكسون نام داشت، و نزد
تحصیل بھ اوپاال فرستادند و در بیست سالگي او را بھ دربار ستوره كھین، كھ با ناخواھري مادر گوستاو 

در . در اینجا بود كھ او نزد اسقف ھمینگ گاد معلومات بیشتري اندوخت; زناشویي كرده بود، فراخواندند
) كھ دشمن دیرین دانمارك بود(مارك گریخت و بھ لوبك رفت، از مجلس سناي این شھر از دان ١۵١٩سال 

ھا در سوئد در بھ  ماه) ١۵٢٠مھ  ٣١(ھاي موطنش رسید  و سرانجام بھ كرانھ. پول و زورقي دریافت داشت
پدر در ماه نوامبر شنید كھ صدتن از میھن پرستان سوئدي را، كھ . در گشت و پنھاني در روستاھا زیست

در شمال سوئد شتافت و، براي رھانیدن میھنش از چنگ ) دالكارلیا(او نیز در میان آنان بود، در 
  . دانماركیھا، از دھقانان سرسختي كھ تابع خرده مالكان بودند لشكري فراھم آورد

پشت ھاي یخبندان را  پس از آنكھ راه. ھاي ھومر بھ سر آورد از این پس زندگي را چون قھرمانان حماسھ
دوستش از مھمان نوازي فروگذار . سر نھاد، بھ خانھ ھمدرس قدیمش رسید و در آنجا بھ استراحت پرداخت

ولي واسا قبل از . نكرد، ولي بھ پلیس ھوادار دانماركیھا اطالع داد كھ اسیر فراري دانمارك در خانھ اوست
و كیلومتر راھپیمایي، نزد كشیشي  پس از سي ود. آنكھ گرفتار آید، بھ اشاره زن دوستش، از آنجا گریخت

پس از طي چھل و ھشت كیلومتر دیگر، بھ شھر راتویك رسید . درآمد، و كشیش او را یك ھفتھ پنھان كرد
ولي ساكنان این شھر از كشتار استكھلم آگاه . و سعي كرد كھ اھالي این شھر را برضد دانماركیھا بشوراند

واسا پس از طي چھل كیلومتر دیگر، بھ ناحیھ مورا . ور نمیكردندنبودند و سخنان واسا را در این باره با
ولي دھقانان سخنان وي را با شك و . رسید و در اینجا نیز كوشید كھ دھقانان را بر دانماركیھا بشوراند

ولي . گوستاو نومید و بیكس بھ باختر روي آورد و تصمیم داشت در نروژ عزلت گزیند. بدبیني تقلي كردند
نكھ بھ مرز نروژ رسد، اھالي مورا قاصدي نزد او فرستادند و پیغام دادند كھ ھرگاه بھ مورا قبل از آ

دھقانان مورا اكنون از داستان جنایتھاي دانماركیھا در استكھلم . بازگردد، وي را بگرمي خواھند پذیرفت
ردد، و فرمان داده است از این گذشتھ شایع شده بود كھ شاه قصد دارد سراسر كشور را بگ; آگاه گشتھ بودند

قرار بود بر مردمي كھ تا كنون با . ھاي دار براي مجازات مردم برپا كنند در ھمھ شھرھاي بزرگ چوبھ
چون گوستاو بھ مورا بازگشت و . آزمندي فرمانروایان ستمگر خویش مبارزه میكردند مالیات بستھ شود

زده مرد جنگي كوھنشین بھ عنوان محافظ براي مردم سخن گفت، دھقانان این بار گروھي مركب از شان
شخصي در اختیار وي نھادند و تعھد كردند كھ اسلحھ بھ دست بگیرند و بھ راھنمایي وي در صفوف 

  . منظمي با دانماركیھا بجنگند
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واسا آنان را با ساختن زوبین و نیزه بھ نوك آھنین آشنا . آنان سالحي جز تیر و كمان و دشنھ نمیشناختند
دھقانان، با شور و حرارتي . یرت و حمیت میھني آنان را براي جنگ با دانماركیھا برانگیختساخت و غ

ترولھ، اسقف اعظم، بار . كھ واسا در كالبد آنان دمیده بود، شھرھاي وسترس و اوپساال را اشغال كردند
ي از چنگ دھقانان مسلح و متشكل مناطق مختلف كشور را یكي پس از دیگر. دیگر از مقر خویش گریخت

شورش داخلي دانمارك بھ كریستیان دوم مجال نمیداد ارتش خویش را . پادگانھاي دانماركي خارج كردند
گوستاو نمایندگي براي دریافت . ھاي سوئد تاخت راسا رھبري كند، ولي ناوگان دانمارك چندین بار بھ كرانھ

ي، ده ناو جنگي از بازرگانان لوبك ناوگان جنگي بھ لوبك فرستاد، و با دادن وعده پرداخت پول ھنگفت
، ١۵٢٣ژوئن  ٧در روز . سوئدیھا بھ یاري این ناوھا حمالت دریایي دانمارك را دفع كردند. گرفت

ژوئن شھر استكھلم بھ شورشیان  ٢٠در روز . شورشیان فاتح در پارلمان تازه فرمانده كشور اعالم داشتند
متعاقبا، كریستیان دوم از فرمانروایي . ویش ساختو از آن پس واسا این شھر را پایتخت خ. پیوست

اتحادیھ كالمار . دانمارك بركنار شد، و جانشین او، فردریك اول، از دعاوي دانمارك بر سوئد چشم پوشید
  . بدین سان از ھم پاشید، و خاندان واسا فرمانرواي سوئد گشت) ١٣٩٧١۵٢٣(

II -اصالح دیني در سوئد  

او چون مردم مناطق شمالي قد بلند و كشیده نداشت، اما چون . ھفت سالھ بود گوستاو ھنوز جواني بیست و
ریش بلند و زردفامش بھ او . وایكینگھا داري بنیھ نیرومند و چھره گلگون حاكي از نشاط و تندرسي بود

خوي و رفتار پسندیدھاش وي را برازنده شاھي . ابھت شاھانھاي بخشیده بود كھ با سن او تناسبي نداشت
اختھ بود، و حتي كلیسایي كھ مقدر بود بھ دست وي سركوب و مضمحل شود پارسایي و پاكدامني او را س

او با پشتكاري كھ گاھي با خشونت و تعدي توام میشد وظایف مقام سلطنت را بھ دست . انكار نمیكرد
ست گرفت شدت اما نباید فراموش كرد كھ وضع آشفتھ سوئد بھ ھنگامي كھ او زمام امور را بھ د; گرفت

در خالل جنگ و خونریزي، ھزاران تن از دھقانان مزارع خود را . عمل و استبداد را موجھ میساخت
پول رایج ; جنگ شھرھا را ویران كرده بود; ناكشتھ رھا كردند و معدنچیان از كار دست كشیده بودند

ر بھ دست اشغالگران و مجریان كشو; خزانھ دولت خالي بود; كشور ارزش خود را از دست داده بود
خاوندان باقیمانده گوستاو را مردي تازه بھ دوران رسیده . دانماركي در خون خویش غلطیده بودند

ولي او، با قدرت تمام . ھایي چیدند تا او را عزل كنند توطئھ. میشمردند و از فرمانروایي وي ناخشنود بودند
كھ بخشي از سوئد بود، ھنوز در دست داشتند، و سورن  دانماركیھا فنالند را،. نقشھ آنھا را نقش بر آب كرد

بازرگانان . نوربي، در یاساالر دانماركي، بر جزیره گوتالند، كھ اھمیت سوقالجیشي داشت، فرمان میراند
  . لوبك براي استرداد وامي كھ بھ گوستاو داده بودند پافشاري میكردند

ھر حكومتي براي نگاھداري نیروي مسلحي كھ پشتیبان آن است و مرداني كھ این نیرو را رھبري میكنند 
ولي در سوئد زمان واسا مالیات كاھش یافت، زیرا كساني كھ میتوانستند مالیات . بھ پول نیازمند است

د ارزش پول سوئد را كاھش واسا ناگزیر بو. بپردازند قدرت آن را داشتند كھ در برابر دولت ایستادگي كنند
تنھا اعضاي یك طبقھ از مردم . دھد، ولي ارزش پول باز افزایش یافت و وضع مالي كشور از بد بدتر شد

گوستاو، كھ میپنداشت كلیسا باید با دارایي . سوئد توانگر بودند، و این طبقھ را روحانیان تشكیل میدادند
در سال . گدستي نجات دھد، بھ روحانیان روي آوردھنگفت خویش مردم و دولت سوئد را از فقر و تن

از پي آن . اسقف اعتراض كنان تسلیم شد. ، شاه نامھاي بھ ھانس براسك، خزانھ دولت یاري كند١۵٢٣
ھا و كلیساھاي سوئد خواست كھ بیدرنگ ھمھ وجوه نقد و فلزات بھاداري را كھ بھ وجود  واسا از صومعھ

و صورت مبالغ درخواستي خویش را منتشر ; دارند بھ دولت وام دھندآنھا در مجامع دیني نیاز مبرم ن
چون كلیسا آنچنانكھ انتظار میرفت بھ درخواست شاه پاسخ نداد، واسا بھ این اندیشھ فرو رفت كھ آیا . ساخت

او ھنوز بھ یاد داشت . سزوار نیست، چون فرمانروایان آلمان، اموال كلیسا را بھ سود دولت مصادره كند
یشتر سران بلند پایھ كلیسا با انقالب مخالف بودند و از فرمانروایي كریستیان دوم بر سوئد پشتیباني كھ ب

  . میكردند
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، اوالوس پتري، فرزند یك مدیر كارگاه آھنریزي سوئدي، پس از سالھا تحصیل در ١۵١٩بھ سال 
بھ اشاعھ عقایدي ویتنبرگ، بھ موطنش بازگشت و در مقام شماس مدرسھ كلیساي جامع سترانگنارس 

او وجود برزخ را افسانھ میخواند، و میگفت كھ . پرداخت كھ از نظر كلیساي كاتولیك رومي كفر بود
او . پیروان مسیح باید ادعیھ خویش را منحصرا براي خود ادا كنند و نزد او بھ گناھان خویش اعتراف كنند

. از بھ جاي آوردن مراسم قداس است ھمچنین عقیده داشت كھ تعلیم كتاب مقدس در مجامع دیني بھتر
ھاي لوتر را منع  براسك مصرا از شاه خواست كھ فروش نوشتھ. ھاي لوتر در سوئد پراكنده شدند نوشتھ

ظاھرا شاه .)) ھاي لوتر را نادرست تشخیص ندادھاند صاحبنظران بیغرض نوشتھ((شاه پاسخ داد كھ . كند
  . كند میخواست با حمایت از بدعت با كلیسا معاملھ

پاپ ھادریانوس ششم بھ فراخواندن نماینده خویش، یوھانس ماگنوس، اسقف اعظم اوپساال، و تفویض مقام 
واسا نامھاي بھ دربار . وي بھ گوستاو ترولھ، كھ از دشمنان انقالب سوئد بود، اوضاع را مغشوشتر ساخت

  . خشنود ساختبر آشفت، و بعدھا ) ١۵٢۴(پاپ فرستاد كھ ھنري ھشتم را در آن ھنگام 

ھرگاه پدر مقدس ما بھ صلح و آرامش كشورمان عالقمند باشد، با تایید مقام نماینده خویش ما را خشنود 
ولي ھرگاه . و ما بھ پیروي از منویات پاپ، بھ اصالح كلیسا و دین مبادرت خواھیم جست... خواھند ساخت

ز دار و دستھ جنایتكار ترولھ، اسقف اعظم، عالیجناب پاپ، با نادیده گرفتن حیثیت و آرامش اتباع ما، ا
پشتیباني كنند، در این صورت نماینده وي را بھ رم پس خواھیم فرستاد و، با اختیاري كھ مقام سلطنت بھ ما 

  . داده است، اداره كلیسا را بھ دست خواھیم گرفت

مرگ ھادریانوس، و درافتادن پاپ كلمنس ھفتم با لوتر، شارل پنجم، و فرانسواي اول، بھ واسا مجال داد 
وي اوالوس پتري را بھ پیشوایي كلیساي . كھ بدون برخورد بھ مانعي، بھ اصالح كلیساي سوئد ھمت گمارد

نیتوس پتري، برادر  كرسي االھیات را در اوپساال بھ الور; سنت نیكوالوس در شھر استكھلم گماشت
و یكي دیگر از مصلحان دیني سوئد، بھ نام الورنتیوس آندرئا، را سرشماس كلیساي جامع ; اوالوس، سپرد

ھاي  در شاه در كلیساي جامع استكھلم بر پا شده بود، اوالوس پتري، بھ طرفداري از اندیشھ. پایتخت كرد
و از ; ه اوالوس را برنده مناظره اعالم داشتشا). ١۵٢۴دسامبر  ٢٧(لوتر، با پتر گالھ مناظره كرد 

اسقف ھانس براسك از نقض سنت ). ١۵٢۵(زناشویي اوالوس چھار ماه قبل از ازدواج لوتر تعجبي نكرد 
گوستاو پاسخ داد كھ اوالوس در . تجرد روحانیان بھ خشم آمد و از شاه خواست كھ پتري را تكفیر كند

كھ خدا (شگفتآور است كھ زناشویي را ((تحق توبیخ است، ولي صورتي كھ خطایي از او سرزده باشد مس
گناه پنداریم، و حتي براي ھرزگي و گناھان دیگري كھ تحریم شدھاند كسي را نباید ) تجویز كرده است

شاه بھ جاي تكفیر پتري، او و برادرش را مامور كرد كھ كتاب مقدس را بھ زبان سوئدي .)) تكفیر كرد
نیز چون جاھاي دیگر، ترجمھ كتاب مقدس بھ زبان محلي موجب تكامل و گسترش در سوئد . برگردانند

  . زبان و دگرگوني دین ملي شد

. گوستاو چون بیشتر فرمانروایان ھر كاري را كھ براي كشور یا فرمانروایي او سودمند بود موجھ میشمرد
ھا را مصارده  اراضي صومعھ; ندھا را بھ اسقفاني سپرد كھ با نیات وي سازگار بود از ھمین روي، اسقفیھ

كرد، و از آنجا كھ ناچار بود بخشي از این اراضي را بھ نجبا دھد، وانمود كرد كھ آنچھ را كلیسا با اغواي 
پاپ كلمنس ھفتم از اینكھ روحانیان سوئد . مردم از آنان گرفتھ است بھ صاحبان اصلي آنھا باز میگرداند

اني شراب و نان بھ مردم میدادند، آیین تدھین نھایي را از یاد برده، زناشویي میكردند، در مراسم عشاي رب
و مراسم قداس را دگرگون كرده بودند رنجیده خاطر بود و از شاه خواست كھ بھ كلیساي كاتولیك رومي 

بازگشت بھ اصیل آییني خزانھ . ولي گوستاو چنان دور رفتھ بود كھ براي او راه بازگشت نبود. وفادار ماند
و پشتیباني كامل خویش را از ) ١۵٢٧(از این روي، دیت وسترس را بر پا كرد . ت وي را بر باد میداددول

  . اصالح دیني اعالم داشت

دیت وسترس از نظر تركیب و نتایجي كھ بھ بار آورد یك مجمع تاریخي بود، و اجتماع چھار اسقف، چھار 
نھ تن از نجبا، سي و دو شھرنشین، چھارده تن نماینده كانن، پانزده تن از نمایندگان پارلمان، صدو بیست و 
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. معدنچیان، و صد و چھار تن نماینده دھقانان این دیت را یكي از كاملترین مجامع قرن شانزدھم ساخت
صدر اعظم شاه پیشنھادي انقالبي بھ دیت داد و گفت دولت چنان دست تنگ است كھ نمیتواند حتي با 

اسقف ھانس براسك، كھ تا آخرین لحظھ . دولت، بھ كار خویش ادامھ دھدسپردن بیشتر اموال خویش بھ 
براي بھ كرسي نشاندن نظریات خویش پافشاري میكرد، اعالم داشت پاپ بھ روحانیان فرمان داده است كھ 

گوستاو، كھ دل بھ دریا زده بود، اعالم داشت كھ . دیت نظر پاپ را تایید كرد. از اموال كلیسا صیانت كنند
پس . نظر دیت و ملت چنین است، او از فرمانروایي كناره خواھد گرفت و سوئد را ترك خواھد گفت اگر

دیت كھ دریافتھ بود وجود واسا . از سھ روز شور و گفتگو، اموال كلیسا چشم دوختھ بودند بھ آنان پیوستند
ب كرد كھ ھمھ دیت تصوی. براي سوئد گرامیتر از ھر پاپي است، سرانجام پیشنھاد وي را پذیرفت

ھمھ موقوفاتي كھ نجباي كشور پس از ; ھا تیول شاه شوند، ولي راھبان ھمچنان از آنھا استفاده كنند صومعھ
اسقفان كاخھاي خویش را بھ شاه تسلیم ; بھ كلیسا بخشیده بودند بھ وارثان آنھا بازگردانیده شوند ١۴۵۴سال 
روحانیان ھمھ عوایدي را كھ در مجامع دیني بھ وجود ; ھیچ اسقفي توسط پاپ بھ اسقفي گماشتھ نشود; كنند

و كشیشان منحصرا درباره ; اقرار و اعتراف لفظي بھ گناه متروك شود; آنھا نیازي نیست بھ دولت بسپارند
جنبش اصالح دیني در سوئد بیش از ھر جایي دین را ملي و دولت را بر كلیسا . كتاب مقدس وعظ كنند

  . مسلط كرد

سال با وضع آشفتھ و بحراني سوئد دست و پنجھ نرم كرد، و تا پایان عمر با قدرت، ولي بھ واسا سي و سھ 
او دریافتھ بود كھ تنھا حكومت مقتدر تمركز یافتھاي میتواند سوئد را . نیكخواھي، بر این كشور فرمان راند

بایستد و از مجمع  و براي رسیدن بھ این منظور نمیتوانست در ھر قدم; سرو سامان بخشد و كامروا سازد
; بھ تشویق و رھبري او، استخراج آھن از كانھاي شمالي كشور گسترش یافت. مشورتي صوابدید بخواھد

پیمانھاي بازرگاني با انگلستان، فرانسھ، دانمارك، و روسیھ بازارھاي تازھاي براي ; صنعت رونق گرفت
و در كالبد تمدني كھ ; ئد سرازیر كردمحصوالت كشورھاي دیگر را بھ سو; كاالھاي سوئد فراھم آوردند

سوئد چنین رونقي را ھرگز . سادگي دھقانان بیسواد قبل از واسا آن را از رشد باز داشتھ بود جان تازه دمید
  . بھ خود ندیده بود

نخستین ھمسرش اریك . گوستاو چند بار جنگید، چھار شورش را در ھم كوبید، و بتناوب سھ زن گرفت
دومین ھمسرش پنج پسر و پنج دختر زایید، و سومین ; ان آورد كھ جانشین پدر شدچھاردھم را بھ جھ

ھمسرش،كھ در شانزدھسالگي با شاه پنجاه و شش سالھ زناشویي كرده بود، شصت سال پس از مرگ واسا 
گوستاو پارلمان را بر آن داشت كھ پسران او را وارث تاج و تخت سوئد بشناسد و وراثت . زنده ماند
سوئد از استبداد او درگذشت، زیرا دریافت كھ نظم و آرامش . سوئد را بھ مردان انحصار دھدسلطنت 

) ١۵۶٠سپتامبر  ٢٩(واسا سي و ھفت سال بر سوئد فرمان راند، و پس از مرگش . سرآغاز آزادي است
سوئد  او آزادي فردي را، كھ مردم. وي را با مراسم پرشكوھي در كلیساي جامع اوپساال بھ خاك سپردند

ولي ملت خویش را از سلطھ دیني و سیاسي بیگانگان آزاد ساخت و وضعي . مستحق آن بودند، سلب كرد

  اصالح دیني در دانمارك - IIIپدید آورد كھ ملت سوئد در پناه آن در 

وي در . كریستیان دوم، چون گوستاو كھ وي را از فرمانروایي سوئد برانداخت، شخصیت بارزي داشت
خویش بھ فرمانروایي دانمارك، بھ خاوندان كشورش آزادي كامل داد، مشاوران خویش را ازاي انتصاب 

از میان طبقھ متوسط برگزید، پارلمان را كھ بھ دست اشراف و نجیبزادگان بود نادیده گرفت، و مادر 
چنانكھ پیداست، مشاوران وي كسان ھوشمند و . معشوق زیباي ھلندیش را مشاور مخصوص خویش كرد

او با پشتكار . ندي بودند، زیرا سیاست داخلي او، بر خالف ماجراھاي خارجیش، بھ كامیابي انجامیدخردم
خستگیناپذیري امور اداري كشور را سرو سامان داد، حكومتھاي شھري را اصالح كرد، در قوانین كشور 

ھا را ترمیم  راهھاي كشور كوتاه ساخت،  تجدید نظر بھ عمل آورد، دست دزدان و راھزنان را از كرانھ
كرد، پست ھمگاني را در دانمارك بھ پا داشت، پارھاي از بیدادگریھایي را كھ بر دوش سرفھا سنگیني 

میكردند از میان برد، جادوگران را از كیفر مرگ معاف كرد، براي دستگیري از نیازمندان سازمانھاي 
اد، آموزش را اجباري كرد، و با ھایي بنیان نھ خیریھ تاسیس كرد، براي كودكان تنگدست آموزشگاه
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كریستیان، با تجدید قدرت اتحادیھ ھانسایي، . گسترش دانشگاه كپنھاگ آن را كانون دانش و معرفت ساخت
لوبك را با خود دشمن ساخت، بازرگاني دانمارك را رونق داد، و رسم وحشیانھاي را كھ بھ روستانیشینان 

  . ھاي آنان در ھم میشكستند تاراج كنند برانداخت نھساحلي اجازه میداد كشتیھایي را كھ در كرا

پاول ھلگسن، . ، لئو دھم جوواني آرچیمبولدو را براي فروش آمرزشنامھ بھ دانمارك فرستاد١۵١٧در سال 
  . راھبي از فرقھ كرملیان، با فروش آمرزشنامھ مخالفت ورزید و با این اقدام خویش بر لوتر پیشدستي كرد

فرستاده پاپ با قسمتي از وجوھي كھ از . آمرزشنامھ میان شاه و آرچیمبولدو نفاق افتاددرباره تقسیم بھاي 
شاه، كھ تباھي كلیسا و . فروش آمرزشنامھ گرد آورده بود بھ لوبك گریخت، و باقي آن را شاه ضبط كرد

و ; اع كرداموال آن او را بھ اندیشھ اصالح دیني انداختھ بود، در دانشگاه كپنھاگ شغلي بھ ھلگسن ارج
پس . ھلگسن كھ سخنور زبردستي بود، چند سالي از ھمین جا جنبش اصالح دیني دانمارك را رھبري كرد
از آنكھ ھلگسن از روي دوراندیشي لب فروبست، كریستیان از فردریك خردمند، برگزیننده ساكس، 

كارلشتات بھ دانمارك . درخواست كرد كھ خود لوتر، یا یكي از شاگردان مكتب وي، را بھ دانمارك بفرستد
كریستیان براي اصالح دیني قوانیني وضع كرد كھ بھ موجب آنھا . آمد، ولي زود این سرزمین را ترك گفت
را بھ زبان دانماركي تفسیر كند حق نداشت بھ مقام )) انجیل((كسي كھ دانش او بدانجا نرسیده بود كھ 

د قانونا حق نداشتند ملكي را تصاحب كنند یا روحانیاني كھ ازدواج نكرده بودن; كشیشي گماشتھ شود
ھاي كلیسایي حق نداشتند در  دادگاه; اسقفان ملزم بودند از تجمل دست كشند; موقوفھاي را بھ ارث برند

و دیوان عالي كشور، كھ قضاوت آن توسط خود شاه تعیین شده بودند، مرجع ; دعواھاي ملكي دخالت كنند
پس از آنكھ دیت ورمس لوتر را تقبیح كرد، . ھاي شرعي و مدني بود دگاهنھایي براي رسیدگي بھ احكام دا

كریستیان اصالح دیني را بھ تعویق انداخت، و ھلگسن بھ شاه پیشنھاد كرد كھ با كلیساي كاتولیك رومي 
  . مصالحھ كند

 سنگدلي و. ھنگامي كھ سیاست داخلي كریستیان مردم شكست سیاست خارجي، از فرمانروایي برافتاد
لوبك، كھ از حمالت دانمارك بر . شقاوت وي در سوئد بسیاري از دانماركیھا را بر او خشمگین ساختھ بود
روحانیان و نجبا، كھ مالیات . كشتیھاي اتحادیھ ھانسایي بھ ستوه آمده بود، بھ دانمارك اعالم جنگ داد

را بھ مجمع ملي نادیده گرفتند سنگین و قوانین خصمانھ آنان را از شاه روگردان كرده بود، احضاریھ وي 
كریستیان با ھمسر پروتستانش، كھ . را بھ شاھي برداشتند. و عموي او، فردریك دوك شلسویك ھولشتاین

خواھر شارل پنجم بود، بھ فالندر گریخت و بھ امید بازیافتن قدرت، با كلیساي كاتولیك رومي مصالحھ 
مارك تالش میكرد، گرفتار شد و بیست و چھار سال را ھنگامي كھ براي بازگشت بھ فرمانروایي دان. كرد

بلند پروازي سرانجام وي را با خواري و ذلت بھ . تنھا و بیكس در سیاھچالي در سوندربورگ بھ سر آورد
  ). ١۵۵٩. (قعر گور سرازیر كرد

انمارك نجبا و روحانیان با شرایطي وي را بھ فرمانروایي د. فردریك اول بر تخت شاھي روي آسایش ندید
  . و یكي از شرایط آنان این بود كھ شاه بھ ھیچ بدعتگذاري اجازه تبلیغ در دانمارك را ندھد; رسانده بودند

ھلگسن، كھ ھنوز از سرزنش كلیسا براي قصور آن باز نایستاده بود، اكنون پروتستانھا را آماج حمالت 
ولي او نمیتوانست . ب پر سر و صداستخویش قرار داد، زیرا معتقد بود كھ اصالح تدریجي بھتر از انقال

و دختر شاه، با ; پسر فردریك، دوك كریستیان، از پیروان لوتر بود. موج خروشان تاریخ را پس زند
در سال . موافقت پدر، با آلبرشت براندنبورگي، فرمانده پیشین شھسواران توتوني، ازدواج كرده بود

تاوسن را كھ نزد لوتر تعلیم یافتھ بود، قاضي عسكر خود ، فردریك با سیر تاریخ ھمراه شد و ھانس ١۵٢۶
فردریك بھ . تاوسن صومعھااش را ترك گفت، زناشویي كرد، و آشكارا بھ تبلیغ عقاید لوتر پرداخت. كرد

این اقدامات . اسقفان فرمان داد كھ وجوه حق انتصاب خویش را از این پس بھ جاي پاپ بھ او بپردازند
اسقفان اخراج مبلغان لوتري را خواستار . ع كردند و تعداد آنھا را افزایش دادندمبلغان لوتري را تشجی

فردریك بھ آنان پاسخ داد كھ بھ خویشتن اجازه نمیدھد در عقاید مردم مداخلھ كند، و مصمم است بھ . شدند
و در ; بھ زبان دانماركي انتشار یافت)) عھد جدید((ترجمھ كتاب  ١۵٢۴در سال . مردم آزادي دیني دھد
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متن بھتر و كاملتر این كتاب، كھ بھ دست كریستیان پدرسن بھ زبان دانماركي ترجمھ شده بود،  ١۵٢٩سال 
مردم دانمارك، كھ از پرداخت عشریھ بھ . بھ دست مردم رسید و گسترش آیین پروتستان را تسریع كرد

شتر ساكنان كپنھاگ و ویبورگ ، بی١۵٣٠در سال . روحانیان خستھ شده بودند، بھ آیین پروتستان گرویدند
در ھمان سال، در شوراي كپنھاگ، بین پیشوایان كاتولیك و پروتستان مناظرھاي . پیرو لوتر بودند

، كھ توسط ھانس تاوسن بھ ))اعترافنامھ ایمان((درگرفت، و شاه و مردم حق را بھ پروتستانھا دادند، و 
) ١۵٣٣(مرگ فردریك . ساي لوتري دانمارك شدشورا تسلیم شد، قریب ده سال اعتقاد نامھ رسمي كلی

بازرگانان دانمارك براي بازگردانیدن كریستیان . پیروزي قطعي آیین پروتستان را در دانمارك تسریع كرد
كریستوفر، كنت اولدنبورگ، فرماندھي . دوم بھ فرمانروایي، با لوبك، دشمن دیرین دانمارك، ھمدست شدند

  . خواند)) خویش جنگ كنت((جنگ با دانمارك را بھ نام  نیروي لوبك را بھ دست گرفت و

شھر كپنھاگ بھ دست سربازان او سقوط كرد، و سقوط پایتخت لوبك را بھ فرمانروایي سراسر دانمارك 
ولي شھرنشینان و دھقانان دانمارك بھ رھبري كریستیان سوم، فرزند فردریك، نیرویي گرد . امیدوار ساخت

. گ را مغلوب كردند و شھر كپنھاگ را، پس از یك سال محاصره، تسخیر كردندآوردند و كنت اودلدنبور
  ). ١۵٣۶ژوئیھ (

پس از پیروزي، ھمھ اسقفان را بھ زندان افكندند، سپس بھ شرط آنكھ با نظم پروتستان بسازند، ھمھ را آزاد 
نمود و كریستیان  كلیساي لوتري را كلیساي رسمي دانمارك اعالم ١۵٣۶مجمع ملي در ماه اكتبر . كردند

ھا بھ نفع شاه ضبط شدند، و  ھمھ اموال اسقف نشینھا و صومعھ. سوم را بھ ریاست عالي آن برگماشت
نروژ و ایسلند كریستیان سوم را با ھمھ قوانین . اسقفان اختیارات خویش را در دستگاه دولت از دست دادند

، و بدین سان آیین پروتستان لوتر بھ سراسر و مقرراتي كھ وضع كرده بود بھ فرمانروایي خویش پذیرفتند
  . اسكاندیناوي گسترش یافت

IV -  آیین پروتستان در اروپاي خاوري  

فصل ) ١۵۴٨١۵٧٢(و فرزندش سیگیسموند دوم ) ١۵٠۶١۵۴٨(در زمان فرمانروایي سیگیسموند اول 
. ھنر و ادب بودنداینان مردان خوشذوق و فاضل و دوستدار . درخشاني در تاریخ ملت لھستان آغاز شد

مردم لھستان در زمان آنان، با استفاده از آزادي نسبي اندیشھ و دین، از تاریكي قرون وسطي رستند و با 
سیگیسموند اول بونا سفورتسا، دختر . پیشرفتھاي خویش ملتھاي دیگر اروپا را قرنھا پشت سر نھادند

وي گروھي از درباریان و ) ١۵١٨(فت بانشاط و مستعد جان گالئاتتسو، دوك میالن، را بھ زني گر
شاه بھ جاي آنكھ از ورود این بیگانگان ناخشنود باشد، از . برد كراكودانشمندان ایتالیایي را ھمراه خود بھ 

ھاي فاخر  اشراف لھستاني اندك اندك بھ پوشیدن جامھ. آنان براي گسترش رنسانس در لھستان استفاده كرد
و زندگي مجلل خو گرفتند، زبان و آدابشان ظریفتر شد، و ھنر و اب تا بدانجا رونق یافت كھ اراسمواس با 

بھ ملتي كھ در دانش قانونداني، اخالق، و دین، و ھمھ شئوناتي كھ ما را از توحش : ((نوشت ١۵٢٣سال 
بونا بھ یاري زیبایي و مھارت و . جدا میكنند سرآمد پیشرفتھترین ملتھاي جھان گشتھ است درود میفرستم

. ا با تمدن آشنا ساختكارداني و فریبندگي خویش بھ دل شاه راه یافت و، در مقام ملكھ لھستان، این ملت ر
رقابت و كشاكس خونین لھستان با . فرزند او، سیگیسموند دوم، در زبانشناسي و سخنوري نامآور شد

لھستان . سوئد، دانمارك، و روسیھ براي تسلط بر بندرھاي دریاي بالتیك این ملت را از پیشرفت باز داشت
، و لیوونیا را، كھ بندر )١۵٢٩(ورشو بود در جنگي پروس را از دست داد، ولي مازوویا را، كھ شامل 

لھستان در این ھنگام از ). ١۵١۶(ریگا در آن قرار داشت، بھ قلمرو فرمانروایي خویش منضم كرد 
  . كشورھاي مھم اروپا بود

آزادي دیني كھ شاه بھ اتباع . در این زمان اندیشھ مصلحان دیني از آلمان و سویس بھ لھستان راه مییافت
ھاي دیني دیگران بھ دیده احترام  ناني خویش داده بود موجب آن شد كھ ملت لھستان بھ اندیشھكاتولیك یو

اسقفان، كھ توسط شاه . بنگرد، لھستان، این ملت را تا اندازھاي بھ قدرت پاپ دورافتاده بیاعتنا ساختھ بود
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ھذیب و اصالح كلیسا بر برگزیده میشدند، مردان دانشمند و میھن پرستي بودند، شیوه اراسموس را براي ت
تمایالت آنان بھ اصالح . شورش و خونریزي ترجیح میدادند، و ھمگي از جنبش اومانیسم پشتیباني میكردند

مردم از . كلیسا رشك و حسد نجبا شھرنشینان را، كھ بھ اموال و درآمد آن چشم دوختھ بودند، فروننشاند
مقامات كلیسایي، و ھزینھ سنگین دادرسي در  انتقال ثروت ملي بھ رم، خرید و فروش آمرزشنامھ و

معافیت روحانیان از پرداخت مالیات، و اخذ عشریھ توسط روحانیان . ھاي اسقفي بھ تنگ آمده بودند دادگاه
گروھي از اشراف با نفوذ، شاید بھ دالیل اقتصادي، بھ . از نجبا، نجباي كشور را خشمگین ساختھ بود

و فئودالھایي كھ در امالك خویش از استقالل نسبي ; وش نشان میدادندانتقادات لوتر از كلیسا روي خ
ھمچنانكھ فرمانروایان محلي مستقل آلمان ; برخوردار بودند جنبشھاي محلي پروتستانھا را تقویت میكردند

ھاي لوتر  ، راھبي در دانتزیگ بھ ھواداري از اندیشھ١۵١٨در سال . از قیام لوتر پشتیباني میكردند
  . و زناشویي كرد. اصالح كلیسا را خواستار شد برخاست،

ھاي لوتر را چنان اشاعھ داد كھ اعضاي چندین كلیسا شمایل مذھبي را از كلیساھا  واعظ دیگري اندیشھ
ھا را از قیود رھباني آزاد  ھا را برچید و راھبان و راھبھ شوراي شھر صومعھ). ١۵٢٢(بیرون ریختند 

منبر ھمھ كلیساھاي شھر در دست  ١۵۴٠گسترش یافت كھ در سال اصالح دیني چنان ) ١۵٢۵(ساخت 
  . واعظان پروتستان بود

چون گروھي از روحانیان براونسبرگ در پروس لھستان آیینھاي لوتري را در كلیساھاي خویش متداول 
ي ھا اسقف پاسخ داد كھ لوتر اندیشھ; ساختند و متشرعین كلیسا از دست آنان بھ اسقف شھر شكایت بردند

بنیان نھاده است و ھركسي كھ میپندارد میتواند نادرستي نظرات وي را ثابت )) كتاب مقدس((خویش را بر 
سیگیسموند اول بر آن بود كھ مطبوعات را زیر سانسور قرار دھد و از ) ١۵٢٠(كند دست بھ كار شود 

ملكھ بونا، كھ از فرقھ  ولي منشي او و كشیش اقرار نیوش; ورود مطبوعات لوتري بھ لھستان جلوگیري كند
تفسیري بر ((، كالون اثر خویش، ١۵٣٩در سال . فرانسیسیان بود، پنھاني بھ آیین پروتستان گرویده بودند

  . ، را بھ ولیعھد لھستان اھدا كرد))قداس

ھاي لوتر و كالون بسرعت  پس از آنكھ ولیعھد بھ نام سیگیسموند دوم بر مسند فرمانروایي نشست، اندیشھ
بھ زبان لھستاني ترجمھ شد، و زبان التیني در مجامع دیني جاي )) كتاب مقدس. ((ستان پراكنده شدنددر لھ

بھ . كشیشان سرشناسي چون یان السكي آشكارا بھ آیین پروتستان گرویدند. خود را بھ زبان محلي سپرد
دند و سي انجمن در ، كھ از موطن خویش رانده شده بودند، بھ لھستان آم))برادران بوھمي((، ١۵۴٨سال 

تالش كشیشان كاتولیك براي تعقیب برخي از نجباي كشور بھ جرم بدعتگذاري و . این كشور برپا ساختند
ھمھ ادیاني را كھ بر  ١۵۵۵دیت ملي سال ). ١۵۵٢(مصادره اموال آنان نجبا را از كلیسا رو گردان كرد 

روحانیان و برگزاري آیین عشاي رباني را با  استوار بودند آزاد ساخت، و زناشویي)) كلمھ بیآالیش خدا((
  . شراب و نان مجاز و قانوني شناخت

  . آیین پروتستان اكنون در لھستان بھ اوج قدرت خود رسیده بود

گسترش نیرومند ترین جنبش اونیتاریانیسم در قرن شانزدھم در لھستان وضع این كشور را مغشوش و 
  . آشفتھ كرد

در منتھاالیھ خاوري جھان كاتولیك زمزمھ آغاز  ١۵۴۶ثلیث بودند، از سال پیروان سروتوس، كھ منكر ت
ھاي حاد افراطي خویش را در این  ، الیلیوس سوكینوس بھ لھستان سر زد و اندیشھ١۵۵١در سال . كردند

  . كشور شایع كرد

افنامھ ایمان اعتر ١۵۶١بھ ھمت جورجوبالندراتا، پیروان اونیتاریانیسم لھستان فزوني یافتند و بھ سال 
  . اینان منكر الوھیت مسیح بودند. خویش را منتشر كردند
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اعتقاد بھ . ولي بھ زایش غیر طبیعي، معجزات، رستاخیز، صعود، و وحي گرفتن وي از خدا عقیده داشتند
گناھكاري ذاتي بشر و كفاره شدن مسیح در راه انسان گناھكار را موھوم و بیپایھ میدانستند، تعمید و عشاي 

جاي آوردن تعالیم مسیح بھ رستگاري رباني را نمادي بیش نمیشمردند، و تعلیم میدادند كھ انسان تنھا با بھ 
عقاید آنان را نادرست و بیپایھ خواند، پیروان ) ١۵۶٣(پس از آنكھ سینود كالوني كراكو . دست مییابد

كھ فاوستوس  ١۵٧٩نفوذ و قدرت آنھا در سال . اونیتاریانیسم براي خود كلیساي مستقلي بنیان نھادند
  . مد بھ حد اعالي خود رسیده بودسوكینوس، برادرزاده الیلیوس، بھ لھستان آ

ھاي دیني تازھاي كھ با  كلیساي كاتولیك رومي با زجر و آزار نشر مطبوعات و توسل بھ سیاست با اندیشھ
، باسقف كراكو زن ھشتاد ١۵٣٩در سال . چنین سرعتي در لھستان پراكنده میشدند بھ مبارزه برخاست

، )كولم(ستانیسالس ھوژیس، اسقف خلمنو . یزد آتش زدسالھاي را كھ از پرستش نان تقدیس شده سرباز م
او گرچھ خود براي اصالح . كھ چندي بعد بھ مقام كاردینالي رسید، با سرسختي با پروتستانھا مبارزه كرد

بھ سفارش او، لودوویكو لیپومانو، . كلیسا تالش میكرد، اما بھ معتقدات و آیینھاي پروتستانھا تمایل نداشت
نمایندگي پاپ بھ لھستان فرستاده شد، و جوواني كومندونھ، اسقف زانت، بھ سفارت پاپ  اسقف ورونا، بھ

  . در كراكو گماشتھ شد

ھاي  نامبردگان با اشاره بھ شكافي كھ در صفوف پروتستانھا افتاده بود، و با این استدالل كھ شیوع اندیشھ
وم را ھوادار سرسخت آیین كاتولیك خصمانھ متشتت رھبري اخالقي ملت را دشوار میسازد، سیگیسموند د

یسوعیان، كھ . ، ھوژیس و كومندونھ گروھي از یسوعیان را بھ لھستان آوردند١۵۶۴در سال . كردند
مردان ورزیده و تعلیم دیده و مومني بودند، حساسترین مقامات آموزشي را بھ دست گرفتند، بھ شخصیتھاي 

  . ھ آیین موروثي بازگردانیدندبا نفوذ كشور تقرب جستند، و مردم لھستان را ب

مھاجران بوھمي از سالھا قبل از آنكھ لوتر با كلیساي كاتولیك رومي درافتد، پروتستان بودند، و از ھمین 
آلمانیھاي مقیم مرزھاي باختري لھستان بھ اصالح كلیسا . ھاي لوتر آنان را چندان متعجب نكرد روي اندیشھ

نفري را تشكیل میداد، از لوتر  ٠٠٠,۴٠٠كھ ده درصد جمعیت  ،))برادران بوھمي. ((دل بستھ بودند
  . پروتستانتر بودند

شصت درصد آنان از اوتراكیان بودند كاتولیكھایي كھ آیین قرباني مقدس را با شراب و نان برگزار 
، دو سوم ساكنان بوھم پروتستان ١۵۶٠در سال . میكردند و اعتراضات پاپ را مورد توجھ قرار نمیدادند

ھاي دیني  فردیناند یسوعیان را بدانجا آورد و در نتیجھ آیین كاتولیك بر فرقھ ١۵۶١ودند، ولي در سال ب
  . دیگر چیره شد

مھاجران آلماني، كھ پیرو لوتر بودند، . جنبش اصالح دیني توسط مھاجران آلماني بھ مجارستان راه یافت
میتواند از پیروي كلیساي كاتولیك رومي و مردم مجارستان را با این واقعیت آشنا ساختند كھ انسان 

دھقانان مجارستان، كھ در چنگال فئودالیسم مورد حمایت كلیسا جان . امپراطور سرباز زند و باز زنده بماند
خاوندان فئودال بھ . میكندند، بھ امید آنكھ از اسارت كلیسا رھایي یابند از آیین پروتستان استقبال كردند

. ل آنھا كمتر از محصول اراضي خود آنان نبود، چشم طمع دوختھ بودنداراضي كلیسا، كھ محصو
در اندیشھ آنان تاثیر نھاده بود و كلیسا را بزرگترین مانع تحقق )) یوتوپیا((كارگران شھرنشین، كھ 

كلیساي كاتولیك رومي دولت را بر . آرزوھاي خویش میدانستند، دیوانھوار بھ انھدام شمایل مذھبي پرداختند
در غرب مجارستان، فردیناند، شاه مجارستان، براي سازش . داشت كھ پیروي از گناھان كبیره بشماردآن 

با پروتستانھا تالش میكرد و بر آن بود كھ زناشویي روحانیان و برگزاري آیین تناول عشاي رباني را بھ 
  . رسم كاتولیك و پروتستان مجاز سازد

شماره . آیین پروتستان بدون برخورد با مانعي گسترش یافت در شرق مجارستان، كھ در دست تركان بود،
گرایش ھمھ مردم مجارستان بھ آیین  ١۵۵٠پروتستانھاي مجارستان چنان فزوني مییافت كھ در سال 

ولي آیین كالوني با االھیات لوتر بھ مبارزه برخاست، و مجارھا، . پروتستان قطعي و اجتناب ناپذیر مینمود
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نھ آلمانیھا را بھ دل داشتند، از مذھب لوتري روي برتافتند و بھ آیین كالوني سویسي كھ از دیر زماني كی
انجمن دیني بزرگي در  ١۵۵٨شماره پیروان آیین كالوني در مجارستان بھ آنجا رسید كھ بھ سال . گرویدند

بھ  ھاي پروتستان جنبش اصالح دیني را در مجارستان رقابت و زورآزمایي فرقھ. چنگر برپاداشتند
بسیاري از ماموران دولت یا مردمي كھ آیین پروتستان را پذیرفتھ بودند، بھ این امید كھ . دوشاخھ پراكند

و در قرن ھفدھم، ; ثبات اجتماعي و آسایش خاطر بھ كشور بازگردد، بھ كلیساي كاتولیك رومي بازگشتند
د آیین كاتولیك بھ مجارستان بھ ھمت یسوعیان، كھ فرزند یكي از پیروان كالون آنان را رھبري میكر

  . بازگشت

V-  شارل پنجم و پست بومان  

در فاندر دوران بلوغ شارل، بازرگاني بیش از آن گسترش یافتھ بود كھ افول صنایع پراكنده بتواند بھ 
شھرھاي بروژ و گان رونقي نداشتند، بروكسل از آن روي كھ پایتخت فالندر بود . چیزي گرفتھ شود
ون االھیات عرضھ میداشت و آبجو تولید میكرد، و آنورس بازرگاني خویش را گسترش اھمیت داشت، لو

. غنیترین و پرمشغلھترین بندر اروپا ساختھ بود ١۵۵٠رونق بازرگاني، آنورس را در حدود سال . میداد
این شھر، كھ در كنار رود پھناور قابل كشتیراني سكلت قرار داشت، با اخذ گمرك ناچیز از كالھاي 

ھمھ بازرگانان، ((ادراتي، با استفاده از پیوند سیاسي خویش با اسپانیا، و با وقف بورس خود جھت استفاده و
، بندر بازرگاني و مراكز امور مالي )چنانكھ بر لوح آن منقوش بود)) (از ھر سرزمین و با ھر زبان

داخلي بھ دست مقامات شھري، بازرگاني در این بندر از محدودیتھاي صنفي و حمایت صنایع . بینالمللي شد
بانكداران ایتالیایي در این شھر . كھ صنایع قرون وسطي را از رشد و پیشرفت باز میداشتند، آزاد بود

ي انگلیسي اینجا را انبار كاالھاي خویش قرار دادند، خاندان ))بازرگانان ماجراجو((ھایي گشودند،  باجھ
با عظمت )) سراي ایسترلینگ((كرد، و اتحادیھ ھانسایي  فوگر فعالیت بازرگاني خویش را رد آن متمركز

روزي پانصد كشتي بازرگاني بھ آنورس رفت و آمد میكردند، و پنج ). ١۵۶۴(را در این شھر بنیاد نھاد 
  . پول آنورس رایجترین پول بینالمللي شد. ھزار سوداگر كاالھاي تجاري را مبادلھ میكردند

گماشتگان . روپا بود، از اھمیت افتاد و جاي خود را بھ آنورس سپردلیسبون كھ مھمترین بندر ادویھ ا
آنورس كشتیھاي تجاریي را كھ بھ لیسبون رھسپار بودند یكراست بھ آنورس میآوردند و بار آنھا را در 

وي با این سخن از روي یك پدیده تاریخي، .)) اروپاي شمالي كردم كھ این بندر ونیز را پشت سرنھاده است
ھاي شمالي اقیانوس اطلس، پرده برگرفتھ  تقال مركز بازرگاني اروپا از دریاي مدیترانھ بھ كرانھیعني ان

رونق بازرگاني صنایع فالندر را، حتي در شھرگان، گسترش داد و براي شارل پنجم درآمدي معادل . است
  . م ساخت، كھ برابر نیمي از عواید ساالنھ او بود، فراھ)دالر ٠٠٠,۵٠٠,٣٧(لیور  ۵٠٠,١,٠٠٠

شارل پنجم فالندر و ھلند را كھ وي را توانگر و نیرومند ساختھ بودند با استقرار حكومت خوبي كھ براي 
شارل . مردم تنھا از نظر محدودیت دیني در مضیقھ بودند. دوستان و دشمنان او باورنكردني بود پاداش داد

یالتي بھ دست مقامھاي محلي، شوراھاي در قوانین و مقررات آنھا مداخلھ نمیكرد، و كارھاي شھري و ا
شارل غیر . ایالتي و مالي، و دادگاه استیناف، كھ بخشي از دستگاه اداري مركزي بود، حل وفصل میشدند
وي نخست . مستقیم و توسط نواب سلطنت، كھ مردم از آنان دلخوش بودند، بر این سرزمین فرمان میراند

شي، و پس از او خواھرش ماري را، كھ ملكھ پیشین مجارستان عمھ و پرستار و هللا خویش، مارگارت اتری
ولي گسترش امپراطوري شارل بتدریج وي را متحكم و . بود، بھ نیابت سلطنت فالندر و ھلند برگماشت

او پادگانھاي اسپانیایي را در شھرھاي مغرور این سرزمین مستقر كرد و ھر ناسازگاري با . زورگو كرد
چون گان از پرداخت قسمتي از ھزینھ نظامي شارل، كھ . زور درھم شكستسیاست جھاني خویش را ب

شھرھاي دیگر بدو میپرداختند، سرباز زد، شارل نافرماني و مقاومت ساكنان این شھر را بزور درھم 
شارل آزادي دیرین و تاریخي ; شكست و، عالوه بر ھزینھ نظامي، مبلغي نیز بھ نام خسارت از آنان گرفت

ولي این شدت ). ١۵۴٠(ال كرد و ماموان خویش بھ جاي مقامھاي منتخب محلي برگماشت شھر را لگدم
آنان ثبات سیاسي و نظم . عمل اتفاقي و استثنایي محبوبیت شارل را نزد ساكنان پست بومان نكاست
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اجتماعي را، كھ اقتصادشان را رونق بخشیده بود، مرھون سیاست خردمندانھ شارل میدانستند و مھر وي 
چنان بھ دل گرفتھ بودند كھ ھنگام كنارھگیري او از امپراطوري، تقریبا ھمھ مردم ھلند سوگواري  را

  . كردند

شارل، بھ پیروي از نظریھ مردم آن روزگار كھ وحدت دیني را براي آرامش و نیرومندي ھر ملتي واجب 
ھ سرگرم پیكار با فرانسھ و میشمردند، و از بیم آنكھ گسترش آیین پروتستان در پست بومان ارتش وي را ك

جنبش اصالح دیني قبل از قیام . آلمان لوتري بود بھ خطر اندازد، كلیسا را بھ آزردن پروتستانھا واداشت
ھاي لوتر و آناباتیستھا از آلمان،  ، اندیشھ١۵١٧ولي پس از سال ; لوتر، در ھلند چندان پیشرفتي نكرده بود

ھاي لوتر بھ زبان  نوشتھ. لزاس و فرانسھ بھ پست بومان راه یافتندو افكار تسوینگلي و كالون از ژنو و آ
ھلندي ترجمھ شدند، و مبلغان پر حرارتي افكار وي را در شھرھاي آنورس، گان، دوردرخت، اوترشت، 

ھاي لوتر بناي مخالفت نھادند، چنانكھ یكي از  راھبان فرقھ دومینیكیان با اندیشھ. زوئولھ، و الھھ پراكندند
امپراطور، كھ ھنوز جوان بود، . گفت حاضر است دندانھایش را در مراسم عشاي رباني حضور یابدآنان 

در ھمان سال، وي بھ ھمھ . ھاي لوتر را تحریم میكرد بھ اشاره پاپ، اعالناتي پخش كرد كھ خواندن نوشتھ
در نتیجھ صدور . كنندھاي ایالتي دستور داد كھ مفاد فرمان ورمس را درباره ھواداران لوتر اجرا  دادگاه

دو تن فرایار آوگوستینوسي بھ نام ھانري وو و یوھان  ١۵٢٣ھمین دستور بود كھ در روز اول ماه ژوئیھ 
ھانري، اھل زوتفن و نایب . اك را در فالندر آتش زدند و آنھا نخستین شھداي پروتستان پست بومان بودند

بھ زندان افتاد، فرار كرد، چندي بعد در  دیر آوگوستینوسي آنورس، كھ دوست و شاگرد لوتر بود،
این كشتارھا جنبش اصالح دیني را بیش از پیش ). ١۵٢۴(ھولشتاین دستگیر، و در آتش سوزانده شد 

  . گسترش دادند

اشتیاق . بھ رغم تفتیش مطبوعات، ترجمھ كتاب عھد جدید لوتر در ھلند، و بیش از آن در فالندر، منتشر شد
مسیحیت بھ صورت اولیھ امید بھ بازگشت قریبالوقوع مسیح و ایجاد اورشلیم نو، كھ مردم بھ بازگردانیدن 

این آرزو با . در آن حكومت و زناشویي و مالكیت خصوصي وجود نخواھد داشت، را در دلھا زنده كرد
 .درآمیخت)) عشق آزاد((ھاي مرام اشتراكي، چون برابري انسانھا، یاري متقابل، و حتي  پارھاي از جنبھ

ملخیور ھوفمان از امدن بھ  ١۵٣١در سال . آناباتیستھا در آنورس، ماستریشت، و آمستردام متشكل شدند
یوھان لیدني متقابال بھ دیدن او رفت، و اعتقادنامھ آناباتیستھا توسط او از  ١۵٣۴آمستردام آمد و در سال 

ز شھرھاي ھلند و فالندر آناباتیست تخمین میزنند كھ دو سوم جمعیت برخي ا. ھارلم بھ مونستر انتقال یافت
بروز قحطي جنبش آناباتیستھا را بھ شورش اجتماعي . در دونتر حتي شھردار بھ آناباتیستھا گروید. بودند

جنب و جوش آناباتیستھا در این ایالت : ((بھ او نوشت ١۵٣۴یكي از دوستان اراسموس در سال . مبدل كرد
بندرت شھري میتوان یافت . ھاي آتش زبانھ میكشد نان چون شعلھما را بھ شور آورده است، زیرا جنبش آ

نایبالسلطنھ ماري بھ امپراطور ھشدار داد كھ شورشیان قصد دارند اموال .)) كھ شعلھ آتش از آن برنخیزد
ھمھ نجبا، روحانیان، و اشراف بازرگان را چپاول كنند و غنایم خویش را متناسب با نیاز مردم در میان 

، یوھان لیدني نمایندگان خویش را براي رھبري شورش آناباتیستھا، كھ ١۵٣۵در سال . نمایند آنان تقسیم
شورشیان با بیباكي و از جان گذشتگي . در یك زمان از چند شھر عمده ھلند برخاست، بھ آنجا گسیل داشت

فرماندار، با . تندگروھي از آنان صومعھاي را در فریسالند غربي اشغال كردند و پایگاه خود ساخ. جنگیدند
لشكري مجھز بھ توپخانھ سنگین، پایگاه آنان را محاصره كرد، و ھشتصد تن از شورشیان با نومیدي تا دم 

ماه مھ تاالر شھر آمستردام را اشغال  ١١دستھ دیگري از آناباتیستھا در روز ) ١۵٣۵(مرگ جنگیدند 
دل و زبان آنان را ; رھبرانشان انتقال گرفتندساكنان شھر آنان را بیرون راندند و با سنگدلي از . كردند

  . بركندند و بھ روي چھره مردگان، و یا آناني كھ مشرف بھ مرگ بودند، افكندند

تفتیش افكار را در ھلند مستقر كرد و بھ مجریان آن اجازه داد كھ، حتي بھ بھاي انھدام آزادیھاي محلي، 
شورش آناباتیستھا و ھر جنبش دیگري را كھ با آیین كاتولیك مخالف است بھ شدت ھرچھ تمامتر سركوب 

یون اجتماعي و دیني ، وي بالانقطاع اعالناتي بر ضد انشعاب١۵۵۵تا  ١۵٢١در فاصلھ سالھاي . كنند
  . منتشر كرد
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انتشار یافت، اضمحالل امپراطور را نمایان كرد  ١۵۵٠سپتامبر  ٢۵بیپرواترین این اعالنات، كھ در روز 
  : و براي انقالب ھلند در زمان فرمانروایي فرزند امپراطور زمینھ مساعدي فراھم آورد

المپادیوس، اولریش تسوینگلي، مارتین بوتسر، كسي مجاز نیست كتاب یا نوشتھ مارتین لوتر، یوھانس اوكو
ژان كالون، و ھر بدعتگذار دیگري را كھ از كلیساي مقدس كاتولیك رانده شده است در كلیساھا، خیابانھا، 

ھیچ كس اجازه ندارد ... یا جاھاي دیگري طبع، استنساخ، نگاھداري، پنھان، خرید و فروش، و یا پخش كند
یا مجامع و انجمنھاي سري غیر ... ن دیگر كلیسا را نابود با بدانھا آسیب رساندشمایل مریم عذرا یا قدیسا

قانوني برپا كند، و یا در چنین مجامعي كھ بدعتگذاران نامبرده در آنھا تعلیم و تعمید میدھند و بھ زیان 
و گفتگو ما ھمھ غیر روحانیان را از بحث ... كلیساي مقدس و مصالح ھمگاني دسیسھ میچینند حضور یابد

مگر آنكھ االھیات ... یا خواندن و تعلیم و تفسیر علني یا مخفي این كتاب منع میكنیم)) كتاب مقدس((درباره 
ھمچنین ... یا دانشگاه شناختھشدھاي صالحیت آنان را تایید كرده باشد. را بھ نحو صحیح آموختھ باشند

... ده بپذیرد، بھ قرار زیر مجازات خواھد شداعالم میداریم ھر كسي كھ عقاید و نظریات بدعتگذاران نامبر
ھرگاه در عقاید خویش پافشاري نكند، در صورتي كھ مرد باشد با شمشیر سرش را از تن جدا خواھیم 

و در صورتي كھ در عقاید خویش پافشاري كند، در آتش ; كرد، و ھرگاه زن باشد زنده بھ گور خواھد شد
  ... ھر دو صورت، بھ نفع شاه ضبط خواھد شد معدوم خواھد گشت، و ھمھ اموال او، در

كسي مجاز نیست بھ كساني كھ بھ اتھام بدعتگذاري تحت تعقیبند یا بھ آن اشتھار دارند جا و پناه دھد، و یا 
ھر كسي از این دستور سر باز زند، بھ كیفرھاي نامبرده . براي آنان خوراك، آتش، و پوشاك فراھم كند

بشناسانند و [ بھ مقامات مربوط]ھ از وجود بدعتگذاران آگاھند، موظفند آنان را آنان ك... محكوم خواھد شد
ھر كھ چنین كسي را معرفي كند، در صورت ثبوت جرم، نیمي از دارایي محكوم بھ او داده ... تسلیم كنند
ارند براي آنكھ داوران، بھ بھانھ شدت كیفر، تبھكاران را بھ كیفرھایي سبكتر از آنچھ سزاو. خواھد شد

. كھ كیفرھاي یاد شده بدون كم و كاست باید درباره مجرمان اجرا شوند[ مقرر میداریم]محكوم نكنند، 
و كسي، در ھر مقامي كھ باشد، مجاز نیست براي ; داوران حق ندارند این كیفرھا را تعدیل كنند

این . تخفیف مجازات كندبدعتگذاران، تبعیدشدگان، و فراریھا از ما یا مقام دیگري طلب بخشش یا تقاضاي 
  . كیفرھا الزم االجرا، و دست بردن در آنھا خارج از صالحیت مقامات مدني و نظامي است

  . عالوه بر این، آنان كھ بھ فرو بومان سفر كاتولیك وفادار خواھند ماند

سیحیت صدور فرمان نومید كننده امپراطور ھلند و فالندر را میدان كارزار مسیحیت كھن با نوع تازه م
تن، كھ تقریبا  ٠٠٠,٣٠نزدیك بھ  ١۵۴۶بھ تخمین سفیر كبیر ونیز در دربار شارل پنجم، در سال . ساخت

ناظران محتاطتر شماره كشتھ ; ھمگي آناباتیست بودند، در نتیجھ اجراي فرمان امپراطور نابود شدند((
مورد آناباتیستھاي ھلندي در  دستگاه تفتیش افكار در. تن محاسبھ كردھاند ٠٠٠,١شدگان را در این سال 
  . كار خویش كامیاب شد

و گروھي از آنان بھ انگلستان گریختند و ; آن عده از آناباتیستھا كھ زنده مانده بودند از مقاومت دست شستند
زجر و . مقارن فرمانروایي ادوارد ششم و ملكھ الیزابت در جنبش پروتستان نقش فعاالنھاي ایفا كردند

  . ن رونق اقتصادي كشور، جنبش ھواداران مرام اشتراكي را خاموش كردشكنجھ، و ھمچنی

ولي پس از آنكھ طغیان آناباتیستھا فرو نشست، سیل ھوگنوھاي سرسختي كھ پیرو آیین كالوني بودند از 
اینان، با حرارت و سرسختي و اعتقاد بھ حكومت دیني، در دل . فرانسھ بھ ھلند و فالندر سرازیر شد

آیین كالوني، با بزرگداشت كار و فعالیت، . راه یافتند)) برادران ھمزیست((اي رازورانھ فرقھ وارثان سنتھ
احترام بھ دارایي و ثروت، و تضمین اصول نظام جمھوري، كھ پیش از حكومت خودسرانھ طبقھ بازرگان 

ر شھرھاي ، د١۵۵۵در سال . را ارضا میكرد، در میان طبقات مختلف مردم ھلند و فالندر گسترش یافت
سرانجام، پیروان . ایپر، تورنھ، واالنسین، بروژ، گان، و آنورس بھ انجمنھاي پیرو آیین كالوني بر میخوریم
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كالون بودند نھ آناباتیستھا یا ھواداران لوتر كھ در زمان فرمانروایي فرزند شارل پست بومان را از سلطھ 
  . ھاي اندیشھ نو در روزگار ما ساختند اسپانیا رھانیدند و ھلند را یكي از مھمترین گاھواره

، شارل پنجم از ھمھ آرزوھاي خویش، مگر آنكھ با تقدس بر بالین مرگ سرنھد، چشم ١۵۵۵بھ سال 
او امید خویش را بھ سركوبي پروتستانھاي آلمان و ھلند و فالندر، یا سازش دادن آیین پروتستان با . پوشید

ھمچنین آرزوي بھ ھم پیوستن كاتولیكھا و پروتستانھا،  كلیساي كاتولیك رومي در شوراي ترانت، و
فرانسویھا و آلمانیھا، و رھبري آنان در جنگ با سلیمان قانوني و تركان، كھ با تعرضات خویش سراسر 

زیادھروي وي در خورد و نوش و روابط جنسي، . جھان مسیحي را تھدید میكردند، از سر بیرون كرد
ھمگین فرمانروایي، كھ با انقالبات متوالي در آمیختھ بود، تندرستي وي را پیكارھاي جانكاه او، و بار س

وي، كھ در سي و سھ سالگي گرفتار زخم . مختل و سیاستش را ناكام گذاشتند و اراده وي را درھم شكستند
معده، در سي و پنج سالگي پیر و شكستھ، و در چھل و پنج سالگي بھ بیماریھاي نقرس، و تنگي نفس، و 

الل دستگاه گوارش، و لكنت زبان مبتال شده بود، نیمي از ساعات بیداري را با درد و رنج سپري اخت
ورم مفاصل انگشتان او را . میكرد، و تنگي نفس بیشتر شبھا وي را از خواب و استراحت باز میداشت

ھنگامي . گیرد پیمان امضا كرد بھ دست((چنان ناتوان ساختھ بود كھ بسختي میتوانست قلمي را كھ با آن 
آقاي : ((كھ كولینیي نامھ ھانري دوم را بھ او داد، شارل بسختي توانست آن را بگشاید، و بھ او گفت

دریاساالر، درباره من چگونھ میاندیشي من كھ بھ این سختني نامھ را میگشایم آیا ھمان شھسواري ھستم كھ 
حمیي كھ گاھي از او سر میزد و توحشي كھ شاید شقاوت و بیر)) با چابكي و تردستي نیزه پراني میكردم

او با نادیده گرفتن . ھنگام سركوبي پروتستانھاي ھلند بروز داد معلول درد و رنجي باشند كھ وي را میآزرد
وساطت فرزندش، كھ بعدھا بھ نام فیلیپ دوم بھ فرمانروایي رسید و چون پدر با سنگدلي و شقاوت حكومت 

او در . ھاي مزدور اسیري را كھ بھ سود فرانسھ جنگیده بودند از تن جدا كنندكرد، فرمان داد پاھاي آلمانی
  . ، ولي بھ موقع خود با دختران بیپناه ھمبستر شد)١۵٣٩(مرگ ھمسر دلبندش، ایزابل، سخت گریست 

ماه اكتبر  ٢۵، شارل سران ھلند و فالندر را براي شركت در مجمع عالي روز ١۵۵۵در پاییز سال 
نمایندگان نجبا و مقامات بلند پایھ ھفده . فیلیپ را نیز از انگلستان بھ این مجمع فراخواند احضار كرد و

والیت، در پناه سربازان مسلح، در تاالر پھناور دوكھاي برابان، كھ بر دیوارھاي آن فرشینھ كوبیده بودند، 
انرواي اورانژ و دشمن شارل پنجم، ھمچنانكھ بر شانھ ویلیام خاموش، فرم. در شھر بروكسل گرد آمدند

، )دوك ساووا(، امانوئل فیلیپر )نایب السلطنھ(ماري . آینده فرزندش، تكیھ زده بود، بھ تاالر اجتماع در آمد
پس از آنكھ . مشاوران امپراطور، شھسواران فرقھ پشم زرین، و افراد سرشناس فیلیپ را مشایعت میكردند

اي برخاست و، طي خطابھ مطولي كھ شارل را خوش آمد، ھمھ حاضران بھ جاي خود نشستند، فیلیبر از ج
اعالم داشت كھ امپراطور بھ دالیل طبي و فكري و سیاسي تصمیم گرفتھ است بھ نفع فرزندش از 

سپس شارل، كھ ھنوز بر شانھ فرمانرواي بلند قامت و خوبروي . فرمانروایي پست بومان كناره گیرد
خنان فیلیبر را تایید كرد، و چگونگي گسترش حیطھ فرمانروایي اورانژ تكیھ زده بود، بر پا ایستاد، س

خویش، و اینكھ ھمھ نیرو و توانایي خود را مصروف مسئولیتھاي ناشي از زمامداري كرده است، بھ 
اجمال، بھ حاضران یاد آور شد و خاطر نشان ساخت كھ در دوران فرمانروایي خویش نھ بار بھ آلمان، 

بار بھ ایتالیا، و چھار بار بھ فرانسھ، و دوبار بھ انگلستان و افریقا سرزده و یازده  شش بار بھ اسپانیا، ھفت
  :وي سپس بھ سخنان خویش افزود. بار با كشتي دریاھا را در نوردیده است

چون امروز ... در میان تجارب زندگیم واقعھاي... این چھارمین بار است كھ نزد شما بھ اسپانیا باز میگردم
ترك میگویم، بیآنكھ آرامشي را كھ مطلوب من بوده است پشت سر نھم، دردناك و اندوھبار كھ شما را 
  ... نبوده است

ولي با خستگي مفرطي كھ بھ من دست داده است دیگر مقدورم نیست مسئولیت حكومت را، بیآنكھ زیاني 
دقت و ممارستي كھ مسئولیت كشورداري مستلزم آن است، و خستگي ... بھ كشور رسد، بھ دوش كشم

است مفرط ناشي از آن، تندرستي مرا بر باد داده و برایم توانایي و قدرتي كھ الزمھ زمامداري 

pymansetareh@yahoo.com



فرزندم فیلیپ اكنون بھ سني رسیده است كھ میتواند بر شما .... و انسان مسئول خواھم بود... نگذاردھاند
  ...و امید راسخ دارم كھ او براي اتباع دلبندم فرمانرواي شایستھاي خواھد بود. حكومت كند

ھ حاضران دست داد كھ چون شارل، پس از اداي این سخنان، با رنج و محنت بر جایش لمید، چنان تاثري ب
ھمھ آنان گناھان، آزارھا، شكستھا، و ناكامیھاي مردي را كھ چھل سال، در سختترین شرایط زمان، براي 
وصول بھ مقاصدي كھ وي آنھا را درست تشخیص میداد تالش كرده بود، از یاد بردند و بسیاري از آنان 

فالندر منصوب شد و سوگند یاد كرد كھ قوانین و  فیلیپ رسما بھ فرمانروایي ھلند و. از فرط تاثر گریستند
شارل تاج و تخت اسپانیا، را با  ١۵۵۶در آغاز سال . حقوق سنتي و تاریخي این سرزمین را گرامي دارد

شارل عنوان امپرطور را براي خویش . ھمھ حقوق و مستملكالت آن در دو سوي جھان، بھ فرزندش سپرد
ولي چون فردیناند بھ این تصمیم . نوان را نیز بھ فرزندش ببخشدنگاه داشت، و بر آن بود كھ این ع

شارل  ١۵۵۶سپتامبر  ١٧در روز . این عنوان را بھ برادرش بخشید ١۵۵٨اعتراض كرد، وي بھ سال 
  . بندر فالشینگ را ترك گفت و رھسپار اسپانیا شد

VI -  ١۵۵٨-١۵١۶اسپانیا   

   ١۵٢٢- ١۵٢٠: كمونھاشورش  -١

بھ سود یا زیان ) ١۵۵٨- ١۵١٩(بھ امپراطور شارل پنجم ) ١۵۵۶- ١۵١۶(اینكھ ارتقاي شارل اول اسپانیا 
شارل كھ در فالندر چشم بھ جھان گشوده و در آن سامان . مردم این كشور بود مسئلھاي است شایان تعمق

تھ بود و بھ آداب و رسوم این سرزمین خو گرفتھ بود، و قبل از آخرین سالھاي عمرش با پرورش یاف
مسئولیت شاه در سنجش با وظایف امپراطور، كھ انقالب پروتستان و . روحیھ مردم اسپانیا آشنا نشد

كشاكش با پاپ، سلطان سلیمان قانوني، خیرالدین بارباروسا، و فرانسواي اول وي را بھ خود سرگم 
مردم اسپانیا از اینكھ دیدند نفوس و دارایي كشورشان در جنگھایي برباد میروند . ساختند، بسیار ناچیز بود

امپراطور چگونھ میتوانست سازمانھاي . كھ از مصالح آنان بسیار بھ دور است، زبان بھ شكایت گشودند
نیا را از دموكراسي نیمبندي شھري اسپانیا را كھ، قبل از تسلط فردیناند كاتولیك بر این دیار، اسپا

برخوردار ساختھ بودند و مردم اسپانیا شارل در نخستین سفرش بھ اسپانیا نتوانست محبوبیتي براي خویش 
با آنھ از زمان انتصاب وي بھ فرمنروایي اسپانیا بیست ماه میگذشت، ھنوز با زبان اسپانیایي . فراھم كند

نال خیمنث از نیابت سلطنت، مردم اسپانیا را، كھ بھ خاطر وي با خلع گستاخانھ كاردی. آشنایي نداشت
شارل در میان فالندریھا، كھ اسپانیا را . خدمات دیني و سیاسي گرانبھاي وي بدو دل سپرده بودند، آزرد

مردمي وحشي و محتاج ارشاد آنان میپنداشتند، بارآمد و در ھفده سالگي، كھ فرمانرواي مطلقالعنان اسپانیا 
  . این انگلھا را بھ عالیترین مقامات كشور گماشتشده بود، 

برخي از كورتسھاي ایالتي، كھ نجباي درجھ دوم بر آنھا نفود داشتند، اكراه خویش را از انتصاب بیگانھاي 
كورتس كاستیل از دادن عنوان شاھي بھ او سربا زد، و سپس با اكراه، . بھ فرمانروایي اسپانیا پنھان نكردند

این . ھ شارل با ھمكاري مادر دیوانھاش، خوانا، زمامداري كند، وي را شاه اسپانیا شناختو بھ این شرط ك
مخالفتھا بھ شارل آموختند كھ باید زبان اسپانیایي فراگیرد، در اسپانیا زیست كند، و دیگر مقامات اسپانیا را 

نروایي شارل بناي مخالفت كورتسھاي دیگر اسپانیا نیز، یكي پس از دیگري، با فرما. بھ بیگانگان نسپارد
مردم اسپانیا ھنوز از تحقیر وي بازنایستاده بودند كھ شارل شنید بھ امپراطوري برگزیده شده است . نھادند

كھ در آن زمان (چون از كورتس والیاذولیذ . و آلمانیھا او را براي تاجگذاري بھ كشور خویش میخوانند
، تقاضاي وي رد شد و چنان غوغایي در میان مردم افتاد كھ درخواست ھزینھ سفر كرد) پایتخت اسپانیا بود

سرانجام، شارل ھزینھ سفر خویش را از كورتس الكورونیا دریافت . نزدیك بود بھ جان شاه گزندي رسد
  . كرد و بھ سوي فالندر شتافت
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وي با مستقر كردن صاحبمنصبان قضایي در شھرھا براي حفظ مصالح خود، و با گماشتن مربي پیشین 
  . خود، كاردینال آدریان اوترشتي بھ نیابت سلطنت اسپانیا، خطر ناشي از غیبت خویش را سھ چندان ساخت

بمنصبان قضایي اھالي شورشي كمونھا صاح. كمونھاي اسپانیا یكي پس از دیگري سر بھ طغیان برداشتند
را از خود راندند، گروھي از نمایندگان را كھ ھزینھ سفر شارل را تصویب كرده بودند از پاي درآوردند 

نجبا . گرد آمدند، و متعھد شدند كھ بر اعمال و كردار شاه نظارت كنند)) كمون مقدس((در اتحادیھاي بھ نام 
)) اتحاد مقدس((در آویال دولت مركزي، بھ نام  و سران كلیسا و شھرنشینان نیز بھ شورشیان پیوستند و

و اعالم داشتند كھ شوراي سلطنت بدون توافق كورتسھا حق برگزیدن ) ١۵٢٠اوت (تشكیل دادند 
و شھرھا باید بھ ; نایبالسلطنھ را ندارد، ھیچ مقامي مجاز نیست بدون تصویب كورتسھا اعالم جنگ دھد

آنتونیو د آكونیا، اسقف . منتخب خود شارمندان اداره شوند جاي صاحبمنصبان قضایي، بھ دست شھرداران
از روحانیان زیر دستش رزمجویان انقالبي تشكیل داد، و . زامورا، آشكار نغمھ جمھوریخواھي ساز كرد
خوان د پاذیلیا، از نجیبزادگان تولدو، بھ فرماندھي شورشیان . درآمد اسقفنشین خویش را بھ شورشیان سپرد

ورشیان بھ فرماندھي او شھر تورذسیلیاس را تسخیر كردند، خواناي دیوانھ را بھ گروگان ش. برگزیده شد
گرفتند، و از او خواستند اعالمیھاي كھ بھ موجب آن شارل از فرمانروایي معزول، و خود وي ملكھ اسپانیا 

  . ولي او با ھمھ دیوانگش از امضاي اعالمیھ سرباز زد. میشد

براي سركوبي شورش نداشت، از شارل خواست كھ بیدرنگ بھ اسپانیا آدریان، كھ نیروي چنداني 
شارل بازنگشت، ولي . بازگردد، و شورش را معلول حكومت خود سرانھ و غیبت او از كشور خواند

سرانجام خود او با مشاورانش توانستند مخالفان را بپراكنند، و بدین سان زمینھ را براي بازگشت شارل بھ 
بھ نجبا ھشدار دادند كھ پیروزي شورشیان ھستي طبقھ توانگر را چون مقام سلطنت . دسلطنت مساعد سازن
این خطر ھم اكنون در كمین طبقھ توانگر، بود زیرا كارگران كھ مزد ثابت، كار . بھ خطر خواھد افكند

آورده ھاي كارگري در طول سالیان متمادي آنان را بھ ستوه  اجباري، و محرومیت از حق تشكل در اتحادیھ
در واالنس و آبادیھاي مجاور آن ،كارگران، كھ در . بود، در چند شھر قدرت را بھ دست گرفتھ بودند

این دیكتاتوري . ھاي كارگري برپا كردند متشكل شده بودند كمیتھ)) برادري اصناف((جمعیتي بھ نام 
رھا كھ ھنوز در آن دیار پرولتاریا، بر خالف معمول، حكومتي دیندار بود، چنانكھ بھ ھزاران تن از مو

میزیستند اخطار كرد كھ از غسل تعمید و مرگ یكي را برگزینند، و صدھاتن از آنان كھ حاضر نبودند 
در مایوركا، كارگراني كھ كارفرمایانشان آنان را بھ بردگي كشیده بودند، سالح بھ . تعمید گیرند كشتھ شدند

بایي را كھ نتوانستھ بودند از چنگ آنان بگریزند از پاي دست گرفتند، فرماندار شاه را برانداختند، و نج
بسیاري از شھرھاي اسپانیا خاوندان فئودال را از خود راندند و از پرداخت بھره مالكانھ سر باز . درآوردند

در مادرید، سیگوئنثا، و گواذاالخارا، حكومتھاي شھري تازه اشراف و نجبا را از مقامات دولتي . زدند
بر امالك نجبا، كھ )) اتحاد مقدس((در گوشھ و كنار، اشراف بھ دست مردم كشتھ شدند، و ; دبركنار كردن

اھالي كمونھا در ھمھ جا دست بھ تاراج بردند و كاخھاي نجبا را بھ . از مالیات معاف بودند، مالیات بست
اسر اسپانیا گسترش جنگ طبقاتي بھ سر. آتش كشیدند، و نجبا نیز بھ كشتار اھالي شورشي كمونھا پرداختند

  . یافت

شورشیان اسپانیا با گسترش ھدفھاي خود، كھ رسیدن بدانھا خارج از توانایي آنان بود، موجبات شكست و 
نجبا نیرویي گرد آوردند و دوش بھ دوش سربازان شاه با شورشیان . نابودي خویش را فراھم ساختند

خونریزي، حكومت كارگري آن را واژگون جنگیدند، واالنس را تسخیر، و پس از چند روز كشتار و 
در گرماگرم بحران، ارتش شورشیان بھ دو شاخھ متخاصم، بھ فرماندھي پاذیلیا و دون ) ١۵٢١(كردند 

شورشیان ھر والیتي مستقال و . نیز نفاق و جدایي افتاد)) اتحاد مقدس((و در ; پذروخیرون، منقسم گشت
خیرون بھ ارتش سلطنتي، كھ تورذسیلیاس و خوانا را . مھ دادندبدون ھمكاري با شورشیان دیگر نبرد را ادا

و ارتش ناتوان پاذیلیا در بیلیاالر تار و مار گشت و فرمانده آن ; از چنگ شورشیان خارج كرد، پیوست
، نجبا كشور را )١۵٢٢ژوئیھ (سرباز آلماني بھ اسپانیا بازگشت  ٠٠٠,۴ھنگامي كھ شارل با . كشتھ شد

در خالل جنگ داخلي، نجبا و توده كھ شارل شھرھا و اصناف را بآساني . ه بودندبراي او فتح كرد
شكست . فرمانبردار خویش ساخت، كورتسھا را بھ جاي خود نشاند، و خودسرانھ بر اسپانیا فرمان راند
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جنبش دموكراتیك كمونھا اسپانیا را چنان مرعوب ساخت كھ تا قرن نوزدھم با محرومیت خویش ساختند و 
شارل، با رفتار مدبرانھ حكومت خودسرانھ خویش را براي مردم اسپانیا تحمل پذیر ساخت، . برنیاوردنددم 

بزرگان اسپانیا را بھ گرد خویش آورد، و براي آنكھ بھ اسپانیایي روان و شیوا سخن بگوید، بھ آموزش 
زنده زنان، آلماني زبان گفتگو با شارل با اشاره بھ اینكھ ایتالیایي زباني برا. زبان مردم اسپانیا ھمت گماشت

دشمنان، فرانسوي زباني براي مكالمھ با دوستان، و اسپانیایي زبان مناسب براي مصاحبھ با آفریدگار 
  . است، مردم اسپانیا را خشنود و فریفتھ خویش ساخت

II -  پروتستانھاي اسپانیا  

كلیساي اسپانیا، با آنكھ ھوادار . مانده بودجز كلیسا، قدرتي كھ در برابر شارل ایستادگي كند در اسپانیا، ن
شارل نیز، چون فردیناند كاتولیك، تامین . سرسخت آیین كاتولیك بود، با سلطھ پاپھا مخالفت میورزید

استقالل كلیساي اسپانیا و رھایي آن را از سلطھ پاپھا وجھھ ھمت خویش قرار داد، در این راه تا بدانجا 
اسپانیا نیز چون فرانسھ براي تسلط . د كلیسا را بھ خویشتن اختصاص دادپیش رفت كھ انتصابات و عوای

شارل، در طول نیمي از دوران فرمانروایي خویش كھ . یافتن دولت بر كلیسا نیازي بھ اصالح دیني نداشت
در اسپانیا سپري شد، چنان تحت تاثیر اصیل آییني كلیساي اسپانیا قرار گرفت كھ در آخرین سالھاي 

واجبتر از سركوبي بدعتگذاري و ) جز حفظ قدرت خاندان ھاپسبورگ(ایي خویش كاري را فرمانرو
در روزگاري كھ پاپھا میكوشیدند تفتیش افكار را . انحراف از معتقدات كلیساي كاتولیك رومي نمیشمرد

گسترش آیین  او، كھ معتقد شده بود. تعدیل كنند، شارل تا دم مرگ از تقویت دستگاه تفتیش افكار باز نایستاد
پروتستان پست بومان را بھ آشوب و جنگ داخلي میكشاند، از ھیچ كوششي براي جلوگیري از رخنھ 

  . ھاي دیني نو بھ اسپانیا فروگذار نكرد اندیشھ

دستگاه . خشونت دستگاه تفتیش افكار اسپانیا در زمان شارل فرونشست، ولي حدود اختیار آن گسترش یافت
ھا را تفتیش میكرد و كتابھایي را كھ با معتقدات كلیساي كاتولیك رومي  و كتابخانھتفیتیش افكار مطبوعات 

این دستگاه بر روابط جنسي نیز نظارت میكرد و متخلفان را كیفر . ناسازگار مییافت طعمھ آتش میساخت
روي مقرراتي وضع كرد و تصدي مشاغل مھم را بھ )) پاكي خون((دستگاه تفتیش افكار براي حفظ . میداد

رازوران را نیز از چشم تیزبین خویش دور نداشت، زیرا گروھي از آنان مدعي ; مجرمان توبھ كار بست
بودند كھ گفتگوي فردي و مستقیم با خدا جایي براي حضور در مجامع كلیسایي نمیگذارد، و برخي از آنان 

داشت كھ ھماغوشي در واعظ غیر رسمي، پذرو رویث د آلكاراث، اعالم . در حال جذبھ بدگمان میكرد
و فرایاري بھ نام فرانثیسكو اورتیث میگفت كھ ھر وقت با عارفھ خوبرویي ; واقع پیوندي با خداست

ھمبستر میشود، حتي ھنگامي كھ تن برھنھ وي را بھ آغوش میكشد احساس نمیكند مرتكب خطاي جسمي 
كار با ایشان بھ نرمي رفتار كرد و دستگاه تفتیش اف. شده است، زیرا وجد و نشاط روحي بھ او دست میدھد

  . خشونت و شدت عمل خویش را براي پروتستانھاي اسپانیا نگاه داشت

در اسپانیا نیز چون اروپاي شمالي جنگ و ستیز پروتستانھا با مخالفان، پس از مناقشات عقیدتي بر سر 
و آزاداندیش كلیسا با معدودي از سران روشنفكر . چگونگي اصالح كلیسا، بھ شیوه اراسموس آغاز گشت

خیمنث و دیگران، قبل از آنكھ . اومانیستھایي كھ تبھكاري روحانیان را نكوھش میكردند دمساز شده بودند
ھاي لوتر ظاھرا  اندیشھ. شارل بھ اسپانیا درآید، بسیاري از مفاسد دیني را از دامان كلیسا زدوده بودند

یك تن آلماني را بھ جرم داشتن  ١۵٢۴در سال . نیا راه یافتھمراه اطرفیان آلماني و فالندري شارل بھ اسپا
یك نقاش فالندري را از آن روي كھ وجود برزخ و  ١۵٢٨تمایالت لوتري در واالنس محكوم كردند، و در 

فرانثیسكو دسان رومان را، كھ از قرار . ارزش آمرزشنامھ را انكار میكرد، تا پایان عمر بھ زندان افكندند
آتش زدند، و ھنگامي كھ وي در آتش جان میكند،  ١۵۴٢اسپانیایي پیرو لوتر بود، در  معلوم نخستین

برادرش . خوان دیاث، اھل كوئنكا، در ژنو بھ مذھب كالون گروید. تماشاگران پیكر وي را متالشي كردند
فت، بھ آلفونسو براي بازگردانیدن وي بھ آیین كاتولیك نزد او شتافت، و چون از تالش خویش نتیجھ نگر

در سویل، خوان خیل، كانن كلیساي جامع شھر، را چون بر ضد پرستش ). ١۵۴۶(دست خود وي را كشت 
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شمایل مذھبي، شفاعت براي مردگان، و لزوم بھ جاي آوردن كارھاي نیك براي نیل بھ رستگاري سخن 
. خاكستر كردند و پس از مرگ استخوانھایش را از گور درآوردند و; میگفت، یك سال بھ زندان افكندند

ھمكارش كونستانتینو پونثھ د ال فوئنتھ، كھ نظریات او را اشاعھ میداد، در سیاھچال دستگاه تفتیش افكار 
چھارده تن از یاران و ھمفكران او را، كھ چھار فرایار و سھ زن در میان آنان بودند، آتش . جان سپرد

د، و خانھاي را كھ محل اجتماع آنان بود با خاك زدند، بسیاري دیگر را بھ كیفرھاي گوناگون محكوم ساختن
  . یكسان كردند

دستگاه تفتیش افكار جمعیت نیمھ پروتستان دیگري را، كھ جمعي از نجباي بانفوذ و سران بلند پایھ كلیسا 
تقریبا ھمھ اعضاي این جمعیت بازداشت شدند، و چند تن را . در آن میان بودند، در والیاذولیذ كشف كرد

شارل پنجم، كھ در آن ھنگام در یوستھ بھ . استند از اسپانیا بگریزند دستگیر كردند و باز گردانیدندكھ میخو
سر میبرد، دستور داد گذشتي درباره دستگیر شدگان روا ندارند، توبھكاران را گردن بزنند، و كساني را كھ 

)) یكشنبھ تثلیث((بود بھ  كھ مصادف ١۵۵٩مھ  ١٢در روز . در عقیده خویش پایدارند در آتش بسوزانند
سیزده تن را كھ . چھارده تن از را در برابر جمعیتي كھ از خوشحالي در پوست نمیگنجیدند نابود كردند

توبھ كرده بودند سر بریدند، و آنتونیو داررثوئلو را كھ در عقیده خویش پا برجا بود، زنده آتش زدند، ھمسر 
او پس . كھ از جملھ توبھكاران بود بھ زندان ابد محكوم كردند بیست و سھ سالھ او، لئونور دثیسنروس، را

از آنكھ ده سال را در زندان گذراند، از توبھ خویش پشیمان شد و درخواست كرد او را نیز چون شوھرش 
در  ١۵۵٩اكتبر  ٨بیست و شش تن دیگر از محكومان را در روز . آتش زنند، و تقاضاي وي برآورده شد

نفري، كھ فیلیپ دوم در راس آنان بود، گرد آوردند و در آتش سوزانیدند، و ده  ٠٠٠,٢٠٠برابر جمعیت 
نامدارترین قرباني دستگاه تفتیش افكار اسپانیا بارتولومھ د كارانثا، اسقف اعظم تولدو و . تن را خفھ كردند

ي كاتولیك از رھبر كلیساي اسپانیا، بود وي ھنگامي كھ راھبي بیش نبود، براي دستگیري مخالفان كلیسا
شارل وي را بھ نمایندگي خویش در شوراي ترانت گماشت و براي شركت . ھیچ كوششي فروگذار نمیكرد

روزي كھ وي را بھ اسقفي اعظم برمیگزیدند . در مراسم زناشویي فیلیپ با ملكھ ماري بھ انگلستان فرستاد
ولي اندكي پس از انتخابات وي . اددر میاان انتخاب كنندگان تنھا خود وي بھ زیان خویش راي د) ١۵۵٧(

بھ این مقام، گروھي از پروتستانھایي كھ در والیادولیذ زنداني بودند گواھي دادند كھ بارتولومھ پنھاني با 
مكاتبات وي با خوان د والدس، مصلح دیني اسپانیایي كھ در ایتالیا میزیست، از ; آنان ھمكاري میكرده است

كانو، كھ از عالمان االھي با نفوذ و سرشناس اسپانیا بود، وي را بھ اعتقاد بھ و ملیكور ; پرده بیرون افتاد
  . متھم كرد) عقیده لوتر(رستگاري انسان بھ یاري ایمان 

ھنوز دو سالي از ارتقاي وي بھ شامخترین مقام كلیساي اسپانیا نمیگذشت كھ دستگیر و زنداني شد از 
ھاي گوناگون  ھفده سال وي را در بازداشتگاه. ر اسپانیا پي بردھمینجا میتوان بھ قدرت دستگاه تفتیش افكا
پاپ گرگوریوس . ھاي او را در تولدو و رم بدقت بررسي كردند زنداني ساختند، و در طول این مدت نوشتھ

وي را سنگین تشخیص داد، فرمان داد او وفاداري و سرسپردگي خویش را بھ )) مجرمیت((سیزدھم 
كارانثا حكمي . ارائھ داده بودند اعالم دارد، و پنج سال وي را از مقامش بركنار كرد شانزده اصلي كھ بھ او

ولي ; راكھ درباره وي صادر شده بود با فروتني گردن نھاد و خویشتن را براي تحمل كیفر آماده ساخت
  ). ١۵۶٧( .درد و رنج زندان و خواري و زبوني چنان وي را ناتوان ساختھ بودند كھ پنج ھفتھ بعد درگذشت

، نزدیك بھ ١۶٠٠تا  ١۵۵١در فاصلھ بین سالھاي . با مرگ وي جنبش پروتستان در اسپانیا خاموش شد
مردم اسپانیا، . را بھ اتھام تمایل بھ آیین پروتستان در اسپانیا نابود كردند) یعني سالي چھار تن(دویست تن 

آیین كاتولیك با ; اي كاتولیك رومي گرد آمدندكھ كینھ مسلمانان و یھودیان را بھ دل گرفتھ بودند، در كلیس
احساسات میھنپرستانھ درآمیخت، و دستگاه تفتیش افكار بآساني توانست، در طول عمر یكي دو نسل، مردم 

  ١۵۵٨- ١۵۵۶: امپراطور در میگذرد- IIIاسپانیا را 

رگوس بسیاري از در بو. شارل پنجم از آخرین سفر خود بھ اسپانیا بازگشت ١۵۵۶سپتامبر  ٢٨در روز 
مالزمانش را پاداش داد و ترك گفت، و با دو خواھرش ماري، ملكھ پیشین مجارستان، و الئونورا، بیوه 
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خواھرانش، كھ ظاھرا تنھا كساني بودند كھ ھنوز بھ او مھر میورزیدند، تصمیم . فرانسواي اول، وداع كرد
انیا چنین اجازھاي نمیداد، در نزدیكي صومعھ ولي چون قوانین اسپ; گرفتند با او در صومعھاي اقامت كنند

  . برادرشان مسكن گزیدند

شارل پس از تحمل مراسم و تشریفات چندي در راه، سرانجام بھ دھكده خواندیلیا در دره پالسنثیا، در 
دویست كیلومتري غرب مادرید، رسید و چند ماھي را در آنجا بھ سر آورد تا اقامتگاھي كھ براي او در 

اقامتگاه او، بھ جاز . ، در ده كیلومتري خواندیلیا، ساختھ میشد بھ اتمام رسد)قدیس یوستوس(وستھ صومعھ ی
راھبان از اینكھ دیدند چنین . حجره رھباني، كاخي بود كھ پنجاه تن از خادمان وي را در خود جاي میداد

د كھ وي خویشتن را تابع مھمان بزرگواري در دیر آنان مسكن گزیده است شادمان شدند، ولي چون دریافتن
شارل در اینجا نیز چون زمان فرمانروایي خویش . مقررات و انضباطات رھباني نمیداند دل آزرده گشتند

وي چندان در خوردن املت، ساردین، سوسیس استرمادورا، قیمھ . در خورد و نوش زیادھروي میكرد
و زیادھروي میكرد كھ پزشكان مارماھي، كبكھاي برگزیده، خروسھاي اختھ فربھ، و شراب و آبج

  . مخصوصش ناگزیر شدند براي جلوگیري از عوارض پرخوري داروي ضد اشتھا بھ او تجویز كنند

ھاي فرزندش را میخواند  شارل بھ جاي آنكھ وقتش را با مناجات و خواندن اوراد و مزامیر سپري كند، نامھ
در آخرین سال عمرش . ري وي را راھنمایي میكردو بدانھا پاسخ میداد و در مسائل جنگي و دیني و زمامدا

كنند، و از اینكھ اجازه )) ریشھكن((فرمان داد كھ ھرگونھ بدعت را . تعصب بیرحمانھاي بھ او دست داد
دستور داد ھر زني را كھ بھ فاصلھ دو . داده بود لوتر در شوراي ورمس از چنگ وي بگریزد پشیمان بود

وصیتنامھ خویش را اصالح كرد تا . ضرب صد تازیانھ مجازات كنند تیررس از صومعھ دیده میشود بھ
اینھا را نباید صرفا . بار مراسم قداس بھ جاي آورده شود ٠٠٠،٣٠پس از مرگش براي آرامش روح او 

  . معلول پیري او دانست، زیرا ممكن است او از جنون مادر بھرھاي برده باشد

 ٢١(ب سوزاني درآمیخت، و در طول یك ماه قبل از مرگش ، بیماري نقرس شارل با ت١۵۵٨در ماه اوت 
فیلیپ بقایاي جسد  ١۵٧۴در سال . ، وي را با رنج و عذاب مرگ دست بھ گریبان ساخت)١۵۵٨سپتامبر 

  . وي را بھ اسكوریال حمل كرد و در زیر بناي یاد بود پرشكوھي بھ خاك سپرد

لیا را آرام ساخت، اما بھ بھاي ده سال جنگ و او ایتا. براي مردم ثمري جز شوربختي بھ بار نیاورد
رنسانس ایتالیا با سلطھ سیاسي این مرد . خونریزي خانمان برانداز و فرمانبرداري ایتالیا و پاپ از اسپانیا

ولي از این فرصت براي عقد . او فرانسوا را مغلوب و اسیر ساخت. كج سلیقھ در خاموشي فرو رفت
سلطان سلیمان قانوني را از وین پس راند و . تن را حفظ كند استفاده نكرد پیماني كھ آبرو و جان صدھزار

خاندان ھاپسبورگ را بھ قدرت رساند، ولي . دست خیرالدین بارباروسا را از دریاي مدیترانھ كوتاه كرد
. لورن را از دست داد و بورگوني را بھ دشمن سپرد. امپراطوري خویش را متالشي و ناتوان كرد

ان آلمان تشبثات وي را براي حفظ قدرت امپراطوري در آن سامان خنثا كردند، و از امپراطوري فرمانروای
شارل از . مقدس روم جز بناي لرزان و پوسیدھاي، كھ بھ دست ناپلئون فرو ریخت، اثري برجاي نماند
ر اتخاذ كرد سركوبي پروتستانھاي آلمان بازماند، و شیوھاي كھ براي سركوبي پروتستانھاي ھلند و فالند

او شھرھاي آلمان را، كھ از آزادي و رونق اقتصادي . فرزند وي را وارث سرنوشت دردناكي ساخت
  . برخوردار میشدند، در سرپنجھ فئودالیسم پوسیده و مرتجع گرفتار ساخت

; بودھاي نو و نیروي تحرك سرآمد ھمھ ملتھاي اروپا  روزي كھ وي بھ آلمان گام نھاد، ملت آلمان با اندیشھ
و روزي كھ از فرمانروایي كناره گرفت، ملت آلمان از نظر فكري و رواني چنان فرسوده و ناتوان شده 

در آلمان و ایتالیا سیاست وي یكي از . بود كھ تا دویست سال نتوانست از رخوت برھد و قد برافرازد
وجبي جز اقدامات وي عوامل رخوت و انحطاط بود، ولي انھدام آزادي و نیرومندي شھرھاي اسپانیا م

او بھ جاي آنكھ كاترین آراگوني را بر آن دارد كھ در برابر آرزوي ھنري بھ داشتن وارث ذكور . نداشتند
سر تسلیم فرود آورد و بدین سان از بروز شكاف در بین انگلستان و كلیساي كاتولیك رومي جلوگیري كند، 

  . تان از كلیساي رم انجامیدپاپ را بھ اقداماتي واداشت كھ بھ جدایي كامل انگلس
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چون كوتاھیھا و اشتباھات شارل و نتایج ناگوار آنھا را بھ یاد میآوریم، روح تاریخگرایي ما حكم میكند كھ، 
او تواناترین فرمانرواي . با توجھ بھ محیط فكري او و فریبكاریھاي زمان، از خطاھاي وي درگذریم

با شھامت و بیباكي با تغرنجترین و ریشھدارترین مسائل و روزگار خویش بود، اما تنھا از این جھت كھ 
  . و سرانجام ھمین مشكالت مرد بزرگ و توانایي چون او را از پاي درآوردند; مشكالت آن روزگار درافتاد

در دوران دراز فرمانروایي شارل بھ دو پدیده تاریخي برمیخوریم كھ سرانجام سیماي اروپا را دگرگون 
  . كردند

شارل در این پدیده ; ھا رشد ملي گرایي در زیر لواي فرمانروایان مستقل محلي است یكي از این پدیده
آلمان . پدیده دیگر انقالب دیني است كھ از آزادیخواھي و عالیق خاص ملتھا ریشھ گرفت. سھمي نداشت

، و فالندر بھ مناطق آلمان جنوبي، سویس، ھلند; شمالي و كشورھاي اسكاندیناوي بھ آیین لوتر گرویدند
و ایرلند، فرانسھ، ایتالیا، اسپانیا، و پرتغال بھ پاپ دورافتادھاي ; كاتولیك و پیرایشگري كالوني را برگزید

دیري نگذشت كھ پراكندگي ناشي از این دو پدیده جاي خود را بھ . كھ عمال قدرتي نداشت وفادار ماندند
عالیق اقتصادي ; روپا بیش از پیش بھ یكدیگر نزدیك شدندملتھاي آزاد و مغرور ا. وحدت و یگانگي سپرد

و جنگھا و سیاستھا و قوانین و ادب ھنري كھ ھمبستگي ملتھا پدید آورد خود داستاني ; آنان را بھ ھم پیوست

  فصل بیست و نھم اروپایي كتاب سوم بیگانگان بر دروازه . شنیدني است

  

  وحدت روسیھ 

١- ١٣٠٠۵٨۴  

I  - مردم  

قسمت بیشتر شمال آن سرزمین توسط سھ كشور شھر خود مختار . روسیھاي وجود نداشت ١٣٠٠در سال 
ایاالت باختري و جنوبي آن دست نشانده كشور لیتواني . بھ نام نووگورود، ویاتكا، وپسكوف اشغال شده بود

ھمھ دم از  در سمت خاور، امیرنشینھاي مسكو، ریازان، سوزدال، نیژني نووگورود، و تور. بودند
  . خودمختاري میزدند و فقط در مورد فرمانبرداري از اردوي زرین تا تارھا با یكدیگر اتفاق داشتند

ھاي  وجھ تسمیھ اردوي زرین از اینجاست كھ باتوخان، نوه چنگیزخان، ستاد سپاه خود رادر زیر خیمھ
ارتگر پس از آنكھ روسیھ جنوبي و این آسیاییھاي مھاجم و غ. ھاي طالیي تشكیل میداد گنبدي شكلي با قبھ

ھاي رود  آسیاي باختري را بھ تصرف در آوردند، پایتخت خود را شھر سراي، واقع در كرانھ یكي از شعبھ
اردوي زرین آذوقھ خود را نیمي از راه . ولگاي سفال، قرار دادند و امیران روسیھ را باجگزار خود كردند

ھاي فرمانروا ھمھ مغول، و  خانواده. كشاورزي بھ دست میآوردچوپاني و خانھ بھ دوشي و نیمي از راه 
نام تاتار از قبایل تاتا، ساكن فالت گوبي، كھ از قرن نھم باعث روان شدن سیل . بقیھ مردم بیشتر ترك بودند

نتایج عمداھاي كھ از این استیالي طوالني مغولھا در . مغولھا بھ سوي باختر شده بود، گرفتھ شده است
حكومت مستبدانھ دوكھاي مسكو، وفاداري : ھ حصول پیوست بیشتر جنبھ اجتماعي داشت، مانندروسیھ ب

بردھوار توده مردم نسبت بھ امیران و شاھزادگان خود، پایین بودن مقام زن در جامعھ روسي، و باالخره 
، برقراري سازمانھاي نظامي و مالي و قضایي كشود روسیھ طبق اصول روشھاي معمول قوم تاتار

استیالي تاتارھا در واقع كوشش روسیھ را براي ھمردیف شدن با كشورھاي باختري اروپا مدت دو قرن بھ 
  . تاخیر انداخت
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مردم روسیھ سختترین شرایط زندگي را با بردباري و سكوت تحمل میكردند، مگر آنگاه كھ در عین رنج و 
ا مردمي خشن، سنگدل، نادرست، مكار، دشمنانشان ایشان ر. محرومیت دل بھ آوازخواني خوش میساختند

بي شك رنج زندگي و ناسازگاري اقلیم آنھا را مردمي خشن و درشتخوي بار ; و پرخاشجو میشناختند
میآورد، اما بردباري و خوشرویي و دوست مسلكي و مھمان نوازي فطریشان بخوبي جبران آن ھمھ را 

روسھاي نخستین با پیروي از . میدانستند)) ره زمیننمك سف((میكرد، تا جایي كھ این مردمان خود را بحق 
از جملھ كیفرھاي معمول ; قوانیني وحشیانھ و تحمل كیفرھاي ھولناك راه خود را بھ سوي تمدن باز كردند

; اگر زني شوھرش را میكشت، او را تا گردن در خاك میكردند تا جان دھد: ایشان بنا بھ روایت چنین است
و قلب سازان را با فروریختن فلز مذاب در حلقومشان ; فسھاي آھني میسوزاندندجادوگران را زنده در ق

روسھا نیز مانند ھمھ مردماني كھ باسختیھاي اقلیمي سرد دست بھ گریبان بودھاند نوشابھ . كیفر میدادند
 نیز براي گرم كردن; و حتي گاھي خود را مست الیعقل میساختند; الكلي بھ مقدار زیاد مصرف میكردند
و حمام آب گرم را بسیار دوست داشتند، تا آنجا كھ از اغلب ; بدن خود غذاھاي پر ادویھ میخوردند

گرچھ، بھ موجب عقاید دیني، زن برگزیدھترین وسیلھ . اروپاییھاي ھمزمان خود بیشتر استحمام میكردند
د را از انظار افسونگري ابلیس شناختھ میشد، و از این رو ملكف بود كھ ھیكل و موي ھوسانگیز خو

پوشیده بدارد، اما در مقابل قانون با مرد برابري داشت و حتي میتوانست آزادانھ در سرگرمیھاي عمومي یا 
رقص، كھ حرام شمرده میشد، شركت كند كلیساي روسي بھ كاربستن دستورھاي سخت اخالقي را اكیدا 

شاید بتوان گفت كھ این . بودخواستار بود و رابطھ زناشویي را در مدت روزه بزرگ ممنوع كرده 
سختگیري بدان منظور بوده است كھ مردم را از زیاده روي در تنھا لذتي كھ برایشان باقي مانده بود باز 

دختر از . ازدواج با تصمیم و نظر پدر و مادر ترتیب داده میشد و درسنین بسیار پایین انجام میگرفت. دارد
مراسم ازدواج بسیار پیچیده و . غ و آماده زفاف بھ شمار میآمددوازدھسالگي و پسر از چھاردھسالگي بال

  . آمیختھ با نمایشھاي نمادین باستاني و جشن و سور بود

طي این مراسم، عروس میبایست در سكوت حجبزدھاي باقي بماند تا بعد نوبت انتقامش برسد و فرداي شب 
معموال زنان در ترم طبقھ باالیي . دھد زفاف مدرك و نشاني از باكره بودن خود بھ مادر شوھرش ارائھ

  . پدر در خانواده خود مانند تزار روسیھ داراي اقتدار مطلق بود. خانھ و جدا از مردان زندگي میكردند

در خانھ، . ایمان دیني و محرومیت در زندگي مادي را مقدمھاي براي رسیدن بھ نعمتھاب بھشتي میدانست
اي انجام دعاھاي روزانھ اختصاص میدادند و آن را با شمایل قدیسان بھ ھر اندازه كھ بود، اطاقي را بر

ھر تازه وارد با نزاكت، قبل از سالم كردن بھ میزبانان خود، ابتدا بھ این تمثالھا احترام . تزیین میكردند
وگري، دعاھا را، مانند اوراد جاد. زنان با ایمان بھ ھر جا میرفتند، تسبیحي با خود ھمراه داشتند. میگذاشت

، متعلق بھ قرن شانزدھم، )كتاب خانواده(و چنانكھ در رسالھ مشھور دوموستروي ; از بر زمزمھ میكردند
آمده است كھ اگر شخص براي مدت سھ سال دعاي مخصوصي را ھر روز ششصد بار میخواند، روح اب 

لي از پارھاي در عین حال، این دین پر از خرافات خا. وابن و روح القدس در وجودش حلول مییافت
)) مسیح دوباره زنده شد((در صبح روز عید قیام مسیح مردم با عبارت شادیبخش . لطایف و زیباییھا نبود

و ھنگام فرا رسیدن آن، ھر آدم ; در پرتو این امید، مرگ تا حدي آسانتر مینمود. بھ یكدیگر سالم میگفتند
ه خاطر میساخت، یك یا دو نفر از غالمانش پاكیزھخویي قرضھاي خود را میپرداخت، طلبكارانش را آسود

را آزاد میكرد، و صدقھ بھ مستمندان و بھ كلیسا میداد تا نفس واپسین را با رجاي واثق بھ درك زندگي 
  . جاودان از سینھ برآرد

كلیساي روسي، با سعي تمام، این ایمان را، بھ كمك معماري، نقاشیھاي دیواري، تمثالھاي مذھبي، 
ثر، مراسم مسحور كننده كلیسایي، و ھمسراییھاي پرھیبتي كھ گویي از نھانترین اعماق ھاي مو موعظھ

ھمچنین كلیسا براي دولت سازماني بسیار . روح یا شاید معده شان بیرون میآمدند، تحریك و تقویت میكرد
یھا، و مفید و حیاتي بود و خدماتش در راه آموختن سواد، اشاعھ دستورھاي اخالقي، جلوگیري از كجرو

ھا  صومعھ. نگاھداري نظام اجتماعي ھمواره مورد تشویق و تقدیر سخاوتمندانھ دولت قرار میگرفت
بھ دست قدیس سرگیوس تاسیس شده بود، در  ١٣٣۵صومعھ تثلیت، كھ در سال . فراوان و بزرگ بودند
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موقوفي آن را  عده دھقاناني كھ زمینھاي ١۶٠٠طي زمان بھ اندازھاي اھمیت و وسعت یافت كھ در سال 
  . كشت میكردند بھ صدھزار نفر رسید

مثال بعضي ; ھا نیز، بھ رسم معمول روسھا، از بینوایان و مستمندان دستگیري میكردند در عوض، صومعھ
در یك سال قحطي، صومعھ ولوكوالمسك روزانھ تا ھفت . از آنھا روزي چھار صد نفر را غذا میدادند

)) پاپاھا((این . وگند تجرد یاد میكردند، لیكن كشیشھا مجبود بھ ازدواج بودندراھبان س. ھزار نفر را غذا داد
مطرانھاي مسكو از بسیاري جھات . اغلب بیسواد بودند، ولي از این جھت كسي برآنھا خرده نمیگرفت

راه اینھا اشخاصي بودند كھ سیم و زر خود را در . الیقترین و با سوادترین افراد نسل خود بھ شمار میآمدند
قدیس آلكسي چون بھ . حفظ دولت بھ خطر میانداختند و امیران را بھ استقرار وحدت ملي تشویق میكردند

كلیساي ). ١٣۵۴١٣٧٠(مقام اسقفي شھر مسكو رسید، در عمل فرمانرواي سراسر كشور روسیھ شد 
ن مردمي عسرت روسي با ھمھ اشتباھاتش كھ شاید غیرقابل اجتناب بودند در این دوران تحول، و در میا

  . كشیده و عاصي از سختیھاي زندگي، بھ عنوان تنھا عامل تمدنبخش، بھ خدمت خود ادامھ میداد

كلیساي روسي تصمیم شوراي فلورانس را دایر بر ائتالف مسیحیت یوناني و رومي  ١۴۴٨در سال 
سال بعد كھ  و پنج; نپذیرفت و استقالل خود را از تقلید بطرك امپراطوري روم شرقي اعالم داشت

یك راھب  ١۵٠۵در سال . قسطنطنیھ بھ دست تركھا افتاد، مسكو مركز مطران نشین فرقھ ارتدوكس شد
بدان كھ فرمانروایي ھمھ عالم مسیحیت اكنون تنھا در دست : ((غیرتمند بھ امیر بزرگ مسكو چنین نوشت

م چھارمي ھرگز وجود نخواھد دیگر رو. توست، زیرا دو كشور روم پیشین از میان بزحمت پایداري میكند
كلیسا تقریبا تنھا پشتیبان و مشوق دانش .)) یافت و امپراطوري مسیحي تو براي ھمیشھ برقرار خواھد ماند

ھاي  ترانھ. بھترین نوع ادبیات، نانوشتھ میماند. و ھنر بود، و در نتیجھ بر آنھا حكومت مطلق داشت
گر میرسیدند، ھمھ از عشقھا، و عروسیھا، غمھا و فصلھا، عامیانھ، كھ سینھ بھ سینھ از نسلي بھ نسل دی

ھا و سرودھایشان از قدیسان محبوب  ھمچنین در قصیده. اعیاد مذھبي، و یا مرگ عزیزان حكایت میكردند
و پھلوانان باستاني و سرگذشتھاي بزرگ افسانھاي، مانند كارھاي سادكو بازرگان شھر نووگورود، یاد 

ھا و سرودھا و آوازھاي دیني را  از دھكدھاي بھ دھكده دیگر میرفتند و این ترانھ كورھا و افلیجھا. میشد
ھا بودند و موضوع آنھا ترویج  آثار نوشتھ شده عموما متعلق بھ راھبان و در انحصار صومعھ. میخواندند

  . دین بود

كار این بود كھ روي روش . در آن احوال، راھبان بودند كھ كشیدن تمثال را بھ مرحلھ ھنري كامل رساندند
لتھ چوبي چھار گوشي، كھ گاھي نیز از پارچھ پوشیده شده بود، مادھاي ژالتین مانند میمالیدند و بر سطح 

آنگاه قشر نازكي ; آن طراحي میكردند و داخل طرح را با رنگھاي آمیختھ با سفیده تخم مرغ رنگ میزدند
ھا در  انتخاب موضوع پرده. فلزي قرار میدادند از روغن جال بر سطح پرده میكشیدند و آن را در قابي

  . اختیار كلیسا بود

ھاي موزاییك بیزانسي ساختھ میشدند، و گاھي مرجع این تقلید بھ  صورتھا و ھیكلھا بھ تقلید از نمونھ
نام سازنده (از بھترین نقاشیھاي دیني این دوره میتوان مسیح تاجدار . نقاشیھاي ھلنیستي اسكندریھ میرسید

در كلیساي جامع صعود مریم عذرا واقع در مسكو، ورود مسیح بھ اورشلیم از كارھاي ) مشخص نیست آن
روبلیوف و . مكتب نووگورود، و پرده تثلیث مقدس اثر آندري روبلیوف راھب را در صومعھ تثلیث نام برد

قي گذاردند كھ استادش تئوفانس یوناني فرسكوھایي درشھرھاي والدیمیر، مسكو، ونووگورود از خود با
ولي گذشت زمان اكنون ; بیشتر بھ سبك شمایلھاي بیزانسي، و نیز از جھاتي شبیھ بھ آثار ال گركو، بودند

  . كار خود را با آنھا كرده است

ھر فرمانرواي روسي براي نشان دادن شكوه دستگاه خود، و در عین حال آسوده ساختن وجدان خویش، 
قالبھا و نقشھاي گوناگون از . ي میكرد یا موقوفھاي بھ آنھا میبخشیداقدام بھ ساختن صومعھ یا كلیسای

ارمنستان، ایران، ھندوستان، تبت، مغولستان، ایتالیا، و اسكاندیناوي بھ ھم جمع آمده و، در زیر سلطھ 
این كلیساھا عموما داراي نمایي . میراث ھنر بیزانس، معماري كلیساي روسي را بھ وجود آورده بودند
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ھاي پیازي شكل در اطراف كھ بھ طرز  و تماشاییند، با گنبدي طالیي در میان و گنبدچھمختلط 
پس از سقوط قسطنطنیھ . ھوشمندانھاي تعبیھ شدھاند و بخوبي از نفوذ باران و برف جلوگیري میكنند

 ورانده شدن تاتارھا، روسیھ از زیر سلطھ ھنر بیزانسي و مشرق زمین بیرون آمد، و كم كم، با نفوذ
  . روشھاي ھنري اروپاي باختري، ھنر اسالوھا دستخوش تغییراتي شد

این دختر، كھ زوئھ پاالیولوگوس نام . دختر برادر آخرین فرمانرواي امپراطوري را بھ عقد خود در آورد
وي چند تن از دانشمندان . در رم پرورش یافتھ و بھ سبك ھنري دوره ابتدایي رنسانس خوگرفتھ بود. داشت

شاید بھ تلقین او بود كھ ایوان سوم . را ھمراه خود بھ روسیھ برد و ایوان را با ھنر ایتالیا آشنا ساختیوناني 
بھ سوي غرب فرستاد تا گروھي از ھنرمندان ایتالیایي را بھ مسكو  ١۴٧۴نخستین ھیئت روسي را در سال 

ھاي مختلف  تعدادش در رشتھریدولفو فیراوانتھ از اھالي بولونیا، كھ بھ سبب مھارت و اس. دعوت كنند
ھیئت روسي در یورشھاي بعدي خود باز . یافتھ بود، این دعوت را پذیرفت)) ارسطوي زمان((ھنري لقب 

ھمین . ھنرمنداني چون پیترو سوالریو، آلویزیو نووي، و چندین دیگر را راضي كردند و بھ مسكو بردند
  . اختندایتالیھا بودندكھ با كمك و دسترنج كرملین را از نوس

، یوري دولگوروكي با كشیدن دیواري بھ دور خانھ ییالقي خود، كھ در محل تالقي دو ١١۵۶در سال 
) قلعھ(این كرمل . رودخانھ واقع شده و داراي موقعیت سوق الجیشي بود، شھر مسكو را بنیان گذاشتھ بود

یم و چوب با گذشت زمان، آن محوطھ وسعت یافت و درون دیوارھاي ضخ. نخستین صورت كرملین بود
. ایوان سوم تصمیم گرفت كھ كرملین را از نو بسازد. بلوطي آن كلیساھا و كاخھا سربھ آسمان كشیدند

و در ; ) ١۴٧۵١۴٧٩(ظاھرا فیراوانتھ كلیساي جامع قدیمي صعود مریم عذرا در كرملین را از نو ساخت 
طرح . ا بھ جا میآوردندھمین مكان مقدس بود كھ از آن پس تزارھاي روسیھ مراسم تاجگذاري خود ر

بعد معماراني كھ از شھر پسكوف آمده . اصلي بنابیزانسي بود و زینتھا و نقش و نگارھاي ایتالیایي داشت
آلویزیو نووي ). ١۴٨۴١۴٨٩(بودند كلیساي جامع كوچك عید بشارت را در ھمان محوطھ بنا نھادند 

سوالریو و ). ١۵٠٩-١۵٠۵(ملین بنا كرد ایتالیایي چندي بعد كلیساي جامع ملك مقرب را در داخل كر
دیگران دیوار تازھاي با آجر قرمز رنگ، بھ شیوه كاخ سفورتسسكو در میالن، بھ گرد آن كشیدند 

از این مقر چند معبدي، این مركز اتحاد و تراكم قدرت دولتي و دیني، بود كھ امیران ). ١۴٨۵١۵٠٨(
بازرگانان و دھقانان سراسر كشور بسط دادند و، با خون نامور و مطرآنھافرمانروایي خود را بر اشراف و 

  . و استخوان و ایمان دیني، یكي از نیرومندترین امپراطوریھاي تاریخ را بنا نھادند

II -امیران مسكو  

مسكو دھكدھاي گمنام بود، تا آنكھ در اواخر قرن سیزدھم دانیل آلكساندروویچ زمینھاي اطرافش را توسعھ 
تاریخ گذشتھ نشان میدھد كھ سبب اصلي رشد این . ورت امیرنشین كوچكي در آوردداد و آن را بھ ص

شھر، موقعیت آن در كنار رودخانھ قابل كشتیراني مسكو بود كھ با فواصل خاكي و كوتاھي از سمت خاور 
یوري دانیلوویچ، پسر دانیل و امیر مسكو، بھ . بھ ولگا، و از جنوب و باختر بھ دنیپر مربوط میشد

از طرف دیگر، . رنشین ھمسایھ خود سوزدال و پایتخت پر ثروت آن والدیمیر چشم طمع دوختھ بودامی
مسكو . بر سر این جایزه، میان مسكو و تور جنگ در گرفت. میخائیل، امیر تور، نیز ھمین نقشھ را داشت

  . غلبھ كرد، و میخائیل كشتھ شد و بھ شمار قدیسان در آمد

مھیندوك ((و )) امیر بزرگ مسكو((ول، برادر و جانشین یوري، دو لقب ایوان ا; مسكو توسعھ یافت
  . را بر نام خود افزود)) والدیمیر

ایوان اول، كھ از طرف خان تاتار مامور وصول خراجھا بود، كمتر از آنچھ جمع آوري میكرد تحویل 
) كیسھ پول(قب كالیتا وي بر اثر این حرص و مالدوستي ل. خزانھ خان میداد، و از این راه دولتمند شد

در ھنگام . ولي مدت سیزده سال امیرنشینھا را از خطر یورشھاي قوم تاتار در امان نگاه داشت; یافت
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). ١٣۴١(مرگ، مانند راھبان، موي میان سرش گرد تراشیده شده، و بخور تقدس جسدش را فرا گرفتھ بود 
ري را از پدر بھ ارث برده بود، دعوي كھ ذوق باجگی)) سیمئون گردنفراز((پسرش سیمئون، ملقب بھ 

ولي اینھا ھمھ نتوانست . خواند)) امیر بزرگ سراسر روسیھ((فرمانروایي بر كلیھ ایاالت داشت و خود را 
ایوان دوم فرمانروایي مھربان و صلحجو ). ١٣۵٣(از مرگ وي بر اثر بیماري طاعون جلوگیري كنند 

  . فرا گرفت و در زمان او جنگ برادركشي روسیھ را; بود

وي یك یك دشمنان را شكست داد و حتي . پسرش دمیتري داراي ھمھ نوع صفات و خصوصیات رزمي بود
، ماماي خان از تاتارھا و سربازان مزدور شھر جنووا و ١٣٨٠در سال . خان تاتار را بھ جنگ طلبید

لیكووا، دمیتري و متحدین روسي او در كو. عدھاي ولگرد اردویي فراھم كرد و بھ سوي مسكو روي آورد
و دمیتري و یارانش لقب ; )١٣٨٠(نزدیك رودخانھ دون، با این سپاه روبھ رو شدند و آن را منھزم كردند 

روسھا، كھ بر اثر . دو سال بعد، تاتارھا با صدھزار سپاھي حملھ خود را تكرار كردند. دونسكوي یافتند
لشكریان تاتار مسكو . واي كافي تھیھ كنندپیروزي گذشتھ غره و تناسان شده بودند، نتوانستند براي مقابلھ ق

بعدھا واسیلي اول، . نفر از اھالي آن را كشتند و سرتاسر شھر را سوزاندند ٠٠٠,٢۴را تسخیر كردند و 
پسر دمیتري، با تاتارھا پیمان صلح بست و ایالت نیژني نووگورود را ضمیمھ كشور خود ساخت و 

  . كرد كھ در مقابل فرمانروایي او سرتمكین فرود آورندامیرنشینھاي نووگورود و ویاتكا را وادار 

شاید در میان مردمي بیسواد ھر نوع . امیران بزرگ مسكو روش استبدادي تاتارھا را اختیار كردند
در زیر یوغ حكومتي جبار و حیلھ ساز، گروھي از دیوانیان، . حكومت دیگري منجر بھ ھرج و مرج میشد

نیز براي  بایارھاكارھاي اداري و دفتري را انجام میدادند، و شورایي از  بھ شیوه امپراطوري روم شرقي،
بایارھا ھم سران لشكر و ھم خاوندان دھقانان نیمھ آزاد و رنجبر . راھنمایي و خدمت بھ امیر تشكیل میشد

در آن زمان، گروھي مھاجران مخاطره جو بھ نواحي دورافتادھتر نامسكون كوچ . اشتندرا در دست د
; ھا و بوتھ زارھا مزارع حاصلخیزي فراھم كردند زمینھاي باتالقي را خشكاندند و با سوزاندن بیشھ; كردند

دتي مجبور ولي بدون مآل اندیشي چنان بھ افراط در آن مزارع بھ كشت و كار پرداختند كھ پس از اندك م
و ; شدند زمینھاي بیمایھ و بیرمق را پشت سر گذارند و در جستجوي كشتزارھاي تازه بھ حركت درآیند

ھاي اورال پیش رفتند و دستھ ھایي از ایشان نیز بھ سیبریھ  بدین ترتیب این مھاجران تا دریاي سفید و كوه
ھا از چوب و  خانھ. ي ھمھ كوچك بودندھاي بي انتھاي سرزمین روسیھ، شھرھا متعدد ول در جلگھ. رسیدند

ھا سنگفرش نشده و خاكي بودند،  جاده. گل ساختھ میشدند و دوامشان حداكثر براي بیست سال حساب میشد
و در زمستان كھ سورتمھ و پوتینھاي بردبار برف را بر سطح آنھا میفشردند، مسافرت بمراتب آسانتر 

  . میشد

ھاي آبي یا بر روي یخ، تجارت كند و پر  ترجیح میدادند و، بھ وسیلھ راه ھا ھا را بر جاده بازرگان رودخانھ
مشقتي را میان شمال و جنوب كشور، و با امپراطوري روم شرقي و كشورھاي اسالمي و گروه بازرگانان 

شاید ھمین گسترش تجارت بود كھ خودپرستي و . آلماني موسوم بھ اتحادیھ ھانسایي، برقرار میكردند
واسیلي . ي امیران روسیھ را تاحدي از میان برد و زمینھ وحدت روسیھ را بھ اجبار فراھم ساختجداافتادگ

دشمنان چشمھاي او را از حدقھ بیرون آورده بودند  ١۴۴۶زیرا در سال )) واسیلي كور((دوم، ملقب بھ 
ش كرد و روسیھاي كلیھ یاغیان را، با تازیانھ زدن و شكنجھ دادن و بریدن اعضاي بدن، مطیع و منقاد خوی

آن قدر نیرومند براي فرزند خود بھ ارث گذاشت كھ وي بتواند سر از زیر ننگ استیالي تاتارھا بھ در 
  . آورد

زیرا توانست این وظیفھ خطیر را بھ انجام رساند و روسیھ را بھ صورت ; یافت )) كبیر((ایوان سوم، لقب 
بیپروا، مكار، حسابگر، سرسخت، : حتیاج روز بودخلقت وي مطابق با ا. كشوري واحد و مستقل در آورد

  . و سنگدل

ایوان سوم بود كھ توانست از ھمان مسند فرمانرواییش در كرملین لشكریان خود را بھ سوي پیروزیھاي 
; ایوان ھر نوع تمرد یا بیلیاقتي را بشدت كیفر میداد. بزرگ، در دور افتادھترین نقاط كشور، رھبري كند
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. شكنجھ میداد و قطع عضو میكرد، و حتي بایارھا را از آفت خشم خود معاف نمیداشتتازیانھ میزد و 
چنان سخت و عبوس بر اھل خانھ و محارم خود . پزشكي را كھ در معالجھ فرزندش عاجز ماند سر برید

 خواند تا نوبت بھ)) مخوف((روسیھ وي را . فرمانروایي میكرد كھ زنان در مقابل نگاه تندش غش میكردند
  . حقیقي، برسد)) ایوان مخوف((نوھاش، یعني 

وي تشنھ دست یافتن بر آن بازار پر رونق و پر درآمد . آسانترین پیروزیھاي ایوان تسخیر نووگورود بود
امیر بزرگ . بود، و بازرگانان مسكو نیز او را تشویق میكردند كھ رقیبان شمالي ایشان را از میان بردارد

. وگورود را در تصرف داشت و كاالي خود را با غلھ و آذوقھ معاوضھ میكردھاي میان مسكو و نو جلگھ
ففط كافي بود كھ ایوان در را بر روي نووگورود ببندد تا آن كشور شھر دچار ورشكستگي شود یا سر 

پس از ھشت سال جنگ و متاركھ متناوب، نووگورود استقالل خود را از دست . تسلیم فرود آورد
  ). ١۴٧٨(داد

زار نفر از ساكنان سرشناس آن بھ سوز دال كوچ داده شدند، و گروه بازرگانان اتحادیھ ھانسایي ھفت ھ
بازرگانان مسكو بازار مھم نووگورود را بھ چنگ آوردند، و امیر ایشان . مقیم نووگورود نفي بلد شدند

  . مالیات و عواید آن را بھ ارث برد

ھاي  قلمرو خود را تا فنالند و نواحي شمالگان و كوه ھاي جمھوي مضمحل شده، ایوان با تصرف مستعمره
امیرنشین پسكوف بموقع از در تسلیم درآمد و توانست وضع جمھوري خود را در زیر . اورال گسترش داد

. تور براي حفظ استقالل خود در صدد برآمد بالیتواني پیمان اتحاد ببندد. فرمان امیر بزرگ محفوظ بدارد
بعد راستوف و . كشور شھر لشكر كشید و بدون جنگ آن را تصرف كرد ایوان شخصا بھ سوي آن

  . یاروسالول نیز تسلیم شدند

وقتي برادران ایوان وفات یافتند، امیر بزرگ اجازه نداد كھ امالك ایشان بھ وارثانشان برسد، بلكھ ھمھ آنھا 
; اني طرح توطئھاي ریختیكي از برادرانش بھ نام آندري با لیتو. را غصب و بھ قلمرو خود منضم كرد

لیكن ; آندري در زندان جان سپرد، و ایوان بر مرگ او گریست. ایوان او را دستگیر و زنداني كرد
رھایي از زیر سلطھ تاتارھا بھ نظر غیرممكن .)) سیاست عواطف بر نمیدارد((; زمینھایش را ضبط كرد

رك در سھ دستھ مخالف و بدخواه یكدیگر باقیمانده مھاجمان مغول و ت. مینمود، ولي بآساني صورت گرفت
ایوان با سیاسیت خود آن قدر تارتارھا را بر ضد . در سھ محل سراي، قازان، و كریمھ مستقر شده بودند

یكدیگر تحریك كرد تا آنكھ اطمینان یافت دیگر آن سھ دستھ، بھ دشمني با وي، با ھم دوست و ھمدست 
احمدخان مغول با سپاھي . ختن خراج بھ خان تاتار سرباز زدایوان از پردا ١۴٨٠در سال . نخواھند شد

ایوان صد و پنجاه . بزرگ از رودخانھ ولگا گذشت و در جنوب مسكو كنار دو رود آكا و اوگراایست كرد
  . ھاي مقابل آن دو رود رساند و اردو زد ھزار نفر لشكریان خود را بھ كناره

ایوان تردید . استند، لیكن ھیچ كدام جنگ را شروع نكردندچندین ماه دو دشمن رو بھ روي یكدیگر صف آر
داشت از اینكھ فرمانروایي و زندگي خود را در یك بخت آزمایي بھ خطر اندازد، و تاتارھا نیز از قدرت 

ھا یخ بستند و حد فاصل بین دو لشكر از میان برداشتھ  وقتي رودخانھ. توپخانھ تكامل یافتھ وي بیمناك بودند
تاتارھا بھ جاي دنبال كردن دشمن، بھ مركز خود، شھر سراي، . فرمان عقب نشیني داد شد، ایوان

از آن پس دیگر مسكو بھ . نتیجھ پیروزي بزرگ و خنده آوري بود كھ نصیب روسھا شد). ١۴٨٠(برگشتند
. خواند، یعني بھ احدي خراج نمیداد)) فرمانرواي مطلق((امیر بزرگ نیز خود را ; تاتارھا خراج نداد

دشمنیھاي متقابل كار ایشان را بھ جنگ . سیاست ایوان خانھاي مخالف را بھ جان یكدیگر انداختھ بود
  . احمد خان شكست خورد و كشتھ شد و اردوي زرین ساكن سراي متواري شد. كشانید

كھ دایما مسكو را تھدید و در عین حال مسیحیان ارتدوكس را بھ مسیحیت رومي دعوت میكرد، نھ امیر 
در این وقت توطئھ یك دستھ از مردم لھستان . زرگ و نھ مطرانھا میتوانستند در صلح و امنیت بھ سر برندب

ایوان بھ دعوي نجات دادن ایاالتي كھ فریب . براي كشتن ایوان بھانھاي براي جنگ بھ دست وي داد
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چند تن از ). ١۴٩٢(تبلیغات مسیحیان پیرو كلیساي كاتولیك رومي را خورده بودند بھ جھاد برخاست 
ھاي خود را  امیران لیتواني كھ از اتحادیھ لھستان و كلیساي كاتولیك رومي ناراضي و نگران بودند، دروازه

  . بھ روي لشكریان ایوان گشودند

پاپ آلكساندر ششم ). ١۵٠٠(آلكساندر، امیر بزرگ لیتواني، در ودروشا بھ مقابلھ ایستاد و شكست خورد 
مسكو ناحیھ بھ دست آورده را، كھ در مغرب . ان متاركھ شش سالھاي بستھ شدمیانجیگري كرد و پیم

ایوان . رودخانھ سوژ شامل شھر چرنیگوف بود و تا حدود سمولنسك ادامھ مییافت، براي خود نگاه داشت
  . سوم، كھ بھ شصت و سھ سالگي رسیده بود، تسخیر و نجات بقیھ ایاالت را بھ دست جانشینانش سپرد

  . ھاي تاریخي روسیھ، تا قبل از قرن بیستم، بھ شمار میآید حكومت چھل و سھ سالھ ایوان از مھمترین دوره

خواه محرك وي حرص بھ مال و مقام بود یا ایمان بھ اینكھ تامین صلح و سعادت ملت روس بدون وحدت و 
م داد كھ لویي چھاردھم استقالل كشور امكانپذیر نیست، ایوان سوم براي كشورش ھمان خدمتي را انجا

براي فرانسھ، ھنري ھفتم براي انگلستان، فردیناندو ایزابل براي اسپانیا، و آلكساندر ششم براي ایاالت پاپي 
از طرفي ھمزمان بودن این وقایع تاریخي خود نشان میدھد كھ در آن دوره ملي گرایي و . انجام دادند

بایارھا . قدرت فوق ملي پاپھا رو بھ زوال گذارده بودسلطنت خواھي قوت و رواج گرفتھ و، در مقابل، 
فرمانرواي كشور ((ایوان لقب . استقالل خود را از دست دادند و امیرنشینھا خراجگزار مسكو شدند

را بر ) قیصر(شاید بھ تلقین ھمسر یونانیش بود كھ ھمچنین عنوان رومي یوناني تزار . یافت)) روسیھ
مپراطوري را پرچم ملي قرار داد، و خود را وارث تمام قدرت سیاسي و نامش افزود، تصویر دو عقاب ا

  . دیني امپراطوري نابود شده روم شرقي معرفي كرد

ھا و رسوم كشورداري بیزانسي، روش استفاده از كلیسا در  بدین ترتیب، ھمراه مسیحیت بیزانسي، نظریھ
ي بھ كشور روسیھ انتقال یافتند و در آنجا خدمت دولت، الفباي یوناني بیزانسي، و قالبھاي ھنري بیزانس

  . متداول شدند

در نتیجھ، تا آن حدي كھ امپراطوري روم شرقي بر اثر مجاورت با آسیاي شرقي مآب شده بود، روسیھ نیز 
كھ مدتي در زیر نفوذ و اسیتالي تاتارھاي مشرق زمین بھ سر برده بود از جھات بسیار بھ صورت یك 

  . در نظر اروپاییھاي باختري بیگانھ و مرموز مینمود، در آمد كشور سلطنتي شرقي، كھ

III  -١۵٨۴-١۵٣٣: ایوان مخوف   

وي سمولنسك را بھ قلمرو خود افزود و . واسیلي سوم ایوانوویچ نقشھ وحدت روسیھ را دنبال كرد
روسي یاد  چنانكھ یكي از وقایعنگاران. امیرنشینھاي ریازان و نووگورود سورسكي را بھ انقیاد در آورد

، تنھا كودكاني كھ )١۵١٠(وقتي جمھوري سربلند پسكوف فرمانروایي واسیلي را گردن نھاد:((كرده است
اكنون دیگر روسیھ یكي از .)) پستان مادر را میمكیدند میتوانستند از ریختن اشك تحسر خودداري كنند

مشان، بھ ماكسیمیلیان اول، شارل دولتھاي نیرومند اروپا بھ شمار میآمد، و واسیلي، با لحني برابر و ھ
وقتي گروھي از بایارھا خواستند حدود اختیارات وي را . پنجم، سلیمان قانوني، و پاپ لئودھم نامھ مینوشت

و بریدن سر یكي از اشراف، ایشان را سر جاي )) دھاتیھا((محدود سازند، واسیلي با خطاب تحقیرآمیز 
نداشت، او را طالق داد و با زني تربیت یافتھ و متشخص بھ  چون واسیلي از ھمسرش فرنزدي. خود نشاند

پس از مرگ واسیلي سوم، ھمسرش نیابت سلطنت پسر سھ سالھاش ایوان . نام ھلنا گلینسكي ازدواج كرد
با مرگ نایب السطنھ، بایارھا سر بھ شورش برداشتند و ھر یك از . چھارم واسیلیویچ را برعھده گرفت

بنوبت، اندك زماني زمام امور را در دست گرفتند و با شدت عمل و بیدادگري  ھاي مخالف ایشان، دستھ
بي پناه را در جنگھاي داخلي برزمین ) دھقانان روسي(شھرھا را دچار آشوب ساختند و خون موژیكھاي 

  . ریختند
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ي گاھي ھا فراموش مانده بود و حت در میان این كشمكشھا، فرمانرواي جوان كشور روسیھ تقریبا از خاطره
وي كھ در گرد خود چیزي جز خشونت و شقاوت نمیدید، آن را روش . محروم و منزوي بھ سر میبرد

و چون بھ سنین نوجواني ; وحشیانھترین انواع ورزشنھا را براي خود انتخاب كرد; عادي زندگي شناخت
سكي، سردستھ در سیزدھسالگي روزي ناگھان آندري شوی. رسید، پسري كج خلق و بدبین از آب در آمد
سھ سال بعد، . و فرمانروایي كشور را بھ دست گرفت) ١۵۴۴(گروھي از بایارھا، را پیش سگانش انداخت 

سپس، بھ فرمان وي، گروھي از . بھ دست مطرانھاي مسكو، تاج شاھي بر سر گذاشت و تزار روسیھ شد
او از آن میان آناستاسیا دوشیزگان نجیبزاده سراسر كشور را دستچین كردند و پیش او فرستادند، و 

رومانوف را بھ ھمسري انتخاب كرد، و نام خانوادگي این زن بود كھ بھ سلسلھ تزارھاي اخالف وي داده 
  . شد

نخستین مجلس ملي را از نمایندگان سراسر كشور تشكیل داد و در مقابل آن بھ  ١۵۵٠ایوان در سال 
از آن پس با عدالت و انصاف بر مردم حكومت خطاھاي دوره جواني خود اعتراف كرد و وعده داد كھ 

شاید بھ پیروي از جنبش اصالح دیني كھ در آلمان و اسكاندیناوي بھ وجود آمده بود، در مجلس مزبور . كند
این پیشنھاد رد شد، ولي در ھمان زمینھ الیحھ دیگري . پیشنھاد شد كھ دارایي كلیسا بھ نفع دولت ضبط شود

ب آن میبایست كلیھ زمینھاي معاف از اجاره، كھ ایوان جوان وقف كلیسا كرده بھ تصویب رسید كھ بھ موج
ھایي كھ در دوران كودكي ایوان بھ كلیسا تقدیم شده بود باطل تلقي شوند، و نیز  بود، بھ دولت مسترد ھبھ

ه گرو. ھا بدون موافقت تزار حق نداشتھ باشند پارھاي از اقسام دارایي را بھ تصرف در آورند صومعھ
روحانیون ناراضي وقتي دیدند كھ ایوان كشیش سیلوستر را بھ عنوان سرپرست روحاني خود انتخاب 
. كرده، و ھمچنین او و آلكسي آداشف را دو وزیر مورد اعتماد خود قرار داده است، تا حدي آرام شدند

تواناي كشوري شد كھ ایوان چھارم بھ كمك این دویار ویاور با تدبیر در سن بیست و یك سالگي فرمانرواي 
  . ھاي اورال، و از اقیانوس شمالگان تا نزدیكیھاي دریاي خزر، گسترش داشت از سمولنسك تا كوه

نخستین توجھ و كوشش ایوان این بود كھ لشكر خود را نیرومند سازد و، با تاسیس دو سازمان نظامي 
ازمان، كھ مستقیما در تحت این دو س. جدید، نیروي مقاومي در مقابل اشراف سركش بھ وجود آورد

سواره نظام قزاق و پیاده نظام ستریلتسي كھ با : نظارت و فرمان خودش قرار داشتند، عبارت بودند از
اصل دھقاناني بودند كھ موقعیت محلیشان قزاقھا در . بودندتفنگھاي فتیلھاي و چخماقي قرن پانزدھم مجھز 

در جنوب روسیھ، یعني ناحیھ حد فاصل میان مسلمانان و اھالي مسكو، ایشان را مجبور میساخت كھ در 
ھر لحظھ آماده جنگ باشند، و از طرف دیگر نیز فرصتھاي مناسبي بھ دستشان میداد كھ كاروانھاي حامل 

دو دستھ مھم قزاقھا، یعني قزاقھاي . چپاول خود قرار دھند تجارت میان شمال و جنوب را مورد حملھ و
دون در قسمت جنوب خاوري روسیھ و قزاقھاي زاپاروژیھ در سمت جنوب باختري، تشكیل جمھوریھاي 

ھا شخصي را  مردان بزرگتر خانواده. نیمھ مستقلي داده بودند و با روش دمكراسي خاصي زندگي میكردند
س شورایي متشكل از نمایندگان عموم مردم انتخاب میكردند و او را فرمانده یا بھ عنوان مامور اجراي مجل

ھا  زمین متعلق بھ ھمھ مردم بود، ولي قسمتھایي از آن براي مدتي موقت بھ خانواده. پیشواي خود میخواندند
سواران دلیر . طبقات مختلف مردم در مقابل قانون برابر بودند. اجاره داده میشد تا در آن كشت و زرع كنند

  . و چاالك قزاق مھمترین پشتیبان ایوان چھارم در ھنگام جنگ و صلح بھ شمار میآمدند

آرزویش این بود كھ خاك روسیھ را از دریاي بالتیك بھ دریاي خزر . سیاست خارجي ایوان ساده بود
  . برساند

ھنوز از مسكو طلب باج تاتارھا ھنوز قازان، حاجي طرخان، و شبھ جزیره كریمھ را در دست داشتند و 
ایوان یقین داشت كھ وحدت و امنیت روسیھ بدون تصرف این خاناتھا . میكردند، گرچھ دیگر بیفایده بود

در . ، و دست یافتن بھ سراسر مسیر رودخانھ ولگا تا دھانھ آن در دریاي خزر، امكانناپذیر است)خاننشینھا(
ھاي شھر قازان را در محاصره  ه روز دروازهسپاھي مدت پنجا ٠٠٠,١۵٠، تزار جوان با ١۵۵٢سال 

  . گرفت
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وقتي عدھاي از آنھا بھ دست دشمن میافتادند و در مقابل باروي شھر . دالورانھ بر محاصره كنندگان تاختند
بھ چوبھ دار كشیده میشدند، دفاع كنندگان از داخل شھر ایشان را ھدف تیرھاي خود قرار میدادند و 

ھتر است مرگ را از دست پاك ھمكیشان خود دریافت كنند، تا از دست ناپاك براي آنھا ب: ((میگفتند
پس از یك ماه كھ محاصره كنندگان مایوس و دلسرد شده بودند، ایوان بھ دنبال صلیب معجزه .)) مسیحیان

در واقع . بادیدن این صلیب، افراد وي دلگرم و پر جرئت شدند. آسایي كھ در مسكو نگاھداري میشد فرستاد
یك مھندس آلماني دیوارھاي شھر را منفجر . ر دو طرف خداوند را بھ ھمكاري و ھمرزمي طلبیده بودندھ

، كلیھ مردمي را كھ بھ كار ))خدا با ماست((كرد، روسھا بھ داخل شھر ریختند و، در حالیكھ فریاد میزدند
راوان براي شكست معروف است كھ ایوان با رقت ف. بردگي و فروش نمیخوردند از دم تیغ گذراندند

ایوان عدھاي از مسیحیان را .)) اینھا مسیحي نیستند، اما بشر كھ ھستند:((ھا گریھ میكرد و میگفت خورده
روسیھ وي را در مقام نخستین اسالوي كھ توانست یكي . در آن شھر مخروبھ و خالي از جمعیت ساكن كرد

ن پیروزي را جشن گرفت، ھمان طور كھ فرانسھ ھاي تاتار را بھ تصرف در آورد تجلیل كرد و ای از پایگاه
 ١۵۵۴ایوان در سال ). ٧٣٢(عقب نشاندن مسلمانان از شھر تور را با غرور و شادي بسیار جشن گرفت 

شبھ جزیره كریمھ تا . حاجي طرخان را گشود و سراسر رودخانھ ولگا را در قبضھ اختیار خود در آورد
ولي حاال دیگر قزاقھاي دون فقط در مقابل فرمان مسكو سر در دست مسلمانان باقي ماند،  ١٧٧۴سال 

  . تعظیم فرود میآوردند

آرزوي دیرین وي آن . پس از پاك كردن مرزھاي خاوري، ایوان نیروي خود را بھ سوي باختر متوجھ كرد
 .ھاي بزرگ، تا دریاي بالتیك توسعھ دھد بود كھ تجارت روسیھ را از باختر و شمال، در مسیر رودخانھ

وي بر پیشرفت تجارت و صنعت اروپاي باختري غبطھ میخورد و منتظر فرصتي بود تا از ھر گشایش و 
در . موقعیتي براي نزدیك كردن و مرتبط ساختن روسیھ با كاروان ترقي كشورھاي اروپایي استفاده كند

والي شبھ سرھیوویلوبي و ریچارد چانسلر از طرف بازرگانان لندن مامور شدند كھ از ح ١۵۵٣سال 
در . ایشان با سھ كشتي از بندر ھاریچ بھ راه افتادند. جزیره اسكاندیناوي راھي شمالگاني بھ چین پیدا كنند

چانسلر با . لیكن چانسلر بھ آرخانگلسك رسید; الپالند، بھ ھنگام زمستان، كاركنان دو كشتي تلف شدند
  . صدھا دشواري و خطر خود را بھ مسكو رساند

شركت ((ا وي و اندكي بعد با انتوني جنكینسن پیمانھایي امضا كرد و بھ موجب آنھا بھ ایوان چھارم ب
  . امتیازات تجاري خاصي بخشید)) مسكووي

اما در نظر ایوان این پیمانھا در یا دریچھاي بھ سوي مغرب زمین باز نمیكردند و ارزش روزنھ كوچكي 
در شھر . آلماني را بھ كشور خود دعوت كندوي سعي كرد عدھاي از متخصصان فني . را بیش نداشتند

نفر از آنھا براي اعزام بھ دربار ایوان جمع آوري شدند، اما شارل پنجم اجازه نداد ایشان بھ  ١٢٣لوبك، 
رودخانھ بزرگ دویناي جنوبي از قلب روسیھ شروع میشد و در نزدكي ریگا بھ بالتیك . روسیھ بروند

ھاي دو رودخانھ دوینا و ولگا زیاد از ھم  سرچشمھ. وونیا عبور میكردلیكن متاسفانھ از میان لی. میریخت
تقدیري آشكار بود كھ ھمین راه آبي . فاصلھ نداشتند و میشدبا ترعھاي آن دو را بھ یكدیگر متصل كرد

. میبایست وسعت خارج از اندازه خاك روسیھ نسبت بھ بندرھا و سواحلش را تا حدي جبران و تعدیل كند
یعني شرق و غرب بھ ھم میپیوستند، و چھ ; ب، بالتیك با دریاي خزر و دریاي سیاه مرتبط میشدبدین ترتی

بسا كھ در ضمن مبادلھ كاالھا و افكار، دنیاي مغرب زمین فرصت مییافت تا سھمي از دین فرھنگي دوران 
  . گذشتھ خود را بھ مشرق زمین مسترد كند

، ایوان بھانھاي جنگي تراشید و، بھ سركردگي شاه علي كھ قبال خان تاتار شھر قازان ١۵۵٧پس، در سال 
سپاه روسي، لیوونیا را بیرحمانھ میدان تاخت و تاز خود قرار داد، . بود، لشكري بھ سوي لیونیا فرستاد

. مرگ مورد تجاوز قرار دادھا و محصوالت را آتش زد، مردان را بھ بردگي برد، و زنان را تا حد  خانھ
سپاه دیگري از روسھا شھر ناروا را، كھ فقط سیزده كیلومتر تا ساحل بالتیك فاصلھ داشت،  ١۵۵٨در سال 

دانمارك، سوئد، آلمان، و دیگر كشورھاي . لیوونیاي درمانده دست بھ دامن لھستان شد. تصرف كرد
، و احیانا پیشروي آنھا تا رودخانھ الب، چنانچھ مركزي اروپا از بیم امكان ھجوم اسالوھا بھ سوي باختر
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ستفان باتوري لھستانیھا را بر ضد روسھا برانگیخت و بھ . در قرن ششم اتفاق افتاده بود، برخود لرزیدند
  . ایوان مجبور شد لیوونیا را تسلیم لھستان كند). ١۵٨٢(یاري ایشان در پولوتسك روسھا را شكست داد 

سخت، بھ سبب لشكركشیھاي مكرر و زیان آور ایوان، روسیھ دچار انقالبھاي  مدتھا پیش از این شكست
ھاي تجاري تازه كار خود را رونق  بازرگانان، كھ بھ گمان ایوان میبایست با استفاده از راه. داخلي شده بود

ت و توسعھ داده باشند، بر اثر خسارتھا و آشفتگیھاي حاصل از جنگھا، سرخورده شده و دست از فعالی
اشراف نیز با لشكركشیھاي ایوان مخالف بودند، زیرا بھ عقیده ایشان ھمین تھدید باعث میشد . كشیده بودند

كھ كشورھاي حوزه بالتیك دست بھ دست یكدیگر بدھند و با تسلیحات كاملتر بر ضد روسیھاي كھ از لحاظ 
در واقع ایوان پیش از  .سازمان لشكري و سیاسي ھنوز كشوري فئودالي محسوب میشد وارد جنگ شوند
، ١۵۵٣ایوان در سال . جنگ با لیوونیا پي برده بود كھ بایارھا درصدد برانداختن تاج و تخت وي ھستند

ھنگامي كھ بھ بیماري مھلكي دچار شده بود، اطالع یافت كھ گروھي از اشراف با ھم سازش كردھاند كھ 
نند و شاھزاده والدیمیر را بھ جاي وي برتخت پس از مرگ وي، فرزندش دمیتري را از پادشاھي بركنار ك

ھمچنین بر وي معلوم شد كھ سیلوستر و آداشف، نزدیكترین مشاورانش، نیز با بایارھاي خیانتكار . نشانند
ایوان، با وجود این بدگماني، مدت ھفت سال ھمچنان آن دو را در خدمت نگاه داشت و . دستھ بندي دارند

سیلوستر در صومعھاي زندگي . و تندي، ایشان را از كار بر كنار كرد، بدون شدت ١۵۶٠سپس در سال 
چند تن از بایارھا بھ لھستان . خود را بھ آخر رساند، و آداشف در یكي از لشكركشیھاي لیوونیا جان سپرد

، نیز، بھ بھانھ اینكھ تزار در صدد كشتن وي بوده ١۵۶۴در سال . پناھنده شدند و برضد روسیھ قیام كردند
كوربكسي از آنجا پیام تحقیرآمیزي، كھ بھ منزلھ اعالم . ت، بھ گروه یاغیان فراري در لھستان پیوستاس

تزار، در جواب، نامھ مفصل و ; خواند)) جاني جذام گرفتھ((جنگ بود، براي ایوان فرستاد و او را 
د و آشفتھ، و اعتراضآمیزي در شصت و دو صفحھ بھ كوربسكي نوشت و در آن با بیاني كھ ھم فصیح بو

ھاي بایارھا را براي برانداختن پادشاھي خود شرح داد و درباره  ھم ھیجانزده و انجیل گونھ، یكیك دسیسھ
بدگماني خود نسبت بھ دست داشتن نزدیكانش در توطئھ مسموم ساختن آناستاسیا، ھمسر عزیزش، چنین 

مرا از دستم نربوده بودید، ھرگز بایارھا چرا مرا از ھمسرم جدا ساختید اگر این ماده گاو جوان : ((پرسید
بیھوده در جستجوي كسي بودھام كھ نسبت بھ من رحم و شفقت داشتھ باشد، زیرا ھرگز . ... كشتھ نمیشدند

كوربسكي، در روزھاي واپسین عمر، كتاب تاریخ ایوان را با قلمي عیبجو و كینھ .)) چنین كسي را نیافتھام
  . رین منبع اطالع ما درباره ایوان مخوف استتوز بھ نگارش در آورد كھ مھمت

ایوان با خانواده و شمایلھاي مذھبي و خزانھ خود، بھ ھمراھي گروھي از نگاھبانان  ١۵۶۴دسامبر  ١٣در 
از آنجا دو بیانیھ بھ مسكو . سلطنتي، مسكو را ترك كرد و بھ جایگاه ییالقي خود در آلكساندروفسك رفت

كلیسا بر ضد او و كشور روسیھ بیانیھ اول در این باره بود كھ چون بایارھا و دیوانیان و خدام : فرستاد
از تخت شاھي كناره میگیرد و از این پس در گوشھ عزلت بھ )) با كمال تاسف((توطئھ كردھاند، اینك وي 

و در بیانیھ دوم، مردم مسكو را مطمئن میساخت كھ آنھا را دوست دارد و آنھا باید بھ ; سر خواھد برد
واقع ایوان ھمواره در مقابل طبقھ اشراف از منافع و  در. خیرخواھي ھمیشگي او اطمینان داشتھ باشند

و در چنین موقعیتي طبقات متوسط و پایین مردم روسیھ ; حقوق توده مردم و بازرگانان حمایت كرده بود
ایشان علم طغیان بر ضد اشراف و . حقشناسي خود را نسبت بھ وي با اقدامي دستھ جمعي آشكار كردند

فریادھاي تھدیدآمیز از آنھا خواستند كھ نمایندگاني، از بایارھا و اسقفھا را نزد روحانیان برافراشتند و با 
این كار شد، و ایوان پذیرفت كھ . تزار بفرستند و از او تقاضا كنند كھ بھ تاج و تخت خود بازگردد

  . اما با شرایطي كھ بعدا اعالم خواھد داشت.)) باردیگر زمام فرمانروایي را در دست گیرد((

ایوان بھ مسكو بازگشت و مجلس ملي متشكل از نمایندگان روحاني و بایارھا را  ١۵۶۵ماه فوریھ در 
  . احضار كرد

آنگاه اعالم داشت كھ قصد دارد سران دستھ مخالف دولت را اعدام، و داراییشان را ضبط كند، و براي این 
اشراف یامجلس ملي، ھر چھ صالح  منظور باید اختیار مطلق بھ وي تفویض شود تا بتواند بدون مشاوره با

. و سپس اضافھ كرد كھ ھركس از اجراي فرمانھاي او سرپیچي كند بھ ھالكت خواھد رسید; بداند انجام دھد
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نمایندگان مجلس، كھ از شورش مجدد توده مردم بیمناك بودند، در مقابل تزار سر تسلیم فرود آوردند و 
  . متفرق شدند

بخش اول بھ نام : راساس آن از آن پس روسیھ بھ دو بخش تقسیم میشدایوان فرماني صادر كرد كھ ب
و نیز . زمستچینا داراي اختیارات داخلي میشد، اما در امور لشكري و سیاسي از فرمان تزار تبعیت میكرد

كھ میبایست زیر ) خطھ برگزیده(خراج سالیانھ بھ خزانھ تزار میپرداخت، و بخش دوم موسوم بھ آپریچنینا 
) طبقھ برگزیده(شخص تزار و مشتمل بر پایتخت و زمینھا و تیولي باشد كھ وي بھ آپریچنیكي  فرمان

اما افراد آپریچنیكي، كھ بھ وسیلھ تزار انتخاب میشدند، مامور حفظ انتظامات و اداره . واگذار میكرد
نگھباني از شخص و ضمنا ; كارھاي دیواني و مصون داشتن آن نیمھ كشور از فریب و فتنھ بیگانگان بودند

این گروه ماموران، كھ ابتدا فقط ھزار نفر . تزار و انجام دادن خدمات خاص لشكري نیز بھ عھده آنان بود
; بودند و در آخر شمارشان بھ شش ھزار نفر رسید، بیشتر از میان فرزندان كوچك اشراف انتخاب میشدند

ي كھ ایوان بھ ایشان واگذار میكرد، خدمت وي را زیرا ایشان كھ ملك و مالي از خود نداشتند، در قبال تیول
قسمتي از این امالك متعلق بھ خانواده سلطنتي و قسمت مھمتر آن زمینھایي بودند . از دل و جان میپذیرفتند

در اواخر فرمانروایي ایوان، آپریچنینا تقریبا شامل نصف . كھ دولت از بایارھاي یاغي ضبط كرده بود
این تحول نظیر تحولي بود كھ پطر كبیر . ھاي تجاري بود مسكو و مھمترین راه خاك روسیھ و قسمت اعظم

در حدود پنجاه سال بعد بھ وجود آورد، بدین معني كھ در ھر دو مورد طبقھ تازھاي روي كار آمد كھ 
باید . قدرت سیاسي را در دست گرفت، و عالوه بر آن صنعت و تجارت روسیھ نیز رونق و پیشرفت یافت

عھدي كھ تقریبا تمام نیروي لشكري در دست طبقھ اشراف بود، این موفقیت تزار، كھ فقط مجھز  گفت در
بھ دستھاي از نگاھبانان خود و متكي برپشتیباني غیرقابل اعتماد بازرگانان و توده مردم بود، نشاني از 

سال داشت، در این بھ گفتھ بعضي از معاصران ایوان، وي، كھ فقط سي و پنج . كمال جرئت و لیاقت اوست
  . دوره بحراني بھ اندازه بیست سال پیر شد

زحمت و . ایوان شھر آلكساندروفسك را مقر دایمي خود ساخت و آن را بھ صورت دژ مستحكمي در آورد
فشاري كھ در مبارزه با بایارھا بر ایوان وارد آمد، بھ اضافھ شكست وي در جنگھاي طوالني با لیوونیا، 

بخصوص كھ ایوان از ابتدا ھم داراي مغز كامال متعادلي ; ب وي در آخر عمر شدموجب اختالل اعصا
ایوان نگاھبانان خود را، مانند راھبان، حرقھاي بلند و سیاه با آستینھاي گشاد و باشلق میپوشاند و خود . نبود

اب كلیسا را رئیس دیر آنھا میخواند و ھر روز ھمراھشان مراسم قداس بھ جاي میآورد و در مقابل محر
این كردار، بھ اضافھ ھیبتي كھ . چنان با اشتیاق و التھاب بھ سجده میرفت كھ بارھا پیشانیش مجروح شد

شخص ایوان داشت، ترسي آمیختھ بھ حرمت در دل مردم روسیھ انداختھ بود، بھ طوري كھ حتي افراد 
مردم ایشان را گروه دور  مسلح آپریچنیكي نیز چنان در مقابل وي خوار و ناچیز مینمودند كھ كم كم

  . نامیدند) درباریان(

ھر كس . انقالبي كھ بھ دست ایوان بھ وجود آمد نیز مانند ھمھ انقالبھاي دیگر خالي از توحش و كشتار نبود
ھایي كھ ظاھرا نسبت بھ تزار نظر خصومتآمیزي داشتھ است عده قربانیان  كھ با وقایعنامھ یكي از صومعھ

چنانكھ در این نوشتھ آمده است، بیشتر . نفر ذكر شده است ٣۴٧٠) ١۵۶٠١۵٧٠(قھر وي در آن سالھا 
و حتي در موردي یكي از ; بھ ھالكت میرسیدند)) با ھمسر و فرزندان خود((یا )) با ھمسر خود((قربانیان 

و شاھزاده والدیمیر )). ھمراه با ده نفر از یارانش كھ قصد كمك بھ وي را داشتند اعدام شد((محكومان 
معروف است كھ تزار بھ . مادرش بھ قتل رسیدند، اما بھ فرزندانش آسیب نرسید و زندگیشان نیز تامین شد

تزار این آدمكشیھا را كیفر خیانت بھ كشور، . راھبان دستور داد براي آسایش روح قربانیانش دعا بخوانند
نگلیسي كھ شاھد برخي از این یك نفر ا. خاصھ در ھنگام جنگ، معرفي میكرد و آنھا را قانوني میشمرد

اي كاش یاغیان گردنكش ما را نیز بھ ھمین روش وادار میكردند تا : ((اعدامھا بود چنین ادعا كرده است
. در نووگورود شدت این آدمكشي بھ حد اعال رسید.)) وظایفشان را نسبت بھ فرمانروایان خویش انجام دھند

مبلغي گزاف بھ اسقف اعظم نووگورود داده بود و انتظار ایوان در ھمان اوان براي بازسازي كلیساھا 
داشت كھ حداقل مورد عالقھ طبقھ روحاني آنجا قرار بگیرد، ولي بھ وي خبر رسید كھ در یكي از 

ھاي نووگورود، پشت تصویر مریم عذرا، سندي كھ در اصالت آن جاي تردید است بھ دست آمده  صومعھ

pymansetareh@yahoo.com



وف در توطئھاي براي برانداختن تاج و تخت تزار با لھستان وارد است كھ ثابت میكند نووگورود و پسك
، لشكري نیرومند بھ سر كردگي یكي از افراد آپریچنیكي بھ شھر ١۵٧٠در دوم ژانویھ . ھمكاري شدھاند

. نفر از راھبان و كشیشان را دستگیر ساخت ۵٠٠ھاي آن را تاراج كرد، و  نووگورود ھجوم برد، صومعھ
ماه، تزار وارد نوگورود شد و فرمان داد تا ھریك از آن اسراي روحاني را كھ از  در روز ششم ھمان

جامھ روحاني اسقف اعظم شھر را از . روبل فدیھ عدول كند در زیر شالق بھ ھالكت رسانند ۵٠پرداخت 
ن، بھ موجب گزارش سومین وقایعنامھ نووگورود، پس از آ. تنش بیرون آوردند و وي را بھ زندان انداختند
. نفر از اھالي بھ قتل میرسیدند ۵٠٠در بعضي روزھا تا . قتل عام مردم براي مدت پنج ھفتھ ادامھ یافت

نفر ثبت كرد، و تزار بھ اعتراض برخاست كھ شماره آنھا فقط  ٢٧٧٠مدارك رسمي عده كشتگان را 
ز شدن راه تجارت با چون بھ نظر میرسید گروھي از بازرگانان كھ شدیدا خواستار با. تن بوده است ١۵٠۵

ھاي بازرگانان را  غرب بودند در این توطئھ دست داشتھاند، سربازان تزار تمام دكانھا را در شھر و خانھ
از آن پس دیگر شھر . ھاي روستایي دھات نزدیك را نیز ویران كردند در حومھ شھر آتش زدند و حتي خانھ

ایوان بھ پسكوف لشكر كشید و . وسیھ باز نیافتنووگورود مقام شامخ گذشتھ خود را در زندگي تجاري ر
آنگاه بھ مسكو برگشت و، با بر پا ساختن . در آنجا فعالیت سربازان خود را فقط بھ تاراج شھر محدود كرد

  . بالماسكھ شاھانھ، جان بھ در بردن خود را از یك توطئھ خطرناك جشن گرفت

در امالك اختصاصي آپریچنیكي و . اكد میشدتجارت در صلح جریان مییافت و در جنگ ر. مساعد نبود
بعدا در امالك دیگر، دھقانان، بھ حكم قانون، وابستھ بھ زمین مزروعي خود بودند و وسیلھ و ابزار تولید 

در روسیھ وجود نداشت، در سال  ١۵٠٠نظام سرفداري، كھ تا سال ). ١۵٨١(محصول محسوب میشدند 
مالیات غارتگرانھ وضع میشد و تورم پول بھ طور ناگھاني و  .قانون رسمي زمینداري آن كشور شد ١۶٠٠

، و بیست و چھار برابر روبل ١۶٠٠نودو چھار برابر روبل سال  ١۵٠٠روبل سال . بحراني روي میداد
الزم نیست بیش از این وارد شرح آن دوره انحطاط شویم، ولي چھ خوب از این . ارزش داشت ١٩١٠سال 

  . بیصرفھترین چیزھا پس انداز كردن پول است: ھدرس تاریخي عبرت بگیریم ك

ھاي روسي، و از طرف دیگر بر اثر  در این زمان، از طرفي بھ علت تكثیر نسل بیش از حد در خانواده
بیحاصل ماندن زمینھاي زراعتي، كار معیشت بر بسیاري تنگ شد و آنھا را واداشت كھ در جستجوي 

  . زمینھاي تازه برآیند

ھاي اورال گذشتند، بھ یك خانات تاتار رسیدند كھ بر جمعیتي از باشقیرھا  مھاجران از كوه پس از آنكھ این
، سیمیون ١۵٨١در سال . پایتخت این خانات، بھ لفظ قزاقھا، سیبیر نامیده میشد. و آستیاكھا حكومت میكرد

موفیویچ نفر قزاق جمع آوري و آنھا را بھ فرماندھي یرماك تی ۶٠٠ستروگانوف گروھي مركب از 
در این جنگ قزاقھا پیروز شدند و سیبریھ باختري بھ خاك روسیھاي كھ . مامورتسخیر آن خانات كرد

ضمنا یرماك ھم كھ سردستھ گروھي از راھزنان بود توسط . پیوستھ در حال گسترش بود منضم گشت
  . كلیساي ارتدوكس در زمره قدیسان درآمد

زیرا ترس از پروردگار در ھمھ جا رسوخ داشت، و حال آنكھ  كلیسا فرمانرواي واقعي روسیھ باقي ماند،
مقررات سخت دیني حتي شخص تزار را ملزم بھ اجراي . تسلط و اقتدار تزار را حد و اندازھاي بود

مراسمي خاص میكرد، چنانكھ مثال كشیشھا نظارت میكردند كھ تزار پس از باردادن بھ ھر یك از سفیران 
ھیچ گونھ عبادتي بھ تقلید از اصول آیین كاتولیك رومي . ھایش را بشویدكشورھاي غیرارتدوكس، دست

مجاز نبود، لیكن پروتستانھا را در مراسم دیني خود آزاد میگذاشتند، زیرا ایشان را در دشمني با پاپ رم 
رد ایوان چھارم نیز مانند ھنري ھشتم بھ علم و اطالع خود در االھیات مباھات میك. ھمكیش خود میدانستند

; و حتي یك بار در كرملین در مناظرھاي عمومي شركت كرد و با یك عالم االھي پیرو لوتر وارد بحث شد
و باید اذعان كرد كھ تندخوترین تزار روسیھ بحث خود را خیلي مودبانھتر از مشاجرات دیني طالب آلماني 

االھي، ایوان تا این اندازه موفق از ولي در ھنگام برخورد با یكي دیگر از عالمان . آن زمان بھ پایان رساند
  . میدان بیرون نیامد
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، ضمن انجام دادن مراسم دیني یكشنبھ در كلیساي جامع صعود مریم عذرا، ١۵۶٨توضیح آنكھ در سال 
ایوان كھ خواستار دعاي خیر مطران . فیلیپ، مطران مسكو، علنا از دادن دعاي خیر بھ ایوان امتناع كرد

آرامش خود را :((ایوان خطاب بھ وي فریاد زد. كشتارھا و جنایات ایوان كردبود سھ بھ بر شمردن 
سكوت من داغ گناه بر روحت میگذارد : ((مرد روحاني جواب داد.)) نگاھدار و دعاي خیرت را بھ من ده

بھ  تا مدت یك ماه بعد از آن، فیلیپ; ایوان سربھ زیر انداخت و آنجا را ترك كرد.)) و اجلت را فرا میخواند
  . طرز حیرت آوري زنده و سالمت ماند

آنگاه روزي یكي از گماشتگان تزار وارد كلیساي جامع شد و مطران مسكو را ربود و او را بھ زنداني در 
گزارشي كھ مورد پذیرش كلیساي روسي . پایان زندگي این روحاني مورد بحث است. شھر تور انداخت

فیلیپ در زمره قدیسان درآمد و اشیاي  ١۶۵٢در سال . یدندقرار گرفتھ این است كھ او را زنده سوزان
  . در كلیساي جامع صعود مریم عذرا مورد پرستش عمومي بود ١٩١٧بازمانده از وي تا سال 

بھ  ١۴٩١صنعت چاپ در سال . كلیسا در روسیھ ھنوز بھ وجود آورنده قسمت بزرگي از ھنر و ادبیات بود
دانشمند طراز اول آن . كتابھایي كھ چاپ میشدند كتابھاي دعا بودندولي در آن زمان تنھا ; روسیھ رسید

با كمك چند تن از منشیانش بھ تالیف تاریخ ادبیات كشور  ١۵٢٩عصر مطران ماكاریوس بود كھ در سال 
  . خود ھمت گماشت

ود كھ این اثر، كھ شامل دوازده مجلد قطور بود، كال جنبھ مذھبي داشت و بیشتر بھ صورت وقایعنامھاي ب
سیلوستر، كشیش اقرار نیوش ایوان، نیز كتاب معروفي بھ نام . راھبان بھ رشتھ نگارش در میآوردند

دوموستروي نگاشت كھ راھنمایي براي امور خانھ داري، آداب معاشرت، و رسیدن بھ رستگاري جاوداني 
از روي عشق كتك در این كتاب مثال با مطالبي از قبیل سرزنش بھ شوھراني كھ ھمسر خود را . بود

خود . میزنند، یا دستور دقیق براي طرز صحیح خارج كردن آب دھان و پاك كردن بیني برخورد میكنیم
  . ایوان ھم در نامھ نگاري قلمي توانا داشت و از جملھ نویسندگان عصر خود بھ شمار میآمد

بود كھ ھنوز از )) برككلیساي واسیلي مت((برجستھترین محصول ھنرروسي در دوران فرمانروایي ایوان 
ایوان در بازگشت از لشكر كشیھاي . درون كرملین و در گوشھاي از میدان سرخ خودنمایي میكند

اقدام بھ ساختن كلیساي جامعي كرد و نام آن ) ١۵۵۴(پیروزمندانھاش بھ شھرھاي قازان و حاجي طرخان 
بعدھا گرداگرد . مریم میدانستگذاشت، زیرا پیروزیھایش را مدیون حضرت )) شفاعت مریم عذرا((را 

این پرستشگاه سنگي ھفت نمازخانھ چوبي ساختھ شد و ھر كدام از آنھا بھ یكي از قدیساني كھ پیروزیھاي 
ھا با گنبدچھاي ظریف و  ھر یك از این نمازخانھ. ایوان با روز سالگردشان مصادف بود اختصاص داده شد

ھا پیازي شكلند، اما تزیینات آنھا بھ یكدیگر  این گنبدچھپر نقش و نگار سرپوشي شده است، و گرچھ ھمھ 
داشت، در طي زمان، نام خود را )) واسیلي متبرك((نمازخانھ آخري كھ اختصاص بھ . بكلي متفاوت است

افسانھاي كھ طبعا در این گونھ موارد در افواه میافتد این بود كھ چون . بھ مجموعھ این بناي دالنگیز داد
سا، كھ بھ دست یك تن ایتالیایي سپرده دستور داد چشمان وي را از حدقھ بیرون بیاورند تا كار معماري كلی

  . دیگر نتواند نظیر و رقیبي براي آن شاھكار بھ وجود آورد

لیكن حقیقت تاریخي این است كھ دو معمار روسي بھ نامھاي بارما و پاستنیكوف طرح آن را ریختند و فقط 
سیاست عاقالنھ دولت این بود . نگارھاي سبك رنسانس ایتالیا را اختیار كردند در تزیین آن پارھاي نقش و

اشراف و روحانیان . مراسم مذھبي با شكوھي در این كلیسا برپا شود)) یكشنبھ نخل((كھ ھر سال در روز 
لو، مسكو دستھاي تشكیل میدادند و با شكوه تمام بھ سوي كلیسا بھ راه میافتادند، و مطران مسكو، بھ پھ

براسبي سوار میشدكھ داراي گوشھاي دراز ساختگي بود تا منظره خري را كھ مسیح در ھنگام ورود بھ 
علمھا . و شخص تزار با پاي پیاده و خضوع بسیار دھنھ آن اسب را میكشید; اورشلیم سوار بود مجسم سازد

سگزاري از بركات زندگي و صلیبھا و شمایلھا و بخور سوزھا بھ ھم سر میساییدند، و كودكان براي سپا
  . ھاي ستایش بھ آسمان سرد و بیرحم روسیھ میفرستادند خود ھلھلھ
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وي پس از مرگ پنج ھمسرش بھ زندگي خود . ایوان خود را بر كلیھ دشمنانش پیروز میدید ١۵٨٠در سال 
 ادامھ داد و با ششمین ھمسرش ازدواج كرد و قصد داشت ھمسر دیگري ھم اختیار كند و در محیطي

سومي كھ فیودور نام داشت ; چھار فرزند داشت، كھ اولي در كودكي مرد. دوستانھ با دو زن بھ سر برد
یك روز تزار ھمسر پسر دوم  ١۵٨٠در نوامبر . كودن، و چھارمي موسوم بھ دمیتري مبتال بھ صرع بود
زن حاملھ . كتك زدتزار آن زن را مالمت كرد و . خود، ایوان، را در جامھاي دید كھ بھ نظرش جلف آمد

تزار، در حالت خشمي ; شاھزاده ایوان پدرش را بھ سبب این رفتار سرزنش كرد. بود و سقط جنین كرد
. ناگھاني، با عصاي شاھي كھ در دست داشت بر سر او كوفت، و شاھزاده ایوان از این ضربھ جان سپرد

ھر صبح استعفاي خود را تقدیم  شب و روز از غصھ شیون میكرد و. تزار از شدت ندامت دچار جنون شد
ایوان سھ سال . ولي حاال دیگر حتي بایارھا ھم فرمانروایي او را بر فرزندانش ترجیح میدادند. میداشت

. بدنش ورم كرد و بوي تعفن گرفت; آنگاه بیماري عصبي بر او عارض شد. دیگر بھ زندگي خود ادامھ داد
. ھ با باریس گادونوف شطرنج بازي میكرد، درگذشت، ایوان بھ ھنگامي ك١۵٨۴در ھجدھم ماه مارس 

شایعھ اینكھ باریس گادونوف تزار را مسموم كرده است در دھانھا افتاد، و صحنھ براي بھ وجود آمدن یك 
  . ده شددر تاریخ تزارھاي روسیھ آما بزرگاپراي 

ایوان ھیكلي بلند و قوي داشت و اگر بیني پھن و . ما نباید ایوان چھارم را فقط یك دیو شقاوت بشناسیم
لقب روسي . گشادش نبود، صورت و ي، با سبیل دراز و ریش پرپشت ریشھ ھویجي، زیبا و مردانھ مینمود

)) ھیبتانگیز((ي آن در روسي ترجمھ شده است، و معني واقع)) مخوف((گروزني بغلط در زبانھاي دیگر 
بھ عالوه، ھمان طور كھ قبال دیدیم، ایوان سوم ھم ھمین لقب را . داده میشد) محترم(مایھ آوگوستوس ((یا 

بھ گمان خواننده امروزي، و حتي در نظر معاصران خشن و سنگدلش، ایوان بھ طرز نفرت . گرفتھ بود
ایوان در دورھاي . ذرھاي بخشش و شفقت روا نمیداشتآوري بیرحم و كینھ توز بود، و در ھنگام داوري 

سروتوس را بھ كیفر ; میزیست كھ دستگاه تفتیش افكار، اسپانیا را دچار خفقان و اضطراب ساختھ بود
ماري ; ھنري ھشتم، پادشاه انگلستان، دشمنانش را سر میبرید; عقاید و افكارش برتوده آتش میانداختند

وقتي . و كشتارسن بارتلمي در فرانسھ بیداد میكرد; تعقیب و آزار میكرد استوارت دشمنان خود را بشدت
غرب را بھ بربریت متھم ) كھ پاپ آن را با تحسین تلقي كرد(ایوان خبر این كشتار دستھ جمعي را شنید 

ي مزاجي تند و آتشین داشت كھ یا از پدر بھ ارث برده بود یا بھ سبب تاثیر محیط زندگي بھ او دست . كرد
بھ گفتھ شاھدي كھ پیوستھ معاشر . میداد، و در مقابل حوادث و تحریكات خارجي ناگھان از خودبیخود میشد

بعضي اوقات .)) بھ اندك چیزي چنان خشمگین میشد كھ مانند اسب كف بر دھان میآورد((ایوان بوده است، 
قآمیز جلوه میداد كھ اتھامات نیز بھ گناھان و اشتباھات خود اعتراف میكرد و آنھا را چنان بزرگ و اغرا

ایوان با ھمت و . ھاي خودش چیزي نمینمود دیگري كھ دشمنانش بر او میبستند جز تقلید ضیعفي از گفتھ
شوخ طبع بود و . كوشش بسیار كسب دانش كرد تا خود را یكي از باسوادترین افراد كشورش ساخت

ایوان راه جھنم خود را . ھگري شومي آشكار میشدولي در تبسمش غالبا حیل; میتوانست از تھ دل قھققھ بزند
مانند اینكھ از ضعفا و بینوایان در مقابل اقویا و دولتمندان پشتیباني كرد، ; با نیات عالي سنگفرش كرد

باب داد و ستد كاالھا و . تجارت و طبقھ متوسط را بھ عنوان سد راه خاوندان و اشرافیت یاغي تقویت كرد
باز كرد و دولت روسیھ را با طبقھ تازھاي از ماموران اداري و لشكري، كھ بھ افكار را بھ سوي غرب 

و باالخره روسیھ را از قید بندگي ; ھیچ وجھ مانند بایارھا پایبند رسوم كھنھ و راكد نبودند، مجھز ساخت
انھ ایوان مردي وحشي بود كھ وحشی. تاتارھا آزاد كرد و آن را بھ صورت كشوري واحد و مستقل در آورد

  . براي متمدن شدن كوشش میكرد

در ھیجان نھضت انقالبي . اگر ایوان كامیاب نشد از آن جھت بود كھ ھیچ وقت بر نفس خود تسلط نیافت
دھقانان را خیلي سختتر از سابق در زیر فشار ; ھاي دیرین اصالحي را بھ دست فراموشي سپرد خود، نقشھ

مردان الیق ; ي تجارت در نظر گرفتھ بود از جنگجویان پر كردھایي را كھ برا راه; جور خاوندان قرار داد
روسیھ را بھ دو نیمھ متخاصم تجزیھ كرد و سرانجام آن را بھ ھرج و ; كشور را بھ آغوش دشمنان راند

و براي ملت خود سرمشق فسادانگیزي از بیرحمي در لباس دینداري، و خشم در سرحد جنون ; مرج كشاند
ود را كشت و تخت و تاجش را بھ جانشیني سپرد كھ ضعف و بیلیاقتي او موجب الیقترین فرزند خ. شد

  . بروز جنگ داخلي شد
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رویھمرفتھ، ایوان چھارم یكي از چند تن مردان برجستھ زمان خود شمرده میشود كھ میتوان گفت اگر 

  فصل سیامھرگز 

  

  نبوغ اسالم

  ) م ١۵٢٠-١٢۵٨(ق ' ه ٩٢٧-۶۵۶

بھ یك سلسلھ حمالت پي در پي خود بھ ) م١٢٩١(ق' ه ۶٩٠تا ) م١٠٩۵(ق ' ه۴٨٨عالم اسالم از سال 
ھشت . سوي افریقا و اروپا، و بعدا بھ كشورھاي بالكان، ادامھ داد و ھزاران كلیسا را بھ مسجد تبدیل كرد

ھان و سرداران تا جنگ صلیبي كھ بھ فرمان دوازده پاپ برضد لشكریان اسالم برپا شده بودند از شا
فرومایگان اروپا را بھ كنار دژھاي مسلمانان در آسیاي صغیر، سوریھ، فلسطین، مصر، و تونس كشانید، 

و گرچھ این لشكركشیھا عاقبت با شكست مواجھ شدند، اما آن قدر بودند كھ نظم كشورھاي اسالمي را 
اسالم . نگھاي صلیبي بھ پیروزي انجامیدنددر اسپانیا ج. بشدت برھم زنند و منابع ثروتشان را نابود كنند

شكست خورد و عقب نشیني كرد و عدھاي از باقیماندگان آن در غرناطھ گردآمدند و فقط براي مدت 
. سیسیل نیز بھ دست نورمانھاي نیرومند از اسالم باز ستانده شد. كوتاھي شكست خود را بھ تاخیر انداختند

وحشیانھ و خانمان برانداز مغوالن برپیكر اسالم بكلي ناچیز  ولي این زخمھا و صدمات در قبال ضربھ
در سراسر ماوراالنھر، ایران، و عراق، شھرھایي كھ لنگرگاه ). م ١٢١٩١٢۵٨ق ،' ه۶١۶۶۵۶(بودند 

بخارا، سمرقند، بلخ، : تمدن اسالمي بودند یكي پس از دیگري طعمھ چپاول و كشتار و آتش سوزي شدند
رشتھ امور حكومتي و نظام شھرداري از . ، و بغداد از مھمترین آنھا بھ شمارندمرو، نیشابور، ري، ھرات

ھم گسیختھ شد، مجاري آبیاري متروك و انباشتھ از خاك و الي ماندند، تجارت رخت از میان بربست، 
و ھا طعمھ آتش شدند، و ادبا و دانشمندان بھ ھر طرف متواري شدند، یا بھ قتل رسیدند،  مدارس و كتابخانھ

  . روح دالور اسالم براي مدتي نزدیك بھ یك قرن سرخورده و ناتوان ماند. یا بھ اسارت در آمدند

سپس كم كم جاني تازه گرفت، ولي باردیگر اسیر سرپنجھ قھار تیمور و تاتارھایش شد كھ سراسر خاك 
والن بھ سوي غرب پیشرفت مغ. آسیاي باختري را میدان تاخت و تاز خود قرار دادند و بھ ویراني كشیدند

در سراسر تاریخ بشر . با مقاومت تركان عثماني در آسیاي صغیر و بریدن راه بوسفور بر آنھا متوقف ماند
  . ھیچ تمدني مانند اسالم دچار بالیایي آن قدر پي درپي و شدید و دامنھ دار نشده است

ین جویھاي خوني كھ بھ ھدر داده با اینھمھ، باید گفت مغولھا، تاتارھا، و تركھا خون تازه خود را جانش
در واقع اسالم سست عنصر و تجمل پرست شده و بغداد نیز مانند قسطنطنیھ اراده بھ زنده . بودند كردند

ساكنان آن چنان تناسان شده بودند كھ گویي مرگ را بھ ; ماندن و اتكاي بھ نیروي خود را از دست داده بود
كننده نیز چون امپراطوري روم شرقي براي مردن رسیده و این تمدن خیره . سوي خود دعوت میكردند

آماده شده بود، لیكن عمق و غناي آن بھ اندازھاي بود كھ، مانند یونان باستاني و ایتالیاي عصر رنسانس، 
در دوره ایلخانیان . میتوانست از بركت اجزا ویادگارھاي باقیماندھاش فاتحان خود را نیز متمدن سازد

اي حكومتي مدبر و ھنري با شكوه و ادبیاتي بلند پایھ بود و تاریخ بشریت را بھ وجود مغول، ایران دار
تیمور در ماوراالنھر، تقریبا بھ ھمان شدتي . دانشمند عالیقدري چون خواجھ رشیدالدین فضل ا مزین ساخت

ار حافظ و حتي در ضمن تاراجگري و تاخت و تازش بر مز; كھ خرابي بھ بار آورده بود، بناي نو ساخت
در آسیاي صغیر، تركھا دیگر متمدن شده بودند و شاعر در میانشان ھمان قدر . ایستاد و او را تجلیل كرد

در مصر، ممالیك با قدرت دیوھاي افسانھاي بھ نوساختن و آباد كردن ادامھ ; فراوان بود كھ زنھاي صیغھ 
در ھمان ھنگام، اسالم در . ن كرده بودو در افریقاي باختري، اسالم بساط حكمت و دانش را پھ; میدادند

  . سراسر ھندوستان نیز گسترش مییافت و بھ سوي دورترني نقاط مشرق زمین پیشروي میكرد
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I م  ١٣٣٧-١٢۶۵: ایلخانیان ایران  

  ق' ه ٧٣٨-۶۶۴

 ۶٧٠(وقتي ماركوپولوبھ قصد دیدار كشور چین، كھ در زیر فرمان قوبالي قاآن بود، از ایران بھ راه افتاد 
تاریخ تا آن زمان قلمر وي بدان . ، تقریبا ھمھ جا خود را در میان امپراطوري مغول میدید)م ١٢٧١ق، ' ه

از باختر بھ رودخانھ دنیپر در روسیھ میرسید، در جنوب شامل شبھ جزیره . پھناوري بھ خود ندیده بود
یشد، از سمت خاور ھند و كریمھ و عراق و ایران و تبت و قسمتي از خاك ھندوستان تا كنار رودگنگ م

چین و كره را بھ خود منضم ساختھ بود، و در شمال آن سرزمین اصلي قوم مغول یعني خاك وسیع 
ھا را معمور نگاه  فرمانروایان مغول در سراسر كشورھاي زیر فرمان خود جاده. مغولستان قرار داشت

دند، و ھر عقیده و ایماني را در روش میداشتند، تجارت را تشویق میكردند، سیاحان را كمك و پناه میدا
  . پرستش جداگانھ خود آزاد میگذاردند

، شھر مراغھ، واقع در )م ١٢۵٨ق، ' ه ۶۵۶(ھوالكوخان، نوه چنگیزخان، پس از ویران كردن بغداد 
شمال پسرش بھ نام اباقا فرمانرواي ایران شد، در حالي كھ تنھا تا حدي تابع فرمان خان بزرگ، قوبالي قا 

بر ایران و عراق ) م ١٣٣٧(ق ' ه ٧٣٨و بدین ترتیب سلسلھ ایلخانیان بھ وجود آمد كھ تا سال ; ، بودآن
  . فرمانروایي كرد

وي در میان سپاھیانش از ھمھ كوتاھتر مینمود، ولي . مھمترین فرمانرواي این سلسلھ غازان خان بود
ن خان بزرگ، كھ مقرش در مغولستان غازان خان سر از فرما. ارادھاش از سالح ایشان ھم محكمتر بود

از چین، ھند، مصر، . یا چین بود، باز زد و قلمرو خود را مستقل ساخت و تبریز را پایتخت آن قرار داد
غازان خان اداره امور دولتي را اصالح، و ارزش . انگلستان، و اسپانیا سفیراني بھ دربارش روانھ شدند

شھر تبریز ; ل تجاوز خاوندان و راھزنان مورد حمایت خود قرار داددھقانان را در مقاب; پول را تثبیت كرد
و در تبریز یك مسجد، دو ; را در ترقي و رونق بھ پایھ بغداد در روزگاران اھمیت و اعتبارش رساند

مدرسھ، یك دانشگاه فلسفھ، یك رصدخانھ، یك كتابخانھ، و یك بیمارستان بنا كرد و عواید امالك وسیعي را 
آنگاه بزرگترین دانشمندان و پزشكان و علماي زمان را . ھ وقف نگاھداري این موسسات كردبراي ھمیش

خود وي نیز مردي بود با فضل و دانش وآشنا بھ چندین زبان، از . فراخواند و در آن مراكز بھ كار گماشت
ق، ' ه ٧٠۴(غازان خان براي خود آرامگاھي آن قدر با عظمت و جالل ساخت كھ مرگ وي . جملھ التیني

  . بھ مثابھ ورود پیروزمندانھاش بھ منزلگاھي عالیتر بود) م ١٣٠۴

فرایار اودریكو دارپوردنونھ درباره . وصف كرده است)) شھري بزرگ و باشكوه((ماركوپول تبریز را 
ھر نوع كاالیي در . بھترین شھر دنیا براي تجارت است): ((م ١٣٢٠ق ' ه ٧٢٠(تبریز چنین نوشتھ است 

مسیحیان تبریز معتقدند مالیاتي كھ این شھر بھ فرمانرواي خود میپردازد از .... بھ وفور یافت میشوداینجا 
شھري عظیم با ثروت و ((كالویخو آن را .)) تمام آنچھ كھ كشور فرانسھ بھ پادشاھش میدھد بیشتر است

یاد كرده و جمعیت آن را بھ )) و تا بناكترین حمامھاي دنیا... كاالي فراوان و بناھاي زیبا و مساجد با شكوه
  ). م١۴٠۴ق، ' ه ٨٠٧(یك میلیون نفر تخمین زده است 

ھاي  در زمان او بعضي از عالیترین نمونھ. الجایتو سیاست مدبرانھ برادرش غازان خان را دنبال كرد
هللا، شرح حال پرافتخار وزیر وي، خواجھ رشیدالدین فضل ا. معماري و تذھیبكاري ایراني بھ وجود آمدند

ق ' ه ۶۴۵رشیدالدین بھ سال . خود نمونھ بارزي از توسعھ فرھنگ و رونق دانش و ادب در آن دوره است
بھ گفتھ دشمنانش، بھ ھمین سبب بود كھ وي ; در ھمدان، شاید از پدر و مادري یھودي، زاده شد) م١٢۴٧(

راعظم غازان خان، و خزانھ رشیدالدین پزشك دربار اباقا، صد. در قوانین موسي تا آن درجھ تبحر داشت
وي در یكي از محالت خاوري شھر تبریز مدرسھ و مركز علمي و پزشكي بزرگي بھ نام . دار الجایتو بود

دكان كھ،  ١۵٠٠كاروانسرا كھ سر بھ آسمان میسایند، و  ٢۴یكي از در این محل ما . ربع رشیدي بنا كرد
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ھاي  ھمچنین گرمابھ. خانھ زیبا ساختھایم ٠٠٠,٣٠در استحكام، گوي سبقت از اھرام میربایند، و 
... بنا كردھایم... ھاي نساجي و كاغذ سازي ھاي دالنگیز و انبارھا و آسیابھا و كارخانھ سالمتبخش و باغچھ

... نفر حافظ قرآن ٢٠٠مردم الیق و كاردان از ھرمرز و دیاري بھ این مركز منتقل شدھاند، از جملھ 
خیابان ((دانشمندان و حكماي االھي و فقھا و محدثین را در خیاباني بھ نام  نفر از ۴٠٠عالوه بر آن، ما 

منزل و ماوا دادھایم و براي ھر یك از ایشان مستمري و غذا و ھزینھ لباس سالیانھ و پول )) دانشمندان
در آن مركز علم بھ كار ... نفر از طالب دیگر را ١٠٠٠ھمچنین . صابون و پول شیریني مقرر داشتھایم

تا ایشان بتوانند در آسایش و رفاه بھ ... گماشتھ و دستور دادھایم كھ مستمري و غذاي آنھا را مرتبا بدھند
دیگر آنكھ معین كردھایم چندتن از . كسب دانش پردازند و دیگر مردمان را نیز از ثمره آن بھرھمند سازند

كسب فنون و علوم مشغول شوند، و دانشجویان و كدامین آنھا در خدمت ھر یك از استادان و دبیران بھ 
مقرر داشتھایم كھ چون در ضمن آموزش معلوم شود دانشجویي استعداد و لیاقت خاصي بھ فراگرفتن یكي 

  ... ھاي علوم دارد، وي را فقط بھ تحصیل ھمان رشتھ بگمارند از رشتھ

آمدھاند مشمول توجھ بھ این محل [ سوریھ]پنجاه نفر پزشك حاذق كھ از ھندوستان و چین و مصر و شام 
ما دستور دادھایم . خاص ما واقع شدھاند، و از ھیچ گونھ خدمت و مساعدت درباره آنھا كوتاھي نشده است

حاضر شوند و ھر یك از ایشان ده نفر از طالب را كھ [ بیمارستان]كھ این گروه ھر روز در دارالشفا 
ما مقرر داشتھایم . فن شریف را بھ آنھا بیاموزند لیاقت فراگرفتن پزشكي دارند تحت تعلیم قرار دھند و این
بیمارستان ما كار میكنند پنج نفر از پسران ... كھ بھ ھر یك از كحاالن و جراحان و استخوانبندان كھ در

. خدمتكاران ما سپرده شوند تا، با ھدایت آن استادان، فنون كحالي و جراحي و استخوانبندي را فرا بگیرند
  ... انبراي ھمھ این مرد

. نام نھادھایم)) خیابان شفادھندگان((و خیابانشان را ... محلھ جداگانھ در پشت بیمارستان بنا كردھایم
ھمچنین پیشھوران و صنعتگران دیگري را كھ از كشورھاي مختلف بھ این مركز منتقل شدھاند بھ 

  . مھایي ھم تقسیم كرده و ھر گروھي را در خیابان جداگانھاي منزل دادھای گروه

وي در عین اشتغال بھ زمامداري كشوري پادشاھي، آن ; پشتكار وجدیت این مرد دانشمند حیرت آور است
قدر فرصت یافت كھ توانست پنج كتاب در زمینھ االھیات و چھار كتاب درباره پزشكي و كشورداري 

یكي از ھواداران چنانكھ ; تالیف كند، و نیز تاریخ مفصل جھان را در دو مجلد بھ رشتھ نگارش درآورد
مسلمان وي روایت كرده است، رشیدالدین فقط در فاصلھ نماز صبح و برآمدن آفتاب فرصت مییافت بھ كار 

ولي از آنجایي كھ حتي در آذربایجان ھم روزھاي ابري پیدا میشود، رشیدالدین، در ; تالیفات خود بپردازد
كافي یافت و آن را در دو مجلد بزرگ  مدت ھفت سال، براي نوشتن كتاب معروف جامع التواریخ وقت

در این كتاب نگارنده با با دقت و تفصیل بھ شرح مطالبي درباره تاریخ مغولھا از چنگیزخان تا . منتشر كرد
غازان خان، تاریخ كشورھاي مختلف اسالمي و سلسلھ ھایي كھ در خاور و باختر قلمرو اسالم حكومت 

، تاریخ چین و ھندوستان با [ص]در قبل و بعد از ظھور محمد  كردند، اوضاع ایران و سرزمین یھودیان
كساني . مطالعھ كاملي درباره بودا و آیین او، و باالخره گزارش و پاپھا و فیلسوفان اروپایي پرداختھ است

كھ این كتاب را كھ ھنوز بھ یكي از زبانھاي اروپایي ترجمھ نشده است خواندھاند آن را ارزندھترین و 
رشیدالدین براي تالیف جامع التواریخ نھ فقط از كلیھ اسناد . ین اثر ادبیات منثور ایران میشمارندفاضالنھتر

ھا و اسناد تاریخي  و مدارك دولتي استفاده كرد، بلكھ عدھاي از دانشمندان چیني را بھ خدمت گزید تا رسالھ
ھا را، بھ عالوه  این نوشتھ و چنانكھ بھ قراین معلوم است، خود وي; چین را در دسترس وي قرار دھند

  . آثارمھم دیگري كھ بھ زبانھاي عربي و عبري و تركي و مغولي بود، در متن اصلي مطالعھ میكرده است

نفیس را از آفت زمان و جنگ مصون دارد و بھ نسلھاي آینده )) مجموعھ((رشیدالدین براي آنكھ این 
سپس دستور . ھاي از ھم دور افتاده دنیاي آن روز فرستاد برساند، نسخھاي از آن را بھ ھر یك از كتابخانھ

ھر سال از عایدي آن دو  داد كھ بھ عربي ترجمھ و در كشور منتشر نمایند، و موقوفھاي را معین كرد تا
نسخھ تازه، یكي بھ زبان فارسي و دیگري بھ عربي، تھیھ كنند و بھ یكي از شھرھاي اسالمي پیشكش 

با اینھمھ، قسمتي از این كتاب ھمراه با بعضي دیگر از آثار رشیدالدین ازمیان رفتھ است، و شاید . دارند
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) م ١٣١٢(ق ' ه ٧١٢در سال . اسیش وارد آمداین نتیجھ لطمھاي بود كھ در اواخر عمر بر زندگي سی
در . الجایتو خواجھ علیشاه گیالني را بھ عنوان ھمكار رشیدالدین در شغل خزانھ داري كشور تعیین كرد

زمان ابوسیعد بھادرخان، جانشین الجایتو، علیشاه تھمتھایي بھ رشیدالدین بست و، با دروغھایي كھ منتشر 
تاریخنویس . رشیدالدین و پسرش ابراھیم الجایتو را مسموم كرده بودند میكرد، خان را متیقن ساخت كھ

 ٧١٨(بزرگ از كار بر كنار شد و كمي بعد در سن ھفتاد سالگي ھمراه با یكي از فرزندانش بھ قتل رسید 
اموالش ضبط دولت شد و موسساتش از دریافت عوایدي كھ وقفشان شده بود محروم ; )م ١٣١٨ق، ' ه

  . رشیدي مورد تاراج قرار گرفت و بكلي ویران شدماندند و ربع 

ابوسعید بھادرخان پس از آنكھ كار از كار گذشت، نادم شد و، بھ قصد جبران، یكي از پسران تاریخنویس 
وي با درایت و انصاف بھ تمشیت ; بزرگ، موسوي بھ غیاث الدین محمد، را بھ وزارت خود منصوب كرد

ج شروع شد و سلسلھ ایلخانیان دچار انقراض شد و قلمرو ایشان بھ سپس دوره ھرج و مر. امور پرداخت
در عین حال، بازار شعر و ادب ; امیرنشینھاي كوچك تجزیھ گشت و آتش جنگ در میان آنھا برخاست

  . رونق گرفت

II م ١٣٨٩-١٣٢٠: حافظ  

  ق ' ه ٧٩٢-٧٢٠

ھا  شعرا را تقریبا بھ اندازه معشوقھو چنین بود كھ در ایران از ھر دو مرد یكي شعر میسرود، و پادشاھان 
شاعران ایراني از كناره مدیترانھ تا رودخانھ . و خوشنویسان و سرداران خود عزیز و محترم میداشتند

گنگ، و از یمن تا سمرقند شھرت یافتند، ولي ھمھ آنھا سر تكریم در مقابل شمس الدین محمد حافظ فرود 
  . خن ھم باالتر میشمردندمیآورند و مقام او را از سعدي شیرین س

  :حافظ این مقایسھ را میپسندید و چنین بر خود فخر میكرد

  ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ بھ قرآني كھ اندر سینھ داري 

. است و لقب كساني بود كھ مانند شاعر ما سراسر قرآن را از حفظ میدانستند)) حفظ كننده((حافظ بھ معني 
گمنام و در تاریخي نامعلوم، زاده شد و از ابتداي جواني بھ سرودن شعر حافظ در شیراز، در خانوادھاي 

  . پرداخت

  . نخستین ممدوح او ابواسحاق اینجو بود كھ از طرف غازان خان بھ حكومت ایالت فارس تعیین شده بود

ھ وقتي خبر رسید كھ دشمنان درصدد حمل. ابواسحاق چنان دلبستھ شعر بود كھ از كشورداري غافل میماند
كردن بھ پایتختش شیرازند، جواب وي این بود كھ ھیچ دیوانھاي بھاري آن قدر خوش و خرم را فداي را 

سردار ستمكاري بھ نام مبارزالدین محمد بھ یك حملھ شیراز را گرفت، ابواسحاق را كشت . جنگ نمیكند
در غزلي این واقعھ  حافظ. ھاي شھر را بست ، باده گساري را منع كرد، و میخانھ)م ١٣۵٢ق، ' ه ٧۵٣(

  : غمانگیز را چنین سرود

  ... اگر چھ باده فرح بخش و بادگل بیز است بھ بانگ چنگ مخورمي كھ محتسب تیز است

ھا از  در آستین مرقع پیالھ پنھان كن كھ ھمچوچشم صراحي زمانھ خونریز است بھ آب دیده بشوییم خرقھ
  مي كھ موسم ورع و روزگار پرھیز است
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جانشین مبارزالدین، كھ منع باده گساري را غیر ممكن دید یا شاید بزیركي دریافت كھ فرمانروایي بر 
  . ساختھا را گشود و حافظ، بھ شكرانھ، نام وي را جاویدان  جرعھنوشان آسانتر از زاھدان است، درمیخانھ

حافظ از سنت شعر فارسي پیروي میكرد و در جاي مناسب ابیاتي را در ستایش شراب میسرود و گاھي 
خشك میشود، و  لیكن انگور پس از ھزار بیت شعر سرودن .میدادبوسھ جام را بر بوسھ دوشیزگان ترجیح 

حافظ نیز بزودي شرح عشق را، داني كھ چیست دولت دیدار یار دیدن در كوي او گدایي بر خسروي 
  گزیدن 

مصلحت دید من آن است كھ یاران ھمھ كار : اكنون در نظر وي خجستھترین آزادي، بندگي عشق است
ھ خال ھندویش بخشم سمرقند و بگذارند خم طره یاري گیرند اگر آن ترك شیرازي بھ دست آرد دل ما را ب

بخارا را آن كھ رخسار ترا رنگ گل و نسرین داد صبر و آرام تواند بھ من مسكین داد وانكھ گیسوي ترا 
  رسم تطاول آموخت ھم تواند كرمش داد من غمگین داد 

آنكھ ھمسري اختیار میكند و قبل از . چنین بھ نظر میرسد كھ شراره عواطف حافظ با ازدواج فرو میكشد
در ابیات زیرگویي بھ مرگ . بتواند در میان زن و شراب تصمیم قطعي بگیرد، صاحب چند فرزند میشود

  :ھمسرش نوحھ سرایي كرده است

  ... آن یار كز و خانھ ما جاي پري بود سرتاقدمش چون پري از عیب بري بود

ا نھ ز راز دل من پرده دل گفت فروكش كنم این شھر بھ بویش بیچاره ندانست كھ یارش سفري بود تنھ
  ... برافتاد تا بود فلك شیوه او پرده دري بود

  . از چنگ منش اختر بدمھر بھ در برد آري چھ كنم فتنھ دور قمري بود

و چنانكھ ; بھ ھر حال، حافظ سركش رام گشت، گوشھ خلوت گزید، و بندرت پا در ركاب سفر گذاشت
بسیاري از شاھان او را بھ دربار خود خواندند، . یفرستادمیگفت بھ جاي خود اشعارش را بھ اقطار جھان م

و زماني بھ فكر افتاد كھ دعوت سلطان احمد ایلكاني را بھ اقامت در كاخ شاھانھاش دربغداد بپذیرد، اما 
عشق بھ شیراز دیگر او را پایبند كرده بود، زیرا حافظ شك داشت كھ حتي در بھشت ھم جویبارھایي بھ 

گاھي بھ امید . یراز و گل سرخھایي بھ طراوت گل سرخھاي آن دیار وجود داشتھ باشدصفاي جویبارھاي ش
صلھ شعري در مدح یكي از شاھان و امیران میسرود تا تنگدستیش را چارھاي كند، زیرا در ایران آن 

  زمان ناشري نبود كھ دل بھ دریا زند و، بھ نیت بھرھمند ساختن مردم 

. بھ سینھ در اطاقھاي كفش كن پادشاھان و اشراف بھ انتظار بایستد و بھ طور كلي ھنر میبایست دست
پادشاه ھند نھ فقط از وي دعوت كرده بود، بلكھ خرج سفرش را نیز . باالخره یك بار حافظ عزم سفر كرد

  . فرستاده بود

وقتي حافظ بھ بندر ھرمز در ساحل خلیج فارس رسید و خواست سوار كشتي شود، طوفاني برخاست و 
حافظ بھ شیراز بازگشت . طمي در افكار شاعر بھ پا كرد و عشق بھ خانھ نشیني را در دلش بیدار ساختتال

  . كردو بھ جاي خود شعري روانھ دربار پادشاه ھند 

بیشتر آنھا غزلند، ھمراه با تعدادي رباعي و مثنوي و  شعر كھ ۶٩٣دیوان حافظ مجموعھاي است از 
این اشعار براي ترجمھ كردن از آثار دانتھ ھم مشكلترند، بخصوص كھ گرداندن قوافي مكرر و . قطعھ

این اشعار . طنین دار آنھا بھ زبان انگلیسي یا غیر ممكن است و یا شعاري سخیف و تصنعي بھ بار میآورد
ت مرموزشان در عصر خود مورد تمسخر رقیبان بودند، اماامروزه سنگین با معاني عمیق و اشارا

  : چھ بسا بھتر باشد كھ گفتھ حافظ بھ نثر برگردانده شود. بربالھاي آواز ایراني جاي گرفتھاند
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بھ پایان یافتن شب اندكي بیش نماده بود كھ بر اثر جاذبھ رایحھ گل سرخ، بھ باغ فرود آمدم تا چون بلبل 
در آن تاریكي، تابش گل سرخي گلي بھ سرخي چراغي در پرده دیدگان . ر سوز تب خود بجویمدرماني ب

  ... مرا بھ زیبایي خود خیره ساخت

ھاي اللھ آساي معشوق من  اگر بھ خاطر گونھ... گل سرخ تنھا از آن رو زیباست كھ روي نگار من زیباست
  ... چھ كار میآمدندنبود، بوي خوش چمن و نسیم مالیمي كھ بر باغ میوزد بھ 

ھاي گیسویت رھا سازم، اما نوازش گونھ ات را  در تاریكي شب خواستم قلب خویش را از دام بافتھ
برسینھام فشردمت، و گیسویت چون شعلھاي مرا در . برگونھام احساس كردم و از ساغر لبانت نوشیدم

  . بند حیات، نثار قدمت كردملب بر لبت نھادم و قلب و روحم را، چون فدیھ آزادي از . میان گرفت

حافظ داراي روحي لطیف و سرگشتھ بود و بر اثر ممارست ذوقي در شعر و ھنر، یا بھ سبب آرزویي 
باطني، چنان نسبت بھ زیبایي حساس بود كھ ھر نوع زیبایي را خواه از سنگ و رنگ بھ وجود آمده بود یا 

چشم و زبان و نوك انگشتان خویش پرستش و  از گوشت و خون، و خواه بھ صورت گلي جلوھگر میشد، با
از فیض . و ھرگاه زیبایي دستخوش نابودي میشد، در غمي خاموش و جانگداز فرو میرفت; ستایش میكرد

  ھمین حس زیباپرستي بود كھ حافظ میتوانست 

   

  

ت كھ این اس. خاطر پرآشوب خود را از زودگذري زیباییھا و شقاوت و استیالي مرگ اندكي تسلي بخشد
میبینیم حافظ كفر گویي و پرستش را با ھم آمیختھ است، و در ھمان ھنگام كھ مشغول ستایش خداي 
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بیھمتاست و او را سرچشمھ ھمھ زیباییھاي دنیایي میشمارد، ناگھان بھ خشم میآید و زبان بھ كفر و بي 
  . ایماني میگشاید

و )) جذبھ روحي((عرفي كنند شرابش را بھ بسیاري از محققان كھ خواستھاند حافظ را شاعري با ایمان م
راست است كھ حافظ . تعبیر كردھاند))آتش االھي((و شراره عشقش را بھ )) صومعھ((خراباتش را بھ 

صوفي بود و شیخ شد و خرقھ درویشان بھ بر كرد و اشعار عارفانھن سرود، اما معبودھاي واقعیش شراب 
بھ دشمني با حافظ بھ وجود آمد و مخالفانش او را بھ كفر  زماني رسید كھ نھضتي. و زن و ترانھ بودند

گویي متھم كردند، ولي حافظ بھ عذر آنكھ اشعار كفرآمیزش بیان افكار یك نفر مسیحي بوده است نھ عقاید 
  : با این حال، باز حافظ دم فرو نمیبندد و چنین میسراید. خودش، توانست جان از معركھ بھ در برد

  . بازي غیرت زنھار كھ ره از صومعھ تا دیر مغان این ھمھ نیستزاھد ایمن مشو از 

چون حافظ وفات یافت، ایمان وي بھ اصول دین بھ اندازھاي مورد تردید، و حجم اشعار لذت پرستانھاش 
اما ; چنان زیاد بود كھ گروھي از متعصبان با اجراي مراسم دیني براي بھ خاك سپردن وي مخالفت كردند

نسل . تمثیلھا و تعبیرھایي كھ براي اشعار اشعارش قائل شدند، توانستند غایلھ را فرو خوابانندیاران حافظ با 
بعد مقبره وي را در باغ حافظیھ كھ با شراره گل سرخھاي شیراز شعلھ ور بود زیارتگاه خود ساخت و بھ 

  : این ترتیب پیشگویي شاعر بھ حقیقت پیوست

  زیارتگھ رندان جھان خواھد بود بر سر تربت ما چون گذري ھمت خواه كھ 

  : روي سنگ مرمر سفید آرامگاه این شعر استاد بزرگ كھ حاكي از ایماني عمیق است نقش شده است

مژده وصل تو كوكز سر جان برخیزم طایر قدسم و از دام جھان برخیزم بھ والي تو كھ گر بنده خویشم 
ھدایت برسان باراني پیشتر زانكھ چو گردي ز خوني از سر خواجگي كون و مكان برخیزم یارب از ابر 

میان برخیزم بر سرتربت من با میو مطرب بنشین تا بھ بویت زلحد رقص كنان برخیزم خیز و باال بنما 
گرچھ پیرم تو شبي تنگ در آغوشم كش تا سحر گھ زكنار تو جوان برخیزم روز مرگم نفسي مھلت دیدار 

  مبده تا چو حافظ زسر جان و جھان برخیز

III م ١۴٠۵- ١٣٣۶: امیر تیمور  

  ق ' ه ٨٠٨-٧٣٧

نام تاتارھا نخستین بار بھ عنوان قومي خانھ بھ دوش در آسیاي مركزي ذكر شده است كھ خویش و ھمسایھ 
یكي از نویسندگان چین در قرن . مغوالن بودند و ھمركاب ایشان خطھ اروپا را مورد ھجوم خود قرار دادند

وردینیز ھونھاي ھزار سال سیزدھم شكل عمومي این مردمان را تقریبا بھ ھمان گونھ شرح داده است كھ ج
قدشان كوتاه و چھره شان در نظر بیگانگان زشت مینمود، در نوشتن : پیش از آن را وصف كرده بود

عاجز و در جنگ ماھر بودند، در حال تاخت تیر خود را بیخطا بر ھدف مینشاندند، و نسل خود را از راه 
كر كشي، وسایل خواب و خوراك و زن و فرزند در ھنگام كوچ كردن و لش. چندگاني مجدانھ تكثیر میكردند

و شتر و اسب و گوسفند و سگ خود را ھمراه میبردند، و در فاصلھ جنگھا شباني میكردند و از شیر و 
وقتي بھ نعمت میرسیدند، پرخوري . گوشت احشام تغذیھ میكردند و از پشم و پوست آنھا خود را میپوشاندند

بھتر از ھر قوم دیگري ((گنا گرسنگي و تشنگي، و سرما و گرما را را از حد میگذراندند، لیكن در تن
سالح ایشان عبارت بود از تیر و كمان كھ گاھي نوك تیرھاي خود را با نفت مشتعل )). تحمل میكردند

ھاي مكانیكي كھ در قرون وسطي براي حملھ بردن بھ دژھاي مستحكم معمول  میكردند توپ، و كلیھ دستگاه
خصوصیات، قوم مزبور، در دست كسي كھ ضمن خوردن شیر مادرش خواب امپراطوري با این . بودند

  . میدید، ابزار خوبي بود
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، قلمرو وسیع خود را میان چھار پسرش تقسیم كرده )م ١٢٢٧ق، ' ه ۶٢۵(وقتي چنگیز خان وفات یافت 
و تاتاري كھ در زیر بھ جغتاي خطھ سمرقند و اطرافش رسید، و این نام بعدا بھ عموم قبایل مغول . بود

پسرخان قبیلھ كش بود كھ در شھري بھ ھمین نام واقع در ) آھن(فرمان وي بودند اطالق شد، تیمور 
نو رسیده از خردسالي دست بھ شقاوت و )) بالي آسماني((بھ گفتھ كالویخو، این . ماوراالنھر سكنا داشت

ھاي  بود، بھ ربودن گاو و گوسفند از گلھ بیدادگري زد و، با دستھ دزداني كھ از ھمساالنش تشكیل داده
در ضمن یكي از این دستبردھا دو انگشت سوم و چھارم دست راستش قطع شدند، و . ھمسایگان مشغول شد

بھ ھمین سبب دشمنانش وي . در واقعھ دیگري زخمي بھ پاشنھ پایش رسید كھ او را براي ھمیشھ لنگ كرد
خواندن اندك فرصتي یافت و با شعر ادب آشنا شد و بھ تفاوت تیمور براي درس . را تیمور لنگ خواندند

چون بھ سن سپرد و خود در صومعھاي منزوي شد، زیرا در نظر آن . میان تعالي و انحطاط ھنر پي برد
چنانكھ روایت كردھاند، پدر تیمور وي را )) .عقربدنیا گلدان زریني بود پر از مار و ((مرد سالخورده 

و تیمور چنان پند پدر در ; نصیحت میكرد كھ ھمواره از دین پشتیباني كند و شعایر دیني را برقرار بدارد
  . ھا ساخت گوش گرفت كھ حتي از سرآدمیان مناره

حكومت ماوراالنھر گماشت و تیمور را بھ  خان مغولستان خواجھ الیاس را بھ) م١٣۶١(ق ' ه ٧۶٣در سال 
ولي جوان سركش ھنوز براي سیاستمداري پختھ نشده بود و با . سمت یكي از مشاوران وي تعیین كرد

اعضاي شورا از در درشتي و ستیزھجویي درآمد، تا آنجا كھ مجبور شد از سمرقند فرار كند و رو بھ 
گي را بھ دور خود جمع كرد و بھ دستھ برادر زنش امیر در آن حال گروھي از جوانان جن. بیابان گذارد

مدتي این دوسر گردان بیابانھا بودند و از نھانگاھي بھ . حسین، كھ مانند وي دم از یاغیگري میزد، پیوست
این دوران تنگدستي و بیخانماني ومخاطره جویي روح و جسم ایشان را سخت . نھانگاه دیگر میگریختند

تا آنكھ سرانجام بخت روي مساعد بھ آنھا نمود و ماموریت فرونشاندن شورشي ; ختنیرومند و پرطاقت سا
تیمور و امیر حسین پس از پیروزي در آن لشكركشي جرئت یافتند، خواجھ . در سیستان بھ ایشان محول شد

غتایي الیاس را بھ جنگ طلبیدند، او را بھ قتل رساندند، در شھر سمرقند مستقرد شدند، و حكومت برقبایل ج
پنج سال بعد، تیمور پنھاني در توطئھ قتل امیر حسین ). م١٣۶۵ق، ' ه ٧۶٧(را مشتركا در دست گرفتند

تیمور در كتاب . ھمكاري كرد و با از میان برداشتن او شخصا زمام فرمانروایي را در دست گرفت
قدم بھ سي و سھ سالگي گذاردم و با طبع ) ١٣۶٧( ٧۶٩در سال :((مشكوك خاطرات خود چنین میگوید

تیمور زمستانھا را .)) بیقراري كھ داشتم آرزوي تسخیر یكي از كشورھاي ھمسایھام را در سر میپروراندم
بدین ترتیب، پس از چندي،  .در سمرقند بھ سر میبرد و تقریبا در بھار ھر سال بھ سویي لشكر كشي میكرد

عموم شھرھا و قبایل ماوراالنھر را بھ اطاعت خود در آورد، خراسان و سیستان را مسخر كرد، و 
تیمور ھر نوع تمرد و طغیان را با كیفرھاي . شھرھاي پر ثروت ھرات و كابل را نیز بھ زیر فرمان گرفت

پس از محاصرھاي طوالني و پر خسارت ھنگامي كھ شھر سبزوار . وحشیانھ مجازات و سركوبي میكرد
آنھا را زنده ((نفر اسیر گرفت و، بنا بھ گزارش یكي از مدح نویسان آن زمان،  ٠٠٠,٢تسلیم شد، تیمور 

روي ھم چید و دورشان را با گچ و آجر تنگ گرفت و مناره بلندي برپا كرد تا مردمان از ھیبت خشم وي 
شھر زره عبرت نگرفت و مقاومت كرد، و در .)) را نخورندعبرت بگیرند و فریب ابلیس نخوت و غرور 

در سال . تیمور بھ سوي آذربایجان حملھ برد فرستاد. ھاي بیشتري برپا شدند ھاي مردمش مناره نتیجھ از كلھ
اصفھان تسلیم شد و ساخلوي تاتار را بھ درون خود راه داد، لیكن پس از دور شدن ) م ١٣٨٧(ق ' ه ٧٨٩

تیمور با لشكریانش بھ سوي اصفھان . ر بر تاتارھا شوریدند و ھمگي آنھا را كشتندتیمور، اھالي شھ
بازگشت، با حملھاي صاعقھ آسا شھر را گشود، و بھ افرادش فرمان داد كھ ھر كدام سر یك ایراني را براي 

سر سر از اھالي اصفھان بر باالي دیوارھا نھاده شدند، یا در ساختن  ٠٠٠,٧٠میگویند ; وي بیاورد
آتش خشم تیمور فروكش كرد و در وصول . ھا بھ كار رفتند تا زینت بخش خیابانھاي شھر باشند مناره

شھرھاي دیگر ایران با كمال آرامش خراج خود را . مالیاتھایي كھ بھ مردم شھر بستھ بود تخفیفي قایل شد
  . پرداختند

تیمور با حافظ در آن شھر روایتي  درباره برخورد. تیمور بھ شیراز رفت) م ١٣٨٧(ق ' ه ٧٨٩در سال 
تیمور جمعي از بزرگان شیراز را احضار كرد و . نقل شده است كھ از شدت زیبایي بیشتر ساختگي مینماید

بھ خال ھندویش بخشم ((خطاب بھ حافظ، با لحني خشمگین، چند بیت از غزلي را كھ در آن مصرع 
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من با ضربات شمشیر تا : ((گلھ و شماتت اضافھ كردآمده است برخواند، و سپس با )) سمرقند و بخارا را
تا بر زینت و شكوه سمرقند و بخارا، یعني دو مقر ... بناكم بیشتر زمین مسكوني را بھ تصرف در آوردھام

حافظ تعظیم )) و تو بینواي نگونبخت آن ھر دو را فداي خال سیاه یك ترك شیرازي میكني; حكومتم، بیفزایم
افسوس، اي امیر، ھمین ولخرجي بوده كھ مرا بھ این روز بینوایي كھ تو : ((گفت غرایي كرد و در جواب

معروف است كھ تیمور چنان از این جواب لذت میبرد كھ شاعر را معذور میدارد و .)) میبیني انداختھ است
ن جاي تاسف است كھ ھیچ یك از زندگینامھ نویسان معاصر تیمور ذكري از ای. ھدیھ قابلي بھ وي میدھد

  . واقعھ شیرین بھ میان نیاوردھاند

در این ھنگام كھ تیمور در جنوب ایران بود، بھ وي خبر رسید كھ تو ختمش، فرمانرواي اردوي زرین، از 
غیبت او استفاده كرده، ماوراالنھر را میدان تاخت و تاز خود قرارداده، و حتي شھر زیباي بخارا را كھ 

تیمور فورا پا در ركاب نھاد و . ده بود بھ باد غارت گرفتھ استحافظ بھ نیمي از خال مھرویي قیمت ز
توجھ شود بھ اینكھ در آن زمان رساندن خواروبار بھ لشكریان (مسافت سیصد فرسخ را رو بھ شمال پیمود 

، با توختمش رو بھ رو شد، و او را تا كناره )در طي چنین مسافتي دراز با چھ مشكالتي ھمراه بوده است
آنگاه تیمور دوباره بھ سوي جنوب و باختر بازگشت و بھ گرجستان و ارمنستان و عراق . شاندولگا عقب ن

بھ خواست اھالي بغداد، كھ از بیدادگري پادشاه خود سلطان احمد ) م١٣٩٣(ق ' ه ٧٩۶در سال . حملھ برد
ال ویراني و تیمور آن پایتخت قدیمي را كھ در ح. ایلكاني بھ ستوه آمده بودند، آن شھر را تصرف كرد

انھدام بود از نو ساخت، و در ضمن چند زوجھ دست چین بھ حرمسرا، و یك رامشگر مشھور بھ دربار 
. سلطان احمد ایلكاني بھ شھر بورسھ در تركیھ گریخت و بھ سلطان بایزید اول پناھنده شد. خود افزود

بكلي تیمور در صدد لشكركشي  تیمور استرداد او را خواستار شد و سلطان عثماني جواب داد كھ این كار
تاتار خشگمین بسرعت جنوب . بھ بورسھ بود كھ بار دیگر خبر حملھ توختمش بھ ماوراالنھر بھ وي رسید

روسیھ را پیمود و، ھنگامي توختمش فراري بیابانھا بود، شھرھاي سراي و حاجي طرخان، مراكز عمده 
اه خود نیافت، رو بھ باختر نھاد و از ساحل اردوي زرین، را بھ غارت كشید و چون مقاومتي در سر ر

  . ولگا تا رودخانھ دون پیشروي كرد، و شاید خیال داشت خاك روسیھ را نیز بھ قلمرو خود بیفزاید

روسھاي كلیھ ایاالت با سوز و التھاب رو بھ درگاه خدا آوردند و مریم عذراي كلیساي والدیمیر مسكو را 
اما، در عوض، بیحاصلي !)) اي مادر خدا، روسیھ را نجات ده:((اد زدندشفیع قرار دادند و دستھ جمعي فری

تیمور، كھ در سر راه چیزي براي چپاول نیافت، لشكریان گرسنھ و فرسوده . استپھا روسیھ را نجات داد
  ). م ١٣٩۵١٣٩۶ق، ' ه ٧٩٨٧٩٩(خود را از كنار رودخانھ دون برگرداند و بھ سمرقند بازگشت 

ندوستان میرسید حاكي از آن بودند كھ با ثروت بیكران آن كشور ممكن بود صد روسیھ گزارشھایي كھ از ھ
تیمور اعالم داشت ھك فرمانروایان مسلمان ھندوستان شمالي نسبت بھ بت پرستي ھندوھا بسیار . را خرید

لگي، با تساھل بھ كار بردھاند، پس بھ قصدآنكھ عموم ھندوھا را بھ دین اسالم در آورد، در شصت و سھ سا
در نزدیكي دھلي با لشكریان محمود شاه ). م ١٣٩٨ق، ' ه ٨٠١(سپاھي رو بھ ھندوستان نھاد  ٠٠٠,٩٢

نفر از اسیران را قتل عام ()  ٠٠٠,١٠٠تغلق، فرمانرواي دھلي، رو بھ رو شد، آن را در ھم شكست، 
ن آنچھ را كھ سپاھیان و كرد، پایتخت را بھ باد تاراج گرفت، و از ثروت و جواھرات افسانھاي ھندوستا

  . چھارپایانش میتوانستند حمل كنند با خود بھ سمرقند برد

، تیمور كھ خاطره پناھنده شدن سلطان احمد ایلكاني بھ سلطان بایزید عثماني )م ١٣٩٨(ق ' ه ٨٠٢در سال 
ھ حكومت پسر بیكفایتش را كھ ب. را فراموش نكرده بود از شمال ایران عبور كرد و بھ آذربایجان رسید

آذربایجان گماشتھ بود و در غیبت وي بھ عیاشي و فسق روي آورده بود از حكومت معزول كرد و عدھاي 
سپس بار . از ندما و شعراي دربار او را، بھ جرم آنكھ در گمراه كردن آن جوان سھم داشتھاند، بھ دار زد

د و شھر سیواس را در محاصره دیگر گرجستان را بھ ویراني و تاراج كشید و وارد خاك آسیاي صغیر ش
و چون سیواس سقوط كرد، ; پایداري طوالني آن شھر آتش خشم و نفرت تیمور را برافروخت. گرفت

نفر از سربازان مسیحي آن را زنده بھ گور كنند یا شاید این روایت ھم یكي از تبلیغات  ٠٠٠,۴فرمان داد تا 
با عثمانیھا، تیمور كھ میخواست از جھت جناح چپ قبل از روبھ رو شدن . جنگي و عاري از حقیقت باشد
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قبل از روبھ رو شدن با عثمانیھا، تیمور كھ میخواست از جھت جناح چپ آسوده خاطر . آسوده خاطر باشد
سلطان مصر فرستاده تیمور را . باشد سفیري بھ دربار مصر فرستاد و پیشنھاد بستن پیمان عدم تعرض كرد

. این توطئھ نقش بر آب شد. ز اجیر كرد كھ پنھاني تیمور را بھ قتل رساندزنداني ساخت و آدمكشي را نی
تیمور حلب، حمص، بعلبك، و دمشق را تصرف كرد و رو بھ بغداد آورد، زیرا بغداد با تحمل خسارات 

تاریخ . سرباز خود فرمان داد كھ ھر یك سربریدھاي براي او بیاورند ٠٠٠,٢٠زیاد گشوده شد، تیمور بھ 
یدھد كھ این كار انجام شد و توانگر و بینوا، زن و مرد، و پیر و جوان سرخود را بھ فدیھ گواھي م
' ه ٨٠۴(ھاي شھربغداد، اھرامي ھراسانگیز برافراشتھ شدند  ھا، در مقابل دروازه از این جمجمھ. پرداختند

آن، ھمھ چیز چنان  اما، بھ جز; ھا مصون ماندند ھا و، راھبھ خانھ مساجد مسلمانان، صومعھ). م١۴٠١ق، 
بھ تاراج و ھمھ جا چنان بھ ویراني كشیده شد كھ پایتخت با شكوه قدیمي دیگر نتوانست كمر راست كند، 

  . مگر در دوران اخیر، آن ھم بھ كرامت نفت

پس از آنكھ تیمور ھر دو جناح راست و چپ خود را ایمن یافت، براي آخرین بار سلطان بایزید را دعوت 
غره شده ) م١٣٩۶ق، ' ه ٧٩٩(پادشاه ترك، كھ بر اثر پیروزي اخیر خود در جنگ نیكوپول  .بھ تمكین كرد

بود، پیغام داد كھ سپاه تاتار را قلع و قمع خواھد كرد و زوجھ بزرگ تیمور را بھ كنیزي خود در خواھد 
' ه ٨٠۵(ر افكندند دو نفر از الیقترین سرداران زمان در آنكارا بھ ھم رسیدند و پنجھ در پنجھ یكدیگ. آورد
تیمور با روش جنگي خود تركھا را مجبور كرد كھ، ھنوز از خستگي سفري دراز نیاسوده، ). م ١۴٠٢ق، 

با یزید اسیر شد، قسطنطنیھ جشن شادي . سپاه عثماني بزودي منھدم گشت. وارد میدان كارزار شوند
. ، از چنگ تركھا رھایي یافتگرفت، و عالم مسیحیت براي مدت نیم قرن، بھ بركت مجاھدت تاتارھا

ھاي  تیمور رو بھ باختر تا شھر بورسھ پیش راند، شھر را آتش زد، و كتابخانھ بیزانسي و دروازه
بعد بھ سمت دریاي مدیترانھ پیش رفت، شھر ازمیر را از شھسواران رودس . نقرھكاري آن را بھ یغما برد

بار . بازگشت، و در شھر افسوس بھ استراحت ماند گرفت، اھالي آن را از دم تیغ گذراند، بھ خاك تركیھ
اھالي جنووا، كھ ھنوز كیوس، فوكایا، و موتیلنھ را در تصرف داشتند، در . دیگر مسیحیت بھ لرزه درآمد

سلطان مصر فرستاده تاتار را رھا كرد و در سلك دست . مقابل تیمور سرتمكین فرود آوردند و خراج دادند
فاتح بزرگ بھ عنوان نیرومندترین فرمانرواي عصر خویش بھ سمرقند . آمدنشاندگان شریف تیمور در 

بازگشت، در حالي كھ از آسیاي مركزي تا نیل، و از ساحل بوسفور تا قلب ھندوستان را در زیر فرمان 
  . داشت

ھنري چھارم، پادشاه انگلستان، تبریكات صمیمانھ، كشور فرانسھ اسقفي با ھدایا، و ھانري سوم، شاه 
  . ستیل، ھیئت نمایندگي بلند مرتبھاي بھ ریاست روي گونثالث د كالویخو بھ دربار وي فرستادندكا

بیشتر اطالعاتي كھ راجع بھ دربار تیمور در دست داریم از یادداشتھاي مفصلي كھ كالویخو از خود بھ یاد 
را در اسپانیا ترك بندرك ادیث ) م١۴٠٣مھ  ٢٢(ق ' ه ٨٠۶وي در سال . گار گذاشتھ است گرفتھ شدھاند

نخستین باري است كھ یك نفر اروپایي نام (گفت و از راه قسطنطنیھ، طرابوزان، ارزروم، تبریز، تھران 
بھ . ، وارد سمرقند شد)م ١۴٠۴اوت  ٣١(ق ' ه ٨٠٧، نیشابور، و مشھد، در سال )این شھر را ذكر میكند

اما از مشاھده ; ي آدمكش زشتروي مواجھ شوددالیل بسیار، كالویخو انتظار داشت كھ در آن شھر با گروھ
بزرگي و رونق پایتخت تیمور، كاخھاي آن، ادب و خوشرفتاري طبقھ اعیان، ثروت و تجمل دربار، و 

شھر . اجتماع و ھمكاري ھنرمندان و شاعراني كھ در مدح و تجلیل تیمور میكوشیدند دچار حیرت شد
ھاي  خانھ((نفر سكنھ و  ٠٠٠,١۵٠قدمت داشت، داراي  سال ٢٠٠٠سمرقند، كھ در ھمان زمان متجاوز از 

كالویخو شھر سمرقند را بدون حومھاش . بود)) میان درختان((و كاخھاي متعدد در )) بسیار مجلل و زیبا
ھا توزیع  آب، از رودخانھ نزدیك شھر، بھ وسیلھ لولھ بھ خانھ. تخمین زده است)) قدري بزرگتر از سویل((

در آن مرز و بوم، ھوا از رایحھ . اطراف شھر را نیز سبز و خرم نگاه میداشتند میشد و مجاري آبیاري
و ; گاوان و گوسفندان در علفزارھاي وسیع و پر نعمت چرا میكردند; باغھاي میوه و تاكستانھا معطر بود

 در شھر سمرقند كارخانھ ھایي بودند كھ توپ و زره آھني،. مزارع محصوالت فراوان بھ بار میآوردند
ھایي با رنگھاي درخشان، بخصوص رنگ قرمز سیري كھ در  كمان و تیر، شیشھ، چیني، سفال، و پارچھ

جمعیت شھر متشكل بود از تاتارھا، تركھا، عربھا، ایرانیھا، عراقیھا، . نوع خود بینظیر بود، تولید میكردند
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ھ در دكانھا و مزارع كار میكردند، افغانیھا، گرجیھا، یونانیھا، ارمنیھا، كاتولیكھا، نسطوریھا، و ھندوھا ك
ھاي آجري و گلي و چوبي میزیستند، و یا در مواقع فراغت مودبانھ در خیابان كنار رودخانھ بھ  در خانھ

و ھمھ آنھا با آزادي كامل بھ مراسم دیني خود عمل، و عقاید متناقض خود را تبلیغ ; تفرج میپرداختند
ھا،  بودند، و در دو طرف آنھا دكانھا، مساجد، مدارس، كتابخانھ خیابانھاي عمده شھر ھمھ مشجر. میكردند

یك خیابان پھن و مستقیم دو انتھاي شھر را بھ ھم متصل میكرد، و قسمت . و یك رصد خانھ قرار داشت
  . عمده این معبر عمومي با شیشھ مسقف شده بود

ا از میان باغ بزرگي گذشت كھ ابتد. سپتامبر، كالویخو بھ حضور امپراطور تاتار بار یافت ٨در روز 
)). ھاي گل و بتھ دار تزیین شده بودند قرار داشتند ھاي ابریشمي و كاله فرنگیھایي كھ با پرده در آن خیمھ((

تاتارھا معموال در خیمھ زندگي میكردند و خود تیمور در آن باغ بزرگ خیمھاي داشت كھ محیطش بھ صد 
بنا شده بودند كھ كفھاشان از مرمر یا سفال و درونشان با اسباب و متر میرسید، ولي در آنجا كاخھایي نیز 

وقتي كالویخو بھ . اثاثیھاي محكم و مرصع بھ سنگھاي قیمتي، یا یكپارچھ از طال و نقره، زینت یافتھ بودند
ھاي ابریشمین، چھار زانو نشستھ  در تاالر كاخي بسیار مجلل، بر روي مخده((حضور رسید، امپراطور 

روبرویش حوضچھاي قرارداشت كھ در آن سیبھاي بسیاري شناور بودند و فواره پرآبي نیز از میان  ;))بود
ھاي یاقوت و  تیمور جبھاي از ابریشم برتن و كالھي بلند و گشاد كھ مرصع بھ دانھ. آن بھ ھوا میجست

شت سالگي رسیده آن مرد بلند قامت و نیرومند و چابك اكنون كھ بھ شصت و ھ. مروارید بود بر سر داشت
بود، پشتي خمیده و بدني ضعیف و علیل و دیدگاني تقریبا نابینا داشت و بزحمت میتوانست پلكھایش را باز 

  . كند تا سفیر كاستیل را از نظر بگذراند

از شعر و ھنر ; تا آن حد كھ مردي فعال و رزمجو میتوانست كسب دانش كند، تیمور با تاریخ آشنایي داشت
; با شاعران و دانشمندان آمیزش داشت; ھنرمندان و آثار ھنري را بھ دور خود جمع میكرد ;بھره میگرفت

اما غرور و خودبینیش نیز دست كمي . و در مواقع رسمي رفتاري پسندیده و با نزاكت از خود نشان میداد
مور شقاوت برخالف گفتھ قیصر دوم، تی. ، و از این دو جھت وي را رقیب و نظیر نبود.از لیاقتش نداشت

را جزئي از سیاست جنگي خود قلمداد میكرد، اما اگر صورت قربانیانش را از نظر بگذرانیم، مشاھده 
حتي در مورد اداره امور كشوري نیز . میكنیم كھ خونریزیھایش صرفا زاده حس انتقامجویي وي بودھاند

لي شھري را در زیر بیدادگري تیمور با دست و دل باز كیفر مرگ را بخشش میكرد خواه با حاكمي كھ اھا
تیمور . و ستم خود بھ ستوه میآورد، و خواه بھ قصابي كھ گوشت را گرانتر از نرخ مقرر میفروخت

سختگیري و بیرحمي خود را، بھ عذر اداره كردن ملتي كھ ھنوز با قانون آشنایي نیافتھ بود، سیاستي مفید 
براي مطیع كردن قبایل آشوبگر و متحد ساختن آنھا  میدانست و كشتارھاي جمعي خود را تنھا وسیلھ موثر

اما در حقیقت او نیز مانند دیگر فاتحان تاریخ قدرت را بھ خاطر . در زیر حكومتي نیرومند قلمداد میكرد
قدرت دوست میداشت، و حتي غنایم جنگي را براي آن بھ چنگ میآورد تا در راه خریدن جاه و بزرگي 

  . خرج كند

بھ قصد تسخیر مغولستان و چین حركت كرد تا آرزوي خود را مبني ) م١۴٠۵(ق ' ه ٨٠٨تیمور در سال 
 ٠٠٠,٢٠٠سپاھش . بر تشكیل كشوري نیمھ جھاني و پیوستن مدیترانھ بھ دریاي چین جامھ عمل بپوشاند

ین فرمانش آخر. اما وي در شھر اترار واقع در مرز شمالي قلمروش بدرود حیات گفت; مرد جنگي داشت
و تا چندي اسب سفید تیموربازین و برگ و ; این بود كھ لشكریانش بدون وجود او بھ پیشروي ادامھ دھند

لیكن ھمھ آنھا بخوبي میدانستند كھ فكر و اداره تیمور بھ تنھایي . بي سوار، پیشاپیش سپاھیان حركت میكرد
رگرداندند و عزادار و آسوده بال بھ نیمي از نیروي جنگیشان را بھ وجود میآورد، پس بزودي راه ب

در شھر سمرقند براي وي )) گورمیر((ھاي خود بازگشتند، فرزندان تیمور آرامگاه با شكوھي بھ نام  خانھ
این بناي یادبود عبارت است از برجي كھ بھ گنبدي حجیم و پیازي شكل منتھي میشود و سطح آن .ساختند

  . فتھ استتماما با كاشیھاي آبي فیروزھاي زینت یا

ایاالت باختري تقریبا بالفاصلھ مجزا شدند، و . با متالشي شدن مغز تیمور امپراطوریش نیز از ھم پاشید
عاقلترین پادشاه سلسلھ تیموریان شاھرخ بود كھ . فقط خاورمیانھ در زیر حكومت جانشینان وي باقي ماند
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، و خود از مركز ھرات فرمانروایي فرزندش الغ بیگ را در شھر سمرقند بھ حكومت ماوراالنھر نشاند
در زمان جانشینان تیمور بود كھ دو پایتخت مزبور، در رقابت با یكدیگر، بھ . خراسان را بھ عھده گرفت

صورت مراكز اصلي فرھنگ و پیشرفت قوم تاتار درآمدند و با شھرھاي پیشرفتھ و پر رونق اروپاي آن 
شاھرخ سردار قابلي بود كھ صلح را دوست ). م ١۴٠۵١۴۴٩ق، ' ه ٨٠٨٨۵٣(زمان كوس برابري زدند 

یكي از . میداشت و ادبیات و ھنر را تشویق میكرد، و نیز كتابخانھ معروفي در شھر ھرات تاسیس كرد
. در سمرقند بزرگترین رصدخانھ زمان را بناساخت)) بھشت روي زمین((شاھزادگان تیموري ھرات را 

  : لم شیرین خود الغ بیگ را چنین وصف میكندیكي از زندگینامھ نویسان مسلمان با ق

در ستارھشناسي بھ مقامي شامخ رسید و در علم معاني و بیان . دانشمند و عادل و فعال و با اقتدار بود
الغ بیگ دقایق و ... در زمان پادشاھي او ارزش و مقام دانشمندان بھ حداعال رسید. مھارت موشكافتن یافت

بطلمیوس را شرح )) المجسطي((بحث و مطالعھ قرار میداد و در علم ھیئت، مشكالت علم ھندسھ را مورد 
  . ... میكرد

وي با ھمكاري علماي طراز اول . تاكنون ھرگز پادشاھي مانند او بر تخت سلطنت تكیھ نزده است
و در سمرقند مدرسھاي تاسیس كرد كھ از حیث زیبایي و .... مشاھدات مربوط بھ ستارگان را ثبت میكرد

  . زش و مقام در ھفت اقلیم نظیري براي آن نمیتوان یافتار

، بھ دست فرزند ناخلف خود بھ قتل رسید، اما )م١۴۴٩(ق ' ه ٨۵٣این نمونھ دانش پروري، در سال 
فرھنگ بلند پایھ تیموریان تا عھد سلطان ابوسعید گوركان و سلطان حسین بایقرا زنده ماند و تا پایان قرن 

ازبكھاي مغول سمرقند و بخارا را ) م ١۵٠١(ق ' ه ٩٠٧در سال . یات خود ادامھ دادپانزدھم میالدي بھ ح
شاه اسماعیل صفوي كھ ) م١۵١٠(ق ' ه ٩١۶اما چون در سال ; بھ تصرف در آوردند و قدرتي بھ ھم زدند

سلسلھ پادشاھي خود را تازه بھ وجود آورده بود ھرات را تسخیر كرد، با بر آخرین فرمانرواي سلسلھ 
در دوران پادشاھان این سلسلھ . تیموریان بھ ھندوستان گریخت و در آنجا سلسلھ مغولي ھند را تاسیس كرد

بود كھ شھر مسلمان دھلي بھ صورت پایتختي با شكوه، چون رم در زمان فرمانروایي خاندان مدیچي، در 
  . آمد

IV  -م  ١۵١٧-١٣۴٠: ممالیك مصر  

  ق ' ه ٩٢٣-٧۴١

در آن دوراني كھ اسالم در آسیا دستخوش تھاجمات و انقالبات پي درپي بود، كشور مصر بھ دست ممالیك، 
مرگ سیاه براي مدت ). م ١٢۵٢١۵١٧ق، ' ه ۶۵٠٩٢٣(با سیاستي نسبتا امن و پا برجا، استثمار میشد 

ممالیك توانستند با تدبیر كوتاھي بساط رونق و رفاه آن سرزمین را بر ھم زد، اما با وجود این گونھ بالیا 
 ٧٨٣در سال . كشورداري و ھنر پروري، و در عین حال با شقاوت و اختالس، بھ حكومت خود ادامھ دھند

با پادشاھي سلطان الملك الظاھر بر قوق سلسلھ تازھاي بھ نام ممالیك برجي روي كار آمد ) م ١٣٨١(ق ' ه
ي، كھ منجر بھ سقوط كشور مصر شد، از خود كھ خاصیتي جز تجمل پرستي و دسیسھ بازي و بیدادگر

سالطین این سلسلھ بیش از اندازه و رسم معمول ارزش پول را كاھش دادند، و حتي . بروز نداد
از انحصار شكر و فلفل كھ در دست دولت بود تا حد امكان سو . برنیازمندیھاي روزانھ مردم مالیات بستند
وستان كھ در شھر اسكندریھ صورت میگرفت چنان حقوق گمركي استفاده كردند، و بر تجارت اروپا با ھند

سنگیني وضع كردند كھ بازرگانان مغرب زمین مجبور شدند در صدد پیدا كردن راه تازھاي بھ ھندوستان، 
، مصر بیشتر منافع )م ١۴٩٨(یك نسل بعد از سفر دریایي واسكو دوگاما . با دور زدن قاره افریقا، برآیند

تجارت میان شرق و غرب نصیبش میشد از دست داد، و این لطمھ مالي چنان كشور را  ھنگفتي را كھ از
بھ فقر و انحطاط كشاند كھ سلطان سلیم اول بدون مواجھ شدن با مقاومت قابل مالحظھاي توانست سلطنت 

  . ممالیك برجي را منقرض كند و مصر را ضمیمھ امپراطوري عثماني سازد
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ثروتمندترین، زیباترین و پرجمعیتترین شھر ) م ١۴۵٣ق ' ه ٨۵٧(تا ) م١٢۵٨(ق ' ه ۶۵٧قاھره از سال 
و ابن خلدون كھ در سال ) م ١٣٢۶ق، ' ه ٧٢٧(ابن بطوطھ مشتاقانھ از آن تمجید میكرد . اسالمي باقي ماند

پایتخت جھان و بھشت روي : ((از آن شھر دیدن كرده بود دربارھاش چنین نوشت) م ١٣٨٣(ق ' ه ٧٨۵
ھا و  شھري كھ با كاخھا و قصور و دیرھا و صومعھ; نھ انباشتھ از نوع بشر و جایگاه پادشاھيزمین، ال

بھشتي، چنان سخاوتمندانھ از ; مدارس تزیین یافتھ، و با ستارگان فضل و دانش چراغاني شده است
ساكناش رودخانھ نیل آبیاري شده، كھ گویي زمین آن ثمره خود را بھ عنوان ھدایا و درودھایي تقدیم 

  . گرچھ ممكن بود فالحان رنجبر مصر بر این گفتھ خرده بگیرند.)) میدارد

مساجد مصر در این دوره بیشتر مظھر سختي و صالبت جكومتي قھار بود تا نماینده رنگھاي لطیف 
در آنھا ایوانھاو سردرھاي آجر لعابي و كاشیكاري شده معمول در مساجد آسیایي جاي خود را بھ . آسماني

. ھاي سنگي داده، و پرستشگاه را بیشتر بھ صورت دژي مستحكم در آورده بودند ارھاي جسیم و بدنھدیو
، كھ یكي از بدایع زمان خود بود، ھنوز ھم با )م ١٣۵۶١٣۶٣(ق، ' ه ٧۵٧٧۶۵مسجد جامع سلطان حسن 

این ((در نظر مقریزي، تاریخنویس معروف، . شكوھترین نمونھ معماري دوره ممالیك محسوب میشود
ولي باید گفت كھ وي قاھره نشین میھن )) ;مسجد از كلیھ مساجدي كھ تا آن زمان ساختھ شده بود عالیتر بود

در روایت آمده است كھ سلطان حسن مشھورترین معماران را از چندین كشور بھ دربار . پرستي بوده است
. برند و بنایي بلندتر از آن بسازندخود گرد آورد و از آنھا خواست كھ بلندترین بناي روي زمین را نام ب

معماران كاخ خسرو اول در تیسفون را ذكر كردند، كھ خیز طاقي كھ ھم اكنون از آن برجاي مانده است 
كارگران با برداشتن سنگھاي فروریختھ از اھرام مصر دیوارھاي مسجد . متر از زمین ارتفاع دارد ٣٢

متر بلندتر بر آن افزودند و در گوشھ آن منارھاي بھ  ۴رنیزي متر باال آوردند و ق ٣٠نوساز را تا ارتفاع 
توده كوه پیكر و عبوس این بنا، گرچھ بیننده اروپایي را مرعوب میسازد، اما . متر برافراشتند ٨۵ارتفاع 

ولي اھالي قاھره بھ داشتن این مسجد چنان مباھات میكردند كھ داستان . بزحمت مقبول طبع وي واقع میشود
پس از پایان ساختمان مسجد، سلطان حسن دست راست : ((اختراع كردند، و یا بھ رعایت گرفتندزیر را 

گویي كھ معمار واقعا با دستش بنا .)) معمار را قطع كرد تا مبادا شاھكار دیگري نظیر آن طرح افكند
ره براي زیباتر از این مسجد مقبره ھایي بودند كھ ممالیك در خارج حصار شھر قاھ. راطرح میافكند

سلطان برقوق، كھ زندگیش را چون برده چر كسي آغاز كرده . محفوظ داشتن استخوانھاي خود میساختند
  . با جاللي خاموش در یكي از زیباترین این مقابر مقام گرفت. بود

وي با آنكھ . در میان سالطین سلسلھ ممالیك برجي سلطاني كھ بیش از ھمھ بھ عمران پرداخت قایتباي بود
گرفتار جنگ با تركھا بود، توانست ھزینھ ساختمانھاي مھم و مجللي را در مكھ، مدینھ، و بیت سخت 

ھمچنین در مصر قلعھ صالح الدین و دانشگاه و مسجد االزھر را تعمیر كرد، . المقدس تامین كند
ل مھمانسرایي ساخت كھ نقوس آرابسك سنگھاي آن مشھور است، در داخل پایتخت مسجدي پر زینت و جال

ھاي بلند و گلدستھ دار، و گنبد كنده كاري شده ھندسیش یكي از كوچكترین  كھ با تزیینات ممتاز، مناره
  . پیروزیھاي ھنر اسالمي بھ شمار میآید

كنده كاران بر روي عاج و استخوان و ; در دوران سلطنت ممالیك، ھنرھاي دستي نیز رونق و ترقي یافتند
رند و، از قلمدان تا منبر، با سلیقھ و مھارت و كوشش مداوم، اشیاي چوب ھزاران نقش بدیع پدید میآو

)) موزه ویكتوریا و البرت((شاھد این مدعا منبري است متعلق بھ مسجد قایتباي كھ در . زیبایي میساختند
ھاي خون آشام صنعت طالكاري و نقره كاري بھ اوج ترقي  در دوره این سلسلھ. لندن نگاھداري میشود

  . رسیدند

ھاي بھ یادنیامدني عمر خود، ھزاران بدعت بھ وجود آورده بود، اینك  كوزه گري مصر، كھ درطي ھزاره
و از آن پس، قندیلھا، جامھا، و گلدانھااز میناي رنگین، با ; میناكاري بر روي شیشھ را بھ دنیا ھدیھ كرد

با ساختن این اشیا و . اج یافتنداشكال آدمي و نقوش تزییني، و نیز گاھي ھمراه با طالكاري، در ھمھ جا رو
بھ طرق بیشمار دیگر، ھنرمندان عالم اسالم شكلھایي جاودان بھ مفھوم زیبایي بخشیدند تا كفاره 

  . وحشیگریھاي سالطین خود را ادا كرده باشند
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V -م  ١۵١٧- ١٢٨٨: عثمانیھا  

  ق ' ه ٩٢٣-۶٨٧

ھیچ كس نمیداند كھ تركان از كجا . شودھا ناپدید شدند، تاریخ آغاز می معموال پس از آنكھ خاستگاه
برخي از دانشمندان حدس زدھاند كھ ایشان قبیلھاي فینو اویغوري از قوم ھونھا بودند و نام . برخاستند

زبان ایشان تركیبي . است)) دوركو((ھاي تركي نیز  بوده كھ بھ یكي از لھجھ)) كاله خود((ایشان بھ معني 
یكي از طوایف ترك، كھ . ھاي فارسي و عربي نیز بر آن افزوده شدند ژهاز مغولي و چیني بود كھ بعدا وا

نام خود را از سر كردھاش سلجوق گرفتھ بود، بر اثر پیروزیھاي پي در پي قدرت و توسعھ روزافزون 
در ھمان قرن . یافت تا آنكھ در قرن سیزدھم بھ فرمانروایي ایران، عراق، سوریھ، و آسیاي صغیر رسید

از خویشان سالجقھ بھ سر كردگي ارطغرل از خراسان بھ سوي آسیاي صغیر فرار كرد تا  طایفھ دیگري
طایفھ مزبور در نزد امیرسلجوقي قونیھ، از شھرھاي آسیاي صغیر، بھ . در سیل مھاجم مغولھا غرق نشود

  . ھاي خود را در آن چرا دھند خدمت لشكري درآمد و قطعھ زمیني نیز بھ آن طایفھ سپرده شد تا گلھ

پسرش عثمان كھ سي سال داشت بھ جانشیني وي انتخاب ) م١٢٨٨ق، ' ه ۶٨٧(چون ارطغرل وفات كرد 
این قوم تا قبل از قرن نوزدھم خود را ترك نمیخواند، بلكھ آن نام . شد و نام عثماني از او گرفتھ شده است

عثمان، ) م ١٢٩٠(ق،' ه ۶٨٩در سال . را بر طوایف نیمھ وحشي ساكن تركستان و خراسان اطالق میكرد
كھ سالجقھ را ناتوانتر از آن یافت كھ با وي بھ مقابلھ پردازند، خویشتن را امیر مستقل ایالت كوچكي در 

با لشكریانش رو بھ باختر نھاد و در ) م ١٢٩٩(ق ' ه ۶٩٩شمال باختري آسیاي صغیر خواند و در سال 
. باري در رسیدن بھ ھدف خود پافشاري میكردوي سردار بزرگي نبود، اما با برد. یني شھر مستقر شد

سپاھش نیز اندك بود، اما از مرداني تشكیل مییافت كھ پشت اسب را راحتتر از روي پا میدانستند و حاضر 
بودند كھ عمر یا عضو فرسوده خود را براي بھ دست آوردن زمین و طال و زن و قدرت بھ مخاطره 

ري مرمره شھرھاي خواب آلوده امپراطوري روم شرقي با حكومتي مابین لشكریان عثمان و دریا. بیندازند
ضعیف قرار گرفتھ بودند، عثمان یكي از شھرھا، یعني بورسھ، را محاصره كرد، ولي چون در ابتدا موفق 

سرانجام شھر بورسھ بھ دست پسرش اورخان . بھ تسخیر آن نشد، بھ دفعات حملھ خود را از سرگرفت
اورخان ). م ١٣٢۶ق، ' ه ٧٢٧(د عثمان در یني شھر در بستر مرگ افتاده بودگشوده شد، در حالیكھ خو

تقدیر . شھر بورسھ را، كھ با استخوانھاي پدرش متبرك شده بود، پایتخت جدید سالطین عثماني قرار داد
آشكار كھ عبارت است از آرزو بھ عالوه قدرت اورخان را بھ طرف دریاي مدیترانھ، كھ از قدیم دایره 

در ھمان سال سقوط بورسھ، اورخان شھر نیكومدیارا كھ بھ تركي . ت و ثروت و تمدن بود، میكشاندتجار
نیقیھ را كھ ایزنیك نام تركي آن است، و در ) م١٣٣٠(ق ' ه ٧٣١در سال . ازمید خوانده میشد مسخر ساخت

این . ف درآوردشھر پرگاموس را كھ بھ زبان تركي برگامھ خواندھاید بھ تصر) م١٣٣۶(ق ' ه ٧٣٧سال 
شھرھاي كھنھ تاریخي مراكز مھم حرف و صنایع و تجارت بھ شمار میآمدند و از جھت تھیھ آذوقھ و بازار 

فروش مصنوعات خود بكلي تابع دھات و قصبات اطراف، كھ آن زمان در تصرف عثمانیھا قرار داشتند، 
و ستد با قسمت داخلي خاك آسیاي و بھ عبارت دیگر براي بقاي خود چارھاي جز ھمزیستي و داد ; بودند

شھرھاي نامبرده كھ مدتھا در زیر جور و ستم فرمانروایان امپراطوري روم شرقي بودند، . صغیر نداشتند
چون خبر یافتند كھ اورخان مالیاتھا را سبك میگیرد و بھ عموم مردم آزادي دیني میدھد زیاد ایستادگي 

ور نزدیك در معرض ھجوم بدعتگذاراني چون نسطوریھا و و بسیاري از این شھرھاي مسیحي خا; نكردند
و ; بزودي عده زیادي از ساكنان نواحي مسخر شده دین اسالم را پذیرفتند. پیروان آیین وحدت طبیعت بودند

بدین سان است كھ جنگ، مسائل دیني و االھي را حل میكند، در حالیكھ عقل در آن كار عاجزانھ مردد 
  . ك قدرت و نیرو یافتھ بود خود را سلطان عثماني خوانداورخان كھ این. میماند

امپراطوران روم شرقي با وي پیمان صلح بستند، ھنگام نیاز سربازانش را اجیر كردند، و بھ پسرش 
اورخان . ھاي نظامي براي دولت عثماني بسازد سلیمان نیز اجازه دادند كھ در خاك اروپا دژھا و پایگاه
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در سن ھفتاد و یك سالگي وفات یافت، در حالیكھ نامش سخت در قلب ملتش  )م١٣۵٩(ق ' ه ٧۶١درسال 
  . جایگزین شده بود

جانشینان وي سلسلھاي بھ وجود آوردند كھ از لحاظ آمیزه خصایصي چون نیرو و مھارت جنگي، لیاقت 
. نظیر بودكشورداري، بیرحمي وحشیانھ، و ذوق پرورش یافتھاي بھ ادبیات و علم و ھنر در تاریخ جھان بی

سواد نداشت و با انگشت مركبي شدھاش، بھ سبك آدمكشان، . مراد اول نامطبوعترین افراد این دودمان بود
وقتي پسرش ساوجي در شورش خیانتكارانھاي كھ برضد وي . ھاي دولتي را نشان میگذاشت فرامین و نامھ

ن را بیرون آورد و سرش را از بھ پا كرده بود شكست خورد و دستگیر شد، سلطان مراد چشمھاي آن جوا
وي . آنگاه پدران شورشیان دیگر را واداشت كھ بھ دست خود سر فرزندانشان را ببرند; تن جدا ساخت

لشكري تقریبا شكستناپذیر تشكیل داد، بیشتر كشورھاي بالكان را بھ تصرف درآورد، و با نشاندن حكومتي 
ختھ بودند كار تبعیت و فرمانبرداري را بر ایشان آسان با كفایتتر از آنچھ در زیر استیالي مسیحیان شنا

  . ساخت

وي پس از . از پدر بھ ارث برد) م ١٣٨٩ق، ' ه ٧٩٢(با یزید اول تاج سلطنت را در میدان جنگ كوسووو 
آنكھ لشكرعثماني را بھ پیروزي رساند فرمان داد تا برادرش یعقوب را، كھ در تمام مدت آن روز خطیر 

از آن پس روش برادر كشي یكي از شرایط عادي چنان . برادر جنگیده بود، اعدام كنند دالورانھ ھمراه
موجب از ھم گسیختگي امور كشور میشود كھ بھتر است از ھمان ابتداي كار مدعیان بھ حق را از میان 

زیرا در فنون جنگیش چون صاعقھ سریع و ناگھاني ; گرفت) آذرخش)) (ایلدرم((بایزید لقب . برداشت
ود، ولي از سیاستمداري و دوراندیشي پدرش بھرھاي نداشت و سھم بزرگي از نیروي سركش وجودش ب

ستفان الزارویچ، فرمانرواي دست نشانده ایلدرم بایزید در . را در راه زیادھرویھاي جنسي تلف میكرد
لي بایزید شد این بانو كھ دسپوینا نام داشت زوجھ سوگ. صربستان، خواھر خود را بھ حرمسراي وي افزود

و شاید از این راه ندانستھ موجب ; و عشق بھ میگساري و مجالس بزم و خوشي را در او بیدار كرد
بایزید . لیكن غرور ایلدرم بایزید تا روز سقوطش رشد و فزوني مییافت. تضعیف نیرو و فعالیت وي شد

اسارت آزاد ساخت و نامھ  ھاي اروپایي در نیكوپول، ژان، كنت دو نور، را از پس از سركوب شوالیھ
  ;مردانھ زیر را، چنانكھ فرواسار نقل و یا حك و اصالح كرده است، بھ وي نوشت

تو جواني و احیانا باید از این . ژان، من خوب میدانم كھ تو در كشورت اعیان و اعیانزاده بزرگي ھستي
شرمگین باشي، و براي پاك شكستي كھ در نخستین كوشش دالورانھات بر تو وارد آمده است سرافكنده و 

كردن گناه و بازیافتن شرافت ناگزیر باید نیروي تازھاي از مردان جمع كني و بار دیگر بھ جنگ من 
اگر من از این بابت ترس و تزلزلي داشتم میبایست قبل از رفتنت ترا وادار كنم كھ در مقابل قانون و . بیایي

ولي من نھ ترا و نھ . از یارانت بر ضد من سالح برنكشید دین سوگند یاد كني كھ ھرگز نھ خودت و نھ یكي
ھیچ یك از ھمراھانت را وادار نمیكنم چنین سوگندي یاد كنید یا قولي بدھید، بلكھ من خواستارم كھ چون بھ 

كشورت بازگشتي و از رنج سفر آسودي، ھر چند سپاھي كھ آرزو داري فراھم آوري و ھیچ مضایقھ نكني، 
و این .... خواھي دید كھ من ھمواره در انتظار پذیرفتن تو و ھمراھانت ھستم. من بیایي و آنگاه بھ سراغ

سخنم را بھ ھر كھ خواھي بازگو، زیرا من توانایي آن را دارم كھ در میدان نبرد یكھ تازي كنم، و ھمیشھ 
  . درصدد آنم كھ قسمت بیشتري از عالم مسیحیت را بھ تصرف در آورم

را در آنكارا اسیر كرد، با وجود مكاتبھ دشنامآمیزي كھ مدت یك سال میان آن دو مبادلھ تیمور وقتي بایزید 
تیمور فرمان داد تا غل و زنجیر از بایزید برگیرند، . شده بود، كمال احترام را در حق وي بھ عمل آورد

ستور داد تا و نیز د; وي را نزد خود جاي داد و خاطرش را آسوده ساخت كھ زندگیش در امان خواھد بود
اما ھنگامي كھ بایزید اقدام بھ فرار كرد، وي را . سھ خیمھ باشكوه براي ملتزمان ركابش آماده سازند

ھایي با میلھ آھن، كھ افسانھ آن را بھ غلو قفس آھني ذكر كرده است،  دستگیر ساخت و در اطاقي با پنجره
بھ بالین او احضار كرد، و بانو دسپوینا را بھ بایزید بیمار شد، تیمور حاذقترین طبیبان را . زنداني ساخت

این غمخواریھا نتوانستند نیروي حیاتي سلطان از پا در آمده را بھ وي . پرستاري و دلداري وي گماشت
  . بازگردانند، و بایزید یك سال پس از شكستي كھ خورده بود در زندان تیمور زندگي را بدرود گفت
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وي گرچھ ; عثماني را برقرار ساخت و قدرت را بھ آن بازگرداند پسرش سلطان محمد اول از نو حكومت
یكي از مدعیان سلطنت را كور كرد و دیگري را كشت، اما بھ سبب نزاكت رفتار و حكومت عادالنھاش، و 

جانشین وي . گرفت)) اصیلزاده((ھمچنین بھ سبب ده سال صلحي كھ بھ عالم مسیحیت ارزاني داشت، لقب 
بھ زیر ; ز داراي ھمان گونھ ذوق و سلیقھ بود، و شعر را بر جنگ ترجیح میدادسلطان مراد دوم نی

' ه ٨۴٨(درآورد، و نیز در ھمان ھنگام كھ مجارستان زیر پیمان صلح خود زد، مراد دوم در میدان وارنا 
آنگاه در شھر . لیاقت جنگاوري خود را بھ خوبي ھر سردار بزرگ دیگري ظاھر ساخت) م ١۴۴۴ق، 

و در آنجا ھفتھاي دوبار شاعران و دانشمندان را بھ گرد خود ; ، در آسیاي صغیر، گوشھ گرفتماگنسیا
بار دیگر شورشي در ادرنھ . جمع میكرد و مدتي با آنھا بھ شعر خواندن و گفتگوي علمي و فلسفي میگذراند

  . او را بھ خاك اروپا خواند

وقتي . دومین جنگ واقع در كوسووو شكست داد مراد دوم آن را فرو نشاند و بعد یانوش ھونیادي را در
وفات كرد، تاریخنویسان مسیحي ) میالدي ١۴۵١(ق ' ه ٨۵۵مراد دوم پس از سي سال پادشاھي در سال 

در وصیتنامھ وي تصریح شده بود كھ جسدش . او را در شمار بزرگترین فرمانروایان زمان خود نام بردند
شفقت و آمرزش االھي ھمراه با : ((ون سقفي بھ خاك سپارند تارا در شھر بورسھ در نمازخانھ كوچك بد

سلطان محمد ((سلطان محمد دوم، ملقب بھ .)) اشعھ خورشید و ماه، و ریزش باران و شبنم، بر قبر او ببارد
، از لحاظ دانش و فرھنگ و كشورگشایي و تیز ھوشي در سیاست، و نیز از نظر طول دوران ))فاتح

او با خودسري . ھمشان و برابر بود، اما در عدالت و جوانمردي بھ پاي وي نمیرسیدفرمانروایي با پدرش 
بھ سبك . ھاي رسمي را نقض كرد و ھمچنین پیروزیھایش را با كشتارھاي بیجا ننگین ساخت عھدنامھ

ھایش  یك بار كھ از چگونگي نقشھ. مشرق زمینیھا در تدابیر و نقشھكشیھاي جنگیش مكار و تودار بود
بھ .)) ھایم آگاه باشد، آن را میكنم و دور میاندازم اگر یكي از موھاي سرم از نقشھ: ((دند، جواب دادپرسی

با ادبیات چندین كشور آشنایي فراوان داشت، در ریاضیات و مھندسي متبحر بود، . پنج زبان حرف میزد
ھاي  كرده بود و صلھ ھنرھاي زیبا را تشویق میكرد، و براي سي نفر از شاعران عثماني مقرري تعیین

وزیر بزرگ وي، محمود پاشا، نیز در ادب دوستي و . شاھانھ براي شاعران ایران و ھندوستان میفرستاد
این شاه و وزیر آن قدر بھ مدارس و موسسات خیریھ یاري . ھنرپروري دست كمي از ولینعمت خود نداشت

بود، چنانكھ در مقابل )) سلطان فاتح(( وي ھمچنین. یافت)) پدر نیكوكار((كردند كھ سلطان محمد لقب 
در زیر آتشبار ناوگان جنگیش دریاي سیاه استخر متصرفي ; قدرت وي و توپخانھاش قسطنطنیھ سقوط كرد

و در مواجھھ با سپاھیان منظم و سیاست مدبرانھاش، كشورھاي بالكان بھ زانو درآمدند و طوق ; تركھا شد
در پنجاھسالگي، بھ . سلطان فاتح از تسلط بر نفس خود عاجز بود ولي این. بندگي او را بر گردن نھادند

دیگر مواد مشھي عالج . دنبال زیادھروي در فعالیتھاي جنسي، خود را بكلي فرسوده و ناتوان ساختھ بود
. ھاي دربار قرار دادند شھوت پرستي او را نمیكرد، و سرانجام زنان حرمسرایش او را در شمار خواجھ

، یعني درست ھمان زماني كھ نزدیك بود لشكریانش ایتالیا )م ١۴٨١(ق ' ه ٨٨۶م بھ سال سلطان محمد دو
  . را بھ تصرف اسالم در آورند، در سن پنجاه و یك سالگي زندگي را بدرود گفت

این سلطان تمایلي بھ جنگ . پس از مبارزه رقابتآمیزي در میان فرزندانش، سلطنت بھ بایزید دوم رسید
امي كھ ونیز جزیره قبرس را متصرف شد و تسلط تركیھ عثماني بر مدیترانھ خاوري را نداشت، ولي ھنگ

با ایشان پیمان عدم تعرض ; بھ خطر انداخت، وي نیز از راه فریب با فریبدھندگان خود وارد معاملھ شد
بست، در مھلت كافي نیروي دریایي مجھزي مشتمل بر دویست و ھفتاد كشتي تھیھ كرد، و سپس در 

یك دستھ از سپاھیان ترك نیز ایتالیاي شمالي را . یكي سواحل یونان ناوگان جنگي ونیز را منھدم ساختنزد
و نیز تقاضاي صلح كرد، بایزید با شرایطي  ٩٠٨(رو بھ خاور، تا شھر ویچنتسا، مورد حملھ قرار داد 

را از تخت سلطنت پسرش سلیم او . آسان آن را پذیرفت، و خود بھ سوي خلوت شعر و فلسفھاش بازگشت
و در ھمان اوان بھ گفتھ بعضي از ; )م١۵١٢(ق، ' ه ٩١٨بھ زیر آورد و خود برجایش نشست 

. تاریخ از بعضي جھات تناوبي از وقایع متضاد داشت. تاریخنویسان بایزید دوم بر اثر مسمومیت درگذشت
ي سنن گذشتھ خستھ شده بھ این ترتیب كھ خصوصیات و احوال یك دوره در دوره بعدي، كھ از یكنواخت

مكتب كالسیسیسم نھضت رمانتیسم را : است و شوق تازگي در سر دارد، مورد طرد و ابطال قرار میگیرد
بھ بار میآورد، و این دومي جاي خود را بھ رئالیسم میدھد، و از این آخرین مكتب امپرسیونیسم زاده 
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دھسالھ صلح آماده میسازد، و صلح طوالني یك دوره جنگ ناگزیر زمینھ را براي روي كار آمدن . میشود
وي . سلطان سلیم اول سیاست صلحجویانھ پدر را تحقیر میكرد. دوران تھاجم و جنگجویي را فرا میخواند

كھ داراي بدن و ارادھاي قوي بود، اعتنایي بھ خوشگذراني و تنپروري نداشت و شكار و اردو را بر ھمھ 
فر از نزدیكانش براي فروخواباندن شورش داخلي، و بھ دنبال لشكر با خفھ كردن نھ ن; چیز ترجیح میداد

با این احوال چون سلطان سلیم خبر . گرفت) سختگیر، مھیب)) (یاوز((كشیھا و پیروزیھاي مكرر، لقب 
حملھ شاه اسماعیل صفوي، پادشاه ایران، را بھ مرز تركیھ شنید، خوشحال شد و رسما نذر كرد كھ اگر 

  . ایرانیان پیروز گرداند، سھ مسجد بزرگ در شھرھاي بیت المقدس، بودا، و رم بنا كنداو را بر )) ا((

وي پس از آنكھ تعصب دیني ملتش را تا درجھ جھاد برافروخت، بھ مقابلھ شاه اسماعیل شتافت، شھر تبریز 
) م ١۵١۵(ق ' ه ٩٢١در سال . را گرفت، و بعد قسمت شمالي بین النھرین را ضمیمھ كشور خود ساخت

سلطان سلیم توپخانھ و سپاه یني چري خود را متوجھ ممالك ساخت و سوریھ، عربستان، و مصر را بھ 
وي آخرین خلیفھ مسلمانان را بھ عنوان اسیر افتخاري بھ قسطنطنیھ برد و از ). م١۵١٧(قلمرو خود افزود 

ت، ھر دو، را بھ دست آن پس، سالطین عثماني، مانند ھنري ھشتم پادشاه انگلستان، زمام دین و دول
  . گرفتند

. سلطان سلیم در اوج پیروزي و قدرت خود بھ خیال تصرف جزیره رودس و اشغال جھان مسیحیت افتاد
پاپ لئودھم ). م١۵٢٠ق، ' ه ٩٢٧(وقتي تمام مقدمات كار فراھم شد، بیماري طاعون او را از پاي در آورد 

وتر بر خود لرزیده بود، بھ تمام كلیساھا فرمان داد تا كھ از نقشھ حملھ سلطان سلیم بیش از قیام دیني ل
  . سرود شكرگزاري بھ درگاه خداوند بخوانند

VI - م  ١۵٢٠- ١۴٠٠: ادبیات اسالمي  

  ق ' ه ٩٢٧ - ٨٠٣

و چون وفات یافت دیوان شاھانھاي از مجموعھ ; سلطان سلیم ابیاتي قافیھ دار میسرود)) یاوز((حتي 
ھاي فرات، دانوب و نیل براي جانشینش  اشعارش را ھمراه با امپراطوري پھناوري محدود بھ رودخانھ

شش قرن اخیر در میان دو ھزار و دویست شاعر عثماني، كھ در . سلطان سلیمان قانوني بھ ارث گذاشت
شھرت یافتھاند، نام دوازده سلطان و عده زیادي از شاھزادگان از جملھ شاھزاده جم، كھ برادرش، بایزید 

دوم، با تطمیع پادشاھان و پاپھا ھمواره درخواست میكرد او را كامال تحت نظر داشتھ باشند ضبط شده 
شعر خود را از ایرانیان بھ عاریت گرفتھ بیشتر این سرایندگان قالبھا، مضامین، و گاھي حتي زبان . است

ھاي بیانتھاي قوافي بھ سرودن اشعاري و جالل پروردگار، دانش و درایت پادشاه زمان، و  بودند و با رشتھ
ما مردم غربي امروزه بیش از آن با . یا در تشبیھ قد رعناي معشوق بھ درخت سرو و نظایر آن میپرداختند

مخور و مانوسیم كھ از این گونھ تشبیھات لطیف شاعرانھ بھ ھیجان در ظرایف و زیباییھاي وجود زن د
آن دوره، كھ زنانشان از نوك دماغ تا نوك انگشت پا در چادر سیاه )) تركھاي مخوف((آییم، اما براي 

پوشیده شده بودند، این افشاگریھا و اشارات اثري عمیق داشت و اركان وجودشان را بھ جنبش و نشاط 
ھ عبارت دیگر ھمان شعریكھ امروزه ترجمھ سست و تغییر ماھیت یافتھاش درما بي اثر ب. درمیآورد

  . میماند، میتوانست احساسات آن مردمان را بھ سوي ایمان یا جنگ و یا تجدید فراش برانگیزد

در میان ھزاران مرده جاویدان، با ذوق پرورش نیافتھ خود، نام سھ شاعر ترك را كھ ھنوز براي عامھ 
بھ پیروي از سبك ) م ١۴١٣ق، ' ه ٨١۶' فت(مشرق زمین ناشناسند دستچین میكنیم، احمد سیواسي  مردم

اي سرود كھ در حماسھاي عظیم، ولي با شعري گاه محكم و گاھي خام، نھ فقط )) اسكندنامھ((استاد نظامي 
را از آغاز زمان تا  داستان غلبھ اسكندر بر ایران، بلكھ ھمچنین تاریخ و دین و علم و فلسفھ خاورمیانھ

ھاي انگلیسي از نقل  براي احتراز از كابوس ھراسانگیز ترجمھ. سلطنت بایزید اول بھ تفصیل شرح میداد
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چنان مقبول ذوق سلطان ) م١۴٩۶ق، ' ه ٩٠٢' فت(شعر احمد پاشا . سطوري از این كتاب خودداري میكنیم
اشق جمال یكي از غالم بچگاني شد كھ از این شاعر ع. محمد دوم قرار گرفت كھ وي را وزیر خود كرد

سلطان محمد نیز كھ ھمین رغبت را داشت، چون بھ راز شاعر پي . ملتزمان خاصھ سلطان محمد فاتح بود
احمد پاشا غزلي چنان سوزناك و دقتانگیز براي ولینعمتش فرستاد كھ سلطان . برد، فرمان بھ كشتنش داد

در آنجا احمد پاشا شاعر جوانتري را . ا بھ شھر بورسھ تبعید كردغالم بچھ را بھ وي بخشید، اما ھر دو ر
' فت(نجاتي، كھ اسم اصیلش عیسي بود . بھ خانھ خود پذیرفت كھ مقدر بود از او برتر و مشھورتر شود

، قصیدھاي در مدح سلطان محمد دوم سرود، آن را بر طوماري نوشت، و بھ )م١۵٠٨ق، ' ه ٩١۴
طومار ; حس كنجكاوي سلطان او را بھ دام شاعر انداخت. رنج باز سلطان بستوسیلھاي بر عمامھ ندیم شط

پس از . شعر را برخواند و بھ دنبال سرایندھاش فرستاد و وي را در كاخ سلطنتي بھ مقامي منصوب كرد
او سلطان بایزید دوم نجاتي را در پرتو حمایت و بخشش خود گرفت، و شاعر كامیاب و قویدل تركیھ در 

  . رمانروایي دو سلطان مقتدر پارھاي از نخبھترین غزلیات را در ادبیات عثماني بھ وجود آورددوره ف

در واقع دربار سلطان حسین بایقرا در ھرات چنان . با این وجود استادان مسلم شعر اسالمي ایرانیان بودند
اگر بخواھي پایت را : ((بھ شكایت میگفت. پر از این بلبالن غزلسرا بود كھ وزیر وي، امیر علیشیر نوایي

اگر پایت را جمع : ((پاسخ داد كھ بھ این سخن شاعري.)) دراز كني بھ پشت یكي از این شاعرھا میخورد
عالوه بر ) م ١۵٠١ق، ' ه ٩٠٧' فت(زیرا امیر علیشیر نوایي .)) نیز كني، باز بھ شاعري میخورد

زمامداري امور خراسان و پشتیباني از ادبیات و ھنر و بھ وجود آوردن آثاري در مینیاتور و موسیقي، 
د كھ نقاشاني چون بھزاد و شاه مظفر، بر اثر حمایت ھوشمندانھ وي بو. خود شاعري بزرگ بود

موسیقیداناني چون گل محمد و شیخ نایي و حسین عودي، و باالخره شاعر بلند پایھ اسالم در قرن پانزدھم، 
، توانسستند در فراخي، آسایش آثار ھنري خود )١۴٩٢ق، ' ه ٨٩٨' فت(یعني نورالدین عبدالرحمان جامي 

  . را بھ وجود آورند

وي در آثار . طوالني و آرام خود بھ عنوان دانشور، عارف، و شاعر سرشناس شدجامي طي زندگي 
صوفیانھاش با نثري شیوا بھ بحث وجدانگیر روح با معشوق یعني خدا فقط در موقعي حاصل میشود كھ 

ھاي اشباحي گذرانند كھ در غبار  روح دریابد كھ خود وھمي بیش نیست، و موجودات این جھان ھمھ سایھ
بیشتر اشعار جامي عرفان منظومي است كھ بھ طعم حساسیتي جذاب نمكین شده .)) راكنده میشوندنیستي پ

جامي با نقل داستاني شیرین برتري عشق االھي بر عشق زمیني را )) سالمان و ابسال((در كتاب . است
آن از بھ دنیان  گرچھ باور كردن(سالمان پسر پادشاه یونان است كھ بدون مادر بھ دنیا آمده . تشریح میكند

و در دامن شاھزاده خانم زیبایي، بھ نام ابسال، پرورش یافتھ ) آمدن كودك بدون پدر خیلي مشكلتر است
چون سالمان بھ سن چھارده میرسد، ابسال گرفتار عشق وي میشود و سعي میكند با بھ كار بردن . است

سر بافتي زنجیرھاي از مشك تر تا بدان گاه بر رسم نغولھ پیش : اسباب جمال سالمان را مفتون خود سازد
زنجیره داناپسندساختي پاي دل شھزاده بند گاه مشكین موي را بشكافتي فرق كرده زان دو گیسو بافتي یعني 

از وي كام دل نایافتن تا كیم خواھد بدین سان تافتن گھ نھادي چون بتان دلفروزبر كمان ابروان از وسمھ 
ن صید كردي مایھ امن و امان چشم خود را كردي از سرمھ سیاھتاش توز تا زجان او بھ زنگاري كما

بردي زان سیھ كاري ز راه برگ گل را دادي از گلگونھ زیبتا بدان رنگش زدي برل شكیب دانھ مشكین 
نھادي بر عذارتا بدان مرغ دلش كردي شكار گھ گشادي بند از تنگ شكرگھ شكستي مھر بر درج گھر تا 

شدیاز لب گویاش گوھر چین شدي گھ نمودي از گریبان گوي زرزیر آن طوق چھ شكر بردنش شیرین 
مرصع از گھر تا كشیدي با ھمھ فرخندگي گردنش را زیر طوق بندگي گھ بھ كاري دست سیمین بر زدیزان 

بھا نھ آستین را برزدي تا نگارین ساعد او آشكاردیدي وكردي بھ خون چھره نگار گھ چو بھر خدمتي 
ر برداشتي از جاي گام تا زبانگ جنبش خلخال اوتاجور فرقش شدي پامال او پسر بدون كردي قیامسختت

پادشاه . مقاومت بھ دام این فریبندگیھا میافتد، و چندي آن دو دلداده از لذت عشقي آتشین برخوردار میشوند
در . دولتي سازد فرزند را از این ھوسراني منع میكند و بھ او امر میكند كھ خود را آماده خدمات لشكري و

. فرار میكنند)) دو مغز بادام شیرین در یك پوست((عوض سالمان با ابسال برشتري سوار میشوند و مانند 
دریانوردي، بھ جزیرھاي فرو )) یك یاه قمري((چون بھ كنار دریا میرسند، زورقي میسازند و پس از 

ھاي رسیده است، كھ بھ  ن نواخوان و میوهمیآیند كھ سراسر آن سبز و خرم و پر از گلھاي خوشبو و پرندگا
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لیكن در این باغ عدن وجدان شاھزاده از این فكر كھ شانھ از زیر وظایف شاھانھ . وفور برپاي آنھا میریزند
و سپس كوشش خود را ; پس ابسال را وادار میكند كھ ھمراه وي بھ یونان باز گردد. خالي كرده معذب است

اما چنان در انتخاب میان وظیفھ و وجیھھ مردد و ; م پادشاھي را فرا گیردمعطوف آن میدارد كھ راه و رس
دو دلداده توده . معذب میماند كھ كارش بھ سرحد جنون میكشد و تصمیم میگیرد خود و ابسال را نابود كند

ابسال در آتش میسوزد، ولي . ھاي آتش میجھند آتشي برپا میكنند و دست در دست یكدیگر بھ درون شعلھ
اینك كھ روح ابسال پاك شده است، تخت سلطنت را بھ ارث آن را ; مان بھ سالمت از آن بیرون میآیدسال

این ھمھ در لباس تمثیل آمدھاند و چنانكھ خود جامي در آخر كتاب بھ شعر تفسیر میكند، شاه . مزین میسازد
یات زندگي است كھ در توده آتش اشاره بھ كوره تجرب; خداست و سالمان روح آدمي و ابسال لذت شھوي

و تخت سلطنت، كھ فقط روح تصفیھ شده میتواند با چنان ; آن خواھشھاي شھواني میسوزند و پاك میشوند
حساسیتي زیباییھاي وجود زن را وصف كند با چنین جدیتي ما را داللت كند كھ از آن زیباییھا دوري 

  . جوییم، مگر بندرت

یعني ;اشت جرئت كرد دست بھ اقدام ادبي پر مخاطرھاي بزندجایي با ایماني كھ بھ نتیجھ كار خود د
را، كھ موضوعاتي مورد عالقھ عدھاي قریب بھ )) لیلي و مجنون((و )) یوسف و زلیخا((داستانھایي چون 

، ))یوسف و زلیخا((در مقدمھ منظوم . دوازده تن از شاعران پیشین وي بودند، بار دیگر بھ نظم در آورد
جمالي مطلق از قید ظاھربھ نور خویش ھم بر : یان درباره زیبایي، چنین میسرایدراجع بھ نظریھ صوف

خویش ظاھر دالرا شاھدي در حجلھ غیبمبرا دامنش از تھمت عیب نھ با آیینھ رویش در میانھنھ زلفش را 
كشیده دست شانھ صبا از طرھاش نگسستھ تاریندیده چشمش از سرمھ غباري نگشتھ با گلش ھمسایھ 

  ... تھ سبزھاش پیرایھ برگلبلبلنبس

ولي زانجا كھ حكم خوبروي استز پرده خوبرو در تنگ خوي است نظر كن اللھ را در كوھساران كھ چون 
  ... خرم شود فصل بھاران كند شق شقھ گلریز خاراجمال خود كند زان آشكارا

ز اقلیم چو ھر جاھست حسن اینش تقاضاست نخست این جنبش از حسن ازل خاست برون زد خیمھ ا
تقدستجلي كرد بر آفاق و انفس زھر آیینھاي بنمود رویي بھر جا خاست از وي گفتگویي ازاو یك لمعھ 

  ... برملك و ملك تافتملك سرگشتھاي را چون فلك یافت

از آن لمعھ فروغي بر گل افتادز گل شوري بھ جان بلبل افتاد رخ خود شمع از آن آتش برافروختبھ ھر 
  ... ا سوختكاشانھ صد پروانھ ر

سر از جیب مھ كنعان برآوردزلیخا را دمار از جان برآورد جامي از این اوج عالم باال ناگھان بھ دنیاي 
ماده پایین میآید تا با بیاني پر شور و اشتیاق بھ شرح دقایق زیبایي شاھزاده خانم زلیخا بپردازد، و حتي 

دو پستان ھر یكي چون قبھ : وصف در میآوردبدن وي را چنین بھ )) دژ عفاف و جایگاه دست نخوردني((
نورحبابي خاستھ از عین كافور دو نار تازه بر رستھ زیك شاخكف امیدشان نبسوده گستاخ زلیخا یوسف را 
بھ خواب میبیند و در ھمان نخستین نگاه عشق او را در دل میگیرد، ولي پدرش او را بھ عقد وزیر خود، 

د یوسف را دربازار میبیند، ھنگامي كھ او را چون بردھاي براي فروش بعد زلیخا خو. فوطیفار در میآورد
یوسف ابتدا . زلیخا یوسف را میخرد و او را بھ عشق خود فرا میخواند. بھ معرض نمایش گذارده بودند

وزیر دار فاني را بدرود . امتناع میكند و از وسوسھ وي میگریزد و زلیخا را محروم و ماتمزده میگذارد
این داستاني . ولي بزودي ھر دو درد و است و زندگي; یوسف زلیخا را بھ عقد خود در میآورد میگوید و

  است كھن، ولي كیست كھ پس از شنیدن چنین مواعظي بھ خواب رود
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كار  ھا و بردگان را بھ در سراسر قلمرو اسالم، از غرناطھ تا دھلي و سمرقند، پادشاھان و اشراف نابغھ
ھاي ابریشمي و  ھا بگدازند، پارچھ میكشیدند تا مساجد و مقابر بسازند، كاشیھا را رنگامیزي كنند و در كوره

قالیھا را با نقش و نگار ببافند، فاز را بكوبند و چوب و عاج را كندھكاري كنند، و با رنگھاي رقیق و 
، سالطین عثماني، ممالیك مصر، و حتي ایلخانیان، تیموریان. خطوط ظریف كتابھاي خطي را تذھیب دھند

ھاي ناچیزي از پھنھ اسالم فرمانروایي داشتند، ھمھ، از این سنت خاور زمین  ھاي كوچكي كھ بر پاره سلسلھ
ھاي  در دھكده. پیروي میكردند كھ غارتگري را با شعر و آدمكشي را با ھنر بیامیزند و معتدل سازند

ج در صورت زیبایي متجلي گشت، و اقلیتي از متنعمان توانستند روستایي و كاخھاي شھري، ثروت بتدری
  . از داشتن اشیاي تجملي، كھ دست زدن بھ آنھا وسوسھانگیز و دیدارشان نشاطبخش بود، بھرھمند شوند

ھا را  در آنجا یك سو آجر و كاشي ترانھ موزون مناره. مسجد ھنوز گنجینھ مجموعھ ھنرھاي اسالمي بود
سوي دیگر سردرھاي مزین با كاشیھاي بدل چیني شراره شوق خورشید را بھ رنگھاي  بھ وجود میآورد و

منبر خطوط تراش خورده بدنھ و یا خاتمكاري ظریف چوبش را عرضھ میداشت، . درخشان تجزیھ میكردند
شباك فلزي و قندیلھاي مفرغي، . و شكوه محراب چشمان پرستندگان را بھ سوي مكھ خیره میساخت

عرضھ میداشتند، و قالیھاي پر نقش و نگار صحن كاشي )) ا((ف خود را در راه ستایش توربافت ظری
فرششده نمازخانھ را زیر زانوان سجدھكنندگان نرم میكردند و حریرھاي نفیس، قرآنھاي تذھیب شده را 

یرت دچار ح)) مساجد زیباي مزین بھ كاشیھاي آبي و طالیي((در تبریز كالویخو از مشاھده . میپوشاندند
در اصفھان یكي از وزیران الجایتو در مسجد جمعھ محرابي برپا ساخت كھ در آن گچبري معمولي بھ . شد

الجایتو در سلطانیھ بقعھ باشكوھي بنا . صورت اثري فریبنده متشكل از نقوش آرابسك و حروف بنایي درآمد
، را [ع]و حسین [ ع]علي  و قصد داشت مقبره دو نفر ائمھ مذھب شیعھ، یعني) م١٣١٣ق، ' ه ٧١٣(كرد 

. بھ آنجا منتقل سازد، كھ این نقشھ عملي نشد و استخوانھاي خود خان در آن جایگاه با ابھت قرار گرفت
  ). م١٣٢۶ق، ' ه ٧٢٧(ھاي باقیمانده از مسجدي در ورامین حاكي از عظمت و جالل گذشتھ آن است  خرابھ

ماري را مانند سیم و زر از چنگ قربانیان جنگیش ھا و بدعتھاي مع تیمور عشق بھ ساختن داشت و نقشھ
وي مانند دیگر فاتحان توده كوھپیكر بنا را دوست میداشت و آن را مظھر قدرت امپراطوري و . میربود

ھا عاشق رنگ بود و در بناھایي كھ برپا میساخت تزیین  اراده خود میشمرد، و مانند تازه بھ دوران رسیده
ه بود، كاشیكاران ایراني را بھ سمرقند برد تا با كاشیھاي صاف و براق بدنھ را بھ حد آبي رنگ ھرات شد

و بزودي شھر سمرقند با برق گل كوزه گري لعابدیده بھ درخشش ; مساجد و كاخھاي پایتختش را بپوشانند
ا در دمشق تیمور گنبدي را بھ نظر آورد كھ قاعدھاش پیازي شكل بود و راس آن رو بھ باال متدرج. در آمد

ھاي آن را، پیش از  پس دستور داد تا معمارانش نقشھ و اندازه. باریك میشد تا بھ نوك تیزي منتھي میگشت
تیمور سمرقند را بھ چنین گنبدھایي مزین ساخت و این سبك ; آنكھ در معركھ جنگ منھدم شود، بردارند

در آگره و كلیساي ایوان در گنبد سازي را در ھندوستان و روسیھ نیز رواج داد، چنانكھ بناي تاج محل 
وي وقتي از ھندوستان برمیگشت چندان ھنرمند و پیشھ ور ھمراه خود . ھاي آنند میدان سرخ مسكو نمونھ

را كھ بنایي كوه پیكر بود، با ورودي شكوھمندي بھ )) مسجد شاه((بھ پایتخت آورد كھ در مدت سھ ماه 
تیمور براي . نگھداري میشد، براي وي ساختند ستون سنگي ۴٨٠متر و سقف بزرگي كھ توسط  ٣٠بلندي 

وقتي فرمان . خواھرش مسجد و آرامگاھي ساخت كھ شاھكار معماري دوره فرمانرواییش محسوب میشود
بھ ساختن مسجدي براي تجلیل نام زوجھ اصلیش بي بي خاتون داد، نظارت بر آن را شخصا عھده دار شد، 

ران زحمتكش، و سكھ زر براي پیشھ وران با پشتكار چنانكھ بھ دست خود لقمھ گوشت براي كارگ
تا آنكھ فرارسیدن زمستان كار ; میانداخت، و ھمگي را تشویق یا تھدید میكرد كھ با تب و تاب كار كنند

  . بنایي، را متوقف ساخت و آتش معماري وي را سرد كرد

گوھر شاد ھمسر با كفایت  )م١۴١٨(ق ' ه ٨٣١در سال . جانشینان تیمور ھنر كاملتري بھ وجود آوردند
شاھرخ، قوام الدین معمار را بھ ساختن مسجد گوھرشاد در شھر مشھد، واقع بر سر راه تھران بھ سمرقند، 

ھاي حامل  مناره. این با شكوھترین و پرزینتترین محصول معماري اسالمي در ایران است. گماشت
چھار طاق شكوھمند ورودي مسجد را . ادھاندھاي خوش ساخت بھ نگاھباني از زیارتگاه برپا ایست گلدستھ
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نظیرشان ((بھ حیاط مركزي متصل میكنند، و سطوح بدنھ آنھا با كاشیھاي بدل چیني تزیین یافتھاند كھ 
  )). نھ پیشتر و نھ بعد از آن; ھرگز ساختھ نشد

ندسي و صحنھاي درخشان از تاللو رنگھایي كھ، مصون از آسیب زمان، در بھ وجود آوردن صدھا نقش ھ
ھاي موزون كوفي، بھ كار رفتھ است و تابش  ھاي گل و گیاھي، ھمراه با خط نوشتھ آرابسك و نقشمایھ

رواق ((در قسمت شمال باختري محوطھ، باالي . خورشید ایران درخشندگي آنھا را دو چندان میسازد
درآن با حروف درشت گنبدي پوشیده از كاشیھاي آبي با آسمان كوس ھمسري میزند، و برحاشیھ سر)) حرم

  : سفید بر زمینھ آبي رنگ خطبھ وقف ملكھ متدین تفاخر میكند

گوھرشاد كھ بزرگیش موید و عصمت او ... علیاحضرت، صاحب جاللت، خورشید آسمان سر و عفاف
آن را از عین مال خویش، براي حسن عاقبت و صالح آخرت، آن روز كھ ھر كسي بھ جزاي ... مخلد باد

این مسجد جامع بزرگ و خانھ مقدس را در ایام ... بھ نیت طلب رضاي خدا و بھ شكرانھ اعمالش میرسد،
  برپاساخت كھ خداوند ملك و ... دولت سلطان معظم، سرور ملوك عرب و عجم، سلطان ابوالمظفر شاھرخ

ھر در آن ش. مسجد گوھر شاد تنھا یكي از بناھاي پرتفصیلي بود كھ مشھد را شھر رم فرقھ شیعھ میساخت
با گذشتن سي نسل مجتمع ساختماني شكوھمندي كھ دیدگان را خیره [ع]زایران و پرستندگان امام رضا 

ھاي پوشیده از كاشیھاي تابناك یا  ھاي ظریف و گنبدھاي با ابھت، درگاه مناره: میساخت بھ وجود آوردند
بدل چیني دیوارھا و ھاي سیمین و زرین، و حیاطھاي وسیع كھ كاشیكاریھاي معرق یا  مزین بھ لوحھ

سردرھاي پیرامونشان بھ تھنیت خورشید پاسخ میدھند، ھمھ در نماي سراسري شگفت انگیزي از رنگ و 
طرح با ھم گرد آمدھاند، تا ھنر ایراني بتواند با جادوي خود امامي را تجلیل كند و شوق ایمان را در دل 

  . زایران برانگیزد

ز این مساجد از خاك اسالم بیرون روییدند، زیرا جذبھ دین ھمان قدر از آذربایجان تا افغانستان ھزاران ا
در نظر ما غربیھا، كھ در قالبھاي اندیشھ زنداني ھستیم، این . براي بشر ارزنده است كھ ثمره زمین

ھا نامي خالي از معني بیش نیستند، و حتي كرنشي كھ در مقابل آنھا از طرف پرستندگانشان بھ  زیارتگاه
براي ما چھ اھمیتي دارد كھ استخوانھاي عفیف . د ممكن است باعث مالل خاطرمان شودعمل میآی

گوھرشاد را در آرامگاه زیبایي در ھرات جاي داده باشند، یا شیراز مسجد جامع خود را در قرن چھاردھم 
د ما از ھاي خود افزوده باشن از نو ساختھ باشد، و یا یزد و اصفھان محرابھاي با شكوھي بھ مسجد جمعھ

لحاظ فاصلھ زماني و مكاني و فكري بیش از آن دور افتادھایم كھ بتوانیم این بزرگیھا را درك كنیم، چنانكھ 
ھاي دوره  پرستندگان آن مساجد نیز ادراك بلند پروازیھاي معماري گوتیك یا زیبایي صوري مجسمھ

) م ١۴٣٧١۴۶٧ق، ' ه ٨۴١٨٧٢(ز با این ھمھ، حتي وقتي در مقابل مسجد كبود تبری. رنسانس ما عاجزند
بھ تماشا میایستیم و شھرت گذشتھ آن را بھ خاطر درخشش كاشیھاي بدل چیني آبي و آرابسكھاي طالییش 

و در این حال غافل از آن نیستیم كھ سلطان محمد فاتح ; در نظر میآوریم، ھیجان لذتبخشي نصیبمان میشود
كھ در جالل و عظمت ) م ١۴۶٣١۴٩٧ق، ' ه ٨۶٨٩٠٣(و بایزید دوم در قسطنطنیھ مساجدي ساختند 

ھاي بنا را از امپراطوري بیزانس و سردرھا  سالطین عثماني نقشھ. دست كمي از مسجد ایاصوفیھ نداشتند
را از ایران و گنبدھا را از ارمنستان و نقوش تزییني را از چین اقتباس كردند تا مجموعھ آنھا مساجدي در 

میتوان گفت كھ دست كم از لحاظ معماري ھنر اسالمي ھنوز . وقونیھ بر پا سازندبورسھ، نیقیھ، نیكومدیا، 
  . در اوج ترقي خود قرار داشت

در مقابل عظمت معماري  جالوتفقط یك ھنر ظریف وجود داشت كھ میتوانست مانند داوود در برابر 
شاید حتي معتبرتر از معماران مساجد، استادان خوشنویسي و مینیاتوركاران پر . اسالمي ایستادگي كند

در . شكیب بودند كھ با اھتمام بھ ریزه كاري ھر چھ تمامتر نسخ خطي را مینوشتند و آنھا را تذھیب میكردند
  ھیچ اثري آن زمان نقاشیھاي دیواري نیز معمول بود، لیكن 
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تك چھره اشخاص را نیز با رنگ روغن . از آنھا بر جاي نماده است) مسجد سلطان احمد(مسجد كبود 
سالطین عثماني بھ ظاھر از دستور اكید دیني در مورد . میساختند، كھ تعداد اندكي از آنھا ھنوز باقي است

دند، لیكن سلطان محمد فاتح جنتیلھ تحریم شبیھ سازي كھ در كتاب مقدس و قرآن آمده است پیروي میكر
گالري ملي ((تا تصویر او را كھ اكنون در ) م ١۴٨٠ق، ' ه ٨٨۵(بلیني نقاش ونیزي را بھ قسطنطنیھ برد 

ھاي تقلیدي وجود دارد كھ معروف است از روي تصاویر  نیز تعدادي پرده. آویزان است بسازد)) لندن
ني كھ بھ دین اسالم در آمدند سنن ھنرھاي تصویري چین بھ طور كلي مغوال. اصلي تیمور كشیده شدھاند

را برمنھیات دین اسالم ترجیح میدادند، و بھ وسیلھ ایشان بود كھ تصاویر و عالیمي چون اژدھا و قفس، 
اشكال ابر و ھالھ دور سر قدیسان، و صورتھاي گرد ماه مانند از نقاشي چیني با مینیاتورسازي ایراني 

ب آن عناصر با رنگھاي شفاف و خطوط سیال ایراني شیوه مینیاتور سازي تكامل مخلوط شد و از تركی
. زیرا كھ این دو كیفیت ھنري در اساس با ھم خویشاوندي نزدیك داشتند; یافتھ و پرخالقیتي بھ وجود آمد

ھ مینیاتورسازان چیني و ایراني ھر دو براي اشرافي كھ احتماال داراي ذوقي بسیار لطیف و پرورش یافت
بودند نقاشي میكردند، و از این رو سعیشان بر آن بود كھ اثر ھنریشان مطبوع قوه تخیل و ادراك آن گروه 

  . مردمان واقع شود، نھ آنكھ اشكال طبیعت مشھود را در نظرشان مجسم سازد

ج مراكز عمده مینیاتورسازي اسالمي در این دوره تبریز و شیراز و ھرات بودند، و محتمال پنجاه و پن
بھ دست آمده توسط عدھاي )) دموت((صفحھ مینیاتورھایي كھ از نسخھاي از شاھنامھ فردوسي معروف بھ 

لیكن . مینیاتور سازان و تذھیبكاران تبریز در زمان ایلخانیان، یعني قرن چھاردھم میالدي نقاشي شده است
شاھرخ عده زیادي . ل خود رسیددر ھرات و زمان فرمانروایي تیموریان بود كھ مینیاتورایراني بھ اوج كما

از ھنرمندان را بھ خدمت گرفت، و پسرش، بایسنقر، مدرسھاي براي تعلیم خوشنویسي و تذھیبكاري 
كھ اعجازي از تابندگي رنگ و سیالن خطوط ) م١۴٢٩ق، ' ه ٨٣٣(شاھنامھ بایسنقري . تاسیس كرد
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تھران نگھداري میشود، )) ھ كاخ گلستانكتابخان((زیباست، كھ از آن با احتیاط و حرمت اشیاي مذھبي در 
تماشاي این اثر نفیس در نخستین بار مانند دریافتن زیباییھاي . دسترنج ھنرمندان مكتب ھرات است

  . است جان كیتسغزالھاي 

وي آنچھ را كھ . سازي ایران یار افائل مشرق زمین كمال الدین بھزاد بود قھرمان واقعي در ھنر مینیاتور
بھزاد در . در زندگي از وحشتھا و انقالبات دوران جنگ مشاھده كرده بود در آثارش منعكس میساخت

در ھرات زاده شد، در تبریز بھ تحصیل پرداخت، و سپس بھ ھرات ) م١۴۴٠(ق ' ه ٨۴۴حدود سال 
چون ھرات . ان حسین بایقرا و وزیر با عقل و رایش، میر علیشیرنوایي، نقاشي كندبرگشت تا براي سلط

وي از نخستین نقاشان ایراني بود كھ . میدان نبرد ازبكھا و صفویھا واقع شد، بھزاد دوباره بھ تبریز پناه برد
ست و ھم با این وجود آثاري كھ از وي بھ دست آمده ھم بسیار اندك ا; كارھاي خود را امضا میكرد

در شھر قاھره دو تصویر مینیاتور، در نسخھ خطي بوستان سعدي، )) كتابخانھ سلطنتي مصر((در . پراكنده
 ٨٩۵تاریخ نسخھ خطي برابر . چند نفر روحاني را نشان میدھند كھ در مسجدي مشغول بحث در معضالتند

گالري ھنري ((در .)) ھزادنقاشي عبدالمذنب، ب: ((است و در صفحھ آخر آن نوشتھ شده) م١۴٨٩(ق ' ه
واشینگتن پرده موسوم بھ تل چھره جواني درحال نقاشي موجود است كھ از روي كار جنتیلھ بلیني )) فریر

مشكوكتر از آنچھ گذشت كارھاي دیگري چون مینیاتورھاي . است)) بھزاد((تقلید شده و امضاي زیر آن 
و باز در ھمان گنجینھ جھاني یك نسخھ ; است))موزه بریتانیایي((یك نسخھ از خمسھ نظامي متعلق بھ 

  . موجود است كھ مینیاتورھاي آن منسوب بھ بھزادند) در شرح فتوحات تیمور(خطي از ظفرنامھ 

بي شك آثار بھزاد حاكي از . لیكن این مشت آثار پراكنده بزحمت میتواند معرف شھرت بینظیر بھزاد باشد
ظرافت و دقت خطوط در نشان دادن سرعت و نشاط ادراكي حساس از خصوصیات اشخاص و اشیا، 

با این ھمھ، آثار مذكور بزحمت میتوانند بھ . حركات، و باالخره ذوق و تنوعي در بھ كار بردن رنگھاست
. پاي مینیاتورھایي كھ تقریبا یك قرن پیشتر از آن در فرانسھ براي دوك دو بري ساختھ شده بودند برسند

ھاي بدیعي كھ بھ تركیب مجالسش میبخشید، و مناظر شادابي  د كھ وي با انگارهلیكن معاصران بھزاد معتقدن
ھا بھ كار میبرد تحول  كھ نقش میكرد، و ھمچنین اھتمامي كھ در منفرد ساختن و زنده نشان دادن چھره

خواندمیر، تاریخنویس ایراني، كھ در ھنگام وفات . بزرگي در عالم مینیاتورسازي بھ وجود آورده بود
نزدیك پنجاه سال از عمرش میگذشت، شاید از روي تعصب دوستیي كھ با ) م ١۵٢٣ق، ' ه ٩٣٠(زاد بھ

طراحي وي نام ھمھ نقاشان جھان را بھ دست فراموشي سپرده : ((بھزاد داشت، دربارھاش چنین مینویسد
آمدھاند از  است، و انگشتان معجزه آسایش تصویر عموم ھنرمنداني را كھ در میان فرزندان آدم بھ وجود

اما در اینجا، براي آنكھ قضاوت خود را تعدیل دھیم، الزم است بھ خاطر بیاوریم كھ .)) خاطرھا زدودھاند
پیش از آنكھ خواندمیر این كلمات را بھ نگارش در آورد، دواینچي پرده آخرین شام، میكالنژ نقاشیھاي 

محتمال ; ن را بھ وجود آورده بودندسقف نمازخانھ سیستین، و رافائل نقاشي دیواري تاالر واتیكا
  . خواندمیرنامي ھم از ایشان نشنیده بود

. ھنر كوزه گري در این دوره، از اوج كمالي كھ در دوره سالجقھ در ري و كاشان یافتھ بود، نزول كرد
 ھاي لعابكاري خود را بھ ھاي مكرر و ھجوم مغولھا ویران شد، و كاشان بیشتر كوره ري براثر زمین لرزه

با وجود این، در شھرھاي سلطانیھ، یزد، تبریز، ھرات، اصفھان، شیراز، و ; ساختن آجر اختصاص داد
اینك كاشسي لعابي بدل چیني محصول مورد پسند عموم . سمرقند مراكز كاشي سازي تازھاي بھ وجود آمد

اختن در كوره بھ ھاي كوچك گلي را با یكي از رنگھاي فلزي لعاب میدادند و آنھا را با گد لوحھ. بود
ھنگامي كھ مشوقان ھنر توانگر بودند، معماران ایراني . شفافیتي میرساندند كھ ثابت و ھمیشگي میماندند

این كاشیھا را نھ تنھا در ساختن محرابھا و داخلي بھ كار میبردند، بلكھ آنھا را حتي براي فرش كردن 
)) موزه ھنري مترپلیتن((در . میكردند سطوح بزرگ دیوارھا و ورودیھاي شكوھمند مساجد نیز مصرف

ق، ' ه ٧۵۵حد (در نیویورك نمونھ شگفت انگیزي از این كاشیكاري، كھ متعلق بھ محراب مسجد بابا قاسم 
ایشان درھا و قندیلھاي . فلزكاران اسالمي مھارت خود را حفظ كردند. بوده، موجود است) م ١٣۵۴

ولي باید گفت كھ ھیچ . رفتھ تا شھر مراكش، میساختندمفرغي براي كلیھ مساجد اسالمي، از بخارا گ
، در تعمیدگاه )م١۴۵٢ - ١۴٠١)) (درھاي بھشت((كدامشان اثري بھ زیبایي و كمال ساختھ گیبرتي،
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; ھاي فلزي را در آن زمان میساختند در عوض ایشان بھترین زره. كلیساي فلورانس، بھ وجود نیاوردند
سپرھایي از آن صیقل خورده و : ات فرود آینده بر سر را رد میكردكاله خودھاي مخروطي شكلي كھ ضرب

مرصع بھ نقره و طال، شمشیرھایي كھ روي تیغھ ھایشان واژه ھایي بھ خط كوفي و یا اشكال گل وگیاه كنده 
ھاي زیبا و مدالیونھاي خوشنمایي میساختند كھ مدالیون  ھمچنین سكھ. شده بود، از جملھ مصنوعاتشان بودند

و دیگر میتوان از شمعدانھاي بزرگ ; بھ نیمرخ گوشتالوي سلطان محمد فاتح از آن جملھ است منقش
و ھمچنین از ; برنجي كھ با خط موزون كوفي یا اشكال ظریف گل و گیاه كنده كاري شده بودند نام برد

حتي قیچیھا و  ھا، ابریقھا، لگنھا، سینیھا، و ھا، درجھا، منقلھا، كاسھ عودسوزھا، قلمدانھا، قاب آینھ
پیشھ وران ھنرمندي كھ جواھرات را تراش میدادند یا . پرگارھي خوش ساخت و پر از نقش و نگار نام برد

با فلزات و سنگھاي قیمتي سرو كار داشتند، یا بر روي چوب و عاج كنده كاري میكردند نیز در چنین 
قابلي بھ دست نیامده است، اما  ھاي نساجي آن عصر چیز از نمونھ. طراز باالیي قرار گرفتھ بودند

ھاي ابریشمي سمرقند،  ھا، مانند كتانھاي عالي قاھره و خیمھ مینیاتورھاي آن دوره انواع فراواني از پارچھ
در حقیقت تذھیبكاران بودند كھ آن ھمھ طرحھاي پیچیده و در عین حال . را در پیش دیدگان ما میآورند

ھاي ابریشمي دوره مغولھا و تیموریان، و حتي براي آن  ا و پارچھمتعدد و منطقي را براي زریھا و مخملھ
ھمھ قالیھاي ایراني و تركي كھ میبایست بزودي ھر تكھ شان مورد رشك و آرزوي اروپاییان با سلیقھ واقع 

  . شود، آفریدند

  . ، اسالم ھنوز پیشرو جھان بود))دستي((خالصھ آنكھ از الحاظ انواع ھنرھاي بھ اصطالح 

VIII -  اندیشھ اسالمي  

دین در مبارزه با آنھا غالب شده بود، و حال آنكھ . در عالم علم و فلسفھ سربلندي رخت از میان بستھ بود
در ھمان زمان دین در جبھھ اروپاي جوانسال عقب مینشست، اینك مقام حرمت و افتخار نصیب عالمان 

ھا و  این داشتند كھ یافتھاالھي، عارفان، فقیران، و قدیسان بود، و حال آنكھ دانشوران بیشتر كوشش بر 
ھاي پیشینیان خود را درك و شرح كنند تا آنكھ با چشم باز طبیعت را مورد بررسي شخصي قرار  گفتھ
در سمرقند ستارھشناسان مسلماني كھ در رصدخانھ الغ بیگ بھ مطالعھ مشغول بودند، با ترتیب دادن . دھند

  ورد كھ تا قرن ھجدھم نیز م) م١۴٣٧ق، ' ه ٨۴١(زیجھایي 

ش
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بھ كمك این زیجھا و یك نقشھ عربي، یك نفر عرب . اروپاییان بودند، آخرین ھنر نمایي خود را كردند
و این ھمان مسافرت تاریخي ; دریانورد توانست واسكو دو گاما را از راه جنوب افریقا بھ ھندوستان برساند

. مھمي بود كھ بھ سلطھ اقتصادي اسالم در دنیاي آن روز پایان بخشید

ابوعبدا محمد بن بطوطھ بھ . در علم جغرافیا شخصیت بزرگي در میان مسلمانان آن عصر بھ وجود آمد
در شھر طنجھ زاده شده بود در طول زندگي خود عرصھ داراالسالم، یا قلمرو ) م١٣٠۴(ق ' ه ٧٠٣سال 

ا در شھر ، را زیر پاگذاشت و پس از بیست و چھار سال سیر و سیاحت بھ مراكش بازگشت ت[ص]محمد 
ابن . خط سیر وي حاكي از گسترش عظیم ایمان اسالمي در آن زمان است. فاس جھان را بدرود گوید

یعني تا (كیلومتر راه پیموده است  ١٢۵٠٠٠بطوطھ نوشتھ است كھ در سفرھاي خود بھ كشورھاي اسالمي 
كتو، مصر، خاور وي بھ غرناطھ، افریقاي شمالي، تمبو; )قبل از عصربخار بیش از ھر سیاح دیگري

در ھر . نزدیكي و میانھ، روسیھ، ھندوستان، سیالن و چین سفر و از یكایك فرمانروایان مسلمان دیدن كرد
شھر نخست بھ زیارت دانشمندان و علماي االھي میشتافت و رسم احترام ایشان را بھ جاي میآورد، آنگاه بھ 

ان ھفت پادشاه مقتدر جھان، جز یك نفر كھ چیني در می: ((ابن بطوطھ میگوید. خدمت فرمانروایان میرسید
وي نھ فقط بھ شرح اشخاص و جایھاي قابل ذكر میپردازد، بلكھ درباره مجموعھ .)) است، ھمھ مسلمانند

ھا، قیمت انواع كاالھا، وضع اقلیم و جغرافیاي طبیعي، آداب  جانوران، گیاھان، مواد معدني، غذاھا، نوشابھ
از عیسي و مریم با احترام سخن . ید دیني ھر خطھ مطالبي سودمند بیان میكندو اخالق، و شعایر و عقا

كھ بھ كلیسا )) ھر زایري((میگوید، ولي براي خشنود ساختن خاطر خود این را ھم اضافھ میكند كھ 
چون ابن بطوطھ بھ .)) وارد میشود ورودیھ ناچیزي بھ مسلمانان میپردازد[ كلیساي قیامت در بیت المقدس]

بازگشت و مشاھدات خود را نقل كرد، بیشتر شنوندگانش او را بھ داستان بافي و گزافھ گویي متھم  فاس
ساختند، لیكن وزیر وقت دبیري را مامور كرد كھ خاطرات ابن بطوطھ را، ھمان طور كھ خودش بیان 

بود، تا آنكھ در این اثر تا مدتھا مفقود و تقریبا از نظر فراموش شده . میكرد، بھ رشتھ نگارش در آورد
 . دوران اخیر، ھنگامي كھ فرانسویھا الجزایر را اشغال میكردند، بر آن دست یافتند

تاریخ ((پركارترین نویسندگان در موضوع ) م١٣۵٠(ق ' ه ٧۵١تا ) م١٢۵٠(ق ' ه ۶۴٨بین سالھاي 
شناسي نگاشت صفحھ درباره جانور ١۵٠٠محمد دمیري، اھل قاھره، كتابي با . مسلمانان بودند)) طبیعي

در خطھ اسالم بیمارستان فراوان یافت . علم پزشكي ھنوز فن خاص نژاد سامي بود[. حیات الحیوان]((
  . میشد

حد (سال پیش از سروتوس  ٢٧٠عالالدین بن النفیس پزشكي از شھر دمشق بود كھ گردش ریوي خون را 
ام ابن خطیب، شیوع مرگ سیاه را پزشكي از مردم غرناطھ، بھ ن. كشف و تفسیر كرد) م١٢۶٠ق، ' ه ۶۵٩

بھ واگیري نسبت داد و پیشنھاد كرد كھ مبتالیان را در قرنطینھ نگھدارند، و این در مقابل نظریھ عالمان 
رسالھ . االھي بود كھ آنرا نشانھ خشم خداوند و نتیجھ انتقامجویي پروردگار از گناھكاري بندگانش میدانستند

باید : ((حاوي این بیان كفرآمیز قابل توجھ است) م ١٣۶٠ق، ' ه ٧۶٢د ح)) (درباره طاعون((وي با نام 
روش فكري این باشد كھ چون دلیلي كھ از احادیث گرفتھ شده است با شھادت مدركات حسي ما علنا 

دانشوران و تاریخنویسان نیز در آن عھد مانند شاعران .)) متناقض در آید، آن دلیل تعویض یا تعدیل شود
ایشان ھمیشھ بھ عربي، كھ زبان اسپرانتوي اسالم بود، چیز مینوشتند و در بسیاري موارد  .زیاد بودند

ابوالفدا، اھل دمشق، مردي بود كھ در دروازه لشكر . تحقیق و نگارش سیاسي و دیواني ھمراه میكردند
وان كشي شركت جست و در قاھره بھ وزارت الملك الناصر رسید، بھ وي خدمت كرد، و از آنجا با عن

در آنجا كتابخانھ بزرگي گرد آورد و آثاري تالیف كرد كھ در آن ; فرمانرواي حماه بھ سوریھ بازگشت
در علم جغرافیا از ھر كتابي كھ اروپاییان )) تقویم البلدان((كتاب وي بھ نام . عصر سرآمد نوع خود بودند

  . تا آن زمان در این زمینھ نوشتھ بودند برتر و كاملتر بود

ھمچنین این مطلب را مورد بحث ; كرده بود كھ سھ چھارم از كره زمین را آب فرا گرفتھ است وي حساب
قرار داده بود كھ اگر مسافري از سوي باختر دور دنیا بگردد یك روز بر زمان سفرش اضافھ میشود و اگر 
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ختصر تاریخ م((كتاب معروف ابوالفدا بھ نام . از سوي خاور دنیا را دور بزند یكروز از دست میدھد
  . در نزد اروپاییھا معتبرترین تاریخ اسالمي شناختھ شده بود)) البشر

وي حتي در . اما نام بزرگ در زمینھ تاریخنویسي، در قرن چھاردھم، بي شك عبدالرحمان بن خلدون است
ت نظر غربیھا مردي مھم و پرمایھ بود كھ در عین اشتغال بھ جھانگردي و خدمت دیواني و كسبت تجربیا

و با چنین وسعت نظري جھات ; زندگي، با ھنر و ادبیات و علم و فلسفھ زمان خود نیز آشنایي كامل داشت
تولد چنین مرد بزرگي . مختلف تاریخ عمومي خود را در كتاب معروف كتاب العبر مورد بحث قرار داد

دھد كھ فرھنگ و پرورش یافتن وي در ھمانجا بھ خوبي نشان می) م١٣٣٢ق، ' ه ٧٣٢(در شھر تونس 
. افریقاي شمالي تنھا انعكاس و سایھاي از اسالم آسیایي نبود، بلكھ ماھیت و حیاتي مخصوص بھ خود داشت

از كودكیم بھ كسب دانش حریص بودم و با حدت و : ((ابن خلدون در شرح حال خویش چنین نوشتھ است
وعدھاي از معلمانش را از دست وي  مرگ سیاه والدین.)) ھمت تام دل بھ كار مدرسھ و تعالیم آن میبستم

ھمان اشتباه خاص )) عاقبت دانستم كھ اندكي میدانم((ربود، ولي او بھ تحصیل خود ادامھ داد تا آنكھ 
در بیست سالگي منشي مخصوص سلطان تونس شد، و دربیست و چھار سالگي ھمان شغل را در . جواني

سپس بھ غرناطھ نقل مكان كرد و از . ندان افتادخدمت سلطان فاس یافت، و در بیست و پنج سالگي بھ ز
در بازگشت بھ افریقا بھ مقام صدارت . آنجا بھ عنوان سفیر بھ دربار پدر و ستمگر بھ سویل فرستاده شد

عظماي امیر ابوعبدا در بجایھ انتخاب شد، ولي ھنگامي كھ ولینعمت او بھ دست دشمنانش مخلوع و مقتول 
بھ سمت سفیر تلمسان بھ غرناطھ ) م١٣٧٠(ق ' ه ٧٧٢در سال . تیار كردشد، وي از ترس جان فرار اخ

در میان راه بھ دست یكي از امیران مور دستگیر شد و مدت چھار سال در خدمت او كار كرد، . اعزام شد
ق، ' ه ٧٧٩(گوشھ نشیني گزید ) اوران(و آنگاه از شغل خود كناره گرفت و در قصري نزدیك وھران 

ا بود كھ ابن خلدون بھ نگارش كتاب مشھور بھ مقدمھ ابن خلدون پرداخت، ولي چون بھ در آنج). م١٣٧٧
ابن خلدون در این . كتابھا و مراجع زیادي نیاز داشت كھ در اوران یافت نمیشد، بزودي بھ تونس بازگشت

ر سو بھ مینشست، طالب از ھ ٧٨۶(شھر دشمنان با نفوذي براي خود پیدا كرد و ناچار شد بھ قاھره برود 
ھمچنانكھ رسم وي نسبت بھ ((گردش جمع میشدند، و سلطان بر قوق حقوقي براي وي مقرر ساخت،

با تعجب بھ اجراي مقررات قانوني پرداخت، ; سپس بھ مقام قاضي القضاتي رسید.)) دانشمندان بود
  . ھا را بست، از شغلش معزول شد، و بار دیگر گوشھ نشنیي اختیار كرد میخانھ

سلطنت سلطان ناصر الدین فرج، ابن خلدون بھ مقام قضاوت بازگشت و ھمراه وي بھ جنگ در دوره 
تیمور ضمن پیشروي خود دمشق را . لشكر مصر منھزم شد و ابن خلدون بھ دمشق پناه برد. تیمور رفت

و مورخ بزرگ كھ اكنون مردي سالخورده شده بود، بھ ریاست ھیئتي، بھ خدمت تاتار ; محاصره كرد
بدیھي است كھ ابن خلدون مانند ھر . اپذیر اعزام شد تا تقاضاي شرایط سھلي براي تسلیم شدن بنمایدشكستن

وي فصل راجع بھ تیمور را برایش خواند و . مولف دیگري یك نسخھ از كتاب تاریخ خود را ھمراه داشت
  . تقاضاي تصحیح و اصالح كرد

. ھ وي كارگر افتاد و تیمور او را آزاد ساختنقش. شاید بھ تناسب حال صفحاتي خاص را برگزیده بود
بزودي ابن خلدون براي بار دیگر قاضي القضاه قاھره شد و در ھمان شغل تا آخر عمر، یعني تا سن ھفتاد 

  ). م ١۴٠۶ق، ' ه ٨٠٩(و چھار سالگي، باقي ماند 

تالیف كند و  طي این زندگي پرالتھاب و حوادث، ابن خلدون توانست خالصھاي از فلسفھ ابن رشد را
رساالتي در منطق و ریاضیات بنویسد و سھ جلد كتاب مقدمھ، تاریخ بربرھا، و اقوام شرق را بھ نگارش 

. از این آثار تنھا سھ كتاب اخیر، كھ مجموعھ كتاب العبر را بھ وجود میآورند، باقي مانده است. در آورد
ار میآید و مطالب آن در زمینھ ابن خلدون یكي مقدمھ ابن خلدون یكي از آثار برجستھ ادبیات اسالمي بھ شم

از آثار برجستھ ادبیات اسالمي بھ شمار میآید و مطالب آن در زمینھ فلسفھ تاریخ، با آنكھ تراوش یك مغز 
یك رشتھ مھم ((ابن خلدون تاریخ را . است)) امروزي((قرون وسطایي است، بھ طرز شگفت انگیزي 

  : كاري دشوار و دامنھ دار میشمارد میداند، و تاریخنویسي را)) فلسفھ
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تاریخ باید . ھدف واقعي تاریخ باید آن باشد كھ موقعیت اجتماعي انسان، یعني تمدنش، را بھ ما بنمایاند
و ... ھاي طبیعي ھر جامعھ بدوي، و سپس پرورش افراد و تھذیب یافتن آداب و رفتار آن جامعھ پدیده

آورند و سبب روي كار آمدن امپراطوریھا و سلسلھ پادشاھان برتریھاي گوناگوني كھ اقوام بھ دست می
ھا و مشاغل فكري و علوم و ھنرھا، و باالخره كلیھ دگرگونیھایي كھ  میشوند، ھمچنین پیدایش انواع حرفھ

  . جریان امور طبیعي در ماھیت ھر جامعھ بھ وجود میآورد را در نظرمان روشن سازد

میداند كھ بدین روش بھ نگارش تاریخ پرداختھ است، عذر خطاھاي ابن خلدون، كھ خود را نخستین كسي 
  : اجتناب ناپذیرش را چنین میخواھد

آرزوي من آن است كھ ....اعتراف میكنم كھ من در پیمودن عرصھاي چنین پھناور از ھمھ كس ناتوانترم
خطاھاي مرا  مردان الیق و فاضل، با حسن نیت، كار مرا مورد مطالعھ و معاینھ قرار دھند و چون

آنچھ من تقدیم عامھ مردم میكنم در چشم دانشمندان ارزشي . دریافتند، بادیده اغماض آنھا را تصحیح كنند
  :امیدوار است كھ اثرش در روزگار تیره و تار آینده سودمند واقع شود

را براي وقتي دنیا دچار انقراض كلي میشود، چنان است كھ گویي ماھیت خود را تغییر میدھد تا زمینھ 
از این رو، امروزه بھ تاریخنویسي نیازمندیم كھ بتواند . پیدایش آفرینشي تازه، و سازماني نوین، آماده سازد

. وضع دنیا و كلیھ كشورھا و اقوام آن را وصف كند و دگرگونیھاي آداب و عقاید ھر جامعھ را تعیین سازد
ساختن خطاھاي عدھاي از تاریخنویسان ابن خلدون صفحات پرافتخاري از كتابش را وقف خاطر نشان 

  . میكند

بھ نظر وي كوشش این گروه از تاریخنویسان صرفا در ضبط وقایع بترتیب تاریخي بوده است و ندرتا بھ 
ایشان اغلب افسانھ را بھ جاي حقیقت پذیرفتھ، . شرح و توضیح روابط ما بین علتھا و معلولھا پرداختھاند

و بسیاري از حوادث تاریخي را با بھ میان كشیدن قواي فوق طبیعي توجیھ  آمارھاي اغراقآمیز جعل كرده،
و اماابن خلدون درباره خود اعالم میدارد كھ تنھا بر پایھ و بھ اتكاي عوامل طبیعي، حوادث . كردھاند

ھاي تاریخنویسان را بھ معیار تجربھ كنوني نوع بشر خواھد  تاریخي را تعلیل و تفسیر خواھد كرد، گفتھ
تجربھ . نجید، و ھر گونھ گزارش وقایعي را كھ در حال حاضر غیرممكن مینماید مطرود خواھد شمردس

روش شخصي خود ابن خلدون در مقدمھ آن است كھ نخست وارد . حال باید سنت گذشتھ را داوري كند
، و سپس ھاي عمومي و صنایع دستي بپردازد مبحث فلسفھ تاریخ شود، آنگاه بھ بیان مشاغل فكري و حرفھ

  . تاریخ تحول علم و ھنر را شرح دھد

وي، در مجلدات بعدي، تاریخ سیاسي یك یك ملتھا را مورد بحث قرار میدھد و در این راه عمدا وحدت 
موضوع واقعي تاریخ عبارتست از شرح تمدن : زمان را فداي وحدت مكان میسازد، چنانكھ وي میگوید

آنھا، بھ وجود آمدن و تحول یافتن خط و علوم و ھنرھا در ھر ھاي بشري، چگونگي پیدایش و بقاي  جامعھ
امپراطوریھا نیز مانند افراد آدمي زندگي ومسیري . یك از جوامع، و باالخره انحطاط و انھدام آنھا

باید دانست علل این توالي . آنھا نیز رشد میكنند، بالغ میشوند، و بعد زوال مییابند. مخصوص بھ خود دارند
نوع آب و ھوا اثري . اساسیترین شرایط این توالي اوضاع جغرافیایي ھر مرز و بوم است مراحل چیست

  . كلي و اساسي دارد

سرماي شمال، حتي در اقوامي كھ اصلشان از مناطق جنوبیتر است، پوست سفید، موي روشن، چشمان 
ا تیره و موي را و گرماي نواحي استوایي، در طي زمان، پوست ر; آبي، و خلقي جدي بھ وجود میآورد

، تاریك اندیشي، سبكسري و باالخره عنان گسیختگي در ))خصلتھاي حیواني((سیاه میكند، موجب بروز 
غذا نیز در خلق آدمي تاثیر دارد، . مقابل خوشیھا كھ زود كار را بھ پایكوبي و آوازخواني میكشاند میگردد

سم و مغز میشود، و ھمچنین مقاومت چنانكھ تغذیھ سنگین از گوشت و ادویھ و غالت باعث رخوت ج
در مقابل، تغذیھ سبك، مانند آنچھ مردم ; شخص را در مقابل بیماریھاي عفوني و قحطي كم میسازد

بیابانگرد میخورند، بدن در میان اقوام مختلف روي زمین از جھت قوا و استعدادھاي فطري تفاوت و 
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و بھ ; وم بستگي بھ شرایط جغرافیایي محیطشان داردتمایزي وجود ندارد، بلكھ پیشرفت یا عقبماندگي ھر ق
ھمین سبب است كھ با تغییر یافتن آن شرایط، یا بر اثر مھاجرت قومي بھ اقلیمي تازه، اوضاع و 

  . خصوصیات اجتماعي نیز عوض میشود

ن اب. شرایط اقتصادي نیز، بھ میزاني پایینتر از شرایط جغرافیایي، در نشو و نماي ھر قوم موثر است
ھاي بشري را برحسب روش گردآوردن آذوقھ بھ دو دستھ خانھبھدوشان و خانھنشینان  خلدون عموم جامعھ

قبایل خانھ . تقسیم میكند، و بیشتر جنگھا را نتیجھ حرص مردمان در بھ دست آوردن آذوقھ فراوانتر میداند
بعا بھ سبب شرایط سخت و ھاي خانھنشین را مغلوب میسازند، زیرا ایشان ط بھ دوش دیر یا زود جامعھ

خانھ بھ دوشان ممكن . متغیر زندگیشان داراي خویھاي جنگي، یعني دالوري و ھمكاري و شكیبایي ھستند
است تمدنھا را نابود سازند، ولي ھرگز تمدني بوجود نمیآورند، بلكھ خود عموما در خون نژادي و تمدن 

. ب خانھ بھ دوش نیز از این قاعده مستثنا نبودندچنانكھ اعرا; قوم مغلوب شدھشان جذب و مستھلك میشوند
. از آنجا كھ ھیچ قومي در طول زمان از منابع غذایي خود راضي باقي نمیماند، جنگ امري طبیعي میشود

از این روي، سلطنت شكل عادي . بر اثر جنگ است كھ قدرتھاي سیاسي بھ وجود میآیند یا تجدید میشوند
سیاست مالي ھر . ریبا در سراسر تاریخ، شایع و متداول بوده استحكومت است و بھ ھمین سبب، تق

مالیات بیش از اندازه و شركت دولت در امر . حكومتي میتواند موجب استقرار جامعھ یا انقراض آن شود
ھاي فردي و شوق كار و حس رقابت میشود، و مرغ  تولید و توزیع كاالھا موجب خفھ كردن انگیزه

از طرف دیگر تمركز خارج از حد ثروت ممكن است باعث بروز انقالب و . دتخمطالي دولت را میكش
  . متالشي شدن جامعھ شود

امپراطوریھا بر پایھ ھمكاري و ھمفكري مردمانش . در جریان تاریخ نیروھاي اخالقي نیز دست در كارند
بر مغزھا رسوخ و  استوار میمانند، و براي تامین این منظور بھترین روش آن است كھ دین و آییني واحد

  . تسلط یابد

ابنخلدون در واقع با پاپھا، دستگاه تفتیش افكار، و مصلحان پروتستان، در مورد ارزش و لزوم وحدت دین 
  . در ھر جامعھ، موافقت دارد

این . براي پیروزي و پیشرفت باید متكي بھ پشتیباني ملتي بود كھ ایماني مشترك و ھدف واحد داشتھ باشد
وقتي افراد بشر دل بھ . ... ھا حاصل نمیشود، مگر بھ كمك قدرت االھي و اتكاي دیني ا و ارادهیگانگي دلھ

اما اگر . مطامع دنیوي ببندند، ناچار نسبت بھ یكدیگر حسود میشوند و با ھم از در دشمني و نفاق در میآیند
میان میروند و آتش نفاق فرو حسادتھا از .... بھ خاطر عشق بھ خداوند دست از دنیا و بیھودگیھایش بشویند

آمال نیك ; مینشیند و آدمیان با دل و جان از یكدیگر دستگیري میكنند و اتحادشان آنھا را تواناتر میسازد
  . تا آنجا كھ امپراطوري بزرگ و نیرومندي بھ وجود میآید. پیشرفت سریع مییابد

ایمان دیني واحدي، بدون چون و چرا، و این نیكوییھا حاصل نمیشود، مگر آنحھ ; و آسایش روح فرد است
فیلسوفان ھزاران نظریھ عقالیي ساختھ و پرداختھاند، اما ھیچ كدامشان قادر . در جامعھ حكمفرما باشد

اكنون كھ بشر بھ ھیچ . ((نبودھاند براي دین جانشیني، كھ مانند آن راھنما والھامبخش نوع بشر باشد، بیابند
ببرد، بھتر است ایماني را كھ یك قانونگذار الھام یافتھ بھ وي تلقین میكند  وجھ نمیتواند بر حقیقت عالم پي

بخصوص كھ او بھتر میداند خیرما در چیست، و بھ ما دستور صریح میدھد كھ چھ اعتقادي باید ; بپذیرد
پس از این مقدمھ منطبق بر اصول دیني، تاریخنویس و .)) داشتھ باشیم و چھ اعمالي باید انجام دھیم

  . لسوف ما بھ تغییر ناتورالیستي تاریخ میپردازدفی

ابتدا یك قبیلھ خانھ بھ دوش كھ بھ پیروزیھایي رسیده ) ١. ھر امپراطوریي مراحلي متوالي را میگذراند
كم . ((است در سرزمین یا كشوري كھ بھ تصرف در آورده مستقر میشود تا از مزایاي آن بھرھمند گردد

پیچیده شدن روابط و مقررات اجتماعي ایجاب ) ٢.)) نواحي را تسخیر میكنند تمدنترین اقوام پر وسعتترین
در نتیجھ سر كرده قبیلھ بھ ; میكند كھ قدرتي متمركزتر بھ وجود آید تا بتواند نظم اجتماعي را برقرار دارد
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د، فرھنگ و در این نظم پابرجا ثروت افزایش مییابد، تعداد شھرھا ازدیاد مییاب) ٣. صورت پادشاه در میآید
پیشرفت . ادب ترقي میكند، ھنرھا مشوقاني بھ دست میآورند، و علم و فلسفھ سرھاي خود را بلند میكنند

جامعھ توانگر و مرفھ بھ ) ۴. زندگي شھرنشیني و آسایش حاصل از توانگري خود مقدمھ فساد است
اطره جویي و یا جنگ مرحلھاي میرسد كھ خوشي و تجمل پرستي و تنآساني را بھ تھور در كار و مخ

لواط ; نفوذ دین بر ایمان و تخلیل افراد سست میشود و اصول اخالقي رو بھ زوال مینھند; ترجیح میدھد
پس براي دفاع از چنین جامعھاي سربازان ; رواج مییابد و خصایل و آمال جنگاوري از میان میروند

گنج بي دفاع گرسنگان . ایمان دینیندمزدور اجیر میشوند، اما این افراد فاقد غیرت میھن پرستي و 
ھجوم از خارج، یا توطئھ داخلي، و یا ھر دو باھم، كشور ) ۵. مرزنشین را بھ حملھ و چپاول دعوت میكند

چنین بود دوران تحوالت امپراطوري روم، یا حكومتھاي مرابطون و موحدون در . را واژگون میسازند
.)) ھمیشھ نیز چنین خواھد بود((و ; ، سوریھ، عراق، و ایراناسپانیا، و دیگر پادشاھیھاي اسالمي در مصر

اینھاشمھاي از ھزاران مطالبي است كھ مقدمھ ابن خلدون را معتبرترین محصول فلسفي قرن خود ساختھ 
  . است

این خلدون تقریبا در ھر زمینھ فكري عقاید و نظرات تازھاي اظھار داشتھ، جز در مبحث االھیات، كھ در 
وي در حالي كھ مشغول نگارش كتاب مھمي در فلسفھ . وآوري را دور از خرد دانستھ استآن زمینھ ن

محتمال در این . است، فلسفھ را خطرناك میخواند و بھ خوانندگانش اندرز میدھد كھ دست از سرآن بردارند
از كوشش  جا مراد وي فلسفھ مابعدالطبیعھ واالھیات بوده است، نھ فلسفھ بھ معني وسیعش كھ عبارت است

بعضي اوقات ابن خلدون مانند سادھترین پیرزني در میدان . بھ ادراك امور بشري در دورنمایي وسیع
، خواص غریبھ حروف الفبا، و غیبگویي از روي خوابھا، ))چشم بد((بارفروشھا حرف میزند جادو، 

و تكریم میكند، در این زمینھ با وجود این، علم را تحسین . ھاي جانوران، و پرواز پرندگان را میپذیرد روده
. بھ برتري یونانیان بر مسلمانان اذعان مینماید، و از انحطاط تحقیقات علمي در عالم اسالم تاسف میخورد

در اینجا باید با ذكر . وي كیمیاگري را مطرود میشمرد، اما بھ علم احكام نجوم تاحدي اعتقاد نشان میدھد
گرچھ بزرگي اندیشھ وي بھ اندازه بزرگي اسالم است، . خلدون بكاھیمپارھاي از نكات منفي از اعتبار ابن 

ابن خلدون در سھ مجلد تاریخ خود تنھا . اما بھ ھمان نسبت در برخي از محدودیتھا نیز با آن سھیم است
از یونان و روم و اروپاي قرون وسطي گاه نامي بھ . ھفت صفحھ براي بحث درباره مسیحیت جا پیدا میكند

ھنگامي كھ تاریخ افریقاي شمالي و مصر مسلمان و خاور نزدیك و میانھ را بھ رشتھ نگارش . آوردمیان می
گاھي اوقات مرتكب غفلتھاي ناشي از بي . را نقل كرده است)) تاریخ ھمھ اقوام((در میآورد، میپندارد كھ 

اند در واقع روش فكر میكند ارسطو در رواق و سقراط از درون تغار چوبي درس میدادھ: توجھي میشود
مثال مجلدات ; تاریخنویسي وي از آن نظرات و اصولي كھ در مقدمھ عرضھ داشتھ است سخت عدول میكند

ھاي  ھاي پادشاھي، دسیسھ ھاي مالل آور سلسلھ مربوط بھ تاریخ بربرھا و اقوام شرق جز ضبط شجره نامھ
قصد وي از نگارش این دو مجلد تنھا ظاھرا . درباري، و جنگ و جدالھاي بي اھمیت، چیز دیگري نیستند

ضبط وقایع سیاسي بوده است، و مقدمھ را بھ عنوان یك تاریخ فرھنگ گرچھ آنھم با نظري اجمالي نوشتھ 
  . است

براي آنكھ بار دیگر با ھمان دیده احترام بھ ابن خلدون بنگریم و اھمیت مقام او را بھ خاطر آوریم، كافي 
ز آثار فلسفي مسیحیان قرن چھاردھم میتواند در ردیف مقدمھ ابن خلدون است از خود بپرسیم كدام یك ا

  . قرار گیرد

شاید برخي از نویسندگان گذشتھ تنھا بخشي از آن میدان وسیعي را كھ وي طرحریزي كرده بود مورد 
، در )م ٩۵۶ق، ' ه ٣۴۵' فت(و ھمچنین در میان ملت خودش، مسعودي ; بحث و تحقیق خود قرار دادھاند

تابي كھ اكنون مفقود شده است موضوع تاثیر دین و امور اقتصادي و ھدفھاي اخالقي و اوضاع محیط را ك
بر روي رفتار و قوانین مردم ھر جامعھ مورد مطالعھ قرار داده و بھ توجیھ علل انحطاط سیاسي كشورھا 

. از جھاتي ھم حق داشت باید گفت ابن خلدون خود را آفریننده علم جامعھشناسي میدانست و. پرداختھ بود
ھاي پیش از قرن ھجدھم ھیچ جا بھ بحثي درباره فلسفھ تاریخ یاروش جامعھشناسي، كھ از لحاظ  در نوشتھ

پیشواي . وسعت نظر و قدرت فكر و تجزیھ موشكافانھ، قابل مقایسھ با اثر ابن خلدون باشد برخورد نمیكنیم
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بي شك در نوع خود : ((خلدون چنین داوري میكندفالسفھ تاریخ ما در عصر حاضر درباره مقدمھ ابن 
كتاب اصول .)) بزرگترین اثري است كھ تاكنون از ھر مغزي، در ھر زمان و مكاني، بھ وجود آمده

اما سپنسر چندین نفر ھمكار ; جامعھشناسي ھربرت سپنسر بخوبي میتواند با آن طرف مقایسھ قرار گیرد
مھمترین : ((حقق عالیمقام در تاریخ علم را بپذیریم كھ گفتھ استدر ھر حال ما میتوانیم نظر یك م. داشت

  فصل سي و یكم، مقدمھ ابن خلدون ))اثر تاریخي در قرون وسطي

  

  سلیماني قانوني

  ) م ١۵۶۶-١۵٢٠(ق ' ه ٩٧۴-٩٢٧

I - م ١۵۶۶- ١٢٠٠: اسالم در افریقا  

  ق ' ه ٩٧۴-۵٩٧

براي ما كھ در قالبھاي مسیحیت محدود شدھایم، دشوار است بتوانیم این حقیقت را بپذیریم كھ از قرن ھشتم 
حتي در قرن شانزدھم كھ . تا سیزدھم اسالم از جھات فرھنگي و سیاسي و نظامي از اروپا برتر بوده است

النكا، از ادرنھ تا عدن، و از دوران انحطاط آن فرا رسیده بود، قلمرو اسالم از آن سوي دھلي تا كازاب
از كشور سودان دیدن ) م١٣۵٣(ق ' ه ٧۵۴ابن بطوطھ كھ در سال . تونس تا تمبوكتو را فرا گرفتھ بود

عبدالرحمان سعدي، كھ مسلمان . كرد، آنجا را در زیر حكومتي مسلمان داراي تمدني معتبر یافت
از ) م ١۶۵٠ق، ' ه ١٠۶١(ریخ سودان سیاھپوستي بود، در تاریخ آموزنده و دقیق خود بھ نام تا

جلد كتاب داشتھ، و ھمچنین از مساجد بزرگي  ١۶٠٠ھاي خصوصي شھر تمبوكتو، كھ نزدیك بھ  كتابخانھ
  . كھ خرابھ ھایشان گواه روزگار مجد و عظمت آن سامان بودھاند سخن بھ میان میآورد

قل ساختند و شھرھاي فاس و كشور مراكش را مست) م ١١٩۵١٢٧٠ق، ' ه ۵٢٩۶۶٩(سلسلھ مرینیان 
ھاي معتبر، مدارسي  ھاي منیع، مساجد با عظمت، كتابخانھ مراكش را بھ صورت مراكز مھمي با دروازه

با ستونبندھاي سایھ دار، و بازارھاي پر از گفتگو، كھ در آنھا ھمھ چیز را میشد بھ نصف قیمت خرید، در 
عني محتمال از ھمھ شھرھاي اروپا بھ جز سكنھ داشت، ی ١٢۵٠٠٠در قرن سیزدھم فاس . آوردند

در مسجد قرویین، كھ مقر قدیمیترین مدارس مراكش بود، دین و . قسطنطنیھ، رم، و پاریس پرجمعیتتر بود
دانش دوش بھ دوش یكدیگر نشو و نما میكردند، و طالب مشتاق، از ھمھ جاي افریقاي اسالمي، در آن 

ي تحصیلي دشواري، از سھ تا دوازده سال، را میگذراندند تا معلم ھا محل گرد میآمدند و با سعي تمام دوره
یكي از ) م ١٢۶٩١٢٨۶ق، ' ه ۶۶٨۶٨۵(و حقوقدان و عالم االھي و بر كشور فرمانروایي میكرد 

وي حاكمي عادل و بشر دوستي عاقل بود كھ االھیات را با . روشنفكرترین فرمانروایان آن قرن مترقي بود
از ھر گونھ تعصب دوري میجست، و روابط دوستانھ را با اروپاییان برقرار  فلسفھ معتدل میساخت،

دو شھر نامبرده عدھاي پناھندگان اسپانیایي را بھ خود راه دادند، و این عده بازار علم و ھنر و . میداشت
ش این بطوطھ كھ تقریبا ھمھ جاي قلمرو اسالم را از نظر گذرانده بود كشور مراك. صنعت را گرم كردند

  . را بھشت زمیني خوانده است

مسافر امروزي چون در سر راه فاس و وھران بھ شھر تلمسان برسد از دیدن بقایاي اندك شھري كھ در 
از شصت و چھار مسجد آن شھر سھ تا بھ . سكنھ داشتھ است دچار حیرت میشود ١٢۵٠٠٠قرن سیزدھم 

و مسجد ) م١٢٩٨ق، ' ه ۶٩٨(الحسن و مسجد ابو) م ١١٣۶ق، ' ه ۵٣١(نامھاي مسجد جامع الكبیر 
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ستونھایي از مرمر، . از زیباترین آثار معماري اسالمي بھ شمار میآیند) م ١٣۵٣ق، ' ه ٧۵۴(الحلویھ 
كاشیكاریھاي معرق، محرابھاي درخشان بھ رنگھاي شفاف، حیاطھاي رواق دار، چوبھاي كنده كاري شده، 

ي ماندھاند تا از فر و شكوھي برباد رفتھ، و تقریبا فراموش ھاي سر بھ فلك كشیده آنھا ھنوز بر جا و مناره
و  ١٢۴٨١٣٣٧ق، ' ه ٧۶١٩۶١و  ۶۴۶٧٣٨(شده، حكایت كنند، در این شھر سلسلھ عبدالواحد 

، در مدت سھ قرن حكومتي نسبتا روشن بین و با تدبیر برقرار داشتند و بھ مسیحیان و )م ١٣۵٩١۵۵٣
پس از آنكھ تركان عثماني تلمسان را مسخر . و ھنر را تشویق كردند یھودیان آزادي دیني دادند و ادبیات

، این شھر اھمیت خود را بھ عنوان یك مركز تجارت از دست داد و در )م١۵۵٣ق، ' ه ٩۶١(كردند 
  . تاریكیھاي تاریخ فرو رفت

ونق شده كمي بیشتر بھ سمت خاور، شھر الجزایر بھ بركت معجوني از تجارت و دریازني ثروتمند و پر ر
ھاي تختھ سنگیش از نظرھا نیمھ پنھان  این بندر تماشایي، كھ در كنار خلیجي ھاللي شكل با دیواره. بود

ھاي سفید و كاخھایي تشكیل مییافت كھ ردیف بر ردیف روي ھم باال میرفتند و از ساحل  بود، از خانھ
پناھگاه خوبي براي كشتیھاي مسلح  با این مشخصات الجزایر. را پر میساختند) كازبا(مدیترانھ تا قصبھ 

در واقع از دوران عظمت شھر پومپئي دریازنان آن سواحل تجارت بیدفاع دریاي مدیترانھ . خصوصي بود
بھ بعد بندر الجزایر پناھگاه مورھایي شد ) م ١۴٩٢(ق ' ه ٨٩٨از سال . را مورد دستبرد خود قرار میدادند

ھاي دریازنان میپیوستند تا با حملھ بھ كشتیھاي تجارتي  آنان بھ دستھ بسیاري از. كھ از اسپانیا فرار میكردند
چون تعداد و جسارتشان فزوني یافت بھ شیوه ملل مقتدر ناوگان . مسیحیان شراره انتقام خود را فرو نشانند

و بھ دولت اسپانیا بھ تالفي برخاست . بزرگي تشكیل دادند و سواحل مدیترانھ شمالي را بھ باد غارت گرفتند
دفاع از كشتیھاي تجاري خود نیروي دریاییش را وارد كارزار ساخت، كھ ضمن حمالتي شھرھاي وھران، 

دریازن ) م١۵١۶(ق ' ه ٩٢٢و در سال  ٩١۵(الجزایر، و طرابلس غرب را بھ تصرف در آوردند 
نام . ندندمیخوا)) بارباروسا((ایتالیاییھا بھ خاطر ریش قرمز رنگش او را . نوظھوري وارد صحنھ شد

. واقعیش خیرالدین خضر بود و اھل لسبوس یونان، وي با برادرش، عروج، بھ دستھ دریازنان پیوست
ھنگامي كھ خیرالدین سعي میكرد خود را بھ مقام فرماندھي ناوگان دریازانان برساند، عروج با لشكري بھ 

ن شھر شد، و بعد در جنگي جان الجزایرحملھ برد، پادگان اسپانیایي را بیرون راند، خود فرمانرواي آ
خیرالدین كھ بھ جانشیني برادر رسید با كفایت و قدرت تام زمام حكومت را ). م١۵١٨ق، ' ه ٩٢۴(سپرد 

در دست گرفت و براي آنكھ موقعیت خود را محكم سازد، بھ قسطنطنیھ رفت و با سلطان سلیم اول از در 
س و الجزایر را تقدیم وي كرد، بھ شرط آنكھ سلطان بندگي در آمد و فرمانروایي بر طرابلس غرب و تون

سلطان سلیم . سلیم با لشكركافي او را تقویت كند و از جانب خود حكومت آن سامان را بھ وي سپارد
خیرالدین ) م ١۵۵٣(ق ' ه ٩۶١در سال . موافقت كرد و جانشین، سلیمان قانوني، آن قرار را عملي ساخت

تن از مورھا را از اسپانیاي مھمان آزار نجات داد و بھ افریقا  ٠٠٠,٧٠ود بارباروسا بھ وسیلھ كشتیھاي خ
چون خیرالدین بھ مقام فرماندھي كل نیروي دریایي تركیھ . رساند و قھرمان اسالم مغرب زمین گشت

منصوب شد، با ھشتادوچھار ناو جنگي شھرھاي سواحل سیسیل و ایتالیا را یكي پس از دیگري بھ زیر 
وقتي در نزدیكي شھر ناپل . ھزاران مسیحي را اسیر كرد تا چون بردگان بھ فروش برسند حملھ گرفت و

قدم بھ خشكي گذاشت، چیزي نمانده بود كھ جولیا گونتساگا كولونا را كھ زیباترین زن ایتالیا شناختھ شده بود 
ك شھسوار، كھ در اما آن زن موفق بھ فرار شد و نیمھ عریان بر اسبي نشست و ھمراه ی; اسیر خود سازد

و چون بھ مقصد رسید، بھ دالیلي كھ ناگفتھ گذارد تا ; التزامش باقي مانده بود، از معركھ بیرون تاخت
  . عاقالن خود دریابند، بھ كشتن آن شھسوار فرمان داد

) م١۵٣۴(ق ' ه ٩۴١وي در سال . اما خیرالدین بارباروسا در كمین غنایمي پایدارتر از یك زن زیبا بود
ق ' ه ٧٣٧سلسلھ حفصیون از سال . لشكریني چري خود را در بنزرت پیاده كرد و رو بھ شھر تونس آورد

یق آن امیران ادبیات با سیاستي عاقالنھ بر آن شھر حكومت كرده بود، و در سایھ حمایت و تشو) م١٠٣۶(
اما موالي حسن، امیر وقت، با بیدادگریھایش مردم را از خود منزجر و . و ھنر رشد و رونق یافتھ بود

با نزدیك شدن خیرالدین، وي از تونس بیرون گریخت و شھر بدون مقاومت و . ترسان ساختھ بود
ین بارباروسا مدیترانھ را بھ زیر كشور تونس برقلمرو عثماني افزوده شد و خیرالد; خونریزي تسلیم شد

  . قبضھ گرفت
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بار دیگر بحراني در عالم مسیحیت بھ وجود آمد، زیرا ناوگان عثماني كھ نیروي مقاومي در سر راه خود 
از . نداشت ممكن بود ھر لحظھ، بھ منظور تامین جاپایي براي اسالم، چكمھ ایتالیا را مطمح نظر قرار دھد

زمان با تركھا پیمان اتحاد بستھ بود و پاپ كلمنس ھفتم نیز با فرانسھ متحد شده قضا فرانسواي اول در آن 
و جانشین او پاپ پاولوس سوم از شارل پنجم ) م ١۵٣۴سپتامبر  ٢۵(خوشبختانھ كلمنس درگذشت . بود

در بھار . و آندرئادوریا نیز تمام نیروي دریایي جنووا را در خدمت پاپ گذارد; تقاضاي كمك مالي كرد
سپاھي دركالیاري، واقع در جزیره ساردني، گرد آورد،  ٠٠٠,٣٠ناو جنگي و  ۴٠٠شارل ) م١۵٣۵(سال 

. از مدیترانھ گذشت، و بندر الگولت را، كھ دژ مستحكمي مشرف بر خلیج تونس بود، در محاصره گرفت
رالدین كوشش كرد خی. پس از یك ماه پیكار، الگولت سقوط كرد و لشكریان اسپانیا رو بھ شھر تونس نھادند

ھاي مسیحي در تونس زنجیرھاي  برده. تا از پیشروي آنھا جلوگیري كند، اما شكست خورد و فراري شد
شارل بدون مواجھ شدن با مقاومت وارد شھر شد و براي ; ھاي شھر را گشودند خود را گستند و دروازه

سپرد تا آن را بھ باد قتل و غارت آنكھ سپاھیانش دست بھ شورش نگذارند مدت دو روز شھر را بھ ایشان 
بردگان مسیحي . ھزاران مسلمان كشتار شدند و محصول ھنر قرنھا، در یكي دو روز، از میان رفت. گیرند

شارل پنجم موالي حسن . با شادي و سرور آزاد شدند و باقیمانده سكنھ مسلمان شھر بھ قید بندگي درآمدند
رداند و پادگانھایي در شھر بونھ والگولت گذارد و بھ اروپا را بھ دستنشاندگان خود بھ حكومتش باز گ

  . بازگشت 

ناو جنگي تازه تھیھ  ٢٠٠خیرالدین بھ قسطنطنیھ گریخت و در آنجا بھ كمك مالي سلطان سلیمان قانوني 
این نیرو در بندر تارانت پیاده شد و بار دیگر مسیحیت در خطر ) م ١۵٣٧ژوئیھ (ق ' ه ٩۴۴در سال . كرد

  . ره افتادمحاص

جدیدي تشكیل دادند و در نزدیكي كورفو )) اتحادیھ مقدس((دولت ونیز، دربارپاپ و امپراطوري اسپانیا
سپتامبر دو ناوگان متخاصم در دھانھ خلیج آمبراشا وارد نبرد شدند تقریبا در  ٢٧در . ناو تجھیز شدند ٢٠٠

خیرالدین غالب . در آكتیون مواجھ شده بودندھمان محلي كھ ماركوس آنتونیوس و كلئوپاترا بااوكتاویانوس 
سپس رو بھ خاور پیش رفت و مستملكات ونیزي را یكي . شد و دوباره حكومت دریاھا را بھ دست گرفت

پس از دیگري در دریاي اژه و سواحل یونان بھ تصرف آورد و دولت ونیز را مجبور كرد كھ بھ طور 
  . جداگانھ پیشنھاد صلح وي را بپذیرد

سعي كرد خیرالدین بارباروسا را با ھدایا و وعده فرمانروایي شمال افریقا بھ خدمت خویش درآورد، شارل 
شارل و دوریا لشكري ) م ١۵۴١اكتبر (ق ' ه ٩۴٨در سال . اما خیرالدین چاشني اسالمي را بیشتر میپسندید

خیرالدین . یا از طوفانبھ الجزایر گسیل داشتند كھ در خشكي از سپاھیان خیرالدین شكست خورد و در در
. این اقدام را با تاراج كردن شھر كاالبریا و پیاده شدن در اوستیا، كھ بھ منزلھ دروازه رم بود، تالفي كرد

اما در آن زمان پاپ پاولوس سوم با فرانسواي اول ; پایتخت بزرگ در محرابھاي خود بھ لرزه درآمد
ر احترامي كھ براي كشور متحد خود قائل بود خسارت روابط دوستانھاي داشت و خیرالدین ظاھرا بھ خاط

سپس باناوگان خود بھ تولون رفت و . وارد بھ اوستیارا نقدا پرداخت و با صلح و سالمت آنجا را ترك كرد
در )) ناوگان ا((وي از آنان خواھش كرد تا زماني كھ ; مورد استقبال فرانسویان ساده دل قرار گرفت

و ; ر آوردن ناقوسھا خودداري شود، زیرا صداي آنھا خواب وي را بر ھم میزندلنگرگاه است از بھ صدا د
خیرالدین بھ پشتیباني از نیروي دریایي فرانسھ وارد جنگ بااسپانیا شد تا . درخواست وي قانون عمومي شد

و  آنگاه در ھفتاد. دو شھر نیس و ویلفرانش از امپراطوري اسپانیا منتزع و بھ خاك فرانسھ منضم شوند
ھفت سالگي دریازن فاتح، با تشریفات تمام، از كار كناره گرفت تا در ھشتاد سالگي در بستر خود بمیرد 

  ). م ١۵۴۶ق، ' ه ٩۵٣(

شھرھاي بونھ وال گولت و طرابلس غرب، بھ اسالم مسترد گشت و امپراطوري عثماني از الجزایر تا بغداد 
كھ جرئت میكرد تسلط آن امپراطوري را بر عالم  فقط یك دولت مسلمان دیگر وجود داشت. گسترش یافت

  . اسالم انكار كند

pymansetareh@yahoo.com



II - م ١۵٧۶-١۵٠٢: ایران صفوي  

  ق ' ه ٩٨۴-٩٠٨

ھاي با رودي مدنیت و فرھنگ را بھ خود دیده بود اكنون بار دیگر در آستانھ دوران  ایران كھ آنھمھ دوره
كھ شاه اسماعیل اول سلسلھ صفویھ  ھنگامي. نویني از جنبش سیاسي و آفرینش ھنري قرار گرفتھ بود

. را بنیان نھاد، ایران سرزمین ھرج و مرج و ملوك الوایفي بود) م ١٧٣۶-١۵٠٢ق، ' ه ١١۴٩- ٩٠٨(
عراق، یزد، سمنان، فیروز كوه، دیار بكر، كاشان، خراسان، قندھار، بلخ، كرمان، و آذربایجان ھر یك 

ان برخاستھ بود طي یك سلسلھ پیكارھاي سخت كلیھ امیر شاه اسماعیل كھ از آذربایج. دولتي مستقل داشتند
نشینھاي نامبرده را بھ اطاعت در آورد، ھدات و بغداد را گرفت، تبریز را پایتخت پادشاھي نیرومند خود 

ملت این سلسلھ بومي را بھ جان و دل پذیرفت، از وحدت و قدرتي كھ با روي كار آمدن آن . قرار داد
، و حس سپاسگزاري وغرور باطني خود را با بھ وجود آوردن دوره درخشان نصیبش شد بر خود بالید

  . نویني از ھنر ایراني نمایان ساخت

 ١۴٩٠ق، ' ه ٨٩۶(سھ سالھ بود كھ پدرش مرد . رسیدن اسماعیل بھ پادشاھي داستاني است باور نكردني
الگیش بھ پایان نرسیده بود كھ ، سیزده سالھ بود كھ قدم در داه كسب تاج و تخت گذاشت، و ھنوز سیزدھس)م

چابك ((و)) جسور چون خروس جنگي((معاصرانش وي قوي را. تاج پادشاھي ایران را بر سر گذاشت
; وي قوي و چھارشانھ بود، با سبیلي غضبناك، و مویي بھ سرخي آتش. وصف میكردند)) چون بزكوھي

ودوسئوس عصر بود، كھ با تیرھاي شمشیر ستبرش را با دست چپ بھ جوالن در میآورد و در كمانكشي ا
چون دختران ((در تاریخ آمده است كھ اسماعیل . خود ھفت سیب را از یك ردیف ده تایي از میان میشكافت

خود را كشت، در تبریز فرمان اعدام سیصد نفر از درباریان را داد، ) یا نامادري(، اما مادر ))مھربان بود
.)) یران فراموش شده و تنھا نام اسماعیل بر خاطرھا نقش بستھ بودو ھمچنین ھزاران نفر از دشمنانش در ا

  [. ص]داماد محمد [ ع]دین رسمي شیعھ بود یعني پیروي از علي . راز موفقیت وي ایمان و جسارت بود

شیعیان جز علي و یازده جانشینش امامھا كسي را خلیفھ بر حق نمیشناختند، و چون در اسالم دین و دولت 
نبود، بنابر اعتقادات شیعھ ھرامامي از جانب خداوند حق داشت كھ فرمانروایي دین و دولت را از ھم مجزا 

ھمانطور كھ مسیحیان معتقد بودند مسیح دوباره باز خواھد گشت تا پادشاھي خود را . در دست بگیرد
دبن حسن ابوالقاسم محم[ حضرت]برعرصھ زمین بگستراند، شیعیان نیز عقیده داشتند كھ امام دوازدھم 

ھرگز نمرده است بلكھ روزي دوباره ظاھر خواھد شد و با پیشوایي خود دنیا را قرین صلح [ عج]عسكري 
نیز ھمچنانكھ پروتستانھا كاتولیكھا را بھ اتھام اینكھ سنت را كنار گفتار كتاب . و سعادت خواھد ساخت

تھ بودند محكوم میساختند، شیعیان نیز مقدس پذیرفتھ و راه رسیدن بھ ایمان واقعي را در تلفیق آن دو شناخ
یا راه )) سنت((سنیھا را كھ اكثریت پیران اسالم را تشكیل میدادند از این جھت مطرود میشمردند كھ ایشان 

را در گفتار قرآن، بلكھ در حدیثھایي نیز كھ اصحاب پیامبر از گفتار و كردار وي روایت )) رستگاري((
ھا را  نطور كھ پروتستانھا پرستش قدیسان را منسوخ میكردند و صومعھو باز ھما. كرده بودند میجستند

میبستند، شیعیان نیز رازوران صوفي را بھ بي ایماني متھم میساختند و خانقاه دراویش را، كھ مانند 
ھاي اروپا در دوران رونق و رواجشان مركز مھمان نوازي و دستگیري بھ مستمندان بود،  صومعھ
میشمردند، شیعیان نیز خود را )) دین واقعي((ه ھمانطور كھ پروتستانھا باور خود را و باالخر. میبستند

شیعھ با ایمان ھرگز باسني ھمسفره نمیشد، و اگر سایھ عابري . میخواندند) معتقدان حقیقي(المومنون 
  . مسیحي بر غذاي وي میافتاد، آن غذا را نجس و خوردنش را حرام میدانست

جدوي صفي الدین نام داشت و سلسلھ صفویھ منسوب بھ وي . سل امام ھفتم میخوانداسماعیل خود را از ن
اسماعیل چون بھ پادشاھي رسید، شیعھ را دین رسمي و ملي ایران ساخت و اعالم داشت كھ فقط در . بود

زیر آن پرچم مقدس جنگ خواھد كرد، و بدین ترتیب ملت خود را با حس فداكاري دیني برضد سنیھا كھ 
. ن را در محاصره داشتند ازبكھا و افغانھا در خاور، و عربھا و تركھا و مصریھا در باختر برانگیختایرا
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تدبیر جنگي وي قرین موفقیت شد و با وجود قساوتھایي كھ از خود ظاھر ساخت، باز ملتش او را چون 
از پوشیدن زره در  قدیسي میپرستید و حتي بعضي از سربازانش چنان بھ نیروي خدایي وي معتقد بودند كھ

  . جنگھا خودداري میكردند

اسماعیل با اعتماد بھ پشتیباني غیر تمندانھ ملتش خود را آن قدر نیرومند یافت كھ دشمنانش را مردانھ بھ 
. ازبكھا كھ بر ماوراالنھر فرمانروایي داشتند دامنھ قدرت خود را تا خراسان گسترده بودند. جنگ طلبید

پس از اطمینان یافتن از . بكھا پس گرفت و ایشان را از خاك ایران بیرون رانداسماعیل ھرات را از از
حاال دیگر دو فرقھ سني و شیعھ با قھر دیني برضد یكدیگر برانگیختھ . امنیت جبھھ خاور، وارد جنگ شود

شاه  چنانكھ در اخبار نامعتبر آمده است، سلطان سلیم قبل از آنكھ بھ جنگ. شده و در پي آزار ھم بودند
' ه ٩٢٠(نفر از شیعیان پراكنده در قلمرو عثماني را یا كشت و یا بھ زندان انداخت  ۴٠٠٠٠اسماعیل برود 

، و شاه اسماعیل نیز عدھاي از سنیھا را كھ تشكیل اكثریتي در تبریز داده بودند بھ دار آویخت )م١۵١۴ق، 
را غصب كرده [ ع]نخستین كھ مقام علي  و بقیھ را وادار كرد كھ ھر روز متن دعایي را در لعن سھ خلیفھ

با این ھمھ، در میدان جنگ چالدران ایرانیان دریافتند كھ ایمان تشیع در مقابل . بودند بھ صداي بلند بخوانند
سلطان سلیم تبریز را گرفت و نواحي . نیروي توپخانھ لشكر ویني چري یاوز سلطان سلیم ناتوان است

، اما لشكریانش شورش كردند و )م١۵١۶ق، ' ه ٩٢٢(مان خود درآورد شمال بین النھرین را بھ زیر فر
شاه اسماعیل با تمام جالل و دبدبھ فرماندھاي پیروز بھ پایتخت خود . وي مجبور بھ عقب نشیني شد

در دوران فرمانروایي پرالتھاب شاه اسماعیل ادبیات ایران انحطاط یافت، اما ھنر در پرتو . بازگشت
شاه اسماعیل كمال الدین بھزاد نقاش را مورد حمایت خود قرار داد و ارزش او را . فتتشویق او رونق گر

اسماعیل پس از بیست و پنج سال سلطنت، در سي و ھشت سالگي، در . بھ اندازه نیمي از ایران تخمین زد
  ). م١۵٢۴ق، ' ه ٩٣١(گذشت و تاج شاھي را براي پسر دھسالھاش گذارد 

یمانشكن، خوشگذراني سودایي مزاج، پادشاھي ناالیق، داوري سختگیر، شاه طھماسب اول ترسویي پ
شاید خصایلي ھم در وجود خود . ھنرمندي باذوق، شیعھاي مومن، و باالخره بت مورد ستایش ملتش بود

تشیید دین كھ سیاست اصلي خاندان صفوي بود، ھمان گونھ كھ وسیلھ تحكیم . داشت كھ از تاریخ پنھان كرد
، موجب تزلزل اركان اسالم نیز شد،زیرا گذشتھ از آنكھ دوازده جنگ بھ وجود آورد، اسالم دولتشان بود

اما ). م ١۶٣٨ -  ١۵٠٨ق، ' ه ١٠۴٨ -  ٩١۴(خاور نزدیك و خاورمیانھ را نیز از یكدیگر جدا ساخت 
ف مسیحیت از آن بھره برد، زیرا سلطان سلیمان قانوني ناچار شد حمالت خود را بھ سوي باختر متوق

سفیر كبیر فردیناند در قسطنطنیھ در این باره چنین . سازد و لشكریانش را برضد ایران وارد پیكار كند
ابراھیم ) م١۵٣٣( ٩۴٠در سال .)) فقط ایرانیانند كھ میان ما و ورطھ نابودي حائل شدھاند: ((نوشتھ است

رداران ایراني دژھاي مستحكم پاشا، صدراعظم عثماني، لشكري بھ آذربایجان آورد و با رشوه دادن بھ س
). م١۵٣۴ق، ' ه ٩۴١(سر راه را گرفت و سرانجام تبریز و بغداد را نیز بدون كوشش جنگي تصرف كرد 

چھارده سال بعد، سلیمان قانوني، در حالي كھ با فردیناند پیمان متاركھاي بستھ بود، با لشكریان خود بھ 
شتافت و سي و یك شھر را ) ھا بھ ایرانیان داده بودندنامي كھ ترك)) (ھاي رند)سرخ سر(قزلباش ((جنگ 

ق ' ه ٩٣٢در خالل سالھاي . از ایران گرفت، و سپس بار دیگر حمالت خود را متوجھ جھان مسیحیت كرد
شارل پنجم بھ دفعات با ایران وارد مذاكره شد تا شاید بتواند با اتحاد ) م١۵۴۵(ق ' ه ٩۵٢تا ) م١۵٢۵(

ھنگامي كھ ایران تعرض خود را برضد . ي در برابر سلطان عثماني بھ وجود آودایرانیان و مسیحیان سد
) م١۵۵۴(ق' ه ٩۶٢اما در سال ; عثماني آغاز كرد و ارزروم را بھ تصرف در آورد، مغرب زمین شاد شد

سلیمان از جنگ اروپا فارغ شد و قسمتھاي وسیعي از خاك ایران را بھ زیر تاخت و تاز گرفت و ویران 
وي شاه طھماسب را مجبور كرد كھ صلح پیشنھادي او را بپذیرد و بغداد و ناحیھ بین النھرین  ;ساخت

  . سفالرا براي ھمیشھ بھ تركھا واگذارد

اما موضوع جالبتر از این زد و خوردھاي مالالنگیز، مسافرتھاي پرحادثھ انتوني جنكینسن است كھ، در 
ایوان مخوف . جستجوي راه تجاري زمیني بھ ھندوستان و ختا،از طریق روسیھ و ماوراالنھر بھ ایران آمد

سفیر خود بھ نزد بھ جنكینسن روي خوش نشان داد، در مسكو از او پذیرایي كرد، وي را با عنوان 
فرمانروایان ازبك در بخارا فرستاد، و نیز اجازه داد كھ كاالھاي انگلیسي بدون پرداخت حقوق گمركي 
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جنكینسن پس از جان بھ دربردن از . وارد خاك روسیھ شوند و با عبور از رود ولگا بھ دریاي خزر برسند
) م١۵۶١(ق ' ه ٩۶٩ھ داد و در سال طوفان سھمگیني در دریاي خزر، مسافرت خود را در ایران ادام

ھاي دوستي و درود ملكھاي دور افتاده را، كھ در  وارد قزوین شد و بھ خدمت شاه طھماسب رسید و نامھ
دولت ایران متمایل شد كھ . نظر ایرانیان، چون فرمانرواي ناچیز ملتي وحشي مینمود، بھ وي تقدیم داشت

: نكینسن ھویت مسیحي خود را آشكار ساخت، بھ وي گفتھ شدبا وي پیمان تجاري امضا كند، اما وقتي ج
معروف است ھنگامي كھ جنكینسن از نزد . و او را مرخص كردند)) ;ما نیازي بھ دوستي كافران نداریم((

شاه خارج میشد یكي از فراشھا بر جاي پایش خاك میریخت تا دربار شیعھ را از آلودگي وجود یك نفر 
   .مسیحي تطھیر كرده باشد

یكي از پرمصیبتترین سلطنتھاي اسالمي، كھ از جھت زمان ) م ١۵٧۶ق، ' ه ٩٨۴(با مرگ شاه طھماسب 
در این دوره ادبیات برجستھاي كھ در خاطره ایرانیان . نیز دومین آنھا محسوب میشود، بھ پایان رسید

ب بابر از وطن رانده شده، گرچھ نمیتوان كتاب با برنامھ، اثر جذا; عزت و احترامي پیدا كند بھ وجود نیامد
ولي ھنرصفوي با آنكھ ھنوز بھ اوج كمال خود نرسیده بود، در دوران این دو نخستین . را نادیده انگاشت

شاه، آثاري با ھمان بزرگي و تابناكي و آراستگیي كھ طي بیست و دو قرن سابقھ تاریخي ھمواره 
در اصفھان زیارتگاه ھارون والیت ظرافت  .محصوالت ھنري ایران را ممتاز داشتھ است بھ وجود آورد

خاص طراحان ایران باستان را تجدید میكرد و نمونھاي از بھترین تركیب رنگ و كاشیھاي بدل چیني را 
ھمچنین نیمگنبدي كھ چون تاجي بر سر در مسجد جمعھ قرار گرفتھ، و بر اصول دشوار . عرضھ میداشت

در ھمان زمان مسجد جامعي نیز در شیراز ساختھ شد كھ . فن معماري بنا شده، متعلق بھ آن دوره است
  . اكنون اثري از آن برجاي نمانده است

در بسیاري از موارد ھنر ظریف تذھیبكاران و خوشنوسیان بیش از بناھاي رفیع دوام آورده است، و بھ این 
پرستش میشده، ادا ترتیب حق عزت و احترامي كھ كتاب در عالم اسالم داشتھ، تا جایي كھ چون معبودي 

  شده 

ھاي  قابل اغماضي بھ الفباي خود دلبستھ بودند، زیرا میتوانستند با تركیب آبھا خطوي با خمیدگیھا و كرشمھ
ایرانیان ھنر خوشنویسي را بھ اوج زیباییش رساندند، با آن محرابھا و سردرھاي . دالنگیز بھ وجود آورند

ھاي خطي نفیسي از قرآن  یھایشان، را زینت بخشیدند، و نسخھھا، و قال مساجدشان، ھمچنین سالحھا، كوزه
خط . و آثار شاعران خود بھ یادگار گذاشتند تا نسلھاي آینده ھمواره از آن حظ چشمي و روحي ببرند

نستعلیق، كھ در دوره تیموریان در تبریز، ھرات، و سمرقند رونق و رواج یافتھ بود، در دوره پادشاھان 
ھمان طور كھ در ساختن ھر مسجد نزدیك . گشت و بعد ھمراه ایشان بھ اصفھان رسیدصفوي بھ تبریز باز

بھ دوازده نوع ھنر دست بھ دست یكدیگر میدادند، براي بھ وجود آمدن یك نسخھ خطي نیز شاعر و 
  . خوشنویس و مینیاتور ساز و صحاف، در منتھاي صمیمیت و ایمان، با یكدیگر ھمكاري میكردند

موزه ھنرھاي ((در . ازي در بخارا، ھرات، شیراز، تبریز بھ رونق و رواج خود ادامھ میدادھنر مینیاتورس
نسخھ خطي نفیس از شاھنامھ فردوسي ضبط است كھ بھ نام الراجي محمد القوام شیرازي ))زیباي بستن
صاحب نسخھ دیگري است كھ توسط مرشد كاتب )) موزه كلیولند((; )م١۵٣٨ق، ' ه ٩۶٠(امضا شده 

نیویورك داراي نسخھاي از خمسھ )) موزه ھنري مترپلیتن((و ; )م١۵٣٨ق، ' ه ٩٣۵(یب شده است تذھ
ھاي مینیاتور سازي و خوشنویسي مكتب تبریز را در آن میتوان یافت  نظامي است كھ عالیترین نمونھ

ھ آن شھر وقتي بھزاد تبریز را مقر زندگي خود ساخت، مركز مینیاتورسازي نیز ب). م ١۵۴۵ق، ' ه ٩٣٢(
در ھنگام جنگ چالدران، شاه اسماعیل كمال الدین بھزاد مینیاتور ). م١۵١٠ق، ' ه ٩١۶حد (انتقال یافت 

شاگرد . ساز و شاه محمود نیشابوري خوشنویس را چون دو گنجینھ گرانبھاي خود در سردابي پنھان كرد
ه را، كھ بر تخت نشستن خسرو و بھزاد بھ نام آقا میرك در تبریز یكي از شاھكارھاي مینیاتور آن دور

آقا میرك . است)) موزه بریتانیایي((نام دارد، بھ وجود آورد كھ اكنون در ) م ١۵٣٩ق، ' ه ٩۴۶(شیرین 
سلطان محمد كھ در خانواده دولتمندي . نیز بھ نوبھ خود ھنر مینیاتورسازي را بھ سلطان محمد نورآموخت

مروارید ((ایط الزم بود تا فرد بي ارزشي از آب درآید، بھ دنیا آمده بود و با اینكھ واجد ھمھ شر
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ي دربار شاه طھماسب شد، زیرا در ھنر خوشنوسي، مینیاتورسازي، و طراحي روي جلد كتاب و ))گرانبھا
كتاب خمسھ ) م١۵۴٣(ق، ' ه ٩۵٠تا ) م١۵٣٩(ق،' ه ٩۴۶وي در سالھاي میان . قالي سرآمد اقران شد

یكي از صفحات نفیس آن كھ در موزه بریتانیایي است خسرو را . ساخت نظامي را رونویسي كرد و مصور
نشان میدھد كھ بر اسبي كھر نشستھ و از میان شاخ و برگھاي سبز، قھوھاي، و طالیي بھ شیرین كھ نیمھ 

از این خوشرنگتر و شفافتر، تصویر . عریان در استخري نقره فام مشغول آب تني است دزدانھ نگاه میكند
است كھ سوار بر اسب بالدار خود، براق، پھنھ آسمانھا را مینوردد تا از بھشت و جھنم [ ص]سالمپیامبر ا

ھیكلھا مظھر لطف و ظرافتند، اما از روي عمد و ایمان دیني خالي از ھر گونھ عالیم فردي زنده ; دیدن كند
ش واقعیت طبیعت، و زیبایي ھندمند بیشتر بھ آفرینش نقشي زیبا پایبند بوده است تا نمای. و مشخص میباشند

  را كھ امري دروني 

   

  

  از كتاب نقاشي ایراني گري. خسرو آبتني كردن شیرین را مینگرد: سلطان محمد نور
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  از كتاب نقاشي ایراني گري. دارا و رمھدار: بھزاد
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  مجموعھ دموت). ١۴۶٠حد (خوشنویسي اسالمي 
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و در نتیجھ قابل بھ دست آوردن است بر حقیقت كھ پدیدھاي بیروني و ھمواره فرار است ترجیح میداده 
  . است

  . در این آثار، ھنر مینیاتورسازي و تذھیبكاري ایراني بھ اوج زیبایي و ظرافت خود رسیدند

ھاي شاھي  ز این دورها. ھا و قالیھا نیز بھ كار رفت ھمین دقت مشتاقانھ و طراحي ظریف در ساختن پارچھ
در قالیبافي طراحان و . ھیچ پارچھاي تاكنون باقي نمانده است، اما در مینیاتورھا نقوش آنھا دیده میشوند

مسلمانان . اصوال قالي یكي از وسایل اصلي مدنیت در اسالم بود. پیشھ وران دوره صفوي بیرقیب بودند
كھ با قالي مفروش شده بود مینشستند و غذا صندلي بھ كار نمیبردندو روي كف اطاق و یا زمیني 

ھاي قرآني  را معموال با اشكال دیني و آیھ) سجاده(در موقع نماز خواندن نیز قالیچھ مخصوصي . میخوردند
ھمچنین قالي براي ھدیھ دادن بھ دوستان، . نقش و نگار یافتھ بود زیر پا میانداختند و بر آن سجده میكردند

مثال میبینیم كھ چون سلطان سلیم دوم بھ . مساجد كاالي بسیار مورد پسندي بودشاھان، و وقف كردن بھ 
پادشاھي رسید، شاه طھماسب بیست قالي بزرگ و چندین قالیچھ ابریشمي و زر بفت براي وي ھدیھ فرستاد 

نقش : ، بعضي از نقشھاي متداول و طبقھ بندي شده قالیھاي ایراني عبارتند از)م١۵۶۶ق، ' ه ٩٧۴(
اما غیر از این ; ان، نقش گل و گیاھي، نقش شكارگاه، نقش بتھاي، نقش گلداني، و نقش ترنجيبوست

طرحھاي اصلي اشكال گوناگون دیگري نیز بھ كار میرفت، چون نقوش آرابسك، ابرھاي چیني، عالیم 
و  رمزیي كھ براي اھل فن معاني خاص داشت، حیواناتي كھ بھ منظره عمومي جنبش و حیات میبخشیدند،

عجبتر آنكھ یك نوع منطق . گیاھان و گلھایي كھ وسیلھ عرضھ خطوط دالنگیز و رنگھاي شادیبخش میشدند
و نظام ھنري از این عناصر مختلط و پراكنده مجموعھاي واحد و متعادل بھ وجود میآورد كھ ھماھنگي و 

یوا جذابتر و پر كرشمھتر تضاد خطوط آن از ھمسازي و ناسازي مادریگالھاي پالسترینا و از گیسوان گودا
  . است
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یكي از آنھا . تعدادي از قالیھاي مشھور ایران از نیمھ اول قرن شانزدھم تا بھ امروز سالم برجاي ماندھاند
گره در ھر  ۶٠(گره ٠٠٠,٠٠٠,٣٠قالي نقش ترنجي است كھ پودھاي پشمي آن برتارھاي ابریشمیش 

موزه ((ت بخش مسجدي در اردبیل بود و اكنون میان این قالي قرنھا زین. خورده است) سانتیمتر مربع
درون قاببندي مستطیلي در یك . تقسیم شده است)) موزه ایالتي لوس آنجلس((لندن و )) ویكتوریا و البرت

مقصود كاشاني در ... عمل عبد: ((سرقالي شعري از حافظ نوشتھ شده است، و زیر آن كلمات پرافتخار
موزه ایالتي ((ھمچنین در . میالدي بھ چشم میخورند ١۵٣٩با سال  كھ معادل است)) ھجري ٩۴۶سال 

موجود است كھ ھنگام تاجگذاري ادوارد )) قالي تاجگذاري((قالي بسیار بزرگي معروف بھ )) لوس آنجلس
موزه پولدي پتتسولي میالن، قبل از آنكھ جنگ جھاني دوم آن را . مورد استفاده قرار گرفت) م ١٩٠١(ھفتم 

ھاي ھنري خود یك قالي نقش شكارگاه داشت كھ كار غیاث الدین  ، در میان گرانبھاترین گنجینھمنھدم كند
  ، از كلكسیون دووین، بھ خاطر ))قالي دوك آنھالت. ((جامي یزدي، مشھور بھ بھزاد طراح قالي، بود

   

  

، فیروزھاي مربوط بھ تاجگذاري زمینھ زرد و طالیي و ظرافت نقوش آرابسك ارغواني(فرش تاجگذاري 
در میان افتخارات مسلمي كھ در دوره صفویھ نصیب ایران شد، قالي و . و سرخش شھرت جھاني یافت

  . كتاب بیش از ھر چیز دیگر مقام شامخ خود را در خاطره ابناي بشر محفوظ داشتھاند

  سلیمان و مغرب زمین - ٣
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، در بیست و شش سالگي، جانشین پدرش، سلطان سلیم اول، )م١۵٢٠(ق ' ه ٩٢٧سلیمان قانوني در سال 
  . شد

وي ھمان زمان بر اثر رشادت در جنگ، جوانمردي در دوستي، و لیاقت در حسن اداره ایاالت تركیھ 
سطنطنیھاي كھ سیماي خوش و رفتار مودبش ورود او را بھ ق. عثماني شھرت بسزایي بھ دست آورده بود

یك مورخ ایتالیایي، كھ سلیمان را . از قیافھ یاوز سلطان سلیم خستھ شده بود مورد استقبال عمومي قرار داد
كمي بعد از جلوس بھ تخت سلطنت مالقات كرده بود، وي را مردي بلند باال، قوي، عضالني، با گردني 

رویي زرد و بیمارنما، و سیمایي موقر و  بسیار كشیده، دماغي بسیار عقابي، ریش و سبیلي تنك، رنگ و
ھشت سال بعد، ایتالیایي . آرام، كھ رویھمرفتھ بیشتر بھ یك دانشجو میماند تا یك سلطان، وصف كرده است

سودایي مزاج و سخت زنباره، آزادیخواه، ... رنگپریده مثل مرده: ((دیگري درباره وي چنین نوشتھ است
گیسلن دو بوزبك سفیر خاندان ھاپسبورگ )). ھي بسیار مالیم و مھربانمغرور، شتابزده، و با این حال گا

  : با ھواخواھي تام درباره سرسختترین دشمن ھاپسبورگ چنین نوشتھ است)) باب عالي((در 

ھمواره خلق مردي محتاط و معتدل را از خود ظاھر ساختھ بود، و حتي در عین جواني كھ بھ عقیده تركھا 
د، زندگي وي از ھر عیبي مبرا بود، زیرا از ھمان زمان گرد شرابخواري و اعمال گناھانش ھمھ بخشودنین

حتي آنان كھ ھمواره در پي عیبجویي از اعمال . غیرطبیعي دیگري كھ در میان تركھا معمول بود نمیگشت
قیقت این ح.... و رفتارش بودند چیزي بدتر از افراط در دلبستگي بھ ھمسرش نمیتوانستند بھ وي نسبت دھند

آشكاري است كھ سلیمان از زماني كھ زوجھ شرعي خود را انتخاب كرد نسبت بھ او كامال وفادار ماند، ھر 
  . ھا منع نمیكرد ھا و معشوقھ چند ھیچ قانوني او را از داشتن صیغھ

طان این نكتھ را، گرچھ مداھنھآمیز است، ناگفتھ نباید گذارد كھ سلیمان بي شك بزرگترین و عالیمنشترین سل
; عثماني بود و در لیاقت و خرد و اخالق دست كمي از ھیچ یك از فرمانروایان بزرگ عصر خود نداشت

حاال بیاییم و ; گرچھ مشاھده میكنیم كھ گھگاه مرتكب بیرحمي و حسادت ورزي و انتقامجویي نیز شده است
  . ان مسیحیت بررسي كنیمبھ عنوان نظارھاي در دورنماي تاریخ، با بیطرفي كامل، برخورد او را از جھ

آغاز آن از دوراني بود . مناقشھ نظامي میان مسیحیت و اسالم در آن زمان نھصد سال سابقھ پیدا كرده بود
، بعد از آن با )م ۶٣۴ق، ' ه ١٣(كھ اعراب مسلمان سوریھ را از چنگ امپراطوري روم شرقي در ربودند 

مسیحیت در نخستین جنگھاي . شھ نظامي افزوده شدپیشرفتھاي بھ دست مورھا مستمرا بر عمر این مناق
صلیبي، یعني ھمان جنگھایي كھ مقاصد اقتصادي و جنایات سیاسي ھر دو طرف مبارزه را در زیر 

سپس اسالم با تصرف . پوششي از شعارھا و غیرت دیني پنھان میداشتند، پیشرویھاي اسالم را تالفي كرد
پاپي پس از . اسپانیا مورھا را از خاك خود بیرون راند. را گرفت قسطنطنیھ و كشورھاي بالكان انتقام خود

سلیم اول سوگند یاد كرد كھ در شھر رم ; پاپ دیگر جنگھاي صلیبي تازھاي را برضد تركھا برپا ساخت
فرانسواي اول بھ كشورھاي باختري اروپا اعالم كرد كھ باید كشور عثماني را از بیخ و ; مسجدي بنا كند

این نقشھ بھ علل بروز آتش نفاق دیني . د و ثروت آن را چون غنایم جنگي میان خود قسمت كنندبن براندازن
در آلمان، و شورش اسپانیا بر ضد شارل پنجم، و ھمچنین بھ سبب تغییر عقیده خود فرانسوا كھ بھ فكر افتاد 

قیت آیین لوتري مرھون ھمان طور كھ موف. براي برانداختن شارل پنجم از سلیمان كمك بخواھد متوقف ماند
  . وجود سلیمان بود، شاید سلیمان ھم نجات خود را از آن مخمصھ مدیون لوتر بود

ھر دولتي كوشاست كھ مرزھاي خود را گسترش دھد تا ھم بر منافع ثروت و عواید خود بیفزاید و ھم 
ھترین طرز دفاع را سلیمان ب. سرزمینھاي دفاعي وسیعتري را میان مرزھا و پاییخت خود حایل قرار دھد

استحكامات مجارستان در سوبوتیتسا و بلگراد را گشود و )م١۵٢١(ق ' ه ٩٢٨در سال . در حملھ میدانست
در آنجا مسیحیان در . پس از آسوده ساختن خاطر خود از جناح باختر، قواي جنگیش را متوجھ رودس كرد

اده كرده بودند، و این درنظر سلیمان زیر فرمان شھسواران مھمان نواز دژي مستحكم را براي دفاع آم
جایگاه خطرناكي براي بیگانگان، در میان دریایي كھ از ھر جھت متعلق بھ مملكت عثماني بود، محسوب 

در واقع كشتیھاي غارتگر شھسواران مسیحي در یك گوشھ مدیترانھ ھمان بالیي را بھ سر تجارت . میشد
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وقتي در این . در گوشھ دیگر مدیترانھ بر سر تجارت مسیحیانمسلمانان در میآورند كھ دریازنان الجزایر 
كشتیھاي حامل زوار مكھ، غالبا بھ . حمالت شھسوارانھ مسلمانان اسیر میشدند معموال بھ قتل میرسیدند

یكي از تاریخنویسان مسیحي . بھانھ آنكھ ممكن است نیات خصومتآمیز داشتھ باشند، متوقف میشدند
و یك نفر تاریخنویس عالیمقام .)) ي حملھ بھ رودس ھیچ دلیل و بھانھاي نداشتسلیمان برا: ((مینویسد

سلیمان .)) خیر عموم در آن بود كھ جزیره رودس بھ قلمرو تركھا منضم شود: ((انگلیسي اضافھ میكند
دفاع كنندگان بھ سركردگي مھین سرور خود، . سپاھي آغاز كرد ٢٠٠٠٠٠كشتي و  ٣٠٠حملھ خود را با 

ایل آدام، مدت صد و چھل و پنج روز با محاصره كنندگان جنگیدندو سرانجام با / و ویلیھ دول فیلیپ د
بھ این ترتیب كھ شھسواران و مردان جنگي آنان طي ده روز در امن و ; شرایطي افتخارآمیز تسلیم شدند

مدت پنج سال از  سالمت جزیره را ترك كنند اھالي باقیمانده آزادي دیني كامل داشتھ باشند، و نیز براي
او . در روز عید میالد مسیح سلیمان خواستار دیدار مھین سرور شد. پرداخت ھر گونھ خراج معاف بمانند

ھاي نفیسي بھ وي ارزاني داشت، و پس از رفتن وي بھ صدراعظم  را تسلي داد، از دفاع بسیار كرد، ھدیھ
مجبور است آن پیر مرد مسیحي را، با آن خود ابراھیم پاشا اظھار كرد كھ بسیار مایھ تاسف اوست كھ 

شھسواران ) م ١۵٢٣اول ژانویھ (ق، ' ه ۵٣٠در سال . سالخوردگي، از میان خانھ و متعلقاتش بیرون براند
و ھشت سال بعد آنجا را ترك كردند و منزلگاه دایمیتر خود را در ; بھ سوي جزیره كرت بادبان برافراشتند

طان پیروزي خود را بھ ننگ آلوده كرد، زیرا پسر و نوه شاھزاده جم را كھ اما سل; جزیره مالت قرار دادند
بھ دین مسیحي در آمده بودند كشت تا مبادا روزي مانند پدرشان، بھ عنوان مدعیان تاج و تخت عثماني، 

  . مورد استفاده دشمنان قرار گیرند

ھ در آن وقت اسیر شارل پنجم بود، سلیمان نامھاي از فرانسواي اول، ك) م١۵٢۵(ق ' ه ٩٣٢در اوایل سال 
دریافت كرد كھ در آن پادشاه فرانسھ از وي خواھش كرده بود بھ مجارستان حملھ كند و سپس بھ نجات او 

در واقع سلیمان از مدتھا .)) اسب ما زین شده و شمشیرمان بر كمرمان است: ((سلطان جواب داد. بشتابد
 ١٠٠٠٠٠با ) م١۵٢۶آوریل (ق ' ه ٩٣٣ھ كند، او در سال پیش تصمیم گرفتھ بود كھ بھ مجارستان حمل

پاپ كلمنس ھفتم فرمانروایان مسیحي را دعوت كرد كھ بھ كمك . توپ بھ حركت در آمد ٣٠٠سپاھي و 
زیرا . لوتر بھ امیران پروتستان آلمان نصیحت كرد از جاي خود تكان نخورند. كشور تھدید شده بشتابند

. جانب خدا بودند مقاومت كردن با آنھا بھ منزلھ مقاومت كردن با خدا بودظاھرا تركھا فرستادگاني از 
  . شارل در اسپانیا باقي ماند

اگر . سرانجام انھزام، لشكریان مجارستان در موھاچ بھ مثابھ شكست روحي و مادي عالم مسیحیت بود
ود مجارستان بتواند جبران كاتولیكھا و پروتستانھا و امپراطور و پاپ با یكدیگر ھمكاري داشتند، ممكن ب

اما نتیجھ آن شد كھ پیشوایان لوتري پیروزي تركھا را جشن گرفتند، و لشكریان ; این ضربھ ھولناك را بكند
  . ترك رم را بھ باد غارت

كنت نیكوالوس فون . سپاھي وین را محاصره كرد ٠٠٠,٢٠٠سلیمان با ) م١۵٢٩(ق ' ه ٩٣٧در سال 
ھاي دورادور  امور دفاع شھر بود، از باالي مناركلیساي سن شتفان دشت و تپھسالم، كھ از طرف فردیناند م

این بار لوتر پیروان خود را . ھا و تجھیزات و سربازان عثماني سیاه شده بودند شھر را میدید كھ از خیمھ
 براي پیوستن بھ محاصره شدگان احضار كرد، زیرا آشكارا میدید كھ با سقوط شھر وین ھدف حملھ بعدي

در ھمھ كشورھاي اروپا شھرت یافت كھ سلیمان نذر كرده است سراسر خاك اروپا . تركھا آلمان خواھد بود
نقب زنان سپاه ترك براي منفجرساختن قسمتي از . را بھ قبول یگانھ دین واقعي، یعني اسالم، وادار كند

با گذاشتن ظروف آب در نقاط  اما دفاع كنندگان. دیوار شھر بھ كندن نقبھایي یكي پس از دیگري پرداختند
زمستان فرا رسید و خطوط . حساس و مشاھده لرزشھاي سطح آب مراقب عملیات زیرزمیني بودند

اكتبر سلیمان لشكریانش  ١۴در. ارتباطي سلطان از رساندن آذوقھ بھ سراسر آن فاصلھ طوالني عاجز ماند
د، و سلیمان با حالتي اندوھگین فرمان را بھ یك كوشش نھایي و قطعي تشجیع كرد و وعده بسیار دفع ش

با وجود این، ھنوز نیمي از خاك مجارستان را در تصرف ; این نخستین شكست وي بود. عقب نشیني داد
وي بھ ملت خود چنان فھماند كھ علت . داشت و نیز تاج سلطنتي قدیس ستفان را با خود بھ قسطنطنیھ برد

و ; با پناه گرفتن در پراگ حاضر بھ مقابلھ با او نشده بود بازگشت بدون پیروزیش آن بود كھ فردیناند
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سوگند خورد كھ بزودي شخص شارل را، كھ جرئت كرده بود خود را امپراطور بخواند، دستگیر كند و 
  . سیادت مغرب زمین را از چنگش برباید

كلمنس ھفتم كھ این بار مصمم بھ اقدام قاطع شده بود .مغرب زمین گفتھ او را جدي شمرد و رم بھ لرزه افتاد
حتي كاردینالھاي خود را وادار كرد پول جمع آوري كنند تا در آنكونا، و بندرھاي دیگري كھ ممكن بود 

آوریل (ق ' ه ٩٣٩در سال . بسازندعثمانیھا براي ورود بھ خاك ایتالیا مورد حملھ قرار دھند، استحكامات 
توپ  ١٢٠: حركت وي از پایتختش صحنھاي تماشایي بود. بار دیگر سلیمان ور بھ باختر نھاد) م ١۵٣٢

یني چري، یعني نخبھترین افراد سپاه عثماني، صف  ٠٠٠,٨در پیشاپیش سپاه قرار داشت و پشت سر آن 
سوار برگزیده پرچم مقدس را، كھ نقش  ٠٠٠,٢ند و یكھزار شتر آذوقھ را حمل میكرد. آرایي كرده بودند

ھزاران پسر مسیحي اسیر با لباسھاي زربفت ; عقاب پیامبر بر آن بود، در میان خود محفوظ نگاه میداشتند
ملتزمان ركاب سلطان مرداني غول . ھاي قرمز پردار، نیزه بھ دست نمایش حركات جنگي میدادند و كاله

در میان ایشان سلیمان سوار بر اسبي بلوطي رنگ، با لباسي از مخمل پیكر و خوش منظر بودند، و 
و ; ھاي طالیي و عمامھاي سفید و مرصع بھ جواھرات، مقام داشت ارغواني حاشیھ دوزي شده بھ گل و بتھ

چھ كسي میتوانست در . نفر میرسید صف بستھ بودند ٠٠٠,٢٠٠در پي وي سربازاني كھ تعدادشان بھ 
براي جلوگیري از سیل ! و قدرتي ایستادگي كند فقط عناصر طبیعي و بعد مسافتمقابل چنین جالل 

مرد و  ٠٠٠,۴٠سپاھیان ترك شارل بھ تكاپو افتاد و، پس از التماس بسیار، موفق شد ھزینھ مجھز ساختن 
سپاھي  ٠٠٠,٣٠سپس بھ ھمراھي برادرش، فردیناند، ; اسب را از دیت امپراطوري بھ دست آورد ٠٠٠,٨

. نفري در وین موضع گرفت و در انتظار حملھ كنندگان نشست ٠٠٠,٧٨نیز گردآورد و با این لشكر دیگر 
اما سلطان در تسخیر شھر كوچك گونز در سر راه، كھ سخت مستحكم بود و فقط با پادگاني ھفتصد نفري 

یازده بار . دنددر مدت سھ ھفتھ آن افراد معدود كلیھ حمالت تركھا را دفع كر. مدافعھ میشد، معطل ماند
تركھا موفق بھ ایجاد شكافي در دیوار شھر شدند و ھر یازده بار مدافعان آن شكافھا را با فلز و اجساد 

سرانجام سلیمان امان نامھاي ھمراه با عدھاي گروگان بھ نزد فرمانده . مردگان و یاس خود پر ساختند
وي دعوت را پذیرفت و . ي دعوت كردشھر، نیكوالوس یوریشیتز، فرستاد و او را بھ مجلس مذاكرھا

سلیمان بھ او خلعت افتخار ھدیھ كرد و از دالوري و . مورد احترام سلطان و صدر و اعظمش قرار گرفت
سپس او را ھمراه با . مھارت جنگیش، با حالتي افسرده، كرد كھ از حملھ بھ شھر گونز صرف نظر كند

نفر سپاھي شكست خورده  ٧٠٠یل آساي ترك، كھ از لشكر س. بدرقھ افسران ترك بھ قلعھاش بازگرداند
  . بود، از آنجا گذشت و رو بھ سوي وین نھاد

شارل بھ ھیچ عنوان براي پیكار از پناھگاه خود . ولي در وین نیز سلیمان طعمھاش را بھ دست نیاورد
خطر اندازد و وارد بیرون نمیآمد و تن بھ این دیوانگي نمیداد كھ امتیاز موقعیت مستحكم دفاعي خود را بھ 

سلیمان كھ دید وین را بھ ھنگامي كھ امپراطور یا پادشاه معیني نداشت و فقط با . در قمار میدان نبرد شود
نفري و بھ  ٠٠٠,٧٨تن ایستادگي میكرد نتوانستھ بود بھ تصرف در آورد، از جنگیدن با سپاھي  ٠٠٠,٢٠

ھ در آن جنگ مرگ را با آغوش باز استقبال سركردگي فرمانده جواني كھ بھ ملتش اعالم كرده بود ك
سلطان . خواھد كرد، زیرا آن را شریفترین ھدف یك نفر مسیحي واقعي در این دنیا میداند، صرف نظر كرد

راه برگرداند و ستیریا و اتریش سفال را غارت كرد و افراد پراكندھاي را بھ اسارت گرفت تا شكست خود 
اخوشایندي بھ وي رسید، و آن اینكھ در آن ھنگام كھ وي بیھوده در خاك ضمنا خبر ن. را جبران كرده باشد

مجارستان بھ این سو و آن سو لشكر میكشید، و آن اینكھ در آن ھنگام كھ وي بیھوده در خاك مجارستان بھ 
این سو و آن سو لشكر میكشید، آندرئا دوریا فرصت را مغتنم شمرده كشتیھاي عثماني را بھ عقب رانده بود 

  . و شھرھاي پاتراس و كورون در ساحل پلوپونز را گرفتھ بود

وقتي فردیناند سفیري بھ قسطنطنیھ فرستاد تا پیشنھاد صلح كند، سلیمان از او حسن استقبال كرد و اظھار 
اما نھ براي بیست و پنج سال، یا صد سال، بلكھ براي دو ((داشت كھ حاضر بھ انعقاد پیمان صلح است، 

و وي فردیناندرا چون .)) و یا اصوال براي ھمیشھ بھ شرط آنكھ فردیناند نقض قول نكندقرن، سھ قرن، 
با این ھمھ، سلیمان درازاي موافقت خود بھاي گزافي خواست، بدین معني كھ . فرزند خود خواھد شمرد

و شارل كھ  فردیناند. فردیناند میبایست كلیدھاي شھر گراو را بھ نشانھ تمكین و احترام تقدیم سلیمان كند
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میخواستند بھ ھر نحو شده لشكریان خود را بر ضد مسیحیان وارد نبرد سازند حاضر بھ مصالحھ با 
فردیناند كلیدھا را تقدیم داشت، خود را پسر سلیمان خواند، و فرمانروایي سلطان را بر . عثمانیھا بودند

ولي با شارل پیمان ; )م ١۵٣٣ژوئن  ٢٢ق، ' ه ٩۴٠(قسمت اعظم خاك مجارستان بھ رسمیت شناخت 
سلیمان پاتراس و كورون را بازگرفت، درحالي كھ آرزوي مستقرساختن یك پاي خود در . صلحي بستھ نشد

  . در وین و پاي دیگرش در تبریز را ھمواره در سر میپروراند

و  االھیات را بھ سویي نھاد) م ١۵٣۶ق، ' ه ٩۴٣(سلیمان تبریز را گرفت و دوباره متوجھ باختر شد 
پیمان اتحاد سلطان سلیمان . موافقت كرد كھ بھ كمك فرانسواي اول بار دیگر با شارل وارد جنگ شود

شارل پنجم : قانوني و پادشاه فرانسھ، كھ براساس شرایطي بسیار دوستانھ طرح شده بود، بدین قرار بود
فرانسھ و عثماني با وي از در  امپراطور اسپانیا میبایست جنووا، میالن، وفالندر را بھ فرانسھ واگذارد تا

بازرگانان عثماني كشتیراني و ھمھ نوع داد و ستد كنند و، در مقابل، تركھا شرایط و حقوق ; صلح درآیند
كنسولھاي فرانسھ در قلمرو امپراطوري عثماني از لحاظ حقوق مدني و جزایي بر ; متساوي داشتھ باشند

و بھ عالوه، اتباع فرانسھ میبایست از آزادي ; داشتھ باشند عموم فرانسویان ساكن آن كشور اختیار قانوني
  . كامل دیني برخوردار شوند

سرمشقي شد براي عموم پیمانھاي بعدي كھ دولتھاي مسیحي با كشورھاي مشرق زمین )) كاپیتوالسیون((
  . میبستند

فردیناند نیز . آوردشارل نیز اتحاد سھ گانھاي از امپراطوري خود، دولت و نیز و حكومت پاپي بھ وجود 
ھر چند براي مدتي كوتاه و نیز سپر بالي این اتحادیھ در مقابل حملھ تركھا قرار گرفت، . بدیشان پیوست

متصرفات خود را در دریاي اژه و سواحل دالماسي از دست داد و مجبور شد بھ امضاي پیمان صلحي 
ت نشانده سلیمان در بودا در گذشت و سال بعد فرمانرواي دس). م١۵۴٠ق، ' ه ٩۴٧(انفرادي گردن نھد 

فردیناند سفیري بھ تركیھ فرستاد و تقاضاي . سلیمان مجارستان را بھ امپراطوري عثماني منضم ساخت
سلیمان بھ . صلح كرد، و سفیري دیگر بھ دربار ایران فرستاد تا شاه را بھ حملھ بر ضد عثمانیھا برانگیزد

را گرفت و ) شتولوایسنبورگ(شھرھاي گراو و سكشفھروار  و) م ١۵۴٣ق، ' ه ٩۵٠(باختر لشكر كشید
، بھ )م١۵۴٧(ق ' ه ٩۵٣وي در سال . قسمت بیشتري از خاك مجارستان را ضمیمھ پاشانشین بودا ساخت

پیماني كھ ھر دو ; علت سرگرم شدن بھ جنگ با ایران، پیمان متاركھاي بھ مدت پنج سال با باختر بست
اولوس چھارم از تركان عثماني كمك جنگي خواست تا فیلیپ دوم را كھ از پاپ پ. طرف آن را نقض كردند

  . خود پاپھا بیشتر ادعاي پاپي داشت سركوب كند

در . با مرگ فرانسوا و شارل، دست فردیناند آزاد شد تا براي صلح بھ سوي سلطان عثماني دراز شود
برخاك مجارستان و مولداوي را بھ  فردیناند حكومت سلیمان) م١۵۶٢ق، ' ه ٩٧٠)) (پیمان صلح پراگ((

دوكات خراج دھد و نیز از بابت پس افت خراجھاي گذشتھ  ٠٠٠,٣٠رسمیت شناخت و تعھد كرد سالیانھ 
  . دوكات دیگر نقدا بپردازد ٠٠٠,٩٠

سلیمان پس از مرگ كلیھ دشمنان بزرگ خود وعدھاي از . دو سال بعد فردیناند نیز بھ برادر خود پیوست
وي اینك صاحب اختیار مصر، افریقاي شمالي، آسیاي صغیر، . ندگي پراقتدارش ادامھ دادپاپھا، بھ ز

نیروي دریایي عثماني بر مدیترانھ فرمانروایي . فلسطین، سوریھ، كشورھاي بالكان، و مجارستان بود
دولت عثماني . داشت، و لشكر ترك دالوري و جنگاوري خود را بر خاور شرق و غرب عیان ساختھ بود

مسیحیان . شان داده بود كھ در تدبیر كشورداري و سیاست خارجي ھیچ دست كمي از رقیبان نداردن
درمقابل تركھا رودس، دریاي اژه، و مجارستان را از دست داده و مجبور بھ امضاي پیماني خفتآمیز شده 

  تمدن عثمانیھا  -IVاكنون دیگر عثمانھا در اروپا و افریقا، اگر نگوییم . بودند
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  دولت -١

آیا عثمانیھا متمدن بودند البتھ، زیرا این عقیده كھ تركان را در مقایسھ با مسیحیان قومي وحشي بھ شمار 
. علم و ابزار كشاورزي آنھا دست كمي از مغرب زمین نداشت. آورند نظري مغرضانھ و باطل بوده است

نسل بھ سرداران و سركردگان زمین بھ روش اجاره داري زراعت میشد، و تیولداري امالك دولتي در ھر 
فئودالي كھ توانستھ بودند با مجاھدت خود در انجام دادن خدمات كشوري و جنگي رضایت سلطان را جلب 

بھ جز در مورد پارچھ بافي و كوزه گري، و شاید زره و اسلحھ سازي، ھنوز . كرده باشند تفویض میگشت
اما پیشھ وران ; یا فالندر بھ وجود نیامده بود در صنعت تركیھ عثماني روش كارخانھاي مانند فلورانس

ترك با مصنوعات خوبي كھ عرضھ میداشتند شھرت جھاني یافتھ بودند و فقدان نظام سرمایھ داري نیز بھ 
بازرگان در جامعھ اسالمي قرن دھم . ھیچ وجھ دغدغھ خاطري براي توانگران یا بینوایان تولید نمیكرد

نفوذ سیاسي و موقعیت اجتماعي بازرگانان اروپاي باختري را بھ دست  آن)شانزدھممیالدي(ھجري قمري 
داد و ستد میان ترك و ترك نسبتا با امانت و درستي برگزار میشود، اما تجارت میان ترك و . نیاورده بودند

كاروانھاي . تجارت خارجي بیشتر بھ دست خود خارجیان انجام میگرفت. مسیحي ھیچ گونھ ضماني نداشت
ھاي باستاني و قرون وسطایي آسیا و افریقا حركت میكردند و حتي  ان با بردباري تام بر جادهمسلمان

و در سر راھشان كاروانسراھایي وجود داشتند ; میتوانستند از سویي بھ سوي دیگر صحرا عبور كنند
كشتیھاي . دھدسلیمان نیز تعدادي از این كاروانسراھا بنا كرد كھ بھ بازرگانان و مسافران منزل و پناه 

ھاي دریایي را، از قسطنطنیھ و اسكندریھ تا دریاي سرخ بھ سوي  راه) م١۵٠٠( ٩٠۶عثماني تا سال 
ھندوستان و جزایر ھند شرقي، در زیر نظر داشتند و كاالھاي خود را در آن آبھاي دور دست با محموالت 

رتغالي، بر اثر مسافرتھاي اكتشافي پس از آنكھ دست بازرگانان پ. كشتیھاي تھ پھن چیني معاوضھ میكردند
واسكودوگاما و پیروزیھاي دریایي آلبوكرك، بربنا در ھندوستان باز شد، دیگرمسلمانان سیادت خود را در 

  . اقیانوس ھند از دست دادند و تجارت مصر، سوریھ، ایران و نیز مشتركا رو بھ انحطاط گذارد

با این حال، او نیز راز و ران . كمتر درباره دین میاندیشید ترك مرد زمین و دریا بود، و از دیگر مسلمانان
و درویشان و قدیسان را بھ دیده احترام مینگریست، قانون زندگیش را از قرآن میگرفت و در مسجد 

مانند یھودیان در آیین پرستش خود از شمایل مذھبي پرھیز داشت و مسیحیان را بت . پرورش مییافت
ین و دولت با ھم یكي بود، قرآن و حدیث مبناي قوانین او را تشكیل میدادند، و د. پرستاني مشرك میخواند

ھمان جامعھ علما، یا گروه دانشوراني كھ كتاب مقدس را شرح و تفسیر میكرد، طبقھ معلمان و حقوقدانان و 
ن این جامعھ علما بود كھ در دوران سلطنت محمد فاتح و سلیما. قضات كشور را نیز بھ وجود میآورد

  . قانوني قانون نامھ رسمي دولت عثماني را مدون ساخت

قرار داشت كھ پس از سلطان و صدراعظم شامخترین مقام )) شیخ االسالم((در راس جامعھ علما، مفتي یا 
از آنجا كھ سالطین میمردند و عوض میشدند در حالي كھ جامعھ علما بقاي . قضایي كشور محسوب میشد
اي دین و قانون در جھان اسالم فرمانروایان واقعي زندگي روزمره مردم بھ دستھ جمعي داشت، این حكم

و از آنجا كھ روش ایشان آن بود كھ وقایع جاري زمان حاضر را از راه قوانین گذشتھ تفسیر ; شمار میآمدند
ھ پس و در حقیقت باید گفت سھم ایشان در فترتي ك;و توجیھ كنند، نفوذ آنان طبعا بشدت اثر ارتجاعي داشت

اعتقاد بھ جبر و تقدیر یا چنانكھ تركھا . از مرگ سلیمان قانوني نصیب تمدن اسالمي شد بسیار بزرگ بود
زیرا با اعتقاد بھ اینكھ سرنوشت ھر فرد از ; ، این طرز تفكر ارتجاعي را تقویت میكرد))قسمت((میگفتند، 

ورشي براي تغییر دادن آن جز بي روز ازل بھ دست پروردگار تعیین شده است، دیگر ھر نوع كوشش و ش
ھمھ چیز، خصوصا مرگ، از جانب خداوند مقدر شده . ایماني و كوتھ نظري چیز دیگري شمرده نمیشد

. گھگاه آزاداندیشي پیدا میشد كھ بیش از اندازه آزادانھ سخن میگفت. است و باید بدون شكایت پذیرفتھ شود
با این ھمھ، بھ طور معمول . دي محكوم بھ اعدام میشدندو موارد نادري ھم ھم پیش میآمد كھ چنین افرا

  . جامعھ علما آزادي افكار را محترم میشمردو در مملكت اسالمي عثماني دستگاه تفتیش افكار وجود نداشت
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در دوره سالطین عثماني مسیحیان و یھودیان از آزادي دیني سھم بزرگي داشتند و، در مواردي كھ پاي 
سلطان محمد فاتح براي تضعیف . ود، مجاز بودند، بر طبق قوانین خودشان عمل كنندمسلمانان در میان نب

گرچھ . صلیبیون عمدا در تقویت كلیساي ارتدوكس یوناني و تشدید نفاق آن با كلیساي كاتولیك رومي كوشید
صوال در دوران فرمانروایي سالطین عثماني زندگي مسیحیان رویھمرفتھ توام با رونق و رفاه بود، اماا

اینان از لحاظ اجتماعي جزو بردگان بھ شمار میآمدند، اما میتوانستند با . دچار محرومیتھایي اساسي بودند
آنھایي كھ اسالم را طرد . چنانكھ میلیونھا نفر ھمین كار را كردند; پذیرفتن دین اسالم از قید آن آزاد شوند

انان در درجھ اول جھادھایي بودند براي بھ میكردند از خدمت لشكري اخراج میشدند، زیرا جنگھاي مسلم
. در ازاي خدمت لشكري، این گروه مسیحیان موظف بودند مالیات مخصوصي بپردازند. دین آوردن كفار

اینان معموال كشاورزان اجاره نشیني بودند كھ یك دھم از عایدي زراعت خود را بھ صاحب زمین 
ھر ده فرزند خود یكي را بھ دولت بدھند تا چون مسلماني میپرداختند و، عالوه برآن، مكلف بودند كھ از 

  . واقعي براي خدمت بھ سلطان باز بیاید

بھ دعوت سلطان ھر یك از سر كردگان . سلطان، لشكریان، و جامعھ علما دولت را بھ وجود میآوردند
مییافت كھ در  سواره نظام تشكیل)) سپاھیان((فئودال با مردان جنگي خود حاضر میشد و از مجموعھ آنھا

گیسلن دو بوزیك، سفیر فردیناند، . تن رسید ٠٠٠,١٣٠سلطنت سلیمان شماره آنھا افزایش بسیار یافت و بھ 
. لباسشان از پارچھ زربفت و یا ابریشم بھ رنگھاي سرخ آتشي، زرد روشن، و یا آبي سیر بود. از دیدن برد

پیاده نظام ترك از میان كودكان اسرا و . شیدندیراقھاي مرصع اسبان ممتازشان با برق طال و نقره میدرخ
اتباع مسیحي دست چین میشد، و این افراد از ابتدا چنان تربیت مییافتند كھ سلطان را در كاخ سلطنتیش و 

) سرباز جدید(نام ایشان یني چري . در اداره امور كشوري، و باالتر از ھمھ در ھنگام جنگ، خدمت كنند
شاید بھ این منظور كھ سكنھ ; )م١٣۶٠ق، ' ه ٧۶٢(وجود آورنده این لشكر بود سلطان مراد اول بھ . بود

عده آنھا خیلي زیاد نبود، و در دوران سلطنت . مسیحي كشورش را از خطرات دوران جواني نجات بخشد
یني چریھا فنون جنگي را بخوبي میآموختند و با غرور جنگي و . تن رسید ٢٠٠٠٠سلیمان قانوني بھ 

حق ازدواج كردن و شركت در فعالیتھاي اقتصادي نداشتند، و . مان اسالمي خو میگرفتندغیرت و ای
رویھمرفتھ بھ ھمان اندازه كھ در جنگ دالور بودند در ھنگام صلح با بیقراري و ناخشنودي بھ سر 

 ٠٠٠,١٠٠پس از این گروه سربازان ممتاز نوبت بھ ارتش مردمي میرسید كھ عده شان در حدود . میبردند
نفر بود و وظیفھ برقرار داشتن نظم در میان ایشان و تقویت روحیھ جنگیشان بھ سپاھیان و یني چریھا 

  . ھنوز سالحھاي مورد استفاده ارتش عثماني تیر و كمان و نیزه بودند. سپرده شده بود

ه نیز سالحھاي گرم تازه وارد كارزار شده بودند، و در ھنگام جنگ تن بھ تن از چماق و شمشیر كوتا
در آن زمان سپاه سلیمان و فنون نظامیش در دنیا نظیر نداشت و ھیچ سپاه دیگري در بھ كار . استفاده میشد

بردن توپخانھ، تخریب دژھا و مھندس نظامي، انضباط و روحیھ جنگي، دقت در تامین سالمتي نظامیان، و 
اما باید گفت در . رتش عثماني نمیرسیدباالخره روش آذوقھ رساني بھ افراد نظامي در فواصل بعید بھ پاي ا

كشور عثماني اھمیت ارتش بھ جایي رسید كھ بھ جاي آنكھ وسیلھ نیل بھ غایت و ھدف باشد، خود بھ 
و براي برقراري و حفظ نظم و آرامش آن بود كھ سالطین بھ عمد جنگھایي ; صورت غایت و ھدفي در آمد

  . برپا میساختند

ھمین بود كھ پس از سلیمان قشون ترك و بخصوص یني چریھا بھ صورت اختیارداران سالطین عثماني 
  . در آمدند

فرزندان مسیحیاني كھ بھ دین اسالم در آمده بودند، یا وارد در خدمت نظام شده بودند، اكثریت كارمندان 
لطان مسلمان میبایست از اینكھ در نظر ما چنین مینماید كھ س. اداري حكومت مركزي را تشكیل میدادند

نزدیكانش پیرو دین دیگري باشند بترسد، بخصوص این كھ امكان داشت كھ مانند اسكندر بیگ روزي بھ 
ولي برعكس، سلیمان این گونھ افراد را بھ خدمت میگزید، زیرا پرورش آنھا از ; ایمان پدرانشان برگردند

بھ احتمال قوي در نیمھ اول قرن دھم . ر آساني بودكودكي براي تصدي ھر یك از مشاغل خاص دولتي كا
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بوروكراسي دولت عثماني موثرترین روش كشورداري موجود بود، گرچھ ) شانزدھم میالدي(ھجري 
  . ارتشا بشدت در آن رواج داشت

یا ھیئت وزرا از روساي ادارات دولتي، كھ زیر نظارت صدراعظم خدمات خود را انجام )) دیوان((
گرچھ معموال ; یل مییافت و قدرت آن بیشتر جنبھ مشورتي داشت تا جنبھ قانونگذاري میدادند، تشك

بود كھ از میان جامعھ علما انتخاب ) قضات اعظم(پیشنھادات و قوه قضایي در دست قاضیان و مالیان 
یك نفر شاھد فرانسوي از كوشش و دقت محاكم قضایي عثماني، سرعت آنھا در تشكیل جلسات . میشدند

و یكي از تاریخنویسان بزرگ انگلیسي عقیده داشت كھ ; كمھ، و صدرو راي نھایي تعریف كرده استمحا
در دوره سلطنت نخستین فرمانروایان عثماني، اداره امور قضایي در تركیھ از ھر كشور اروپایي بھتر ((

، و جرم و جنایت بود، پیروان مسلمان سلطان از افراد اكثر جوامع مسیحي فرمانبردارتر ومنظمتر بودند
محتمال در ((خیاباناھي قسطنطنیھ توسط یني چریھا پاسباني میشدند، و .)) در میانشان كمتر شیوع داشت

كشورھایي كھ بھ زیر استیالي اسالم در آمدند )). آنھا آدمكشي نادرتر از دیگر پایتختھاي اروپا اتفاق میافتاد
ن خود را بر موقعیت پیشینشان در دوران حكومت چون رودس، یونان و كشورھاي حوزه بالكان وضع نوی

و حتي مجارستان اوضاع ; شھسواران یا فرمانروایان امپراطوري روم شرقي و یا ونیزیھا ترجیح میدادن
  . خود را در دوره تسلط سلطان سلیمان قانوني بھتر از ھنگام فرمانروایي خاندان ھاپسبورگ مییافت

سراي مجموعھاي بود . ، قرار داشتند))سراي((محلھ سلطنتي، یا  بیشتر ادارات حكومت مركزي در داخل
از ساختمانھا، باغھا، و حیاطھایي كھ سلطان و حرمسرایش، گروه خدمتكاران و پیشخدمتھاي مخصوص، 

این محوطھ، كھ محیطش بھ پنج كیلومتر میرسید، تنھا . تن كارمند اداري او در آن سكنا داشتند ٨٠٠٠٠و
نامیدند كھ )) باب عالي((فرانسویان این دروازه را . لل و پرزینت بھ خارج راه مییافتتوسط یك دروازه مج

در آن سازمان . درآمد و مورد اصطالح قرار گرفت)) دولت عثماني((بعدھا با یك تفنن لفظي بھ معناي 
واژه وزیر در اصل عربي و بھ معني كسي است ; شخص دوم كشور بود) وزیر اعظم(متمركز صدراعظم 

در واقع وي بار مسئولیتھاي بسیاري را بر دوش داشت، زیرا . كھ بار رنج و سختي را بھ دوش میكشد
صدراعظم . ریاست دیوان، تشكیالت اداري، دادگستري، ارتش، و ھیئتھاي دیپلماتیك بھ عھده وي بود

و روابط سیاسي با خارج را زیر نظر داشت، عزل و نصبھاي مھم بھ دست او صورت میگرفتند، 
سنگینترین مسئولیت وي آن بود كھ . تشریفاتیترین نقش را در تشریفاتیترین دولتھاي اروپایي بازي میكرد

زیرا صدراعظم غالبا از میان مسیحیاني ; كاري كند كھ در ھمھ حال خدماتش مورد پسند سلطان واقع شود
بھ طوري كھ ممكن بود ; داشتبھ اسالم درآمده بودند انتخاب میشد، و عمال موقعیت اجتماعي بردھاي را 

سلطان سلیمان قانوني درایت و . یك كلمھ پرخاشگرانھ ولینعمتش او را بدون محاكمھ بھ پاي دار بفرستد
ابراھیم . روشن بیني خود را با انتخاب صدراعظم ھایي كھ بھ موفقیتش كمك شایان كردند بھ اثبات رساند

در اصل مردي یوناني بود كھ بھ دست دریازنان مسلمان اسیر و بھ عنوان بردھاي الیق وي را چنان  پاشا
از جھات مختلف با لیاقت و كاردان یافت كھ رفتھ رفتھ اختیارات بیشتري بھ وي تفویض كرد و حقوق 

عقد وي در  و یكي از خواھران خود را بھ) دالر ٠٠٠,۵٠٠,١(دوكات رساند  ٠٠٠,۶٠سالیانھاش را بھ 
سلطان ھمواره با او برسر یك سفره غذا میخورد و از مصاحبتش، مھارتش در نواختن موسیقي، . آورد

سلیمان با بیان پر از زیور، . تبحرش در زبانھا و ادبیات، و آگاھیشت در ھمھ امور جھان، لذت وافر میبرد
م پاشا بگوید باید بھ مشابھ سخنان ھرچھ ابراھی: ((و تشبیھات معمول در مشرق زمین، چنین اعالم داشت

یكي از دوستیھاي بزرگ تاریخي، شاید بھ شیوه و سنت .)) خارج شده از دھان گھربار خود من تلقي شود
  . یونان باستان، دوستي میان سلیمان و ابراھیم پاشا بوده است

غرور باطنیش را  یعني نمیتوانست با تواضع ظاھري; اما ابراھیم پاشا تدبیر عاقالنھاي را كم داشت
  . بپوشاند

او بود كھ حكومت تركھاي عثماني را بھ حد اعالي قدرت و نفوذ ; وي دالیل بسیار داشت كھ بر خود ببالد
او بود كھ با سیاست مدبرانھاش فرانسھ را با عثماني متحد ساخت و میان كشورھاي اروپاي ; خود رساند

كشي سلیمان بھ خاك مجارستان آتش شورش و سركشي  او بود كھ در ھنگام لشكر; باختري تفرقھ انداخت
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را در آسیاي صغیر، سوریھ، و مصر، بارفتار عادالنھ و مالیم خود نسبت بھ عموم و با جلوگیري از 
ولي از طرف دیگر ابراھیم پاشا میبایست بھ دالیلي ھم بسیار محتاط باشد، زیرا با . بیدادگریھا، فرونشاند

یش نبود و ھر چھ مقامش باالتر میرفت رشتھاي كھ شمشیر شاھانھ را بر فرق ھمھ آن احوال بازبردھاي ب
ابراھیم پاشا با بازداشتن لشكریان ترك از غارت كردن تبریز و . سر او معلق نگاه میداشت نازكتر میشد

 بغداد، و با اصراري كھ در ممانعت ایشان از تاراج كردن شھر بودا در مجارستان بھ عمل آورد، خشم آنھا
در آن ھنگامھ وي توانست بخشي از كتابخانھ ماتیاس كوروینوس و سھ . را نسبت بھ خود برانگیخت

  . مجسمھ مفرغي ھرمس، آپولون، و آرتمیس را نجات دھد

وقتي كھ این سھ مجسمھ را در مقابل كاخ خود در قسطنطنیھ نصب كرد، حتي آقاي آزادیخواھش از این 
ھمھ . ھا و شمایلھا، بھ ھم برآمد ر صریح دین اسالم، در تحریم مجسمھرفتار اھانتآمیز وي نسبت بھ دستو

گاھي اوقات ضیافتھایي برپا میساخت كھ خرج آن گزافتر . جا شایع شد كھ ابراھیم پاشا قرآن را تحقیر میكند
اعضاي دیوان او را متھم ساختند كھ لحن وي در سخنراني مانند . و شكوه آن بیشتر از مجالس سلیمان بود

روكسالنھ، سوگلي حرمسرا، . صاحب اختیار مطلقي است كھ سلطان را چون شیر رام شده بھ دنبال میكشد
بدخواه نفوذ و قدرت ابراھیم پاشا بود، و روز و شب با سماجت زنانھ گوش سلطان را از بدگوییھا و 

 ٣١(ق ' ه ٩۴٣سال  در. سرانجام سلطان بھ گفتھ ھایش اعتماد یافت. بدگمانیھایش نسبت بھ وي پر میساخت
جسد ابراھیم پاشا، كھ محتمال بھ فرمان سلطان او را خفھ كرده بودند، بر روي تختخوابش ) م ١۵٣۶مارس 
  . این عمل در وحشیگري چیزي از سوزاندن سروتوس ولویي دو بركن كم نداشت. دیده شد

داشتھاند كھ ھر یك از فرزندان  اكثر قانونگذاران اعالم: ((قانون نامھ خود آن را صریحا چنین بیان میكند
نامي من كھ بھ سلطنت برسد حق خواھد داشت كھ برادرانش را اعدام كند تا صلح جھان را برقرار نگاه 

بدین ترتیب سلطان فاتح در كمال خونسردي ھمھ .)) بر آنھاست كھ طبق این دستور عمل كنند; دارد
یكي دیگر از نقایص یا . كوم بھ مرگ میكردفرزندان خود، بھ جز ارشد آنھا را، بھ امضاي خود مح

و ; بدنامیھاي روش كشور داري عثمانیھا این بود كھ دارایي محكومان بھ مرگ ضبط خزانھ سلطان میشد
بھ این جھت سالطین عثماني دایما در این وسوسھ بودند كھ براي تحكیم اوضاع مالي خود دریچھ قلب و 

گرچھ باید اذعان كرد كھ سلیمان از این ; ان بستھ نگاه دارندعقلشان را بر دادخواھي متھمان و متظلم
شمردیم باید ) سلطنت فردي(در قبال عیبھایي كھ بر آن اتو كراسي . وسوسھ خود را دور نگاه میداشت

شمردیم باید اعتراف ) سلطنت فردي(اعتراف كنیم كھ در حكومت عثماني، غیرمستقیم، یك نوع دموكراسي 
ثماني، غیرمستقیم، یك نوع دموكراسي امروزي نیز وجود داشت، بدین معني كھ راه كنیم كھ در حكومت ع

رسیدن بھ ھر مقام و مرتبتي، بھ جز سلطنت، در مقابل عموم مسلمانان، و حتي كلیھ مسیحیاني كھ بھ دین 
د میتواند با این وجود ناگفتھ نبایدگذارد كھ موفقیت نخستین سالطین عثماني خو. اسالم درمیآمدند، باز بود

زیرا ھیچ یك از دیگر كشورھاي آن ; دلیل بارزي بر ارثي بودن خواص و خصایل اشرافي شمرده شود
  . عصر، مانند تركیھ عثماني، در زمینھ كشورداري بھ مدتي چنین طوالني، چنان لیاقتي از خود نشان نداد

II - اخالق  

میدھد كھ تا چھ اندازه اصول اخالقي ھر  اختالف رسوم زندگي در میان مسیحیان و عثمانیھا بخوبي نشان
در ھمان سرزمیني كھ تا چندي . جامعھ با دگرگوني اوضاع جغرافیایي و زماني دستخوش تغییر میشود

پیش مسیحیت بیزانسي روش تكگاني را رسمي اعالم داشتھ بود، اینك روش چندگاني با استقرار تام 
بر تخت امپراطوري قیصرھا تكیھ میزدند، اكنون خود  حكومت میكرد، و زنان ھمان آب و خاك، كھ زماني

و سلیمان با كمال وظیفھشناسي نیازمندیھاي حرمسرایش را بر ; ھا پنھان میداشتند را در حرمسرا از دیده
میآورد، بدون آنكھ مانند فرانسواي اول، شارل پنجم، ھنري ھشتم، یا آلكساندر ششم دچار تردید و ندامت 

تمدن ترك، مانند یونان باستان، زنان را . نھ از زیر بار مسئولیت جنسي خود خالي كندوجداني شود و یا شا
دور از زندگي اجتماعي و در پس پرده نگاه میداشت، و بھ ھمین جھت میدان را براي بروز انواع 

pymansetareh@yahoo.com



موجب پیروزي در جنگھا یا )) رفاقت یوناني((در ھمان خطھاي كھ زماني . انحرافات جنسي باز میگذارد
  . الھامبخش فیلسوفان میشد، اكنون ھمجنسگرایي بھ سبك عثمانیھا رواج یافتھ بود

بھ موجب دستور قرآن ھر فرد حق داشت تا چھار زن عقدي و عدھاي صیغھ اختیار كند، اما فقط اقلیت 
را  لشكریان عثماني، كھ غالبا در جنگ بودند و مدتي از. معدودي میتوانستند از عھده چنین اسرافي برآیند
در این زمینھ ھیچ گونھ نعصب دیني و نژادي مانع . بھ عقد خود در میآوردند، یا بھ صیغھ میگرفتند

آنان زنان یوناني، صرب، بلغار، آلبانیایي، مجارستاني، آلماني، ایتالیایي، روس، مغول، ; راھشان نبود
ان میخواندند فرزنداني كھ بدون ایراني، و عرب را یكسان بھ ھمسري میپذیرفتند و ایشان را مادر فرزندانش

و ; در آن شرایط دیگر نیازي بھ زنا باقي نمیماند. استثنا شرعي و عضو جامعھ عثماني محسوب میشدند
زن را وادار میكردند خري خریداري كند و سوار : وقتي چنان علمي اتفاق میافتاد كیفر آن بسیار شدید بود

ضربھ تازیانھ نوش جان میكرد، میبایست دژخیم خود را  بر آن در شھر بچرخد، و مرد پس از آنكھ صد
ھر شوھري میتوانست صرفا با اعالم اراده خود . ببوسد و انعامي ھم بھ عنوان دسترنج بھ وي بدھد

ھمسرش را طالق بدھد، اما زوجھ نمیتوانست خود را بھ این آسانیھا از بند ازدواج رھا سازد، مگر پس از 
  . طول و تفصیل ھا و اقدامھاي پر مرافعھ

از آن ھنگام كھ ھمسر بایزید اول بھ اسارت امیر تیمور در آمد وظاھرا . سلیمان تا چھلسالگي ازدواج نكرد
مورد تجاوز وي و تاتارھایش قرار گرفت سالطین عثماني براي جلوگیري از وقوع مجدد یك چنین 

. كنیزان بھ بستر خود راه ندھند رسوایي عھد كرده بودند كھ ازدواج رسمي نكنند و ھیچ كس را بھ جز
حرمسراي سلیمان از سیصد صیغھ تشكیل مییافت كھ ھمھ یا در بازار برده فروشان خریداري و یا در 

وقتي قرار میشد سلطان بھ دیدار زنان . جنگ اسیر شده بودند، و تقریبا تمام آنھا در اصل مسیحي بودند
شیدند، آرایش میكردند، و صف میبستند تا بھ او سالم حرمسرا برود، ھمگي زیباترین لباس خود را میپو

سلطان با ادب بسیار باھر چند نفري از ایشان كھ فرصت مییافت تعارف میكرد و دستمالش را روي . كنند
ھنگام خارج شدن از حرمسرا از آن زن . شانھ زني كھ بخصوص مورد پسندش واقع شده بود میگذاشت

صبح روز بعد خلعتي از پارچھ زربفت بھ آن . شب بھ وي بازگرداند خواھش میكرد كھ دستمالش را ھمان
  . زن ھدیھ میدادند و بر مقرریش میافزودند

ممكن بود سلطان دو سھ شب درحرم باقي بماند و لطف و كرم خود را شامل عده بیشتري از زنان سازد، 
زنان بندرت در . بھ سر میبرداما پس از آن بھ كاخ خود بازمیگشت و اوقات خود را شب و روز با مردان 

با این وجود، در نظر . كاخ او دیده میشدند و در شامھا و مجالس رسمي بھ ھیچ وجھ حق شركت نداشتند
ھا تا بیست و پنج سالگي  اگر یكي از صیغھ. ھمھ كس پذیرفتھ شدن بھ حرمسراي سلطان افتخار بزرگي بود

میشد معموال ھم شوھري از طبقھ اول كشور بھ دست  دستمال سلطان را دریافت نمیكرد، از حرمسرا آزاد
در مورد سلیمان، این سازمان خوشبختانھ سرانجام او را بھ فساد و ناتواني نكشاند، زیرا وي . میآورد

  . اصوال مردي بود معتدل و خوددار

ردان درجامعھ عثماني معاشرت فقط در میان افراد ھمجنس معمول بود، و بھ ھمین جھت مجالس مھماني م
با این وجود رسوم ادب و نزاكت مانند كشورھاي . فاقد لطف وجود زن و شادي و خنده و پر حرفیش بود

بردگان خانگي بسیار زیاد بودند، ولي با ایشان بھ انسانیت . از ھر جاي دیگر در میان ایشان مراعات میشد
شان از قید بردگي نیز شرایط آساني و آزاد شد ن. رفتار میشد و قوانین چندي از حقوق آنان حمایت میكردند

روش نگاھداري . گرچھ وسایل بھداشت عمومي كمیاب بودند، اما نظافت فردي عمومیت داشت. داشت
حمامھاي ھمگاني، كھ بھ نظر میرسد ایرانیان از سوریھ یوناني شده بھ عاریت گرفتھ بودند، بھ جامعھ ترك 

رگ امپراطوري این گونھ حمامھا را از سنگ مرمر و با در قسطنطنیھ و دیگر شھرھاي بز. منتقل شده بود
زماني بود كھ برخي از قدیسان مسیحي بدان فخر میكردند كھ نیازي بھ آب . زینت و تجمل بسیار میساختند

و شستشو ندارند و از آن دوري میجستند، و حال آنكھ در دین اسالم بر ھر فرد واجب بود كھ پیش از ورود 
در واقع اسالم پاكیزگي را پس از خداشناسي مھمترین دستور . نماز خود را غسل دھد بھ مسجد یا شروع بھ

غذا را با انگشتان از درون . آداب سفر مزیتي بر آنچھ معمول مسیحیان بود نداشت. دیني شمرده است
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اري شراب را ھیچ وقت در خانھ نمینوشیدند، اما باده گس. بشقابھاي چوبي میخوردند و چنگال وجود نداشت
با این حال، مست شدن در میان ایشان خیلي كمتر از كشورھاي باختري اتفاق . ھا متداول بود در میكده

اول بار نام آن . نوشیدن قھوه در میان مسلمانان معمول شد) چھاردھم میالدي(از قرن ھشتم ھجري . میافتاد
جنانكھ مشھور است در اصل  .را در تاریخ حبشھ میشنویم، و ظاھرا از آنجا بھ عربستان نفوذ یافت

ھیچ یك از نویسندگان . مسلمانان قھوه را براي شب زنده داري در ھنگام اجراي مراسم دیني مینوشیدھاند
  . میالدي نامي از آن بھ میان نیاورده است ١۵٩٢اروپایي قبل از سال 

و بوزیك دچار حیرت گیسلن د. تركھا داراي بدني قوي و محكم بودند و در پرطاقتي شھرت جھاني داشتند
در حالي كھ ((شد از اینكھ دید بعضي از تركھا صد ضربھ تازیانھ را برروي پا و قوزكشان تحمل میكردند، 

حتي .)) ھاي درخت زغال اختھ روي بدنشان خرد میشد و از آنھا نالھ درد بر نمیخاست گاھي اوقات تركھ
ھاي گشادي كھ ناھنجاریھاي  در این كردار جامھو ; افراد معمولي ترك از روي عادت باوقار راه میرفتند

توده مردم فینھ ساده بھ سر میگذاشتند، و . اندام طعام پرورده شان را میپوشاند بھ ایشان كمك میكرد
مرد و زن بھ یكسان عشق مفرطي بھ گل داشتند . خوشپوشان و توانگران عمامھاي ھم بھ دور آن میپیچیدند

ظاھرا یاس درختي، اللھ، گل ابریشم، . ھاي متنوعشان مشھور بودندھاي تركي بھ سبب رنگ و باغچھ
تركھا داراي ظرافت و حساسیتي بودند كھ در . غارگیالس، و آاللھ از آنجا بھ اروپاي باختري رفتھ است

  . زیر خاكستر جنگھایشان پوشیده میماند

فطرتا بیرحم ((ھنگام جنگ، امروزه وقتي درسفرنامھ جھانگردان مسیحي میخوانیم كھ تركھا، بھ غیراز 
، دچار ))و دوست داشتني و عموما مھربان بودند... مطیع و رام شدني و خوشخو((بلكھ مردمي )) نبودند

فرانسیس بیكن شكوه كرده است كھ تركھا نسبت بھ جانوران بیش از ھمنوعان خود . شگفتي میشویم
ییافت كھ ایمان و غیرتشان مورد تھدید قرار در واقع بیرحمي و خشونتشان وقتي بروز م. مھرباني میكردند

  . و در آن ھنگام بود كھ وحشیانھترین خصلتھاي بشري را از خود ظاھر میساختند

بھ ھیچ دشمني پناه داده نمیشد، زنان و كودكان را از . قوانین جنگي تركھا بخصوص بسیار سخت بود
ح مانده و دست از مقاومت كشیده بودند، بدون كشتار معاف میداشتند، اما افراد دشمن را، حتي اگر بي سال

با وجود این، سرنوشت بسیاري از شھرھایي كھ بھ دست آنھا . آنكھ جرمشان معلوم باشد قتل عام میكردند
وقتي ابراھیم پاشا تبریز . میافتاد بھتر از آن سرنوشت شھرھاي تركیي بود كھ بھ تصرف مسیحیان در میآمد

سربازانش را از غارت شھر و آزار مردمان منع كرد، و چون ) م ١۵٣۴، ق' ه ٩۴١(و بغداد را گرفت 
باز آن را از قتل و غارت لشكریانش ) م١۵٨۴ق، ' ه ٩٩٢(بار دیگر سلیمان قانوني بر تبریز دست یافت 

فقط با آزاد گذاردن ) م١۵٣۵ق، ' ه ٩۴٢(اما ھنگامي كھ شارل پنجم تونس را گشود ; مصون نگاه داشت
با این ھمھ، قوانین تركھا، در . چپاول كردن غنایم شھر توانست دستمزد آنھا را بپردازد سپاھیانش بھ

كیفر دزدي بریدن یك پنجھ دست بود تا چنگال . كیفرھاي وحشیانھ، رقیب و نظیر قوانین مسیحیان بود
  . دزدان از تصرف مال غیر كوتاه ماند

ري بھ عھد را از افتخارات اخالقي خود میشمردند، و قوانین اخالقي تركھا شبیھ مسیحیان بود، ایشان وفادا
اما عالمان اخالق ترك . معموال نسبت بھ دشمنان تسلیم شده بر طبق موازین كاپیتوالسیون عمل میكردند

معتقد بودند كھ ھیچ قول و وعدھاي نباید مسلمان مومن را وادار بھ انجام كاري بر ضد منافع یا وظایف 
مسافران . نسبت سلطان نیز میتوانست پیمانھاي رسمي خود و نیاكانش را نقض كند و بھ ھمین; دینیش سازد

خیرخواھي، تقوا، و ... درستي، حس عدالت((مسیحي در یادداشتھاي خود آوردھاند كھ تركھا عموما 
یكي از تاریخنویسان . اما تقریبا كلیھ ماموران دولتي حاضر بھ رشوه گرفتن بودند; داشتند)) نیكوكاري

ولي باید این نكتھ را ھم بر آن ; یحي اضافھ میكند كھ بیشتر ماموران ترك در اصل مسیحي بودھاندمس
در ایاالت . افزود كھ ایشان در ھر حال بھ رسم و آیین تركھاي مسلمان پرورش مییافتند و خو میگرفتند

با شتاب ھر چھ تمامتر عثماني پاشایان ھر محل مانند نایب كنسولھاي روم باستان، در مدت زمامداري خود 
بھ اندوختن مال میپرداختند تا پیش از آنكھ ھوس سلطان بزرگشان شخص دیگري را بھ جاي ایشان 
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پاشایان در اولین فرصت مبالغي را كھ براي خریدن مقام خود رشوه داده . بگمارد، بار خود را بستھ باشند
  . بودند از مردم محل میگرفتند

  . در قسطنطنیھ یا قاھره ھمان قدر رواج داشت كھ در پاریس و رمبازار فروش مقامھاي دولتي 

  ادبیات و ھنرھا -٣

پرورش . ضعیفترین حلقھ رابط در تمدن عثماني، نقص وسایل الزم براي تحصیل و اشاعھ دانش بود
وسایل تحصیل بھ . دانش اندك ھم چیز خطرناكي است; عمومي معموال مسئلھ پشت گوش افتادھاي بود

. ھا سیار سخت و مفصل بود ھا برنامھ در اختیار طالبي بود كھ قصد داشتند فن در این رشتھطور كلي 
سلطان محمد فاتح و سلطان سلیمان قانوني فرصتي یافتند كھ بھبود و تحولي در وضع مدارس عثماني بھ 

معلمان . دوجود بیاورند، و بھ كمك صدراعظمھاي خود، و با پشتیباني مالي ایشان، مدارسي تاسیس كردن
. این مدارس مقام محترمي داشتند و موقعیت مالي ایشان از ھمكارانشان در عالم مسیحیت التیني بھتر بود

بود، اما مباحثي چون ادبیات، ریاضیات، و فلسفھ نیز در آن )) قرآن((درس آنھا اصوال مبتني بر تعالیم 
ر االھیات تبحر بیشتري مییافتند تا در گنجانده میشدند، بھ طوري كھ فارغالتحصیالن آن مدارس گرچھ د

  . علوم، اما باز از لحاظ فنون مھندسي و سیاست كشورداري كامال با كاروان مغرب زمین ھمگام بودند

فقط اقلیت كوچكي از مردم خواندن و نوشتن میدانستند، اما در میان آن گروھي كھ با سواد بودند تقریبا ھمھ 
تركھا نیز مانند ژاپونیھا جلسات مسابقھ . از این قاعده مستثنا نبود و خود سلیمان ھم; شعر میسرودند

و سلیمان از ریاست بر این سرگرمي ; ھاي خود را میخواندند عمومي برپا میكردند كھ در آن شعرا ساختھ
در آن عصر تركھا صد شاعر معروف و مورد احترام عامھ . الھام گرفتھ از االھھ شعر حظ فراوان میبرد

ولي باید گفت كھ غرق شدن اندیشھ ما غربیھا در عظمت مقام و خصوصیات زبان خودمان چنان ما  .داشتند
را از دیگران غافل داشتھ است كھ حتي نام بزرگترین غزلسراي ترك، یعني محمود عبدالباقي، را 

وي كھ در ھنگام مرگ سلیمان قانوني ; دوره شاعري وي چھار سلطنت را بھ ھم پیوست. نشنیدھایم
وي در ابتدا حرفھ زین سازي داشت، . چھلسالھ بود، سي و چھار سال دیگر ھم بھ زندگي خود ادامھ داد

و اگر سلیمان از محل موقوفات مسجد ; ولي ناگھان آن را ترك تا از راه سرودن شعر كسب معاش كند
یحھاي نیز بر سلطان مد. حقوق بدون خدمتي براي وي مقرر نكرده بود، مسلما سخت دچار تنگدستي میشد

عبدالباقي این دین خود را با سرودن . ھدیھاش افزود و در قصیده خود از شعر عبدالباقي تمجید فراوان كرد
  . مرثیھاي محكم و موثر در مرگ سلیمان بھ وي ادا كرد

حتي در ترجمھ این منظومھ بھ زبان اروپایي، كھ در تالش خود براي حفظ قوافي مكرر، شان و ارزش 
  . استي را از دست میدھد، باز قسمتي از عمق ھیجان و شكوه آن نمایان بیان اصل

آن شھسوار ملك سعادت كھ رخش او را، در ھنگام جوالن، عرصھ عالم تنگ میآمد، آن كس كھ در برابر 
چھرھاي ! آب تیغش كفار مجارستان سر فرود میآوردند، و گوھر شمشیر او را اھل فرنگ پسند میكردند
  . ك سپرددر لطافت چون گلبرك تر را در خاك نھاد، و خازن دوران او را، چون گوھري، بھ درج خا

گردون بھ خاك پاي او سر فرود ; حقا كھ زیب و زینت اقبال و جاه بود، شاه سگندر افسر و دارا سپاه بود
  و خاك بارگاھش ; آوردي

  !... پادشاھي بس با مروت و بس مھربان بود

  .... زیرا مقصود او ترك جاه و قرب ا بود; او را زار و زبون گردون دون مپندار
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مرغ روانش بھ سان ھماي بر آسمانھا پرواز كرد، و بر حضیض خاك چند استخواني بیش برجاي 
  .... نگذارد

  . بر روح و بر روان شاه تحیات والسالم! اقبال و بخت خسرو آفاق مستمدام

تركھا بیش از آن سرگرم مبارزه و غلبھ یافتن بر كشورھاي نیرومند بودند كھ بتوانند، از سر فرصت، بھ 
تعدادي مینیاتور خوب تركي با طرحھایي ساده . نرھاي ظریفي كھ وجھ تمایز تمدن اسالمي بودند بپردازندھ

نقاشي نمایشي در خور تركھاي مومن نبود و تنھا مسیحیان ننگین . و سبكي گشاده و روان بھ وجود آمدند
ھایي از  اویر قدیسان و صحنھھاي خود، با تص نام بودند كھ بھ نقاشي كردن بر دیوارھاي كلیساھا و صومعھ

از آن جملھ مانوئل پانسلینوس كھ شاید پارھاي از خصوصیات شیوه . وقایع زندگي ایشان، ادامھ میدادند
رنسانس ایتالیا را بھ عاریت گرفتھ بود، نقاشیھاي دیواري كلیساي پروتاتون در كوه آتوس را 

. نقاشیھاي بیزانسي آن زمان، بھ وجود آورد ، با روشي آزادتر و جسورانھتر و ظریفتر از)م١۵٣۵١۵٣۶(
سالطین عثماني ھنرمندان معروفي چون جنتیلھ بلیني را از ونیز، و شاھقلي و ولي جان، دو مینیاتور ساز 

باید گفت، در ساختن كاشیھاي خوشرنگ، . نامدار، را از ایران كافركیش بھ دربار خود جمع كردند
اشتند و كاشیھاي شفاف خود را با اثري خیره كننده در ساختمانھا بھ كار عثمانیھا نیازي بھ كمك بیگانگان ند

شھرھاي سكوتاري و . شھر نیقیھ با كاشیھاي بدل چیني عالیش براي خود نامي بھ دست آورد. میبردند
بورسھ و ھرك، در آسیاي صغیر، مراكز عمده پارچھبافي شناختھ شدند و با زریھا و مخملھاي مزین بھ 

گیاھي و بھ رنگھاي قرمز سیر و طالیي خود طراحان ونیزي و فالندري را تحت تاثیر قرار نقوش گل و 
قالیھاي تركي فاقد آن جالي شاعرانھ قالیھاي ایراني بودند، اما نقش و نگار با شكوه و رنگھاي . دادند

تا بافندگان  كولبر لویي چھاردھم را بر آن داشت كھ فرمان دھد. گرمشان سخت مورد پسند اروپاییان بود
اما كوشش وي بھ جایي نرسید و استادي مسلمانان در ; فرانسوي از روي قالیھاي كاخھاي عثماني تقلید كنند

  . این فن دور از دسترس مھارت غربیھا باقي ماند

نھ مشھد، با آن بھ ھم فشردگي  .رسیدھنر عثماني در ھنگام ساختن مساجد قسطنطنیھ بھ اوج ترقي خود 
معماري مساجد با شكوھش، و نھ اصفھان روزگار شاه عباس صفوي، ھیچ كدام نمیتوانست با عظمت 

و شاید در تاریخ ایران یا اسالم تنھا تخت جمشید دوران ; پایتخت سلیمان قانوني كوس ھمسري بزند
در آن شھر نیمي از غنایم جنگي، كھ در . ارشا بود كھ تاب این برابري را میآوردفرمانروایي خشی

پیروزیھا بھ دست سالطین عثماني میافتاد، در راه ا صرف ساختن بناھایي میشد كھ در عین حال مظھر 
  زیرا نیت ; خضوع دیني و غرور سلطاني بود

   

pymansetareh@yahoo.com
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