
، ثروت او بالغ بر ١۶٠٧در سال . با وجود این، مھارت او در وكالت دادگستري بتدریج باعث ثروتش شد
وي در ملك مجلل خود در گورھمبري با عدھاي مستخدم برگزیده و پرخرج و منشیاني . لیره بود ٢۴،١۵۵

نھ ولي بھ حد افراط دوست میداشت بھرھمند چابك مانند تامس ھابز میتوانست از زیبایي و آسایشي كھ عاقال
گذشتھ از این، براي حفظ تندرستي خود، بھ باغباني میپرداخت و در میان باغھاي خود پناھگاه راحت . شود

بیكن مثل فیلسوفان چیز مینوشت و مثل پادشاھان زندگي . و خلوتي جھت مطالعات خویش ترتیب داد
  . د كھ دانشمند بیپول باشد، یا سلیمان حكمروایي نكندبھ عقیده او، دلیلي وجود ندار. میكرد

جیمز سرانجام بھ ارزش او پي برد و او را معاون  ١۶٠٧در سال . بیكن خیلي ھم از سلطنت دور نبود
بھ عضویت شوراي سلطنتي برگزیده  ١۶١۶و در ; او را بھ مقام دادستاني رسانید ١۶١٣در ; دادستان كرد

گذشتھ از این، او را بھ . لرد چانسلر شد ١۶١٨زرگ سلطنتي، و در سال نگھبان مھر ب ١۶١٧در . شد
بھ  ١۶٢١او را بھ عنوان نخستین بارون آو وروالم، و در ژانویھ  ١۶١٨در : مقامات دیگري نیز رسانید

جیمز پس از حركت بھ سوي اسكاتلند، بھ لرد چانسلر خود اجازه . عنوان وایكاونت آو سنت البنز برگزید
و )) سفیران را با تشریفات كامل بھ حضور میپذیرفت((بیكن . بھ جاي او امور انگلستان را اداره كندداد كھ 

چنین بھ نظر میرسید كھ دربار آنجاست، نھ در ((در گورھمبري با چنان عظمت و جاللي میزیست كھ 
مقام، اصول را وي، در تعقیب جاه و . بیكن ھمھ چیز جز شرافت را كسب كرد.)) وایتھال یا سینت جیمز

مكرر زیر پا مینھاد، چنانكھ بھ عنوان دادستان نفوذ خود را در تحصیل حكمھایي بھ كار میبرد كھ بھ نفع 
پادشاه باشند، بھ عنوان مھردار سلطنتي از ظالمانھترین انحصارات دفاع و حمایت میكرد و ظاھرا مقصود 

اي مھمي از كساني كھ بھ دادگاه شكایت میكردند او از این كار ارضاي باكینگم بود و بھ عنوان قاضي ھدای
كارمندان رسمي حقوق كافي دریافت نمیداشتند و : تمام این جریانات طبق رسوم آن زمان بود. میگرفت

جیمز اعتراف . كھ در قبال كمك بھ افراد از آنھا میگرفتند جبران میكردند)) ھدایایي((كسري آن را با 
اما خود او نیز .)) ھخواران را تنبیھ كنم، كسي از اتباع من باقي نمیمانداگر قرار باشد رشو((میكرد كھ 

  . رشوه قبول میكرد

اعضاي . تشكیل یافت، در كمال خشم، علیھ پادشاه سر بھ شورش برداشت ١۶٢١پارلمنتي كھ در ژانویھ 
اگر چھ ھنوز ; پارلمنت از بیكن، كھ در مقام مدافع پادشاه انحصار را قانوني میدانست، تنفر داشتند

در فوریھ ھمان . نمیتوانستند پادشاه را از سلطنت براندازند، ولي میتوانستند وزیرش را بھ دادگاه جلب كنند
در ماه مارس، ھیئت مذكور گزارش داد كھ . ھا كرد سال، پارلمنت ھیئتي را مامور تحقیق در دادگاه

سپس او را بھ . نسلر پسندیده نبوده استكارھاي خالف قاعده بسیار دیده شده، و مخصوصا رفتار لرد چا
بیكن براي نجات خود بھ پادشاه پناه برد و پیشبیني كرد كھ . اخذ رشوه در بیست و سھ مورد متھم كردند

جیمز بھ او .)) كساني كھ امروز بھ لرد چانسلر ضربت میزنند، بزودي بھ پادشاه نیز ضربت خواھند زد((
ق كند و نمونھاي براي ارعاب متصدیان رشوھخوار بر جاي بگذارد، توصیھ كرد كھ موارد اتھام را تصدی

وي در این نامھ تصدیق كرده بود كھ مانند . آوریل، بیكن اعترافنامھ خود را بھ مجلس اعیان فرستاد ٢٢در 
سایر قضات از دادخواھان ھدایایي دریافت داشتھ است، ولي متذكر شده بود كھ تصمیمات او تحت تاثیر آن 

  . قرار نگرفتھ و حتي در بعضي موارد بھ ضرر رشوھدھنده راي داده استھدایا 

تا زماني كھ پادشاه مایل ; لیره جریمھ بپردازد ٠٠٠،۴٠: ((مجلس اعیان او را بدین ترتیب محكوم كرد
ھرگز بھ ; براي ھمیشھ از تصدي ھر گونھ شغل رسمي محروم بماند; باشد، در برج لندن زنداني شود

ماه مھ بھ زندان بردند، ولي  ٣١سپس او را در .)) و نزدیك دادگاه نیاید; پذیرفتھ نشود عضویت پارلمنت
پادشاه ظرف چھار روز فرمان داد كھ بیكن را از زندان بیرون آورند و او را بھ پرداخت آن جریمھ خانھ 

  ید لرد چانسلر تادیب شد، در گورھمبري گوشھ عزلت اختیار كرد، و كوش. خرابكن مجبور نكنند

راولي، نخستین نویسنده شرح حال بیكن، پس از مرگ او یادداشتي بھ حروف رمز . كھ سادھتر زندگي كند
ظرف پنجاه سال گذشتھ، من : ((بیكن در این یادداشت چنین نوشتھ بود. بھ دست آورد كھ بسیار مشھور شد

رین حكم را ظرف دویست سال ولي پارلمنت منصفانھت. عادلترین قاضي بودم كھ انگلستان بھ خود دیده بود
تاثیرات این اتھام بسیار خوب بود، زیرا از رشوھخواري در ادارات جلوگیري كرد، و .)) اخیر صادر كرد
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ھمچنین باعث شد كھ فرانسیس . سابقھاي براي مسئولیت وزیران پادشاه در مقابل پارلمنت بھ وجود آورد
اھانھاي داشت ولي عمال مرتجع بود، منصرف شود، بیكن از امور سیاسي، كھ درباره آن عقاید آزادیخو

، و با نثري ))زنگي كھ حواس را جمع میكرد بھ صدا در آورد((متناوبا بھ علم و فلسفھ بپردازد، ضمن آن 
  . عالي شورش و برنامھ خرد خود را اعالم دارد

IV  -نوسازي عظیم   

و نبوده است، الاقل مدتھا براي او بھ مثابھ حتي اگر بگوییم كھ فلسفھ عشق نھاني بیكن و برترین استعداد ا
و  ١۶٠٣ولي بین سالھاي . پناھگاھي براي گریختن از دشواریھاي امور دولتي محسوب میشده است

اثري عالي تحت عنوان پیشرفت دانش انتشار داد، ولي این اثر در نظر او فقط آگاھینامھاي بود و  ١۶٠۵
اگر خداوند بھ من اجازه دھد : ((بھ اسقف ایلي چنین نوشت ١۶٠٩در سال . كاري اساسي بھ شمار نمیآمد

اگر زندگي بشر را با : ((بھ كازوبون نوشت ١۶١٠و در ...)) كھ كتابي درست و كامل درباره فلسفھ بنویسم
بیكن در سالھاي .)) كمك تفكرات درست و واقعي سر و صورتي بدھم، مقصود من حاصل شده است

ھاي كھ ناشي از اعتقاد او بھ عمر دراز خود بود، نقشھاي استادانھ بھ تصدي پرمشغلھ خویش، با عجل
وي ھفت ماه پیش از سقوط خود، نقشھ آن اثر را بھ زبان . منظور نوسازي علم و فلسفھ طرح كرده بود

سرصفحھ این كتاب بھ . التیني، و با عنواني گستاخانھ یعني نوسازي عظیم، بھ اروپا عرضھ داشتھ بود
مبارزھطلبي بھ شمار میرفت، زیرا كشتیي را نشان میداد كھ، با بادبانھاي گسترده، از طریق  منزلھ نوعي

اگر چھ طبق شعاري كھ در قرون وسطي مشھور بود كسي ; جبلطارق بھ میان اقیانوس اطلس میرفت
فراتر عده زیادي از اینجا ((نمیبایستي از جبل طارق فراتر برود، بیكن در ھمان سرصفحھ نوشتھ بود كھ 

فرانسیس، بارون آو : ((سپس با كمال غرور نوشتھ بود.)) خواھند رفت، و دانش افزایش خواھد یافت
.)) وروالم، با خود چنین استدالل كرد و بھ نفع نسلھاي حاضر و آینده دانست كھ با افكار او آشنا شوند

دش گاو عصاري و قسمي ھر چھ امروزه بھ نام علم انجام میگیرد نوعي گر((بیكن، كھ دریافتھ بود 
  ، چنین ))آشفتگي جاوداني است كھ بھ ھمان جاي اول ختم میشود
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  :نوسازي نتیجھ گرفت((صفحھ عنوان كتاب : سیمون وان د پاسھ

و آن این بود كھ ھمھ چیزھا را از نو بر اساس نقشھ بھتري بیازماید، كلیھ ... تنھا یك راه باقي مانده بود
بھ عالوه، چون ... لومات بشري را از نو بسازد، آنھا را بر پایھاي درست بگذارد،علوم و صنایع و ھمھ مع

تصمیم گرفت ھر اندازه از .... نمیدانست پس از چھ مدتي این خیاالت بھ مغز كسي خطور خواھد كرد
 تا پس از مرگ الاقل طرحي از آنچھ در نظر داشتھ است... مطالب خود را كھ تكمیل كرده است انتشار دھد

  . ھر بلند پروازي دیگري با مقایسھ با آنچھ وي در نظر داشت در نظرش بیمایھ میآمد.... باقي بگذارد

بیكن ھمھ این طرح را بھ جیمز اول ھدیھ كرد، ضمنا از اینكھ وقتي را كھ صرف این عمل كرده است از 
نتیجھ ((ي كرد كھ پوزش خواست، ولي اظھار امیدوار)) دزدیده است((اوقات مخصوص بھ كارھاي جیمز 

جیمز . و اتفاقا ھمینطور ھم شد)) این كار نام پادشاه را جاوداني و عصر او را پرافتخار خواھد ساخت
اگر امكان داشت كھ این پادشاه از لحاظ مالي بھ نقشھ بیكن كمك كند، چھ ; مردي دانشمند و با حسن نیت بود

، راجر بیكن اثر خود موسوم بھ كتاب اكبر ١٢۶٨ چھار قرن پیش از آن، در. پیشرفتھایي كھ حاصل نمیشد
اینك ھمنام . را بھ پاپ كلمنس چھارم تقدیم كرده و از وي خواستھ بود كھ در راه توسعھ علم بھ او كمك كند

او نیز از پادشاه خویش تقاضا كرد، جھت منافع مادي و معنوي نوع بشر، بھ متشكل ساختن تحقیقات علمي 
یعني تروا، ترایانوس، ھادریانوس، آنتونینوس  ))فیلسوفپادشاھان ((سپس . پردازدو یك شكل كردن نتایج ب

پیوس، و ماركوس آورلیوس را، كھ مدت یك قرن امپراطوري روم را بخوبي اداره كرده بودند، بھ یاد 
آیا بیكن بھ خاطر نیاز بھ كمك مالي دولت بود كھ دایما، و بھ طرزي كھ منجر بھ خرابي . جیمز اول آورد

اري كرد بیكن در مقدمھ دیگري از خواننده میخواھد كھ علوم آن زمان را كار خود او شد، از پادشاه طرفد
  : پر از خطا و بھ طرزي شرمآور بدون تحرك و پیشرفت بداند، زیرا
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افرادي كھ از حیث استعداد و ھوش ; در قرنھاي متمادي، افكار بزرگ بزور از مسیر خویش رانده شدھاند
ثیت خود، مجبور شدھاند كھ در برابر قضاوت زمان و مردم سر باالتر از عوام بودھاند، بھ خاطر حفظ حی

تسلیم فرود آورند، و بدین ترتیب اگر تفكراتي عالي در جایي صورت گرفت، فورا بر اثر عقاید عوام 
  . بینتیجھ ماند

سپس بیكن براي ارضاي دانشمندان علوماالھي، كھ بر روحیھ مردم و پادشاه تسلط داشتند، بھ خوانندگان 
معني اثر او را در حدود وظیفھاي كھ نسبت بھ موضوعات آسماني داشتھ است محدود ((خود ھشدار داد كھ 

: ي بحث كند، و گفتھ استآنگاه تذكر داده است كھ قصد نداشتھ درباره ھیچ مطلب یا عقیده مذھب.)) كنند
زیرا سعي من ... این اثري كھ تقدیم میكنم عقیدھاي نیست كھ باید داشت، بلكھ كاري است كھ باید انجام داد((

.)) در این نیست كھ فرقھ یا اصلي تازه بیاورم، بلكھ ھدفم استفاده رساندن بھ بشر و افزودن قدرت اوست
د و در این كار بھ او بپیوندند، و اظھار امیدواري كرده است كھ بیكن از دیگران خواستھ است كھ پیش بیاین

  . نسلھاي آینده آن را ادامھ دھند

نخست آنكھ ھمھ علوم موجود یا : بیكن در آگاھینامھ آمرانھاي برنامھ این كار دشوار را چنین طرح كرد
. ا مشخص خواھد ساختھاي تحقیق ھر كدام ر مطلوب را از سرنو طبقھبندي خواھد كرد و مسائل و زمینھ

وي این كار را در كتاب پیشرفت دانش، كھ آن را جھت اطالع كشورھاي اروپایي بھ زبان التیني ترجمھ 
براي استفاده كاملتر ((دوم آنكھ نقایص منطق معاصر را بررسي خواھد كرد و راه دیگري ; كرد، انجام داد
طو در رساالت خود راجع بھ منطق نوشتھ و خواھد یافت، زیرا بھ عقیده او آنچھ ارس)) از خود بشري

بیكن با نوشتن كتاب ارغنوننو بھ این ھدف تحقق بخشید . مجموعا بھ ارغنون موسوم است كامل نیست
ھاي عالم از جغرافیا و فیزیك تا زیستشناسي را بھ رشتھ  ھمھ پدیده)) تاریخ طبیعي((سوم آنكھ ; )١۶٢٠(

ھایي از تحقیق علمي را طبق روش جدید خود بھ دست خواھد  نھچھارم آنكھ نمو; تحریر در خواھد آورد
ششم آنكھ بیان ; پنجم آنكھ حقایقي را كھ خود او كشف كرده است تحت عنوان پیشروان شرح خواھد داد; داد

خواھد كرد كھ فلسفھاي كھ بدینترتیب از تعقیب علوم حاصل خواھد شد چگونھ تكامل خواھد یافت و مورد 
تكمیل قسمت آخر از قدرت من خارج و بیش از حد ((د گرفت، ولي خاطرنشان ساخت كھ قبول قرار خواھ
ما كھ امروزه در اقیانوس علوم و تخصصھا فرو میرویم و نفسنفس میزنیم، قصد بیكن .)) انتظار من است

و اھمیت ولي علم در آن زمان بھ این اندازه عظیم و دقیق نبود، ; را امري ناشي از غرور بسیار او میدانیم
  . كارھایي كھ او انجام داده است انسان را بھ این خیال میاندازد كھ وي باید بھ ھمھ امور پرداختھ باشد

، مقصود او این نبود كھ ))علم را سراسر بھ منزلھ والیت خود میدانم((ھنگامي كھ بیكن بھ سسیل گفت كھ 
بھ منظور )) از روي صخرھاي((علوم را  ھمھ علوم را با جزئیات آنھا میداند، بلكھ میخواست بگوید كھ

او فلسفھ را مثل یك لرد ((ویلیام ھاروي درباره بیكن گفتھ است كھ . تنظیم و تشویق آنھا نظاره میكند
  . این نكتھ درست است، و او نقشھ فلسفھ را مثل سرداري با شكوه میكشید.)) چانسلر مینوشت

وي عقاید خود را با . ذھن و وسعت فكر بیكن پي ببریمبا مطالعھ كتاب پیشرفت دانش میتوانیم بھ حدت 
از سر و صدایي كھ رامشگران ضمن كوك كردن ((حجبي غیرعادي ابراز میدارد و میگوید كھ نظریات او 

ولي در ھمینجاست كھ افكار و عقاید مخصوص بھ خود را )): ابزارھاي خود بھ راه میاندازند بھتر نیست
ھاي علوم و  ھا، بافتھاي زیستشناسي و موزه ھا، آزمایشگاه میخواھد كھ كتابخانھوي در اینجا . اظھار میدارد

مبالغ بیشتري در راه آزمایشھاي علمي صرف ; حقوق معلمان و محققان باال برود; صنایع افزایش یابند
ھاي اروپا ھمكاري بیشتر و بھتري برقرار گردد، و ھر كدام در رشتھ مخصوص كار  میان دانشگاه; شود

بیكن، ضمن پرستش علوم، سایر موضوعات را از نظر دور نمیدارد، چنانكھ از تحصیالت آزاد و . نندك
عمومي، كھ شامل ادبیات و فلسفھ باشد، دفاع میكند و آنھا را وسایل الزم براي داوري عاقالنھ ھدفھا و 

ھا و حدود  كند، زمینھوي میكوشد كھ علوم را بھ طرزي منطقي طبقھبندي . ھمراھي با اصالح علمي میداند
بسیاري از . آنھا را مشخص سازد، و ھر كدام را براي حل معماھایي كھ مستلزم تحقیقند بھ كار برد

خواستھاي او بھ وسیلھ علوم برآورده شدھاند، مانند ضبط یادداشتھاي بالیني بھ طرزي بھتر، تمدید حیات 
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بیكن حتي . ، و اصالح روانشناسي اجتماعي))ھاي رواني پدیده((بھ وسیلھ طب پیشگیري، امتحان دقیق 
  . پیشبیني كرده بود كھ در عصر ما مطالعاتي درباره فن موفقیت صورت خواھد گرفت

  . عبارت از كوششي بود بھ منظور تنظیم یك روش علمي جدید)) نوسازي عظیم((قسمت دوم و جسورانھتر 

تصویب كرده بود، ولي جنبھ مھم منطق او روش ارسطو استقرا را پذیرفتھ و گاھي نیز بھ كار بردن آن را 
بیكن احساس میكرد كھ منطق قدیمي، در نتیجھ تكیھ كردن بر . اصل موضوعي، و كمال مطلوبش قیاس بود

ولي ارغنون نو او دستگاه و روش . جنبھ نظري و عدم توجھ بھ مشاھده علمي باعث ركود علم شده است
قرایي طبیعت از طریق مشاھده و آزمایش كتاب او نیز اگر چھ مطالعھ است; تازھاي از فكر بدست میداد

ناتمام ماند، با ھمھ نقایصي كھ دارد، مھمترین اثر فلسفي انگلستان است و نخستین دعوت صریح بھ عصر 
ھاي آن چنان روشن و پرمغزند كھ  و با آنكھ بھ زبان التیني نوشتھ شده است، جملھ; خرد بھ شمار میرود

  . زمره كلمات قصار محسوب میشوندنیمي از آن در 

نخستین سطرھاي آن مشتمل بر فلسفھ فشردھاي بود كھ انقالب استقرایي را اعالم میداشت، انقالب صنعتي 
  : بیكن گفتھ است. و كلید علوم تجربي را بھ دست ھابز و الك و میل و سپنسر میداد. را پیشبیني میكرد

اندازه میتواند عمل كند و بفھمد كھ درباره مسیر طبیعت از راه بشر، كھ خادم و مفسر طبیعت است، فقط آن 
علم بشر و قدرت . ... غیر از این، نھ چیزي میداند و نھ كاري میتواند بكند. عمل و فكر مشاھده كرده است

براي فرمان دادن . تاثیر مطلوب صورت نمیگیرد. زیرا جایي كھ مسیر معلوم نباشد. بشر مالزم یكدیگرند
  . كردت باید از طبیعت اطاعت بھ طبیع

ھمچنانكھ دكارت ھفده سال بعد در گفتار در روش پیشنھاد كرد كھ باید فلسفھ را با تردید كردن در ھمھ چیز 
: را خواھان بود و میگفت)) تصفیھ عقل((ازي شروع كنیم، بیكن نیز بھ عنوان نخستین قدم در راه نوس

علوم انساني بھ صورت كنوني توده مخلوط و ھضم نشدھاي است كھ از مقدار زیادي زودباوري، اتفاق، ((
بنابراین باید از ھمان قدم .)) و ھمچنین عقاید كودكانھاي كھ در آغاز در ما جایگزین شده تشكیل یافتھ است

میتوانیم از ھمھ تصدیقات بالتصور، تمایالت و تنفرھاي بیجا، فرضھا، و  اول فكر خود را تا آنجا كھ
ھاي  یعني توھمات و سفسطھ)) بتھا((باید ; باید حتي از افالطون و ارسطو كناره بگیریم; ھا پاك كنیم نظریھ

از معمول را، كھ ناشي از خصوصیات عجیب ما در داوري یا مولود عقاید و اصول باستاني اجتماع مایند، 
  . ھاي منطقي و گفتن مزخرفات درباره افكار مبھم احتراز كنیم باید از ھمھ حقھ; ذھن خود بیرون بریزیم

باید كلیھ آن روشھاي فلسفي قیاسي را كھ منظور از آنھا گرفتن ھزارگونھ نتیجھ ابدي از چند قضیھ بدیھي و 
رد، در كارھا ھر چھ از این كاله در علم كاله جادوگري وجود ندا. تعدادي اصول است پشت سر بگذاریم

)) شمردن ساده((ولي نھ فقط با مشاھده سرسري و ; برمي داریم باید بامشاھده یا تجربھ در آن بگذاریم
بنابر این، بیكن، كھ او را بھ ندانستن روش درست علم متھم میكنند، . معلومات، بلكھ با تجربھ و آزمایش

  : روش واقعي علم جدید را چنین شرح میدھد

و بھ . ، سپس بھ وسیلھ شمع راه را نشان میدھد[یا فرضیھ]روش حقیقي تجربھ نخست شمع را روشن میكند 
بھ دست [ نتایج موقتي]و از آن اصل موضوعھایي .... آزمایشي كھ بطور شایستھ منظم شده باشد میپردازد

  . آزمایش باید داوري كند فقط.... میدھد، و از این اصل موضوعھاي مسلم شده آزمایشھاي تازھاي میكند

ھا خستھ شده بود، زیرا بھ عقیده او آنھا از سنت، تمایالت و تنفرھاي بیجھت، یا میل  اما بیكن از فرضیھ
وي این رویھ را دوست نداشت كھ شخص . بھ میان میآید)) بتھا((منبعث شدھاند، و در واقع ھمان قضیھ 

د كنندھاي را برگزیند و دلیل مخالف را تحریف كند یا نادیده دانستھ یا ندانستھ از راه تجربھ معلومات تایی
براي اجتناب از این اشتباه، بیكن روش استقرایي دشواري پیشنھاد میكند كھ عبارت است از . بگیرد

گردآوري ھمھ حقایق مربوط بھ یك مسئلھ، و تحلیل و مقایسھ و طبقھبندي و بھ ھم پیوستن آنھا، بھ كار 
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ھا یكي پس از دیگري، تا آنكھ  ، و دور انداختن تدریجي فرضیھ))استثنا و رد كردنشیوه درست ((بردن 
باعث تسلط )) صورت((آگاھي بر . یا قانون و جوھري كھ زمینھ یك پدیده است آشكار شود)) صورت((

  . تدریجي بر وقایع میشود، و علم بتدریج محیط و احتماال بشر را عوض خواھد كرد

ھ ھدف غایي ھمین است كھ روش علمي در راه تحلیل شدید و تجدید سیرت بشري بیكن چنین میپنداشت ك
وي خواھان مطالعھ غرایز و احساسات است، و نسبت آنھا را بھ فكر ما نظیر نسبت . بھ كار برده شود

ولي مخصوصا در اینجا دشواري فقط در جستجوي علم نیست، بلكھ در انتقال آن . بادھا بھ دریا میداند
ر حاضر باشیم كھ افراد متفكر را بھ آموزگاري بگماریم و بھ آنان پاداش و افتخار بدھیم، بشر را اگ. است

بیكن یسوعیھا را مربیان خوبي میداند و میگوید . میتوانیم با تعلیم و تربیتي عاري از خرافات عوض كنیم
نمایش دادن درام را در  گذشتھ از این، از جزوھنویسي انتقاد میكند،.)) اي كاش آنھا طرف ما بودند((

علم و . ھاي مدارس گنجانیده شوند مدارس قبول دارد، و توصیھ میكند كھ درسھاي علمي بیشتري در برنامھ
تربیتي كھ بدین ترتیب حاصل آید، مانند آنچھ در آتالنتیس نو دیده میشود، وسیلھ و دستافزار نخواھد بود، 

در این مسابقھ، ھمھ چیز خود : ((لر جسور در پایان مینویسدلرد چانس. بلكھ راھنما و ھدف دولت خواھد شد

  فلسفھ یك دولتمرد -V.)) را در گروه پیروزي صنعت بر طبیعت میگذارم

در اینجا احساس میكنیم كھ فكري نیرومند وجود دارد مردي یك تنھ در یك قرن، كھ ھم در فلسفھ و ھم در 
وف درباره سیاست چھ میاندیشید، و این سیاستمدار جالب است كھ بدانیم این فیلس. سیاست متبحر است

  . راجع بھ فلسفھ چھ عقایدي داشت

بیكن در فلسفھ روشي نداشت، و جز در منطق ھیچ یك از افكار خود را بھ طور منظم بھ رشتھ تحریر در 
  . نیاورد

سیر افكار او روشن است، ولي شكل آن مردي را نشان میدھد كھ مجبور بوده است براي رسیدگي بھ 
دعوایي، یا براي مبارزه در پارلمنت، یا نصیحت كردن پادشاھي تعلیمناپذیر، مكرر از محیط آرام فلسفھ 

  . بیرون بیاید

و  ١۶١٢و  ١۵٩٧(، شامل مقاالت بنابراین مجبوریم عقاید او را از مالحظات اتفاقي و قطعات ادبي او
بیكن با غروري كھ مخصوص نویسندگان است، ضمن تقدیم این مقاالت بھ باكینگم، چنین . ، دریابیم)١۶٢۵
ھایش بھ  سبك او در نامھ.)) فكر میكنم كھ این اثر تا زماني كھ كتاب وجود دارد، دوام كند: ((نوشت

ھاي پیچیده و  من از نوشتھ: ((نش چنین اعتراف میكرداندازھاي پر از صنایع لفظي و پیچیده است كھ ز
وي در نوشتن مقاالت زحمت بیشتري كشید، قلم خود را بھ صراحت .)) مرموز او چیزي درك نمیكنم

عادت داد، و چنان قدرت انشا و تعبیري بھم رسانید كھ در نثر انگلیسي فقط چند صفحھاي قادر است با 
مثل این است كھ . الب با تشبیھات درخشان و كمال صورت، رقابت كندھاي او، از لحاظ ایراد مط نوشتھ

  . تاسیت فیلسوف شده و كوشیده است كھ مطالب خود را بھ طرزي روشن بنویسد

; وي دانش مابعدالطبیعھ را بھ اھل رازوري یا اشخاص عجول وا میگذارد. حكمت بیكن جھانبینانھ است
اما گاھي بھ نظر میرسد كھ وارد مبحث . بھ كل میپرداختحتي حس جاھطلبي فراوان او بندرت از جز 

چیزي جز افراد جداگانھاي كھ )) در طبیعت حقیقتا: ((فلسفھ مادي و جبري میشود، زیرا در جایي میگوید
تجسس در طبیعت ھنگامي بھترین ((و .)) اعمالي انفرادي طبق قانون معیني انجام میدھند وجود ندارد

در اینجا شاید بھ )) طبیعت((ولي .)) كھ با فیزیك آغاز و بھ ریاضیات ختم شود نتیجھ را بھ بار میآورد
بیكن فیلسوفان شكاك قبل از سقراط را بر افالطون و ارسطو . معناي جھان خارجي استعمال شده باشد

ولي در اینجا میان جسم و روح اختالف شدیدي . ترجیح میداد و از فلسفھ مادي دموكریتوس تمجید میكرد
ھاي برگسون را در باب عقل  اندیشھ)) ماتریالیست معتقد بھ نقش ساختمان تن((و بھ عنوان . یل میشودقا

قوه ادراك بشر در نتیجھ مشاھده آنچھ در ھنرھاي مكانیكي انجام میگیرد خراب : ((پیشبیني میكند و میگوید
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بیكن .)) اني اشیا روي میدھدو بدین ترتیب بشر تصور میكند كھ چیزي شبیھ بھ آن در طبیعت جھ... میشود
  . زیستشناسي ماشیني دكارت را پیش از او رد میكند

حاضرم قبول كنم كھ : ((میدھد، و میگوید)) چاشني((بیكن با ابھامي احتیاطآمیز فلسفھ خود را با مذھب 
.)) ستھاي مربوط بھ عیسي و اساطیر تلمود درستند، ولي نگویم كھ بدن این جھان بدون روح ا ھمھ افسانھ

تجزیھ و تحلیل او از علل، . وي الحاد را با عبارات مشھوري كھ دوبار تكرار كرده است توضیح میدھد
  : الحاد موضوع این جلد را روشن میكند

زیرا ھر اختالف عمدھاي باعث افزایش ; علل الحاد را در اختالف مذاھب و آن ھم در تنوع آنھا باید جست
علت دیگر، رسوایي كشیشان است، . الفات بسیار بھ الحاد میانجامدولي اخت. تعصب ھر دو طرف میشود
زیرا محنتھا و ; خصوصا آنكھ با صلح و ترقي مالزم باشند. ھاي فرھنگي است علت دیگر، پیش آمدن دوره

  . مصیبتھا مردم را بیشتر بھ مذھب متمایل میكنند

طبق گفتھ راولي، كشیش .)) شود ھر علمي باید بھ وسیلھ مذھب محدود((بیكن بھ صراحت میگوید كھ 
با وجود .)) ھرگاه از سالمتي برخوردار بود، اغلب در مراسم كلیسا شركت میكرد((مخصوص او، بیكن 

این، او نیز مانند سلف بزرگ خود، ویلیام آكمي، میان حقیقت در حكمت االھي و حقیقت در فلسفھ فرق 
شند كھ آنھا را علم و فلسفھ نپذیرند، ولي فلسفھ فقط در مذاھب ممكن است عقایدي وجود داشتھ با: میگذاشت

باید متكي بر عقل باشد، و علم باید در جستجوي توضیحات و تعبیرات غیر روحاني بر حسب قانون 
  . فیزیكي علت و معلول باشد

بیكن با وجود عالقھ شدیدي كھ بھ علم داشت آن را تابع اخالق میدانست، و میگفت كھ اگر ادامھ علم 
خوبي از ھمھ : ((ھمچنین اظھار میداشت. من ھیچ نیكوكاري نباشد، بشریت از آن سودي نخواھد بردمتض

اما ھنگامي كھ از محسنات مسیحیت سخن میگوید، شوق و ذوق او .)) فضایل و بزرگیھاي روح بھتر است
كھ كامال خوبند  باید در خوبي راه اعتدال در پیش گرفت، زیرا ممكن است بدكاران از كساني. كاھش مییابد

عشق جنون است و ازدواج . اندكي تقیھ براي موفقیت الزم است، ولو بھ سود تمدن نباشد. سو استفاده كنند
. ... كسي كھ زن و بچھ دارد، بھ بخت و اقبال گروگان میسپرد، زیرا آنان مانع اقدامات بزرگند. ((قید

بیكن .)) ند، از مردان عزب یا بیفرزند ناشي شدھاندبھترین كارھا، و آنھایي كھ بیش از بھ نفع جامعھ بودھا
زندگي مجرد بھ حال كشیشان : ((مانند الیزابت و گرگوریوس ھفتم موافق تجرد كشیشان است و میگوید

 .))میپاشندمفیدتر است، زیرا موسسات خیریھ، ھنگامي كھ باید حوضي را پر كنند، بندرت بر زمین آب 
دوستي از .) بھ عالقھ او بھ استعاره و ایجاز، كھ از خصوصیات نژاد آنگلوساكسون است، توجھ كنید(

  . عشق بھتر است، و مردان متاھل یاران پایداري نیستند

فداي جاھطلبي كرده است، و  بیكن از عشق و ازدواج بھ طرزي سخن میراند كھ گویي احساسات لطیف را
  . میتوانستھ است كشوري را بھتر از خانھ خود اداره كند

وي شجاعت آن را داشت كھ از . در فلسفھ سیاسي او، اوضاع و احوال بیش از اصل كلي اھمیت دارد
ماكیاولي تعریف كند، و بھ صراحت میگفت كھ دولتھا خود الزامي در پذیرفتن آن قواعد اخالقي كھ بھ 

وي مانند نیچھ عقیده داشت كھ یك جنگ خوب باعث توجیھ ھر علتي میشود، و . ردم گوشزد میكنند ندارندم
عقیده بعضي از استادان الھیات را نباید قبول داشت كھ میگویند تنھا در موردي بدرستي میتوان : ((میگفت

براي )) و شرافتمندانھیك جنگ منصفانھ ((در ھر صورت، .)) جنگید كھ صدمھ یا تحریكي در كار باشد
بھ خاطر امپراطوري و عظمت، كامال الزم است كھ ملتي خدمت نظامي را . ((تھذیب ملتي الزم است

.)) داشتن یك نیروي دریایي مقتدر ضامن احترام ھمسایگي است.)) ((افتخار و پیشھ عمده خود بداند
ھیگري، و در اواسط عمر آن علم در جواني یك كشور روح سپا.)) تسلط بر دریاھا خالصھ سلطنت است((

و در كھولت یك كشور، اقدامات تجاري و ; زودتر نشو و نما میكند، سپس ھر دو آنھا تا مدتي پیش میروند
شھرنشینان جنگجویان خوبي نیستند، كشاورزان بھترند، و خرده مالكان از .)) بازرگانان پیشرفت میكنند
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را محكوم میكند، زیرا این عمل باعث تقلیل  چینھكشير، از اینجاست كھ بیكن، مانند مو. ھر دو بھتر
  : ھمچنین تمركز ثروت را علت عمده آشوب و شورش میداند و میگوید. مالكان اراضي میشود

وسیلھ شده است آن علت مادي را كھ فقر و فاقھ است  نخستین وسیلھ جلوگیري از آنھا این است كھ بھ ھر
و براي این منظور باید باب تجارت را مفتوح كرد، امور بازرگاني را متعادل ساخت، ... از بین ببریم،

ھاي شخصي از افراط و تفریط  صنایع را بھ پیش برد، تنبلي را از میان برداشت، با قوانین تھدید ھزینھ
زمین كوشید، قیمتھاي اشیاي قابل فروش را تعدیل كرد، ھمھ آنكھ باید سیاستي  جلوگیري كرد، در اصالح

پول مثل كود است، و . ... ھا و پولھاي كشور در دست عدھاي معدود جمع نشوند بھ كار برد كھ گنجینھ
  . وقتي قابل استفاده است كھ گسترده شود

بازرگانان بیسواد و متعصب یا عمال آنھا بیكن بھ پارلمنت اعتقاد نداشت و آن را مركب از مالكان یا 
بیكن، با مالحظھ احزاب طمعكار و . میدانست، و در مقایسھ با آنھا جیمز اول را مطلعتر و رحیمتر میشمرد

او نیز، مانند معاصر خود ریشلیو، . اعتقادات تند، حتي استبداد فرضي این پادشاه را مفیدتر میدانست
اطاعت اشراف بزرگ را از مقام سلطنت بھ منزلھ قدم الزمي در تكامل  تمركز قدرت را در دست پادشاه و

. حكومت منظم میدانست و مانند ولتر، تربیت كردن یك فرد را آسانتر از تربیت كردن یك جمعیت میشمرد
ثروت عظیم خودش باعث ناراحتي او نمیشد، و جیمز ھم با كمال سرسختي سرگرم اسراف، جمع مالیات، 

  . و حفظ صلح بود

حرفھاي آنان : ((میسازند انتقاد میكرد و میگفت)) قوانین خیالي براي كشورھا((كھ )) فیلسوفاني((بیكن از 
ولي در اواخر عمر در صدد برآمد كھ جامعھاي را .)) ھاست كھ بھ علت بلندي، نور كمي میدھند مثل ستاره

در آن وقت . پیا اثر مور را خوانده بودوي بدون تردید یوتو. كھ بشر طبق نظر او باید زندگي كند نشان دھد
بیكن آتالنتیس نو را بھ  ١۶٢۴در سال .كامپانال كتاب خود موسوم بھ شھر خورشید را منتشر كرده بود

از پرو، كھ مدت یك سال تمام در آنجا مقیم بودم، بھ سوي : ((رشتھ تحریر در آورد و در آن چنین نوشت
سپس درباره آسایشي طوالني و آذوقھاي كھ بھ پایان .)) وردیمچین و ژاپن از طریق دریاي جنوب روي آ

میرسید، جزیرھاي خدایي، و زندگي مردمي كھ در كمال خوشبختي تحت قوانیني كھ سلیمان براي آنان 
این قوم بھ جاي پارلمنت تعدادي رصدخانھ، كتابخانھ، باغ نباتات، و باغ . وضع كرده بود مطالبي نوشت

ھا جمعي دانشمند، عالم اقتصاد، متخصص فني، فیزیكدان، روانشناس، و فیلسوف وحش داشتند كھ در آن
پس از آنكھ بھ این عده فرصت مساوي براي تعلیم یافتن داده شد، آنھا را با آزمایشھاي . كار میكردند

بھ كار اداره كردن ) بدون انتخابات(انتخاب كردند، و سپس آنان را ) طبق كتاب جمھور افالطون(مساوي 
یكي از اینان بھ وحشیان . كشور یا، بھ عبارت دیگر، بھ كار تسلط یافتن بر طبیعت بھ نفع مردم گماشتند

ھاي پنھاني چیزھا، توسعھ حدود تسلط  ھدف از موسسھ ما درك علل و انگیزه: ((اروپایي چنین میگوید
نوب اقیانوس كبیر قرار در این محیط نشاطانگیز كھ در ج.)) بشر، و انجام دادن ھرگونھ امور ممكن است

دارد، جادوگران سلیمان میكروسكوپ، دوربین نجومي، ساعتھاي خودكار، زیردریایي، اتومبیل و ھواپیما 
بھ كشف داروھاي بیھوشي، خواب مصنوعي، روشھاي بھداشت، و طوالني كردن عمر ; اختراع كردھاند

وردن نوعھاي تازه، تغییر جنس فلزات، و ھایي براي پیوند زدن گیاھان، بھ وجود آ و طریقھ; پرداختھاند
)) خانھ سلیمان((پارلمنت، كھ بھ نام . رساندن آھنگھاي موسیقي بھ نقاط دور دست بھ دست آوردھاند

موسوم است، با علم پیوستگي دارد و با ھمھ آالت و تشكیالت تحقیقي كھ بیكن از جیمز میخواست، بھ 
این كشور از تجارت خارجي اجتناب میكند و آن را . تعنوان سازوبرگ آن دولت، در آنجا موجود اس

بدین . و فقط علم نھ كاال داوري میكند. خود جزیره از لحاظ اقتصادي استقالل دارد. باعث جنگ میداند
ترتیب، این فیلسوف فروتن جانشین آن دولتمرد مغرور میشود، و ھمان كسي كھ جنگ را گاھي دارویي 

  . در اواخر عمر، در آرزوي بھشت صلح و آرامش است مقوي میدانست، در این ھنگام،

VI -  پرچمدار خرد  
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بیكن تا پایان عمر دست از كار برنداشت و، یك سال پیش از بازنشستگي خود، كتابي تحت عنوان تاریخ 
یعني شرحي روشن با نثري قوي ; سلطنت ھنري ھفتم نوشت و در آن نمونھاي از تاریخنویسي بھ دست داد

طرفانھ، و بھ طرزي این كتاب، عادالنھ و بی. و زیبا درباره موضوع منازعات، سیاستھا، و حوادث نگاشت
موثر، درباره سلطنتي كھ صورت شاعرانھ بدان داده نشده، بھ رشتھ تحریر درآمده، و اطالعاتي حقیقي در 

  . آن ذكر شده است

بیكن پس از این كتاب، رساالت متعددي انتشار داد، مانند بررسي بادھا، بررسي غلظت و دقت، بررسي 
جاي معین، فرزند، و : ن ھنگام داراي فراغتي غیر منتظره بودبیكن در ای. زندگي و مرگ، و مانند آنھا

دوستي نداشت، زیرا كساني كھ در ایام قدرت وي بھ منظور كسب جاه و مقام بھ دورش گرد آمده بودند 
  . اكنون در برابر آستانھ دیگري قرار داشتند

كار میكنند من كھ در  چھ رفقایي با شما: ((روزي از شخصي كھ طرف مكاتبھ خود او بود چنین پرسید
بیكن كھ میخواست بداند گوشت تا چھ مدتي در برف فاسد نخواھد شد، روزي .)) نھایت تنھایي بھ سر میبرم

سپس آن را كشت و بدنش را با برف انباشت، ولي خود او . سفر خود را در بھار قطع كرد تا مرغي بخرد
بیكن تصور میكرد كھ . ي بود، رفت و بستري شدناچار بھ خانھ لرد اروندل، كھ در آن حوال. سرما خورد

بسیار خوب ((بیماري او بزودي بھ پایان خواھد رسید، و بھ یكي از دوستانش نوشت كھ آن آزمایش 
درست است كھ او آن مرغ را از تباھي حفظ كرد، ولي جان خود را روي این كار .)) پیشرفت كرده است

در شصت و  ١۶٢۶آوریل  ٩سینھ گرفت، تا آنكھ در  وجودش از تب سوخت و گلویش از خلط. گذاشت
  . ھفت سالگي درگذشت و آن شمع فروزان ناگھان خاموش شد

مونتني عاقلتر، ولتر . نبود)) عاقلترین، تیزھوشترین، و رذلترین فرد((بیكن، چنانچھ پوپ میپنداشت، 
. دكار، و زودرنج میدانستنددشمنان بیكن او را مھربان، مد. تیزھوشتر، و ھنري ھشتم از او رذلتر بود

اگرچھ بیكن تا حد دنائت خودپسند بود و بھ اندازھاي بھ خود میبالید كھ خدایان را خشمگین میكرد، در ما 
نیز بھ اندازه كافي از این عیوب ھست و باید این نقایص او را، بھ سبب پرتوي كھ وجود او میافكند، نادیده 

اگر قرار باشد كھ خود را طوري . در بادبانھاي او محسوب میشدخودخواھي او بھ منزلھ بادي . بگیریم
  . ببینیم كھ در نظر دیگران جلوه میكنیم، فلج خواھیم شد

حدود مشاھده او عظیم بود، ولي حوزه تفكرش بھ . بیكن عالم نبود، بلكھ فیلسوف علم بھ شمار میآمد
وي اگر چھ در این زمینھ . نمیگذاشتاندازھاي وسیع بود كھ مجالي براي تحقیقات مخصوص او بھ جاي 

او ; بیكن از كاروان علم عصر خویش بھ مراتب عقبتر ماند. نیز كاركرد، نتیجھاي از آن بھ دست نیاورد
ھمچنین . فرضیھ كوپرنیك را در ھیئت رد كرد، اما دالیل مھمي راجع بھ رد نظریات او مطرح ساخت

ا وجود مالحظھ تاثیر خیال و فرضیھ و قیاس در تحقیقات بیكن، ب. توجھي بھ كپلر، گالیلھ، و نپر نداشت
پیشنھاد او بھ منظور گردآوري و طبقھبندي حقایق در نجوم . علمي، باز اھمیت آنھا را نادیده میگرفت

داراي اھمیت بود، و در این رشتھ مشاھده ستارگان و مالحظات ھزاران تن از شاگردان كوپرنیك 
ولي پیشنھاد بیكن . داد، و او از آنھا قیاسھایي انقالبي بھ عمل آورد) رنیككوپ(اطالعاتي استقرایي بھ او 

شباھت زیادي بھ روشھایي كھ در عصر او باعث كشف قوانین حركات سیارات، اقمار مشتري، قوه 
  . مغناطیسي زمین، و گردش خون شد، نداشت

ي پیش از او این روش را وي میدانست كھ عده زیاد; بیكن ادعایي در مورد كشف روش استقرا نداشت
، زیرا اشخاصي مانند راجر بیكن و پتروس ))ارسطو را برانداخت((وي نخستین كسي نبود كھ . داشتھاند
در قرون گذشتھ این كار را انجام داده بودند، و ارسطویي كھ مورد قبول آنھا نبود بھ [ پیر رامو]راموس 

و آزمایش را بھ كاربرده و پسندیده بود، بلكھ فیلسوف تغییر عقیده بیكن ھمان دانشمند یوناني نبود كھ استقرا 
آنچھ بیكن رد میكرد اشتباھات كساني بود كھ از حكمت یوناني بعضي نتایج . یافتھ اعراب و مدرسیھا بود

در ھر صورت، بیكن اروپاي دوره رنسانس را از توجھ و احترام زیاد بھ قدما . قرون وسطایي میگرفتند
  . باز داشت
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راجر بیكن نیز ھمین عقیده را داشتھ و كامپانال با ; نخستین كسي نبود كھ علم را باعث قدرت میدانست بیكن
شاید آن مرد سیاستمدار در ذكر فواید .)) قدرت ما متناسب با علم ماست: ((ھمان سبك پر مغز او گفتھ بود

را در مقابل علم )) محض((عملي علم، بھ طرزي كھ درخور نبود، مبالغھ كرده باشد، ولي ارزش علم 
بیكن مطالعھ ھدفھا و وسایل را . تشخیص داده است)) ثمرھا((را در برابر )) نور((و ارزش )) عملي((

ھاي بشري تغییري بھ وجود  الزم میدانست و از این نكتھ آگاه بود كھ یك قرن پر اختراع، اگر در انگیزه
شاید او عیوب اخالقي . تري بھ بار خواھد آوردنیاورد، مشكالتي را حل خواھد كرد، اما مشكالت بزرگ

خود را بھ صورت گردابي میدید كھ در نتیجھ پیشرفت علمي و بدون تاثیر آن در سیرت افراد ایجاد شده 
  . بود

پس از این ھمھ سخنان بھ این نتیجھ میرسیم كھ فرانسیس بیكن مقتدرترین و با نفوذترین متفكر دوره خود 
  . بود

البتھ شكسپیر از لحاظ قوه تخیل و ھنر ادبي از او برتر بود، ولي فكر بیكن مثل نورافكن، كھ در ھر گوشھ 
فضا تجسس كند، سراسر جھان را میپیمود، ھمھ ذوق و عالقھ نشاطانگیز دوره رنسانس، یعني ھیجان و 

وجود بیكن متمركز  غرور مردي مانند كریستوف كلمب كھ دیوانھوار بھ سوي دنیاي جدیدي میرفت، در
بدین : در اینجا بھ گفتھ این پرچمدار علم، كھ آغاز دورھاي جدید را اعالم میدارد، گوش دھید. شده بود

و با علم مدني بھ فلسفھ انساني ; ترتیب، این قسمت از دانش را كھ مربوط بھ علم مدني بود بھ پایان رساندم
اكنون كھ اندكي دست از كار كشیدھام . ور كلي بھ پایان رساندمو با فلسفھ انساني، فلسفھ را بھ ط; پایان دادم

و بھ آنچھ انجام دادھام مینگرم، این نوشتھ در نظر من، تا آنجا كھ فردي میتواند درباره كار خود داوري 
البتھ این ; كند، بھتر از سروصدایي كھ رامشگران ضمن كوك كردن سازھاي خود بھ راه میاندازند نیست

بنابر این، بھ . وش را خوش نمیآیند، ولي نشان میدھد كھ چرا بعدا این آھنگھا دلپذیر میشوندسروصداھا گ
ھنگامي اوضاع این . كوك كردن آالت نوازندھاي از ذوقھاي خود پرداختم كھ بھتر قادر بھ نواختن باشد

با مالحظھ ; مرحلھ خود را در آن میگذراند سومینھاي علمي  زمانھ را در برابر چشم میآورم كھ جنبھ
برتري و سرزندگي ھوشھاي این دوره، كمكھا و معلومات ارجمندي كھ از نویسندگان قدیمي بھ دست 

بھ بازشدن جھان در میآوریم، با توجھ بھ فن چاپ كھ كتاب را در دسترس فقیر و غني میگذارد، و با توجھ 
طبعا متقاعد .... نتیجھ دریانوردي كھ آزمایشھاي بسیار و مقدار زیادي تاریخ طبیعي فراھم آورده است
اما درباره .... میشوم كھ این دوره از روزگار بمراتب از عصر یونانیھا و رومیھا پیشتر خواھد رفت

ن را با انتقاد از آن خشنود سازد، باید این زحمتھایم، اگر زحمتي كشیده باشم، و اگر كسي خود یا دیگرا
; ))اگر میخواھي، مرا بزن، ولي فقط بھ حرفم گوش بده((; خواھش قدیمي و صبورانھ را از او بكنم

  . بگذارید عدھاي از آن زحمات انتقاد كنند، تا آن را مشاھده كنند و بسنجند

عالیترین شور عصر خود را ابراز  از آنجا كھ بیكن بھ منظور اصالح زندگي از طریق اشاعھ دانش
داشت، دانشمندان بعدا تحت نفوذ او قرار گرفتند و، نھ در نتیجھ روش او، بلكھ براثر روحیھ او دلگرم 

پس از قرنھا ركود فكري، مردي ظھور كرد كھ طعم تلخ حقیقت، و ھواي حیاتبخش جستن و یافتن . شدند
گروھي در آن عصر، مانند . و ترس تردید نشان دادرا دوست داشت، و نسبت بھ جھل عمیق، خرافات، 

در صورتي كھ بیكن اعالم ; دان، چنین میپنداشتند كھ جھان رو بھ تباھي میرود و بزودي متالشي خواھد شد
  . داشت كھ عصر او عنفوان جواني دنیایي است كھ پر از روح و نشاط است

نسھ، و آلمان، مردم ترجیح دادند كھ اختالفات در انگلستان، فرا. در ابتدا كسي بھ حرف او گوش نمیداد
ولي پس از تخفیف یافتن این اختالفات، كساني كھ تعصباتي ; مذھبي خود را با حكمیت اسلحھ حل كنند

داشتند، طبق روش بیكن، درصدد برآمدند تا تسلط بشر را نھ بر بشر، بلكھ بر اوضاع و اشكاالت زندگي 
  . بشري، توسعھ دھند

، )١۶۶٠(را براي پیشرفت علوم طبیعي بنیان نھادند )) انجمن سلطنتي لندن((گامي كھ انگلیسیھا ھن
. در آتالنتیس نو راه را بھ آنھا نشان داد)) مجلس سلیمان((فرانسیس بیكن را الھام دھنده آن دانستند شاید
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خود، كھ بنیان آن  فیلسوفان فرانسھ پس از نشر دایرھالمعارف. الیبنیتز بیكن را پدید آورنده فلسفھ دانست
دیدرو درباره دایرھالمعارف چنین . ، آن را بھ فرانسیس بیكن اھدا كردند)١٧۵١(عصر را تكان داد

اگر در این كار توفیق یافتیم، بیشتر مرھون بیكن، لردچانسلر، ھستیم كھ نقشھ یك فرھنگ عمومي :((نوشت
آن نابغھ خارقالعاده، در عصري . رح كردعلوم و فنون را در عصري كھ تقریبا در آن علم و ادبي نبود ط

آالمبر نیز / د.)) ھاي روز را نوشت، كتابي درباره آنچھ بایستي بدانند نگاشت كھ امكان نداشت تاریخ دانستھ
ھنگامي كھ . دانست)) بزرگترین، جامعترین، و فصیحترین، فیلسوف((در نھایت شوق و ذوق بیكن را 

تنویر افكار الھام گرفت، كنوانسیون آثار بیكن را بھ خرج دولت انتشار انقالب كبیر فرانسھ از ھمان نھضت 
طرز فكر انگلیسیھا از ھابز گرفتھ تا سپنسر بھ استثناي باركلي، وھیوم و طرفداران ھگل بھ طرز فكر . داد

تمایل او بھ تجسم جھان طبق مفھومات دمو كریتوس، ھابز را بھ ماتریالیسم متمایل . بیكن شباھت یافت
و تكیھ وي بر استقرا، الك را بھ روانشناسي تجربي متمایل كرد كھ در آن مطالعھ ذھن از متافیزیك ; اختس

با فلسفھ ھلوتیوس، در واداشتن )) ثمرھا((و )) وسایل آسایش((تاكید او در مورد ; رواني فارغ خواھد بود
نگلستان را براي انقالب صنعتي روحیھ بیكن بود كھ ا. بنتم بھ یكسان دانستن سودمندي و خیر، سھیم بود

  . آماده ساخت

وي مانند بعضي از جانشینانش . بنابراین میتوانیم فرانسیس بیكن را در سرلوحھ عصر خود قرار بدھیم
خود پرست نبود، و ھرگونھ اندیشھاي را كھ بھ مرحلھ تجربھ واقعي در نیامده بود، و ھر نتیجھاي را كھ 

فھم بشر نور صرف نیست، بلكھ تحت تاثیر : ((بیكن میگفت. نمیپذیرفتتمایالت در آن مدخلیت داشتند، 
اراده و احساسات قرار میگیرد و علومي از اینجا ناشي میشوند كھ میتوان آنھا را از علوم دلخواه آدمي 

بیكن خردي را ترجیح میداد كھ از .)) نامید، زیرا بشر چیزي را كھ مایل است درست باشد زودتر میپذیرد
ناشي شده باشند، و میگفت كھ از اتحاد نزدیك و خالصتري میان این دو نیرو، یعني آزمایشي و  حقایق

بیكن، مانند فیلسوفان قرن ھیجدھم، خرد را دشمن مذھب یا جانشین آن .)) عقالني، امید بسیار میتوان داشت
یث و منابع موثق را نمي اما اتكا بھ احاد. نمیدانست، بلكھ در فلسفھ و زندگي جایي براي ھر دو باز كرد

ھاي عوامانھ، تبیینات عقالني و  پذیرفت و، بھ جاي استنباطھاي احساساتي و مداخالت فوق طبیعي و افسانھ
وي براي ھر علمي پرچمي برافراشت و ھمھ متفكران قرون بعدي را بھ دور آن . طبیعي را قبول داشت

ھ او طالب آن بود، یعني تشكل كامل تحقیقات علمي خواه بیكن خواستھ باشد و خواه نھ، كاري ك. گرد آورد
و توسعھ و انتشار جھاني علم، نطفھ عمیقترین رویدادھاي ھیجانانگیز دوران جدید را در خود داشت، یعني 
این كھ مسیحیان، خواه كاتولیك و خواه پروتستان، مجبور شدند در مقابل گسترش و نیروي علم و فلسفھ بھ 

  . ن زمان تنھا مقدمھ آن درام بھ جھانیان اعالم شده بوددر آ. مبارزه پردازند

  فصل ھشتم 

  

  شورش بزرگ

١۶٢۵ -١۶۴٩  

I -  اقتصاد در حال تغییر  

صد و چھل و چھار سال پیش از آنكھ لویي شانزدھم كفاره گناھان اجداد خود را بدھد، انقالبي كھ تفوق 
پارلمنت را برقرار داشت و باعث اعدام پادشاھي شد، از كشمكش اقتصادي و رقابتھاي مذھبي بھ وجود 

  . آمد
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وپاي باختري تشكیالتي بود سلطنت در ار; فئودالیسم تشكیالتي بود كھ اساس آن بر كشاورزي قرار داشت
در انگلستان دو . كھ نقطھ اعتالي فئودالیسم بھ شمار میرفت و با اقتصاد مالك و زمین پیوستگي داشت

یكي تكامل طبقھ متوسط و بدون لقب بود كھ میان اعیان . تكامل اقتصادي باعث قطع این پیوستگي شدند
از اقدامات پادشاه، دربار، و قوانین مملكت، كھ بر این طبقھ . داراي لقب و خرده مالكان بھ وجود آمدند

طبق سنن قرون وسطي بود، اظھار نارضایتي میكرد، و كرسیھایي در مجلس عوام میخرید یا بھ تصرف 
اما خواھان حكومتي بود كھ تابع پارلمنت باشد و این پارلمنت نیز نظریات آن طبقھ را اجرا ; در میآورد

بانكداران، بازرگانان، صاحبان صنایع، وكالي (فزایش ثروت گروه بورژواتكامل دیگر عبارت از ا. كند
تقاضاي این طبقھ مبني بر داشتن نماینده در پارلمنت با قدرت اقتصادي آن . بود) دادگستري، و پزشكان

این عوامل انقالبي داراي عالیق مشتركي نبودند و فقط جھت جلوگیري از اقدامات مالكان . تناسب داشت
، درباریان متفرعن، و پادشاھي كھ وجود اشراف موروثي را براي نظم اقتصادي و سیاسي كشور نسبدار

  . الزم میدانست با یكدیگر ھمكاري میكردند

اقتصاد انگلستان سال بھ سال نقطھ اتكا و اساس خود را از زمین غیر منقول بھ پول و دارایي منقول تغییر 
  . میداد

بھ  ١۶٢٠و در ; )١٩۵٨بر حسب پول امریكا(دالر  ٣٠٠بھ [ فلز]برنج ، یك كارخانھ ١۵۴٠پیش از سال 
ھاي زیادي بھ كار رفتھ و باعث  ، سرمایھ١۶۵٠تا سال . دالر سرمایھگذاري احتیاج داشت ٠٠٠،١٢۵

ھاي توپریزي در  ھاي كاغذسازي در دارتفورد، كارخانھ ھاي زاج سفید در یوركشر، كارخانھ ایجاد كارخانھ
فقط از  ١۵۵٠در سال . معادن عمیق جھت ذغالسنگ، مس، قلع، آھن، و سرب شده بود برندلي، و حفر

از چند معدن  ١۶۴٠در سال ; تن در سال استخراج میكردند٣٠٠تعداد محدودي از معادن انگلستان بیش از 
صنعتگراني كھ با فلز سروكار داشتند بھ استخراج فلزات و . تن استخراج میشد ٠٠٠،٢٠ھركدام بیش از 

ھایي  تشكیالت نساجي موادي را كھ بھ كارگاه. صنایع فلز كاري متكي بودند كھ در دست سرمایھداران بود
ھمچنین بھ بافندگان و دوزندگاني كھ در ھزاران خانھ در . كارگر داشتند ١٠٠٠تا ۵٠٠میسپرد كھ بیش از 

ت سرمایھداران در مورد تبدیل كشاورزي نیز از اقداما. شھرھا و روستاھا پراكنده بودند سفارشھایي میداد
سرمایھداران اراضي وسیعي را میخریدند و دور آنھا را چینھكشي میكردند تا براي : و تولید بركنار نماند

 ١۶۴٠و  ١۶١٠بین سالھاي . ھاي داخلي و خارجي پشم تھیھ كنند مردم شھرھا گوشت، و براي كارخانھ
  . تجارت خارجي انگلستان ده برابر شد

طي نیمھ اول . ((در تاریخ انگلستان سابقھ نداشت كھ شكاف میان غني و فقیر تا این اندازه عمیق شده باشد
قرن ھفدھم، مزد كارگران بھ آخرین درجھ تنزل یافت، زیرا در اثناي آنكھ بھاي مواد غذایي رو بھ افزایش 

دستمزد واقعي  ١٣٨٠دود سال را پایھ قرار دھیم، در ح ١٠٠اگر .)) بود، دستمزد رو بھ نقصان داشت
، و در عصر چارلز ٢٠٠، در عصر الیزابت ٣٧٠برابر با  ١۴٨٠، در سال ٣٠٠نجاران در انگلستان 

بیكاري بھ اندازھاي شدید  ١۶٣۴در سال . بود، یعني بھ كمترین حد ظرف چھارصد سال رسید ١٢٠اول 
تازگي احداث شده بود، صادر كرد، زیرا بود كھ چارلز دستور تخریب یك كارخانھ ماشین چوببري را، كھ ب

جنگ با فرانسھ موجب افزایش مالیات، جنگ در . ایجاد این كارخانھ باعث طرد عده زیادي ارھكش میشد
سبب باال رفتن قیمتھا تا حد  ١٣٢٩١۶٣٠فرانسھ باعث خرابي تجارت خارجي، و محصول بد در سالھاي 

قتصاد، ضمن گسترش خود، بحرانھایي بھ وجود ا ١۶٣٨و ١۶٢٩١۶٣٢دوره قحطي شد، و در سالھاي 
ھاي انگلیسي را بھ امریكا راندند و  ھمھ این عوامل بھ اضافھ كشمكش مذھبي، بسیاري از خانواده. آورد

  . انگلستان را در جنگي داخلي كھ قیافھ و سرنوشت آن ملت را تغییر میداد غوطھور ساختند

نواحي شمالي انگلستان . برسر اصول اخالقي در آمد جنگ طبقاتي نیز بھ صورت جنگ محلي و مبارزه
لندن و نواحي ; براي كشاورزي مناسب بودند و اكثر ساكنان آن پنھاني از مذھب كاتولیك پیروي میكردند

طبقھ جدید پیشھور، ضمن آنكھ بھ انحصارات خود و حقوق . جنوبي بیشتر صنعتي و پروتستان بودند
ستگي داشت، خواھان اقتصاد آزادي بود كھ در آن دستمزدھا و قیمتھا با گمركي كھ حافظ منافع آن بود دلب

عرضھ شدن كار و كاال تعیین شود، ھیچگونھ نظارت فئودالي یا دولتي بر تولید و توزیع و سود و دارایي 
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ا و بارونھ. در میان نباشد، و مرابحھ و اقدامات بازرگاني و سرمایھگذاري مذموم و ناپسندیده بھ شمار نیایند
نظارت دولت بر ). مرسوم در دوره فئودالیسم(كشاورزان آنان تابع تعھدات متقابل و مسئولیت دستھجمعي 

این عده، بھ انضمام طبقھ متوسط و . دستمزدھا و قیمتھا، و منظم شدن شرایط استخدام و بھره برداري بودند
ھا یا  بر روي مطالبات و ماالالجاره دولت، احساس میكردند كھ دارایي خودشان، در نتیجھ تاثیر تورم پولي

از این لحاظ، بھ آن عده از وكالي دادگستري كھ در اداره . مالیاتھا، در معرض خطر قرار گرفتھ است
امور سھم مھمي داشتند، و بھ بازرگاناني كھ بر شھرھا مسلط بودند، بھ چشم حقارت مینگریستند و از 

در مقابل پنج میلیون جمعیت انگلستان داشتند و قادر بھ  قدرت بازرگانان لندن، كھ سیصد ھزار جمعیت
  . تشكیل یك ارتش و ایجاد یك انقالب بودند، میترسیدند

II -١۶۴٩- ١۶٢۴: كشمكشھاي مذھبي   

پادشاه جدید، كھ طبق سنن فئودال و قوانین اجتماعي انگلستان پرورش یافتھ و در میان بازرگانان و 
حق داوري . ه بود، در نتیجھ تنوع و شدت عقاید مذھبي، بسیار ناراحت شدپیرایشگران لندن خود را گم كرد

انفرادي، كھ ھر دیني تا زمان نیل بھ قدرت طرفدار آن بود، بھ انضمام اشاعھ كتاب مقدس، باعث تنوع 
. در یك رسالھ از بیست و نھ فرقھ، و در رسالھ دیگر از صدوھشتاد فرقھ مذھبي یاد شده است. مذاھب شد

از اختالفات موجود میان پروتستانھا و كاتولیكھا، اختالف شدیدي نیز میان پروتستانھا، كھ بھ  گذشتھ
از طرف دیگر، پیرایشگران بھ فرقھ . انگلیكانھا و پرسبیترھا و پیرایشگران تقسیم شده بودند، وجود داشت

و شورش و سوگند  كھ با جنگ(، فرقھ كویكرز )كھ در فكر تاسیس حكومتي جمھوري بودند(استقاللیان 
كھ منتظر ظھور عیسي براي حكومت كردن در روي (پنجم، اصحاب سلطنت )خوران مخالفت میورزیدند

، )كھ عقیده داشتند برگزیدگان خداوند تابع قوانین بشري نیستند( آنتینومیانیسم، طرفداران عقیده )زمین بودند
یكي از اعضاي پارلمنت شكایت میكرد كھ صنعتگران منبرھایي برپا . و عدھاي دیگر تقسیم شده بودند

خواستھاي اقتصادي یا سیاسي خود را  كردھاند و مذھب خود را با حرارت تبلیغ میكنند، و بسیاري از آنھا
ھا، آناباتیستھا بودند كھ فقط اشخاص بالغ را تعمید  غیر از این فرقھ. در لفاف كتاب مقدس پنھان میدارند

و بھ دو گروه باتیستھاي عمومي و باتیستھاي ) ١۶٠۶(میدادند، و باتیستھا بودند كھ از انفصالیون جدا شدند 
گروه اول اصل تقدیر طبق گفتھ كالون را رد میكرد، و گروه دوم بھ آن ; )١۶٣٢(خصوصي تقسیم شدند 

  . اعتقاد داشت

ھا و مباحثات پرحرارت آنان باعث شد كھ اقلیت كوچكي نسبت بھ ھمھ اشكال مسیحیت تردید  تكثیر فرقھ
  . كند

اي كھ شایستھ اسقف فاذربي متاثر بود از اینكھ كتب مقدس مفھوم خود را از دست دادھاند و فقط بھ شیوھ
كھ گروه زیادي یا بھ ) ١۶۴۶(جیمز كرنفرد كشیش میگفت . جاھالن و دیوانگان است تعلیم میشوند

در جزوھاي تحت عنوان درھاي جھنم گشوده . شكاكیت یا الحاد گرویدھاند، یا بھ ھیچ چیز اعتقاد ندارند
وشتھ شده بود كھ آیا كتاب مقدس فھرستي از اشتباھات، بدعتھا، و كفرھاي رو بھ گسترش این زمان ن: شده

متن درست و غیر جعلي است یا اینكھ بھ دست بشر ساختھ شده است، و آیا میتواند خدایي حقیقي را بھ ما 
خرد درست عبارت از فرمانروایي ایمان است و ما باید بھ كتب ((بنمایاند طبق عقیده كفرآمیز دیگري، 

، و مسئلھ قیامت، تا آنجا كھ با خرد سازگار باشد، ایمان مقدس، اصول تثلیث، تجسم خدا بھ صورت انسان
عده روزافزوني از . عده زیادي از شكاكان، بھ قیامت و الوھیت عیسي معتقد نبودند.)) داشتھ باشیم

متفكران، كھ بھ نام خداپرستان موسوم شده بودند، درصدد برآمدند كھ میان شكاكیت و مذھب راھي بیابند و 
ادوارد لرد ھربرت آوچربري، با . مسیحیت محدود بھ اعتقاد بھ خدا و خلود روح باشد پیشنھاد كردند كھ

). ١۶٢۴(نوشتن رسالھ جالبي در باره حقیقت، سعي كرد كھ بھ پیشنھاد خداپرستان جنبھاي فلسفي بدھد 
بھ  ھربرت میگفت كھ حقیقت ربطي بھ كتاب مقدس ندارد، كلیسا یا ھیچگونھ مرجع دیگري نمیتواند آن را

بنابراین، بھترین مذھبھا بھ جاي آنكھ مذھبي . مردم اعطا كند، و بھترین گواه حقیقت موافقت ھمگاني است
است و باید بھ اصولي كھ بھ طوركلي مورد قبول مذاھب مختلف باشند )) طبیعي((الھامي باشد، مذھب 
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د او را با پیروي از تقوا وجود دارد كھ بای)) موجودي عالي((ھمچنین میگفت كھ در جھان . محدود شود
طبق عقیده اوبري، . پرستید، و در این دنیا یا بعد از آن رفتار خوب پاداش نیك، و رفتار بد پاداش بد مییابد

  . درگذشت)) بآرامي((ھنگامي كھ كلیسا حاضر نشد آخرین مراسم را در باره ھربرت مجري دارد، وي 

، كاتولیكھاي انگلستان ١۶٣۴در سال . از بدعتگذاري پارلمنت از مذھب كاتولیك بیشتر نگران بود تا
كشیش  ٣٣۵احتماال یك ربع جمعیت را تشكیل میدادند، و علیرغم قوانین و مخاطرات زیاد، در حدود 

) لرد بالتیمور(جورج كالورت . اعیان متنفذ آیین دیرین را قبول داشتند. یسوعي نیز در آن كشور میزیستند
چارلز فرماني بھ او داد تا مستعمرھاي  ١۶٣٢ود را اعالم داشت، و در سال تغییر دین خ ١۶٢۵در سال 

ھانریتا ماریا، ملكھ كاتولیك، ماموري مخفي بھ رم فرستاد . را كھ بعدا بھ نام مریلند موسوم شد تاسیس كند
ھ یك اسقف پادشاه انگلیكان حاضر شد كھ ب. تا كاله كاردینالي را براي یكي از اتباع انگلستان بھ دست آورد

كاتولیك اجازه اقامت در انگلستان بدھد، بھ شرط آنكھ پاپ اوربانوس ھشتم با نقشھ چارلز در مورد یك 
كاتولیكھا خواھان رواداري مذھبي . ، ولي پاپ این پیشنھاد را نپذیرفت)١۶٣۴(ازدواج سیاسي موافقت كند 

توطئھ باروت را از یاد نبرده بود و  بودند، ولي پارلمنت، كھ تعصب كاتولیكھا، كشتار سن بارتلمي، و
نمیخواست كھ در باره اراضي پروتستانھا، كھ زماني در تصرف كاتولیكھا بود، تحقیقاتي كند، برعكس، 

  . اجراي كامل قوانین ضد كاتولیكي را خواستار شد

خود را با  در این ھنگام تمایالتي علیھ پاپ، مخصوصا در میان طبقھ متوسط، پیدا شد و این گروه مخالفت
  . ورود كشیشان كاتولیك و دلبستگي روزافزون طرفداران كلیساي رسمي بھ آیین كاتولیك ابراز داشتند

مواد سیونھ ((آیین انگلیكان قانونا اجباري بود و حتي . كلیساي رسمي از حمایت كامل دولت برخوردار بود
انگلیكان ادعا میكردند كھ از طرف  اسقفھاي كلیساي). ١۶٢٨(بھ صورت قوانین مملكتي در آمد )) گانھ

یكي از حواریون منصوب شدھاند، و حرف پیروان مسلك پرسبیتري و پیرایشگر، كھ میگفتند غیر از 
بسیاري از . اسقفھا كساني دیگر نیز میتوانند اشخاصي را بھ مقام كشیشي برسانند، مورد قبول آنان نبود

جیمز آشر، اسقف اعظم آرما، با . الم و با حسن نیت بودندكشیشان كلیساي انگلیكان در این عھد افرادي ع
قبل از میالد آفریده است  ۴٠٠۴اكتبر  ٢٢وجود محاسبھ مشھورش كھ طبق آن میگفت خداوند جھان را در 

این اشتباه تاریخي در چاپھایي كھ از متن مجاز كتاب مقدس بھ عمل آمد، بھ صورت . عالمي واقعي بود
جان ھیلز، كھ كشیش مخصوص سفارت انگلستان در ھلند بود، درباره . قع شدغیر رسمي مورد قبول وا

  :تردید، خرد، و رواداري چنین میگفت

كساني كھ ... یكي تجربھ و دیگري استدالل منطقي: تنھا دو راه است كھ ما را بھ سوي علم رھبري میكند
ي را انجام دھید، و علت آن را نزد شما میآیند و بھ شما میگویند كھ چھ چیزي را باور كنید، چھ كار

آنچھ بھ سبب قدیمي .... قدرت واقعي خرد در دیرباوري است.... نمیگویند، پزشك نیستند، بلكھ زالو ھستند
گذشت روزگار نمیتواند آن را : بودن در نظرما محترم است در ابتدا چھ بوده است آیا غلط بوده است

تمرد ماست كھ میخواھد ھمگي مثل خود ما فكر كنند، و نفس م.... عامل وقت ارزشي ندارد. اصالح كند
ھرگاه بر اثر اختالف عقیده خود بھ . ھمین امر است كھ باعث ناراحتي كلیسا شده است، نھ تنوع عقاید

ایماني : مسیحي واقعي داراي دو صفت است.... یكدیگر دشنام نمیدادیم، میتوانستیم قلبا با ھم متحد شویم
اگر چھ صفت اول برازندھتر است و ما را مسیحي معرفي میكند، صفت دوم . تمندانھحقیقي و رفتاري شراف

ھیچ مردي نیست، خواه كافر و خواه بتپرست، كھ دامن ترحم .... سرانجام نتیجھ بھتري خواھد داشت
  . مسیحیت بھ او نرسد

یكي از یسوعیھا، با نام مستعار . در برابر جوانمردي ھیلز عكسالعملي نشان ندادند)) بتپرستان((بعضي از 
ادوارد نات، رسالھاي تحت عنوان اشتباھات در خیرات نوشت و در آن ادعا كرد كھ، قطع نظر از 

حت عنوان مذھب ولي ویلیام چیلینگورث در رسالھاي ت. تصادفات، ھیچ پروتستاني رستگار نخواھد شد
خالف . پروتستانھا راه مطمئني بھ سوي رستگاري است، كھ رسالھ مھم مذھبي آن عصر بھ شمار میرفت

بھ مذھب كاتولیك گرویده و ; این شخص با ھر دو فرقھ آشنایي داشت. آن عقیده را بھ محكومان وعده میداد
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وي ((طبق گفتھ كلرندن، ; را میپذیرفتبھ مسلك پروتستان در آمده بود، و ھنوز ھم قسمتي از عقاید كھن 
چنان بھ شك و تردید عادت كرده بود كھ بتدریج بھ چیزي اطمینان نداشت و نسبت بھ عمیقترین اسرار 

یكي از فصیحترین سخنگویان این كشیشان آیین انگلیكان در عصر چارلز .)) مذھبي تردید نشان میداد
حتي ; اعظ بوسوئھ بھ شمار میروند، ھنوز قابل خواندنندھاي او، كھ بھتر از مو موعظھ. جرمي تیلر بود

تیلر از طرفداران سرسخت چارلز اول و از . یكي از فرانسویان بر اثر آنھا بھ ھیجان درآمده است
ھاي پرسبیتري و پیرایشگر در پارلمنت اكثریت داشتند و  ھنگامي كھ فرقھ. پیشنمازھاي ارتش او بود

كلیساي انگلیكان میتاختند، تیلر كتابي تحت عنوان آزادي پیشگویي منتشر متعصبانھ بھ طرفداران متعصب 
وي گفت كھ ھر فرد مسیحي كھ . ساخت كھ در آن طرفین را با كمرویي بھ راه اعتدال و رواداري فراخواند

و باید كاتولیكھا را آزاد ; اعتقادنامھ حواریون را قبول كند، باید از طرف كلیسا بھ محبت پذیرفتھ شود
  . كنندگذاشت، مگر اینكھ بخواھند تسلط پاپ را بر انگلستان و پادشاھان ثابت 

تیلر در جنگ داخلي انگلستان توسط حزب پارلمنت دستگیر و زنداني شد، ولي پس از روي كار آمدن 
  . اسقفي رسید و شوق و ذوق او براي رواداري مذھبي فرو نشست چارلز دوم بھ مقام

این مرد، كھ . نفوذ روزافزون مذھب كاتولیك در وجود مرد متنفذي كھ تابع كلیساي انگلیكان بود ظاھر شد
گذشتھ . ویلیام الد نام داشت و داراي عقاید و اراده مخصوصي بود، میخواست یا فرمانروایي كند یا بمیرد

وي مانند كشیشي واقعي این موضوع را بدیھي . بسیار پرھیزكار، سختگیر، و تغییرناپذیر بوداز این، 
میپنداشت كھ وجود مذھب واحد براي ایجاد یك حكومت موفق الزم است، و یك سلسلھ تشریفات پیچیده 

، ھاي پرسبیتري و پیرایشگر الد، علیرغم میل فرقھ. براي یك مذھب موثر و آرامكننده ضروري است
; محراب، سكوي وعظ، و ظرف تعمید را بیارایند; پیشنھاد كرد كھ ھنر را دوباره بھ خدمت كلیسا بگمارند

یكي از . و جامھ سفید و گشاد را دوباره بر تن كشیشان بپوشانند; صلیب را بھ مراسم كلیسایي بیفزایند
ص تناول عشاي رباني را، كھ اقدامات او كھ باعث رنجش عده زیادي شد این بود كھ فرمان داد میز مخصو

سابقا وسط صدر كلیسا قرار داشت و تا مدتي بھ منزلھ جاي كاله محسوب میشد، در پشت نردھاي در 
  . منتھیالیھ شرقي كلیسا بگذارند

بیشتر این تغییرات، تجدید آداب و قوانین عصر الیزابت بود، ولي در نظر پیرایشگران، كھ سادگي را 
ظاھرا الد . بھ بازگشت بھ مذھب كاتولیك و تجدید اختالف میان كشیش و مردم بوددوست میداشتند، بھ مثا

. احساس میكرد كھ كلیساي كاتولیك حق دارد مذھب را با مراسم، و كشیش را با ھالھاي از تقدس محاط كند
را  الد این عطا. كلیساي رم با نظریات او موافق بود، و حاضر شد یك كاله كاردینالي براي او بفرستد

چارلز بھ او عنوان اسقف . مودبانھ رد كرد، ولي پیشنھاد كلیساي رم باعث تایید انتقادات پیرایشگران شد
سر اسقف دیگري نیز بھ . و او را بھ عضویت خزانھداري منصوب كرد) ١۶٢٣(اعظم كنتربري داد 

اره، مانند دوره تفوق مردم شكایت میكردند كھ روحانیان دوب. عنوان لرد چانسلر در اسكاتلند تعیین شد
  . كلیسا در قرون وسطي، قدرت را بھ دست آوردھاند

زعیم مذھبي تازه انگلستان در قصر خود در لمبث تصمیم گرفت كھ آداب مذھبي و اخالق انگلیسیھا را 
وي این . ھاي سنگین از زناكاران، صدھا دشمن براي خود تراشید ولي با گرفتن جریمھ. تغییر دھد

یك ھیئت دادرسي كھ بھ فرمان الیزابت تشكیل یافتھ بود، و در )) (دادگاه ھیئت عالي((توسط ھا را  جریمھ
و وجوه آن را، علیرغم میل جریمھشدگان، بھ ; اخذ میكرد) این ھنگام بیشتر اعضاي آن از روحانیان بودند

آن مصرف تعمیر كلیساي جامع سینت پول و طرد وكیالن، خردھفروشان، و یاوھگویان از صحن 
كشیشاني كھ مراسم مذھبي جدید را نمیپذیرفتند، از عواید كلیسایي محروم میشدند، و نویسندگان . میرسانید

و سخنگویاني كھ پیوستھ از آن مراسم انتقاد میكردند و اصول مسیحیت را مورد تردید قرار میدادند یا از 
زنجیر میماندند، یا گوشھاي خود را از تشكیالت اسقفي جدید انتقاد میكردند، تكفیر میشدند، یا در غل و 

  . دست میدادند
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در . براي آنكھ بتوانیم سرنوشت الد را درك كنیم، باید سبعیت مجازاتھاي حكومت او را در نظر بیاوریم
آوردند و او )) تاالر ستاره((، بھ تحریك او، یك كشیش پیرایشگر موسوم بھ الگزاندر لیتن را بھ ١۶٢٨سال 

سپس او را در . بي كھ حكومت اسقفھا را شیطاني و مخالف عیسویت میدانست متھم كردندرا بھ نوشتن كتا
پر از موش صحرایي و موش ((غل و زنجیر نھادند، و مدت پانزده روز در حبس مجرد، و در اطاقي كھ 

آنگاه . موھاي سرش ریخت و پوست بدنش كنده شد.)) معمولي و در معرض برف و باران بود نگاه داشتند
و را بھ چوبي بستند و با طناب ضخیمي سیوشش ضربھ بر پشت عریانش نواختند و در ماه سرد نوامبر ا

گذشتھ از این، صورتش را داغ كردند، دماغش را . مدت دو ساعت او را در مال عام در پیلوري نھادند
بویر بھ الد تھمت  لودویك ١۶٣٣در سال . گوشھایش را بریدند، و او را بھ حبس ابد محكوم كردند. شكافتند

زده بود كھ قلبا كاتولیك است، و بھ ھمین مناسبت او را جریمھ، داغ، و ناقص عضو كردند و بھ حبس ابد 
  . محكوم ساختند

ویلیام پرین، كھ از فتنھجویان پیرایشگر بود، در كتابي تحت عنوان اخبار اپیسویچ اسقفھاي الد را خادم 
ھاي او را داغ كردند،  این بود كھ گونھ. تحق چوبھ دار دانستھ بودپاپ و شیطان نامیده و اسقفھا را مس

زني كھ ). ١۶۴٠(گوشھایش را بریدند، و او را بھ زندان افكندند، تا آنكھ پارلمنت طویل او را رھا ساخت 
اصرار ورزیده بود كھ یكشنبھ بھ عنوان روز استراحت محسوب شود، مدت یازده سال را در زندان 

  . گذرانید

نان عمده الد، یعني پیرایشگران، با او در عدم رواداري و سختگیري مذھبي موافق بودند، و چنین دشم
میپنداشتند كھ این نظریھ نتیجھ منطقي اصالالھي عیسویت و كتب مقدس است، و ھركھ با چنین مذھبي 

شي خواھد شد حفظ مخالفت كند یا جاني است یا احمق، و جامعھ باید از محكومیتھایي كھ از تعلیمات او نا
فرقھ پرسبیتري از پارلمنت مصرا درخواست كرد كھ قوانیني وضع كند كھ بھ موجب آن ھركس . شود

حبس ابد محكوم شده، و باتیستھا، یا كویكرز را تبلیغ كند بھ  آرمینیوس،عقاید كاتولیكھا، پیروان آیین 
اما طرفداران كرامول میگفتند . ھركس كھ اصول تثلیث یا تجسم خدا بھ صورت انسان را رد كند اعدام شود

كھ نسبت بھ ھمھ كساني كھ اصول مسیحیت را میپذیرند باید رواداري كرد، ولي كاتولیكھا، پیروان مذھب 
  . تثنا میدانستنداونیتاریانیسم، و مدافعان اسقفھا را از این عده مس

بسیاري از . ھاي مختلف وجود داشت كھ شمارش آنھا دشوار است درمیان پیرایشگران بھ اندازھاي فرقھ
آنھا صد درصد از مذھب كالون و از آزادي فرد در سیاست پیروي میكردند و معتقد بودند افراد باید بدون 

تشریفات و موافق با تساوي افراد در امور نظارت اسقفھا امور خود را اداره كنند، و مذھب باید بدون 
این عده با فرقھ پرسبیتري در . مدني، سیاسي، غیرنظامي، و فارغ از مزاحمت ھنرھاي مذھبي باشد

ھاي روحاني را كھ كشیش و غیر كشیش در آن عضویت داشتند، و بھ  علوماالھي موافق بودند، ولي دادگاه
گذشتھ از این، طرفدار تفسیر لفظي كتاب مقدس بودند، . میكردند عقیده آنھا داراي قدرت اسقفي میشدند، رد

. بھ كتاب عھد عتیق مانند عھد جدید احترام میگذاشتند. و ادعاي خرد را در داوري حقایق منزلھ نمیپذیرفتند
مانند یھودیھا خود را قومي برگزیده میدانستند، و بھ كودكان خود نامھاي بزرگان و قھرمانان تورات را 

فرزندان ((خدا را یھوھاي خشمناك میشمردند و، طبق عقیده كالون، میگفتند كھ بیشتر مردم . ادندمید
; و پیش از تولد، بھ فرمان مستبدانھ خداي بیرحم، براي ھمیشھ محكوم بھ سوختن در آتش جھنم)) خشمند

. او انتخاب میشوندتنھا عده معدودي نھ بر اثر كارھاي نیك، بلكھ در نتیجھ لطف خداوند و طبق دلخواه 
گروھي از آنان چنین میپنداشتند كھ با خداوند سخن میگویند و گروھي دیگر كھ خود را محكوم میشمردند 

بھ نظر میرسید كھ رعد خداوند ھمیشھ . ھا گردش میكردند و در انتظار عذابھاي ابدي مینالیدند در كوچھ
  . برفراز سر مردم غرش میكند

تقریبا از میان )) انگلستان شادكام((یھا شخصا بر خود مستولي كرده بودند، در رعب و وحشتي كھ انگلیس
  . رفت
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اومانیسم رنسانس و ناتورالیسم پرشور انگلیسیھا در عصر الیزابت جاي خود را بھ احساس گناه و ترس از 
ا رھبانان از بیمي كھ سابق. انتقام خداوند، كھ بیشتر لذات را فریبھاي شیطان مخالف میل خود میدانست، داد

ناشي ((پرین ھرگونھ روبوسي را . ھواي نفساني داشتند بازگشت و بھ عدھاي بیشتر از سابق سرایت كرد
در نظر بسیاري از پیرایشگران . میدانست)) شھوتانگیز((، و ھر گونھ رقص زن و مرد را ))از ھرزگي

ن، و وجود كشیشان تدھین شده ھاي رنگي، تصاویر مذھبي، رداي كتاني و سفیدكشیشا موسیقي، جام شیشھ
پیرایشگران كتاب مقدس را با دقتي . بھ منزلھ موانعي در راه ارتباط مستقیم بشر با خدا بھ شمار میرفتند

بعضي . ھاي آن را تقریبا در ھر مطلبي و در ھر عبارتي بھ كار میبردند آمیختھ بھ احترام میخواندند و جملھ
ھاي خود قالبدوزي میكردند، و آنھا كھ پرھیزكارتر بودند  ي جامھاز متعصبان متنھاي كتاب مقدس را رو

. را براي نشان دادن صداقت خود استعمال میكردند)) در حقیقت((و )) بلي((، ))حقیقت((كلمات 
پیرایشگران متعصب بھ كار بردن لوازم آرایش را منع میكردند و آرایش موي سر را ناشي از بلھوسي 

این عده . ملقب شدند) گردسران)) (راوندھدز((ر خود را كوتاه نگاه میداشتند، بھ و چون موي س; میدانستند
، آزار رساندن بھ خرس و گاو را )درواقع ھمین طور ھم بود(ھا را فضاحتبار میدانستند  تماشاخانھ

ھمچنین شادي كردن در جشنھا، بھ صدا . وحشیگري میشمردند، و اخالق درباریان را كفرآمیز میدانستند
نوشیدن بھ سالمتي اشخاص، و ورقبازي را محكوم  ،))رقصستون ((ر آوردن زنگھا، گرد آمدن بھ دور د

 آن روز را بھ عبادت خدا. گذشتھ از این، ھرگونھ بازي را در روز یكشنبھ ممنوع ساختند. میكردند
ھنگامي كھ چارلز اول و الد یكي از فرمانھاي . موسوم شود)) سبت((تخصیص دادند، و قرار شد كھ بھ نام 

منتشر ساختند، و بازیھاي روز )) اعالمیھ ورزشھا((جیمز اول را تجدید كردند، و اعالمیھاي موسوم بھ 
یز جزو آنھا بود، لب بھ اعتراض یكشنبھ را پس از دعا و نماز یكشنبھ آزاد كردند، پیرایشگران، كھ میلتن ن

پیرایشگران جشن تولید مسیح را نیز كاري عبث میدانستند و از اینكھ مردم در این ھنگام ). ١۶٣٣(گشودند 
بھ رقص و پایكوبي میپرداختند سخت متاسف بودند، ھمچنین بسیاري از مراسم جشن تولد مسیح را حقا 

عید میالد مسیح باید مخصوص روزھگیري و كفاره دادن منسوب بھ بتپرستان میدانستند و میگفتند كھ 
  . پارلمنت را بر آن داشتند كھ این نظریھ را تایید كند ١۶۴۴باشد، و در سال 

ھمان گونھ كھ پروتستانھا بیش از كاتولیكھا بھ وعظ اھمیت میدادند، پیرایشگران نیز در مھم شمردن آن از 
شھردار ناریچ براي شنیدن موعظھ بیشتري بھ . ن موعظھ بودندھمگي مشتاق شنید. پروتستانھا پیش افتادند

یكي از پارچھ فروشان، بھ سبب آنكھ در كلیساي صنفي او فقط یك بار مجلس وعظ در ; لندن میرفت
مخصوص براي رفع این )) واعظان. ((روزھاي یكشنبھ برپا میشد، بھ عنوان اعتراض از آن كناره گرفت

ھا عبارت از كساني بودند كھ از طرف خود بخش استخدام میشدند تا در احتیاج بھ وجود آمدند، و آن
بسیاري از واعظان پیرایشگر كار خود . روزھاي یكشنبھ، عالوه بر موعظھ معمولي كشیش، وعظي بكنند
بعضي از آنان علنا نام گناھكاران را بر . را جدي تلقي میكردند و شنوندگان را با توصیف جھنم میلرزاندند

یكي از ایشان مستھا را در میان حاضران با اشاره دست نشان میداد و روزي كھ از زنان ; یآوردندزبان م
واعظ دیگري بھ شنوندگان . روسپي سخن میگفت، زن یكي از محترمان بخش را بھ عنوان نمونھ ذكر كرد

بھشت  خود میگفت كھ اگر زنا، سوگند خوردن، فریب دادن، و نقض مراسم روز یكشنبھ مردم را بھ
كشیشان پیرایشگر وظیفھ خود میدانستند . برساند، در آن صورت تمام ساكنان آن بخش رستگار خواھند شد

گذشتھ از این، دست كشیدن از كار در . كھ نوع رفتار، لباس، مطالعھ، و تفریح مردم را تعیین یا تحریم كنند
شده بود، ممنوع میشمردند و بدین ترتیب روزھاي تعطیل را، كھ طبق مراسم بتپرستان یا كاتولیكھا برقرار 

پیرایشگران ھمگي را بھ رعایت اصول اخالقي فرا میخواندند، و . پنجاه روز غیر تعطیل بھ ایام افزودند
  . مردم را بھ تلقین شجاعت، اعتماد بھ نفس، احتیاط، اقتصاد، و كار ترغیب میكردند

ارگران ساعي بھ وجود میآورد و اقدامات تجاري این اصول اخالقي موافق ذوق طبقھ متوسط بود، زیرا ك
بدین ترتیب، فقر گناه محسوب میشد، نھ ثروت، . و مالكیت خصوصي را از لحاظ مذھبي مشروع میساخت

  . و تھیدستي را حاكي از فقدان شخصیت و محرومیت از لطف خداوندي میدانستند

اتیك و تسلط روحانیان بودند كھ در آن پیرایشگران از لحاظ سیاسي مایل بھ داشتن نوعي حكومت دموكر
ھیچ گونھ فرقي، جز امتیازات اخالقي و مذھبي، در میان مردم نباشد، ھیچ فرمانروایي جز مسیح، و ھیچ 
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ھمچنین آنان با مالیاتھاي سنگیني كھ براي حمایت از كلیساي . قانوني جز كلمھ خداوند وجود نداشتھ باشد
پیشھوراني كھ تابع آیین پیرایشگري بودند چنین احساس میكردند كھ آن . انگلیكان گرفتھ میشد مخالف بودند

تجارت ملت در این خلیج ((و طبق گفتھ یكي از رسالھ نویسان، ; دستگاه عالي و پرخرج آنھا را میدوشد
. پیرایشگران اگر چھ از ثروت دفاع میكردند، مخالف تجمالت بیھوده اشراف بودند.)) اسقفي فرو میرود

ونھ كھ در اعصار بعد بھ آزادي زیاد اھمیت داده شد، پیرایشگران رعایت اصول اخالقي را بھ حد ھمان گ
و شاید بتوان گفت قوانین غیر انساني آنھا براي اصالح اخالقیات انگلیسیھا در عصر ; افراط رساندند

آوردند، مانند  این عده بعضي از با ارادھترین افراد تاریخ را بھ وجود. الیزابت الزم و ضروري بود
ھمچنین حكومت پارلماني و محاكمھ بھ . كرامول، میلتن، و كساني كھ سرزمین وحشي امریكا را فتح كردند

ھاي  قسمتي از سنگیني و متانت انگلیسیھا، ثبات خانواده. وسیلھ ھیئت منصفھ را براي ما بھ یادگار گذاشتند
  . و این كار عبث نبوده است. ایشگران استآنھا، و درستي زندگي رسمي بریتانیا مرھون زحمات پیر

III - پیرایشگران و تئاتر  

ھمھ ویژگیھایي كھ پیرایشگران را شھره . نخستین پیروزي پیرایشگران در مبارزه آنان علیھ تئاتر بود
، اصول اخالقي شدید آنھا، و رفتار ))محكومان((و )) برگزیدگان((ساختھ بودند عقاید مذھبي آنان در مورد 

شودني روي صحنھ مورد موقر و كالم انجیل مانندشان بھ طرزي زشت و با تصاویر مسخرھآمیز و نابخ
یك زن بازیگر فرانسوي : جنایتي كھ بدتر از ھمھ بود روي داد ١۶٢٩در سال ; استھزا قرار گرفتھ بودند

تماشاگران باراني از سیب و . جرئت كرد كھ بھ جاي پسري نقش زنانھ در تئاتر فرایارھاي سیاھبازي كند
  . تخممرغ گندیده بر سرش باریدند

تازه فرقھ پیرایشگران را تشكیل دھند، زیرا گر چھ گاھگاھي براي ارضاي خاطر  ممكن بود درامنویسان
فیلیپ مسینجر . تماشاگران طبقھ پایین شوخیھاي زشت و زننده میكردند، رویھمرفتھ افراد با تربیتي بودند

بھ در نمایشنامھ خود تحت عنوان طریقھ جدیدي براي پرداخت قروض قدیم بھ عفت و فضیلت نتاخت، بلكھ 
در این نمایشنامھ اشعار عالي، بذلھگویي شیرین، و صنایع ; حرص و طمع انحصار كنندگان حملھ برد

بدیعي زیبا وجود نداشت، ولي نشان میداد كھ چگونھ غاصب بیوجدان سرانجام بھ دادگاه كشانده میشود، و 
جان فورد، براي جلب . سیدھر پنج پرده بیآنكھ در آنھا سخني از زنان روسپي بھ میان بیاید، بھ پایان ر

تماشاگران، نمایشنامھاي تحت عنوان افسوس كھ او فاحشھ است نوشت، ولي این اثر و نمایشنامھ قلب 
و اگر تماشاگران جدید طاقت دیدن قتل عامھاي آخر ; شكستھ ھر دو داراي لحن مالیم و موقرانھ بودند

  . میآمدند ھا ھنوز روي صحنھ داستان را داشتند، شاید آن نمایشنامھ

ھنگامي كھ ویلیام پرین، سردستھ بیباك پیرایشگران، كتاب خود را با عنوان عذاب بازرگان بھ چاپخانھ 
پرین وكیل دادگستري بود و . فرستاد، در حقیقت شدیدترین انتقاد خود را از تماشاخانھ بھ عمل آوردند

ي تنظیم كرد و با او صورت دعوایي در حدود ھزار صفحھ براي شاك; ادعایي در مورد بیطرفي نداشت
نقل مطالبي از كتاب مقدس و اولیاي كلیسا و حتي از فیلسوفان مشرك، ثابت كرد كھ درام توسط شیطان 

ھا كفرآمیز و شرمآور  ھمچنین نوشت كھ بیشتر نمایشنامھ. ساختھ شده و در آغاز براي ستایش او بوده است
رقص شیطنتآمیز است و ; ھاي شھوتانگیزندو پر از بوس و كنارھاي عاشقانھ، حركات بلھوسانھ، و آھنگ

گذشتھ از . و بیشتر بازیگران جاني، كافر، و خدانشناسند; ھر قدم آن شخص را بھ سوي جھنم رھبري میكند
فقط تورات، انجیل، ; ھا كلیساي خداوند است، و نھ تماشاخانھ((این وي عقیده داشت كھ تنھا مدرسھ شایستھ 

اگر آنان احتیاجي بھ تفریح داشتھ باشند، از .)) خواندن عیسویان میخورندھا، و كتب مقدس بھ درد  موعظھ
. مشاھده مناظر متعددي از خورشید و ماه و سیارگان و ستارگان و ھزارگونھ مخلوق لذت خواھند برد

و مشامشان از بوھا و عطرھاي بینظیر گیاھان و گلھا . ... گوششان از نغمات مرغان نوازش خواھد یافت
از . ... ھمچنین از طعم خوش ھمھ موجودات خوردني محظوظ خواھند شد; ھا معطر خواھد شد و میوه

گذشتھ از این، خداوند لذت دوستي، ; ھا، استخرھا، و جنگلھا حظي كامل خواھند یافت دیدن باغھا، رودخانھ
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ارزاني خویشاوندي، زناشویي، و داشتن فرزند و ملك و ثروت و ھمھ مواھب خارجي دیگر را بھ آنان 
  . داشتھ است

این دلیلي عالمانھ و رسا بود، ولي در آن كتاب ھمھ زنان بازیگر روسپي نامیده شده بودند، در حالي كھ 
ملكھ تني چند از زنان بازیگر را از فرانسھ وارد كرده بود و خود سرگرم تمرین براي شركت در یك 

  . نقاببازي درباري بود

پرین . د، والد، پرین را بھ جرم انتقادي فتنھانگیز بھ دادگاه فرا خواندھانریتا ماریا از این سخنان رنجی
اظھار داشت كھ قصد ھجو كردن ملكھ را نداشتھ است، و بھ سبب زیادھروي در كتاب خود پوزش 

معالوصف، با خشونتي كھ پیرایشگران آن را مدتھا بھ خاطر داشتند، پرین از وكالت دادگستري . خواست
آنگاه او را در . و حبس ابد محكوم شد) دالر ٢۵٠٠٠٠(لیره  ۵٠٠٠خت مبلغ نامقدور محروم و بھ پردا

و در آن ). ١۶٣۶(وي در زندان كتاب اخبار ایپسویچ را نوشت . پیلوري نھادند و ھر دو گوشش را بریدند
انیان روحانیان عالیمقام آیین انگلیكان را خائن و بھ منزلھ گرگان حریصي دانست، و توصیھ كرد كھ روح

پرین بدین ترتیب . دوباره او را در پیلوري نھادند و تھ مانده گوشش را نیز بریدند. مذكور را بھ دار آویزند
  . از زندان نجات یافت ١۶۴٠محبوس ماند، تا آنكھ توسط پارلمنت طویل در سال 

گي، و ظاھرا این عمل در واقع بھ منزلھ اقدام جن. ھا را بست پارلمنت ھمھ تماشاخانھ ١۶۴٢در سال 
وظیفھ طوالني درام . بھ قوت خود باقي ماند ١۶۵۶بود، ولي تا سال )) پر مصیبت((محدود بھ آن عصر 

  . عصر الیزابت، در میان درامي كھ از ھمھ درامھاي انگلستان بزرگتر بود، بھ پایان رسید

IV -  نثر در دوره چارلز اول  

. منظره پرجوش و خروش با آرامش خاطر مینگریستند ر انگلستان الاقل دو نفر یافت میشدند كھ بھ این
آنچھ سلدن نمیداند، ھیچ كس ((یكي از آنان بھ نام جان سلدن بھ اندازھاي عالم بود كھ مردم میگفتند 

وي، بھ عنوان عتیقھشناس، اسناد دولتي متعلق بھ دوره تسلط نورمانھا را گرد آورد و .)) نمیداند
بھ عنوان خاورشناس، مطالعاتي درباره شرك انجام ; )١۶١۴(جمع كرد  مجموعھاي بھ نام القاب اشرافي

بھ عنوان حقوقدان، قانون خاخامي را تفسیر كرد نگاشت كھ ; داد و بھ ھمین مناسبت در اروپا شھرت یافت
و بھ عنوان عضو پارلمنت، در متھم ساختن باكینگم و ; در آن اصل االھي مالیات عشریھ را رد كرده بود

سلدن بھ عنوان نماینده طبقھ عوام . وي دو بار بھ زندان افتاد. شركت جست)) درخواست حق((دوین الد و ت
، و از حضار خواست كھ در ))جنگ خران را ببیند((در مجمع وستمینستر شركت كرد تا بھ قول خودش 

ت شده بود، پس از مرگش، مكالمات وي، كھ توسط منشي او ثب. مباحثات مذھبي راه اعتدال در پیش گیرند
  :در اینجا نمونھاي از مطالب آن را نقل میكنم. بھ صورت اثري كالسیك در آمد

در اعصار . سخن از بدعت بھ میان آوردن بیھوده است، زیرا بشر نمیتواند غیر از آنچھ میاندیشد فكر كند
بدعت بھ شمار ھنگامي كھ پادشاھي یكي از آنھا را میپذیرفت، بقیھ . بدوي عقاید مختلفي وجود داشتند

ممكن است معلومات موادي بھ دست دھند كھ با ; ھیچ كس بھ سبب معلومات خود داناتر نیست. ... میآمدند
مردان عاقل در ادوار خطرناك چیزي . آن كار كنیم، ولي ھوش و فراست ھنگام تولد بشر با او بھ دنیا میآید

گوسفند جواب مثبت داد، و شیر سر او . میدھدروزي شیري از گوسفندي پرسید كھ آیا دھانش بو . نمیگویند
ولي گرگ پاسخ . سپس گرگ را پیش خواند و ھمان سوال را پرسید. را بھ جرم حماقت از تن جدا كرد

سرانجام روباه را صدا زد، و عقیده او را خواست، . و شیر او را بھ تھمت چاپلوسي درھم درید. منفي داد
  . ي قادر بھ بوییدن نیستاما روباه گفت كھ بھ علت سرماخوردگ

در لندن  ١۶٠۵براون در سال . شخص اخیر سرتامس براون بود كھ بھ منزلھ ھمان روباه بھ شمار میرود
ھمھ جا بھ فرا گرفتن ; بھ دنیا آمد و در مدرسھ وینچستر و در آكسفرد، مونپلیھ، پادوا، و لیدن تحصیل كرد
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وي براي انصراف از پزشكي عقاید خود . یچ اكتفا كردو بھ طبابت در نار; ھنر و علوم و تاریخ پرداخت
ھاي خود را درباره علوماالھي در كتابي تحت عنوان طب  را درباره ھمھ چیز ابراز داشت، و نظریھ

. مذھبي در لفافھ مطالب دیگر با فصاحت بیان كرد، این كتاب از شاھكارھاي نثر انگلیسي محسوب میشود
ي مردي غریب و جالب توجھ، پرتخیل، و متغیر بھ نظر میرسد و گویا براون در این اثر مانند مونتن

وي شكاكیت خود را قرباني تابعیت خویش از . مطالبي را كھ درباره دوستي مینویسد از مونتني نقل میكند
ھاي  در نوشتھ; ضمن اظھار عالقھ بھ دانش و خرد، ایمان خود را نیز ظاھر میكند; كلیساي رسمي میسازد

و صنعت و آھنگ كلمات را دوست میدارد و سبك را بھ ; رات و مشتقات كالسیك بھ كار میبردخویش اشا
  . استعمال میكند)) داروي ضدعفوني علیھ فساد((منزلھ 

وي در طوالنیترین اثر خود تحت عنوان . براون در نتیجھ تربیت خویش متمایل بھ شك و تردید بود
. را كھ در اروپا متداول بودند شرح داد و از آنان انتقاد كرد صدھا عقیده غلط) ١۶۴۶(واگیري عقاید غلط 

گوھر شبچراغ در شب روشنایي میدھد، فیل مفصل ندارد، عنقا از خاكستر : عقاید مذكور از این قرار بود
خود دوباره زنده میشود، سمندر میتواند در آتش زندگي كند، اونیكورنیس شاخ دارد، قو پیش از مرگ خود 

اما او . ند، میوه ممنوع ھمان سیب است، قورباغھ ادرار میكند و سم خود را بدین ترتیب میپاشدآواز میخوا
; ھا، جنھا، كفبیني، و جادوگرھا را قبول داشت وي فرشتھ. نیز مانند ھر تمثالشكن دیگر داراي بتھایي بود

گناھي خود سوگند در محكوم كردن دو زن جادوگر شركت كرد، و آن دو زن اگر چھ بھ بی ١۶۶۴در سال 
  . میخوردند، بھ دار آویختھ شدند

  : براون عالقھاي بھ زن نداشت و روابط جنسي را مسخره میكرد و میگفت

اگر ما نیز . ... من خود ھیچگاه زن نگرفتھام، و تصمیم كساني را كھ ھرگز دوبار ازدواج نكردھاند میستایم
یا اگر راھي یافت میشد كھ نسل بشر بدون طریقھ . ممثل درختان بي ھیچگونھ رابطھ جنسي بھ وجود میآمدی

ازدواج احمقانھترین عملي است . بیارزش و عامیانھ جفتگیري ادامھ پیدا میكرد، من راضي و خشنود میشدم
كھ مرد عاقل در سراسر عمر خود انجام میدھد، و چون در مییابد كھ مرتكب چھ كار عجیب و بیارزشي 

  . او بھ افسردگي شدیدي میگراید شده است، احساسات خاموش شده

  :وي در مورد عنوان مطلبي كھ بھ كار میبرد متواضعانھ خود را مسیحي میداند

مانند (اما درباره مذھب خودم، اگر چھ عواملي وجود دارند كھ مردم را بھ بیدیني من معتقد میسازند 
رفتار و گفتارم نسبت بھ قضایاي شایعات ننگآور درباره شغلم، سیر طبیعي مطالعاتم، بیاعتنایي من در 

مذھبي كھ از ھیچ آییني بھ شدت دفاع نمیكنم و با حرارت و شدت معمول بھ دفاع از آیین مخالف 
من . با وجود این، جسارت میكنم كھ بدون غصب كردن عنوان مسیحیت خود را مسیحي بدانم). نمیپردازم

دت خود نمیدانم، بلكھ در سالھاي پختگي و این عنوان را صرفا مدیون تعمید یا تحصیل یا محیط وال
  . سنجیدگي خویش آن را دیده و آزمودھام

طبیعت مصنوع : ((براون احساس میكند كھ نظم و شگفتیھاي جھان حاكي از فكري یزداني است و میگوید
وي اعتراف میكند كھ عقاید بدعتآمیزي داشتھ است، و بھ شرحي كھ تورات درباره آفرینش .)) خداست

ولي در اینجا احساس میكند كھ باید مذھبي برقرار باشد تا بشر ; ن داده است تردید نشان میدھدجھا
سرگردان و حیران بھ راه راست ھدایت شود، و از بدعتگذاران مغرور، كھ خود را مصون از خطا میدانند 

طي جنگ . نمیآمدبراون از حرفھاي پیرایشگران خوشش . و نظم اجتماعي را بر ھم میزنند، انتقاد میكند
  . داخلي، نسبت بھ چارلز اول وفادار ماند، و چارلز دوم، بھ سبب زحماتش، بدو لقب اعطا كرد

براون در اواخر عمر، در نتیجھ كشف ظروفي محتوي استخوانھاي پوسیده در نورفك، بھ فكر مرگ افتاد و 
 ظروفاست تحت عنوان تدفین در افكار خود را بھ طور نامنظم در كتابي كھ از شاھكارھاي نثر انگلیسي 

زندگي شعلھ محض است، و ما در نتیجھ خورشید نامرئي : ((روش براي برداشتن از زمین میداند و میگوید
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نسلھا : ((ھمچنین میگوید. موش میشویمولي با شتاب شرمآوري خا; ))كھ در وجودمان است زندگي میكنیم
ھاي قدیمي بھ اندازه سھ درخت بلوط عمر  میآیند و میگذرند، ولي بعضي از درختان باقي میماند، و خانواده

براي آنكھ از كوتاھي عمر . بھ آخر عمر خود نزدیك میشود)) در این غروب روزگار((شاید دنیا .)) نمیكنند
اینكھ خود را جاویدان احساس كنیم تقویت روحي ; جاودان ماندن داریم افسرده نشویم، احتیاج بھ امید

گرانبھایي است، ولي باعث تاسف است كھ ما از یادآوري مناظر جھنم میترسیم و راه عفاف در پیش 
، بھ شرط ))در داخل این دنیاي محسوس((نیست، ولي )) خال آسماني((خود بھشت ھیچ گونھ . میگیریم

سپس از مرز بدعت بشتاب باز میگردد و كتاب طب مذھبي خود را با . وجود دارد راحتي خیال، آرامش
  : دعایي محجوبانھ بھ پایان میرساند، و چنین میگوید

كاري كن كھ ترا بپرستم و عاشق ; بھ وجدانم آرامش عطا كن و مرا بر احساساتم مسلط ساز[ خدایا]
. در این صورت، بھ اندازھاي خشنود خواھم بود كھ بر حال قیصر رحمت خواھم آورد; دوستانم شوم

زمین مایھ  خداوندا، اینھا خواستھاي ناچیز معقولترین حس جاھطلبي من است، و تنھا ھمینھا را در روي
; وجود من در اختیار توست. و اراده و مشیت تو را در اینجا بدون مانع و رادع میدانم; سعادت میپندارم

  . اراده تو، ولو بھ نابود كردن من تعلق گیرد، صورت تحقق بھ خود خواھد گرفت

V-  شعر در عھد چارلز اول  

معشوق اصلي كسي بود توانستند با اشعار  در این ضمن دستھاي از شاعران كم اھمیت كھ ھر یك از آنھا
و چون پادشاه آنان را دوست ; خویش، افراد مرفھ را سرگرم كنند)) پرھیزكاري خوشاھنگ((عاشقانھ و 

یكي . میخواند كولیرداشت و آنھا نیز در ھمھ جریانات از او ستایش میكردند، تاریخ آنان را بھ نام شاعران 
از آنان بھ اسم رابرت ھر یك در شعر از بنجانسن پیروي میكرد و تا مدتي چنین میپنداشت كھ جام شراب 

. از این رو ساعتھا بھ میگساري میپرداخت، و سپس براي كشیش شدن درس میخواند; باعث شاعري است
تعھد كرد كھ معشوقھبازي را بر ازدواج ترجیح دھد، و بھ دوشیزگان توصیھ ھمچنین چند بار عاشق شد و 

  :غنچھ گل سرخ بیشتر بھ این كار برمي انگیخت و میگفت((میكرد كھ ضمن آنكھ 

  . بامداد خرم بر بالھاي خویش خدا را در كمال قدرت نشان میدھد! شرم داشتھ باش و برخیز

اي ; یباي رنگین خود را، كھ بتازگي دوختھ است، بھ ھوا میافكندھاي ز ببین كھ االھھ بامداد چگونھ جامھ
  . ... برخیز و بھ گیاھان و درختاني كھ پولك شبنم بر آنھا زدھاند بنگر! حلزون خفتھ در بستر

  . بزودي پیر خواھیم شد; بیا تا جوانیم، فرصت را غنیمت شمریم

  . و پیش از آنكھ از آزادي خود با خبر شویم، خواھیم مرد

  . تا وقت باقي است و ما ھنوز پیر نشدھایم، در ماه مھ بھ شادي بپردازیم! پس اي كوریناي من

انتشار داد چنین مطالبي بھ چشم  ١۶۴٨بدین ترتیب، در بسیاري از اشعار شھوتانگیزي كھ وي در سال 
اما چون این شاعر بھ . این اشعار را حتي در روزگار بیبند و بار ما نیز باید تنقیح و تصفیھ كرد.میخورند 

را نیز با خود برد تا  كاتولوسو دیوان ) ١۶٢٩(ناچار از لندن عزیز خود دور شد . غذا ھم احتیاج داشت
ن بحور عالي یا قطعات پس از چندي بھ نوشت. كشیش كلیساي كوچكي در دو نشر دور افتاده شود

  : پرھیزگارانھ پرداخت، و در ابتدا دعایي بھ منظور آمرزش نوشت

بھ سبب آن اشعار كفرآمیزي كھ در روزگار جاھلیت گفتم، و بھ سبب ھر جملھ و عبارت و كلمھاي ! خدایا
  . كھ بھ نام تو مزین نیست، مرا ببخش و ھر خطي را كھ درباره تو نیست از كتابم حذف كن
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وي در روزھاي سختي كھ . ، پیرایشگران وي را از عایدي كلیساییش محروم ساختند١۶۴٧سال در 
كرامول بر سر كار بود، گرسنگي را با وقاري تمام تحمل كرد، ولي پس از تجدید سلطنت، دوباره بھ مقام 

  . سابق خود بازگردانده شد، در ھشتاد و چھار سالگي در گذشت، و كورینا از یادھا فراموش شد

ھاي خویش  شاعر دیگري بھ نام تامس كرو تا این اندازه عمر نكرد، ولي او نیز وقت خود را با معشوقھ
و چون شیفتھ و سرمست زیباییھاي توصیفناپذیر زنان شده بود، درباره آنان با شوقي فراوان در ; گذرانید

ني سخن بھ میان آورد كھ سخن گفت، و با چنان استھزاي مغرورانھاي از عفاف و پاكدام)) یك جذبھ((
شاعران دیگر او را، بھ سبب توصیفات دقیق و شھوتانگیزش، مالمت كردند، پیرایشگران چارلز اول را، 
بھ سبب آنكھ او را جزو اعضاي شوراي سلطنتي كرده بود، نمیبخشیدند، ولي شاید این پادشاه مطالب كرو 

وره، با ھمان ظرافت رونسار فرانسوي و نظیر شاعران این د; را بھ سبب شكل آنھا نادیده گرفتھ بود
  . شاعران گروه پلئیاد، درباره خشونتھا و تندیھاي ھوس و با لطف خاصي سخن میگفتند

دیده بھ جھان  ١۶٠٩در سال . سر جان ساكلینگ ظرف سي و سھ سال عمر خویش حوادث بسیار دید
گشود، و در ھجده سالگي وارث ثروت عظیمي شد، بھ فرانسھ و ایتالیا رفت، و از طرف چارلز اول لقب 

بھ  ١۶٣٢در ; در آمد) گوستاو آدولف(در جنگھاي سي سالھ بھ خدمت گوستاووس آدولفوس ; گرفت
. نگلستان بازگشت و در نتیجھ سیماي زیبا، ھوش فراوان، ثروت، و بخشش خود در دربار محبوبیت یافتا

خواھرانش . بزرگترین عشقباز عصر بود و در قمار و بولینگ سرآمد ھمگنان شد((اوبري میگوید كھ او 
ر باد دھد گریھ بھ چمني كھ روي آن بولینگبازي میشد میآمدند و از بیم آنكھ او ھمھ حصھ آنھا را ب

عده زیادي از ((اگر چھ ھیچگاه حاضر بھ ازدواج نشد، اما با ; وي نوعي ورقبازي اختراع كرد.)) میكردند
میگویند كھ وي در مجلسي بھ عنوان دسر جورابھاي ابریشمي بھ آنان . معاشرت داشت)) زنان متشخص

امھ او بھ نام اگلورا، با مخارج فراواني كھ نمایشن. داد، كھ در آن زمان از اشیاي زینتي مھم بھ شمار میآمد
وي براي مبارزه بھ خاطر پادشاه، لشكریاني بھ خرج . خود او پرداختھ بود، با شكوه بسیار روي صحنھ آمد

خود فراھم آورد، و براي نجات سر تامس و نتوورث وزیر پادشاه از زندان نزدیك بود جان خود را از 
سرد شده بود، بھ بر اروپا رفت در آنجا بھ سبب تھیدستي زھر خورد و اما چون از زندگي دل. دست بدھد

  . خود را كشت

اوود، كھ . ریچارد الولیس نیز در جنگ و شاعري بھ پادشاه خدمت كرد، او نیز متمول و خوش سیما بود
 ١۶۴٢ل میدانست الولیس در سا)) دوستداشتنیترین و زیباترین جوانان((او را در آكسفرد دیده بود، وي را 

در راس ھیئتي از كنت بھ پارلمنت طویل، كھ موقتا اكثریت آن از پیروان مذھب پرسپیتري بودند، رفت تا 
اما او را بھ سبب این درخواست جسورانھ مدت ھفت . برقراري مجدد مراسم انگلیكان را خواستار شود

عر وي را با قطعھ شعر ذیل آلثیا معشوقھ او براي دلداریش بھ زندان آمد، و شا. ھفتھ زنداني كردند
من پر میزند، و آلثیاي [ زندان]ھاي  ھنگامي كھ عشق با بالھاي گسترده برفراز دروازه: جاوداني ساخت

اگر چھ در دام گیسوي او گرفتار و اسیر چشمان او ; ھا بھ سخن گفتن وا میدارد آسماني مرا در كنار میلھ
  . ... د من آزاد نیستندشدھام، پرندگاني كھ در ھوا بازي میكنند مانن

اشخاص معصوم و آرام آنھا را بھ ; ھاي آھنین ساختھ نمیشود زندان از دیوارھاي سنگي و قفس از میلھ
اگر عشق من از آزادي بھره داشت و روح من از آزادي برخوردار بود، تنھا ; منزلھ پناھگاھي میدانند

  . فرشتگاني كھ در آسمانھا پرواز میكنند آزادي مرا داشتند

بھ لو كاستا، در ((ره بھ جنگ رفت و از نامزد خویش در قطعھاي تحت عنوان دوبا ١۶۴۵الولیس در 
  :پوزش خواست)) حالي كھ بھ جنگ میروم

محبوب من، اگر از صومعھ سینھ پرھیزگار و ساحت فكر آرام تو بھ سوي جنگ و اسلحھ میشتابم، مرا 
  . ... نامھربان مدان
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  . ياین بیثباتي چنان است كھ حتي تو آن را دوست دار

  . معشوق من، اگر شرافت را تا این اندازه دوست نمیداشتم، تو را تا این حد نمیپرستیدم

الولیس، كھ محبوب . بر اساس گزارش جعلي خبر كشتھ شدن او در جنگ، لوكاستا با دیگري ازدواج كرد
نش غذا و ثروت خود را در راه طرفداري از پادشاه از دست داده بود، چنان تھیدست شد كھ از دوستا

ھاي زربفت پوشیده بود، در این ھنگام لباس ژنده بر تن داشت و در خانھاي  گدایي میكرد، و كسي كھ جامھ
  . ویران میزیست

  . در چھلسالگي در نتیجھ بیماري سل در گذشت ١۶۵٨سرانجام در سال 

از انقالب این شخص مدت شصت سال پیش و پس . الولیس میتوانست سر بقا را از ادمند والر بیاموزد
انگلستان مشغول فعالیت بود، بھ صورت محبوبترین شاعر زمان خود در آمد، بیش از میلتن زندگي كرد، 

وي در شانزدھسالگي بھ پارلمنت راه یافت، در بیست و سھ ). ١۶٨٧(و در ھشتاد و یك سالگي در گذشت 
رده بود در بیست و پنج سالگي سالگي دیوانھ شد، بعد بھبود یافت، با دختري لندني كھ ثروتي بھ ارث ب

بھ ) لیدي داروثي سیدني(ازدواج كرد، سھ سال بعد او را بھ خاك سپرد، و پس از چندي با دیگري 
بھ كسي كھ وقت من و خود ! اي گل زیبا، برو: عشقبازي پرداخت، و آن ھم با سبكي دیگر بھ شیوه دیرین

م، خواھد دانست كھ وي چھ شیرین و چھ زیبا بھ نظر را تلف میكند بگو اكنون كھ تو را با او مقایسھ میكن
  . خواھد آمد

بھ او كھ جوان است و نمیخواھد كسي زیباییھاي او را ببیند، بگو كھ اگر در بیابان جایي كھ مردي وجود 
  . ... ندارد، رستھ بودي، بیبھره میمردي

چیزھایي كھ بھ نوعي ; ندتا او سرنوشت مشترك تمام چیزھاي نایاب را در تو ببی! پس اي گل بمیر
  ! شگفتانگیز شیرین و زیبا ھستند از روزگار چھ بھره كمي بر میگیرند

این . از شاعر دیگري كھ حتي جزو شاعران كم اھمیت بھ شمار نمیآید در این دوره نامي برده میشود
. كردشخص، كھ ریچارد كراشا نام داشت، در مذھب مردي متعصب بود و بھ لذات جسماني توجھي نمی

پدرش، كھ كشیشي تابع فرقھ انگلیكان بود، رساالتي علیھ كاتولیكھا نگاشتھ و فرزند خود را از پاپبازي 
آنگاه او را بھ سبب طرفداري از پادشاه از كیمبریج طرد كردند، او . ولي ریچارد كاتولیك شد; ترسانده بود

رازوران اسپانیایي . اقھ خود را تسكین دادناچار از انگلستان بھ پاریس رفت و با اندیشھ خدا شدت فقر و ف
ھنگامي كھ در برابر تصویري از قدیسھ ترزا ایستاده . در نظر او نمونھ پرھیزكاري و شوق مذھبي بودند

بود، بھ مجروح شدن او بھ وسیلھ نیزه عیسي حسد برد، و از قدیسھ ترزا تقاضا كرد كھ او را بھ عنوان 
  : مریدي فارغ از خویش بپذیرد

سوگند ; گند بھ ملكوت آن بوسھ نھایي كھ روح ترا ضمن جدا شدن از تن گرفت و مھر او را بر تو نھادسو
سوگند بھ ھمھ آنچھ از او در تو ) ;اي خواھر زیباي سرافیم(بھ آن سعادتھاي جاوداني كھ تو در او مییابي 

  . داریم، چیزي از من در وجودم باقي نگذار

  . ك كنم كھ از زندگاني خویش در گذرمبگذار كھ زندگاني ترا چنان در

منتشر ) ١۶۴۶(وي این شعر و اشعار دیگر را در مجموعھاي تحت عنوان قدمي چند بھ سوي معبد 
در نتیجھ مطالعھ . این مجموعھ مخلوطي از شور و وجد رازورانھ و خودپسندیھاي شاعرانھ است. ساخت

ن دید كھ سراسر انگلستان در آن ایام پرآشوب بھ دو آثار این شاعر و شاعر دیگري بھ نام ھنري وان، میتوا
فرقھ پیرایشگران وكولیر تقسیم نشده بود، بلكھ در میان مبارزات مذھبي و شاعري، بعضي مذھب را در 
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معابد معظم، مراسم خوابآور، اصول وحشتانگیز، و برتري مغرورانھ نمیدیدند، بلكھ آن را در رابطھ 
  . و روح تسلیم شونده بھ خدایي مھربان و بخشنده مییافتند بچگانھ و اطمینانبخش محرومان

VI - ١۶٢٩- ١۶٢۵: مخالفت چارلز اول با پارلمنت  

این پادشاھي كھ ھمھ انگلیسیھا مجبور شدند بھ خاطر او بجنگند چگونھ پادشاھي بود وي پیش از آنكھ در 
، یعني فرزندي مھربان، نتیجھ انقالب خوي بشردوستي خود را از دست بدھد، شخصي بود نسبتا خوب

چارلز تقالي زندگي را با . شوھري استثنائا وفادار، دوستي صادق، و پدري كھ فرزندانش او را میپرستیدند
اما با ورزشھاي شدید . مبارزھاي علیھ یك نقص بدني آغاز كرد و تا ھفتسالگي نمیتوانست راه برود

در بود با ماھرترین اشخاص بھ سواري و شكار توانست بر این نقص غلبھ كند، بھ طوري كھ در بلوغ قا
ھمچنین از نقصي كھ در بیان داشت رنج میبرد و تا دھسالگي بندرت قادر بود بھ طور واضح . بپردازد

وضع چارلز بتدریج بھتر . سخن بگوید، و پدرش در فكر آن بود كھ روي زبان بچھ عمل جراحي انجام دھد
ھنگامي كھ . ت و براي غلبھ بر این نقص بھ آھستگي سخن میگفتشد، ولي تا پایان عمر لكنت زبان داش

. برادر محبوب او ھنري در گذشت و مقام والیتعھدي را بھ او واگذاشت، چارلز را مسئول مرگ او دانستند
وي مطالعھ در گوشھ عزلت را بر دربار . این اتھام درست نبود، ولي باعث افسردگي خاطر چارلز شد

از این رو در ریاضیات، موسیقي، و علوم االھي تبحر یافت، اندكي . جیح میدادپرنشاط پدر خویش تر
چارلز . یوناني و التیني فرا گرفت، و زبانھاي فرانسوي و ایتالیایي را بھ انضمام كمي اسپانیایي آموخت

 در. عاشق ھنر بود و مجموعھاي را كھ برادرش بر جاي نھاده بود دوست میداشت و خود بر آن میافزود
در ابتدا . گردآوري اشیاي مختلف تبحر یافت و از ھنرمندان و شاعران و موسیقیدانھا حمایت میكرد
ھالس نپذیرفت . جنتیلسكي، نقاش ایتالیایي، و سپس روبنس، وندایك، و فرانس ھالس را بھ دربار فرا خواند

اریشي شبیھ ریش وندایك تمام دنیا تصویرھایي را كھ وندایك از چارلز ب. و روبنس بھ عنوان سفیر آمد
ویلیام دابسن، شاگرد . در این تصویرھا، چارلز پادشاھي مغرور و خوشاندام بھ نظر میرسد. كشیده دیدھاند

  . وندایك، مانند او، از افراد خانواده سلطنتي تصاویري در نھایت خوبي كشید
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وي مانند پدر . بدبختي او شدچارلز اول، موزه اصل و نسب چارلز و ازدواجش باعث : آنتوني ون دایك
خویش سلطنت استبدادي را دوست داشت و میخواست حق انشا و اجراي قانون را داشتھ باشد، بدون 

این نظریھ، با توجھ بھ . پارلمنت فرمانروایي كند، و قوانیني را كھ پارلمنت وضع كرده است نادیده بگیرد
. و اسپانیا بھ عنوان امري بدیھي شناختھ میشد سوابقي كھ مشاھده شده بود، مواجھ بود و در فرانسھ

  . باكینگم، دربار، و ملكھ عقیده چارلز را تایید میكردند

ھانریتا ماریا در دربار فرانسھ، ھنگامي كھ ریشلیو بھ لویي سیزدھم طرق استبداد را میآموخت و خود را 
تعصب بھ انگلستان آمد و كشیشاني این زن كاتولیك م. خارج از حوزه قدرت او میدانست، پرورش یافتھ بود

و چون مذھب خود را در انگلستان دستخوش تعرضات میدید بیشتر در ایمان خود ; ھمراه خود آورد
ھانریتا ماریا از زیبایي و سرزندگي و ھوش كامل برخوردار بود و مانند افراد خانواده . پافشاري میكرد

اوفاي خود را ترغیب كرد كھ از سختگیري بر از این رو سرانجام شوھر ب. مدیچي شم سیاسي داشت
این زن شش . او بدون شك مایل بود كھ چارلز را بھ مذھب كاتولیك در آورد; كاتولیكھاي انگلستان بكاھد

كودك زایید، و چارلز در برابر تمناھاي زنش كھ میخواست كودكان مذكور بھ مذھب كاتولیك پرورش یابند 
لز با خلوص نیت بھ كلیساي انگلیكان دلبستگي داشت، و چنین چار. حتما سخت مقاومت كرده است

  . میپنداشت كھ اكثر مردم انگلستان تابع مذھب پروتستانند و با تھدیدات پاپ مخالفند

در مجلس اعیان صد تن از . انعقاد یافت ١۶٢۵ژوئن  ١٨نخستین پارلمنت در سلطنت چارلز اول در 
ماینده كھ سھ چھارم آنھا پیرایشگر بودند، با وسایل مالي و پانصد ن; اشراف و اسقفھا عضویت داشتند

شاید . كسي ادعایي در مورد دموكراسي نداشت; اقتصادي غیر شرافتمندانھ بھ مجلس عوام وارد شده بودند
بتوان گفت كھ سطح قابلیت و كفایت در این پارلمنت متناسب با آراي راي دھندگان نبود، زیرا اشخاصي 

، پیم، جان الیت، سرتامس ونتورث، و عدھاي دیگر كھ در تاریخ مشھورند در آن شركت مانند كوك، سلدن
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مجلس . مجموع ثروت اعضاي مجلس عوام سھ برابر بیشتر از ثروت اعضاي مجلس اعیان بود. داشتند
ھنگامي كھ پادشاه از . عوام با اصرار در اجراي كامل قوانین ضد كاتولیكي نظریھ خود را نشان داد

نت تقاضا كرد كھ مبالغي براي مخارج دولت و جنگ با اسپانیا اختصاص دھد، پارلمنت فقط با مبلغ پارلم
دالر بود، موافقت كرد و البتھ این مبلغ كافي نبود و تنھا  ٠٠٠,٠٠٠,٧لیره، كھ تقریبا معادل  ٠٠٠,١۴٠

ھان انگلستان طي سلطنت مدت دو قرن بود كھ بھ پادشا. نیروي دریایي بھ دو برابر این مبلغ احتیاج داشت
آنھا اختیار داده میشد كھ از ھر چلیكي كھ بھ انگلستان وارد و از آن خارج میشد دو تا سھ شیلینگ، و از 

اما در این ھنگام، بھ موجب الیحھاي كھ از پارلمنت . ھر پاوندي شش تا دوازده پنس حقوق گمركي بگیرند
پارلمنت چنین استدالل میكرد . حق فقط یك سال استفاده كند گذشت، بھ چارلز اول اختیار داده شد كھ از این

كھ وجوه اختصاصي سابق در نتیجھ اسراف و تبذیرھاي دربار جیمز تلف شده است، و شكایت داشت از 
بنابراین، پارلمنت تصمیم گرفتھ بود . اینكھ پادشاه بدون رضایت پارلمنت بھ گردآوري مالیات پرداختھ است

چارلز از این صرفھجوییھا و مقاصد . لسھ دھد و مخارج دولت را بررسي كندكھ ھر سال تشكیل ج
ھنگامي كھ مرض طاعون در لندن شیوع یافت، چارلز آن را بھانھ قرار داد و پارلنمت را ; پارلمنت رنجید

  ). ١۶٢۵اوت  ١٢(منحل كرد 

چارلز نھ تنھا این دوك بیباك و دوستداشتني را از پدر . در این وقت باكینگم زمام امور را در دست داشت
بلكھ با او بزرگ شده و مسافرتھا كرده بود، و چنان با او دوست شده بود كھ )) بھ ارث برده بود((خود 

د كھ با كمك پارلمنت، جیمز را باكینگم توانستھ بو. نمیتوانست عیب این مشاور نادان و منحوس را ببیند
این بود كھ . ولي پارلمنت از پرداخت پول جھت ادامھ این جنگ خودداري كرد. علیھ اسپانیا وارد جنگ كند

باكینگم كشتیھایي بھ منظور تصرف بنادر و غنایم اسپانیا فراھم آورد، ولي در این امر با شكست كامل 
مواجب خود را دریافت نداشتھ و دلسرد شده بودند، بھ دزدي روبھرو شد، و سربازاني كھ بازگشتند، چون 

  . و ھتك ناموس پرداختند و روحیھ شكست را در شھرھاي ساحلي اشاعھ دادند

ولي . چارلز، كھ سخت بھ پول احتیاج داشت، ناچار درصدد برآمد كھ پارلمنت را براي بار دوم احضار كند
پارلمنت بھ او تذكر داد كھ بدون تصویب . با ازدیاد نیازمندیھاي چارلز، مخالفت پارلمنت نیز افزایش یافت

بود، او را رشوھخوار بیكفایتي الیت، كھ سابقا از دوستان باكینگم . مجلس ھیچگونھ مالیاتي وضع نكند
ھنگامي كھ پارلمنت تصمیم گرفت . دانست كھ در نتیجھ ھر شكست نظامي یا سیاسي ثروتمندتر شده بود

حاضر نیستم كھ پارلمنت در : ((ھیئتي را براي تحقیق در كارھاي باكینگم بگمارد، چارلز نپذیرفت و گفت
الیت بھ .)) كھ تا این اندازه بھ من نزدیك استكارھاي نوكرانم دخالت كند، مخصوصا در كار كسي 

پارلمنت توصیھ كرد تا زماني كھ پادشاه حق پارلمنت را در عزل وزرا نپذیرد، از تصویب ھرگونھ پولي 
مجلس عوام . ولي چارلز با خشم بھ پارلمنت گفت كھ ھر لحظھ میتواند آن را منحل كند. خودداري كند

پادشاه پارلمنت را منحل ). ١۶٢۶مھ  ٨(كرد و انفصال او را خواستار شد رسما باكینگم را بھ خیانت متھم 
  . كرد و مسئلھ مسئولیت وزیران بھ آینده محول گشت

گذشتھ از این، دولت از ملت تقاضا . اما چارلز دوباره تھیدست شد و ناچار ظروف طالي خود را فروخت
بنابراین چارلز بھ عمال خود . ھ دست آمد زیاد نبودولي مبالغي كھ ب. كرد كھ ھدایایي بھ پادشاه تقدیم دارد

دستور داد كھ حقوق گمركي سابق را، ولو بدون رضایت پارلمنت باشد، بگیرند و اگر تاجري از پرداخت 
سپس بھ بندرھا دستور داد كھ از كشتیھاي دولتي نگاھداري . آن خودداري كرد، كاالھاي او را ضبط كنند

انگلیسیھا و دانماركیھا، . اجازه داد كھ افراد را بھ دخول در ارتش مجبور سازند كنند، و بھ نمایندگان خود
شكست خوردند و دانماركیھا، كھ ) كاتولیكھا(كھ بھ نفع پروتستانھا در آلمان میجنگیدند، از قشون مخالفان 

چارلز بھ . دمتفق انگلستان بودند، از این كشور خواستند كھ قول خود را در مورد كمك بھ آنھا عملي كن
استقراض اجباري متوسل شد و دستور داد كھ ھر مالیات دھندھاي مطابق ارزش یك صدم زمین و پنج 

مخالفان متمول را بھ زندان انداختند و مخالفان . درصد ارزش اموال شخصي خود بھ دولت قرض بدھد
  . فقیر را بزور وارد ارتش یا نیروي دریایي كردند
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نگلستان در بوردو و الروشل بھ پروتستانھاي فرانسھ، كھ مشغول نبرد با ریشلیو در این ضمن، بازرگانان ا
، باكینگم در راس ١۶٢٧(این بود كھ فرانسھ بھ انگلستان اعالن جنگ داد . بودند، كاالھایي میرساندند

 ٠٠٠,٢٠٠مبلغ . ناوگاني براي حملھ بھ فرانسویھا در الروشل حركت كرد، ولي با شكست رو بھ رو شد
یرھاي كھ بر اثر استقراض بھ دست آمده بود، پس از مدت كوتاھي خرج شد، و چارلز دوباره بھ پول ل

  . لذا پارلمنت را براي بار سوم فرا خواند. احتیاج پیدا كرد

كوك، الیت، ونتورث، و جان ھمدن بھ پارلمنت . تشكیل جلسھ داد ١۶٢٨مارس  ١٧پارلمنت سوم در 
. مردي تنومند بھ نام آلیور كرامول از ھانتینگدن بھ نمایندگي انتخاب شد بازگشتند و براي نخستین بار

چارلز در نطقي كھ روي تخت سلطنت ایراد كرد، با خشونت پول مطالبھ كرد و با گستاخي بیباكانھاي 
.)) من از تھدید كردن كساني كھ ھمشان من نیستند ننگ دارم. این حرف را تھدیدآمیز تلقي نكنید: ((گفت
لیره بپردازد، ولي قبل از تصویب آن از پادشاه خواستار شد كھ با  ٣۵٠٠٠٠منت حاضر شد پارل
این بیانیھ فصل تاریخي و مھمي را در ازدیاد قدرت ). ١۶٢٨مھ  ٢٨(موافقت كند )) درخواست حق((

  :در ابتداي آن چنین نوشتھ بودند. پارلمنت گشود

  ; تقدیم بھ اعلیحضرت ھمایوني

عرض اعلیحضرت میرسانیم كھ، چون طبق دستور ادوارد اول، اعالم و مقرر شده با كمال خضوع بھ 
است كھ ھیچگونھ مالیات یا اعانھاي بھ شكل مالیات نباید از طرف پادشاه بدون میل و موافقت اسقفھاي 

ادي اتباع شما این آز; اعظم، اسقفھا، ارلھا، بارونھا، شھسواران، شھرنشینھا، و سایر طبقات عوام اخذ شود
را بھ ارث بردھاند كھ مجبور بھ پرداخت مالیات یا اعانھ بھ شكل مالیات یا ھرگونھ تحمیلي بر خالف میل 

  . اعضاي پارلمنت نباشند

در این درخواست شكایت شده بود كھ مردم بھ اجبار وام پرداختھاند و پادشاه، بدون آنكھ در علت توقیف 
ه و اصل محاكمھ بھ وسیلھ ھیئت منصفھ را نقض كرده است، و اشخاص تحقیق كند، آنھا را بھ زندان افكند

در نتیجھ این : ((كوك بعدا اظھار داشت. بوده است) ١٢١۵(حال آنكھ تمام این امور برخالف ماگناكارتا 
چارلز بھ این عریضھ پاسخي .)) عریضھ خواھیم دانست كھ آیا پارلمنت زنده خواھد ماند، یا خواھد مرد

چارلز ناچار . رلمنت جواب صریحتري خواست و در اختصاص دادن پول تعلل كردمبھم داد، ولي پا
مردم لندن احساس میكردند كھ چارلز تسلیم شده است، و آھنگ زنگھا چنان . موافقت خود را اعالم داشت

  . بھ آسمان برخاست كھ سالھا نظیر آن شنیده نشده بود

از پادشاه تقاضا كرد كھ باكینگم را معزول كند، ولي  پارلمنت، كھ موقعیت را مساعد میدید، پیشتر رفت و
در این . ناگھان ھر دو طرف با وحشت دریافتند كھ دیگر در این باره كاري نمیتوانند بكنند. چارلز نپذیرفت

میان یكي از سربازان سابق، بھ نام فلتن، كھ مجروح بود و مبالغ زیادي بھ قرض گرفتھ بود، از عقبافتادن 
ھایي، چنان خشمگین شد كھ یك كارد قصابي خرید  تگي خود، و نیز در نتیجھ خواندن رسالھحقوق بازنشس

و مسافت صد كیلومتر را از لندن تا پورتسمث پیمود و آن كارد را در سینھ باكینگم فرو برد و سپس خود 
  ). ١۶٢٨اوت  ٢٣(را بھ مقامات دولتي تسلیم كرد 

فلتن، كھ از كار خود پشیمان . مشاھده جنازه شوھر از حال رفتزن باكینگم، كھ كودكي در شكم داشت، با 
  . اما او را بدون شكنجھ دادن اعدام كردند. شده بود از آن زن خواست كھ وي را ببخشد، و او نیز پذیرفت

پارلمنت بھ پادشاه تذكر داد كھ اگر ھمچنان عواید گمركي را بھ خود اختصاص دھد، در واقع 
. ذكر نشدھاند)) درخواست حق((چارلز پاسخ داد كھ این عواید در . ض كرده استحق را نق)) درخواست((

ھمچنین، با وجود تفوق كلیسایي ; پارلمنت نیز بازرگانان را تشویق كرد كھ از پرداخت آنھا خودداري كنند
نگلستان و را قوانین ا)) مواد سي و نھ گانھ((; پادشاه، بھ خود حق داد كھ در امور مذھبي قوانیني وضع كند

و در صدد برآمد كھ وحدت مذھبي را بر ; كامال موافق با اصول كالون و مخالف عقاید آرمینیوس دانست
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ھنگامي كھ چارلز بھ . اساس این اصول برقرار سازد و كاتولیكھا و پیروان آرمینیوس را مجازات كند
د، ولي پارلمنت نپذیرفت، و پارلمنت دستور داد كھ جلسات خود را بھ تعویق بیندازد، رئیس اطاعت كر

در این وقت سر جان الیت سھ الیحھ . اعضایش رئیس خود را بر آن داشتند كھ كار خود را ادامھ دھد
، یا اصول عقاید آرمینیوس یا ھرگونھ عقیده ))پیروي از پاپ((پیشنھاد كرد كھ بھ موجب آن ھر كس 

ھ پارلمنت تصویب نكرده است گردآوري كند، یا را اشاعھ دھد، یا مالیاتي را ك)) كلیساي واقعي((مخالف 
رئیس مجلس حاضر نشد كھ براي تصویب این لوایح بھ . چنین مالیاتي را بپردازد، مرتكب جنایت شده است

آراي نمایندگان رجوع كند، ولي یكي از اعضاي پارلمنت چنین كرد، و دیگران كف زدند و آنھا را بھ 
ریافت كھ لشكریان پادشاه در صدد برآمدھاند كھ اعضاي مجلس را سپس چون پارلمنت د. تصویب رساندند

  . پراكنده كنند، جلسات را تعطیل كرد و متفرق شد

مارس، چارلز دستور داد كھ الیت، سلدن، و ھفت تن دیگر از اعضاي پارلمنت را بھ جرم  ۵در 
ر دیگر بھ حبسھاي درازمدت و شش تن از آنان بزودي بیرون آمدند، و سھ نف. فتنھانگیزي بھ زندان اندازند
وي در این وقت سي و ھشت سالھ ) ١۶٣٢. (ولي الیت در زندان در گذشت. پرداخت جریمھ محكوم شدند

  . بود

VII - ١۶۴٠-١۶٢٩: استبداد چارلز   

پارلمنت مدت یازده سال تشكیل جلسھ نداد، و این دوره طوالنیترین تعطیل آن در تاریخ انگلستان بھ شمار 
اختیارات او اگر چھ بیش از جیمز و . رلز در این ھنگام فرصت داشت كھ بھ استبداد سلطنت كندچا. میآید

الیزابت و ھنري ھشتم نبود، خود او عمال طالب قدرت بیشتري بود، و فرمانروایان مذكور ھرگز تا این 
اجبار وام  زیرا چارلز بھ گردآوري مالیات غیرمصوب پرداخت، بھ. درجھ قوانین را نقض نكرده بودند

ھا و محاكمھ بھ وسیلھ  ھاي مردم جا داد، زندانیان را از حضور یافتن در دادگاه گرفت، سربازان را در خانھ
دادگاه ھیئت ((را در امور سیاسي و بیدادگري )) تاالر ستاره((ھیئت منصفھ بازداشت، و ظلم و ستم 

این بود كھ نتوانست درك كند كھ ثروت  ولي اشتباه عمده چارلز. را در امور مذھبي تعمیم داد)) عالي
اعضاي مجلس عوام بیشتر از ثروت خود او یا ثروت طرفداران سلطنت است، و باید بھ ھمان نسبت ھم 

  . قدرت پارلمنت زیادتر باشد

در این دوره بحراني، اقتصاد انگلستان پیش از آنكھ خون ملت را بمكد، ترقي كرد، زیرا چارلز مانند پدر 
صلحدوست بود و طي قسمت بیشتر سلطنت خود انگلستان را از جنگ بركنار داشت، و حال  خویش مردي

چارلز، كھ بھ ستوه آمده بود، . آنكھ ریشلیو فرانسھ را ضعیف كرد، و آلمان بھ صورت ویرانھاي در آمد
كھ  براي این منظور دستور داد. ھمھ مساعي خود را براي جلوگیري از تمركز طبیعي ثروت بھ كار برد

از چینھكشي مزارع خودداري كنند، مزارعي را كھ در والیتھاي پنجگانھ میدلند بھ این صورت در آمده 
. ، و ششصد تن از خاوندھاي مخالف خویش را جریمھ كرد)١۶٣٠-١۶٢۵(بودند بھ حال اول باز گردانید 

نساجي افزایش ھاي  دستور داد كھ دستمزد كارگران كارخانھ ١۶٣٧و  ١۶٣١و  ١۶٢٩وي در سالھاي 
ھاي بخش را بر آن داشت كھ در قیمتھا بیشتر نظارت كنند، و ھیئتھایي را براي حفظ  یابد، روساي دادگاه

الد نیز بھ . ھایي كھ جھت مستمندان پرداخت میشد مامور كرد دستمزھاي كارگران و نظارت بر اعانھ
بدین ترتیب دشمنان تازھاي براي  ،))صورت بیچارگان را بر خاك نمالند((كارفرمایان اخطار كرد كھ 

اما دولت در ھمان زمان انحصار صابون، نمك، نشاستھ، آبجو، شراب، و پوست را بھ . خود تراشید
 ١١انحصار ذغالسنگ را بھ خود اختصاص داد، و آنچھ را بھ ; عدھاي واگذار كرد و خود از آن بھره برد

صورت ((شیلینگ میفروخت و این عمل نیز  ١٩و در زمستان بھ ١٧شیلینگ میخرید، در تابستان بھ 
طي این مدت بیش از دویست ھزار تن از پیرایشگران بھ انگلستان جدید .)) بیچارگان را بھ خاك میمالید

  . مھاجرت كردند

  وي در سال . چارلز اظھار میداشت كھ باید راھي براي پرداخت مخارج دولتي بیابد
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سوابقي وجود داشت مبني بر آنكھ . بھ طرز فاجعھباري سعي كرد كھ مالیات تازھاي وضع كند ١۶٣۴
شھرھاي ساحلي، در عوض حمایتي كھ نیروي دریایي از آنھا میكرد، كشتیھایي را در زمان جنگ براي 

چارلز . اختندجھت تقویت نیروي دریایي بھ دولت میپرد)) پول كشتي((آن مجھز میساختند یا مبلغي بھ نام 
، بدون سابقھ، مبلغ مذكور را از ھمھ شھرھاي انگلستان و آن ھم در زمان صلح )١۶٣۵(در این وقت 

مطالبھ كرد، و بحق اظھار داشت كھ این پول را بھ مصرف تعمیر كشتیھا و حفاظت منافع تجاري انگلستان 
شخصي بھ . دید بھ مخالفت برخاستندعده زیادي با مالیات ج. در دریاي مانش علیھ دریازني خواھد رسانید

و اگر چھ او را متھم ; نام جان ھمدن، براي امتحان كردن قانوني بودن آن، از پرداخت مالیات سر باز زد
مردي آرام بود و، ; ھمدن از متموالن باكینگم شر بود و آشوبگر بھ شمار نمیآمد. كردند، بھ زندانش نیفكندند

او ثبات راي را زیر پوشش ادب، و .)) صي بسیار متین و سختگیر بودشخ((بھ قول كلرندن سلطنت طلب، 
. رھبري را در حجب و حیا پنھان میداشت

قضات پادشاه . صورت گرفت ١۶٣٧محاكمھ او اگر چھ مدتھا بھ تعویق افتاد، سرانجام در ماه نوامبر 
در ھنگام خطر حق دارد كھ  یادآور شدند، و اظھار داشتند كھ پادشاه)) پول كشتي((سوابقي را براي اخذ 

مدافعان ھمدن در پاسخ گفتند كھ ضرورتي پیش نیامده است و . بدون احضار پارلمنت مطالبھ كمك مالي كند
است كھ )) درخواست حق((پادشاه وقت كافي دارد كھ پارلمنت را احضار كند، و اخذ اجباري پول مغایر با 

ت ھفت بر پنج، بھ نفع پادشاه راي دادند، ولي مردم از قضات، بھ نسب. مورد قبول پادشاه واقع شده است
پس از ; ھمدن طرفداري كردند و بیطرفي قضات را، كھ از خشم پادشاه میترسیدند، مورد تردید قرار دادند

ادامھ داد و قسمت اعظم )) پول كشتي((ھمچنان بھ گردآوري  ١۶٣٩چارلز تا سال . چندي، ھمدن آزاد شد
 . پیروزمندانھ علیھ ھلندیھا جنگیدند مصرف كرد ١۶٢۵ایي كھ در آن را در ساختن كشتیھ

وي در نتیجھ ازدواج با زني كاتولیك، و . در این ضمن چارلز در مورد اسكاتلند مرتكب اشتباھاتي شد
. مسلط ساختن اسقفھا بر كشیشان پرسبیتري، موجبات عصبانیت اسكاتلندیھاي پرسبیتري را فراھم آورد

مقرر داشت كھ ھمھ زمینھاي كلیسایي یا سلطنتي كھ بعد از جلوس ماري )) استردادفرمان ((سپس، با 
ھاي اسكاتلندي داده شده بود، از آنھا پس گرفتھ شود، و این دستور  استوارت بر تخت سلطنت بھ خانواده

بھ  آنگاه پنج اسقف و یك اسقف اعظم بھ نام جان سپاتیسوود را). ١۶٢۵(باعث وحشت اشراف اسكاتلند شد 
، )١۶٣۵(عضویت شوراي سلطنتي اسكاتلند برگزید، و شخص اخیر را بھ مقام لرد چانسلر انتخاب كرد 

چارلز بعد از طفره رفتنھاي . این نخستین مرد روحاني بود كھ پس از نھضت اصالح دیني بھ آن مقام رسید
اجازه داد كھ مراسم مذھبي  بسیار و ناراحتكننده، ھنگامي كھ جھت تاجگذاري بھ اسكاتلند آمد، بھ اسقفھا

كلیساي انگلیكان را تقریبا شبیھ تشریفات مذھب كاتولیك بر پا دارند، یعني لباسھاي مخصوص بپوشند، 
  . شمع روشن كنند، و صلیب ببوسند

اسقفھاي اسكاتلند، كھ تصمیم داشتند قدرت خود را بھ گروه كشیشان پرسبیتري نشان دھند، یك سلسلھ قوانین 
)) قوانین الد((دوین كردند كھ چون بھ دست اسقف اعظم كنتربري اصالح و تصویب شد، بھ تشریفاتي ت

قوانین مذكور در تمام امور كلیسایي اختیاراتي بھ پادشاه میداد، تجمع روحانیان را جز بھ . موسوم گشت
زه داشتند، حق درس دادن را محدود بھ كساني میكرد كھ از طرف اسقفي اجا: فرمان پادشاه ممنوع میساخت

چارلز نیز آن قوانین را تصویب . و حق كشیش شدن را از آن كساني میدانست كھ این قوانین را میپذیرفتند
كشیشان پرسبیتري اعتراض كردند . كرد و دستور داد كھ آنھا را بھ اطالع ھمھ كلیساھاي اسكاتلند برسانند

  . كھ بدین ترتیب نیمي از اصالحات دیني ملغا شده است

ھنگامي كھ در كلیساي سنت جایلز در . الم داشتند كھ چارلز در نظر دارد انگلستان را تابع رم سازدو اع
ادنبورگ كوششي بھ منظور برپا داشتن مراسم مذھبي بر طبق تشریفات جدید بھ عمل آمد، شورشي بر پا 

بھ طرف او زني بھ نام جني گدس صندلي خود را . شد، و مردم چوب و سنگ بھ سوي كشیش انداختند
از طرف ھمھ )) میخواھي در گوش من دعاي قداس بخواني! اي دزد كثیف((پرتاب كرد و فریاد زد 

ھایي را  طبقات مردم عریضھاي جھت الغاي قوانین مذكور بھ چارلز تقدیم شد، ولي او چنین عریضھ
  . در این زمان بود كھ اسكاتلند پیشقدم شورش علیھ پادشاه شد. خیانتآمیز دانست
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، نمایندگان كشیشان و مردم اسكاتلند یك پیمان ملي در ادنبورگ امضا كردند و متعھد ١۶٣٨فوریھ  ٢٨ر د
تقریبا . بكوشند)) مذھب واقعي((شدند كھ آیین و مراسم پرسبیتري را حفظ كنند و در دفاع از سلطنت و 
بھ (سوود و ھمھ اسقفھا سپاتی. سراسر اسكاتلند در نتیجھ ترغیب كشیشان از این عھدنامھ تبعیت كردند

مجمع عمومي كلیسا در گالسگو منكر تمام اسقفھا شد، و . بھ انگلستان گریختند) استثناي چھار تن از آنان
چارلز بھ اعضاي این مجمع دستور داد كھ متفرق شوند، . جدایي كلیساي اسكاتلند را از دولت اعالم داشت
چارلز لشكري . اخت، ولي آنان بھ جلسات خود ادامھ دادندو تھدید كرد كھ آنھا را بھ خیانت متھم خواھد س

مركب از بیست و یك ھزار نفر، كھ بیشتر آنھا شور و حرارتي نداشتند، تشكیل داد و بھ سوي اسكاتلند 
در صورتي كھ پیمانگران بیست و شش ھزار سرباز گرد آوردند كھ ھمگي بر اثر احساسات . شتافت

ھنگامي كھ دو لشكر در برابر یكدیگر صفآرایي كردند، چارلز . ده بودندمذھبي و میھني بھ ھیجان در آم
ژوئن  ١٨در . حاضر شد كھ قضیھ را بھ یك پارلمنت و یك مجمع كلیساي آزاد اسكاتلندي ارجاع كند

ولي مجمع . بدون خونریزي پایان یافت)) نخستین جنگ اسقفھا((، متاركھ جنگ بھ امضا رسید و ١۶٣٩
انجمن گالسگو را تایید كرد و پارلمنت )) خیانتآمیز((ورگ تشكیل یافت، تصمیمات جدید، كھ در ادنب

  . آماده شدند)) دومین جنگ اسقفھا((ھر دو طرف براي . اسكاتلند اقدامات مجمع را تصویر نمود

راده چارلز در این بحران مردي را بھ كمك طلبید كھ بھ ھمان اندازه كھ پادشاه مذبذب و بیكفایت بود، او با ا
وارد پارلمنت شده ) ١۶١۴(این شخص، كھ تامس و نتورث نام داشت، در بیست و یك سالگي . و دقیق بود

بھ او توجھش را بھ خود )) شوراي شمال((چارلز با تفویض مقام ریاست . و غالبا علیھ پادشاه راي داده بود
جراي كامل سیاست پادشاه معطوف ساخت و با وارد كردن او در شوراي سلطنتي زحماتش را در مورد ا

در اینجا بود كھ سیاست موثر و ). ١۶٣٢(پاداش داد، و وي را بھ عنوان نماینده خویش بھ ایرلند فرستاد 
بھ لقب  ١۶٣٩وي در سال . بیرحمانھ او باعث قطع ریشھ آشوب شد و صلحي اجباري را برقرار ساخت

شاه توصیھ كرد كھ لشكري عظیم فراھم آورد، وي بھ پاد. ارل آو سترفرد و مشاور عمده چارلز مفتخر شد
ولي تھیھ چنین . پیمانگران را پراكنده كند، و در برابر پارلمنت متمرد قوایي غیرقابل مقاومت تشكیل دھد

ناچار چارلز پارلمنت را . لشكري مستلزم صرف مبالغ گزاف بود و بدون تصویب پارلمنت امكانپذیر نبود
انعقاد یافت،  ١۶۴٠آوریل سال  ١٣در )) پارلمنت كوتاه((نگامي كھ این ھ. براي بار چھارم فرا خواند

چارلز نامھاي را كھ از طرف پیمانگران بھ لویي سیزدھم نوشتھ شده و بھ دست عمال انگلستان افتاده بود 
ھ و چون در این نامھ از پادشاه فرانسھ تقاضاي كمك شده بود، چارلز اظھار داشت ك; بھ نمایندگان نشان داد

جان پیم نھاني با پیمانگران مكاتبھ كرد و بھ . حق دارد براي جلوگیري از چنین خیانتي لشكري فراھم كند
این نتیجھ رسید كھ مرافعھ آنان با پادشاه نظیر مرافعھ پارلمنت با چارلز است، و بنا بر این پارلمنت را بر 

چارلز پارلمنت كوتاه را . لندیھا متحد شودآن داشت كھ از پرداخت پول بھ پادشاه خودداري كند و با اسكات
در این ھنگام، در لندن شورشھایي برپا شد و جمعي بھ قصر الد، اسقف اعظم . بھ جرم خیانت منحل كرد

كانتربري، حملھ بردند و چون او را نیافتند، مردي كاتولیك را كھ از حضور در مراسم مذھب پروتستان 
  . استنكاف كرده بود بھ قتل رساندند

اسكاتلندیھا تا مرز دو كشور . چارلز با لشكري كھ بیدرنگ فراھم آورده بود بھ سوي اسكاتلند روي آورد
. ، و نواحي شمال انگلستان را متصرف شدند)١۶۴٠اوت  ٢٠(پیش آمدند، انگلیسیھا را شكست دادند 

ولي چون قادر ; ردازدلیره بھ آنان بپ ٨۵٠پادشاه بیچاره حاضر شد كھ تا انعقاد پیمان رضایتبخش روزي 
بھ پرداخت این مبلغ نبود، ارتش اسكاتلند در اطراف نیوكاسل، بھ عنوان متفق مصمم پارلمنت انگلستان 

چارلز، كھ حیران و پریشان شده بود، عدھاي از اشراف را دعوت كرد كھ با او در . علیھ پادشاه، باقي ماند
ھ قدرت او رو بھ اضمحالل میرود و او باید راھي براي این عده بھ او اظھار داشتند ك. یورك مالقات كنند

این بود كھ چارلز براي آخرین دفعھ پارلمنت را، كھ این بار طوالنیترین و . آشتي با دشمنان بیابد
  . پرماجراترین پارلمنت در تاریخ انگلستان شد، فرا خواند

VIII -  پارلمنت طویل  
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اعضاي مجلس در حدود پانصد نفر بودند، . تشكیل یافت در وستمینستر ١۶۴٠نوامبر  ٣این پارلمنت در 
و مجلسي بود اشرافي و ... ھاي خوب، و مردم تربیت شده غیر روحاني گل سرسبد خانواده((یعني 

كھ بیشتر نماینده ثروتمندان بود تا مردم عادي، ولي در كمال وضوح نماینده آینده و مخالف )) غیرملي
سلدن، ھمدن، و . ت كوتاه، كھ در فكر انتقام بودند، در آن میان دیده میشدندبیشتر اعضاي پارلمن. گذشتھ بود

و آلیور كرامول، اگر چھ رھبر عدھاي نبود، در میان آن جمع شخصیت ; پیم در آن عضویت داشتند
  . ممتازي بود

او تاكنون در این فاصلھ دور، دشوار است كھ درباره او بیطرفانھ داوري كنیم، زیرا تاریخنویسان از زمان 
شخصیتي مانند او شاید توانستھ . وي را مردي ریاكار و جاھطلب یا شخصي مقدس و سیاستمدار دانستھاند

باشد كھ ھمھ صفات متضادي را كھ باعث چنان ارزیابیھایي شده است در وجود خود جمع كند، و شاید ھم 
یح شاید براي شناختن كرامول این توض. گاھي میتوانستھ است آن صفات را با با یكدیگر ھماھنگ سازد

  . مفید باشد

كرامول جزو مالكان فاقد نسبنامھ بود كھ از ساحت پرشكوه دربار دور مانده بودند، ولي با نارضایي پولي 
پدرش، رابرت . با وجود این، وي نیز داراي نیاكان متشخصي بود. براي نگاھداري آن میپرداختند

جد بزرگ او ریچارد ; لیره عایدي میداد ١٠٠ت كھ ساالنھ كرامول، ملك مختصري در ھانتینگدن داش
ویلیامز، برادرزاده تامس كرامول وزیر ھنري ھشتم، نام خود را بھ كرامول تغییر داد و قصرھا و عوایدي 

آلیور یكي از ده فرزند . را كھ از كلیساي كاتولیك بزور گرفتھ بود از دست وزیر یا پادشاه دریافت داشت
آموزگار دستور زبان آلیور واعظ پرشوري بود كھ رسالھاي . ي بود كھ بھ حد بلوغ رسیداو، و تنھا كس

نوشت و در آن پاپ را دجال دانست، و در رسالھاي دیگر از گناھكاران مشھوري كھ بھ وسیلھ خداوند تنبیھ 
رد، رئیس سمیوئل وا. آلیور وارد كالج سیدني ساسكس در كیمبریج شد ١۶١۶در سال . شده بودند نام برد

كھ بھ )) اعالمیھ ورزشھا((این كالج، بھ سبب تابعیت كامل از اصول پیرایشگري، انتقاد از ابداعات الد، و 
ظاھرا آلیور پیش از فراغت از تحصیل، از ). ١۶۴٣(فرمان چارلز انتشار یافتھ بود، در زندان در گذشت 

ي جواني گناھكار دانست، و در این باره وي خود را بھ سبب بلھوسیھا) ١۶٣٨(بعدا . كیمبریج بیرون آمد
اوه، من در ظلمتي كھ آن را دوست میداشتم زندگي میكردم و از نور . نمیدانید چھ نوع زندگیي داشتم: گفت

این مطلب حقیقت دارد، من از دینداري . من یكي از رھبران، و شاید رھبر گناھكاران بودم; متنفر بودم
بھ جاي من خدا را ستایش ! حمت آورد، اوه، نعمات الطاف او بیپایان بودتنفر داشتم، ولي خداوند بر من ر

كنید، بھ خاطر من دعا كنید تا كسي كھ كار خوبي را آغاز كرده است در روز عیسي مسیح آن را بھ كمال 
  . برساند

، كرامول وجد و حال توبھ را درك كرد، مرگ را در عالم خیال دید، و گرفتار سایر وحشتھاي روحي شد
بھ طوري كھ ھمیشھ افسرده و مغموم بھ نظر میرسید، و تا پایان عمر ھر چھ میگفت متكي بر اصول تقوا 

وي رفتھ رفتھ سر و ساماني گرفت، ازدواج كرد، صاحب فرزند شد، و . و پرھیزگاري پیرایشگران بود
. ن انتخاب شدبھ نمایندگي ھانتینگد) ١۶٢٨(چنان شارمند نمونھاي گشت كھ در بیست و ھشت سالگي 

. لیره فروخت و اول بھ سنت آیوز و بعد بھ ایلي رفت ١٨٠٠سپس ملك خود را در ھانتینگدن بھ مبلغ 
، یكي از اعضاي پارلمنت اظھار )١۶۴٠(ھنگامي كھ كرامول از طرف كیمبریج بھ نمایندگي انتخاب شد 

و یكي دو قطره خون . ... كیزه نبودلباس زیر او زیاد پا. ... داشت كھ وي بھ جامھاي بسیار عادي ملبس بود
روي یقھ كوچكش چكیده بود، صورتش باد كرده و متمایل بھ سرخي، صدایش زیر و ناموزون، اخالقش 

ھرگز شتاب نمیكرد، با خدا سخن میگفت، و توانایي ده . ، ولي شخصا خویشتندار بود))بینھایت آتشین((
  . برانگیختبا وجود این، خداوند وسایل دیگري . مرد را داشت

جان پیم نخستین كسي بود كھ خشم پارلمنت را بر زبان آورد، سترفرد را نماینده مخفي پاپ دانست، و او 
وارد )) تغییر قانون و مذھب((را متھم كرد كھ میخواھد لشكري از ایرلند بھ منظور برانداختن پارلمنت و 

سترفرد را از پادشاه فراموش نكرده بود، ، مجلس عوام، كھ طرفداري ١۶۴٠نوامبر  ١١در . انگلستان كند
دسامبر، پس از آنكھ قوانین جدید كلیساي انگلیكان را  ١۶وي را خائن دانست و بھ زندان فرستاد، و در 
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سلدن بعدا . غیرقانوني دانست، الد را بھ پیروي از پاپ و خیانت متھم كرد و او را نیز بھ زندان فرستاد
لحاظ اسقفان را بھ پیروي از پاپ متھم میكنیم كھ منفور شوند، و حال آنكھ  ما از آن: ((اعتراف كرد و گفت

چارلز از این اقدامات جدي چنان حیرتزده شد كھ قدمي در راه .)) میدانیم چنین خطایي مرتكب نشدھاند
در این وقت ملكھ از كشیش خود تقاضا كرد كھ از پاپ كمك بخواھد، و با . نجات دستیاران خود برنداشت

  . ن عمل خود نشان داد كھ ترس پارلمنت بیھوده نبوده استای

در زمره طرفداران اصالحات اساسي در لندن حزبي . در میان ھر دو گروه، آتش احساسات زبانھ كشید
این حزب از پارلمنت تقاضا كرد كھ تسلط اسقفان را براندازد و . بود كھ میلتن نیز در آن عضویت داشت

پاپ ((ھمچنین اعالم داشت كھ عقیده بعضي اسقفھا، مبني بر آنكھ ; دست مردم بدھدزمام امور كلیسا را بھ 
مجلس عوام این عریضھ را . ، شنیع و مكروه است))دجال نیست و رستگاري فقط در مذھب كاتولیك است

مجلس اعیان آن را بھ این . نپذیرفت، ولي با نیل روحانیان بھ مقامات قضایي و قانونگذاري مخالفت كرد
ولي مجلس عوام درست مخالف این . شرط پذیرفت كھ اسقفھا كرسیھاي خود را در آن مجلس حفظ كنند

جزوه ھایي كھ . شرط بود، زیرا میدانست كھ اسقفھا در مجلس اعیان ھمیشھ بھ نفع پادشاه راي خواھند داد
قف جوزف ھال حكومت اس. در دفاع یا انتقاد از حكومت اسقفان انتشار یافت آتش این اختالف را دامن زد

را، بھ دلیل آنكھ از طرف حواریون یا عیسي بھ وجود آمده است، مقدس میدانست، ولي پنج نفر از 
، كھ مركب از حرف ))سمكتیمنوئوس((طرفداران فرقھ پرسبیتري در جزوه مشھوري تحت عنوان مستعار 

 ١۶۴١مھ  ٢٧در . ده ھال انتقاد كردمیلتن بعدا پنج بار از عقی. اول نامھاي آنان بود، بھ او پاسخ دادند
مجلس عوام الیحھ را رد، و مجلس اعیان آن را . كرامول دوباره خواھان الغاي كامل حكومت اسقفان شد

مربوط بھ تثلیث، )) تصاویر ننگآور((در اول سپتامبر، مجلس عوام اعالم داشت كھ كلیھ . تصویب كرد
باید از كلیساھاي انگلستان برداشتھ )) شكال خرافيا((ھمھ تصویرھاي حضرت مریم، و ھمھ صلیبھا و 

نھضت تمثالشكني دوباره در انگلستان . در روز یكشنبھ ممنوع گردد)) رقص تفریحي((شوند، و ھرگونھ 
ھا را خرد كردند، و  ھاي رنگي را شكستند، مجسمھ ھا را از جا كندند، شیشھ ھا و پرده نرده; باال گرفت

. اكتبر الیحھاي بھ منظور طرد اسقفھا تصویب كرد ٢٣جلس عوام دوباره در م. عكسھا را از ھم دریدند
پادشاه بھ مجلس اعیان متوسل شد و اظھار داشت كھ مصمم است در راه ابقاي اصول كلیساي انگلیكان تا 

دخالت او باعث رد الیحھ شد، ولي مردمي كھ با اسقفھا مخالف . و این كار را كرد; پاي جان ایستادگي كند
دوازده تن از اسقفھا نامھ اعتراضآمیزي نوشتند و اظھار . ودند، از ورود آنھا بھ پارلمنت جلوگیري كردندب

. پارلمنت آنھا را متھم و محبوس كرد. داشتند ھر قانوني كھ در غیاب آنھا تصویب شود بیاعتبار خواھد بود
، و اسقفھا پس از آن )١۶۴٢ فوریھ ۵(سرانجام، مجلس اعیان الیحھ محرومیت اسقفھا را تصویب كرد 

  . نتوانستند وارد پارلمنت شوند

سپس مجلس عوام پیروزمندانھ بھ تحكیم قدرت خود پرداخت و براي رفع نیازمندیھاي خود از شھر لندن 
و انحالل . لوایحي گذرانید كھ بھ موجب آنھا مدت ھر دوره پارلمنت سھ سال تعیین شد; پول قرض كرد

ز بعد از تشكیل آن، یا انحالل پارلمنت موجود بدون تصویب آن، ممنوع اعالم پارلمنت ظرف پنجاه رو
. و دادگاه ھیئت عالي را منحل كرد)) تاالر ستاره((و ; قوانین مالیاتي و قضایي را اصالح نمود; گردید

د، پایان داد، حكمي را كھ علیھ ھمدن صادر شده بود لغو كر)) پول كشتي((ھمچنین بھ انحصارات و گرفتن 
و پادشاه را در اخذ حقوقي كھ بر ظرفیت كشتیھا تعلق میگرفت آزاد گذاشت، ولي آن را محدود بھ دورھاي 

  . چارلز با این تصمیمات موافقت كرد، و پارلمنت از اصالح بھ انقالب پرداخت. معین كرد

تھم كرد، و در آوریل او را بھ خیانت م; ، پارلمنت سترفرد را بھ دادگاه فرا خواند١۶۴١در مارس 
چارلز، علیرغم . الیحھاي را كھ طبق آن وي از حقوق اجتماعي محروم میشد براي توشیح نزد شاه فرستاد

توصیھ الد، در مجلس اعیان حضور یافت و اظھار داشت اگر چھ حاضر است سترفرد را از كار 
عوام حضور شاه در  مجلس. براندازد، ھرگز اجازه نخواھد داد كھ وي را بھ اتھام خیانت محكوم كنند

در اطراف مجلس )) جمعیتي عظیم((روز دیگر، . مجلس اعیان را منافي امتیاز و آزادي پارلماني دانست
شوراي . و خواستار اعدام سترفرد شدند!)) عدالت! عدالت((عوام و قصر پادشاه گرد آمدند و فریاد زدند 

اسقف اعظم یورك . ر دھد، ولي او نپذیرفتسلطنتي از وحشت بھ چارلز توصیھ كرد كھ بھ آن تقاضا تن د
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اشراف بھ او اخطار كردند كھ زندگي او، ملكھ، . نیز از وي استدعا كرد كھ حكم اعدام سترفرد را امضا كند
سرانجام، خود . ولي او ھمچنان در امتناع خود پافشاري كرد. و كودكان خانواده سلطنتي در خطر است

تاد و بھ او توصیھ كرد كھ، براي جلوگیري از آشوب عوام، حكم مرد محكوم پیغامي براي چارلز فرس
، ١۶۴١مھ  ١٢در . چارلز امضا كرد، ولي ھرگز خود را بھ سبب این كار نبخشید. اعدام را امضا كند

ھاي زندان بیرون  ضمن آنكھ وي عبور میكرد، الد دستھاي خود را از میان میلھ; سترفرد را بھ قتلگاه بردند
سترفرد بیآنكھ نالھاي بر آرد، در برابر جمعیتي كھ با او مخالف بودند، . او دعاي خیر خواندآورد و براي 

  . جان داد

این . اعدام او اختالفي را كھ بعدا در مجلس عوام بین احزاب رقیب ویگ وتوري بھ وجود آمد تشدید كرد
مرداني مانند لوشس . بودنددو حزب بھ ترتیب موافق و مخالف انتقال تدریجي قدرت پادشاه بھ پارلمنت 

، كھ از پارلمنت طرفداري كرده بودند، با خود )ارل آو كلرندن آینده(ادوارد ھاید ) وایكانت فاكلند(كري 
میگفتند كھ پادشاه، بعد از آنكھ بدین ترتیب شدیدا تنبیھ شد، ممكن است مانع خوبي علیھ حكومت عوام در 

ذھبي باشد و از اقدامات پارلمنت، كھ در نظر داشت مقام كلیسا لندن و مخالف تسلط پیرایشگران بر امور م
را متزلزل و مالكیت شخصي را تھدید كند و ھمھ ساختمان اجتماعي انگلستان را در ھم ریزد، جلوگیري بھ 

پیم، ھمدن، و كرامول نیز شاید از این خطرھا آگاه بودند، ولي عامل دیگري وجود داشت كھ بر . عمل آورد
ھا حاكم بود، زیرا این اشخاص بھ اندازھاي افراط كرده بودند كھ میترسیدند اگر چارلز دوباره سرنوشت آن

احتمال داشت كھ پادشاه در ھر لحظھ، ھمانگونھ كھ . قدرت را بھ دست گیرد، جان خود آنھا بھ خطر افتد
ارلمنت براي دفاع از خود از این رو پ. سترفرد پیشنھاد كرده بود، لشكري نیمھ كاتولیك از ایرلند فراھم آرد

در صدد بر آمد كھ لشكر اسكاتلندیھاي موافق را در شمال انگلستان نگاه دارد، و براي این منظور نخست 
  . لیره بپردازد ٠٠٠,٢۵لیره بھ آنھا پرداخت و تعھد كرد كھ ھر ماه  ٠٠٠,٣٠٠ھدیھاي بھ مبلغ 

فلیم او، نیل و ). ١۶۴١اكتبر (زیادتر شد  نگرانیھاي پارلمنت در نتیجھ بروز شورش شدیدي در ایرلند
روري او، مورسوم و سایر رھبران ایرلندي خواھان جنگي آزادیبخش بودند، و میخواستند كھ آلستر از 

دست كوچنشینان انگلیسي بیرون بیاید، كاتولیكھا از ظلم و اجحاف رھا گردند، و ایرلند از تسلط انگلیسیھا 
زجرھا، تعقیبھا، و خلع یدھاي سبعانھ را فراموش نكرده بودند، با چنان شورشیان، كھ خاطره . خارج شود

انگلیسیھاي مقیم ایرلند، كھ میخواستند از جان . خشم و غضبي جنگیدند كھ بھ صورت وحشیان در آمدند
تالفي بھ مثل كردند و ھر پیروزي بھ . خود و از آنچھ ملك مشروع خودشان محسوب میشد دفاع كنند

پارلمنت انگلستان بغلط چنین میپنداشت كھ چارلز آن شورش را بھ منظور . ر در آمدصورت یك كشتا
بنابراین، تقاضاي او را در . استقرار مجدد مذھب كاتولیك در ایرلند و بعدا در انگلستان برپا كرده است

نقالب مورد دریافت پول براي نجات دادن انگلیسیھا در پیل نپذیرفت، و شورش ایرلندیھا در سرتاسر ا
  . انگلستان ادامھ یافت

ھنگامي كھ چارلز دو تن از اسقفان محروم و محكوم را بھ مقامي بلندتر رسانید، انقالب شدت بیشتري 
  . یافت

بھ منظور اعالم مرافعھ پارلمنت )) اعتراض بزرگ((اعضاي خشمگین مجلس عوام پیشنھاد كردند كھ نامھ 
. كند)) وتو((و پادشاه نوشتھ شود، تا چارلز بھ پارلمنت اختیار بدھد كھ انتصابات او را بھ مقامات مھم 

مجریھ بھ پارلمنت خواھد بسیاري از اشخاص محافظھكار احساس میكردند كھ این عمل باعث انتقال قدرت 
اختالفات احزاب شدیدتر و مباحثات میان آنھا . شد و پادشاه را بھ صورت شخص ناتواني در خواھد آورد

كرامول بعدا اظھار داشت كھ . تندتر شد، و اعضاي آنھا براي تاكید مطالب خود دست بھ شمشیر میبردند
الیحھ مذكور با اكثریت دوازده راي بھ . میشداگر آن الیحھ بھ تصویب نرسیده بود، وي عازم امریكا 

در این الیحھ، نمایندگان نخست وفاداري . براي پادشاه فرستاده شد ١۶۴١تصویب رسید و در اول دسامبر 
خود را نسبت بھ مقام سلطنت اظھار داشتند و سپس توھینھایي را كھ پادشاه بھ پارلمنت كرده و مصایبي را 

گذشتھ از این، عیوبي را كھ پارلمنت مرتفع ساختھ . بود بتفصیل شرح دادند كھ براي كشور بھ بار آورده
و مشاوران و درباریان )) طرفداران پاپ و اسقفھا و عدھاي از كشیشان فاسد((ھمچنین . بود متذكر شدند
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درخواست ((سپس بھ نقض مكرر . خودخواه را متھم كردند كھ براي كاتولیك كردن انگلستان توطئھ میچینند
و منحل ساختن آمرانھ پارلمنتھاي منتخب اشاره كردند و از پادشاه خواستند كھ مجمعي از روحانیان )) قح

تشكیل دھد تا مراسم كلیساي انگلیكان را بھ صورتي كھ قبل از الد داشت بازگردانند سپس پارلمنت پیشنھاد 
ون راند و مشاوران و سفیران و كرد كھ چارلز ھمھ مخالفان سیاستھاي پارلماني را از شوراي سلطنتي بیر

وزیراني برگزیند كھ مورد اعتماد پارلمنت باشند، و تذكر داد كھ در غیر این صورت پارلمنت نمیتواند 
  . مایحتاج پادشاه را برآورد، یا طبق دلخواه او كمكي بھ پروتستانھاي سایر كشورھاي اروپایي بكند

دسامبر، پارلمنت بدون توجھ بھ او فرمان داد  ١۵در . دچارلز در پاسخگویي بھ این اتمام حجت تاخیر كر
چارلز در نامھ . در این وقت بود كھ پادشاه بھ آن پاسخ داد. انتشار یابد)) اعتراض بزرگ((كھ مفاد نامھ 

تشكیل شود، )) پیروي از پاپ((خود موافقت كرده بود كھ مجمعي از روحانیان براي جلوگیري از ھرگونھ 
بھ عالوه، اصرار ورزیده بود كھ . د كھ اسقفھا را از حق راي در پارلمنت محروم كندولي حاضر نشده بو

حق دارد ھر كس را كھ میخواھد بھ عضویت شوراي سلطنتي یا بھ مشاغل عمومي بگمارد، و دوباره 
  . را تصویب كرد تا بر ارتش مسلط باشد)) الیحھ میلیشیا((اما پارلمنت در عوض . تقاضاي پول كرده بود

چارلز، كھ معموال مردي بیتصمیم بود، در این ھنگام بھ عمل جسورانھاي دست زد كھ در نظر پارلمنت بھ 
، دادستان او، در مجلس اعیان و بھ نام پادشاه، پنج ١۶۴٢ژانویھ  ٣در . عنوان اعالن جنگ محسوب شد

یانت كرد و اظھار تن از اعضاي مجلس عوام یعني پیم، ھمدن، ھولز، ھسلریج، و سترود را متھم بھ خ
) اسكاتلند)) (كشوري بیگانھ((داشت كھ این اشخاص كوشیدھاند تا ارتش را از اطاعت پادشاه باز دارند و 
روز بعد، چارلز در راس . را تشویق كردھاند كھ بھ انگلستان حملھ آورد و بھ پادشاه اعالن جنگ دھد

لمنت گذاشت، خود براي دستگیري آن پنج سیصد سرباز حركت كرد و، پس از آنكھ آنھا را در مدخل پار
چارلز، با مشاھده این وضع، . ولي آنھا در منازل دوستان پنھان شده بودند. نفر وارد مجلس عوام شد

ضمن آنكھ وي بیرون میرفت، .)) میبینم كھ ھمھ مرغھا پرواز كردھاند! پس این طور: ((مایوسانھ گفت
نمایندگان، كھ . زیرا حملھ مسلحانھ پادشاه كامال غیرقانوني بودنمایندگان با صداي بلند اعتراض میكردند، 

ھنگامي كھ چارلز . میترسیدند ھمگي دستگیر شوند، تحت حمایت مردم لندن، بھ محل انجمن اصناف رفتند
ملكھ . بھ ھمتن كورت رفت، اعضاي مجلس عوام، بھ انضمام پنج مرد متھم، بھ وستمینستر بازگشتند

چارلز با )). خریداري كند((جواھرت سلطنتي بھ فرانسھ گریخت تا كمكي براي پادشاه ھانریتا پنھاني با 
ولي آن شھر از . مھردار بزرگ سلطنتي بھ شمال رفت و كوشید وارد ھال شود و سربازاني فراھم آورد

از  پارلمنت بھ ھمھ قواي مسلح دستور داد كھ فقط. پذیرفتن او امتناع كرد، و چارلز ناچار بھ یورك رفت
سي و پنج تن از مجلس اعیان و شصت و پنج تن از مجلس عوام ). ١۶۴٢مارس  ۵(پارلمنت اطاعت كنند 

ادوارد ھاید در این ھنگام مشاور عمده پادشاه . از پارلمنت كناره گرفتند و در یورك بھ چارلز ملحق شدند
  . شد

وي . براي استقرار صلح الزم دانست در دوم ژوئن، پارلمنت نوزده پیشنھاد بھ چارلز داد و قبول آنھا را
میبایستي نظارت بر ارتش و ھمھ قالع مستحكم را بھ پارلمنت واگذار كند، پارلمنت حق داشتھ باشد كھ در 

بتواند ھمھ وزیران پادشاه و معلمان اطفال او را . مراسم مذھبي و امور اداري كلیسا تجدیدنظر نماید
لیھ اشخاصي را كھ بھ مقام اشرافي میرسند از نشستن در منصوب و مرخص كند، و حق داشتھ باشد ك

پارلمنت گویي میخواست انقالب كبیر فرانسھ را تمرین كند، زیرا ھیئتي بھ نام . مجلس اعیان باز دارد
كرامول و دیگران براي گردآوري داوطلبان بھ . را مامور تشكیل لشكري كرد)) كمیتھ نجات ملي((

در اعالمیھاي خطاب بھ ملت، شورش خود را ناشي از عالقھ بھ استقالل  پارلمنت،. شھرھاي خود رفتند
پارلماني ندانست، بلكھ آن را معلول خطر قریبالوقوع شورش كاتولیكھا در انگلستان شمرد، و بھ مردم 

اوت، نمایندگان پارلمنت  ١٧در . اخطار كرد كھ پیروزي پادشاه موجب قتل عام پروتستانھا خواھد شد
، چارلز پرچم خود را در ناتینگم ١۶۴٢اوت  ٢٧در . ي واقع در ھال را بھ تصرف در آوردندذخایر نظام

  . گشود و جنگ داخلي را آغاز كرد

pymansetareh@yahoo.com



IX -١۶۴۶-١۶۴٢: نخستین جنگ داخلي  

لندن، شھرھاي صنعتي، . مردم انگلستان در این ھنگام بھ طرز بیسابقھاي بھ دو گروه تقسیم شده بودند
بندرھا، و بھ طور كلي نواحي جنوبي و خاوري، اكثر طبقھ متوسط، بخشي از طبقھاي كھ پایینتر از 

مبریج، نواحي آكسفرد و كی. اشراف بودند، و تقریبا ھمھ پیرایشگران از پارلمنت طرفداري میكردند
باختري و شمالي، قسمت بیشتر اشراف و كشاورزان، تقریبا كلیھ پیروان فرقھ انگلیكان، و موافقان اسقفھا 

  . و كاتولیكھا از پادشاه حمایت میكردند

در حدود سیصد نماینده موافق شورشیان، و در حدود صد و ھفتاد . در مجلس عوام ھم اختالف وجود داشت
. در مجلس اعیان سي نفر از صد و ده تن در آغاز موافق پارلمنت بودند. ادشاه بودندو پنج نفر طرفدار پ

اما چارلز از لحاظ مالي در مضیقھ بود، و لندن نیمي از ثروت ملت را در اختیار داشت و با آن انقالب را 
  . تقویت میكرد

ز رسیدن كمك خارجي نیروي دریایي مخالف او بود و ا; پادشاه نمیتوانست از ھیچ منبعي قرض كند
بنابراین، چارلز مجبور بود از مالكان بزرگ، كھ منافع خود را وابستھ بھ پیروزي او ; جلوگیري میكرد

; ھاي قدیمي بعضي از صفات و احساسات شھسواري باقي مانده بودند در خانواده. میدانستند، ھدایایي بپذیرد
او مثل مردان واقعي میجنگیدند، و خود را بھ كشتن  عدھاي كامال نسبت بھ پادشاه وفادار بودند، بھ خاطر

افراد طبقھ كولیر با موھاي بافتھ و اسبان یراقدار خود جلوه خاصي داشتند، و ھمھ شاعران بھ . میدادند
  . اما پول در دست پارلمنت بود. استثناي میلتن طرفدار آنھا بودند

ر یك از دو لشكر در حدود چھارده ھزار ھ). ١۶۴٢اكتبر  ٢٣(صفآرایي دو طرف در اج ھیل آغاز شد 
تحت فرمان شاھزاده روپرت، فرزند بیست و دو سالھ خواھر چارلز )) سلطنت طلبان. ((سرباز داشت

از رابرت دورو، سومین ارل آو اسكس، )) راوندھدز((موسوم بھ الیزابت اھل بوھم، بودند، و لشكریان 
واي خود را فراخواند، و پادشاه بھ آكسفرد رفت و آنجا را نتیجھ نبرد قطعي نبود، اسكس ق. اطاعت میكردند

  . مركز فرماندھي خود ساخت

والینگتن، كھ پیرایشگري پرشور و یا سیاسي بود، آن واقعھ را پیروزي بزرگي براي پارلمنت و خدا 
روي ھم زیرا چنانكھ شنیدھام، ... لطف بزرگ خداوند را در آن واقعھ مشاھده میكنیم: دانست، و چنین گفت

كارھاي . ولي نسبت كشتگان دشمن بھ مقتوالن ما ده بھ یك بوده است; تن كشتھ شدھاند ۵۵١٧رفتھ 
شگفتانگیز خداوند را مالحظھ كنید، زیرا آن عده از ما كھ بھ قتل رسیدند بیشتر كساني بودند كھ فرار 

  . ... ولي آنھا كھ دلیرانھ پایداري كردند، از خطر بركنار ماندند. كردند

ھا  نمیدانید كھ خداوند چگونھ گلولھ! بدرستي نمیتوانم شرح دھم كھ دست خداوند نابودي دشمن بھ كار میبرد
بعضي از آنھا در مقابل سربازان ما میافتادند، بعضي روي زمین میلغزیدند، بعضي . ... را ھدایت میكرد

كساني كھ دلیرانھ در برابر ! تادندھا از روي سر آنھا میگذشتند، و بعضي بھ یك سوي آنھا میاف از گلولھ
این واقعھ كار خداوند است و در چشم من چون معجزه !... گلولھ پایداري میكردند بندرت زخمي میشدند

  . مینماید

ملكھ ھانریتا با اسلحھ و مھمات پنھاني بھ . اما، در بھار سال بعد، پارلمنت با دشواري رو بھ رو شد
اسكس بھ اندازھاي تعلل ورزید كھ لشكر او بر اثر . ھ چارلز پیوستانگلستان بازگشت و در آكسفرد ب

قوایي از پارلمنت در . ھمدن در نبردي در چالگرووفیلد زخمي شد. بیماري و فرار سربازان تقلیل یافت
، و )ژانویھ ١٣(، دیگري در راوندوي داون قلع و قمع شد )١۶۴٣ژوئن  ٣٠(ادوالتن مور شكست خورد 

سپتامبر با  ٢٢پارلمنت در این موقع بحراني بھ اسكاتلند متوسل شد و در . پادشاه افتادبریستول بھ دست 
نمایندگان اسكاتلندیھا عھدنامھاي بست كھ طبق آن قرار شد اسكاتلندیھا لشكري بھ كمك پارلمنت بفرستند و 
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شكل عقاید لیره دریافت دارند، بھ شرط آنكھ پارلمنت در انگلستان و ایرلند  ٣٠٠٠٠در عوض ماھي 
پرسبیتري مذھبي پروتستان، یعني حكومت كلیسایي توسط بزرگان و فارغ از نظارت اسقفھا، را برقرار 

و عدھاي از آنھا را براي مبارزه با دشمنان . در ھمان ماه چارلز با شورشیان ایرلندي صلح كرد. كند
ا بتدریج علیھ پادشاه بھ مخالفت كاتولیكھاي انگلستان شاد شدند، و پروتستانھ. خویش بھ انگلستان آورد

، مھاجمان ایرلندي در نانتویج شكست خوردند، و مھاجمان اسكاتلندي در خاك ١۶۴۴در ژانویھ . برخاستند
  . در این ھنگام، جنگ داخلي شامل سھ ملت و چھار مذھب در گرفت. انگلستان پیش آمدند

انگلیسي و سھ غیر روحاني انگلیسي و روحاني  ١٢١، مجمعي در وستمینستر مركب از ١۶۴٣اول ژوئیھ 
ھشت نماینده اسكاتلندي تشكیل یافت تا مذھب جدید پروتستان را بھ شكل پرسبیتري در انگلستان ) بعدا(

چند تن از . برقرار سازد، ولي جلسات مجمع، در نتیجھ مداخلھ پارلمنت، مدت شش سال بھ طول انجامید
مجمع كناره گرفتند، و گروه كوچكي از استقاللیان تقاضا كردند اعضا، كھ موافق حكومت اسقفان بودند، از 

كھ ھر جمعیتي از تسلط شوراي سالخوردگان و نفوذ اسقفھا بركنار باشد، ولي اكثریت اعضاي مجمع، طبق 
قول و اراده پارلمنت، مایل بودند كھ انگلستان، ایرلند و اسكاتلند از لحاظ مذھبي توسط انجمنھاي 

پارلمنت حكومت اسقفان را، كھ مبتني . اھاي دیني و ایالتي، و مجامع عمومي اداره شوندسالخوردگان، شور
، ولي )١۶۴۶(و تشكیالت و مراسم آیین پرسبیتري را پذیرفت ) ١۶۴٣(بر آیین انگلیكان بود، منسوخ كرد 

ل ، مجمع وستمینستر اص١۶۴٧در سال . حق وتو را در مورد تصمیمات كلیسایي بھ خود اختصاص داد
را اعالم داشت و، بر اساس آموزه كالون، اصول )) كاتشیسم كوچكتر((، و ))كاتشیسم بزرگتر((مذھبي، 

تصمیمات مجمع وستمینستر، در نتیجھ بازگشت . تقدیر، انتخاب، و راندگي از درگاه خداوند را تاكید كرد
شیسم در كلیساھاي سلسلھ استوارت و استقرار مجدد كلیساي انگلیكان، منسوخ شد، ولي توبھ وكات

  . پرسبیتري كشورھاي انگلیسي زبان، ولو بھ صورت فرضي، باقي ماند

مردم لندن، . ھاي كوچك را در مورد آزادي مذھبي نپذیرند مجمع و پارلمنت موافقت كردند كھ خواھش فرقھ
در سال . كھ بھ صورت واحدي در آمده بودند، از پارلمنت تقاضا كردند كھ ھرگونھ بدعت را از بین ببرد

، مجلس عوام لوایحي گذرانید كھ بھ موجب آنھا كساني كھ مخالف غسل تعمید كودكان بودند بھ حبس ١۶۴٨
ابد، و كساني كھ منكر تثلیث، یا تجسم خداوند، یا آسماني بودن كتاب مقدس، و یا خلود روح بودند بھ اعدام 

، الد، ١۶۴۵ژانویھ  ١٠و در ; ام شدندچندین نفر یسوعي اعد ١۶۵٠و  ١۶۴٢بین سالھاي . محكوم میشدند
اعضاي پارلمنت احساس . اسقف اعظم كانتربري، در ھفتاد و دو سالگي از زندان بھ قتلگاه برده شد

ولي كرامول مایل بود كھ . میكردند كھ باید تا پاي جان مبارزه كنند و زمان مالحظھ كاري سپري شده است
)) زرھپوش((ھنگي در كیمبریج تشكیل داد كھ بھ  ١۶۴٣سال رواداري مذھبي تا حدي برقرار شود، و در 

كرامول از ھر فرقھاي، جز كاتولیكھا و . این نام را شاھزاده روپرت بھ خود كرامول داده بود. موسوم شد
از خدا میترسیدند و در ھر كاري وجدان را ((موافقان حكومت اسقفھا، مرداني را وارد آن ھنگ كرد كھ 

ھنگامي كھ افسري از فرقھ پرسبیتري در نظر داشت كھ سرھنگ دومي را از فرقھ .)) در نظر داشتند
آقا، كشور در انتخاب خدمتگزاران خود : ((آناباتیستھا از كار بركنار كند، كرامول اعتراض كرد و گفت

.)) تاگر این اشخاص بخواھند صادقانھ بھ آن خدمت كنند، ھمین اندازه كافي اس; توجھي بھ عقاید آنھا ندارد
سعي كند راھي بیابد تا اشخاصي كھ احساسات مذھبي زود رنجي ((ھمچنین از پارلمنت تقاضا كرد كھ 

دارند و نمیتوانند در ھمھ موارد تابع قانون كلیسایي باشند، طبق كتاب مقدس، مورد زجر و تعقیب قرار 
ي فرمانروایي خویش در پارلمنت این تقاضا را نپذیرفت، ولي او درباره ھنگھاي خود، و ط)). نگیرند

  . انگلستان، تا اندازھاي سیاستي مبتني بر اصل رواداري در پیش گرفت

 ١١(وي در افتخارات پیروزي در نبرد وینسبي . تكامل كرامول در مقام سرداري از شگفتیھاي جنگ بود
سران در مارستن مور، فرفكس شكست خورد، ولي اف. شریك لرد فردیناند و فرفكس بود) ١۶۴٣اكتبر 

سایر رھبران پارلماني، یعني ارل اسكس و ارل منچستر، یا شكست خوردند یا . كرامول پیروز شدند
كرامول، براي آنكھ از دست این سرداران لقبدار نجات یابد، . نتوانستند بھ پیروزیھاي خود ادامھ بدھند

ر نتیجھ آن ھمھ اعضاي تصویب شود كھ د)) دستور از خودگذشتگي((پیشنھاد كرد كھ قانوني تحت عنوان 
این پیشنھاد مورد قبول قرار نگرفت، ولي بار دیگر تجدید شد . پارلمنت از مقام فرماندھي خود چشم بپوشند
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سر تامس فرفكس، فرزند . ارل اسكس و ارل منچستر از كار كناره گرفتند. و بھ صورت قانون در آمد
كرامول را با مقام سپھبدي بھ فرماندھي سواران  فردیناندو، بھ مقام فرماندھي كل ارتقا یافت و او نیز

  . گماشت

نفر تشكیل شود، و كرامول تعھد كرد سربازان را  ٠٠٠,٢٢پارلمنت فرمان داد كھ لشكر تازھاي مركب از 
  . تعلیم دھد

كرامول پیش از جنگ ھیچ گونھ تجربھ نظامي نداشت، ولي نیروي شخصیت، ثبات راي، اراده، و مھارت 
ده از احساسات مذھبي و سیاسي افراد باعث شد كھ وي بتواند ھنگھاي خود را بھ انضباط و وي در استفا

آیین پیرایشگري بھ شیوه اسپارتیھا شباھت داشت، كھ ھدف از آن ساختن . وفاداري بینظیري عادت دھد
ان سرباز. در لشكرگاه پیرایشگران صدایي جز موعظھ و دعا شنیده نمیشد. سربازان شكستناپذیر بود

پیرایشگر، دزدي و ھتك ناموس نمیكردند، بلكھ بھ منظور تخریب تصویرھاي مذھبي و طرد كشیشان 
ھنگامي كھ با دشمن روبرو میشدند، از شادي یا خشم فریاد ; بھ كلیساھا حملھ میبردند)) پاپي((یا )) اسقفي((

)) سلطنت طلبان(( ، ھنگامي كھ)١۶۴۵ژوئن  ١۴(در نیزبي . و ھرگز شكست نخوردند; بر میآوردند
موفق شدند پیاده نظام سر تامس فرفكس را مجبور بھ فرار كنند، كرامول با سوارھنظام جدید خویش آن 

شكست را بھ چنان پیروزي كاملي مبدل ساخت كھ پادشاه ھمھ پیادھنظام، توپخانھ، نیمي از سوارھنظام، و 
ا منتشر كردند تا نشان دھند كھ وي قصد داشت ھا ر این نامھ. ھاي خود را از دست داد ھایي از نامھ نسخھ

  . سربازان بیشتري از ایرلند بھ انگلستان بیاورد و قوانین ضد كاتولیكي را نقض كند

ماركي مانتروز، سردار دلیر او در اسكاتلند، پس . از آن تاریخ بھ بعد، وضع چارلز بھ سرعت وخیمتر شد
، ١۶۴۵ژوئیھ  ٣٠در . از پیروزیھاي بسیار، سرانجام در فیلیپ ھو شكست خورد و بھ بر اروپا گریخت

پادشاه . س تسلیم كرداوت روپرت بریستول را بھ فرفك ٢٣و در ; قواي پارلمنت باث را بھ تصرف در آورد
چارلز بھ طور . سربازان او، كھ نومید شده بودند، بھ دشمن پیوستند. بھ عبث از ھر طرف استمداد میكرد

جداگانھ و با مذاكرات غیرشرافتمندانھ میخواست كھ میان دشمنان خود تفرقھ بیندازد، یعني استقاللیان را از 
وي زن آبستن خود را از . ولي در این راه توفیق نیافت. دپارلمنت و پارلمنت را از اسكاتلندیھا دور كن

و در این ھنگام بھ شاھزاده چارلز ; طریق قلمرو دشمن فرستاده بود تا كشتیي براي حركت بھ فرانسھ بیابد
خود او نیز با جامھ مبدل و ھمراه دو تن . دستور داد كھ بھ ھر وسیلھ كھ ممكن است، از انگلستان بگریزد

نخستین جنگ داخلي در ). ١۶۴۶مھ  ۵(بھ شمال گریخت و خود را بھ اسكاتلندیھا تسلیم كرد از مالزمان 
  . حقیقت بھ پایان رسید

X -١۶۴٨- ١۶۴۶: رادیكالھا  

آنھا ترجیح دادند كھ وي را ; چارلز انتظار داشت كھ اسكاتلندیھا با او ھنوز مانند پادشاه خود رفتار كنند
ند كھ بھ او در بازیافتن تاج و تختش كمك كنند، مشروط بھ آنكھ وي اتحاد و و پیشنھاد كرد. اسیر خود بدانند

; پیمان رسمي و صورت پرسبیتري مذھب پروتستان را بپذیرد و آن را در سراسر انگلستان اجباري كند
پارلمنت انگلستان نمایندگاني نزد اسكاتلندیھا در نیوكاسل فرستاد و اظھار داشت كھ . ولي او نپذیرفت

ر است چارلز را بھ عنوان پادشاه بپذیرد، بھ شرط آنكھ وي از اتحاد و پیمان رسمي و صورت حاض
عمده را بھ تبعیدگاه بفرستد، بھ پارلمنت اجازه )) سلطنت طلبان((پرسبیتري مذھب پروتستان تابعیت كند، 

او بھ این شرطھا تن ولي ; دھد كھ بر ھمھ قواي مسلح نظارت داشتھ باشد، و ماموران عالیرتبھ را برگزیند
لیره مواجب عقب افتاده اسكاتلندیھا و مخارج آنھا را  ٠٠٠,۴٠٠سپس پارلمنت حاضر شد . در نداد

پارلمنت . بپردازد، بھ شرط آنكھ آنان بھ اسكاتلند بازگردند و پادشاه را بھ ماموران پارلمنت تسلیم كنند
وان بھاي پادشاه، بلكھ بھ عنوان مخارجي واقعي كھ اسكاتلند با این شرط موافقت كرد و آن مبلغ را نھ بھ عن

آنگاه او . ولي چارلز احساس میكرد كھ او را با طال معاوضھ كردھاند. در جنگ متحمل شده بودند پذیرفت
  ). ١۶۴٧ژانویھ . (را بھ عنوان اسیر پارلمنت انگلستان بھ ھومبي ھاوس در نورثمتن شر فرستادند
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گام در سفرن والدن، در شصت و چھار كیلومتري لندن، اردو زده بود، قواي انگلستان، كھ در این ھن
مخارج نگاھداري این سي ھزار . پیروزیھاي خود را بھ نظر آورد و خواستار پاداشھاي متناسب با آنھا شد

و با وجود ; سرباز پارلمنت را بر آن داشتھ بود كھ مالیاتھا را بھ دو برابر مالیات دوره چارلز افزایش دھد
گذشتھ از این، پیرایشگران مستقل، كھ در پارلمنت . این، مواجب سربازان چھار تا ده ماه عقب افتاده بود

شكست خورده بودند، در ارتش قدرت را بھ دست میگرفتند، و كرامول، رھبر آنان، بھ داشتن مقاصد 
و اشخاصي یافت میشدند كھ بدتر آنكھ در ھنگ ا. جاھطلبانھاي متھم شد كھ با استقالل پارلمنت متناسب نبود

ھرگونھ عالمت تشخص كلیسایي و دولتي را رد میكردند، و خواھان انتخابات عمومي و آزادي مذھبي 
ویلیام والوین میگفت ھمھ چیز باید ; چند تن از آنان نیز از اشتراكیون ھرج و مرج طلب بودند. بودند

.)) زیرا دزد و جاني وجود نخواھد داشت احتیاجي بھ دولت نخواھد بود،((مشترك باشد، در آن صورت 
كرامول را نیز . بود)) محبوبترین مرد انگلیسي((جان لیلبرن، كھ پس از ھر توقیف و تنبیھي دلیرتر میشد، 

و او اگر چھ نسبت بھ آنھا ابراز ھمدلي میكرد، با عقایدشان مخالف ; جزو طرفداران مساوات میخواندند
  . اسي در آن عصر منجر بھ ھرج و مرج خواھد شدبود، و چنین میپنداشت كھ دموكر

اعضاي پارلمنت، كھ در این وقت از فرقھ پرسبیتري بودند، از خطر مجاورت چنان لشكر انبوه، مزاحم، و 
مستقلي بھ خشم آمدند و الیحھاي تصویب كردند كھ بھ موجب آن، نیمي از آن لشكر میبایستي مرخص شود 

از آنجا كھ سربازان مواجب عقب افتاده . یرلند بھ طور داوطلب اسم بنویسدو نیم دیگر بھ عنوان خدمت در ا
ولي سربازان . خود را میخواستند، پارلمنت حاضر شد كھ قسمتي از آن را نقدا و بقیھ را بعدا بپردازد

پارلمنت با پادشاه وارد مذاكره شد و . حاضر نشدند كھ پیش از دریافت مواجب كامل خود متفرق شوند
ا پذیرفت كھ وي را بھ تاج و تخت خود برساند، بھ شرط آنكھ تا سھ سال شكل پرسبیتري مذھب تقریب

  . پروتستان را قبول داشتھ باشد

گروھي سواره نظام، كھ از این موضوع آگاه شده بودند، بھ ھومبي ھاوس حملھ بردند، پادشاه را اسیر 
شوراي ((یوماركت شتافت و خود را در راس كرامول بھ ن. كردند، و او را بھ نیوماركت انتقال دادند

ژانویھ، لشكریان او با فراغت خیال بھ لندن رو نھادند و در راه اعالمیھاي را كھ  ١٠در . قرار داد)) ارتش
لشكریان در این اعالمیھ از استبداد . توسط آیرتن، داماد كرامول، تنظیم یافتھ بود بھ پارلمنت فرستادند

تبداد پادشاه نبود، شكایت كرده و اصرار ورزیده بودند كھ پارلمنت تازھاي با آراي پارلمنت، كھ كمتر از اس
پارلمنت نمیدانست چھ راھي در پیش گیرد، زیرا بازرگانان، صنعتگران، و عوام . بیشتري تشكیل شود

 ژوئیھ، ٢۶در . لندن از بیم اقدامات ارتش با ھر شرطي حاضر بھ بازگشت پادشاه بھ تخت سلطنت بودند
جمعي از عوام بھ پارلمنت حملھ بردند و پارلمنت را مجبور كردند كھ پادشاه را بھ لندن فرا خواند و قواي 

استقاللیان، كھ تعداد آنھا شصت و ھفت نفر بود، از . غیرنظامي را تحت فرمان سرداري پرسبیتري بگذارد
ندن شدند، پادشاه را با خود آوردند، و اوت لشگریان وارد ل ۶در . پارلمنت كناره گرفتند و بھ ارتش پیوستند

از آن تاریخ تا زماني كھ . شصت و ھفت تن استقاللیان مذكور را بھ جاي خود در پارلمنت بازگرداندند
سربازان آشوبطلب یا بیانضباط . كرامول قدرت مطلق را بھ دست گرفت، ارتش بر پارلمنت مسلط بود

  . د حفظ كردندنبودند و نظم را در داخل شھر و در صفوف خو

در جزوھاي تحت . تقاضاھاي ارتش اگر چھ در آن زمان امكانپذیر نبود، نسلھاي بعد از آنھا انتقاد نكردند
عنوان شرح واقعي قضیھ ارتش، از آزادي تجارت، الغاي انحصارات، و دادن اراضي خالصھ بھ بینوایان 

. ادگاه مجبور بھ اداي شھادت علیھ خود كردسخن بھ میان آمده و تصریح شده بود كھ ھیچ كس را نباید در د
ھر قدرتي اصال و اساسا در دست ((ارتش در جزوه دیگري تحت عنوان موافقت مردم اعالم داشت كھ 

تنھا حكومت عادالنھ بھ وسیلھ نمایندگاني خواھد بود كھ آزادانھ با آراي عمومي انتخاب ; ))مردم است
و ; كسي نباید از پرداخت مالیات معاف شود; تابع مجلس عوام باشند بنابراین، پادشاھان و اعیان باید; شوند

ھمھ متولدین انگلستان، حتي ((سرھنگ رینز بارو میگفت كھ . ھمگي باید از آزادي كامل بھرھمند باشند
، باید در انتخاب كساني كھ قوانین مملكت را میسازند و خود باید بر طبق آنھا ))فقیرترین فرد این كشور

  . كنند حقي داشتھ باشندزندگي 
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مدافعان مساوات او را بھ . كرامول این بحث را، با دعوت از طرفداران آن بھ دعا خواندن، آرام كرد
ریاكاري متھم میكردند، و اظھار میداشتند كھ وي نھاني جھت بازگشت پادشاه مذاكره میكند، و خود او 

بھ دموكراتھا میگفت كھ مقاومت در برابر كرامول . اعتراف میكرد كھ ھنوز بھ سلطنت اعتقاد دارد
و پس از مباحثات بسیار، رھبران آنھا را متقاعد ساخت . امكان ندارد)) نیروي بدني((پیشنھادھاي آنان با 

بعضي از سربازان حاضر بھ سازش نشدند و . كھ بھ جاي حق راي عمومي، بھ تعداد رایدھندگان بیفزایند
. ي خود گذاشتند و دستور كرامول را در مورد برداشتن آنھا نادیده گرفتندھا جزوه موافقت مردم را در كاله

ولي . ھاي آنھا را بازداشت، بھ وسیلھ دادگاه نظامي محاكمھ، و بھ اعدام محكوم كرد وي سھ تن از سردستھ
   .كسي كھ باخت اعدام شد، و انضباط برقرار گشت; بھ آنھا دستور داد براي نجات جان خود طاس بیندازند

در این ضمن پادشاه از دست نظامیان گریخت، بھ سوي ساحل جزیره وایت رفت، و بھ قلعھ كاریسبروك 
ھا و نیروي دریایي علیھ  در دھكده)) سلطنت طلبان((او از خبر شورشھاي ). ١۶۴٧نوامبر  ١۴(پناه برد 

د لشكري براي بر تخت ماموران اسكاتلندي در لندن پنھاني پیشنھاد كردند كھ حاضرن. پارلمنت دلگرم شد
چارلز . نشاندن مجدد او تشكیل دھند، بھ شرط آنكھ فرقھ پرسبیتري را برقرار و سایر مذاھب را منسوخ كند

ماموران اسكاتلندي بھ منظور تھیھ قوا از لندن . را پذیرفت، ولي آن را بھ سھ سال محدود كرد)) تعھد((این 
  . بیرون آمدند

) ١۶۴٨مھ (را در مورد حملھ بھ انگلستان تصویب كرد و اعالمیھاي انتشار داد پارلمنت اسكاتلند نقشھ آنھا 
كھ ضمن آن ھمھ انگلیسیھا را بھ پیروي از آیین پرسبیتري خواند، و بھ آنھا توصیھ كرد كھ مذھبي جز آن 

ھادھا، پارلمنت انگلستان دریافت كھ در صورت اجراي این پیشن. نپذیرند و لشكر استقاللیان را متفرق كنند
این بود كھ بشتاب با كرامول صلح كرد و او را بر آن . مقامش متزلزل و انگلستان تابع اسكاتلند خواھد شد
اعضاي پارلمنت بدون تردید خوشحال بودند كھ او را . داشت كھ رھبري ارتش را علیھ اسكاتلندیھا بپذیرد

ھ روز خواھش از لشكریان، سرانجام كرامول، پس از س. از خود دور كنند و جانش را بھ خطر بیندازند
سربازان بھ اكراه پذیرفتند، ولي بعضي از آنھا سوگند . آنھا را متقاعد ساخت كھ بھ دنبال او بھ جنگ بروند

چارلز، آن مرد خونآشام ((خوردند كھ اگر دوباره انگلستان را نجات دھند، وظیفھ آنھا چنین خواھد بود كھ 
  . ست، محاكمھ كنندبھ جرم خوني كھ ریختھ ا)) را،

XI - ١۶۴٩-١۶۴٨: پایان   

در ایامي كھ فرفكس سرگرم فرو نشاندن . كوششھاي كرامول باعث كوتاھي جنگ داخلي دوم شد
)) سلطنتطلبان((ھاي  در كنت بود، كرامول بھ سوي غرب رفت و یكي از قلعھ)) سلطنتطلبان((شورشھاي 

وئیھ از رودخانھ توید گذشتند و با سرعت وحشتآوري ژ ٨اسكاتلندیھا در . را در ویلز بھ تصرف در آورد
، نھ ھزار سرباز كرامول با اسكاتلندیھا )لنكشر(در پرستن . تا شصت و چھار كیلومتري لیورپول پیش آمدند

 ١٧(، كھ از حیث عده دو برابر آنھا بودند، مقابل شدند و آنھا را شكست دادند )طرفداران پادشاه(و كولیر 
در زماني كھ توسط كرامول و لشكریان او نجات مییافت، براي حمایت خود باب مذاكره پارلمنت، ). اوت

. ولي چارلز نپذیرفت. را براي بازگرداندن پادشاه گشود، و اصرار داشت كھ قبال تعھدنامھ را امضا كند
. شود لشكر در بازگشت حاضر شد كھ او را بھ سلطنت بازگرداند، بھ شرط آن كھ امتیازات سلطنتي محدود

پارلمنت از این عمل انتقاد كرد و . وي را دوباره اسیر، و در قلعھ ھرست مقابل جزیره وایت زنداني كرد
حاضر شد كھ آخرین شرطھاي پادشاه را بھ عنوان اساس آشتي بپذیرد رھبران ارتش كھ میدانستند در 

رد وارد پارلمنت شود، صورت برقراري مجدد چارلز اعدام خواھند شد، اعالم داشتند كھ كسي حق ندا
دسامبر سرھنگ تامس پراید با گروھي  ۶در . مگر آن كھ خدمات خود را بھ نفع عموم ادامھ داده باشد

و پرسبیتري را از مجلس بیرون راند، و چھل )) سلطنتطلب((عضو  ١۴٠سرباز پارلمنت را احاطھ كرد و 
این عمل را تصویب كرد و بھ كساني پیوست  كرامول. تن از آنان را كھ مقاومت میكردند بھ زندان فرستاد

  . كھ خواھان محاكمھ و اعدام فوري پادشاه بودند
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در مجلس عوام عضویت داشتند در این وقت فقط پنجاه و شش نفر باقي  ١۶۴٠از پانصد نفري كھ در سال 
ي را علیھ با اكثریت شش راي حكمي صادر كرد و جنگ ھر پادشاھ)) پارلمنت دنبالھ((این . مانده بودند

. مجلس اعیان این حكم را خارج از اختیارات مجلس عوام دانست و آن را رد كرد. پارلمنت خیانتآمیز نامید
بنابراین، مجلس عوام اعالم داشت كھ پس از خداوند، مردم واضع قوانین عادالنھاند، و مجلس عوام، بھ 

موافقت مجلس اعیان یا پادشاه داراي عنوان نماینده مردم، داراي قدرت عالي است و مصوبات آن بدون 
  . ارزش قانوني است

یكي از آنھا بھ نام سیدني بھ كرامول . نفر را مامور محاكمھ پادشاه كرد ١٣۵ژانویھ، مجلس عوام  ۶در 
: كرامول خشمگین شد و فریادزنان گفت. گفت كھ آنان براي محاكمھ پادشاه داراي اختیار قانوني نیستند

رھبران ارتش براي آخرین بار كوشیدند كھ از كشتھ شدن .)) تاجش قطع خواھیم كردما سر او را با ((
پادشاه جلوگیري كنند، حتي حاضر شدند كھ اگر چارلز با فروش اراضي اسقفھا موافقت كند و از حق 

ن چارلز در جواب گفت كھ نمیتواند ای. خود در مورد احكام پارلمنت چشم بپوشد، وي را تبرئھ كنند)) وتو((
در مورد شجاعت . پیشنھاد را بپذیرد، زیرا سوگند خورده است كھ نسبت بھ كلیساي انگلستان وفادار بماند

  . او تردیدي نبود

شصت یا ھفتاد نفر قاضي، كھ فیالمجلس منصوب شده بودند، در . آغاز شد ١۶۴٩ژانویھ  ١٩محاكمھ در 
سرباز در گوشھ دیگر ایستاده بودند، و شاھنشین بلندي در یك گوشھ تاالر وستمینستر نشستھ، جمعي 

رئیس، بھ نام جان برادشا، . چارلز تنھا در وسط نشستھ بود. جمعیت در سرتاسر راھروھا موج میزد
چارلز اظھار داشت كھ دادگاه نمیتواند او را محاكمھ . ادعانامھ را خواند و از پادشاه خواست كھ پاسخ بدھد

تحت اطاعت ارتش )) پارلمنت دنبالھ((ھمچنین گفت كھ . نگلستان نیستكند، و این پارلمنت نماینده مردم ا
خداوند : ((مردم از راھروھا فریاد زدند. است و این حكومت بیش از دوران او ظلم و ستم كرده است

. ھا بر جان خود ایمن نبود برادشا در كوچھ; كشیشان از این محاكمھ انتقاد كردند!)) پادشاه را حفظ كند
ارلز ورقھاي از ھوالند فرستاد كھ فقط امضاي او را در برداشت، و بھ قضات قول میداد كھ اگر شاھزاده چ

چھار . جان پدرش را نجات دھند، میتوانند ھر شرطي را كھ بخواھند در آن ورقھ روي امضاي او بنویسند
پنجاه و نھ تن از  .تن از اعیان حاضر شدند كھ بھ جاي چارلز كشتھ شوند، ولي پیشنھاد آنھا پذیرفتھ نشد

ژانویھ، سر پادشاه در برابر جمعیتي عظیم و  ٣٠در . قضات بھ انضمام كرامول حكم اعدام را امضا كردند
از ھزاران نفري كھ : ((یكي از ناظران این واقعھ میگوید. وحشتزده با یك ضربھ تیر جالد بر زمین افتاد

آیا این .)) نشنیده بودم و امیدوارم ھرگز نشنوم حضور داشتند چنان نالھاي برخاست كھ ھرگز نظیر آن را
براساس قانون موجود پارلمنت بھ تدریج و گستاخانھ حقوق پادشاه را، كھ در . اعدام قانوني بود مسلما نھ

از لحاظ تعریف، انقالب غیرقانوني . نتیجھ سوابق صدسالھ مورد قبول واقع شده بود، بھ خود اختصاص داد
چارلز در دفاع از اختیاراتي كھ از الیزابت و جیمز . انین گذشتھ میتواند بھ ثمر برسداست و تنھا با نقض قو

اشتباه مھلك او در . ھم او گناه كرد، و ھم درباره او مرتكب گناه شدند. بھ وي رسیده بود حسن نیت داشت
دید قدرت عدم توجھ بھ این نكتھ بود كھ توزیع جدید ثروت بھ منظور ثبات اجتماعي مستلزم توزیع ج

ھنگامي كھ قوانین را در نتیجھ . آیا این اعدام عادالنھ بود آري، تا جایي كھ جنگ عادالنھ است. سیاسي بود
جنگ كنار میگذارند، دشمن مغلوب میتواند تقاضاي ترحم كند، ولي دشمن غالب، در صورت لزوم، 

ي حفاظت جان خود و اطرافیانش، میتواند براي جلوگیري از مقاومت جدید، یا براي ارعاب دیگران یا برا
شاید اگر چارلز بر دشمنان غلبھ كرده بود، كرامول، آیرتن، فرفكس، . شدیدترین مجازات را مجري بدارد

  . و جمعي دیگر را، بھ احتمال قوي، با شكنجھ ھایي كھ در مورد خیانتكاران معمول بود، بھ دار میآویخت

كرامول ظاھرا چنین میپنداشت كھ پادشاه اگر زنده بماند، ولو آنكھ در . آیا این اعدام عاقالنھ بود محتمال نھ
خواھد شد، ولي پسر پادشاه نیز )) سلطنتطلبان((جاي بسیار امني محبوس باشد، باعث شورش مكرر 

و ھنوز مرتكب اشتباھات  وي در فرانسھ یا ھوالند اقامت داشت،. میتوانست باعث چنین شورشھایي بشود
اعدام چارلز اول منجر بھ . پدر نشده بود، و پس از چندي سرگذشتھاي شگفتانگیزي درباره او شایع شد

ھنگامي كھ جیمز . تغییر احساسات ملي شد و ظرف یازده سال سلسلھ استوارت را دوباره بر سر كار آورد
شركت داشتند و  ١۶٨٨ھ در انقالب با شكوه سال دوم، فرزند چارلز، نیز باعث نارضاییھایي شد، كساني ك
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آن را با ظرافتي اشرافي رھبري میكردند عمدا بھ جیمز دوم اجازه دادند كھ بھ فرانسھ بگریزد، و نتایج آن 
  . عمل، ھمیشگي بود

  . ولي باید گفت كھ شورش قبلي بود كھ باعث تسھیل و تسریع انقالب بعدي شد

تستانھا در قرن شانزدھم در فرانسھ شباھت داشت و ھم، با وجود شورش بزرگ ھم بھ طغیانھاي پرو
در مورد اول، پیروان كالون، كھ مردمي ساده و . ١٧٨٩اختالفات بسیار، بھ انقالب كبیر فرانسھ در 

سختگیر بودند و از طرف بازرگانان حمایت میشدند، علیھ مراسم كلیسا و استبداد حكومت سر بھ شورش 
دوم، مجلس ملي، كھ نماینده پول و طبقھ متوسط بود، علیھ اشراف زمیندار، كھ تحت در مورد ; برداشتند

، انگلیسیھا دو شورش قبلي ١٧٨٩تا سال . رھبري پادشاھي خوشنیت ولي اشتباھكار بودند، طغیان كردند
و  را از یاد برده بودند و با وحشت بھ انقالبي مینگریستند كھ نظیر انقالب خودشان كشوري را بھ خاك

  . خون كشید و باعث اعدام پادشاھي شد، زیرا گذشتھ سعي كرده بود كھ متوقف بماند

  فصل نھم ١۵۵۶١۶۴٨كتاب دوم ایتالیا در مبارزه بر سر قدرت 

  

  رضاعي ایتالیا مادر 

١۵۵٨١۶۴٩  

I -  سحرانگیزچكمھ  

پس از نھضت دوگانھ رنسانس و اصالح دیني، ایتالیا تحت تسلط اسپانیا در آمد و گرفتار فقر و فاقھ شد، با 
، ایالت ساووا )١۵۵٩(طبق پیمان كاتوكامبرھزي . توسل بھ مذھب آرام گرفت، و از صلح برخوردار شد

. ھوریھاي مستقل باقي ماندندجنووا، لوكا، ونیز، وسان مارینو بھ عنوان جم. بھ امانوئل فیلیبر داده شد
. مانتوا ھمچنان تابع دوكھاي گونتساگا، و فرارا مطیع خانواده استھ، و پارما فرمانبردار خانواده فارنزه بود

اسپانیا، بھ وسیلھ . خانواده مدیچي بر توسكان تسلط داشت، ولي بنا در آن تحت نفوذ اسپانیاییھا بود
ن ناپل را، كھ شامل سیسیل و سراسر ایتالیاي جنوب ایاالت پاپي بود، ھاي خود، میالن و ھمچنی نایبالسلطنھ

ایاالت مذكور، كھ در عرض شبھ جزیره ایتالیا از مدیترانھ تا آدریاتیك ادامھ داشتند، زیر نظر . اداره میكرد
  . پاپھا، كھ اطراف قلمرو آنھا را اسپانیا بھ تصرف در آورده بود، اداره میشدند

نظامي متجاوز نبود و در امور داخلي ایالتھا، بھ جز ناپل و میالن، دخالت نمیكرد، ولي اسپانیا از لحاظ 
. تنفر آن دولت از تجارت و بیم آن از فرھنگ آزاد زندگي در ایتالیا را بھ صورتي غمانگیز در آورده بود

در خدمت افتادن تجارت مشرق و آمریكا بھ دست كشورھاي مجاور اقیانوس اطلس، ثروتي را كھ مدتي 
گذشتھ . رنسانس بود بھ آنھا انتقال داد و در این ھنگام باعث شكفتگي فرھنگ اسپانیا، انگلستان، و ھلند شد

كشاورزان صبور آن زحمت . از این، ایتالیا از تقلیل عایدات پاپ در نتیجھ اصالح دیني صدمھ دید
  . میكشیدند و دعا میخواندند

، بازرگانان امتیازات صنفي و ثروت خود را از دست میدادند، اشراف راھبان بیشمار آن نیز دعا میخواندند
  . دارایي خود را براي بھ دست آوردن عنوان و جلوه فروشیھاي افراطي تلف میكردند
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با وجود این، ایتالیا در میان ھرج و مرج سیاسي بزرگترین دانشمند عصر گالیلھ، فلسفھ ماجراجویانھ و 
ین مجسمھساز یعني برنینیي، مھمترین آھنگسازان یعني مونتوردي، و دوراندیشانھ برونو، بزرگتر

در بولوني، ناپل، و رم، . دلیرترین مبلغان مذھبي و یكي از بزرگترین شاعران یعني تاسو را بھ وجود آورد
از لحاظ فرھنگي، ایتالیا ھنوز در . مدارس نقاشي با مدارس ھلند، كھ كشوري ثروتمند بود، رقابت میكردند

  . جات عالي قرار داشتدر

  ھاي آلپ در دامنھ-١

اگر بار دیگر بتوانیم با خیال و قلم از باغ و تاالري كھ ایتالیا نام دارد بھ سرعت بگذریم، باز مطبوع خواھد 
  . بود

تورن در زمان حكومت پرقدرت امانوئل فیلیبر، و در نتیجھ تشویقي كھ مارگریت دو فرانس و ساووا از 
; میالن با آنكھ تابع بود، ولي ھنوز عالي بود. ردند، بھ صورت پایتخت معتبري در آمدادبیات و ھنر میك

آن را از زیباترین شھرھاي اروپا شمرد و آن را داراي صد كلیسا، ھفتاد و یك  ١۶۴٣اولین در سال 
پس از آنكھ كلیساي سان .... صومعھ، چھل ھزار سكنھ، قصرھاي عالي، و ھنرمندان كمنظیر دانست

نتسو مادجوره دچار آتشسوزي شد، كارلو بورومئو، اسقف اعظم متدین میالن، مارتینو باسي را مامور لور
برادرزاده كارلو . كرد كھ داخل آن را بھ سبك مجلل روم شرقي و نظیر كلیساي سن ویتالھ در راونا بسازد

معتبري در آن احداث و كتابخانھ ) ١۶٠٩(بھ نام كاردینال فدریگو بورومئو قصر آمبروزیان را ساخت 
بھ بعد  ١٧٧۶جھت مدرسھ یسوعیھا اختصاص یافتھ بود، از سال  ١۶١۵قصر بررا، كھ در سال . كرد

مركز گالري معروف بررا بود، و اگر چھ در جنگ جھاني دوم  ١٨٠٩مركز آكادمي ھنرھاي زیبا، و از 
رسپي، دو خانوادھاي كھ در نقاشي در آنجا آثار پروكاتچیني و ك. آسیب دید، اكنون كامال تعمیر شده است

  . میالني تسلط داشتند، دیده میشود

ھایي كھ با قصرھا آراستھ شده بودند، ھنوز در كمال غرور بھ كشتیھایي كھ  شھر آرام جنووا، از فراز تپھ
این جمھوري تجارت پیشھ متصرفات شرقي خود را در برابر . در مدیترانھ رفت و آمد میكردند مینگریست

عثماني از دست داده، و قسمتي از تجارت آن با شرق بھ كشورھاي مجاور اقیانوس اطلس انتقال  تركان
و ھنوز ھم بندر عمده (ولي لنگرگاه بزرگ آن شھر را بھ صورت بندر مناسبي در آورده بود ; یافتھ بود

را در ایتالیا  در اینجا بود كھ ثروتمندان و بازرگانان بزرگ زیباترین منازل). ایتالیا محسوب میشود
، كھ نقشھ آن را روبنس كشیده بود و مقابل قصرھاي ))كوچھ جدید((اولین عقیده داشت كھ . ساختند

گالئاتتسو آلسي و شاگردانش . ھاي اروپایي بھتر است مرمرین قرار داشت، بمراتب از سایر كوچھ
ھاي باشكوه،  ي ھنري، پلھھاي اشرافي كشیدند كھ بھ سبب تاالرھاي اشیا طرحھاي بسیاري از این خانھ

بسیاري از میزھا و . دیوارھاي چوبكاري شده یا دیوارھایي با نقوش فرسكو، و اثاث مجلل شھرت داشتند
اشراف جنووا در تبدیل عرق جبین بھ طال ; تختخوابھاي این منازل از نقره برجستھ ساختھ شده بودند

  . مھارت داشتند

ي سانتیسیما آنونتسیاتا را بر پا كرد كھ ستونھا كنگرھدار، سكوي ، جاكومو دال پورتا كلیسا١۵٨٧در سال 
این كلیسا و سایر كلیساھاي جنووا در جنگ جھاني دوم . وعظ زیبا، و طاق مزین آن مایھ افتخار جنووا شد

  . آسیب بسیار دیدند

یات و علوم و حتي در زمان وازاري، فلورانس بھ نام آتن ایتالیا معروف شده بود، زیرا این شھر در ادب
در آنجا ھمھ چیز جز عفاف . ھنرھاي مختلف شھرت داشت، و دانشجویان از ھر سو بدانجا روي میآوردند

در زمان دوك بزرگ فرانچسكو اول،، خانواده معروف مدیچي در فسق و فجور . و پاكدامني رونق داشت
ایي چشم پوشید تا لقب مھیندوك كاردینال فردیناند دو مدیچي از مناصب كلیس. و زناكاري افراط میكردند

بھ عدالت در توسكان حكومت ) ١۶٠٩-١۵٨٧(وي مدت بیست و دو سال . فردیناند اول را بھ دست آورد

pymansetareh@yahoo.com



ھاي مذھبي  با گشودن بندر لیوورنو بر روي ھمھ بازرگانان و فرقھ; در ترویج علم و ادب كوشید; كرد
، در نتیجھ سرمشقي كھ از زندگي خود بھ آنھا و روحیھ مردم را; مختلف، تجارت توسكان را توسعھ داد

كوزیمو دوم و فردیناند دوم، كھ جانشینان او بودند، نام خود را با كمك كردن بھ گالیلھ بلند . داد، باال برد
. بارتولومئو آماناتي آبنماي نپتون را در فلورانس از سنگ تراشید، و قصري در لوكا ساخت. آوازه ساختند

را ساخت كھ در لودجا دي النتسي قرار دارد، و )) غارت سابینھا((تابلو  ١۵٨٣ا در جوواني دا بولونی
تقدیم كرد و اوپون ) مدیسي(كوزیمو دوم این مجسمھ را بھ ماریا دمدیچي ; مجسمھ ھانري چھارم را ساخت

 آلساندرو آلوري و فرزندش كریستوفانو در تابلوھایي كھ در. نوف را در پاریس با آن زینت بخشید
فلورانس میكشیدند رنگھاي بدیع بھ كار میبردند، و پیترو دا كورتونا در نقاشي روي گچ در سقفھاي قصر 

  . پیتي مناظري در تمجید از دوك كوزیمو اول كشید و استادي خود را نشان داد

ایي پارما در این دوره دوك مشھوري بھ نام آلساندرو فارنزه داشت كھ، در نتیجھ رھبري لشكریان اسپانی
در عھد فرزندش را نوتچو، دانشگاه پارما در اروپا . علیھ ھلندیھا، ھرگز فرصت نیافت بر تخت بنشیند

تماشاخانھ فارنزه را ساخت كھ در آمفیتئاتر نیمدایرھاي آن ھزاران  ١۶١٨شھرت بسیار یافت، و آلئوتي در 
كھ بھ دست استادش پاالدیو ساختھ شده در تاریخ جدید ایتالیا فقط تماشاخانھ اولیمپیكو، ; نفر جا میگرفتند

  . است، با آن برابري میكند

صنعت . استھ را بھ خاطر میآورد/مانتوا در این ھنگام بھ پیشرفتي نایل آمد كھ روزھاي بزرگ ایزابال د
ھاي آن حتي در انگلستان و فرانسھ، كھ رقیبان مانتوا  پارچھ بافي در این شھر بسیار ترقي كرد و پارچھ

بھ بعد فرمانروایي كرده  ١٣٢٨خانواده گونتساگا، كھ درا ین شھر از سال . خریدار بسیار داشت بودند،
دوك وینچنتسو اول بھ صورت یكي از شاھزادگان دوره . بودند، ھنوز مردان با كفایتي بھ بار میآوردند

آثار ; ه بودوي مردي خوشاندام و خوشسیما، طرفدار روبنس سعادتمند و تاسو بیچار. رنسانس در آمد
. ھاي ھلندي، و زنان زیبا گردآوري میكرد ھاي فالندري، اللھ ھنري قدیمي چیني، آالت موسیقي، فرشینھ

ھمچنین عاشق شعر و قمار، دلیر، و در سیاست جسور بود، ولي خود را با جنگ و زناكاري میفرسود، و 
آخرین آنھا بھ نام . روایي كردندسھ فرزند او بنوبت فرمان. در گذشت ١۶١٢آخر ھم در پنجاھسالگي در 

وینچنتسو دوم خلفي نداشت، و رقابت فرانسھ و اتریش و اسپانیا بر سر تعیین جانشین او آن ایالت را بھ 
  . كھ تقریبا مانتوا را از صحنھ تاریخ محو كرد) ١۶٣١-١۶٢٨(صورت صحنھ نبرد مخربي در آورد 

در ویچنتسا، نماھاي كالسیك اثر پاالدیو . نس اكتفا كردورونا در این دوره فرھنگي نداشت و بھ ھمان رنسا
سكاموتتسي تماشاخانھ اولیمپیكو، اثر پاالدیو، را تكمیل كرد و طرح . نمونھاي بدست كریستوفر رن دادند

سكاموتتسي قوه تشخیص و فراست خاصي براي پیرایھ و تزیین داشت، و . قصر تریسینو بارتون را كشید
از این رو وي را میتوان پل زندھاي میان آثار كالسیك و باروك . یو استفاده كرداز آن در تزیین پاالد

  . دانست

  ونیز - ٢

ونیز تجارت خود را با ھند بھ نفع پرتغال . ملكھ آدریاتیك، مانند رم باستان، انحطاط طوالني و مجللي داشت
ركیھ عثماني از طریق دریا ھمچنین از توسعھ ت. از دست داد و پس از چندي گرفتار رقابت ھلندیھا شد

) ١۵٧١(نیروي دریایي و دریاساالران آن عوامل مھمي در پیروزي بر تركان در جنگ لپانتو ; آسیب دید
بودند، ولي قبرس را چند ماه بھ آنھا تسلیم كرد، و از آن بھ بعد تجارت و نیز با مشرق مدیترانھ بستھ بھ 

وضع دلیرانھ مبارزه كرد و، بر اثر برقراري رابطھ در  ونیز براي تغییر آن. اجازه و شروط تركان بود
حلب با كاروانھایي كھ از آسیاي مركزي میآمدند، تا اندازھاي خسارت تجارت خود را با شرق، كھ از 

كشتیھاي آن شھر ھنوز بر آدریاتیك تسلط داشتند و در منافع . طریق دریا انجام میگرفت، جبران كرد
سرزمینھاي . ام باعث شرمساري پرتغال و اسپانیا و انگلستان بود، شریك شدندتجارت برده، كھ در این ھنگ

ویچنتسا، ورونا، تریست، ترانت، آكویلیا، و پادوا، كھ وابستھ بھ ونیز بودند، از حیث اقتصادي پیشرفت 
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ھاي ونیز در ساختن شیشھ، ابریشم، تور، و اشیاي ھنري  كارخانھ. كردند، ولي جمعیت آنھا كاھش یافت
پس از انحالل بانكھاي متعدد خصوصي تشكیل  ١۵٨٧بانك ریالتو، كھ در سال . تجملي مھارت داشتند

یافت، قدرت دولت را در خدمت امور مالي بھ كار برد و باعث تشكیل موسسات مشابھ در نورنبرگ، 
بات دایم ھا، و ث مسافران از مشاھده زیبایي عمارات، زنان، پاكیزگي كوچھ. ھامبورگ، و آمستردام شد

  . حكومت ونیز در شگفت میافتادند

سیاست خارجي آن متكي بر حفظ تعادل قدرت میان فرانسھ و اسپانیا بود، تا اگر ضعفي بدان عارض شود، 
از اینجا بود كھ ونیز براي تقویت فرانسھ، كھ دچار جنگھاي . یكي از آن دو این جمھوري را از بین نبرد

، نایبالسلطنھ اسپانیا در ناپل، ١۶١۶در سال . ارم را بھ رسمیت شناختداخلي شده بود، سلطنت ھانري چھ
بھ نام دوك اوسونا، براي برانداختن سناي ونیز و الحاق آن جمھوري بھ اسپانیا، با سفیر این كشور در ونیز 

مشغول فیلیپ سوم، طبق رسم دولتھاي آن زمان، با این كار موافقت كرد، ولي بھ اوسونا دستور داد كھ 
طوري آن را انجام دھد تا كسي نداند كھ این عمل با اطالع او صورت میگیرد، و باید چنین وانمود كند كھ 

ونیز، كھ بھترین جاسوسان اروپا را در خدمت داشت، . بدون دستور دولت متبوع خود آن را انجام میدھد
م اجساد آنھا را بر سر آن توطئھ را كشف و توطئھ كنندگان محلي را دستگیر كرد، و یك روز صبح مرد

از این رو مردم از ; دار در میدان سان ماركو دیدند كھ با چشمان بیروح بھ كبوتران خوشحال مینگریستند
  . مشاھده آنھا درست عبرت گرفتند

این حكومت آرام و موقر متنفذان، كھ بھ ھر فرقھاي آزادي مذھبي عطا میكرد و با آنھا روابط تجاري 
برابر دستگاه پاپ وضع فوقالعاده مستقلي اتخاذ كرد، بدین معني كھ بر روحانیان  برقرار میساخت، در

مالیات بست، آنھا را تابع قانون مدني ساخت، و دستور داد كھ بدون موافقتش زیارتگاه تازه یا صومعھاي 
و و نیكولو گروھي از سیاستمداران، بھ رھبري لئوناردو دونات. نسازند و ھیچ قطعھ زمیني وقف كلیسا نكنند

، كامیلو ١۶٠۵در سال . كونتاریني، مخصوصا با ادعاھاي پاپ در مورد امور دنیوي مخالفت میورزیدند
این دو . سال بعد دوناتو بھ عنوان دوج ونیز برگزیده شد. بورگزه با لقب پاولوس ھفتم بھ مقام پاپي رسید

بط دوستانھ داشتند، در این ھنگام در نفر، ضمن آنكھ دوناتو فرستاده ونیز در رم بود، با یكدیگر روا
مبارزھاي میان كلیسا و دولت با یكدیگر بھ دشمني برخاستند و، بدین ترتیب، بعد از پنج قرن خاطره 

پاپ پاولوس ھنگامي كھ دریافت ; مبارزه میان گرگوریوس ھفتم و امپراطور ھانري چھارم را زنده كردند
راھبي بھ نام پائولو سارپي از فرقھ سرویت است، دچار رھبر عقالني حزب مخالفان كلیسا در ونیز 

  . وحشتي عظیم شد

وي، كھ فرزند .)) از بزرگترین عقالیي بود كھ ونیز در دامن خود پرورده بود((بھ قول مولمنتي، سارپي 
بازرگاني بود، در سیزدھسالگي وارد فرقھ سرویت شد، و با شوق و ذوق بھ فرا گرفتن علم پرداخت، و در 

دوك آن ایالت وي را  موضوع چنان بخوبي دفاع كرد كھ ٣١٨ھجدھسالگي در بحثي عمومي در مانتوا از 
در بیست و دو سالگي بھ جامھ كشیشان در آمد و . بھ عنوان حكیم االھي در دربار خود بھ كار گماشت

. استاد فلسفھ شد، و در بیست و ھفت سالگي بھ عنوان نماینده فرقھ خویش در جمھوري ونیز انتخاب گشت
در تحقیقات و آزمایشھاي فابریتسیو دي  وي رساالتي علمي نیز نگاشت كھ ھم اكنون در دست نیستند، و

شخص اخیر گفتھ است كھ بزرگتر یا ھوشیارتر از او در زمینھ . آكوا پندنتھ و جامباتیستا پورتا شركت كرد
وي چند تن از . شاید این مطالعات غیرمذھبي بود كھ ایمان سارپي را متزلزل كرد. دانش ندیده است

; برابر، اعضاي دستگاه تفتیش افكار در ونیز تھمتھایي نیز بھ او زدنددر . پروتستانھا را بھ دوستي برگزید
سنا سھ بار سار پي را بھ مقام اسقفي . و این دستگاھي بود كھ پس از چندي جوردانو برونو را دستگیر كرد

و خاطره این توھینھا خصومت او را نسبت بھ رم ; منصوب نمود، ولي واتیكان ھر سھ بار او را نپذیرفت
  . ید كردتشد

پاپ پاولوس پنجم دستور . ، سنا دو كشیش را دستگیر و بھ جرم جنایات عظیم محكوم كرد١۶٠۵در سال 
داد كھ آن دو نفر را بھ مقامات كلیسایي بسپارد، و ھمچنین لغو قوانین تازھاي را كھ علیھ كلیساھا و 

ز در كمال ادب این تقاضا را ھاي مذھبي وضع شده بود خواستار شد، ولي اشراف و نی ھا و فرقھ صومعھ
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پاپ بھ دوج ونیز و اشراف و سناي آن شھر دستور داد كھ ظرف بیست و ھفت روز موافقت . نپذیرفتند
  . خود را با خواستھاي او اعالم دارند

سارپي، با توسل بدین دلیل كھ قدرت پاپ فقط شامل امور . آنان نیز سارپي را بھ عنوان مشاور برگزیدند
پاپ  ١۶٠۶در ماه مھ . بھ آنان توصیھ كرد كھ مقاومت كنند، و سنا عقیده او را قبول كرد روحاني است،

دوج ونیز بھ . دوناتو و اشراف ونیز را تكفیر نمود و ھمھ خدمات مذھبي را در این سرزمین نھي كرد
بھ استثناي آنان نیز، . كشیشان دستور داد كھ فرمان پاپ را نادیده بگیرند و بھ وظایف خود ادامھ دھند

یسوعیھا، كھ طبق قوانین خود متعھد . یسوعیھا و تئاتینھا و كاپوسنھا، ھمگي از این دستور اطاعت كردند
حال آنكھ اشراف بھ آنھا گفتھ بودند كھ در ; شده بودند از پاپھا اطاعت كنند، متفقا ونیز را ترك گفتند

در این ضمن سارپي در پاسخ كاردینال . تصورت انجام دادن این كار، دیگر اجازه بازگشت نخواھند یاف
بالرمینو رساالتي منتشر ساخت، اقتدارات پاپ را تقلیل داد، و تفوق شوراھاي عمومي را بر پاپھا ثابت 

  . كرد

ولي اسپانیا غالبا فرمانھاي پاپ را نپذیرفتھ بود، و ھانري . پاولوس پنجم از اسپانیا و فرانسھ استمداد كرد
با این وصف، ھانري كاردینال خردمندي بھ نام دو . ھ نسبت بھ ونیز سپاسگزار بودچھارم پادشاه فرانس

كشیشان را بھ سفیر . ھایي یافت ژوایوز را بھ ونیز فرستاد، و این شخص، براي حفظ صورت ظاھر، راه
بھ  سنا از لغو قوانین مورد اعتراض سر باز زد، ولي،; كبیر فرانسھ سپردند، و او آنھا را بھ رم فرستاد

آن جمھوري طبق دینداري معھود خویش ((امید دریافت كمك از پاپ علیھ تركان عثماني، وعده داد كھ 
پاپ از انتقاد و ایرادگیري دست برداشت، و دو ژوایوز براي كساني كھ تكفیر شده بودند .)) زندگي كند

پنجم خیلي قرون  یكي از تاریخنویسان كاتولیك میگوید كھ چون ادعاھاي پاولوس. طلب آمرزش كرد
این آخرین بار بود كھ ھمھ مردم یك سرزمین مورد تكفیر قرار . وسطایي بودند، مورد قبول واقع نشدند

  . گرفتند

چند آدمكش بھ سارپي حملھ كردند و او را زخم زدند، و تصور كردند كھ وي را بھ قتل  ١۶٠٧اكتبر  ۵در 
من سبك نیشدار دربار : ((اي نغز بدین مضمون گفتھ استمیگویند كھ لطیفھ. رساندھاند، ولي او بھبود یافت

از این تاریخ بھ بعد، . ضاربان او بھ ایاالت پاپ پناه بردند و مورد تحسین قرار گرفتند.)) رم را میشناسم
سارپي در صومعھاي زندگي آرامي را شروع كرد و ھر روز مراسم قداس را بھ جاي میآورد، ولي قلم او 

، با نام مستعار، و بھ وسیلھ شركتي لندني، كتابي تحت عنوان تاریخ شوراي ١۶١٩ در سال. عاطل نبود
وي در این كتاب اصالح دین را . بھ رشتھ تحریر در آورد كھ ادعانامھ حجیمي علیھ آن شورا بود ترانت

پروتستانھا شرح داد و از شورا، بھ مناسبت تسلیم شدن بھ اوامر پاپھا و جلوگیري از آشتي طبق نظریھ 
پروتستانھا از این كتاب با شوق و ذوق فراوان سخن گفتند، و میلتن او . كاتولیكھا و پروتستانھا، انتقاد كرد

دانشمندي از فرقھ یسوعیھا مرد . ھا برگرفتھ است را نویسنده بزرگي دانست كھ نقاب از بعضي چھره
وي در ). ١۶۶۴-١۶۵۶(خویش بھ نام سفورتسا پاال ویچینو را مامور كردند كھ تاریخي بر ضد آن بنویسد 

این . این كتاب تعصبات و اشتباھات سارپي را گوشزد كرد، و حال آنكھ خود او دست كمي از وي نداشت
وري و استفاده از منابع اصلي بھ شمار ، قدرتي در راه گردآ))خالي نبودن از غرض((دو كتاب، با وجود 

شرح مفصل سارپي داراي لطف خطرناكي است، زیرا مطالب آن با فصاحتي آتشین بیان شده . میروند
وي، ضمن آنكھ خواستار جدایي كامل دولت و كلیسا بود، نشان داد كھ بمراتب از معاصران خویش . است

  . جلوتر است

ھاي آرام و معطر ھمچنان در تعقیب پول و  ر و در میان آن ترعھونیز تحت فرمانروایي آن حكومت مغرو
ھر ھفتھ جشني بھ . زیبایي بود، و مسیح را با ساختن عمارات و مریم را با دعا و مناجات خشنود میكرد

ھاي او  و در تك چھره; این تفریحات دستھجمعي را در تابلوھاي گواردي میبینیم. خاطر قدیسي بر پا میشد
تقریبا ھر شامگاه آھنگھایي از . و جواھرات فراوان و ھوسانگیزي بھ سبك شرقیھا برمي خوریمبھ لباسھا 

اگر قدم بھ درون یكي از این قایقھاي سحرانگیز میگذاشتید و سخني بر زبان نمیآورید، . قایقھا برمیخاست
نبود، از مشاھده وفور  مونتني، كھ داراي تعصباتي. ھا میبرد قایقران بیدرنگ شما را بھ یكي از روسپیخانھ
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این گونھ زنان مالیاتي بھ دولت میپرداختند و در عوض اجازه میگرفتند . و آزادي روسپیھا در شگفت بود
و دولت نیز از آنھا در برابر مشتریاني كھ ; كھ ھرگونھ میخواھند زندگي كنند و ھر لباسي كھ مایلند بپوشند

  . پول خود را نمیپرداختند حمایت میكرد

ھاي آن ھر سالھ با كلیساھاي معظم و قصرھاي تازه یا پلھاي شكیل  كانال گرانده یا كانال بزرگ و شاخھ
، سناي ونیز بالداساره لونگنا را مامور كرد كھ كلیساي عالي سانتاماریا دال ١۶٣١در سال . زیباتر میشد

بین سالھاي . گ، بر پا كندسالوتھ را جھت سپاسگزاري از مریم، و بھ سبب نجات یافتن از طاعوني بزر
، آنتونیو دا پونتھ، بھ جاي پل چوبي كھنھ، پل تازھاي بھ نام پونتھ دي ریالتو را بر روي ١۵٩٢و  ١۵٨٨

كانال بزرگ ساخت و بر فراز آن طاقي مرمرین بر پا كرد كھ نود پا طول داشت، و در دو سوي آن 
اي میان قصر دوج و زندان سانماركو ساختھ ھا روي ترعھ ، پل آه١۶٠٠در حدود سال . دكانھایي ساخت

سكاموتتسي كلیساي سان جورجو را، كھ پاالدیو ساختھ بود، و ھمچنین كتابخانھ وكیا اثر سانسووینو را . شد
. سكاموتتسي و لونگنا ساختمانھایي در جوار میدان سانماركو براي ادارات دولتي ونیز ساختند. تكمیل كرد

ري در طول كانال بزرگ ساختھ شد، مانند بالبي، كونتاریني دلي سكرینیي، در این ھنگام قصرھاي مشھو
كساني كھ فقط نماي خارجي قصرھاي ونیز را . محل اقامت بایرون بود ١٨١٨و موچنیگو كھ در سال 

دیدھاند ھرگز نمیتوانند تجمل با سلیقھ داخل آنھا را مانند سقفھاي پرنقش و نگار یا فرسكو، دیوارھاي 
شده یا پوشیده با فرشینھ، صندلیھاي روكش شده با اطلس، صندلیھا و میزھا و صندوقھاي  رنگامیزي

ھاي عریض و باشكوه كھ قرنھا سالم ماندھاند بھ  ھاي كشودار و منبتكاري شده، و پلھ كندھكاري شده، جعبھ
مھ ثروت در این شھر، چند صد خانواده اشرافي، كھ با یكدیگر رقابت میكردند، از ھ. نظر بیاورند

در این دوره فقط نام . شاھزادگاني كھ كارشان تجارت بود و از كلیھ مزایاي اشرافي دیرین بھرھمند میشدند
یك پیكرتراش ونیزي آلساندرو ویتوریا بھ چشم میخورد، ولي در نقاشي دو تن ظھور كردند كھ در درجھ 

نام داشت كھ پرچم را بھ دست پالما ) ١۵٢٨' فت(یكي از آنھا پالما وكیو ; دوم از اھمیت قرار داشتند
این شخص در حدود صد سال بعد در . ، كھ از اخالف برادر خود بود، سپرد)یا كوپو پالماي كھین(جووانھ 
جووانھ را نقاش مھمي نمیدانند، زیرا سرسري و بشتاب نقاشي میكرد، ولي بعضي از تصویرھاي . گذشت

ھاي مولمنتي این  و در بعضي از نوشتھ; تقریبا عالي است او مانند پاپ آناكلیتوس در كلیساي كروچیفري
  : نقاش جوان در برابر چشم ما زنده میشود

وي در . پالما جوواني ھدفي جز كار خود نداشت، و شدیدترین تاثرات قادر نبود كھ او را از آن باز دارد
و دیگري بر اثر فسق و  یكي از آنھا در ناپل در گذشتھ،; ھنر خود براي مرگ دو فرزندش تسلیت میجست

و ضمن آنكھ زنش را بھ سوي گورستان میبردند، وي براي رھایي از تالم و تاثر شروع ; فجور مرده بود
  . بھ نقاشي كرد

نقاش دیگري بھ نام برناردو ستروتتسي در شمال ایتالیا، یعني در جنووا، بھ دنیا آمد و در ونیز در گذشت 
و اگر ; وي مدتي جزو فرقھ كاپوسنھا بود. نقاشي تابلویي بھ جاي گذاشت، و تقریبا براي ھر تاالر )١۶۴۴(

ستروتتسي پس از رنجھاي بسیار، . چھ از این فرقھ بیرون آمد، ھمیشھ او را ایل كاپوچینو مینامیدند
سرانجام در ونیز بھ آرامش رسید و از تعصب مردم رھایي یافت، و در آنجا بھترین اثر خود را بھ وجود 

در آن تصویر راھبي دیده . ر این مورد یك نمونھ یعني تصویر یك راھب دومینیكن كافي استد. آورد
میشود كھ كاله بیلبھ بلندي بر سر دارد، و پیشاني بزرگش پیداست، چشمانش غضبناك و حاكي از تصمیم، 

بیني و دھانش نشانھ شخصیت، و دستھاي ظریفش معرف اصل و نسب خوب اوست حتي تیسین بھ 
این وارثان اشخاص بزرگ اگر در سرزمین دیگري بودند، . ي میتوانست چنین تصویري بكشددشوار

  . بزرگ محسوب میشدند

  از پادوا تا بولوني -٣
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در این دوره ھاروي در ھمین دانشگاه تحصیل میكرد، و گالیلھ در آن . ھمھ افتخار پادوا بھ دانشگاه آن بود
  . درس میداد

بھ بعد فرمانروایي كرده بودند، ھمچنان با  ١٢٠٨انواده استھ، كھ از تاریخ در فرارا، آلفونسو دوم از خ
تصویري چاپي، كھ از او در موزه بریتانیا موجود است، وي را داراي سري . قدرت بر سر كار بود

آلفونسو نسبت بھ كساني كھ . بزرگ، ریشي پرھیبت، و چشماني حاكي از تصمیم و كیاست نشان میدھد
گذشتھ از این، قھر و غیظ تاسو را . رار میگرفتند بیرحم، و نسبت بھ دیگران رحیم بودمورد خشم او ق

وي، مانند نیاكان خود، بھ . تحمل میكرد، در جنگ بیم بھ خود راه نمیداد، و بر مردم مالیات بسیار میبست
خود ادبیات و علم و ھنر توجھ داشت، و محصوالت آن را بھ عظمت زیبایي و فرھنگدوستي دربار 

  . مردم مجبور بودند كھ با قوت الیموت بسازند و از حاصل خود نیابتا استفاده كنند. میافزود

و طبق موافقتي در سال ; آلفونسو با وجود آنھمھ قدرت و داشتن سھ زن نتوانست صاحب فرزندي شود
تاریخ فرھنگي و بدین ترتیب ; جزو ایاالت پاپي شد ١۵٩٨، فرارا، كھ مدتي تیول پاپ بود در سال ١۵٣٩

  . آن بھ پایان رسید

این ترقي بھ سبب مكتب ; بھ بعد تحت فرمانروایي پاپ بود، بار دیگر ترقي كرد ١۵٠۶بولوني، كھ از سال 
نقاشي بولوني بود كھ مدت دو قرن در ایتالیا حایز اھمیت بود و نفوذ آن بھ اسپانیا، فرانسھ، فالندر، و 

تچي، كھ فرزند قصاب متمولي بود، پس از تحصیل ھنر در ونیز، لودوویكو كارا. انگلستان سرایت كرد
. تینتورتو بھ او اخطار كرده بود كھ وي نبوغ نقاشي ندارد. فلورانس، پارم، و مانتوا، بھ بولوني بازگشت

. ولي لودوویكو احساس میكرد كھ سعي و كوشش میتواند جانشین نبوغ شود، و گذشتھ از این، نبوغ ھم دارد
عموي خود آگوستینو و آنیبالھ كاراتچي را، كھ یكي زرگر و دیگري خیاط بود، در نتیجھ شور وي دو پسر

این دو نفر براي مشاھده آثار تیسین و كوردجو بھ ونیز و پارما رفتند و پس از . خود بر سر شوق آورد
)) میافتادند براي كساني كھ بتازگي راه((را )) آكادمي تازھكاران((مراجعت، بھ لودوویكو پیوستند و 

این سھ نفر مقدمات، تاریخ، و فن ھنر را درس میدادند، و ھمچنین دقت در كار استادان را . تاسیس كردند
گذشتھ از این، پیروي از خصوصیات یك استاد را قبول نداشتند و بھ جاي آن پیشنھاد . توصیھ میكردند

ردانھ میكالنژ، طرز بھ كار بردن سایھ میكردند كھ لطافت زنانھ رافائل، گویایي ظریف كوردجو، قدرت م
وجود این مكتب، كھ . روشن لئوناردو داوینچي، و رنگآمیزي گرم تیسین در یك سبك كلي بھ كار برده شود

ھاي استادان فن پیروي میكرد، باعث شد كھ بولوني با رم بر سر عنوان پایتخت ھنري  از بھترین شیوه
  . ایتالیا رقابت كند

بسیاري از آنھا در آكادمي ھنرھاي زیبا در بولوني و . كاراتچي باقي مانده بیشمارندتصویرھایي كھ از 
محصول خود لودوویكو ناچیز . معدودي ھم در لوور است، ولي انسان در ھمھ جا از آثار او میتواند ببیند

این ھر دو تابلو در  ))اورسوالشھادت قدیسھ ((و )) عید بشارت((است، ولي بھترین آنھا عبارتند از 
تناول عشاي رباني قدیس ((آگوستینو تابلو عظیمي بھ نام . آكادمي ھنرھاي زیبا در بولوني مضبوط است

آنیبالھ از لحاظ  .دارد، و با وجود این، طبق تقاضاي عده زیادي، مناظر وقیح نیز میكشید)) ھیرونوموس
دقت در خطوط و رنگھا را، كھ پسرعموھایش از این حیث بھ پاي او . فني با استعدادتر از آن دو نفر بود

را در )) باكانت((براي درك این موضوع، زیبایي شھوتانگیز . نمیرسیدند، از كوردجو بھ ارث برده بود
در قصر پیتي، و شكل كامل بدن مرد را در )) پري و ساتیر((گالري اوفیتسي، شكل كامل بدن زن را در 

یكي از )) مسیح و زن سامري((وي با كشیدن تابلو موسوم بھ . در درسدن مشاھده كنید)) نبوغ شھرت((
  . شاھكارھاي این دوره را بھ وجود آورد، شكلھایي كھ شایستھ رافائلند و اساس كار پوسن را پي میریزند

كاردینال فارنزه را براي كشیدن تصاویري در تاالر قصر او در رم ، آنیبالھ و آگوستینو دعوت ١۶٠٠در 
  . پذیرفتند
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را كھ بھ سبك روبنس پر از لطف و زیبایي زنانھ بود، )) پیروزي باكوس((موضوع مناسب را برگزیدند و 
زه ملي آنیبالھ بھ ناپل رفت، و مو. آگوستینو از آنجا بھ پارما رفت و فرسكو بزرگي در كازینو كشید. كشیدند

این سھ عموزاده، . او را حفظ كرده است)) ونوس و مارس((و )) خاندان مقدس((این شھر ھنوز تصاویر 
) ١۶٠٢(آگوستینو در پارما : كھ مدتي بھ وسیلھ ھنر بھ یكدیگر پیوستھ بودند، بر اثر مرگ از ھم جدا شدند

لوني وفادار بود، در آمدن اول و در در گذشت، و لودوویكو، كھ ھنوز نسبت بھ بو) ١۶٠٩(و آنیبالھ در رم 
  ). ١۶١٩(رفتن آخر بود 

یكي از آنھا بھ نام گویدو رني بیش از . مكتب جدید چندین نفر از نقاشان مشھور این دوره را تربیت كرد
وي، پس از آنكھ تحت توجھات كاراتچي تربیت یافت، شیفتھ و فریفتھ . سایر نقاشان در اروپا پیرو داشت

، مدت بیست سال در آنجا كار كرد، سپس بھ بولوني بازگشت، و در آنجا تصاویري كشید )١۶٠٢(رم شد 
ظاھرا خود گویدو . كھ تقدس شھواني و لطف احساساتي آنھا بھ منزلھ پلي میان تعصب مذھبي و فساد بود

  . مردي مذھبي بود و میگویند تا پایان عمر مجرد ماند

ه كاپیتولین مضبوط است او را بھ صورت جواني بھ زیبایي تك چھرھاي كھ وي از خود كشیده و در موز
است )) سپیدھدم((شاھكار او فرسكو . دختري با موھاي طالیي و سیماي لطیف و چشمان آبي نشان میدھد

و آن عبارت از االھھ سپیده دم است كھ در ھوا میپرد، : كھ بر سقف قصر روسپیلیوزي در رم دیده میشود
ژولیدھموي را در ارابھ خود میكشند، در اطراف او [ آپولون]در حركتند كھ فویبوس دنبال او اسبان چابكي 

ھا و اندامھاي زیبا دیده میشوند كھ بھ منزلھ ساعاتند، و یكي از كروبیان كھ ھمراه  زناني رقصكنان با چھره
: یز كشیدگویدو تصویر ربالنوعھاي دیگر را ن. اوست این وجد و شور مشركانھ را رنگي مسیحي میبخشد

)) ونوس و كوپیدون((در ناپل، و تابلو شھوتانگیز )) سیبھاي ھسپریدس((در لوور، )) ھتك ناموس ھلن((
ولي او بیشتر بھ . در اوفیتسي)) شوشنا و مشایخ((نیز مانند تابلو معروف )) تورات((وي از . در درسدن

قناعت میكرد، مانند داستان عیسي كشیدن تصویر از موضوعات قدیمي، كھ مورد توجھ مردم و كلیسا بود، 
در مورد حواریون كارش جالب بود، . است)) رقیق((و مادرش، كھ بھ عقیده منتقدان پر از احساسات 

را بھ طرزي عالي در بررا )) یعقوب حواري((را در واتیكان، و صورت )) قدیس متي((چنانكھ تصویر 
سپس دوباره بھ احساسات . اوادجو را تقلید كردواقعبیني خشن كار )) شھادت پطرس حواري((كشید، و در 

كشید كھ در آن چگونگي تیر خوردن این )) قدیس سباستیانوس((توسل جست و تابلو معروفي تحت عنوان 
ولي ھنگامي ; در ھمھ این تصویرھا میتوان فن ھنرمند با تجربھاي را مشاھده كرد. قدیس را نشان میدھد

اثر رافائل، یا كارھاي میكالنژ بر سقف نمازخانھ )) ستانتسھ((با كھ این احساسات مقدس و شیرین را 
در )) فقدان روح((سیستین مقایسھ میكنیم، تحت تاثیر رنگ آمیزي و ھمواري خطوط قرار نمیگیریم، و از 

دوست دارم بھ تصویري كھ میخواھم : ((وي بھ طرزي قابل عفو نوشتھ است. ھنر رني تعجب میكنیم
ولي ھنگامي كھ ادعا كرد كھ میتواند حالت .)) زیبایي ببخشم كھ در بھشت وجود دارد نقاشي كنم آن گونھ

  . چشمھا را بھ طرف آسمان بھ دویست وضع بكشد، خود را لو داد

و چون این دو گروه ; دومنیچینو نیز مانند گویدو سعي كرد كھ مشركان و عابدان، ھر دو، را خشنود سازد
; وي طبیعتي پیچیدھتر از طبیعت گویدو داشت. ، كار او سودمند بودغالبا بھ یك صورت دیده میشدند

دومنیچینو نیز ھنر خود را در بولوني فرا گرفت و . محجوب، خجول، و عاشق موسیقي و زن خود بود
موفقیت او در آنجا باعث حسادت رقیبان محلي شد و آنھا وي را بھ . سپس بھ دنبال گیا و زیاي رم افتاد

او نیز بھ بولوني رفت، ولي گرگوریوس پانزدھم او را بھ عنوان مھندس و ; متھم ساختند)) سرقت ھنري((
وي با ھمان مھارت استادان دیرین دوره رنسانس ویالیي بھ نام لودوویزي . نقاش عمده بھ واتیكان فراخواند

اسكاتي برپا ھمچنین قسمتي از ویالي آلدوبراندیني را در فر; در رم ساخت كھ اكنون از بین رفتھ است
و علي رغم . سپس بھ ناپل رفت، شروع بھ تھیھ تعدادي فرسكو براي كلیساي جامع آن شھر كرد. كرد

اشكاالتي كھ در نتیجھ رقابت نقاشان ناپل بھ وجود آمد، توانست كار خود را تا زمان مرگ تقریبا بھ پایان 
بزرگترین تصویري . ل قدرت بودشصت سال داشت و ھنر او در كما) ١۶۴١(وي در این ھنگام . برساند

با مشاھده . نام دارد و در واتیكان است)) آخرین تناول عشاي رباني قدیس ھیرونوموس((كھ كشیده است 
ما بھ شوق و ذوق بیشتر ; این تصویر بود كھ پوسن دومنیچینو را، بعد از رافائل، بزرگترین نقاش دانست
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اشت كھ دومنیچینو بھ طور محسوسي از انجام دادن ھر راسكین چنین عقیده د. از داوري اھمیت میدھیم
ما نھ داوري را تمجید میكنیم نھ ; گونھ كار خوب و بزرگ و درست در ھر رشتھ یا روشي عاجز است

  . فصاحت را

نامیده میشد، زیرا واقعھاي ) احول(آخرین نفر از سھ شاگرد مشھور كاراتچي بھ طور رقتآمیزي گوئرچینو 
او روي داد باعث چپي چشم او شد، ولي مادرش او را جوواني فرانچسكو باربیري  كھ در كودكي براي

  . مینامید

از این رو ; وي پیش از تحصیل نزد كاراتچي، نقاش بود و تحت تاثیر سبك مردانھ كاراوادجو قرار داشت
، و بھترین او نیز مانند گویدو زن نگرفت، تقریبا بھ صورت راھبان زیست. واسطھ ھنر بولوني و رم بود

باربیري تصاویر زیبایي براي ما بھ . ھاي اصالحات كاتولیكي را با زندگي آرام و عفیف خود نشان داد جنبھ
وي ضعیفترین و محبوبترین پیرو مكتب بولوني بھ شمار . یادگار نھاده كھ از رم تا شیكاگو پراكنده است

  . میرود

ھاي عالي كار  وف وقتي بھ وجود میآید كھ جنبھفرضیھ اساسي مكتب انتخابي، كھ طبق آن ھنرمند معر
اخالف خود را در ھم بیامیزد، مسلما اشتباه بود، زیرا غالبا نابغھ كسي است كھ شخصیت خود را نشان دھد 

در سنت و نظمي بود كھ برقرار كرد، زیرا بدون )) آكادمي تازھكاران((اما حسن . ھاي تازھاي بیابد و راه
موفقیت این موسسھ تا اندازھاي مربوط . ه افراط بپیماید و كارھاي عجیب انجام دھدآن امكان داشت نبوغ را

دستگاه اصالح شده پاپ، و تشكیالت روزافزون . بھ آمادگي آن در برآوردن نیازمندیھاي كلیسا بود
ھاي تازھاي در جھت ایمان و  یسوعیھا، مستلزم نمایشھاي تازھاي از گذشت مسیح، و محتاج بھ انگیزه

نقاشان مكتب بولوني ھمھ احساسات پرستندگان را برمي انگیختند، و تصاویري كھ آنھا از . ھب بودمذ
كیست كھ منكر . حضرت مریم و كودك و مریم مجدلیھ كشیدھاند در سراسر كشورھاي كاتولیك پراكندھاند

انشناس تاریخ نبوده سپاسگزاري مردم از این تصویر باشد یا ادعا كند كھ كلیسا در تھیھ آنھا حاذقترین رو

  ناپل  - ۴است 

اوربینو را در سال ; مدتي بود كھ پاپھا فورلي، راونا، ریمیني، و آنكونا را بھ تصرف در آورده بودند
توسط یك  ١۵٠۴مملكت پادشاھي ناپل، كھ از . متصرف شدند ١۶٣١و پزارو را در سال  ١۶٢۶

فودجا، باري، و ) امتداد جنوب، بھ طرف پاشنھ چكمھدر (نایبالسلطنھ اسپانیایي اداره میشد، مشتمل بود بر 
تا  سكوالاز ; تارانت، كروتونا، ردجوكاالبریا) در امتداد كف پاي چكمھ، بھ طرف نوك آن(; بریندیزي

جمعیتي مركب از سھ میلیون . تاكاپوا) باختري، بھ طرف شمال در امتداد ساحل(و ) در سیسیل(خاروبدیس 
نفر افراد پرشور در ھواي گرم و در فقر و فاقھ در آن سرزمین وسیع زحمت میكشیدند تا وسایل عظمت 

  : دیده، آن را چنین وصف كرده است ١۶۴۵اولین، كھ ناپل را در سال . پایتخت آن را فراھم سازند

حریص و طماع بودند، بھ طرز شگفتانگیزي كیسھ خود را از دسترنج مردم  اركان دولت، كھ بینھایت
ھاي  كوچھ: این شھر، با مالحظھ وسعت آن، از سایر شھرھاي اروپا معظمتر است.... بدبخت پر میكردند

آن بسیار وسیع و از سنگفرش پوشیدھاند، داراي مجاري زیرزمیني براي عبور فاضالبند، و بنابراین، 
در این شھر بیش از سھ ھزار كلیسا و صومعھ وجود دارد، و این .... یار دلپسند و پاكیزھاندھا بس كوچھ

مردم با پوشیدن لباس اسپانیاییھا از وقار آنھا . ساختمانھا بھترین و زیباترین عمارات ایتالیا بھ شمار میآیند
ر بر اسب، كالسكھ، و تخت ھا از سواران خوش لباس سوا كوچھ; از اسبسواري لذت میبرند; تقلید میكنند
  . زنان بھ طور كلي خوشسیما، ولي بینھایت شھوت پرستند. ... روان پرند

ولي در باطن آن ظاھر بشاش، و زیر نظر ; بھ نظر میرسید كھ مردم سرحال، پر از نشاط، و دیندارند
تلزیو فیلسوف در آن عصر زندگي كرد و . متصدیان دستگاه تفتیش افكار، بدعت و انقالب نضج میگرفت

مپانال در ، كا١۵٩٨در سال ). ١۵۴٨(در نوال، نزدیك ناپل، برونو بھ دنیا آمد ; )١۵٨٨(در گذشت 
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شورش مذكور بھ جایي نرسید و آن شاعر فیلسوف . شورشي بھ منظور مستقل ساختن كاال بریا شركت كرد
  . بیست و ھفت سال در زندان گذرانید

یكي از آن شورشھاي تماشایي، كھ گاه گاه باعث وقفھ در بھرھبرداري از اراضي در ایتالیا  ١۶۴٧در سال 
توماسو آنیلو، كھ مردم او را ماسانیلو مینامیدند، ماھي فروش . میشدند، در ناپل بھ وقوع پیوست

ھنگامي كھ حاكم  .دورھگردي بود كھ زنش را بھ سبب وارد كردن غلھ قاچاق شدیدا جریمھ كرده بودند
اسپانیایي ناپل، بھ منظور تقویت نیروي دریایي، مالیاتي بر میوه بست، میوھفروشان و كساني كھ درخت 

در این وقت توماسو مردم را بھ شورش دعوت . میوه بھ عمل میآوردند از پرداخت مالیات امتناع كردند
الیات را بھ دست آورد، صد ھزار ایتالیایي و ضمن آنكھ بھ قصر نایبالسلطنھ میرفت تا حكم لغو آن م; كرد

توماسو، كھ بیست و چھار سال بیشتر . نایبالسلطنھ از وحشت تقاضاي آنھا را پذیرفت. بھ دنبال او افتادند
نداشت، مدت ده روز بر ناپل حكمروایي كرد و ھزار و پانصد نفر از مخالفان را در نتیجھ سرمستي ناشي 

قیمت نان را پایین آورد، و دستور داد نانوایي را كھ از این حكم تخلف كرده بود از استبداد بھ قتل رسانید، 
میگویند كھ توماسو جامھاي زربفت پوشید، خانھ . اما دشمنان او تاریخ را تغییر دادند. زنده در تنور اندازند

چك ناپل محقر خود را بھ صورت قصري كھ مركز فرماندھي شد در آورد، و در قایقي مجلل در خلیج كو
پیروانش . ژوئیھ جمعي از آدمكشان كھ در خدمت اسپانیا بودند او را بھ قتل رساندند ١٧در . گردش كرد

شورش ناپل، كھ بدون . بدن قطعھقطعھ شده او را پیدا كردند و آن را با مراسمي باشكوه بھ خاك سپردند
  . رھبر مانده بود، خاموش شد

در سال . ھا، ھنر مذھبي دلتنگ كنندھاي متداول بود بالسلطنھدر زمان حكمروایي اسقفھاي اعظم و نای
فلورن خرج كرد تا در كلیساي جامع سان جنارو براي دو شیشھ كوچكي كھ  ٠٠٠,١٠٠٠، كلیسا ١۶٠٨

بھ مردم میگفتند كھ این خون . بودند ضریحي بسازد) حامي ناپل(محتوي خون منعقد شده قدیس یانواریوس 
  . ع و جاري شود تا ناپل ترقي كند و از كوه آتشفشان وزوو در امان بماندباید دو بار در سال مای

نقاشي در ناپل تا مدتي تحت نظارت سھ ھنرمند حسود، یعني كورنتسیو، كاراتچولو، و ریبرا بود كھ 
این اشخاص آنیبالھ كاراتچي را بھ . میگفتند نقاشي ناپلي باید توسط خود آنھا یا دوستانشان انجام گیرد

ازھاي تھدید كردند كھ وي بھ رم گریخت و چندي بعد، بر اثر سفري پرشور كھ در زیر آفتاب كرده بود، اند
ھنگامي كھ گویدو رني براي تزیین نمازخانھ خزانھ بھ ناپل آمد، اخطاري دریافت . در این شھر در گذشت

نوز آغاز نكرده بود، پا بھ و او در حالي كھ كار خود را ھ; داشت كھ باید ناپل را ترك گوید یا كشتھ شود
دو تن از ھمكاران او را، كھ حاضر بھ عزیمت نشدند، در كشتي نھادند و دیگر كسي از آنھا . گریز نھاد

دومنیچینو نیز بھ ناپل آمد و چھار فرسكو آن نمازخانھ را تكمیل كرد گر چھ بارھا اثر او را . خبري نشنید
بعدا نایبالسلطنھ بدو وعده حمایت . یبرا، از ناپل بیرون رفتو سپس، در نتیجھ تھدیدات ر; خراب میكردند

  . داد و او بھ ناپل بازگشت، ولي چندي بعد در آن شھر، احتماال در نتیجھ مسموم شدن در گذشت

و چون در ; ریبرا، علیرغم جنایاتي كھ مرتكب شد، بزرگترین نقاش ایتالیایي در این دوره بھ شمار میآید
وي مدتي شاگرد فرانثیسكو . واالنس، متولد شده بود، اسپانیاییھا او را از خود میدانستندخاتیوا، در نزدیكي 

در این شھر مدتي در فقر و فاقھ مشغول تقلید از . ولي در اوایل جواني راه رم را پیش گرفت. ریبالتا بود
تاثیر رنسانس بود،  فرسكوھا بود و خرده نان جمع میكرد، تا آنكھ یكي از كاردینالھاي ھنردوست، كھ تحت

ریبرا در نھایت كوشش مشغول تقلید از آثار . او را بھ قصر برد و بھ او جا و غذا و رنگ و لباس داد
سپس، چون در نتیجھ استراحت ; رافائل و كاراتچي شد كھ بھ ترتیب در واتیكان و قصر فارنزه جاي داشتند

در . ثار كوردجو بھ پارما و مودنا رفتچنین میپنداشت كھ احساساتش سرد شده است، جھت مطالعھ آ
بھ ناپل رفت، و در آنجا تحت نفوذ كاراوادجو در آمد، و سبك ; بازگشت بھ رم، با دومنیچینو نزاع كرد

واقعبینانھ این شخص عقیده او را در مورد تقلید از طبیعت، كھ وي شاید از ریبالتا اقتباس كرده بود، 
كارش خرید و فروش تابلو بود بدو عالقھمند شد و خواست دختر  یكي از ثروتمنداني كھ. محكمتر ساخت

ریبراي بیچاره این پیشنھاد را شوخي تلقي كرد، ولي ھنگامي كھ این پیشنھاد . زیباي خود را بھ او بدھد
  . تكرار شد، وي بھ ازدواج تن در داد و سعادتمند شد
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اویس را كشید كھ بھ اندازھاي واقعنما بود كھ در این ھنگام ریبرا تابلو موسوم بھ پوست كندن قدیس برتولم
وقتي در معرض تماشا قرار گرفت، جمع كثیري كھ بھ مشاھده خون بیش از تماشاي آثاري ھنري عالقھمند 

نایبالسلطنھ یعني ھمان شخصي كھ علیھ ونیز توطئھ چیده بود خواستار دیدن نقاش . بودند بھ دیدن آن رفتند
ا دید، مشعوف گشت و بھ ریبرا دستور داد كھ ھمھ تزیینات قصر را زیر نظر و چون آن ر; و تابلو او شد

این اسپانیایي سیریناپذیر ھمھ رقیبان را از میدان بھ در برد، تا آنكھ ماموریت كشیدن فرسكوھایي . بگیرد
خود او محراب را ساخت، و آن عبارت . براي نمازخانھ خزانھ بھ دوست اوجوواني النفرانكو سپرده شد

  . كھ، بیآنكھ آسیبي ببیند، از بخاري پر آتشي بیرون میآمد)) نسوز((بود از مجسمھ قدیس یانواریوس 

بھ نظر میرسید كھ وي میتواند بھ میل خود از . از آن بھ بعد، ریبرا استاد بالمنازع ھنر خویش در ناپل بود
گرفتار احساسات نشود، و در لحاظ ظرافت با رافائل و كوردجو رقابت كند، مثل گویدو رني یا موریلو 
در اینجا باید از تابلوھاي پیتا . نتیجھ قدرت درك و عمق رنگآمیزي خود، از كاراوادجو واقعبینتر باشد

ھمھ تصاویر مشابھ آن زمان در برابر این ((و ندبھ در كلیسا و صومعھ سانمارینو ذكر كنیم كھ ) ترحم(
یا اگر از اساطیر .)) ابھ نمایشھاي تئاتر محسوب میشودآثار، كھ تجسم با عظمتي از اندوه است، بھ مث

باستاني تصویر ارشمیدس را در پرادو در نظر بگیریم، این تصویر عینا شبیھ یكي از پیرمردان پیرچین و 
ریبرا قدم از دایره كتاب مقدس و تاریخ . چروك سیسیلي است كھ نظیرش امروزه در سیراكوز یافت میشود

ھا رفت و، با كشیدن تصاویر واقعي از زندگي مردم، تنوعي در ھنر خویش  ن كوچھبیرون نھاد و بھ میا
و در تابلو كودك پابرھنھ، كھ در لوور مضبوط است، نمونھاي بھ دست والسكوئز و موریلیو ; پدید آورد

  . داد

رگھ،  از آن جملھ است مبالغھ در تجسم ظلم، عالقھ بھ چین و چروك و; عیوب ریبرا زود بھ چشم میخورد
  :بایرون گفتھ است. و عطش خون

  . قلم موي خود را با خون ھمھ مقدسان رنگ میزد سپانیولتو

ھ تحت ھاي غمانگیز، باعث وحشت و افسردگي ما میشود، ولي در ناپل، ك رنگھاي تیره، و توجھ او بھ جنبھ
كلیساھا و . تاثیر افكار اسپانیایي قرار گرفتھ بود، سبك غمانگیز او بآساني مورد قبول واقع میشد

از میان مشتریان حریص او میتوان فیلیپ . ھاي تازه براي استخدام او با یكدیگر رقابت میكردند صومعھ
كھ دوبار در (یبرا بیش از آثار والسكوئز نقاشیھا و آثار سیاه قلم ر. ھاي ناپل را نام برد چھارم و نایبالسلطنھ

خانھ او یكي از زیباترین منازل ناپل بود، و . در اسپانیا پراكنده بودند) سال براي دیدن او بھ ایتالیا میرفت
یكي از آنھا فریب دون خوان دیگري را خورد ! ھاي كاملي از زیبارویان گندمگون بودند دو دختر او نمونھ

آن شخص او را بھ سیسیل برد و چون از او خستھ شد، وي را در . لیپ چھارم بودكھ فرزند نامشروع فی
ریبرا از تاثر و خجالت تقریبا از پا در آمد، و براي تسالي . صومعھ زنان تارك دنیا در پالرمو رھا كرد

خاطر بھ كشیدن تصویرھایي از مریم عذرا، كھ سیماي ماریا روزاي گمشدھاش را در نظرش میآورد، 
ولي چھار سال بعد از واقعھ غمانگیزي كھ براي دخترش پیش آمد، خود او در گذشت . ول شدمشغ

)١۶۵٢ .(  

II - رم و پاپھا  

دوم اھمیت قرار داشت،  و مركز دنیاي كاتولیك در این ھنگام شھري بود كھ در درجھ پاپيپایتخت ایاالت 
بھ ) ١۵٩٠(داراي چھل و پنج ھزار نفر جمعیت بود، كھ در زمان پاپ سیكستوس پنجم  ١۵۵٨در سال 

  . صد ھزار نفر رسید

ھاي آن را یك سوم  بھ رم وارد شد، آن را وسیعتر از پاریس دانست، ولي خانھ ١۵٨٠مونتني، كھ در سال 
جانیھا و روسپیھا قسمت مھمي از جمعیت رم را تشكیل . مپیش از سیكستوس پنج. منازل پاریس یافت
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ولي . فقر و فاقھ عمومیت داشت. میدادند، و بسیاري از اشراف خدمتكاران ثابتي از اراذل و اوباش داشتند
ھاي اشرافي اورسیني،  خانواده. و بر اثر خیرات پاپھا، مراسم كلیسایي، و نذرھا تخفیف مییافت; شدید نبود

لي، گائتاني، و كیجي از لحاظ ثروت و قدرت تنزل كرده بودند، اما ھنوز دست از ادعاھا و كولونا، ساو
ھاي جدیدتر، مانند آلدوبراندیني، باربریني، بورگوزه، فارنزه، و  خانواده. غرور خود برنمیداشتند

پاپھا از . شتندروسپیلیوزي از لحاظ ثروت و اھمیت بر سایرین مقدم بودند، زیرا معموال با پاپھا رابطھ دا
خانواده آلدو براندیني از انتخاب كلمنس ھشتم، خانواده لودوویزي از : خویشاوندان خود طرفداري میكردند

انتخاب گرگوریوس پانزدھم، باربریني از انتخاب اوربانوس ھشتم، و بورگزه از انتخاب پاولوس پنجم 
شپیونھ بورگزه، كھ از عایدات چندین كلیسا و مبلغ برادرزاده پاولوس، بھ نام كاردینال . استفاده بسیار بردند

شكودوس در سال استفاده میبرد، طرح ویالي بورگزه را كشید، كازینو بورگزه را ساخت  ٠٠٠,١۵٠
ھاي گرانبھاي ھنري آن را فراھم آورد، و با مجسمھ مرمریني كھ دستپروردھاش  ، مجموعھ)١۶١۵(

یاري از كاردینالھا ثروت خود را در راه ادبیات و ھنر صرف بس. برنیني از وي ساخت تقریبا جاوداني شد
  . میكردند

از حیطھ ) جنبش پروتستان(با آنكھ آلمان، ھلند، انگلستان، و كشورھاي اسكاندیناوي در نتیجھ اصالح دیني 
شوراي ترانت . قدرت كلیساي رم خارج شده بودند، روي كار آمدن چند پاپ مقتدر باعث تقویت آن شد

در . فرقھ جوان و نیرومند یسوعي سرسپرده و فدایي پاپھا شده بود. اپھا را بر شوراھا تصدیق كردتفوق پ
شخصي بھ نام میكلھ گیزلیري، كھ سابقا كشیشي از فرقھ دومینیكیان و عضو عالیرتبھ دستگاه  ١۵۶١سال 

تقدس . پاپي رسیدبود، در شصت و دو سالگي با عنوان پیوس پنجم بھ مقام ) انكیزیسیون(تفتیش افكار 
وي حق . زندگي شخص او در نظر خودش كامال متناسب با سختگیري وي در تعقیب بدعتگذاري بود

كاتولیكھاي بوھم را، كھ سابقا میتوانستند شراب و نان را در مراسم عشاي رباني دریافت دارند، از آنان 
شور را از پذیرفتن دستورھاي او باز و كاتولیكھاي آن ك; الیزابت ملكھ انگلستان را تكفیر كرد; سلب كرد

ھمچنین بھ شارل نھم، پادشاه فرانسھ، و كاترین دو مدیسي توصیھ كرد كھ جنگ علیھ پروتستانھاي . داشت
وي، . گذشتھ از این، اقدامات شدید آلوا را در ھلند ستود. فرانسھ را تا سر حد نابودي كامل آنھا ادامھ دھند

پاپ . تیھایي فراھم ساخت و با آنھا تركان عثماني را در لپانتو شكست دادبا آنكھ پیر و فرسوده بود، كش
و دستگاه تفتیش افكار را تشویق میكرد كھ قوانین و ; پیوس پنجم ھرگز حكم مجازاتي را تخفیف نمیداد

  . مجازاتھاي خود را بھ مورد اجرا بگذارد

كھ از اقامت در محل كار خود سرباز وي در ایجاد اصالحات كلیسایي نیز سختگیر بود و اسقفھایي را 
و ھر عمل ; ھا را مجبور میساخت كھ كامال جدا از مردم زندگي كنند راھبان و راھبھ; میزدند معزول میكرد

ھنگامي كھ كارمندان زاید و اخراج شده دربار . خالفي را در كلیسا كشف و عامل آن را مجازات میكرد
نگي خواھند مرد، وي در پاسخ گفت كھ از گرسنگي بمیرند، بھتر واتیكان نزد او شكایت كردند كھ از گرس

انتصابات اشخاص با توجھ بھ شایستگي آنھا انجام . است تا اینكھ جانشان بھ عذاب ابدي گرفتار شود
خود او با دقت بسیار كار میكرد، ساعتھا . میگرفت، و پاپ نظري بھ پیوستگي آنھا با خانواده خود نداشت

در دادگاه مینشست، بیش از پنج ساعت نمیخوابید، و با زندگي ساده و عابدوار خویش بھ عنوان قاضي 
گذشتھ از این، غالبا روزه میگرفت و زیر رداي پاپي، جامھ خشن پشمي . درسي بھ كشیشان میداد

وي بر اثر این سختگیریھا فرسوده شد، بھ طوري كھ در شصت و ھشت . مخصوص راھبان را میپوشید
; ل پیرتر بھ نظر میآمد و رنجور و ضعیف و داراي چشمان فرو رفتھ و موھاي سفید شده بودسالگي ده سا

پس از . با آنكھ بھ دشواري میتوانست راه برود، اصرار كرد كھ زیارت ھفت كلیساي رم را پیاده انجام دھد
اریخنویسان یكي از ت. یك ماه رنج و عذاب، در حالي كھ جامھ قدیس دومینك را بر تن داشت، در گذشت

جامعھ كاتولیك بھ پیوس پنجم بیش از سایر پاپھا مدیون است، زیرا با آنكھ : ((پروتستان نوشتھ است
بدعتگذاران را بیرحمانھ تعقیب میكرد، عقیده او در مورد لزوم اصالح، و تصمیم خللناپذیرش در اجراي 

جزو  ١٧١٢وي در سال .)) بازیابدآن، باعث شد كھ كلیسا قسمت عمده احترامي را كھ از دست داده بود 
  . قدیسین بھ شمار آمد
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این شخص ھمان كسي بود كھ . گرگوریوس سیزدھم بھ صورت آرامتري مشغول ادامھ اصالحات كلیسا شد
تقویم را اصالح كرد و بھ مناسبت كشتار سن بارتلمي مراسم قداس بر پا داشت و از خداوند مھربان 

داراي محاسني اخالقي بود، راه اعتدال را در پیش میگرفت، و طبعي  با وجود این، وي. سپاسگزاري كرد
اگر چھ پیش از كشیش شدن فرزندي نامشروع داشت، رومیھاي شھوتپرست از این خطاي . مھربان داشت

  . این پاپ خیرات و مبرات بسیار میكرد و در امور اداري خستگیناپذیر بود. كوچك او چشم پوشیدند

او را دیده بود، وي را  ١۵٨٠مونتني، كھ در سال . عمل آورد مورد ستایش پروتستانھا قرار گرفت
وي : ((ھمچنین نوشت. یافت)) پیرمردي خوش قامت، داراي چھرھاي با صالبت، و ریشي سفید و دراز((

او مانند كمك با وجود این، اقدامات .)) طبعي آرام دارد و در مسائل دنیوي خونسردي خود را حفظ میكند
از این لحاظ . كردن بھ مدارس یسوعیھا، تعقیب پروتستانھاي فرانسھ، و خلع الیزابت مستلزم پول بود

گرگوریوس براي بھ دست آوردن پول فرمان داد كھ نص قانون در مورد مالكان و اسناد مالكیت امالك در 
یجھ فقدان و ارث مستقیم میبایستي بھ بسیاري از امالكي كھ در نت. قلمرو پاپ بھ مورد اجرا گذاشتھ شود

پاپ واگذار شوند، یاتیولھاي پاپ كھ در پرداخت بدھیھاي خود سرپیچي كرده بودند، در این ھنگام تحت 
قربانیان واقعي یا آتي این جریان اطرافیان خود را مسلح كردند، حاضر بھ . تصرف گرگوریوس در آمدند

مرداني از طبقھ اشراف مانند آلفونسوپیكولومیني و . اختنددادن اراضي خود نشدند، و بھ راھزني پرد
ھا را  روبرتو ماالتستا سردستگي شورشیاني را بھ عھده گرفتند كھ شھرھا را بھ تصرف در میآوردند و راه

در این ھنگام گردآوري مالیات امكان نداشت، جلو ورود پول بھ رم گرفتھ شد، و پس . بر مسافران میبستند
گرگوریوس ناچار دست از ضبط امالك مردم برداشت، با . پاپ دچار ھرج و مرج گشت از چندي امور

  . پیكولومیني صلح كرد، و در شكستي ننگآور جان سپرد

ضرورتھا باعث ایجاد مردان میشوند، و یكي از این افراد فلیچھ پرتتي نام داشت كھ بھ عنوان سیكستوس 
وي در گروتاماره، . و از بزرگترین پاپھا بھ شمار میآید ،)١۵٩٠-١۵٨۵(پنجم بھ مقام پاپي برگزیده شد 

نزدیك آنكونا، در كلبھ محقري بھ دنیا آمد كھ سقف آن بھ اندازھاي بد كاھگل شده بود كھ نور از آن بھ 
وي پس . تولد یافتھ است)) نوراني((در روزگار بعد بشوخي میگفت كھ در خانوادھاي . درون كلبھ میتافت

ت مقدماتي در صومعھاي متعلق بھ فرقھ فرانسیسیان در مونتالتو، در یولوني و فرارا بھ از اتمام تحصیال
ھاي فصیح و بلیغ و  بھ سبب ایراد موعظھ; تحصیل پرداخت، و بھ دریافت درجھ دكترا در الھیات نایل آمد

ان پاپ و علت اینكھ در شصت و چھار سالگي بھ عنو; ابراز لیاقت در امور اداري بھ سرعت ترقي كرد
انتخاب شد آن بود كھ شوراي كاردینالھا او را مردي با اراده تشخیص داده، و وجود او را براي اعاده 

  . آرامش و اصالح امور ایاالت پاپي مفید دانستھ بود

خویشان طمعكارش دور او گرد آمدند و او نتوانست در برابر آنھا مقاومت كند، بدین ترتیب طرفداري از 
ولي جایي كھ مربوط بھ اقوام او نبود، پاپ خود را متین و انعطافناپذیر نشان . عھ یافتخویشاوندان اشا

  . میداد

حتي ظاھر او چندان جالب نبود، زیرا قامتي كوتاه و پھن، بدني نیرومند، پیشاني بزرگ، ریشي سفید و 
آنھا مخالفان را، عریض، بیني و گوشھایي بزرگ، ابرواني پرپشت و چشماني نافذ داشت كھ میتوانست با 

  بشره سرخگون او متناسب با خوي تند وي و سر بزرگش اراده تغییر . بیآنكھ سخني بگوید، خاموش كند
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وي، با وجود سختگیریھایش، بذلوگو بود . گالري ناپذیرش را نشان میداد. پاپ سیكستوس پنجم: ساسوفراتو
ارم دوك ماین را شكست خواھد داد، زیرا روزي چنین پیشگویي كرد كھ ھانري چھ. و ھوش نافذي داشت

خود او كم . ھانري كمتر از ماین در بستر میماند، و ماین بیشتر از او در سر میز غذا وقت صرف میكند
  . میخوابید و زیاد كار میكرد

وي نخست در صدد برآمد كھ راھزنان موفق را سركوب كند، و براي این منظور قانون فراموش شدھاي 
یك روز قبل از انتصاب او بھ مقام . را، كھ بھ موجب آن حمل آالت قتالھ ممنوع بود، دوباره برقرار ساخت

ھ ھمھ آنھا را بھ دار سیكستوس دستور داد ك. پاپي، چھار جوان را بھ جرم نقض این قانون دستگیر كردند
خویشان آنھا از وي تقاضاي عفو كردند و خواستند كھ اجراي حكم را بھ تعویق اندازند، ولي او در . آویزند

چندي بعد، در میان جشن و سرور .)) تا زماني كھ من زندھام، ھر جنایتكاري باید بمیرد((پاسخ گفت، 
و این خود بھ ; پل سانت آنجلو برپا شده بود آویختندتاجگذاري او، آنھا را بر چوبھ داري كھ در نزدیكي 

  . منزلھ نطق افتتاحي و بیانیھاي درباره سیاست او راجع بھ جنایت بود

سپس پاپ بھ اشراف دستور داد كھ مردان مسلح خود را متفرق كنند، و قول داد ھر راھزني كھ راھزن 
قرار شد كھ این پاداش ; وي پاداش نیك داده شوددیگر را زنده یا مرده بھ وي تسلیم كند بخشیده شود و بھ 

ھنگامي كھ یكي از راھزنان با این . از طرف خانواده یا محلھ راھزني كھ دستگیر میشد پرداخت شود
سیاست بھ مخالفت پرداخت، سیكستوس بھ خانواده او دستور داد كھ وي را بیابند، وگرنھ خودشان اعدام 

سمومي بر پشت قاطرھایي گذاشت و بھ قاطرچیھا دستور داد كھ از دوك اوربینو غذاھاي م. خواھند شد
پاپ از این . این عده قاطرھا را غارت كردند و غذاھا را خوردند و مردند. كنار كمینگاه راھزنان بگذرند

  . عمل او بسیار خشنود شد
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ھاي  خانواده((خطاكاراني كھ متعلق بھ . بھ طبقات روحانیان یا بھ مقام اجتماعي اشخاص توجھي نمیشد
یكي از كشیشان كھ تمرد كرده بود، با دیگران بھ دار . بودند بدون ترحم یا تاخیر اعدام میشدند)) اول

پس از مدتي، اطراف شھر پر از اجسادي شد كھ بر اثر وزش باد تكان میخوردند، و ظریفان . آویختھ شد
ھاي  و میخكوب شده، بیش از ھندوانھرم حساب میكردند كھ شماره سرھاي بریدھاي كھ بھ پل سانت آنجل

  . دكانھا در بازار شدھاند

بھ ھر قسمتي از ایاالت او كھ ((مردم از وحشیگري پاپ شكایت میكردند، ولي سفیرانش بھ او گفتند كھ 
ھایي ضرب كرد و روي  این پاپ مغرور سكھ.)) گذارشان افتاده است، بھ نواحي آرام و امن برخوردھاند

وي از شدت پرھیزگاري دستور داد كھ كشیش و كودكي را بھ .)) كسي بھ من نمیرسد دست((آنھا نوشت 
و زن جواني را مجبور كرد كھ شاھد اعدام مادرش، ; جرم ارتكاب اعمال ھمجنس گرایانھ در آتش اندازند

 ھمچنین دستور داد كھ زناكاران را در صورت دستگیري اعدام. كھ او را بھ فاحشگي واداشتھ بود، بشود
افراد را بھ سبب جنایاتي كھ مدتي پیش مرتكب شده بودند تنبیھ میكردند، چنانكھ در اعالني بھ شوخي . كنند

نوشتھ بودند كھ سن پیر نیز بھ خود میلرزد، مبادا سیكستوس او را، بھ علت كندن گوش مالكوس ضمن 
  . توقیف مسیح، محكوم كند

از این لحاظ از . امور دولتي و اصالحات بپردازد وي ضمن این تعقیبھاي جنونآمیز فرصت یافت كھ بھ
ھمچنین دو خانواده . ضبط اموال مردم، كھ در زمان گرگوریوس سیزدھم آغاز شده بود، منصرف شد

كاردینالھا . قدیمي اورسیني و كولونا را، كھ دشمن یكدیگر بودند، با پیوند زناشویي میان آنھا با ھم آشتي داد
قدیمي برگزید، و امور دربار واتیكان را بین آنھا )) جماعت((جدید و چھار )) عتجما((را از میان یازده 

بھ روحانیان دستور داد كھ فرمانھاي اصالحاتي شوراي ترانت را رعایت كنند، و از اسقفھا . تقسیم كرد
لیت دانشگاه رم را بھ فعا. ھا سر بزنند و بھ اصالح امور آنھا بپردازند خواست كھ گاه گاه بھ صومعھ

واداشت و براي جا دادن كتابھاي جدید، بھ دومنیكو فونتانا دستور داد كھ ساختمان مجلل تازھاي جھت 
این ترجمھ از ; وي شخصا در ترجمھ كتاب مقدس بھ زبان التیني نظارت كرد. كتابخانھ واتیكان بسازد

  . یسي انجام پذیرفتلحاظ اھمیت مانند ترجمھاي است كھ در زمان جیمز از كتاب مقدس بھ زبان انگل

از این رو در تخریب . وي مانند اسالف دوره رنسانس خویش احترامي براي بقایاي ھنر مشركان قایل نبود
. سپتیتسونیوم، اثر سوروس، بیشتر كوشید تا ستونھاي آن را در ساختمان كلیساي سان پیترو بھ كار برد

ھاي یوپیتر،  یكسان كنند، و تھدید كرد كھ اگر مجسمھ ھمچنین پیشنھاد كرد كھ آرامگاه كایكیالمتال را با خاك
ولي اجازه داد كھ مینروا بر . آپولون، و مینروا را از كاپیتول بر ندارند، آن مكان را خراب خواھد كرد

گذشتھ از این، از . جاي خود بماند، با این فرق كھ نام آن را رم گذاشت، و بھ جاي نیزه او صلیبي قرار داد
ھاي پطرس  یانوس و ماركوس آورلیوس دفع اجنھ كرد، بدین معني كھ بر فراز آنھا مجسمھستونھاي ترا

سپس، براي آنكھ . حواري و بولس حواري را گذاشت و نام آن ستونھا را نیز بھ ھمان ترتیب تغییر داد
ون نشان دھد كھ شرك و كفر تحت انقیاد عیسویت در آمده است، دومنیكو فونتانا را مامور كرد كھ ست

سنگي و ھرمي شكلي را كھ كالیگوال از ھلیوپولیس آورده و نرون آن را در سیركوس ماكسیموس قرار 
این ستون از سنگ خارا بود، بیست و پنج متر ارتفاع داشت، و . داده بود بھ میدان سن پیترو انتقال دھد

و میكالنژ، گفتھ بودند كھ مھندسان استاد، مانند آنتونیودا سانگالو . وزن آن بیش از چھل و شش تن بود
دومنیكو و برادرش جوواني در یك سال این . حركت دادن آن از قدرت مھندسان دوره رنسانس خارج است

ماشینھاي عظیم، این اثر تاریخي را پایین آوردند و آن را جا بھ جا ). ١۵٨۶- ١۵٨۵(كار را آنجا دادند 
اسب، كھ چھل و چھار طناب ضخیم و بازو  ھشتصد كارگر،بھ قوت شعایر دیني، و صد و چھل. كردند

دومنیكو پس از انجام یافتن این كار، بھ صورت . مانند را میكشیدند، آن را در محل تازھاي قرار دادند
ھاي رسمي  سیكستوس بھ یادگار این عمل مدالھایي ضرب كرد و در این باره اعالمیھ. قھرمان رم در آمد

كرھاي كھ در باالي آن ستون بود، صلیبي گذاشت كھ شامل بھ جاي . جھت دولتھاي خارجي فرستاد
  . بود كھ عیسي بر روي آن جان داده بود)) صلیب واقعي((قطعھاي از 

  . سیكستوس چنین میپنداشت كھ مسیحیت پس از دوره رنسانس دوباره قوت و قدرت خود را بازیافتھ است
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آبراھھ . مذھبي را صورتي تازه بخشیداین پاپ خستگیناپذیر در دوره مختصر پنجسالھ خویش رم غیر
آلساندریا را، كھ ویران شده بود، تعمیر كرد و آنرا بھ اسم خود آبراھھ فلیچھ نامید، و بدین ترتیب مقداري 

ھمچنین، با . از آن آب گوارا و خنك را بھ شھر آورد، و آن را در بیست و ھفت آبنماي جدید جاري ساخت
پیشرفت قابل مالحظھاي صورت گرفت، و نھ ھزار و . ا سالم كردخشك كردن باتالقھا، ھواي شھر ر

دومنیكو فونتانا بھ دستور او . ششصد ایكر از اراضي احیا شد، ولي این اقدام پس از مرگش متوقف ماند
بھ طول خیابان . خیابانھاي تازھاي مطابق نقشھ كالسیك، كھ عبارت از خطوط مستقیم بود، احداث كرد

كلیساي عالي سانتاماریا مادجوره مركز چندین شارع عام . را خیابان فلیچھ نام نھاد سیستین افزود و آن
سیكستوس براي انجام دادن . رم اندك اندك بھ صورت كنوني در آمد. گشت كھ از آن منشعب میشدند

ھاي خویش، و آن ھم با خزانھ خالي، بر مایحتاج زندگي مالیات بست، ارزش مسكوكات را پایین  نقشھ
د، مناصب و مقامات را بھ اشخاص فروخت، و قول داد كھ ھر كس بھ خزانھ او ھدایایي تقدیم كند، تا آور

وي پولھاي خود را بھ دقت و شایستگي خرج كرد، و در . پایان عمر ھر سالھ مبلغي دریافت خواھد داشت
  . دالر در خزانھ باقي گذاشت ٠٠٠,٠٠٠,۶٠ھنگام مرگ معادل بیش از 

وي ھرگز از خیال باز آوردن انگلستان و آلمان بھ مذھب . ي او در سیاست خارجي بودبزرگترین نگران
این پاپ سیاستمداري الیزابت را . كاتولیك، و متحد ساختن كشورھاي مسیحي علیھ اسالم منصرف نشد

 و با آنكھ قول داد كھ در مخارج; ھایي كھ جھت خلع او صورت میگرفت كمك میكرد میستود، ولي بھ توطئھ
كشتیھاي اسپانیایي شركت كند، بھ طفره رفتن فیلیپ بدگمان بود، و در كمال زیركي اظھار داشت فقط در 

فرانسھ بزرگترین معماي . صورتي بھ او كمك خواھد كرد كھ سپاھیان اسپانیایي وارد خاك انگلستان شوند
تحت رھبري ھانري دو ناوار  قتلعام شده بودند، ١۵٧٢پروتستانھاي این كشور، كھ ھمكیشانشان در . او بود

فیلیپ بھ اتحادیھ كاتولیكھا كمك میكرد تا فرانسھ بھ . كھ مردي دلیر بود، بھ سوي پاریس پیش میرفتند
سیكستوس با این مسئلھ دشوار مواجھ بود كھ آیا اجازه . صورت كشوري كاتولیك بماند و متفق اسپانیا باشد

ھ فیلیپ كمك كند تا فرانسھ را بھ صورت مستعمره اسپانیا در دھد فرانسھ مذھب پروتستان را بپذیرد، یا ب
ولي براي آنكھ پاپ از تسلط عناصر غیر روحاني بركنار بماند، تعادل قوا میان فرانسھ و اسپانیا . آورد

ولي ھنگامي كھ . سیكستوس حاضر شد علیھ ھانري وارد جنگ شود ١۵٨٩در سال . الزم بھ نظر میرسید
فیلیپ تھدید كرد كھ . ذھب كاتولیك را بپذیرد، سیكستوس از نقشھ خود منصرف شدھانري قول داد كھ م

اسپانیا را از تحت فرمان پاپ خارج خواھد كرد، و یكي از یسوعیھاي اسپانیا پاپ را طرفدار بدعت 
سرانجام . ولي سیكستوس در تصمیم خود پافشاري كرد و سفیر ھانري را بھ حضور پذیرفت; معرفي كرد

د كھ اعتقاد او بھ ھانري موجھ بوده است، زیرا فرانسھ تابع كلیساي رم باقي ماند و بھ منزلھ معلوم ش
  . وزنھاي علیھ اسپانیا بھ كار رفت

نھ كاردینالھا، نھ . این امر آخرین پیروزي او بود، و شاید بتوان گفت كھ دشواري آن وي را فرسوده كرد
; كاردینالھا از سختگیریھاي او بھ جان آمده بودند). ١۵٩٠(اشراف، و نھ مردم از مرگ او متاسف نشدند 

و مردم، كھ ; اشراف، بر خالف عرف و عادت احترامآمیز خود، مجبور شده بودند از قانون اطاعت كنند
تا حد امكان مالیات پرداختھ و بر اثر صلح نامعھودي تادیب شده بودند، میخواستند مجسمھ سیكستوس را 

اما پس از تخفیف ضرباتي كھ وي وارد كرده بود، مردم توانستند علیرغم . دازنددر كاپیتول بھ خاك ان
تاریخنویس با انصافي بھ نام لكي . ستمگري و غرور و قدرتطلبي او، اقداماتش را نیز در نظر بیاورند

 درباره وي گفتھ است كھ اگر او را بزرگترین فرد نتوان دانست، بزرگترین سیاستمداري میتوان شمرد كھ
  . بر منصب پاپي نشستھ است

یكي كلمنس ھشتم است كھ سولي پروتستان : در میان اخالف او در این دوره دو تن مخصوصا حایز اھمیتند
در میان پاپھایي كھ در رم حكومت راندھاند، وي تنھا كسي بود كھ از تعصب : ((درباره او چنین گفتھ است

اما این پاپ .)) مھرباني و ترحم را پیشھ خود ساختھ بودخالي بود و، طبق توصیھ انجیل، بیش از دیگران 
و بھ دستگاه تفتیش افكار اجازه داد كھ جوردانو برونورا بسوزانند ) ١۵٩٩(بھ بئاتریچھ چنچي ترحم نكرد 

)١۶٠٠ .(  
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ولي ; پاپ دیگر اوربانوس ھشتم نام داشت كھ در آغاز بھ اسپانیا و اتریش در جنگھاي سي سالھ كمك كرد
. كھ این دو كشور كوشیدند كھ مانتوا را بھ تصرف در آورند، ترسید قلمرو خود وي محاصره شود ھنگامي

از این رو، قدرت دیپلماسي خود را معطوف بھ ھمكاري با ریشیلیو كرد و لشكرھاي پروتستان گوستاووس 
ھ جنگجویي این پاپ، كھ تحت تاثیر روحی. آدولفوس را براي تضعیف امپراطوري ھاپسبورگ بھ كار برد

اوربینو را بھ تصرف در ; عصر خود قرار گرفتھ بود، مسائل روحاني را تابع قدرت دنیوي خویش كرد
و بر آن و بر ایاالت دیگر نیز مالیاتي سنگین بست تا مخارج لشكركشي علیھ دوك پارما را تامین ; آورد
ایاالت ((ان چنین گزارش داد كھ این لشكركشي بھ جایي نرسید، و پس از مرگش یكي از سفیران واتیك. كند

این سفیر .)) پاپي بھ چنان فساد و فرسودگي دچار شدھاند كھ امكان ندارد دوباره ترقي كنند یا بھبود یابند
مردم . آثار بھبود در ھمھ امور كلیسایي ظاھر شد، و در اقدامات پاپ بعدي نیز آشكار گشت. اشتباه میكرد

و مشقت را با دینداري شدید و تخیلي تسكین میدادند، ھنوز بھ امكنھ مقدس  ساده ایتالیا، كھ از دیرباز سختي
ھاي مذھبي بھ راه میانداختند، بھ یكدیگر معجزات جدید خبر میدادند، و با ذوق  خویش روي میآوردند، دستھ

  . باال میرفتند سكاالسانتاو شوق آمیختھ بھ رنج روي زانوھاي خود از 

قدیساني مانند فیلیپ نري، فرانسواي سالي، و ونسان دوپول نشان دادند كھ كلیسا میتواند مانند سابق عالقھ 
قدیس آلویسیوس گونتساگا، كھ از یسوعیان بود، . بھ تقوا را در مردم برانگیزد و آنھا را سرگرم سازد

). ١۵٩١(از قربانیان طاعون در رم پرستاري میكرد، در بیست و سھ سالگي در گذشت ضمن آنكھ 
دنیاپرستي و فساد در دربار پاپ در نتیجھ حمالت مصلحان پروتستان، نصایح قدیسان، و اقدامات اسقفھایي 

ا پاپ نھضت اصالحي، ولو بتدریج، از زمان یك پاپ ت. نظیر قدیس كارلو بورومئو اھل میالن تخفیف یافت
ھاي تازھاي بھ وجود آمدند، مانند اوراتورینھا  ھاي مذھبي دیرین احیا شدند و فرقھ فرقھ. دیگر قوت گرفت

، خواھران موسسھ خیریھ )١۶٢۴(، الزاریستھا )١۵٧٨(، راھبان وابستھ بھ قدیس آمبروسیوس )١۵۶۴(
شیشان برپا شد، مبلغان در ھمھ كشورھاي كاتولیك سمینارھایي جھت تعلیم ك. ، و نظیر آنھا)١۶٣٣(

كاتولیك بھ ھر سرزمین غیرمسیحي میرفتند، تن بھ خطر و سختي میدادند، بھ معالجھ بیماران میپرداختند، 
ھاي سیاسي  یسوعیھاي شگفتانگیز و سرسخت در فرانسھ مشغول توطئھ. و جوانان را تربیت میكردند

خاطر عقیده خود جان دادند، و در پنج قاره مشغول شدند، در آلمان با پروتستانھا جنگیدند، در انگلستان بھ 
  . شدند)) كفار((تبلیغ دین مسیح بھ 

III -  یسوعیھا  

   در اروپا -١

، فرقھ یسوعي قدیس فرانسوا بورژیا را، كھ اخالق و زندگیش نمونھاي از )١۵۶۵(پس از مرگ دیگولینت 
وي، كھ در خانوادھاي متمول دیده بھ جھان . خود برگزید سردارياخالق و زندگي مردم آن عصر بود، بھ 

گشوده و نوه پاپ الكساندر ششم بود، بعدا بھ لقب دوك گاندیا و نایبالسلطنھ كاتالونیا ملقب شد، با پادشاھان 
بھ فرقھ جدید پیوست، ھمھ ثروت شخصي خود را بھ آن بخشید، و در  ١۵۴۶سال  طرح دوستي ریخت، در

او را ردمركوریان، كھ جانشین او شد، اثري از خود . نتیجھ تقدس بسیار خویش جزو قدیسین بھ شمار آمد
ولي كلودیو آكواویوا آن فرقھ را با چنان حكمت و مھارتي ضمن یك دوره ; در تاریخ بھ جاي ننھاده است

رھبري كرد كھ اكنون بسیاري از یسوعیھا او را، پس از ایگناتیوس ) ١۶١۵- ١۵٨١(ھلسالھ پرمشقت چ
حدود پنج ھزار یسوعي وجود داشتند، ولي در زمان وفاتش این . لویوالیي، بزرگترین سردار خود میدانند

  . عده بھ سیزده ھزار نفر رسیدند

در  ١٨٣۶ارس را تعیین كردند و این برنامھ تا سال جمعي از دانشمندان یسوعي تحت ریاست او برنامھ مد
كودكاني كھ سن آنھا یازده تا چھارده سال بود . مدارس یسوعیھا در مورد روش تحصیلي آنھا رعایت میشد

سھ سال آن را صرف آموختن ; دوره تحصیلي آنھا شش سال بود. میتوانستند در این مدارس درس بخوانند
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یني میكردند، و بقیھ را بھ فراگرفتن فلسفھ بھ معني واقعي آن میگذراندند، یعني زبان و ادبیات یوناني و الت
از مجموعھ قراین و امارات چنین . علوم طبیعي، منطق، علم مابعدالطبیعھ، و علم اخالق را میآموختند

فلسفھ مدرسي مرسوم بود و ھنوز روش . برمیآید كھ ھمھ موضوعات بھ طرزي شایستھ تدریس میشدند
زیستشناسي و تاریخ غیرمذھبي جدید غالبا مورد توجھ نبود، و . بي وجود نداشت كھ جاي آن را بگیردمناس

تقریبا در ھمھ مدارس آن زمان تدریس نمیشد، و شاید این امر بدان علت بود كھ منظره وحشتناك مبارزه 
. سادگي مذھبي بود براي زیستن در میان جانوران، و وجود جنگھاي تقریبا متمادي بین بشر، مغایر با

یسوعیھا با . روي ھم رفتھ، برنامھ مذكور تركیب ماھرانھاي از اصول قرون وسطایي و رنسانس بود
ھایي ترجمھ كردند و روي صحنھ  قابلیت انطباق شگفتانگیزي از تجدید درام استقبال كردند، نمایشنامھ

ھا از عصر خود پیشتر  ترتیب دادن منظره ھایي نوشتند، و در اداره كردن صحنھ و آوردند یا خود نمایشنامھ
گذشتھ از این، براي تلطیف ذھن و خرد، مباحثھ را تشویق میكردند، ولي معلم و شاگرد را از آوردن . بودند

ظاھرا ھدف آنان این بود كھ طبقھاي تحصیلكرده ولي محافظھكار بھ وجود . افكار بدیع و تازه منع مینمودند
عملي و مدبرانھ باشد، اما ذھن افراد آن طبقھ بر اثر شك و تردید در اصول دین  بیاورند كھ قادر بھ ھدایت

  . مشوش نشده باشد و خود آنھا ایماني راسخ بھ مذھب كاتولیك داشتھ باشند

تقریبا در ھمھ موارد، مدارس یسوعي توسط مراجع غیرمذھبي و رھبران كلیسایي یا افراد متمول تاسیس 
اگر چھ چند مدرسھ یسوعي مخصوص فرزندان توانگران . آنھا تسلط كامل داشتندمیشدند، ولي یسوعیھا بر 

تاسیس شدند، ولي بیشتر آنھا، بدون اخذ شھریھ، بھ روي شاگردان با استعداد از طبقات غني و فقیر باز 
  . بودند

و مردمي  آموزگاران آنھا، كھ معموال عضو فرقھ بودند، بھتر از آموزگاران پروتستان تربیت شده بودند،
پرھیزگار بودند، حقوق نمیگرفتند، و جامھ كشیشي و قیافھ آنھا ھیبتي آمیختھ بھ احترام بھ آنان میداد، بھ 

بسیاري از پروتستانھا . طوري كھ میتوانستند بدون توسل بھ ارعاب یا تنبیھ بدني، انضباط را برقرار كنند
یب امیدوار بودند كھ نھ تنھا آنھا را با ادبیات كودكان خود را بھ مدارس یسوعي میفرستادند، و بدین ترت

اما در : ((فرانسیس بیكن نوشتھ است. كالسیك آشنا كنند، بلكھ بھ آنھا تربیتي عالي از لحاظ اخالقي بدھند
مورد علم تعلیم و تربیت، مختصرترین قاعده این خواھد بود كھ با مدارس یسوعیھا مشورت كنیم، زیرا 

، یسوعیھا داراي سیصد و ھفتاد و دو مدرسھ ١۶١۵در سال .)) وجود نیامده استچیزي بھتر از آنھا بھ 
، ھفتصد و شصت و نھ مدرسھ و بیست و چھار دانشگاه داشتند كھ در سراسر جھان ١٧٠٠بودند و در سال 

 در كشورھاي كاتولیك، ھمھ تعلیمات متوسطھ تقریبا بھ دست آنھا افتاد، و بدین ترتیب این. پراكنده بودند
  . فرقھ در تربیت افكار عمومي نفوذي بسزا یافت

آكواویوا آنھا را منع كرد كھ كشیش . از طرف دیگر، فرقھ یسوعي خود را مورد توجھ پادشاھان قرار داد
با وجود این، حتي در زمان حیات . مخصوص پادشاھان بشوند، و آنھا را از شركت در سیاست باز داشت

از این تاریخ . تون دعوت ھانري چھارم را پذیرفت و رھبر روحاني او شدآكواویوا، كشیشي بھ نام پدر كو
بھ بعد، یسوعیھا با عقیده ولتر، كھ ھوشمندترین شاگردان آنھا بود، موافق شدند كھ بھترین وسیلھ براي 

، یسوعیھا بھ عنوان كشیش مخصوص صدھا تن از ١٧٠٠تا سال . ایجاد ملت، تربیت پادشاه آن است
زنان آن روزگار مخصوصا رفتار خوب آنھا و اغماضشان را در امور دنیوي . ام شده بودندمشاھیر استخد

  . و این كشیشان زیرك، در نتیجھ خدمت بھ زنان بزرگ، در نزد مردان بزرگ تقریب یافتند; میپسندیدند

از ; مجزا بمانندھا از جھان  یسوعیھا علنا میگفتند كھ مایلند با آحاد بشر معاشرت كنند، نھ اینكھ در صومعھ
بھ عقیده آنان، پیروي از . این رو تعلیمات اخالقي خود را متناسب با عادات اصالحناپذیر بشر میساختند

اصول اخالقي مسیحیت فقط براي راھبان و مقدسان امكان داشت و، با توجھ بھ طبیعت بشري، در اصول 
توسط ارسطو علیھ كمال جویي افالطون این طرز تعدیل اصول اخالقي . اخالقي میبایستي تغییراتي داد

انجام گرفتھ، و ربیھا نیز از آن براي تطبیق قوانین كھنھ عبراني با محیطھاي تازه زندگي استفاده كرده 
یسوعیھا، اگر چھ در اصول مذھب خویش و معموال در زندگي روزانھ لذات جسماني را خوار . بودند

ا اندازھاي آن را از لحاظ اخالقي جایز میدانستند، تا مبادا میشمردند، بھ واقعیت آن پي برده بودند و ت
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دانشمندان یسوعي، و ھمچنین سایر . گناھكاران سر بھ شورش بردارند و از اطاعت كلیسا خودداري كنند
دانشمندان علوم االھي، براي آنكھ از كشمكش اصول مسیحیت و طبیعت بشر بكاھند، بھ روشي متوسل 

ولي اجازه بدھید این علم دقیق . ار بردن اصول اخالقي در موارد بخصوص بودشدند كھ عبارت از بھ ك
  . را، تا زماني كھ بھ سرگذشت بزرگترین دشمن آن یعني پاسكال میرسیم، ترك كنیم

بعضي از آنان، مانند . یسوعیھا معموال در مسائل مربوط بھ علوم االھي داراي عقاید آزادیخواھانھاي بودند
، چنین میپنداشتند كھ الزم نیست باور كنیم كھ ھر كلمھ )١۵٨۵(اي لس و ھامل در لوون دو كشیش بھ نامھ

تقریبا ھمھ یسوعیھا با این اصل مدرسي . یا ھر اصلي از كتاب مقدس بھ وسیلھ خداوند الھام شده است
د ماریانا و عده نسبتا زیادي از آنھا مانن; موافق بودند كھ قدرت حكومتھاي غیرمذھبي ناشي از مردم است

ولي ; را بھ وسیلھ نمایندگان قانوني خود خلع یا اعدام كنند)) بد((بوزنباوم بھ مردم حق میدادند كھ پادشاه 
در این مورد بھ مفھوم بدعتگذاري بھ كار میرفت، و شاید توجھ یسوعیھا بھ این اصل دموكراتیك )) بد((

. كھ از قدرت عالي و منحصرا آسماني او دفاع كنندناشي از حس انقیاد آنھا نسبت بھ پاپ بود، و میخواستند 
ھمچنین از توجھ زیاد بھ . یسوعیھا، بر خالف لوتر، اعمال خوب را جھت نیل بھ نجات موثر میدانستند

گناھكاري ذاتي انتقاد میكردند، و براي مقابلھ با اصل وحشتآور تقدیر، كھ بولس، آوگوستینوس، لوتر، 
یكي از . بودند، اظھار میداشتند كھ اراده افراد نیز در سرنوشت آنھا تاثیر داردكالون، و یانسن بدان معتقد 

یسوعیھاي پرتغال بھ نام لویس مولینا در محافل غیرمذھبي غوغایي برپا كرد، زیرا میگفت كھ بشر میتواند 
با لطف  بھ وسیلھ اراده و اعمال خود سرنوشت جاوداني خویش را تعیین كند، و اراده آزاد بشر میتواند

دانشمندان علوم االھي از فرقھ دومینیكان تقاضا كردند كھ . خداوندي ھمكاري كند و حتي بر آن غالب شود
  . مولینا بھ عنوان شخصي بدعتگذار محكوم شود

یسوعیھا بھ دفاع از او برخاستند، و این مناقشھ بھ جایي رسید كھ كلمنس ھشتم بھ ھر دو طرف دستور داد 
  ). ١۵٩۶. (كنند كھ با یكدیگر صلح

اصول اخالقي نسبتا انساني یسوعیھا و عقاید اساسي، اجتماعات محافظھكار، و قدرت روزافزون آنھا 
قدیس كارلو . باعث شد كھ كشیشان معمولي كاتولیك از آنھا كناره بگیرند، و پروتستانھا از آنھا متنفر شوند

سارپي . بھ طرزي افتضاحآمیز اغماض میكنند بورومئو آنان را متھم ساخت كھ نسبت بھ گناھكاران متنفذ
میگفت كھ اگر پطرس حواري داراي كشیش مخصوصي از فرقھ یسوعي بود، ممكن بود كھ مسیح را انكار 

موتیوویتلسكي، كھ پس از آكواویوا رھبر یسوعیھا شد، بھ افراد فرقھ خویش . كند و گناھي ھم مرتكب نشود
روحانیان انگلستان، كھ معتقد بودند . باعث انتقاد شدید شده است تذكر داد كھ عالقھ آنھا بھ كسب ثروت

پادشاھان آنھا در نتیجھ حقي االھي سلطنت میكنند، از نظریھ یسوعیھا در مورد فرمانروایي مردم و احیانا 
ت قدر: ((رابرت فیلمر از عقیده كاردینال بالرمینو انتقاد كرد كھ گفتھ بود. اعدام پادشاه بھ وحشت افتادند

پروتستانھاي .)) غیرروحاني یا كشوري در دست مردم است، مگر اینكھ آن را بھ پادشاھي تفویض كنند
مخلوق شیطانند و جھنم آنھا را از دھان خود بیرون ((آلمان با یسوعیھا مبارزه میكردند و میگفتند كھ آنھا 

 ١۶١٢در سال . دوگر بسوزانند، و بعضي از ایشان اصرار داشتند كھ آنھا را بھ عنوان جا))انداختھ است
كتابي در لھستان تحت عنوان نصایح پنھاني انتشار یافت كھ میگفتند موضوع آن دستورھاي محرمانھاي بھ 

بیست و دو  ١٧٠٠این كتاب، كھ تا پیش از سال . یسوعیھا در مورد فن كسب قدرت و تحصیل میراثھاست
د، ولي امروزه بھ طور كلي آن را ھجویھاي زیركانھ یا بار بھ چاپ رسید، تقریبا تا زمان ما مورد قبول بو

  . اثري جعلي و گستاخانھ میشمارند

  خیانت بھ كشور - ٢

در نظر ملتھاي كاتولیك، شایستگي یسوعیھا بھ عنوان معلم، و شجاعت آنھا بھ عنوان مبلغ مذھبي بھ مراتب 
و توام با اخالص آنان در اشاعھ دین  ھاي مذھبي نیز در كار خطرناك سایر فرقھ. بیش از نقایص آنھا بود

سھیم بودند، ولي بیپروایي، جرئت، و جانفشاني یسوعیھا در ھند، ژاپن، چین، امریكاي شمالي و جنوبي 
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در ھند، اكبرشاه امپراطور مغول، كھ پادشاھي روشنفكر بود، بعضي از یسوعیھا را بھ دربار . بینظیر بود
و با كنجكاوي و دلسوزي بھ سخنان آنان گوش داد، ولي حاضر  )١۵٧٩(خود در فتچور سیكري فراخواند 

یكي از اشراف ایتالیا بھ نام روبرتو دنوبیلي بھ عضویت فرقھ یسوعي . نشد حرمسراي خود را بھ ھم بزند
، بھ تحقیق در عقاید و مراسم ھندوھا پرداخت، جامھ برھمنھا را پوشید، بھ )١۶٠۵(در آمد، بھ ھند رفت 

یسوعیھاي . گي كرد، مطالبي بھ سانسكریت تالیف كرد، و جمعي را بھ آیین مسیح در آوردشیوه آنھا زند
مبلغان یسوعي از رشتھ . دیگر نیز بھ صورت جوكي در آمدند و در میان طبقات پایین بھ فعالیت پرداختند

العات موثقي ھاي ھیماالیا گذشتھ، بھ تبت رفتند، و براي نخستینبار و تا مدتھا براي آخرین بار اط كوه
  . درباره آن دنیاي ناشناس در اختیار اروپاییان گذاشتند

ادعا كردند كھ صد ھزار نفر را بھ آیین  ١۵٨٠یسوعیھا وارد ژاپن شدند، و در سال  ١۵۴٩در سال 
در سال ; بھ آنان دستور داده شد كھ از جزایر ژاپن بیرون بروند ١۵٨٧در سال . عیسوي در آوردھاند

ھمچنین راھبان فرقھ فرانسیسیان مورد زجر و تعقیب شدید قرار گرفتند، و ضمن آن عده  این عده و ١۵٩٧
زیادي از كشیشان، راھبان، و ھزاران تن از عیسویان ژاپني مصلوب شدند و این خود فن جدیدي بود كھ 

رد ژاپن گروه تازھاي از یسوعیھا وا ١۶١۶در حدود سال . كشندگان آنھا مدعي بودند از انجیل آموختھاند
اما بازرگانان ھلندي و انگلیسي، كھ تصور میكردند یسوعیھا . شد و عده زیادي را بھ آیین مسیح در آورد

راه را براي تجارت پرتغالیھا یا اسپانیاییھا ھموار میكنند، دولت ژاپن را بر آن داشتند كھ دوباره آنھا را 
مسیحیت از  ١۶۴۵ند، بھ طوري كھ در سال بدین ترتیب، سي و یك یسوعي را بھ قتل رساند. تعقیب كند

  . ژاپن رخت بر بستھ بود

ورود بھ چین كار خطرناكي بود، زیرا امپراطوران آن كشور تصمیم گرفتھ بودند كھ ھر فرد عیسوي را 
دیدیم كھ قدیس فرانسواگزاویھ، كھ تصمیم داشت مردم چین را بھ آیین . كھ بھ چین قدم گذارد بھ قتل برسانند

ان پرتغالي بنگاھي در بازرگان ١۵۵٧در سال ). ١۵۵٢(مسیح در آورد، در نزدیكي آن كشور در گذشت 
در آنجا چند نفر یسوعي اوقات خود را وقف یادگیري . ماكائو در ساحل جنوب خاوري چین تاسیس كردند

سرانجام دو تن از آنھا، یكي ماتئوریتچي و دیگري میكلھ رودجیري وارد . ھاي چیني كردند آداب و لھجھ
ي و دیواري، كتاب، نقشھ، ابزار، زبان، علم ایالت كوانتونگ شدند، در حالي كھ خود را با ساعتھاي مچ

ریتچي و . نایب السلطنھ ایالتي از دیدن این ابداعات شاد شد. ھیئت، و ریاضیات مجھز كرده بودند
رودجیري نامھاي چیني بر خود نھادند و لباسھاي آنان را پوشیده بودند، و مردماني پر كار بودند و با 

از این رو، . یھا از پروردگان تمدن جوان و ناقص اروپا توقع داشتندحجب و حیایي رفتار میكردند كھ چین
ریتچي سپس بھ كانتون رفت و اشراف آنجا را با اطالعات علمي . بھ آنان اجازه داده شد كھ در چین بمانند

ھاي مناسب و قابل اعتماد كشید،  نقشھ. وي ساعتھاي آفتابي ساخت. و جغرافیایي خویش مسحور كرد
و با نوشتن یك كاتشیسم، كھ در آن اصول عقاید مسیحیت را بھ ; ومي دشوار بھ عمل آوردمحاسبات نج

وسیلھ نقل قولھایي از منابع كالسیك شرقي تایید كرده و توضیح داده بود، توانست دوستان تازه خود را بھ 
ك ساعت و ی) ١۶٠١(وي در نتیجھ اغماضي كھ مشاھده كرد، بھ حوالي پكن رفت . مسیحیت متمایل كند

ھنگامي كھ این ساعت از كار افتاد و ھیچ دانشمند چیني نتوانست . دیواري براي امپراطور كانگشي فرستاد
ریتچي پذیرفت و ساعت را . شخصي را بھ سراغ ھبھ كننده آن فرستاد)) فرزند آسمان((آن را تعمیر كند، 

پس از چندي ریتچي و سایر . تعمیر كرد، و آالت علمي دیگري را بھ امپراطور كنجكاو تقدیم داشت
امپراطور مھربان در راه تبدیل مذھب بسیاري از . یسوعیھا توانستند بھ دربار سلسلھ مینگ راه یابند

یسوعي دیگري، بھ نام یوھان آدام شال فون بل، ) ١۶١٠(پس از مرگ ریتچي . اشراف موانعي ایجاد نكرد
قویم چیني را اصالح نمود، توپھاي بسیار خوبي وي ت. كار علمي و تبلیغي ھیئت یسوعي را دنبال كرد

براي ارتش چین ساخت، بھ صورت یكي از دوستان صمیمي و معزز امپراطور در آمد، جامھ ابریشمین 
و یك سال پس از . مخصوص اشراف را پوشید، در قصر زندگي كرد، بھ سیاست پرداخت، بھ زندان افتاد

  . خروج از آن در گذشت

در چین، . ھ تا قرن ھجدھم ادامھ یافت، شاید باعث تفریح یك مورخ فیلسوف بشودبقیھ این داستان، ك
. از تعصب در علوم االھي دست برداشتھ بودند. یسوعیھا، كھ تا اندازھاي سرگرم مسائل علمي بودند
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. ھنگامي كھ با آثار كالسیك چین آشنا شدند، از حكمت جالبي كھ در آن كشف كردند بھ شگفت افتادند
مي كھ چینیھا براي نیاكان خود داشتند انگیزه قابل مالحظھاي براي ثبات اخالقي و اجتماعي محسوب احترا
اما سایر مبلغان بھ . و در آیین كنفوسیوس چیزھایي بود كھ موجب پرستش این شخص میگشت; میشد

ل رستگاري كھ یسوعیھا بھ اندازه كافي بھ صلیب و اص) ١۶۴۵(دستگاه تفتیش افكار رم شكایت میكردند 
بشر احترام نمیگذارند، و این امر ممكن است چینیھا را، كھ قتل خدایي را بھ دست بشر باور ندارند، دچار 

و ; ھمچنین میگفتند كھ یسوعیھا مراسم قداس را، نھ بھ زبان التیني، بلكھ بھ چیني بر پا میدارند. وحشت كند
سمت اعظم مراسم مذھب بومي خود را نگاه دارند و بھ بھ كساني كھ تازه ایمان آوردھاند اجازه میدھند كھ ق

عنوان پزشك، جراح، بازرگان، صراف، و مشاور سرداران و امپراطوران ثروت ھنگفتي بھ دست 
ھا  یسوعیھا ھم بھ نوبھ خود از اقدامات دومینیكیان و فرانسیسیان وحشت میكردند، زیرا این فرقھ. میآورند

نھا راه رستگاري از محكومیت جاوداني است، و اجدادي كھ آنھا میپرستند بھ چینیھا میگفتند كھ مسیحیت ت
اینوكنتیوس دھم بھ یسوعیھا فرمان داد كھ از تقدیم گوشت و مشروب بھ . در آتش جھنم میسوزند

در این ضمن كشیشان یسوعي مطالبي درباره زندگي، مذھب، و افكار . اجداد خودداري كنند)) ھاي سایھ((
  . پا میفرستادند، كھ در قرن ھجدھم از عوامل تزلزل اركان مسیحیت شدچینیھا بھ ارو

مبلغان یسوعي در امریكاي جنوبي، با تاسیس مراكز پزشكي، ایجاد مدارس، و با كوششھاي خود بھ منظور 
ھمچنین فرھنگھا و . كاستن از ظلم و ستم اسپانیاییھا، احترام و اطمینان بومیان را نسبت بھ خود جلب كردند

ستور زبانھایي نوشتند، نواحي خطرناك داخلي را كشف كردند، و در پیشرفت جغرافیایي سھمي بسزا د
  . یافتند

گذشتھ از این، پوست درخت مخصوصي بھ نام گنھگنھ را بھ اروپا فرستادند كھ در معالجھ ماالریا بسیار 
  . موثر افتاد، و در پاراگھ جامعھاي كمونیستي بنیان نھادند

یسوعیھا در میان بامپاسھا و جنگلھاي مجاور رودخانھ اوروگھ، و بر فراز آبشارھاي خطرناكي كھ مایھ 
دلسردي استعمارگران بودند، كوچنشینھایي از سرخپوستان تشكیل دادند و با اجازه فیلیپ سوم، پادشاه 

آنان . بھ آنجا منع كردنداسپانیا، ھمھ سفیدپوستان را، بھ استثناي یسوعیھا و حاكم مستعمرات، از ورود 
دویست ھزار ((مدعي بودند كھ ساكنان آن قسمت داراي طبعي كودكانھ و مھربانند، و مركب از 

سپس زبان بومیھا را فرا گرفتند، ولي بھ آنھا .)) سرخپوستند كھ از ھر لحاظ براي ملكوت خدا آمادھاند
تعمارگران بازداشتند، براي آنكھ آنان را بھ آیین اسپانیایي یا پرتغالي نیاموختند و آنھا را از آمیزش با اس

مسیح درآوردند، نظر آنھا را با نیكي، انسانیت، و موسیقي بھ خود جلب كردند ھمچنین مدارسي براي تعلیم 
ھایي تربیت كردند كھ نواختن تمام آالت عمده موسیقي اروپایي را فرا گرفتند، و  موسیقي بنا نھادند و دستھ

پس از مدتي، بومیان توانستند . تصنیفي حتي منتخباتي از اپراھاي ایتالیایي را مینواختندتقریبا ھر نوع 
دستھجمعي آواز بخوانند، و تصریح شده است كھ در میان ھزاران صدایي كھ برمیخاست یك نت غلط شنیده 

ن آنكھ آنان دستھاي از نوازندگان، بومیان را ضمن رفت و آمد بھ محل كار مشایعت میكردند و ضم. نمیشد
ھاي مسیحي را با آواز،  جشنواره. در دكانھا و دشتھا مشغول كار بودند، براي آنھا آھنگھایي میسرودند

ھاي خندھآوري نیز میساختند و بھ  كشیشان یسوعي نمایشنامھ. رقص و مسابقات ورزشي برپا میداشتند
  . بومیان طرز بازي كردن در آنھا را میآموختند

بومیان از خود استعداد عجیبي در تقلید از . لتي كامال تحت نظارت یسوعیھا بودامور اقتصادي و دو
محصوالت اروپایي نشان میدادند، و حتي قادر بھ ساختن ساعتھاي پیچیده، توریھاي ظریف، و آالت 

 كار اجباري بود، ولي بھ جوانان اجازه داده میشد كھ پیشھ خود را معین كنند و قسمتي. موسیقي نیز بودند
یسوعیھا . حد متوسط كار روزانھ ھشت ساعت بود. از وقت خود را نیز بھ تفریح و آموختن بگذرانند
قسمتي از زمینھا در تصرف افراد بود، ولي قسمت عمده . ساعات كار، عبادت، و بازي را تعیین میكردند

ي بذر یا سالھاي كم بخشي از آن برا. محصول دسترنج جامعھ بھ دولت داده میشد. آن بھ جامعھ تعلق داشت
محصول كنار گذاشتھ میشد، و قسمت بیشتر آن میان بیست ھزار خانواده بر حسب نیازمندیھاي آنھا تقسیم 

شاید ھم قسمت مختصري از آن صرف مخارج صد و پنجاه یسوعي میشد كھ بھ عنوان مدیر، . میگشت
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بنا بھ تقاضاي یسوعیھا صادر طبق یك فرمان شاھي، كھ . ناظر، پزشك، معلم، و كشیش خدمت میكردند
شده بود، این عده حق نداشتند كھ در منافع اقتصادي شریك شوند، و میبایستي گاه گاه بھ رئیس ایالتي خود 

  . حساب پس بدھند

ولي اعدام ; كیفر عبارت بود از شالق زدن، حبس ،یا تبعید. امور قضایي در دست قاضي و پلیس بومي بود
از خود داراي بیمارستان و مدرسھ و كلیسا بود، و نیازمندیھاي پیران و یا  ھر كوچنشیني. مرسوم نبود

: حكومت یسوعیھا نوعي كمونیسم بود كھ بنیان آن بر اساس مذاھب استوار شده بود. معلولین را بر میآورد
بومیان قوت خود را دریافت میداشتند و ھمچنین از امنیت و آرامش یك زندگي فرھنگي محدود بھرھمند 

  . یشدند، ولي در عوض مسیحیت و انضباط را میپذیرفتندم

ممكن است بپرسیم كھ یسوعیھا این طرز حكومت قابل مالحظھ را از كجا كشف كردند شاید قسمتي از آن 
اثر مور، قسمتي دیگر از انجیل، و قسمتي را نیز از قوانین خود فرقھ، كھ در ) ١۵١۶(را از یوتوپیا 

در ھر صورت، این روش . منزلھ جزیره كمونیستي كوچكي بود اقتباس كردند دریاي بیكران خردگرایي بھ
مورد پسند بومیان واقع شد و بدون توسل بھ زور و بھ وسیلھ عقیده دیني مستقر گشت، و تا صد و سي سال 

ھنگامي كھ این جامعھ از خارج مورد حملھ قرار گرفت، افراد آن با . باقي ماند) ١٧۵٠تا  ١۶٢٠از حدود (
حتي آن عده از فیلسوفان فرانسھ كھ شكاك . نان شدتي از خود دفاع كردند كھ باعث تعجب مھاجمان شدچ

  . بودند تحت تاثیر قرار گرفتند

در پاراگھ تاسیس كردند كھ فقط ][ حكومت یسوعیھا نوعي حكومت سلطنتي : ((در آالمبر نوشتھ است
چون بر آن نواحي استیال یافتند، مردمي را كھ و ; متكي بھ قدرت ایمان و روش معتدل حكومت آنان بود

  . نامید)) ولتر این تجربھ را یك پیروزي بشریت. ((تحت تسلط خود داشتند خوشبخت ساختند

بازرگانان . این جامعھ از آن لحاظ با شكست رو بھ رو شد كھ نتوانست خود را از جوامع دیگر مجزا كند
و كوچنشینان اسپانیایي، بھ سبب محروم ; امور تجاري میكردند اسپانیایي، یسوعیھا را متھم بھ اشتغال بھ

شدن از دسترسي بھ ناحیھاي كھ از لحاظ منابع و نیروي انساني قابل استفاده بود، نسبت بھ آنان حسد 
  . میورزیدند

 ھایي كھ كارشان ربودن بومیھا بھ منظور برده ساختن آنان بود، پیوستھ بھ محل اقامت یسوعیھا حملھ دستھ
ھنگامي كھ . كشیشان و بومیھا قسمتھایي را كھ بیشتر در معرض حملھ قرار داشت تخلیھ میكردند. میبردند

مھاجمان بھ نواحي داخلي حملھ بردند، یسوعیھا از پادشاه اسپانیا اجازه گرفتند كھ بومیھا را با سالحھاي 
خطري كھ بیشتر از ھمھ آن . ت كردنداروپایي مجھز كنند، و از آن تاریخ بھ بعد، در برابر مھاجمان مقاوم

تحریكات سیاسي مداوم یسوعیھا در فرانسھ، . كوچنشین را تھدید میكرد مسیر سیاست و افكار اروپاییان بود
اسپانیا، و پرتغال در كنار نھضت آزاد فكري، و مخالفت با روحانیان تقریبا منجر بھ طرد فرقھ یسوعي از 

ماركس دپومبال، وزیر مقتدر و فرمانرواي پرتغال، مخصوصا . م شدھمھ كشورھا در نیمھ دوم قرن ھجدھ
عھدنامھاي تنظیم كرد كھ، بھ موجب آن، مستعمره  ١٧۵٠وي در سال . از دشمنان سرسخت یسوعیھا بود

سانكرامنتو را در مصب رودخانھ ریودوالپالتا، در عوض سرزمینھاي متعلق بھ اسپانیا كھ در شمال آن 
فت كوچنشین یسوعي و داراي ھزاران نفر سرخپوست بود، بھ آن كشور وا قرار داشت و شامل ھ

در این ضمن بھ غلط شایع شده بود كھ در سرزمینھاي مورد بحث طال وجود دارد و یسوعیھا . میگذاشت
اولیاي دولت پرتغال بھ كشیشان و بومیھا دستور دادند كھ آن ھفت ناحیھ را ظرف سي . آن را احتكار میكنند

حاضر بھ اطاعت از این دستور شدند، ولي سرخپوستان ) بھ استثناي یكي از آنھا(یسوعیھا . یھ كنندروز تخل
پرتغالیھا چند  ١٧۵۵در سال . ترجیح دادند كھ مقاومت كنند، و تا پنج سال حمالت پرتغالیھا را دفع كردند

ومیھا بھ جنگلھا گریختند یا تسلیم بقیھ ب. عراده توپ با خود آوردند و صدھا نفر از بومیان را بھ قتل رساندند
و تجربھاي ; در این ھنگام از طرف روساي یسوعیھا بھ آنھا دستور داده شد كھ بھ اسپانیا باز گردند. شدند

  . نامید بھ پایان رسید)) خوشبختي مسیحیت((كھ موراتوري آن را 
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این لحاظ ذكر میكنیم كھ  از سرگذشت مبلغان یسوعي در آمریكاي شمالي بھتر آگاھیم، و آن را فقط از
وارد مكزیك شدند و در تغییر دین  ١۵٧٢این عده در سال . اطالعات ما درباره فعالیتھاي آنان تكمیل شود

بومیھا و ترغیب آنھا بھ مسیحیت رنج بسیار كشیدند، ولي بار عمده این كار بر دوش فرانسیسیان و 
و ساختمانھایي، از مكزیك تا شھري زیبا كھ بھ نام فرانسیسیان مراكز تبلیغاتي زیبا، . دومینیكیان بود
بسیاري از یسوعیھا ضمن . نامیده شده است، جھت بینوایان از خود بھ یادگار گذاشتند آنھاموسس فرقھ 

ایساك ژوگ . تان متحمل عذاب بسیار شدند و بھ قتل رسیدندكوششھاي خود بھ منظور تغییر دین سرخپوس
ژان دو یر بوف، گبریل اللمان، آنتوني ; را ناقص عضو كردند، بھ بردگي گماشتند، و سپس او را كشتند

. در آتش سوزاندند میان آب جوش انداختند ١۶۴٨١۶۴٩دانیل، و جمعي دیگر از یسوعیھا را بین سالھاي 
اشخاص میخواستند تلقین كنند موافق نباشیم، ولي با مالحظھ شقاوت و حرص  شاید با اصولي كھ این

كوچنشینان مسیحي، كھ كارشان تجارت برده بود و شكایت میكردند كھ فعالیتھاي بشردوستانھ این مبلغان 
م مانع از خدمت ھندیشمردگان بھ تمدن خواھد شد، باید انسانیت و اخالص یسوعیھا را با دیده احترام بنگری

  . و آن را، ولو ناچیز و غمانگیز باشد، بھ منزلھ مانعي در راه كوچنشینان مذكور بھ شمار آوریم

IV  -شبھا و روزھاي ایتالیا  

مردم رم ظاھرا كمتر از مردم : ((دیده بود، درباره اھالي آن گفتھ است ١۵٨١مونتني، كھ رم را در 
.)) ولي بیشتر بھ تشریفات عالقھ دارندشھرھاي بزرگ فرانسھ در امور مذھبي سختگیري میكنند، 

شامل حركت دستھجمعي كساني بود كھ خود را تازیانھ میزدند، و از بدن آنھا )) ھفتھ مقدس((تشریفات 
ھایي كھ از طرف پاپ صادر شده بود بھ اطالع مردم میرسید، و  ھمچنین تكفیر نامھ; خون جاري میشد

مونتني در خاطرات . را پاك كرده بود نشان داده میشد دستمالي كھ ورونیكا با آن عرق پیشاني مسیح
در شب عید قیام مسیح در كلیساي سان جوواني سرھاي بریده بولس ((روزانھ خویش نوشتھ است كھ 

این سرھا ھنوز گوشت و ریش و رنگ چھره . حواري و پطرس حواري را كھ در آنجا گذاشتھ بودند دیدم
دفع جن با تشریفات جالبي صورت میگرفت، و شاید .)) كھ زندھاندخود را حفظ كردھاند و مثل این است 

اولیاي مذھب كاتولیك در ایتالیا عمدا عقاید روشنفكران . ھا استفاده میشد از آن بھ عنوان معالجھ روحي توده
را نادیده میگرفتند، و اصول اخالقي مفید اما ناخوشایندي را در پوشش شعر، نمایش، نمادگرایي، تزكیھ و 

  . ھا عرضھ میداشتند مید بھ تودها

مونتني تصدیق میكرد كھ اخالق مردم بھ طور كلي بھتر شده است، ولي میگفت كھ در مورد روابط زن و 
ھاي ایتالیایي بھ اندازھاي نمایشھاي شھوتانگیز روي صحنھ  تماشاخانھ. مرد ھنوز سختگیري نمیشود

رفت، ھمھ بازیگران را از قلمرو خود طرد كرد میآوردند كھ سناي ونیز، كھ فاحشگي را نادیده میگ
)١۵٧٧ .(  

ھاي وقیح در ھر شھر مھمي بھ دست  ھمچنانكھ امروزه در كلیھ كشورھاي مسیحي مرسوم است، نوشتھ
  . میآمد

پیوس ھفتم، برخالف میل جوانان شریف رمي، غالمبارگي را جنایتي بزرگ میدانست، و دستور داد كھ 
انحرافات جنسي داشتند و رسما با یكدیگر ازدواج كرده بودند، دستگیر كنند و در ھشت نفر پرتغالي را، كھ 

و چون پیشھوران ; )١۵۶۶(وي ھمچنین فرمان داد كھ روسپیھا را از ایاالت پاپي طرد كنند . آتش اندازند
ھا شكایت كردند و گفتند این فرمان ممكن است باعث خالي شدن شھر شود، پاپ بھ عده معدودي از روسپی

اجازه داد كھ در محلھاي جداگانھ باقي بمانند، و بھ زناني كھ حاضر بودند بھ كار دیگري بپردازند كمكھاي 
سیكستوس پنجم، كھ راھزنان را از میان برد، ظاھرا نتوانست علیھ روسپیھا كاري . قابل مالحظھاي كرد

  . معلوم میشود ١۵٨٩و ،١۵٨٨، ١۵٨۶انجام دھد، و این مطلب از فرمانھاي مكرر او در سالھاي 
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از آنجا كھ عشق ھنوز بھ منزلھ نوعي بلھوسي خارج از ازدواج بھ شمار میآمد و زناشویي نوعي پیوستگي 
سودھا بود و طالق از طرف كلیسا ممنوع شده بود، زنان و مرداني كھ ازدواج كرده بودند مرتكب زنا 

  . میشدند

گزارشي بدین  ١۵۶٨اوت  ٢۵در . بزرگ محسوب دارد پیوس پنجم در صدد برآمد كھ این عمل را جنایتي
انتظار میرود كھ مجازات اعدام در مورد زنا اجرا شود، بھ طوري كھ ھركس : ((مضمون تھیھ شده بود

پیوس، كھ از كار خود پشیمان شده بود، بھ .)) مجبور باشد كھ یا پرھیزگار شود یا شھر را ترك كند
رمي را، كھ از خانواده اشراف بود، بھ حبس ابد محكوم كرد و دستور  زني. ھاي مالیمتر قناعت كرد تنبیھ

  . ولي اكثر خطاكاران را از شھر بیرون راند; داد بانكدار معروفي را جلو چشم مردم تازیانھ بزنند

در اواخر قرن شانزدھم، رسمي از اسپانیا و از طریق ناپل و میالن وارد شد، و آن این بود كھ ھر مرد 
ظاھرا . طبقھ اشراف میتوانست بھ یكي از دوستانش اجازه دھد كھ ندیم ملتزم ركاب زنش باشد متاھلي از

مالزمان این گونھ . این رسم در اسپانیا ضمن جنگھاي مكرر و غیبتھاي طوالني شوھران شایع شده بود
ناشي از این  زنان از صبح تا شب در خدمت آنھا بودند، ولي ھنوز در ایتالیاي قرن ھیجدھم نسبت بھ زنان

  . عمل اغماض نمیشد

ھاي اشراف، راھزنان در  علیرغم تھدیدات علماي دین، جنایت رواج داشت، اراذل و اوباش در خانھ
ھا، و دریازنان در مدیترانھ ھنوز وجود داشتند، و قتلھاي سیاسي و عاشقانھ ھمچنان بھ وقوع  شاھراه

ك كرد، و پیرو د پائولو جوردانو اورسیني، مانند اتللو، ایزابال د مدیچي را در بسترش ھال. میپیوست
دیدیم كھ چگونھ جان وبستر قصھ وحشتانگیز ویتوریا . مدیچي زنش را بھ تھمت زنا بھ قتل رساند

پدر این زن، . ي كردتشریح، وشلي ھمین كار را با ماجراي بئاتریچھ چنچ شیطان سفیدآكورامبوني را در 
او را بھ جرم لواط محاكمھ  ١۵٩۴در سال . كھ فرانچسكو چنچي نام داشت، نمونھ بدكاري و ستمگري بود

زن اولش پس از آنكھ دوازده فرزند براي او . شكودوش از مجازات نجات یافت ٠٠٠,١٠٠كردند، ولي با 
زن دوم خود لوكرتسیا پتروني بیرون  وي با پسرانش دعوا كرد، از رم با بئاتریچھ و. آورد، درگذشت

سپس آنان را در اطاقھاي فوقاني قلعھ زنداني كرد و . رفت، و در قلعھ دورافتادھاي در راه ناپل اقامت گزید
. بر آنھا ستم بسیار روا داشت، ولي معلوم نیست كھ با دختر خود مرتكب عمل منافي عفت شده باشد

نگھبان قلعھ، كالوتي، براثر تحریكات بئاتریچھ . كالوتي برقرار كند بئاتریچھ موفق شد روابطي با اولیمپیو
و نامادري و برادرانش جاكومو و برناردو، با كمك قاتلي حرفھاي، فرانچسكو را در بسترش بھ قتل رساند 

توطئھگران پس از آنكھ دستگیر شدند، در دادگاه اظھار داشتند كھ بھ طور غیرقابل تحملي ). ١۵٩٨(
. بودند، و جمعي از مردم از كلمنس ھشتم تقاضا كردند كھ جان آنھا را ببخشد، ولي او نپذیرفت تحریك شده

با وجود این، اخالق مردم بھتر میشد، و . بئاتریچھ و لوكرتسیا را گردن زدند و جاكومو را با شكنجھ كشتند
در طبقات باالي اجتماع، لباس . ددر جامعھ ایتالیایي زیبایي و لطفھایي بود كھ تنھا فرانسھ با آن رقابت میكر

مقارن ھمین دوره، زنھاي اشراف شروع بھ . عبارت از مجموعھاي تفنني از مخمل، اطلس، و ابریشم بود
آرایش صورت خود كردند، كاله برسر نھادند، و بافتھ ابریشمي سیاھي بھ نام مانتیلیا، كھ در اسپانیا معمول 

لحاظ اجتماعي مقامي داشتند جوراب بلند برپا كردند، ولي مردم كساني كھ از . بود، بردوش خود افكندند
در كمدیھاي ایتالیایي، از این . عادي و بازرگانان، كھ با جامعھ ویژه تركان آشنا بودند، شلوار میپوشیدند

معني عادت بھ وسیلھ دلقكي بھ نام پانتالئونھ انتقاد میكردند، و این لفظ بعدا بھ صورت پانتالون وپنتز، كھ بھ 
  . شلوار است، در آمد

در ایتالیا نیز مانند كشورھایي كھ زبانشان از التیني مشتق شده بود، تفریح و سرگرمي بھ حد وفور وجود 
  . داشت

ھا، ھمان طور كھ اولین در سال  در رم، پیش از ایام روزه بزرگ، ھرسال كارناوالي بھ راه میافتاد و كوچھ
كورسو مسابقاتي [ تفرجگاه]در . بودند)) دلقك و ھمھگونھ افراد پستپر از روسپي و ((دیده بود،  ١۶۴۵

كسي بر این اسبھا سوار نمیشد، ولي آنھا . با اسبھاي بادپا، كھ از شمال افریقا آورده بودند، انجام میگرفت
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ن ھمچنین خر دواني و مسابقاتي میا. را با مھمیزھایي كھ در كنارشان آویختھ بودند بھ حركت وا میداشتند
ھایي كھ در ھواي آزاد و  بر روي صحنھ. دلقكھا، پیرمردان، كودكان، و مرداني بدون لباس انجام میگرفت

ھا لطف  ھا، باغھا، و كوچھ ھنر رقص، محاوره، و عشقبازي بھ خانھ. قابل انتقال بود، نمایشھایي میدادند
  . خاصي میبخشید و ھیچ ایتالیایي نبود كھ نتواند آواز بخواند

V -ایش اپراپید  

اولین مشاھده كرده بود كھ . مذھب، عشق، رقص، دربار، حتي كار در تولید موسیقي سھمي داشت
كشاورزان ایتالیایي چنان پرنشاط و معتاد بھ موسیقي ھستند كھ تقریبا ھمھ آنان گیتار مینوازند، و معموال با 

در . ان با رھبر آن وجود داشتدر دربار ھر دوكایي دستھاي سرودخو. ھاي خود بھ دشت میروند كمانچھ
را تشكیل میدادند، تاسو را بھ اشكریزي و شاعري )) كنسرت خانمھا((فرا را چھار زن خواننده، كھ 

تصنیفھاي عاشقانھاي، كھ پر از شكایات خوشاھنگ بود، در تمجید از زنان تا ھنگام ازدواج آنھا . واداشتند
ز زنان ستایش میكردند كھ نظیر آن فقط در سرودھایي كھ بھ سروده میشد، و در این تصنیفھا بھ اندازھاي ا

قطعات موسیقي كھ در اجراي مراسم قداس، نماز . منظور تجلیل از حضرت مریم میساختند یافت میشد
كودكان اختھ . ھا، و ھمچنین سرودھاي مذھبي نواختھ میشدند ساحت كلیسا را پر میكردند شامگاھان، موتھ

یكي از پروتستانھا كھ بھ ایتالیا رفتھ بود میگفت كھ . ھاي ھمسرایي تشكیل میدادند دستھ ١۶٠٠شده از سال 
ھا و خوانندگان غیر عادي، و با ھمراھي تئوربو، ھارپسیكورد، و  توسط خواجھ((آھنگھاي كلیساي كاتولیك 

یي تربیت ھا را براي ھمسرا راھبان و راھبھ.)) ویول خوانده میشدند، بھ طوري كھ ما مجذوب آنھا شدیم
آندرئا گابریلي، كلودیو . میكردند، و این عده میتوانستند حتي وحشیترین افراد را بھ مذھب كاتولیك در آورند

مرولو، و برادرزاده آندرئا، بھ نام جوواني گابریلي، بھ ترتیب ھزاران نفر را بھ میدان سان ماركو 
ھنگامي . رھا و خوانندگان خود سرگرم میداشتندمیكشاندند، براي آنھا ارگ مینواختند، و آنھا را با اركست

كھ جیروالمو فرسكو بالدي در كلیساي سان پیترو بھ نواختن ارگ پرداخت، در حدود سیھزار نفر در داخل 
  . و خارج كلیسا گرد آمدند

ان تصنیفات متنوع، دشوار، و پیچیده او در آثار سكارالتي موثر افتادند و راه را براي تكامل آھنگھاي یوھ
  . سباستیان باخ ھموار كردند

در اواسط قرن شانزدھم، ویولن، كھ از تكامل چنگ بھ وجود آمده . آالت موسیقي مانند امروزه متنوع بود
نخستین ویولن سازان معروف یعني گاسپارو داسالو و شاگردش جوواني مادجیني، . بود، جانشین ویول شد
  . در برشا كار میكردند

ظاھرا آندرئا آماتي این فن را از وي اقتباس كرد، در كرمونا بھ كار پرداخت، و در آنجا فرزندانش آن را 
این ابداع باعث مخالفت كساني شد كھ آھنگھاي مالیمتر و پول را بر . بھ گوارنري و استرادیواري آموختند

ولي ھنگامي كھ . ر رقابت میكردندتا یك قرن بعد، ویول و عود و ویولن با یكدیگ. ویولن ترجیح میدادند
آماتي طریقھاي براي آرام كردن صداي زیر ویولن پیدا كرد، این آلت موسیقي جدید، در نتیجھ پیشرفت 

  . ، اھمیت كامل یافت)صداھاي زیر(آھنگھاي سوپرانو 

نام كارلو در این دوره مردي بھ . تصنیفھا بیشتر براي خواندن بودند و براي آالت موسیقي ساختھ نمیشدند
این شخص، كھ بھ موسیقي عالقھ بسیار داشت، مرتكب قتل . گزوالدو میزیست كھ فرمانرواي ونوزا بود

در ناپل دیده بھ جھان گشود، در نواختن عود استاد شد، با زني از  ١۵۶٠وي در حدود سال . نیز میشد
بھ فرارا ; ري، بھ قتل رساندخانواده اشراف ازدواج كرد، سپس او را بھ اتفاق عاشقش، بھ اتھام زناكا

آھنگھاي پر سرگذشت و . استھ ازدواج كرد، و پنج دفتر تصنیف منتشر ساخت/گریخت، با دونا الئونورا د
، امیلیو د كاوالیري نمایشي ١۶٠٠در سال . تلحینھاي او بھ سبك رنسانس و اشكال چند صدایي جدید بودند

در این نمایش فقط . ھ كلیساي قدیس فیلیپ نري در رم دادتمثیلي و نیمھ درامي در اورا توري یا نمازخان
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این نوع نمایش، . عملیات رمزي با اركستر و رقص و آھنگ دستھ جمعي و تك خواني صورت میگرفتند
نامیده میشود، ھشت ماه پیش از اپراي ائوریدیچھ، اثر پري، بھ روي صحنھ آمد و از )) اوراتوریو((كھ 

یك نسل بعد، جاكومو كاریسیمي چندین اوراتوریو و كانتات ساخت كھ . اشتبسیاري جھات بھ آن شباھت د
  . آھنگھاي نوحھ مانند آن در تكامل رسیتاتیف اپرایي تاثیر داشت

در بعضي از نمایشھاي مذھبي در قرون وسطي، . قسمتھاي مختلف موسیقي در ایجاد اپرا سھمي داشتند
در آھنگھایي كھ در آالم حضرت عیسي مسیح میساختند، در این قسمت، ; موسیقي و آواز نیز معمول بود

در دربارھاي اروپا در اواخر قرون وسطي نیز رسیتاتیفھا ھمراه با موسیقي شنیده . كلیسا مشوق اپرا بود
دانشمندان دوره رنسانس اظھار داشتھاند كھ یونانیھا قسمتھایي از تراژدي را با آواز میخواندند یا . میشدند

، آنجلو پولیتسیانو موسیقي و درام را در ١٧۴٢در دربار مانتوا، در سال . ھایي مینواختندضمن آنھا آھنگ
نمایشنامھاي بھ نام فاووالدي اورفئو درھم آمیختھ بود، و از این تاریخ بھ بعد، آن داستان غمانگیز در اپرا 

شاید . ي بھ سوي اپرا گشودندنقاببازیھا، كھ در قرن شانزدھم در دربارھا مرسوم بودند، راه دیگر. راه یافت
ھم بالھ، مناظر پرخرج، و لباسھاي مجللي كھ در اپراھاي جدید میبینیم، از رقص و نمایشھاي باشكوه و 

  . لباسھاي فاخري كھ در نقاب بازي دوره رنسانس دیده میشدند، ناشي شده باشند

انھ جوواني باردي در فلورانس در اواخر قرن شانزدھم، گروھي از طرفداران موسیقي و ادبیات، كھ در خ
جمع میشدند، درصدد برآمدند كھ با جدا كردن آواز از صداھاي متعدد و سنگین، و ھمچنین از كلمات 
نامسموع تصنیفھا، درام ھمراه با موسیقي یونانیھا را، احیا كنند و چیزي را كھ بھ عقیده آنان بھ سبك 

بھ نام وینچنتسو گالیلھ، پدر منجم معروف، قسمتھایي از یكي از اعضا . تراژدي باستاني بود باز گردانند
دو تن دیگر از اعضا، یعني اوتاویو رینو چیني . دوزخ اثر دانتھ را بھ صورت موسیقي نوحھ مانند در آورد

شاعر و یا كوپو پري آوازخوان، اشعار و نت نخستین اپراي جھان را تنظیم كردند، این اپرا، كھ بھ نام 
روي صحنھ آمد، و بھ اندازھاي مورد پسند واقع شد كھ  ١۵٩٧منزل یاكوپو كورسي در سال دافنھ بود، در 

اكتبر  ۶(از رینو چیني دعوت كردند كھ براي جشن ازدواج ھانري چھارم با ماریا د مدیچي در فلورانس 
یدیچھ، اپراي ائور. ھمچنین از پري و كاتچیني خواستند كھ آھنگ آن را بسازند; اشعاري بسراید) ١۶٠٠

پري پوزش خواست از اینكھ در . كھ در آنجا بھ روي صحنھ آمد، قدیمیترین اپرایي است كھ در دست داریم
نتیجھ عجلھ در كارش نقایصي وجود دارد، ولي امیدوار بود كھ راه را براي اشخاص با استعداد باز كرده 

  . ودباشد تا بتوانند بھ دنبال او بھ افتخاري برسند كھ نصیب او نشده ب

این افتخار نصیب یكي از بزرگترین شخصیتھاي تاریخ موسیقي، یعني كلودیو مونتوردي، شد كھ در محل 
از رامشگران ) ١۵٨٩(وي در بیست و دو سالگي . تولد خود در كرمونا در نواختن ویولن تبحر یافت

كتاب او، كھ  منتقدان از پنج. مخصوص دوك مانتوا، و در سي و پنج سالگي سردستھ سرودخوانان شد
، گذشتن او از یك ))مدوالسیونھاي شھوتانگیز((حاوي تصنیفھاي عاشقانھاند، بھ سبب صداھاي ناجور، 

، نقض قواعد كنترپوان، و جفت كردن صداھا بسختي انتقاد ))غیر قانوني((پرده بھ پرده دیگر بھ طرزي 
این آھنگسازان جدید : دید مینویسدجوواني آرتوسي در كتابي تحت عنوان راجع بھ نقص موسیقي ج. میكنند

اگر بتوانند برترین آھنگھا را با پیوستن عناصر كامال متغایر و مجموعھ عظیمي از آھنگھاي نامطبوع 
مونتوردي سپس بھ ساختن نوع تازھاي كھ در فلورانس شنیده بود .)) بسازند، ظاھرا خوشحال میشوند

و اركستري مركب از سیوشش ) ١۶٠٧(ورفئو را ساخت پرداخت و در مانتوا نخستین اپراي خود بھ نام ا
جریان اپراي . موسیقي و جریان این اپرا بمراتب بھتر از ائوریدیچھ، اثر پري، بود. آلت موسیقي ترتیب داد

ھیجانانگیزتر، و آھنگھاي آن دلپذیرتر بود، بھ طوري كھ ھمھ مردم ) ١۶٠٨(دوم مونتوردي بھ نام آریانا 
  . شكوه آردیانھ، یعني بگذار بمیرم، پرداختندایتالیا بھ خواندن 

ھمانطور كھ شكسپیر مرحلھ جدیدي را در تئاتر آغاز كرد، مونتوردي نیز با افزایش اركستر و تنظیم مجدد 
آن، با نشان دادن ھركدام از اشخاص اپرا با آھنگي مخصوص، با ساختن پیش درآمدھایي كھ در ابتداي 

الح رسیتاتیفھا و آھنگھا، و براثر ایجاد وحدتي پیچیده و نزدیك میان اپراھاي خود گذاشت، بھ سبب اص
مونتوردي با عنوان رھبر سرودخوانان  ١۶١٢در سال . موسیقي و درام، باعث پیشرفت شایان اپرا شد
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وي تصنیفھاي بیشتري ساخت، ولي این ھنر را، كھ در حال انحطاط بود، . كلیساي سانماركو بھ ونیز رفت
خواني و سخنوري در آورد، بطوري كھ منتقدان او را متھم كردند كھ موسیقي را تابع درام بھ صورت رجز

بدون تردید، ). چنانكھ برنیني را نیز متھم كردند كھ موسیقي را تابع مجسمھسازي كرده است(كرده است 
نیز نخستین و ١۶٣٧در سال . آثار مونتوردي تقریبا مانند ھمھ آثار اپرایي از نظر موسیقي غیر عادیند

ادامھ  ١۶۴٠تا  ١۶٣٩در اینجا بود كھ نمایش آدونھ اثر مونتوردي از سال . تماشاخانھ عمومي را ساخت
وي ھنگامي كھ . یافت، و گاھي نیز اثر دیگر او، یعني آریانا، در تماشاخانھ دیگري بر روي صحنھ میآمد

ایتالیا از اینكھ مونتوردي در ھفتاد ، مردم )١۶۴٢(آخرین اپراي خود موسوم بھ تاجگذاري پاپ را ساخت 
ھنوز در كمال قدرت است ) نظیر وردي كھ در ھفتاد و چھار سالگي اتللو را ساخت(و پنج سالگي 
سال بعد، مونتوردي در گذشت، در حالي كھ در نتیجھ انقالب خویش جھان موسیقي را . خوشحال شدند

  . الھام بخشیده و آن را جوان كرده بود

VI -  ادبیات  

ھنگامي كھ میبینیم ایتالیا، حتي در این دوره بھ اصطالح انحطاط در ھر رشتھ نوابغي پرورده است، دچار 
. این دوره از لحاظ وفور و شور ادبي بھ منزلھ عصري بارور در تاریخ ایتالیا بشمار میآید. شگفتي میشویم

یم حق مطلب را چنان كھ باید و تنھا بھ سبب نداشتن وقت، نبودن جا، و فقدان اطالعات است كھ نمیتوان
  . شاید ادا كنیم

استادي ایتالیاییھا طبعا پس از دوره رنسانس بھ انحطاط گرایید، زیرا كشف مجدد یونان و رم بھ طور دایم 
از این تاریخ بھ بعد حفظ ادبیات بھ عھده فرھنگستانھاي ادبي سپرده شد كھ، بھ سبب . امكان نداشت

تقریبا در ھمھ شھرھاي ایتالیا . ر بھ در پیش گرفتن راھي محافظھكارانھ بودندتشكیالتي كھ داشتند، مجبو
فرھنگستان . نظیر این فرھنگستانھا، كھ كارشان پرورش ادبیات و قبول اشعار یكدیگر بود، وجود داشت

 ١۶١٢در فلورانس تشكیل یافت، پیش از آكادمي فرانسھ، در حدود سال  ١۵٧٢كروسكا، كھ در سال 
در این عصر . ھیھ كرد و درصدد برآمد كھ سبك و سلیقھ ادبي را تحت قاعدھاي منظم در آوردفرھنگي ت

پیش از این، از اثر پرشور سارپي بھ نام تاریخ شوراي ترانت . كار تاریخنویسان ایتالیا از ھمھ بھتر بود
ره شورش ھلندیھا كاردینال گویدو بنتیوولیو شرح بسیار جالب و دلسوزانھاي دربا. سخن بھ میان آوردیم

وي ممكن بود بیش از این بنویسد، ولي اجل مھلتش نداد و در شوراي كاردینالھا، اندكي قبل از . نگاشت
بھ قول نیسیوس اریترایوس، خرناس یكي . آنكھ بھ نظر میرسید بھ عنوان پاپ انتخاب خواھد شد، درگذشت

زده شب متوالي نتواند بخوابد، و ھمین امر از كاردینالھا در حجره مجاور باعث شد كھ بنتیوولیو مدت یا
و بعدا ; كاردینال چزاره بارونیوس تاریخ مفصل كلیسا را در دوازده جلد نگاشت. سبب مرگ او شد

رانكھ عقیده داشت كھ این اثر فاقد لطف است، ولي گیبن . دانشمندان بیست و شش جلد دیگر بر آن افزودند
كسي كھ : ((وي نوشتھ است. بل تمجیدي كرد كھ منصفانھ قضاوت كندآن را مفید یافت، و كاردینال سعي قا

ایزاك كازوبون در صدد برآمد .)) با دقت غلطھاي مرا تصحیح كند، من او را سخت دوست خواھم داشت
كھ این كار را انجام دھد، ولي پس از آنكھ مقدمھاي در ھشتصد برگ بر آن نوشت، از قصد خود منصرف 

  . شد

ھاي قابل ذكري نوشتھ نشدند تعداد  اگر چھ نمایشنامھ. ط تئاتر، نمایشنامھنویسي ترقي كرددر اثناي انحطا
زیادي از این قبیل بر روي صحنھ آمدند، و آن ھم با چنان مناظر زیبا و ھنرمندي شایاني كھ اینیگوجونز 

ھنگامي كھ در . در سرتاسر قاره اروپا، مردم طالب بازیگران ایتالیایي بودند. را بھ شگفتي واداشت
زنان بازیگر مورد احترام . ھا بھ جاي زنھا بازي میكردند، در ایتالیا زنھا روي صحنھ میآمدند انگلستان بچھ

تاسو غزلي براي ایزابال آندرئیني ساخت كھ نھ تنھا بازیگري زیبا، بلكھ شاعرھاي متوسط و . بودند
  . ھمسري مھربان بود

pymansetareh@yahoo.com



در این دوره دو نمایشنامھ بھ چشم میخورد، و علت آن ھم تا اندازھاي این است كھ باعث ایجاد سبك جدیدي 
تاسو، با نوشتن آمینتا مشوق این سبك شد، و گواریني نمونھاي كالسیك بھ نام . یعني درام شباني شدند

مینتا را نخوانده بود، نمیتوانست از اگر او آ: ((تاسو در این باره گفتھ است. چوپان باوفا از آن بھ دست داد
كاردینال بالرمینو از اثر گواریني، بھ سبب شھوتانگیز بودنش، انتقاد كرد و گفت كھ این )). آن بھتر بنویسد

اما پس از كوشش فراوان بھ این ; نمایشنامھ بیش از بدعتھاي لوتر و كالون بھ آیین مسیح زیان رسانده است
دو ((شرمانھتري از این صحنھ در آن نمایشنامھ دیده نمیشود كھ كورسیكاي زیبا نتیجھ رسیدیم كھ منظره بی

ھمھ توجھش معطوف بھ شكار ((سینھ خود را بھ سیلویوي بیالتفات تقدیم میكند، و این مرد شكارچي )) سیب
مھ اشعار گذشتھ از موضوع سیلویو، این نمایشنامھ، مانند تقریبا ھ)). است، و اعتنایي بھ ھمھ حوریان ندارد

جریان نمایش در دشتي مانند آركادیا صورت . این عصر، لحني شھوتانگیز دارد و بھ عشق حیات میبخشد
و ; و بشر عیب و غصھاي نداشت)) آن دوره طالیي كھ شیر تنھا غذاي مردم بود((میگیرد، و آنھم در 

ن آمینتا و چوپان باوفا و دیاناي تا اندازھاي بر اثر خواند. عشق از ھر گونھ انتقاد و زنجیري در امان بود
، نیمي از جمعیت اروپا كھ قادر )اثر فلچر(و چوپان وفادار ) اثر سیدني(و آركادیا ) اثر مونتمایور(عاشق 

كرسچیمبني نام ششصد و شصت و یك شاعر ایتالیایي را ! بھ خواندن و نوشتن بودند بھ دشتھا دعوت شدند
كامپانال و برونو بخشي . ھاي پرطنین بھ تقلید از پترارك ساختھاند یھذكر كرده است كھ در قرن شانزدھم قاف

الساندرو . ھایي از آتش فلسفھاند، بھ دور افكندند از بھترین غزلیات این زمان را، بھ بھانھ آنكھ جرقھ
تاسوني غزلسرایان و ھمچنین شیفتگان پترارك، ماریني، و تاسو را در یكي از مشھورترین آثار ایتالیایي 

از آنجا كھ قرباني این اثر مرد مقتدري بود، كسي جرئت انتشار . بھ نام سطل دزدیده شده بھ باد انتقاد گرفت
ولي مردم بھ اندازھاي خواھان آن بودند كھ منشیھا، در نتیجھ استنساخ و فروش آن از قرار ; آن را نداشت

ا در فرانسھ چاپ كردند و بھ طور سرانجام آن ر; دالر كنوني، پول خوبي اندوختند ١٢٠نسخھاي معادل 
ھا و ریشخندھا نبود، بلكھ اشعار خالصي  آنچھ باعث شیفتگي ایتالیاییھا میشد طعنھ. قاچاق بھ ایتالیا آوردند

ھاي آنان را قطع میكردند، بدین معني كھ سرگذشت اندیمیون در نھایت ظرافت تقریبا در  بودند كھ خنده
  . شستھ و بھ آسمان پرواز میكرد گفتھ شده بودكنار قصھ سناتوري كھ در مستراح ن

ماریني، . یكي تاسو و دیگري ماریني; تنھا دو شاعر ایتالیایي از حیث محبوبیت با تاسوني رقابت میكردند
كھ در ناپل بھ دنیا آمده و در رشتھ حقوق تحصیل كرده بود، از شاعري دست برداشت و تا مدتي از 

و كھ اشعار غنایي و شھرتانگیز ماریني را نادیده گرفتھ بود، اطاقي در ماركزه مانس. بیكاري لذت میبرد
قصر خویش بھ او داد، و این جوان میتوانست در آنجا از دور و با حالت احترامآمیز رفتار تاسوي عبوس 

را، كھ در حال زوال بود، ببیند، روزي او را بھ سبب آنكھ بھ دوستي در ربودن دختري كمك كرده بود، بھ 
وي پس از خروج از زندان بھ رم رفت و در آنجا كاردینال آلدوبراندیني، كھ مردي مھربان . دان افكندندزن

سپس كاردینال او را بھ تورن برد، و شارل امانوئل، دوك ساووا، . بود،او را منشي مخصوص خویش كرد
. ندگي درباري بودماریني تا مدتي سرگرم مزه مزه كردن شھد و شرنگ ز. او را بھ خدمت خود درآورد

اما شاعري بھ نام مورتوال كھ رقیب او بود، روزي در راه وي كمین كرد و تیري بھ سوي او انداخت كھ 
  . مورتوال را بھ اعدام محكوم كردند. بدو اصابت نكرد، ولي یكي از نوكران دوك را مجروح ساخت

اریني بھ سبب ھجویاتي كھ درباره ماریني او را بخشید، ولي مورتوال از این عمل سپاسگزاري نكرد، م
اشخاص ساختھ بود بھ زندان افتاد، و در این ھنگام ماري دومدیسي از وي دعوت كرد كھ دربار فرانسھ را 

  . با حضور خویش مزین كند

وي مورد . ایتالیاییھایي كھ مالزم وي بودند او را بھ منزلھ صداي خود در فرانسھ میدانستند) ١۶١۵(
و عواید فراواني بھ دست آورد، و پیش از آنكھ داستان آدونھاش چاپ شود، اشراف و  ستایش بسیار بود

ھا بھ دست كاردینال بنتیوولیو  یكي از این نسخھ. ھاي آن میپرداختند زنانشان وجوه كالني براي خرید نسخھ
تغییراتي  معلوم نیست كھ مولف چھ. رسید و او از ماریني خواست كھ عبارات شھوتانگیز آن را حذف كند

در پاریس بھ طبع رسید و جزو كتب ممنوعھ بھ شمار آمد، ولي  ١۶٢٣آدونھ در سال . در آن وارد كرد
، راھزنان كالسكھ او را )١۶٢۴(ھنگامي كھ ماریني بھ ناپل بازگشت . مورد عالقھ ایتالیاییھا واقع شد
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ز فراز بالكنھا بھ سوي او گلباران كردند، اشراف در مشایعت وي بھ حركت درآمدند، و زیبارویان ا
  . سال بعد ماریني در ھفتاد و دو سالگي و در دوره ثروت و شھرت درگذشت. شتافتند

حجم . آدونھ حتي در كشوري كھ شاعري تقریبا بھ اندازه آواز محبوبیت دارد اثري برجستھ محسوب میشود
سبك آن عبارت از . استآن باعث وحشت میشود، زیرا شامل ھزار صفحھ و ھر صفحھ چھل و پنج سطر 

ریزھكاریھایي است كھ مورد پسند لیلي در انگلستان، گوارا و گونگورا در اسپانیا، و بعضي از نویسندگان 
پیروي از ماریني یكي از بالھاي اروپا بھ شمار . طرفدار سبك تصنعي در فرانسھ در ھتل رامبویھ واقع شد

اني بھ كلمات داشت، و آنھا را بھ طور ضد و نقیض، در این ایتالیایي زیرك عالقھاي تقریبا شھو. میآمد
  عبارات تفنني، 

ولي مردم ایتالیا در قرن شانزدھم، كھ در . زیاده از احتیاج و حتي بھ صورت جناسھاي آسان بھ كار میبرد
البتھ . سخن گفتن از خود حرارت بسیار نشان میدادند، از نیرنگ و شعبده بازي با كلمات ناراحت نمیشدند

در اثري حماسي كھ در تمجید از غریزه جنسي بھ ھمھ شكلھاي آن، یعني عادي و حیواني، ساختھ شده بود 
و حتي روابط دو زن یا دو مرد یا ازدواج با محارم در آن مورد ستایش قرار گرفتھ بود، این گونھ 

; گفتھ شده بودند ھاي عشقي یونان بھ طرزي بدیع در اینجا افسانھ. نیرنگبازي با كلمات اھمیت نداشت
  . وولكانوس با آفرودیتھ بازي میكرد، و زئوس گانومدس را میفریفت

یكي از موضوعات جاري كتاب ستایش از زیبایي مردانھ است، و حس المسھ بھ عنوان شگفتانگیزترین 
 آدونیس، قھرمان داستان، كھ داراي ھمھ زیباییھاي. منبع لذات شدید بشر مورد تمجید قرار گرفتھ است

; ونوس با فنون دلپذیر خود با او عشق میورزد. دخترانھ است، محبوب زنان و مردان و جانوران است
سرانجام، این جوان ; رئیس دستھاي از دزدان میكوشد او را بھ عنوان معشوقھ خویش بھ دست آورد

مر بھ سختي دوستداشتني زیبا و بیچاره، توسط گرازي كھ داراي مقاصد عاشقانھ بوده است، از ناحیھ ك
آیا میتوان گفت كھ این تمایل شھواني بھ منزلھ نجات و فرار از افراط در مذھب یا رھایي . مجروح میشود

  از نفوذ اسپانیا بوده است 

VII -  تاسو  

وي در سورنتو یعني جایي دیده بھ جھان گشود . چند انگیزه مشوق تور كواتو تاسو در شاعري شدند
پدرش برناردو شاعر درباري و مردي . آسمان غزل، و ھر تپھ قصیدهكھ دریا حماسھ بود، ) ١۵۴۴(

، از درباري بھ )١۵۵١(حساس و پرشور بود و بھ سبب توطئھ علیھ نایب السلطنھ، از قلمرو ناپل تبعید شد 
پورتسیا د روسي، مادر توركواتو، از یك . دربار دیگر رفت، و زن و فرزند فقیر خود را پشت سر نھاد

  . مي توسكان بود كھ با فرھنگ و ادب آشنایي داشتندخانواده قدی

توركواتو مدت سھ سال در یكي از مدارس یسوعي در ناپل تحصیل كرد، التیني و یوناني را بھ مقدار زیاد 
و با زحمت فراوان آموخت، و با زھد و تقوایي بھ بار آمد كھ بھ تناوب در مباحثات دیني رعشھ بر اندام او 

. توركواتو در ده سالگي بھ پدرش در رم پیوست. د احساس آرامشي توصیف ناپذیر میكردمیافتاد، و در خو
سپس ھمراه پدر بھ . مرگ مادر دو سال بعد او را سخت تحت تاثیر قرار داد و مدتي باعث پریشاني او شد

انھ اوربینو و ونیز رفت و در اینجا پدرش قصھ آمادي دوگل را سرود، و با این اثر یك سرگذشت عاشق
  ). ١۵۶٠(قرون وسطایي بھ قالب نظم درآمد 

و اگرچھ او را براي تحصیل حقوق بھ پادوا فرستادند، تاثیر ; خود توركواتو شور شاعري در سر داشت
  توركواتو از فراگرفتن حقوق چشم ; سابقھ پدر بیش از دستورھاي او بود
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خت، و چون مدتي بود كھ تحت تاثیر ویرژیل بھ قافیھسازي پردا. توركواتو تاسو پوشید: آلساندرو آلوري
ھاي شھسواران، كھ  قرار گرفتھ بود، تصمیم گرفت كھ سبك عالي و جدي مانتوا را در مورد افسانھ

بدین ترتیب، شعري عاشقانھ موسوم بھ رینالدو، . آریوستو آنھا را بھ شیوھاي خوش نوشتھ بود، بھ كار برد
برناردو ھم متاسف و ھم خشنود . رستاد و او را دچار شگفتي كردكھ دوازده بند داشت، براي پدر خود ف

شد، زیرا از یك طرف میتوانست اوضاع شاعري را كھ جز نبوغ چیزي نداشت پیش چشم بیاورد، و از 
طرف دیگر خوشحال بود از اینكھ میدید فرزندش در ھجده سالگي میتواند با سرودن اشعار لطیف و تخیلي 

از ) ١۵۶٢(در ھر حال، وي این شعر كوچك حماسي را انتشار داد، . رقابت كند با بھترین شاعران عصر
تمجیدي كھ مردم از آن كردند مشعوف شد، و بدین وسیلھ امكان یافت كھ از تحصیل در پادوا منصرف شود 

ا ولي استعداد این جوان در آنجا باعث زحمت او شد، زیر. و در بولوني بھ تحصیل فلسفھ و ادبیات بپردازد
ھجوھاي نیشدار در ذم معلمان خود میسرود و نزدیك بود بھ جرم افترا محاكمھ شود، از این رو، بشتاب بھ 

  . پادوا بازگشت

استھ، برادر آلفونسو دوم، دوك فرارا، را بر آن داشت كھ توركواتو را بھ عنوان /برناردو كاردینال لویجي د
، شاعر، با خوشوقتي، بھ درباري ملحق شد كھ در آن عصر از لحاظ )١۵۶۵(منشي خود استخدام كند 

رقص، ادبیات، ھنر،  وي در آنجا محیطي یافت كھ پر از موسیقي،. فرھنگ ایتالیایي شھرتي بسزا داشت
یكي از آنھا، بھ نام . دو تن از خواھران آن كاردینال مورد توجھ تاسو واقع شدند. دسیسھ، و عشق بود

و دیگري موسوم بھ لئونورا بود كھ بیست و نھ سال ; لوكرتسیا، بلندباال و زیبا بود و سي و یك سال داشت
شاجراتش با آلفونسو، مورد توجھ درباریان داشت و دختري پرھیزگار و ناقص عضو بود و، بھ سبب م

ھمان گونھ كھ درباره درام گوتھ و سوگواري تاسو اثر بایرون گفتھ (روایت كردھاند . قرار گرفتھ بود
مسلم است كھ وي، طبق رسم آن زمان، اشعار شورانگیزي براي آن . كھ تاسو فریفتھ لئونورا شد) میشود
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را بھ دوستي خویش، كھ ھالھاي از اصل و نسب آن را احاطھ كرده دختر ساختھ است، و ھر دو دوشیزه او 
ولي یكي از آن دو خواھر یازده سال، و دیگري نھ سال از وي بزرگتر بود، و ظاھرا ھیچ ; بود، پذیرفتند

وي فقط با شاھزاده خانمھا میتوانست عشق ببازد، ; تاسو ھرگز زن نگرفت. یك از آنھا بھ او توجھي نكرد
شاید او، كھ بھ استطاعت خود اطمینان نداشت و تنھا بھ . با ثروت اشخاص ازدواج میكردند و آنھا فقط

  . شاعري خود میبالید، از وظایف و محدودیتھاي زندگي زناشویي بیم داشت

سال بعد، . پدرش در تنگدستي درگذشت، و تاسو براي تدفین او مجبور شد پولي قرض كند ١۵۶٩در سال 
توركواتو از دیدن مناسبات محبتآمیز شارل نھم با رھبران . جوان را بھ پاریس برد استھ این/كاردینال د

  . پروتستانھاي فرانسھ دچار شگفتي شد و از آن دولت، بھ سبب ھمكاري با بدعتگذاران، آشكارا انتقاد كرد

الیا بازگرداند كاردینال، كھ مایل بود ھمچنان مورد الطاف پادشاه قرار گیرد، منشي فتنھجوي خود را بھ ایت
  . و تاسو ھرگز او را بھ خاطر این عمل نبخشید

آلفونسو این شاعر را، با فراخواندن او بھ دربار خویش، دلداري داده، مستمري ساالنھ براي وي تعیین 
. كرد، و تنھا از او خواست كھ شعري حماسي را كھ درباره نخستین جنگ صلیبي میساخت بھ او اھدا كند

درام شباني خود موسوم بھ آمینتا را در دربار بر  ١۵٧٣تاسو در تابستان . ا مسرتآمیز بودنداین سالھا نسبت
اشراف فرارا و زنان آنھا، كھ با استثمار كشاورزان . روي صحنھ آورد و از موفقیت آن دلگرم شد

درباري  میزیستند، از مشاھده لذات زندگي روستایي در روي صحنھ لذت میبردند، و ھمھ افراد عاشقپیشھ
بھ این . از دیدن تصویر عصري طالیي كھ در آن ھر چیز لذتبخشي مشروع و خوب بود محظوظ شدند

  : قسمت از درام تاسو توجھ كنید

ھا شیر جاري بود یا جنگلھا شبنم انگبیني  نھ از آن لحاظ كھ در رودخانھ! اي عصر طالیي دوستداشتني
  . میریختند

بیھوده و نتیجھ اختراع بشر و آن مظھر اشتباه و آن افسونگر معبود، یعني  بلكھ تنھا از این لحاظ كھ آن رنج
  . شرافت كھ در نزد عوام وحشتزده بھ این نام موسوم شده است بر طبیعت ما ھنوز حكمفرمایي نمیكرد

  . و براي بر ھم زدن آغل بشر مھربان نیامده بود

  . ھمچنین قوانین دشوار آن افرادي را كھ با آزادي پرورش یافتھ بودند گرفتار نكرده بود

مقصود من آن قانون طالیي، آن قانون گرانبھا و لذتبخش است كھ مشحون از آزادي و در كمال شایستگي 
  )). آنچھ مایھ لذت است مجاز است((بود و با دست خود طبیعت نوشتھ شده بود كھ، 

، روحیھ جسور و غیرعادي خود )١۵٧۴(مي كھ اثر حماسي رھایي اورشلیم را بھ پایان رسانید تاسو ھنگا
این اثر بھ منزلھ كوشش نھایي زندگي او بود، و اگر دچار شكست میشد یا اگر كلیسا آن را . را از دست داد

با ترس و لرز وي . شھوتانگیز یا بدعتآمیز میدانست، وي ھرگز دوباره خود را خوشبخت احساس نمیكرد
نسخھ خطي این اثر را نزد سھ منتقد فرستاد، و عقیده آنھا را در مورد موضوع اصلي نمایشنامھ، اشخاص، 

این عده بھ اندازھاي از آن انتقاد كردند كھ تاسو، بھ سبب آنكھ . كلمات، و نتایج اخالقي آن خواستار شد
مدت پنج سال این اثر در بوتھ . شم پوشیدنمیدانست چگونھ ھمھ را راضي كند، ناچار از انتشار آن چ

فراموشي ماند و شاعر، كھ مطمئن بود شاھكاري نوشتھ است، از منتقدان خود و از زندگي انتظارات 
وي اعتراف میكرد كھ نمیتواند در شھري زندگي كند كھ اشراف آن صدر مجلس را بھ او . زیادي داشت

مسلما تاسو شایستگي مقام اخیر را داشت، ولي میگفت كھ . دانندنمیدھند، و یا الاقل او را با خود برابر نمی
انتظار دارد دوستانش او را بپرستند، خدمتكاران بھ او خدمت كنند، مستخدمان او را بنوازند، استادان بھ 

در . وي احترام بگذارند شاعران در مدح او شعر بگویند، و ھمگي او را با اشاره بھ یكدیگر نشان دھند
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و وي بھ فكر یافتن جاي مناسبتر در ; وھي شروع بھ انتقاد از اشعار، رفتار، و ادعاھاي او كردندفرارا گر
  . دربار مھربانتري افتاد

ناراحتیھاي جسمي و روحي از قبیل تب ماالریا، سردردھاي مكرر، شوكھاي ناشي از تبعید پدر و مرگ 
گذشتھ از این، شك و تردید در . ه بودندمادر و تنگدستي پدر در ھنگام نزع باعث تزلزل اعصاب او شد

مسائل دیني، مانند جھنم جاوداني و الوھیت مسیح، فكر او را با احساس گناه مشوش كرد و موجب شد كھ 
تاسو اطمینان یافتھ . وي پیوستھ بھ گناھان خود اعتراف كند و در مراسم تناول عشاي رباني شركت جوید

گرفتھ است، و مناظر وحشتانگیزي از روز رستاخیز در خواب بود كھ تحت تاثیر جادوي شیطان قرار 
وي چنین میپنداشت كھ . میدید، و خدا را در حالي كھ محكومان را بھ آتش جاودان میافكند مشاھده میكرد

بھ نوكران خود بدگمان بود، تصور میكرد كھ اسرار او را فاش كردھاند، ; مورد تعقیب قرار گرفتھ است
او را بھ دستگاه تفتیش افكار گزارش دادھاند، و ھر روز انتظار مسموم شدن را  عقیده داشت كھ كار

  . وي میھماني سختگیر بود. میكشید

زیرا گذشتھ از این حرفھا، تاسو بزرگترین شعر آن زمان را بھ . آلفونسو نسبت بھ او با دلسوزي رفتار كرد
وي تاسو را از حضور در دربار . و سروده بوداو اھدا كرده، و قسمتي از بند ھفدھم را در وصف خانواده ا

اما . معاف كرد و بھ ویالي دلپذیر بلریگو اردو فرستاد تا تغییري در او پدید آید و او را بھ آسایش برساند
ھنگامي كھ شنید تاسو در نھاني با فرانچسكو د مدیچي دشمن و رقیب سرسخت او بھ منظور پذیرفتن 

، تاسو از فرارا بیرون ١۵٧۵در نوامبر . كاسھ صبرش لبریز شد. بھ میكندمستمري در دربار فلورانس مكات
شركت كند، ولي ضمن راه  بخششآمد و اظھار داشت كھ در نظر دارد بھ رم برود تا در مراسم سال 

نمیدانم او : ((وكاي بزرگ از او خوشش نیامد و بھ یكي از دوستان چنین نوشتد. دوباره بھ فلورانس رفت
تاسو غمگین و پریشان بھ فرارا . و را در دربار نگاه دارد; ))را دیوانھ یا مضحك یا زیرك بخوانم

  . بازگشت

ر ژانویھ د. آنگاه از آلفونسو تقاضا كرد كھ او را بھ عنوان تاریخنویس بپذیرد، و دوكا نیز موافقت كرد
، وي در برابر دستگاه تفتیش افكار در بولوني حاضر شد و اعتراف كرد كھ بھ طرزي معصیتآمیز ١۵٧٧

در ماه . دستگاه تفتیش افكار او را دلداري داد و آزاد ساخت. بھ مذھب كاتولیك شك و تردید داشتھ است
وي نوكري كھ در معرض سوظن استھ بھ سر میبرد، بر ر/ژوئن آن سال، ھنگامي كھ در خانھ لوكرتسیا د

آلفونسو دستور داد كھ شاعر را در یكي از اطاقھاي قلعھ زنداني كنند، ولي . او قرار گرفتھ بود چاقو كشید
دوكا طوري با او رفتار ((تاسو نوشتھ است كھ . بزودي او را از آنجا بیرون آورد و بھ بلریگو اردو فرستاد

آنگاه شاعر تقاضا كرد كھ او را بھ صومعھ سان فرانچسكو  )).كرد كھ گویي برادر اوست نھ شھریار
تاسو پذیرفت، . آلفونسو دستور انتقال او را صادر كرد و توصیھ نمود كھ دست از بدبیني بردارد. بفرستند

راھبان تقاضا . ولي در صومعھ برآشفت و بعضي افراد را متھم ساخت كھ در شراب او دارو ریختھاند
. از این رو، وي را بھ قلعھ دوكا بازگرداندند و تحت مراقبت نھادند. ز سرشان بكنندكردند كھ شر او را ا

ھاي آپنن تا خانھ  اما تاسو از بند گریخت و خود را بھ صورت دھقاني درآورد و، پیاده و تنھا، از كوه
  . خواھر خود، كوردلیا، در سورنتو رفت، این زن او را با لطف و مھرباني پذیرفت

رباره شعر بزرگي كھ ھنوز منتشر نكرده و در فرارا بھ جا نھاده بود نگراني بھ خود راه نداده اگر تاسو د
و شاید، بھ سبب اعتیاد طوالني بھ زندگي ; بود، شاید میتوانست تا اندازھاي عقل و سعادت خود را بازیابد

ناچار بھ رم . میبخشیدنددرباري، احتیاج بھ دلجوییھایي داشت كھ بھ ھنگام رنج و گرفتاري او را آرامش 
دوكا پولي براي مخارج او فرستاد و . رفت و از سفیر فرارا تقاضا كرد كھ از او نزد آلفونسو شفاعت كند

ھنگامي كھ . بھ بازگشت او رضا داد، بھ شرط آنكھ قول دھد آرام بماند و بھ مداواي پزشكان تن در دھد
ز قصر در اختیارش گذاشتند، نوكري براي وي تعیین تاسو بھ فرارا رسید، آپارتمان جداگانھاي خارج ا

كردند، و قرار شد غذاي او را از سر میز دوكا بكشند، تاسو داروھاي مسكن را از روي فرمانبرداري 
ولي امیدوار بود كھ بتواند دوباره در دربار تقرب یابد، و حال آنكھ . خورد و بھ نوشتن اشعار زیبا ادامھ داد

pymansetareh@yahoo.com



بدترین . نھ دوكا و نھ شاھزاده خانمھا دیگر او را بھ حضور خود راه نمیدادند. یدانستندھمھ او را دیوانھ م
  . ھاي شاعر را از او بگیرند، مبادا آنھا را از میان ببرد توھینھا این بود كھ آلفونسو دستور داد دستنوشتھ

در اینجا . نو، و تورن رفت، تاسو دوباره از فرارا گریخت و این بار بھ مانتوا، ونیز، اوربی١۵٧٨در ژوئن 
شارل امانوئل او را در كمال احترام پذیرفت، و تمام وسایل آسایش را، كھ در فرارا از آن نصیب داشت، 

ھاي خود، از  ولي این شاعر بیآرام، پس از سھ ماه، شاید بھ امید پس گرفتن دستنوشتھ. در اختیارش نھاد
تاسو  ١۵٧٩آلفونسو پذیرفت، و در ماه فوریھ . خود درآوردآلفونسو تقاضا كرد كھ او را دوباره بھ خدمت 

اما آلفونسو كھ مشتاق داشتن وارث بود، براي بار سوم . استھ مقیم شد/دوباره در قصر كاردینال لویجي د
وي تا دو ھفتھ این . از این رو تاسو را بھ جشنھا دعوت نكردند. ازدواج كرد و توجھي بھ شاعران نداشت

سپس اقامتگاه كاردینال را ترك گفت، بھ قصر بنتیوولیو گریخت، و از دست دوكا، . حمل كردبیاعتنایي را ت
ھاي  آنگاه بھ كاستلو رفت و اصرار كرد زن دوكا را ببیند و دستنوشتھ. زن او، و ھمھ درباریان شكایت كرد

وي در . كیھا بود، ببرنددوكا دستور داد كھ او را بھ تیمارستان سانت آنا، كھ در آن نزدی. خود را پس بگیرد
  . این محل بیش از ھفت سال محبوس بود

  . تاسو كامال دیوانھ نبود و گاھي بھ حال عادي باز میگشت، و ضمن آن شعر میگفت و دوستان را میپذیرفت

چند تن از زنان درباري براي تسالي او بھ نزدش آمدند، و روزي . مونتني ادعا میكرد كھ او را دیده است
ولي آن زن از تندي او وحشت كرد و وي را بھ تیمارستان . او را بھ ویالي خود در بلودره برد لوكرتسیا

  . بازگردانید

شاعر بیمار چنین میپنداشت كھ صداي ارواح را میشنود، و ارواح آسماني نیز جھت دزدیدن اشعار او بھ 
  . اطاقش ھجوم میآورند

كساني كھ نسخھ اصلي آن را در دست داشتند، چون . فتدر این ھنگام، سرانجام شعر حماسي او انتشار یا
منتقدان ) ١۵٨٠(دریافتند كھ كتابدزدان از روي آن استنساخ كردھاند، آن را بھ نزد ناشران فرستادند، 

ھنوز از آن عیبجویي میكردند، ولي ایتالیاییھا بھ طور كلي آن را با شوق و ذوق بسیار پذیرفتند، و اولیاي 
چاپھاي متعددي از آن انتشار یافت، و در یك روز دو ھزار نسخھ از . قدس آن را ستودندكلیسا موضوع و ت
  . آن بھ فروش رفت

ھا و دربارھا از آھنگ شیرین آن پرشدند، و مردم با یكدیگر بحث میكردند كھ آیا تاسو را با آریوستو  خانھ
. شت، آن اثر را بر ایلیاد ترجیح دادولتر، كھ نسبت بھ مسیحیت تعصبي ندا. و پترارك برابر بدانند یا نھ

الیزابت ملكھ انگلستان، كھ قسمتي از ترجمھ آن را بھ زبان التیني خوانده بود، بھ دوك فرارا حسد برد كھ 
  . ھومري براي جاودان ساختن نام خویش پیدا كرده است

بت بھ این شرح مھیج اگر حس تاریخي خود را برانگیزیم، میتوانیم درك كنیم كھ چرا عكسالعمل اروپا نس
این اثر بھ منزلھ حماسھاي تلقي شد كھ مردم مدتھا در انتظار . جنگ صلیبي اول تا آن اندازه صمیمانھ بود

زیرا ھنگامي كھ تاسو شروع بھ ساختن آن كرد، كشورھاي اروپایي ; آن بودند و بھ آن سخت احتیاج داشتند
این نبرد بزرگ زماني روي داد كھ . عثماني روبرو شوند مشغول تھیھ ناوگاني بودند كھ در لپانتو با تركان

و اگر چھ اروپاییھا پیروز شدند، بھبود سریع وضع تركھا، اروپا، و ; شاعر مشغول سرودن آن اثر بود
مخصوصا ایتالیا را تھدید میكرد، و در ایامي كھ آن اثر بھ اتمام میرسید، رم، پایتخت مسیحیت، در خطر 

  . بود

س از اسالم، بھ اندازھاي كھ امروزه كشورھاي اروپایي از احیاي آسیا بیم دارند، شیوع در آن عصر، تر
در چنان محیطي بود كھ مرد و زن اشعار زیبایي در باره سرگذشت دلگرم كننده گودفروا دو بویون . داشت

pymansetareh@yahoo.com



ري كرده گروھي از مسیحیان رنجیده ولي پیروزمند را بھ فتح اورشلیم رھب ١٠٩٩میخواندند كھ در سال 
  . بود

در تمجید از سالحھاي دینداران و از : از ھمین رو بود كھ تاسو در كمال غرور چنین آغاز سخن میكند
شاعري میخواھد كھ )) موز((وي از ! سرداري سخن میسرایم كھ آرامگاه عظیم عیسي را آزاد ساختند

تقدیم میكند كھ او را از )) منشآلفونسو بزرگ((و اثر خود را بھ . شوقھایي آسماني در سر او برانگیزد
تاسو در این اثر شرح میدھد كھ چگونھ . طوفانھاي حوادث بركنار داشتھ و بھ بندرگاه دلنشیني رسانده است

خداوند جبرئیل، فرشتھ مقرب خود، را میفرستد كھ گودفروا را از طفره زدن بازدارد و او را بھ فتح 
این شھر نزدیك میشوند، عالالدین، حاكم ترك، بھ سربازان ھنگامي كھ مسیحیان بھ . اورشلیم برانگیزد

زیرا چنین میپندارد كھ دارنده . دستور میدھد كھ مجسمھ حضرت مریم را از كلیسا بھ مسجدي انتقال دھند
عالالدین دستور . عیسویان این مجسمھ را دوباره بھ دست میآورند و پنھان میكنند. آن پیروز خواھد شد

سوفرونیا، كھ دوشیزھاي . ویاني را كھ در اورشلیم باقي ماندھاند از دم شمشیر بگذرانندمیدھد تا ھمھ عیس
زیباست، حاضر میشود كھ خود را فداي قوم خویش كند، و بھ دروغ بھ عالالدین میگوید كھ خودش مجسمھ 

ھ او، درصدد اولیندو، عاشق دلسوخت. حاكم فرمان میدھد كھ او را بسوزانند. را دزدیده و نابود كرده است
و اگر چھ ھر دو بھ مرگ محكوم شوند، ; برمیآید كھ آن جرم را بھ گردن بگیرد و بھ جاي او كشتھ شود

پلوتون، خداي عالم سفال، شورایي از پیروان . زني قھرمان و مسلمان بھ نام كلوریندا آنھا را نجات میدھد
این . محاصره كردھاند تشكیل میدھد خود بھ منظور یافتن راھي جھت شكست دادن مسیحیاني كھ شھر را

عده آرمیدا را، كھ دختر زیباي دمشقي و داراي قدرتي محسور كننده است، بھ عنوان وسیلھ خود 
رینالدو و سایر شھسواران بھ باغ سحرآمیز او برده میشوند و رینالدو در آغوش او جاي . برمیگزینند

شیفتھ شجاعت كلوریندا . مودب و دلیري است تانكرد، كھ شھسوار مسیحي كامل عیار و مرد. میگیرد
، )بند دوازدھم(در یكي از زیباترین بندھاي این شعر . میشود و با وجود موانع مذھبي، بھ او دل میبازد

گودفروا عدھاي سرباز براي یافتن رینالدو . كلوریندا از او خواھش میكند كھ وي را بھ آیین مسیح درآورد
اي كھ در ))زیبارویان برھنھ((این عده قصر آرمیدا را پیدا میكنند، از ; داردو شھسواران مفقود اعزام می

آرمیدا، كھ از فرار رینالدو . استخر مشغول شنا ھستند روي برمیگردانند، و اسیران را از بند میرھانند
فرنس تیسی. خشمگین شده است، خود را بھ عنوان جایزه بھ كسي عرضھ میكند كھ رینالدو را بھ قتل برساند

آرمیدا درصدد خودكشي از این . این كار را بھ عھده میگیرد، ولي رینالدو تن او را با نیزھاي سوراخ میكند
اینك ((آرمیدا حاضر بھ پذیرفتن آیین مسیح میشود و با این عبارت حضرت مریم . كار منصرف میكند

ند و ھمھ سربازان مسلمان را میكشند مسیحیان از دیوار باال میرو. خود را بھ او تسلیم میكند)) خدمتكار تو
  . این قصھ تا سوزانیدن یھودیھا ادامھ نمییابد. و خدا را سپاس میگویند

و ; تاسو ابھت و عظمت سابق را بھ آنھا بازگردانید. آریوستو بھ داستانھاي عاشقانھ شھسواران خندیده بود
  . شگفتیھاي قرون وسطایي را نیز افزودبھ عوامل كالسیك، كھ عبارت از دخالت ربالنوعھا بودند، سحر و 

تا مدتي جلو بذلھگوییھاي شھواني ایتالیاییھا را گرفتھ بود، و نبودن مطایبھ تاسو را )) اصالحات كاتولیكي((
اثر حماسي تاسو آكنده از ایماني كامل و . جھان را نباید زیاد جدي تلقي كرد. بھ سوي جنون كشانید

ي این اثر را با چنان عقایدي آراست كھ گالیلھ آن را بھ موزه عجایب تشبیھ و. احساساتي تسكین نیافتھ است
قسمتھایي از تاسو از . او در حاشیھ نسخھاي كھ از آن داشت، انتقادھاي خشمگینانھاي علیھ آن نوشت. كرد

در از ویرژیل ; دیگران تقلید كرده است آشكارا بھ چشم میخورند، مانند تقلید از ھومر در مناظر جنگھا
. از ویرژیل، دانتھ و پترارك در عقاید و سطرھاي كامل; از آریوستو در روابط عاشقانھ; بازدید از جھنم

رھایي اورشلیم شاید عظمت ایلیاد را نداشتھ . موضوع جادوگریھا بچگانھ، و قضیھ آمازونھا مزخرف است
اسي دیگر جلب توجھ میكند، سبك ولي مثل ھر اثر حم. باشد، و مثل اودیسھ جالب و نظیر انئید عالي نباشد

آن پر از عبارات خوشاھنگ است، اشخاصي كھ در آنند زنده بھ نظر میآیند، و وقایع ضمني آن ماھرانھ بھ 
  . بسیاري از مناظر و وقایع آن باعث ایجاد نقاشیھاي معروف شدھاند. موضوع اصلي پیوستھاند
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بندھاي آن، كھ با آھنگ خوانده میشوند، . ده استشعر و حالت آن بھ سپنسر در سرودن ملكھ پریان كمك كر
  . بھ قایقرانان فرسوده و خستھ ونیزي آرامش میبخشند

تاسو در اوقاتي كھ عقل خود را باز مییافت، از موفقیتي كھ نصیب شعرش شده بود لذت نمیبرد و كمتر از 
بسیاري از نویسندگان پیش  چنانكھ در مورد. از ناشران پشیزي ھم بھ دست او نرسید. آن استفاده میكرد

وي از خواندن سخنان درست منتقدان تكان میخورد . میآید، تاثیر یك گرم انتقاد بیش از یك كیلو ستایش بود
ھایش غالبا سبك، و مناظر عاشقانھاش شھوتانگیزند، مسلماناني را كھ در اثر خویش  اینان میگفتند كھ قافیھ

ان او بیشتر اوقات بھ مردان شباھت دارند، ولي بقیھ ایتالیاییھا او ذكر كرده زیاد ستوده است، و زنان قھرم
. را بھ عنوان تجلي ویرژیل میدانستند، و اشخاصي تقاضا كردند كھ با این شاعر رنجور بھتر رفتار شود

اما كساني كھ بھ دیدار او میرفتند، میدیدند كھ وي بھ مواظبتي دقیق نیازمند است، و آلفونسو در این قضیھ 
چنان با مالحظھ رفتار میكند كھ نظیر آن را از مردي چون او، كھ غالبا رنجیده و سرگرم امور دولتي 

  . است، میتوان انتظار داشت

وینچنتسو گونتساگا، ولیعھد ایالت مانتوا، با این قول كھ از او  ١۵٨۶در ژوئیھ . وضع شاعر بھتر شد
سپس عازم برگامو، مودنا، بولوني، ; تاسو مدت یك ماه در مانتوا زیست. حفاظت كند، وي را آزاد ساخت

ر رم از او بخوبي د. لورتو، و رم شد و اشعار و مدایح خود را بھ ھر كس كھ خریدارشان بود فروخت
در اینجا ماركزه . پذیرایي شد، ولي دوباره بھ سینا، فلورانس، و مجددا بھ مانتوا، و دوباره بھ ناپل رفت

مانسو با او دوست شد، تاسو دوباره بھ رم رفت و كاردینال چینتسیو و كاردینال آلدوبراندیني او را در 
یل داشت كھ بھ فرارا برود و باقي عمر خود را در آنجا تاسو م). ١۵٩۴(اطاقھاي خود در واتیكان جا دادند 

پاپ كلمنس ھشتم مقرري ساالنھاي جھت او معین كرد و . بگذراند، ولي آلفونسو حاضر بھ پذیرفتن او نشد
شاعر فرسوده و سالخورده و  ١۵٩۵در صدد برآمد كھ وي را بھ عنوان ملكالشعرا بشناسد اما در آوریل 

وي . سالگي بھ صومعھ سان اونوفریو در رم بردند تا بھتر تحت مراقبت قرار گیرد علیل را در پنجاه و یك
خداوندا، خود را بھ تو ((در آنجا یك بار دیگر دچار ھیجان شد، و در حالي كھ زمزمھ كنان میگفت 

  ). آوریل ٢۵(درگذشت )) میسپارم

جنازه او را تا . تش گذاشتندتاجي از برگ غار، كھ وي ھرگز آن را بر سر ننھاده بود، بر روي تابو
كلیساي سان پیترو بردند و بازگرداندند، در حالي كھ درباریان، پاپ، اشراف، و دانشمندان رم او را تشییع 

سپس او را در كلیسایي كھ محل صومعھاي بود بھ خاك سپردند و این عبارت را روي گورش . میكردند
   )).توركواتو تاسو در اینجا خفتھ است: ((نوشتند

  . حجرھاي كھ محل اقامت او بود زیارتگاه شده است

VIII -١۶۴٨-١۵۵٠: اشاعھ سبك باروك  

ھاي مورون و پولوكلیتوس، فوروم رم، انئید،  ھنر كالسیك معبد پارتنون وافریز آرایشي آن، مجسمھ
نقاشیھاي رافائل در واتیكان، تصاویر نمازخانھ مدیچي اثر میكالنژ ھمگي بھ منزلھ تبدیل ھرج و مرج بھ 

ھم بھ ساده و روشن نظم، كثرت بھ وحدت، حركت بھ ثبات، احساس بھ فكر، ناچیز بھ مھم، پیچیده و مب
اما كمال ھم وقتي كھ مدتي ادامھ داشتھ باشد، لطف . بوده، و بھ مثابھ شكل دادن بھ ماده محسوب شدھاند

  . خود را از دست میدھد

یك چیز بدیع و مھیج درنتیجھ بدعت خود ممكن است زیبا . تغییر براي زندگي و احساس و فكر الزم است
ادامھ خواھد یافت كھ چیز قدیمي با گذشت روزگار بازگردد و بھ منزلھ  جلوه كند، ولي این امر تا زماني

بھ ھمین ترتیب بود كھ رنسانس باعث شد كھ ھنر گوتیگ، بھ عنوان ھنري . اثري تازه پذیرفتھ شود
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بربري، از ایتالیا طرد شود، تا آنكھ ھنرمندان و حامیان ھنر، كھ از دیدن تناسبات زیبا و قرینھ درھم و 
   كلیساھاي اژدر  تھ شده بودند مثل دھانھبرھم خس

ا با اشكال نامنظم و نازككاریھاي استادانھ میخندیدند، سبك گوتیك ر سنتوریھاستونھاي كالسیك، فرسبھا، و 
در ھنر كالسیك سعي میشد كھ از موضوعات واقعي و غیرشخصي استفاده شود، و . باروك باز آوردند

اما سبك باروك بھ ھنرمند، حتي در مواردي كھ طبعش اقتضا میكرد، اجازه . ھنرمندان جویاي كمال بودند
ند نقاشي بھ سبك ھلندي تنھا اشیا را بھ طور حقیقي نقاشي نكند، میداد كھ موضوعاتي را مجسم كند كھ مان

بدین ترتیب، شكلھاي طویل ال گركو . بلكھ تاثیر یا احساسي را بوسیلھ اشكالي نسبتا خیالي مجسم سازد
تصویرھاي ظریف حضرت ; نماینده مردان اسپانیایي نبودند، بلكھ خاطرات و حاالت او را نشان میدادند

كھ تنھا بھ وسیلھ موریلیو و گویدو رني كشیده شدھاند، نمونھ مادران رنجدیدھاي نبودند كھ  مریم و كودك،
گذشتھ از این، سرزمین ایتالیا، كھ . آنھا میشناختند، بلكھ حاكي از تقوایي بودند كھ آنان میبایستي نشان دھند

ات قدیسھ ترسا، قدیس تحت تاثیر نھضت اصالح دیني قرار گرفتھ و احساسات مذھبیش در نتیجھ اقدام
ایگناتیوس لویوالیي، قدیس فرانسوا گزاویھ، و قدیس كارلو بورومئو از نو بھ شدت تحریك شده بود این 

این كشور . ایتالیاي بعد از لوتر دیگر نمیتوانست طبق اصول كالسیك، در صلح آرام و پرافتخار بھ سر برد
ود را جسورانھ نشان داد، مكانھاي مقدس خود را ایمان خود را دوباره تاكید كرد، عالمتھا و رموز خ

آراست، و نوعي گرمي رنگ و حساسیت، و یك تنوع تازه و آزادي نامحدود در ساختن و حركت كھ خود 
ھنر بھ صورت بیان احساسات از . را از تاثیر قاعده و قید خط مشي كالسیك رھانده بود وارد ھنر كرد

  . صورت شكل طریق زینت درآمد، نھ درآوردن فكر بھ

بلكھ نوعي موسیقي و گاھي اپرا، مانند ; معماري دیگر عبارت از ریاضیات یوناني یا مھندسي رومي نبود
طراحان و خانھسازان از سبك یكنواخت بھ سبك متنوع و ھماھنگ روي . ساختمان اپراي پاریس، بود

اراده خود بھ ستونھا و فرسبھا پیچ و  كردند، تقارن ثابت و تغییرناپذیر سبك قبل را بھ ھم زدند، و بھ میل و
  . خم دادند

از این رو قرنیزھا را قطع كردند، آرایشھاي ; ھاي عظیم خستھ شده بودند این عده از سطحھاي ساده و توده
خود مجسمھسازان از ساختن . سنتوري را بھ دو قسمت تقسیم نمودند، و در ھر گوشھاي مجسمھ گذاشتند

ھا را از جلو نشان  ھمچنین نمیخواستند كھ مجسمھ. بیروح خستھ شده بودندھاي  عضوھاي كامل و قیافھ
ھا حاالت بیسابقھ میدادند و بینندگان را بر آن میداشتند كھ بھ مناظر مختلف  از این لحاظ بھ مجسمھ. دھند

گ، گذشتھ از این، تاثیرات نقاشي را نیز در مجسمھسازي وارد كردند و سایھ روشن را در سن. نگاه كنند
نقاشان، خط كامل، نور روشن، و . حركت را در بدن، و فكر و احساس را در صورت نمودار ساختند

  آرامش بیضرر را براي پروجینو، كوردجو، و رافائل 
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مانند رامبران آن . سانتا جوزپھ، گالري گذاشتند، مثل روبنس جھان را غرق در رنگ كردند: گویدو رني
را با رازوري سایھدار كردند، شبیھ رني بھ نفس پرستي برانگیختند، یا نظیر ال گركو آن را با رنج و جذبھ 

فلز را بھ اشكال عجیب و  درودگران میز و صندلي را پر از زیور كردند، و فلزكاران. آشفتھ ساختند
، ھنگامي كھ یسوعیھا وینیوال را مامور كردند كھ كلیساي آنھا موسوم ١۵۶٨در سال . طنزآمیز درآوردند

را در رم طرح كند، و تصریح كردند كھ این كلیسا باید ھمھ ھنرھا را بھ صورت ) عیسي(بھ ایل جزو 
براي نمودن ھندسھ نباشد، بلكھ براي ; اشتھ باشدھا، تصویرھا، و فلزھاي گرانبھا دربر د ستونھا، مجسمھ

  . بخشیدن الھام و اشاعھ ایمان بھ كار رود

از آنجا كھ اروپا در امور ھنري از ایتالیا تقلید میكرد، سبك جدید تزییني، احساساتي و اكسپرسیونیستي نھ 
یز تاثیر بخشید و در آنجا بھ تنھا وارد اسپانیا و فالندر و فرانسھ كاتولیك شد، بلكھ در آلمان پروتستان ن

در ادبیات، تاثیر سبك باروك در عبارتپردازیھاي ماریني، گونگورا، ولیني شیوه . اشكالي مسرتبخش درآمد
اپرا بھ منزلھ موسیقیي . پرآب و تاب شكسپیر، در دكتر فاوست اثر مارلو، و در فاوست گوتھ نمایان شد

والسكوئز، وقتي كھ . سبك جدید بھ طور كلي پیروز نشد. شداست كھ تحت تاثیر سبك باروك قرار گرفتھ با
بھ كمال رسید، ھنرش كالسیك یا رئالیست بود، و سروانتس، پس از یك زندگي رمانتیك، دون كیشوت را 

ولي آیا . كورني، راسین، و پوسن از سرسپردگان سبك كالسیك بودند. با سنگیني و متانت كالسیك نوشت
این سبك ھمیشھ كالسیك بودند آیا ھیچ چیز عجیبتر از الئوكوئون، كھ در حال  میتوان گفت كھ طرفداران

ھاي  تقالست، میتواند باشد تاریخ بھ ھمھ كوششھایي كھ بھ منظور تغییر دادن مسیر آن بھ سوي انگاره
نظري یا خط مشیھاي منطقي صورت گرفتھ است میخندد، نتیجھگیریھاي كلي ما را بھ ھم میریزد، و ھمھ 

  . تاریخ ھم عجیب است. عد ما را نقض میكندقوا
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كلیسا ھنوز بھ صورت فعالترین و سازندھترین حامي : در ھنر ایتالیایي یك عامل نیرومند ھمیشھ باقي ماند
  . بود

ھاي دوكا و كاردینالھاي با فرھنگ قصرھاي  خانواده. البتھ حامیان و عوامل نفوذ دیگري نیز وجود داشتند
از این لحاظ بود . در تزئینات آنھا از بعضي موضوعات مشركان استفاده میكردندو . خصوصي میساختند

.. كھ اودوآردو فارنزه، كاراتچي را بر آن داشت كھ پیروزي باكوس و فرمانروایي عشق را براي او بكشد
 ھاي عریان از باعث سختگیریھایي در ھنر شدند، مجسمھ)) اصالحات كاتولیكي((و )) شوراي ترانت((اما 

فقط . صحنھ ھنر ایتالیایي ناپدید گشتند، و دیگر از موضوعات مذھبي بھ منزلھ محملي شھواني استفاده نشد
در نتیجھ التماسھاي ھنرمندان رمي بود كھ پاپ كلمنس ھشتم از پوشاندن تصویر واپسین داوري اثر 

تصویرھاي مذھبي در مقابل حمالت پروتستانھاي فرانسوي و پیرایشگران دفاع  شلواریھايمیكالنژ با نیم 
كرده بود، ولي تذكر داده بود كھ این تصاویر باید باعث عبادت شوند نھ آنكھ خون را بھ جوش آورند، از 

ده بودند، نقاشان و مجسمھسازان ایتالیا، آنجا كھ پروتستانھا پرستش مریم و استمداد از مقدسان را منع كر
گاھي با ناپختگي بھ نمایاندن رنج و آالم شھیدان پرداختند و بعمد سرگذشت )) اصالحات كاتولیكي((بعد از 

توجھ كلیسا بھ رھا ساختن ھنر از نفوذ یونانیھا و رومیھا و عالقھ آن بھ تلقیق . مریم را مصور ساختند
شكستھاي سیاسي و اقتصادي ایتالیا در آمیخت و این عصر را بھ صورت  اصول مذھب و زھد و تقوا با

  . آخرین مرحلھ رنسانس درآورد

IX - ھنرھاي رم  

عصر بزرگ نقاشي رم بھ پایان رسیده بود، و ھیچ . رم ھنوز بھ منزلھ پایتخت ھنري جھان بھ شمار میرفت
ي معماري در رم پیشرفت میكرد، و برنیني ول. نقاش ایتالیایي نمیتوانست با روبنس یا رامبران رقابت كند

ھنرمندان . گرچھ بولونیا در نقاشي سرآمد سایر ایاالت شده بود. تا یك نسل مشھورترین ھنرمند اروپا بود
براي كشیدن یك سلسلھ فرسكو در  ١۵٧٢آن براي نیل بھ شھرت نھایي بھ رم میرفتند، وازاري در 

نوز عدھاي معدود بھ آنان عالقھمند بودند و احترام میگذاشتند در نقاشاني كھ ھ. ساالرجیا بھ واتیكان رفت
مانند تسادئو و فدریگو تسوتكارو، گیروالمو موتسیانو، فرانچسكو د سالویاتي، جوواني . رم دیده میشدند

  . الفرانكو، مانفردي، دومنیكو فتي، و آندرئا ساكي

یعني ھنرمنداني كھ از سبك این یا آن استاد . آیندبیشتر این نقاشان معموال از زمره سبكگرایان بھ شمار می
  . این اعتقاد را میتوان بھ عنوان نخستین مرحلھ باروك تلقي كرد. اوایل رنسانس پیروي میكردند

در فلورانس نقاشیھایي را كھ وازاري در قبھ كلیسا . تسوتكارو پرچم خود را در میان چھار ملت برافراشت
نید، در واتیكان در كاپالپائولینا نقاشیھایي كرد، در فالندر یك سلسلھ تصاویر آغاز كرده بود بھ پایان رسا

مضحك ساخت، در انگلستان تصویرھاي مشھوري از ملكھ الیزابت و ماري استوارت كشید، در اسپانیا در 
و در بازگشت بھ رم آكادمي قدیس لوقا را تاسیس كرد، و تشكیالت آن ; تزئین قصر اسكورپال سھیم شد

در آن عھد تسوتكارو بیش از . عث شد كھ، در انگلستان، رنلدز بھ فكر تاسیس آكادمي شاھي ھنر بیفتدبا
پیترو با . سایر نقاشان ایتالیایي دعوت میشد، ولي نسل بعد پیترو برتیني دا كورتونا را بر او ترجیح داد

ر رم طرح كرد، و در ھمان مھارت مخصوص استادان دوره رنسانس قصرھاي باربریني و پامفیلي را د
  . قصر پیتي در فلورانس فرسكوھایي كشید كھ پر از اشكال عجیب و غریب بھ سبك باروك بود

  . استاد حقیقي نقاشي رم در این عھد میكالنجلو مریگي دا كاراوادجو بود كھ روحیھاي نظیر چلیني داشت

حصیالت خود را بھ زبان التیني انجام كاراوادجو فرزند مردي بنا از ایاالت لومباردي بود و پس از آنكھ ت
داد، بھ رم رفت، در چند نزاع شركت كرد، دوستي را در دوئل كشت، محبوس شد، از زندان گریخت، بھ 

مالت و سیراكوز رفت، و در نتیجھ آفتابزدگي در ساحل سیسیل در چھل و چھار سالگي درگذشت 
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كاراوادجو . شي ایتالیایي برپا كرده بودوي در این ضمن نیمھ انقالبي در وضع و فن نقا). ١۶٠٩(
تضادھاي شدید میان سایھ روشن را دوست میداشت، و نیرنگھایي مانند روشن كردن منظرھاي از یك 

او ; اطاق پنھاني بھ كار میبرد و شكلھا را با نور میآراست و آنھا را از زمینھاي تیره بیرون میآورد
غاز كرد، كھ گوئرچینو، ریبرا، و سالواتور روزا از آن پیروي را در ایتالیا آ)) تیره گرایان((حاكمیت 

وي بھ حساسیتي كھ مبتني بر تصور و خیال بود، و نقاشان بولونیا از آن تبعیت میكردند، توجھي . كردند
  . نداشت و با واقعپردازي تقریبا حیواني خود مردم آن عصر را تكان داد

میآورد، حواریون و قدیسین را بھ صورت كارگران خشن  ھنگامي كھ موضوعات مذھبي را بھ روي تابلو
باعث ) كھ اكنون در مجموعھ روتچیلد در پاریس است(تابلو ورقبازھاي او . باراندازھا ترسیم میكرد
  . شھرت بینالمللي او شد

كان او، كھ آوازخوانان و یك نوازنده عود زیبا را نشان میدھد، پیش از آنكھ در یك د)) نوازندگان((تابلو 
این تابلو . كشف شود، مدت سھ قرن خاك میخورد ١٩٣۵عتیقھ فروشي در شمال انگلستان در حدود سال 

). ١٩۵٢(دالر خرید  ٠٠٠,۵٠لیره فروختھ شد، و موزه مترپلیتن درنیویورك بعدا آن را بھ  ١٠٠بھ مبلغ 
ولي امروزه آنھا در ; انستكلیسا معموال تصویرھاي مذھبي كاراوادجو را عامیانھ و فاقد علو و بلندي مید

  . ھا ارج و قیمت فراواني دارند نظر خبره

گولدن از میان  ٨٠٠,١روبنس بھ اندازھاي تابلو حضرت مریم در باغ گل را دوست میداشت كھ مبلغ 
  . ھنرمندان شھر آنورس براي خریداري و تقدیم آن بھ كلیساي سن پل گردآوري كرد

بھ اندازه كارھاي رامبران عمیق نیست، ولي تصویر نیرومندي از ) لندن(تابلوھاي شام در امائوس 
، كھ باز منظرھاي روستایي را نشان میدھد، یكي از )لوور(مرگ مریم عذرا . صورت كشاورزان است

كاراوادجو . وجود آورد تابلوھایي بود كھ مكتب ناتورالیستي را در ایتالیا، و رئالیسم را در اسپانیا و ھلند بھ
ولي تاریخ، مانند سخنوران، ندرتا بدون اغراق ; غالبا بھ ملودرام ناشي از عنف و خشونت اھمیت میداد

عصري كھ از موضوعات مربوط بھ احساسات خستھ شده بود، از . موضوعي را حایز اھمیت میكند
منزلھ دخول نیروبخش مردان فراموش  مشاھده این كارگران نیرومند بندري بھ خود لرزید و سپس آن را بھ

رامبران از شیوه سایھ . ریبرا قلم تیره كاراوادجو را بھ دست گرفت و با او برابر شد. شده در ھنر دانست
روشن كاراوادجو تقلید كرد و آن را بھ صوت بھتري درآورد، و حتي نقاشان قرن نوزدھم تحت تاثیر آن 

  . نفوذ شدید قرار گرفتند

م سبك باروك در معماري ظھور دیگري عرق جبین و پشیزھاي مومنان راضي را در راه در این ھنگا
گرگوریوس . پاپ پیوس چھارم مھتابي و سایر اطاقھاي واتیكان را تكمیل كرد. افتخار رم بھ كار بردند

محل  ١٨٧٠را ساخت، و شروع بھ ساختن قصر كویرینال كرد كھ در سال )) كولجو رومانوم((سیزدھم، 
دومینیكو فونتانا، معمار محبوب سیكستوس پنجم، نقشھ قصر تازه التران و ھمچنین . مت پادشاه شداقا

گذشتھ از این، در میان . نمازخانھ كوچك سیستین را كشید كھ در كلیساي سانتاماریا مادجوره قرار دارد
اشراف قصرھاي  در این ضمن كاردینالھا و. نمازخانھ كوچك، نقشھ آرامگاه پاپ پیوس پنجم را كشید

در این دوره تخریب . تازھاي مانند بورگزه باربریني، و ویالھایي مانند بورگزه و مدیچي در رم برپا كردند
ھاي قسطنطین را، كھ از زمان نخستین امپراطور  پاولوس پنجم گرمابھ. عمارات قدیمي نیز ادامھ یافت

  . مسیحي تقریبا دست نخورده باقي مانده بودند، ویران كرد

معماران خوب زیاد بودند، مانند جاكومو دال پورتا، كھ در كمال استادي چندین ساختمان نیمھ تمام استادش 
وینیوال را تكمیل كرد، نظیر نماي ایل جزو قبھ سان پیترو، و بھ ھمان عظمت طرح نمازخانھ كوچك 

  . كایالگر گوریانا را ریخت
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شروع كرده بود، بھ پایان رسانید و دو آبنما از آبنماھاي سپس قصر فارنزه را، كھ میكالنژ ساختمان آن را 
زیباترین این آبنماھا فونتانا دلھ نارتارو است كھ آن را . زیبایي را كھ بھ رم جواني جاوید میبخشید ساخت

مارتینولونگي مھین بھ اتفاق دال پورتا از روي طرحھاي . تادئولوندیني در برابر قصر ماتئي برپا كرد
ر كنسرواتوار را ساخت، و خود ساختمان قصر بورگزه را آغاز كرد كھ بھ دست فالمینو میكالنژ قص

دومنیكو فونتانا، آبنماھاي آكوا فلیچھ و آبنماھاي آكوا پاتولینا را . فونتسیو براي پاولوس پنجم تكمیل شد
. ست كردو در شمال ایوان كلیساي سان جوواني الترانو بالكانھ ستوندار بندیكسبون را در. ساخت

برادرزادھاش كارلو مادرنا بھ عنوان معمار كلیساي سان پیترو جانشین او شد و نقشھ اساسي آن را از 
صورت صلیب یوناني كھ میكالنژ طرح كرده بود، بھ صورت صلیب التیني درآورد و نماي آن زیارتگاه 

صحن عظیم آن كلیسا سود  ھاي كاراكاال و دیوكلسین براي ساختن مقدس را طرح كرد، و از دیدن گرمابھ
شاگرد مادرنا، بھ نام فرانچسكو بورومیني، بھ طرزي عالي داخل كلیساي سان جوواني التر انو را . جست

تعمیر كرد و ساختمان كلیساي سانت آنیزه را آغاز كرد كھ شاھكار اوست و بھ عنوان نماینده سبك باروك 
  . در رم با كلیساي ایل جزو رقابت میكند

آنھا خواستار گونھاي ; نقشھ كلیساي ایل جزو بھ وسیلھ جاكومو دا وینیوال بنا بر تقاضاي یسوعیھا كشیده شد
از این رو، معمار و . معماري بودند كھ مایھ ترس آمیختھ بھ احترام، تاثیر، و تھذیب نفس عبادتكنندگان شود

قف، سرستونھا، و قرنیزھا طراحي دستیارانش فضاي وسیع بدون جناحي را با ستونھا، گچبریھاي زیرس
ھاي زیبایي در آن ساختند، و  كردند، طرح محرابي جالب و قبھاي پرنور را ریختند، تصویرھا و مجسمھ

آندرئا دل پوتتسو، كھ خود یسوعي بود، آرامگاه و  ١٧٠٠در سال . آن را با مرمر و سیم و زر آراستند
یھا نسبت بھ زندگي با نظر بعضي از كشیشان كاتولیك نظر یسوع. محراب عالي قدیس ایگناتیوس را ساخت

بدین معني كھ یسوعیھا میخواستند كھ ھنر از شھوت پرستھاي . فرق داشت و مغایر با نظر پیرایشگران بود
مشخصي )) سبك یسوعي((اما ھیچ . ولي در تزئین زندگي و ایمان بھ كار رود. دنیوي پاك و مبرا شود

و بنایي بھ سبك باروك محسوب میشد، و بسیاري از كلیساھاي یسوعیھا، كلیساي ایل جز. وجود نداشت
مخصوصا در آلمان، بھ سبك باروك بودند، ولي در ھر كدام از این كلیساھا از شكلھا و حاالت معمول 

  . محلي پیروي میشد

و ; داده بودمیكالنژ نمونھاي از قبھ بھ دست . آخرین كار بزرگ ھنرمندان رم تكمیل كلیساي سان پیترو بود
 ۴١ھا داراي  این پایھ. ھنگامي كھ سیكستوس پنجم بھ مقام پاپي رسید، تنھا پایھ ستونھا برجا نھاده شده بودند

ھا  فقط برونللسكي در فلورانس بود كھ نظیر چنان مساحت عظیمي را بدون دخالت پایھ. متر قطر بودند
  . پوشانید

وئوناروتي پیشنھاد كرده بود شانھ خالي میكردند، و معماران و مھندسان از انجام دادن كاري كھ ب
و ) واحد پول(دوكا  ٠٠٠,٠٠٠,١متخصصان امور مالي از آن شكایت داشتند كھ این عمل مستلزم خرج 

  . صرف ده سال وقت است

سیكستوس فرمان داد كھ آن كار را ادامھ دھند، و امیدوار بود كھ بتواند مراسم قداس را، پیش از مرگ 
جاكومو دال پورتا این وظیفھ را بھ عھده گرفت و دومنیكو فونتانا را بھ . زیر قبھ جدید انجام دھد خود، در

ھا، ھشتصد نفر شب و روز كار  ، بھ استثناي یكشنبھ١۵٩٠مھ  ٢١تا  ١۵٨٩از مارس . ھمكاري برگزید
پ سیكستوس پنجم بر كردند، و سھ ماه پیش از مرگ این پاپ دلیر، بھ مردم رم چنین اطالع داده شد كھ پا

بھ افتخار جاوید نایل آمد، و اسالفش را شرمساري نصیب ((روي كلیساي سان پیترو گنبدي برافراشت، 
بھ سبك باروك ساخت، از جلوه این گنبد كاستھ شد  ١۶٠٧١۶١۴براثر نمایي كھ مادرنا بین سالھاي )). شد

، یعني صد و ھفتاد و چھار ١۶٢۶ر سال ، خود كلیسا سرانجام د)مگر ھنگامي كھ از دور بدان بنگریم(
، برنیني سایباني از مفرغ، كھ ارزش ھنري ١۶٣٣در سال . سال بعد از كشیده شدن نقشھ آن، تقدیس شد

ولي این مجسمھساز . و محراب بلند آن برافراشت)) آرامگاه پطرس حواري((زیادي نداشت، بر روي 
منتھي میشد، با یك سلسلھ ستون بیضي شكل و عظیم  بزرگ، بھ تالفي آن، راھي را كھ بھ این محل مقدس
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، و این خود باعث شد كھ كلیساي سان پیترو بھ صورت عالیترین بناي روي )١۶۵۵١۶۶٧(محصور كرد 
  . گنبد آن نیز بھ منزلھ دوره ھنر جدید محسوب میشود. زمین درآید

X- برنیني   

وي از پدر فلورانسي خویش، كھ . كردبرنیني در زندگي پرموفقیت خود ھنر قرن ھفدھم را خالصھ 
و از مادر ناپلي خود احساسات گرم و ایمان شدید را بھ ; مجسمھساز بود، ھنر مجسمھسازي را فرا گرفت

. پدرش براي كار كردن در كلیساي سانتاماریا مادجوره بھ رم فراخوانده شد ١۶٠۵در سال . ارث برد
سبك كالسیك و در محیطي متاثر از زھد و تقواي یسوعیھا ھایي بھ  برنیني كوچك در آنجا در میان مجسمھ

قدیس ایگناتیوس قرار میگرفت، و آن )) تمرینھاي روحي((لرزه میافتاد، ولي بیشتر تحت تاثیر . بزرگ شد
قدر این گونھ تمرین كرد كھ وحشت و سرسپردگي كسي را كھ رنجھاي جھنم و محبت عیسي را احساس 

ھمچنین ھر روز بھ دعاھاي قداس گوش میداد و ھفتھاي دو روز در . مودكرده باشد در وجود خود حس ن
  . مراسم آن شركت میكرد

تابلو قدیس اندرو و قدیس . برنیني استعداد خود را در نقاشي نیز آزمود، و حتي در حدود صد تابلو كشید
ولي ممكن ; توماس، كھ در مجموعھ باربریني مضبوط است، بیش از ھمھ مورد تمجید قرار گرفتھ است

. است تك چھرھاي را كھ وي از خود كشیده و در گالري اوفیتي قرار دارد بر سایر تابلوھا ترجیح دھیم
برنیني در این تصویر بھ صورت جوان سیھچرده و خوشاندامي بھ نظر میرسد كھ افكار تاثرآمیزي در سر 

ربریني را براي مافئو باربریني قصر با. وي در معماري از خود استعداد بیشتري نشان داد. میپروراند
و ھنگامي كھ حامي او با عنوان اوربانوس ھشتم بر مسند پاپي نشست، برنیني، كھ در این وقت ; ساخت

در اینجا، گذشتھ از . سي و یك سال بیشتر نداشت، با عنوان معمار كل كلیساي سان پیترو بھ كار پرداخت
یك صندلي چوبي . را ساخت)) كاتدراپتري((محراب كلیسا  ، برنیني در)كھ ذكر آن رفت(ستونھا و سایبان 

را كھ مومنان تصور میكردند پطرس حواري بر روي آن نشستھ است محصور كرد، در اطراف آن چھار 
ھا  ھایي از فرشتھ مجسمھ نیرومند از آباي كلیسا گذاشت، و بر فراز این دستگاه عجیب و غریب مجسمھ

  . ز او ضرابخانھاي براي درست كردن شاھكارھا وجود داردقرار داد مثل این بود كھ در مغ

ھایي  سپس بالكنھا و بسیاري از مجسمھ. نزدیك آن، آرامگاه عظیمي براي اوربانوس محبوب خود برپا كرد
و ; زیر قبھ، تمثال بزرگي از قدیس لونگینوس گذاشت. را كھ ستونھاي زیر قبھ را نگاه میدارند طرح كرد

در خارج از كلیسا . برپا كرد) اھل توسكان(ي پرزرق و برقي بھ یادبود كنتس ماتیلدا در محراب راست بنا
را تغییر داد كھ از ستونھاي مجلل میگذرد و بھ قصر واتیكان )) سكاال رجیا((بھ طرز سادھتري تركیب 

است  مجسمھاي از قسطنطین سوار بر اسب گذاشتھ)) ھاي شاھانھ پلھ((و در شاھنشین این ; منتھي میشود
احساساتي كھ از . كھ او را در حال مشاھده عالمتھایي در آسمان نشان میدھد كھ بھ مسیحیت دعوتش میكنند
با برنیني در . دیدن این مجسمھ بھ بیننده عارض میشود نمونھاي از عصر سبك باروك بھ شمار میرود

ي ساخت كھ مرمرھاي اواخر عمر خود در نمازخانھ كوچك ساكرامنت، در كلیساي سان پیترو، محراب
درختان، سایبان، معبد، قبھ، و ھمچنین فرشتگان آن، كھ مسحور عبادتند، در نظر او ھنوز عظمت راز 

تمام این آثار در كلیساي سان پیترو و خارج از آن درنظر . قداس را چنان كھ باید و شاید مجسم نمیكنند
اما درنظر برنیني . توسل موجھي بھ احساساتندھا و  ھنرمندان كنوني بھ منزلھ افراطي در خور تماشاخانھ

  . وسیلھ فیض بخشي براي یك ایمان وجدآمیز و قابل انتقال بھ شمار میآیند

  وي در فكر ھنري بود كھ . برنیني در ھمھ جا مھندسي را با مجسمھسازي میآمیخت

اریا دال ویتوریا دركلیساي سانتام. معماري، مجسمھسازي، و نقاشي را بھ صورت مجموعھ مھیجي درآورد
استعداد خود را در تزئین نمازخانھ كوچك ; سنگھایي از مرمر بھ رنگھاي سبز، آبي، و قرمز گرد آورد

برنیني در . و ستونھاي راھراه و ستونھاي زیبایي بھ سبك كورنتي در آن قرار داد; كورنارو آشكار ساخت
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را نصب كرد، و آن مجسمھ قدیسھ ترسا است ھاي خود  این نمازخانھ یكي از جالبترین و مھیجترین مجسمھ
كھ سست و بیحال در جذبھاي فرو رفتھ و فرشتھ كوچكي خود را آماده میكند كھ قلب او را با تیر سوزاني 

  . بشكافد، و این بھ منزلھ وحدت این شخص مقدس با عیسي است

كھ جاكامودال پورتا  مونتني نخست تحت تاثیر مجسمھ عدالتي قرار گرفت. برنیني داراي رقبایي بود
توریجانو مجسمھ واقعي و نیرومندي از . برفراز آرامگاه پاولوس سوم در كلیساي سان پیترو ساختھ است

بورومیني مانند برنیني . نیمتنھ سیكستوس پنجم ساخت كھ اكنون در موزه ویكتوریا و البرت مضبوط است
شاھده آرامگاه كاردینال ویالمارینو در چنانكھ این مطلب از م. مجسمھسازي را با معماري درآمیخت

الساندرو آلگاردي در ساختن سھ تصویر براي آرامگاه لئو . كلیساي سانتي آپوستولي در ناپل معلوم میشود
یازدھم در كلیساي سان پیترو با برنیني بھ رقابت پرداخت، و در ساختن نقشھاي برجستھ تحت عنوان 

). این نقشھا ھم در كلیساي سان پیترو دیده میشوند( ني گوي سبقت ربود مالقات پاپ لئو اول با آتیال از برنی
مجسمھ نیمتنھاي كھ توسط آلگاردي از اینو كنتیوس دھم در قصر پامفیل تھیھ شده جالبتر از اثر برنیني 

ولي ھیچ كس در این عصر از حیث ایجاد آثار ھنري . است و تقریبا مانند تصویر والسكوئز نیرومند است
  . ان و نیروي تخیلي نمیتوانست با برنیني رقابت كندفراو

برنیني اھالي رم را با آبنماھاي شگفتانگیز مشعوف كرد، مانند آبنماي دل تریتونھ و آبنماي فونتانا دي 
. فیومي، كھ در آن مجسمھسازان غیرمعروفي چھار شكل ساختند كھ نماینده دانوب و نیل و گنگ و پالتاست

: اي ساختن این آبنما تقدیم اینوكنتیوس دھم شد، وي نقشھ برنیني را برگزید و گفتھایي كھ بر از نقشھ
سلیقھ برنیني در ساختن آثار )). ھا نگاه كند، مگر آنكھ حاضر باشد آنھا را بپذیرد انسان نباید بھ این نقشھ((

مرگ در سر  ھا ممكن است باعث شده باشد كھ حامي او خیاالت مطبوعي درباره مجلل بر روي آرامگاه
  . اوربانوس ھشتم سرانجام توانست آرامگاھي را كھ جھت او تعیین شده بود ببیند. خود پرورانده باشد

براي او ھتك . كاردینال شیپیونھ بورگزه در دادن پول و ارجاع كار بھ برنیني با اوربانوس رقابت میكرد
ھمچنین . از طرح اندام زنانھ استناموس پروسرپینا را ساخت كھ رویایي از عضالت مردانھ و نمایي 

داوود را نشان داد كھ مشغول رھا كردن فالخن خود بھ سوي جالوت، است و نیز آپولون و دافنھ را ساخت 
كھ اكنون در گالري (ھا  این مجسمھ. كھ نقشي بیاندازه خیالي از جواني مردان و زنان بھ شمار میرود

ا متھم كنند بھ اینكھ وي از شیوه خاصي پیروي میكند و متمایل باعث شدند كھ برنیني ر) بورگزه قرار دارند
  بھ زیادھرویھایي 
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از خود كاردینال . است كھ در روي صحنھ تماشاخانھ معمول است. آرامگاه پاپ اوربانوس ھشتم: برنیني
ا طبعا نیمتنھ زیباي كونستانتس. دو مجسمھ باقي مانده است كھ مظھر خوشطینتي و خوش خوراكي است

بوئونارلي در موزه ملي در فلورانس جالبتر است، او زن ھمكار برنیني بود، ولي برنیني، بھ قول پسرش، 
  . چون سخت عاشق بدن آن زن بود، او را بھ صورت سنگ درآورد

وي بیش از اندازه بھ . در آثار برنیني، بیش از آثار سایر ھنرمندان، نقایص سبك باروك مشھود است
جست، و جنبھ نمایشي را از درام، قشنگي را از زیبایي، احساسات را از دلسوزي، و احساسات توسل می

ھمچنین نشان دادن حاالت شدید چھره را كھ معموال از مختصات . حجم را از عظمت تشخیص نمیداد
ھاي واقعي،  گذشتھ از این، در نتیجھ توجھ دقیق بھ جنبھ. نقاشي بود در مورد مجسمھسازي بھ كار میبرد

ھاي خویش آرامشي پدید  ھاي آفریده وي بندرت میتوانست در چھره. ھي از تاثیر رواني كار خود میكاستگا
ھا چرا  ولي مجسمھ. ھاي آتن در دوره پریكلس ارزشي جاویداني بخشیده است آورد آرامشي كھ بھ مجسمھ

فرغ جان ببخشند در باید حاكي از آرامش باشند چرا حركت و احساسات و شور زندگي نباید بھ مرمر و م
ھا را طوري ساختھ باشند كھ گویي بھ سنگ  ھاي سبك باروك این خود حسن است نھ قبح كھ مجسمھ مجسمھ

برنیني دستور ھوراس را بھ كار میبست، و چیزي را . احساس دادھاند و آن را بھ سخن گفتن واداشتھاند
دختر، چابكي و سرزندگي جوانان، غمھا  نشان میداد كھ احساس میكرد، مانند بافتھاي صاف پوست بدن یك

  . و زحمات رھبران، و تقوا و جذبھ مقدسان

، ھنگامي كھ كولبر و ١۶٠۵در سال . برنیني مدت پنجاه سال بزرگترین معمار عصر خود بھ شمار میرفت
عوت لویي چھاردھم در صدد برآمدند كھ در نقشھ لوور تغییراتي بدھند و آن را بزرگتر كنند، از برنیني د

برنیني نیز پذیرفت، لكن نقشھاي كشید كھ اگر زیاد . كردند كھ بھ پاریس بیاید و این كار را بھ عھده بگیرد
نماي جدیتر پرو بیشتر مورد . عاقالنھ نبود، بسیار خوب بود و با سلیقھ و كیسھ فرانسویھا تناسب نداشت
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، برنیني تصویر بسیار جالبي )١۶۶٧(سال در این . پسند افتاد، و برنیني مایوس و دلشكستھ بھ رم بازگشت
ھاي موي سفید  در این تصویر حلقھ. با گچ از صورت خود تھیھ كرد كھ فعال در قصر وینزر مضبوط است

او بر روي سر بزرگش عقب نشستھ و صورتش بر اثر كار پرچین شده است، چشمان آرام او حالتي 
ھاي افتخار آدمي را بھ كجا رھنمون  ي میبیند كھ راهناخوشایند و ترسآور بھ خود گرفتھاند، چنانكھ گوی

ولي برنیني ھنوز شكست نخورده بود، وي مدت سیزده سال دیگر با تالش و كوشش جدي ساختمان . میشود
ھنگامي كھ )) ھوش او تیز، تصمیمش راسخ، و خشمش شدید بود((برپا كرد و مجسمھ ساخت، در حالي كھ 

  . ، وي بیش از دوره رنسانس ایتالیا عمر كرده بود)١۶٨٠بر نوام ٢٨(چراغ عمر او خاموش شد 

از ایتالیا دیدن كرد، چنین گزارش داد كھ دانشمندان ایتالیایي احساس میكردند كھ  ١۶٣٨میلتن كھ در سال 
شاید انقیاد ایتالیا و . از بین رفتھ است)) اصالحات كاتولیكي((عظمت كشورشان با آغاز تسلط اسپانیا، و 

ھایي زده بود، حال آنكھ در اسپانیا سروانتس،  نسور در آنجا بھ فكر و ھنر در این كشور صدمھوجود سا
در واقع . كالدرون، و والسكوئز، تحت دستگاه تفتیش افكار كھ بیشتر سختگیري میكرد، نشو و نما كردند

پانیایي یا ناظر كتب یك دریانورد پرتغالي بود كھ بھ دوره رنسانس ایتالیایي پایان داد، نھ یك سردار اس
ھایي  واسكودو گاما راھي آبي بھ سوي ھند یافتھ بود كھ، اگر چھ طوالني بود، مخارج آن از راه. ممنوعھ

  . كھ باعث ثروت ونیز و جنووا شد كمتر بود

بازرگانان پرتغالي و ھلندي جانشین تجار ایتالیایي شدند و منسوجات فالندر و انگلستان بازار را از دست 
و نھضت پروتستان باعث تقلیل مقدار طالیي شد كھ سابقا از آلمان و ; فلورانسي بیرون آوردند تجار

  . انگلستان بھ سوي رم سرازیر میگشت

درست است كھ ھنر بھ پاي دوره رافائل و . ایتالیا ضمن این انحطاط نیز درخشندگي خود را حفظ كرد
میكالنژ نمیرسید، و افكار سیاسي آن عمق و بیپروایي ماكیاولي را نداشتند، اما از لئو دھم تا سیكستوس 

; اوینچي تا گالیلھ پیشرفت كردعلم از لئوناردو د; پنجم دولتمردي نھ تنھا دچار انحطاط نشد، بلكھ ترقي كرد
درام موسیقي از پولیتیان تا مونتوردي بھتر شد، و فقط ; فلسفھ از پومپوناتتسي تا برونو بھ ترقیاتي نایل آمد

در این ضمن، ایتالیا، مانند مادري رضاعي، ھنر . انحطاط قابل بحثي در شعر از آریوستو تا تاسو روي داد
ھاي آلپ بھ فرانسھ و فالندر، از راه دریاي  و نثر خود را از فراز كوهو موسیقي، علم و فلسفھ، و شعر 

  . مانش بھ انگلستان، و از طریق دریا بھ اسپانیا میفرستاد

  فصل دھم

  

  عظمت و انحطاطا اسپانیا 

١۵۵۶ -١۶۶۵  

I  - زندگي در اسپانیا  

د كھ، خواه قبل از عزیمت كساني كھ با آثار تاریخنویسان انگلیسي خو گرفتھاند بھ سھولت فراموش میكنن
جھازات شكستناپذیر اسپانیا و خواه بعد از آن، اسپانیا بزرگترین، ثروتمندترین، و وسیعترین امپراطوري 

روي زمین بود، و از لحاظ ادبي خود را برتر از انگلستان عصر الیزابت میدانست، و از لحاظ ھنري خود 
، )١۵۵۶(امي كھ فیلیپ دوم بر تخت سلطنت نشست ھنگ. را مھمتر از ایتالیاي معاصر خویش میشمرد
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خانواده سلطنتي اسپانیا، بر اسپانیا، روسیون، فرانس كنتھ، سبتھ، اوران، ھلند، دو كنشین میالن، پادشاھي 
ناپل، سیسیل، ساردني، فیلیپین، ھند غربي، قسمت اعظم امریكاي جنوبي، قسمتي از امریكاي شمالي، و 

مت میراند، باید بھ این متصرفات، پرتغال و مستملكاتش را در آسیا، افریقا، سراسر امریكاي مركزي حكو
ھمچنین باید تحتالحمایگي ساووا، پارما، توسكان را ذكر كرد و اتحاد آن دولت را با ; و برزیل افزود

اسپانیا داراي ارتشي . امپراطوران مقدس روم، كھ تحت تسلط فردیناند اول عم فیلیپ بود، درنظر گرفت
مركب از پنجاه ھزار سرباز بود كھ، بھ سبب دالوري و انضباط، شھرت بسیار داشتند و تحت رھبري 

ھمچنین نیروي دریایي آن مركب از صد و چھل كشتي بود و عواید ساالنھ . بھترین سرداران عصر بودند
. اسپانیا جاري بود سیل طال و نقره امریكا بھ سوي بندرھاي. آن ده برابر عواید انگلستان تخمین زده میشد

زبان . دربار اسپانیا در این زمان مجللترین دربارھا، و اشراف آن كشور مغرورترین اشراف جھان بودند
اسپانیایي بھ وسیلھ میلیونھا نفر خارج از اسپانیا تكلم میشد، و در بسیاري از كشورھا طبقات تحصیلكرده 

سبك معماري . م زبان فرانسھ مورد توجھ آنھا بودزبان اسپانیایي را میآموختند، چنانكھ در قرن ھجدھ
  . اسپانیایي شھرھاي پنج قاره را زینت میبخشید

در این زمان اسپانیا ھشت میلیون نفر جمعیت داشت، كشاورزي آن در حال انحطاط بود، زیرا زمینھا را 
، فقط ١۵۶٠در حدود  .بھ صورت چراگاه درمیآوردند تا در آنھا، بھ منظور تھیھ پشم، گوسفند تربیت كنند

  كار ) طلیطلھ(ھاي تولدو  پنجاه ھزار كارگر نساجي در كارگاه
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بھ صورت ) اشبیلیھ(تقاضاھاي مستعمرات اسپانیا باعث پیشرفت صنایع آن كشور شد، و سویل . میكردند
مستعمرات نیز بھ نوبھ خود محموالتي از طال و نقره بھ اسپانیا . یكي از پرھیاھوترین بندرھاي اروپا درآمد

اندلس، در قرن شانزدھم، قیمتھا در : وفور فلزھاي گرانبھا باعث افزایش سرسامآور قیمتھا شد. میفرستادند
دستمزدھا نخست بزحمت بھ پاي مخارج زندگي میرسید و سرانجام بكلي از آن . پانصد درصد باال رفت

قسمت بیشتر صنایع در دست موریسكوھا یعني مورھایي بود كھ بھ صورت ظاھر مسیحیت را . عقب ماند
كھ ضمن حمالت اسپانیاییھا بھ افریقا یا در  امور خانگي معموال زیرنظر غالماني بود. پذیرفتھ بودند

مردم عادي اسپانیا از كار كردن عار داشتند و فیلسوفانھ بھ مقدار . جنگھاي اسپانیا با كفار اسیر شده بودند
در كلبھاي خفتن، خود را در آفتاب گرم كردن، گیتار نواختن، و از بیوفایي زیبارویان نالیدن . كم قانع بودند
اخراج موریسكوھا از اسپانیا در سال . بھتر از عرق ریختن مانند اسیران یا موریسكوھا بوددر نظر آنان 

. ، بھ انضمام باال رفتن قیمتھا، باعث انحطاط صنعت در این كشور شد١۶٠٩

اھالي جنووا بھ . نقصي در امور بازرگاني و مالي اسپانیا بھ وجود آورده بود ١۴٩٢اخراج كلیمیھا در 
از آنجا كھ دولت اسپانیا در دست اشرافي بود كھ در . عمده تجارت خارجي اسپانیا درآمدندصورت عامالن 

سیاست و جنگ بیش از امور اقتصادي مھارت داشتند، ثروت آن كشور متكي بر طالیي بود كھ از خارج 
ي قسمتي از ول. تا مدتي، ضمن آنكھ مردم در فقر و فاقھ میزیستند، دولت بتدریج ثروتمندتر شد. وارد میشد

آن ثروت صرف امور جنگي میشد، و قسمت دیگر بھ كیسھ بازرگانان خارجي كھ تجارت اسپانیا را در 
اسپانیا بارھا . دست داشتند سرازیر میشد، تا آنكھ دولت نیز مثل مردم بھ فقر و تھیدستي گرفتار آمد

كرد، یا وامدھندگان از پرداخت قرضھاي خود امتناع ) ١۶۴٧، ١۶٢٧، ١۶٠٧، ١۵٩۶، ١۵٧۵، ١۵۵٧(
بر اثر این بحرانھاي مالي بود كھ اسپانیا مجبور شد . را مجبور ساخت كھ آنھا را بھ وام جدیدي تبدیل كنند

. وارد جنگ شود ١۶٠٩، و علیھ ھلند در ١۵٩٨، علیھ ھانري چھارم در ١۵۵٩علیھ ھانري دوم در سال 
 . رادر تاریخ باید بانكدار را جستجو كنیم، نھ زن 

مذھب در ھیچ نقطھاي از جھان تا این اندازه بر مردم، . در اسپانیا كشیشان را نیز باید مسئول وقایع بدانیم
فت، بلكھ رنسانس را اسپانیا نھ تنھا نھضت اصالح دیني را نپذیر. و بنابر این بر امور دولتي تسلط نداشت

نیز، جز در لحظھ كوتاھي كھ تحت تاثیر اراسم قرار گرفت، قبول نكرد، و ضمن تجدد، در حال قرون 
ھمھ افراد از . مردم فقیر از دیدن ثروت كلیسا بھ خود میبالیدند. وسطایي ماند و از این وضع راضي بود

رگز مدالھاي مذھبي را از خود جدا نمیكردند و پادشاه گرفتھ كھ كاتولیكتر از پاپ بود، تا راھزناني كھ ھ
در حدود چھل ھزار نفر اسپانیایي  ١۶١۵در سال . دیده نمیشدند، پارسا و پرھیزگار بودند سكاپوالربدون 

اپ كاتولیكھا را بر آن دارد كھ اصل آبستني معصومانھ حضرت پشت سر ھم راه رفتند و تقاضا كردند كھ پ
كشیشان، راھبان، و پیروان مسلكھاي مختلف در ھمھ جا یافت میشدند، ولي بھ لذایذ . مریم را بپذیرند

بلكھ ھالھاي تیره رنگ بھ سبك ال . زندگي و عشق چنانكھ در ایتالیا یا فرانسھ مرسوم بود توجھ نمیكردند
 ٠٠٠,٣٢صومعھ،  ٩٠٨٨در این زمان اسپانیا داراي . ارھا، بھ استثناي گاوبازي، میافكندندگركو بر ھمھ ك

كلیساھا تاریك و پر از آثار مقدس . پیرو مسلك دومینیكیان و فرانسیسیان و، عده روزافزوني یسوعي بود
. ن نقل محافل بودداستانھاي مربوط بھ قدیسان و معجزات آنا. وحشتانگیز، و ھنر آنھا واقعي و رعبآور بود
خود ; ھاي قدیسھ ترزا، باعث محبوبیت رازوري شده بودند اشعار غنایي قدیس ژان دوالكروا، و نوشتھ

كلیسا مجبور شد علیھ ادعاھاي طرفداران تسلیم و ترك نفس در مورد وصول بھ حق و اتحاد با او و 
این عده . شد)) روشنفكران ((وجھ ، دستگاه تفتیش افكار مت١۶۴٠در سال . مكاشفات وجدآور اعتراض كند

براي . ھاي عاشقانھ است معتقد بودند كھ وحدت رازورانھ آنان با خداوند باعث پاك شدن آنھا حتي در جذبھ
درك این موضوع كھ چرا اسپانیاییھا با ذوق و شوق بھ سوختھ شدن بدعتگذاران مینگریستند، و چرا بھ 

ند گرفتار ورشكستي و فرسودگي شدند، باید این عقیده غیورانھ و سبب مبارزه بھ خاطر ایمان در آلمان و ھل
ظاھرا چنین بھ نظر میرسید كھ اگر . این دیوانگي جنبھاي عالي داشت. نافذ اسپانیاییھا را در نظر بگیریم

دستگاه تفتیش . ملت ایماني حقیقي نداشتھ باشد، زندگي او بھ صورت امري بیھوده و بیمعني درخواھد آمد
بدین ترتیب آگاھانھ بھ سیاست خشونتآمیز خود ادامھ میداد، و بعضي از بدعتگذاران را، كھ میگفتند افكار 

زنا كردن گناه نیست یا ازدواج بھ اندازه تجرد راھبان مقدس است، با مجازاتھاي جزئي از قبیل صد ضربھ 
اني بھ دین سابق خود باز ولي مجازات مارانوھا، یعني یھودیھاي مسیحي شده، كھ پنھ. شالق تنبیھ میكرد
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، از او در والیاذولیذ بدین )١۵۵٩(ھنگامي كھ فیلیپ دوم وارد اسپانیا شد . میگشتند، ھمیشھ اعدام بود
ترتیب پذیرایي كردند كھ جلو چشم او، و در مقابل دویست ھزار نفر تماشاگر، ده تن بدعتگذار را خفھ 

محكومان از فیلیپ تقاضاي عفو كرد، ولي او نپذیرفت و یكي از . كردند و دو نفر دیگر را زنده سوزاندند
و با این جملھ ; ))اگر فرزند من ھم مثل تو بدبخت بود، خودم براي سوزاندن او ھیزم حمل میكردم: ((گفت

فیلیپ گاھگاه جلو دستگاه تفتیش افكار را، كھ میخواست بھ ضرر امور . حس اعجاب مردم را برانگیخت
فت، ولي روي ھم رفتھ این دستگاه را وسیلھاي براي از اینكھ ممكن بود محكومان كشوري اقدام كند، میگر

دوكاي  ٠٠٠,٢٠٠مبلغ ) ١۵۵۶(و در یك سال . را بھ كار كردن در كشتي بگمارند اظھار خشنودي كرد
طال، بھ عنوان سھم دولت از دو سوم پولھایي كھ دستگاه تفتیش افكار جریمھ و مصادره كرده بود، دریافت 

  . اشتد

دستگاه تفتیش افكار از اینكھ توانستھ بود ایمان قرون وسطایي را حفظ كند و جلو اختالف مذھبي را كھ 
و نھ (اھمیتي كھ این دستگاه بھ ایمان مردم . باعث ایجاد آشوب در فرانسھ شده بودند بگیرد، بھ خود میبالید

حانیان كھ شھرت اخالقي خوبي نداشتند و میداد باعث شد كھ حفظ اخالق مردم بھ دست رو) بھ رفتار آنھا
ھاي دستگاه تفتیش افكار كاھش یافتھ بود،  كارمندان دولت كھ تسلط آنھا بر مردم در نتیجھ حبسھا و جریمھ

  . صورت پذیرد

  . عفاف و عصمت زنان نھ تنھا بھ وسیلھ مذھب و قانون، بلكھ بھ وسیلھ شرافت حفظ میشد

كھ عصمت ھر یك از زنان خانواده خود را كھ مورد بیاحترامي طبق این اصل، ھر مردي موظف بود 
. قرار گرفتھ بود بھ وسیلھ شمشیر حفظ كند، یا از كساني كھ باعث ھتك ناموس آنھا شده بودند انتقام بگیرد

زنان عفیف، مانند زنان مسلمانان، تقریبا در انزوا و عزلت بھ . دوئل غیرقانوني، ولي مورد پسند مردم بود
و ھنگامي ; بردند، دور از مردھا غذا صرف میكردند، و بندرت ھمراه آنھا در انظار ظاھر میشدندسر می

خواستگارھا در میان كوچھ براي . ھاي دربستھ مینشستند كھ از خانھ قدم بیرون مینھادند، در كالسكھ
منازل آنھا را  ھاي مشبك بودند، نغمھسرایي میكردند و بندرت اجازه دخول در دوشیزگان، كھ پشت پنجره

با وجود این، ازدواجھاي . بھ دست میآوردند، مگر آنكھ پدر و مادر ھر دو طرف بھ توافقي رسیده باشند
در عصر فیلیپ دوم، سطح اخالق، تا اندازھاي كھ زیبایي زنان یا قوه . عاشقانھ بسیار صورت میگرفت

تا ھزیمت ; رستي كارمندان را میگرفتو پادشاه تا حدي جلو پولپ; تخیل مردان اجازه میداد، حفظ میشد
جھازات شكستناپذیر، روحیھ مردم بدین وسیلھ تقویت میشد كھ اسپانیا وارد جنگي مقدس علیھ اسالم و ھلند 

  . ھنگامي كھ این عقیده متزلزل شد، نیروي بدني و روحاني اسپانیا، از میان رفت. و انگلستان شده است

صدقھ دادن امري عمومي . و زیبایي مخصوص بھ خود را داشتدر این ضمن زندگي اسپانیایي عظمت 
نیمي از مردم عقیده داشتند كھ از طبقھ اشرافند، سعي . بود، و حسن سلوك در ھر طبقھاي دیده میشد

در زمان فیلیپ دوم، . میكردند كھ مثل شھسواران مودب باشند، و مایل بودند كھ مانند اشراف لباس بپوشند
مردھا یقھ چیندار داشتند و نوعي لباس چسبان، شلوار سیاه و تنگ، و چكمھ سگكدار : دلباس نسبتا ساده بو

  . میپوشیدند

ھاي ساده و صاف پنھان  خطوط اندام خود را با نیمتنھ) ھمھ زنھا علیامخدره بودند)) (علیامخدرات((
، از )ھانگیز استكھ مخصوصا در زنان اسپانیایي فتن(ھمھ چھره خود را، بھ استثناي چشمھا ; میكردند

و پاھاي خود را چنان محجوبانھ از انظار پنھان میداشتند كھ اگر عاشقان میتوانستند ; مردان میپوشاندند
  پس . لحظھاي آنھا را ببینند، یكي از شورانگیزترین آرزوھاي خود را برآورده میدیدند

بادبزنھاي ; ني بھ خودگرفتلباس زنان صورتي تفن; از مرگ فیلیپ، سختگیري در امور اخالقي كمتر شد
ھا، و دستھا درخشیدن  ھا، سینھ سرخاب بر روي صورتھا، شانھ; دستي در شوخیھاي صامت بھ كار رفت

ھا  و ساق پاھاي اسرارآمیز در چنان دامنھاي گشاد و بادكردھاي پنھان شدند كھ صاحبان تماشاخانھ; گرفت
  . دند پول دو صندلي را مطالبھ كنندمجبور بودند از زناني كھ اینگونھ دامنھا را میپوشی
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، فرماني بھ ١۵۶٧پاپ پیوس پنجم، در سال . گاوبازي ھمچنان از تفریحات مردمپسند بھ شمار میرفت
منظور نھي آن صادر كرد، ولي فیلیپ دوم اعتراض كرد و گفت نتیجھ این عمل ایجاد انقالب در 

ھ راه انداختن باعث سرگرمي مردم در آن روزھاي دست. اسپانیاست، در نتیجھ فرمان پاپ نادیده گرفتھ شد
نواختن آھنگ بھ منزلھ عالقھاي . خستھ كننده میشد، و تشكیل كارناوال سرپوشي بر روي گناھان میگذاشت

یكي از آالت . بود كھ از لحاظ اھمیت پس از مذھب قرار داشت، ولي كامال وابستھ بھ مذھب و عشق بود
و ; یتار شباھت داشت، در روابط عاشقانھ تاثیري خوابآور میبخشیدموسیقي بھ نام ویوال، كھ بھ گ

  . مادریگالھا تا مدتي مورد توجھ مردم بودند، در موسیقي مذھبي، اسپانیا با ایتالیا رقابت میكرد

توماس لویس د ویكتوریا، كھ بھ عنوان والسكوئز موسیقي اسپانیا بھ شمار میرود، در آویال، یعني زادگاه 
احتمال دارد ; وي داراي صدا و حرفھاي بود. ا، تربیت شد و شاید تحت تاثیر این زن قرار گرفتقدیسھ ترز

اما محققا یك سال بعد بود كھ فیلیپ مقرري براي او تعیین . در سلك كشیشان درآمده باشد ١۵۶۴كھ در سال 
جرمانیكوم سردستھ  ، این شخص در كولجیوم١۵٧١در سال . كرد تا در اسپانیا بھ تحصیل موسیقي بپردازد

ھا منتشر كرد كھ شامل مرائي ارمیا  ، در سي و دو سالگي، كتابي از موتھ١۵٧٢ھمسرایان شد، و در سال 
، كتابي شامل سرودھاي مذھبي بھ فیلیپ دوم )١۵٨٣(در سقوط اورشلیم بود، پس از مراجعت بھ اسپانیا 

ترین سرودھایي است كھ در مراسم قداس خوانده تقدیم داشت، و یكي از آنھا بھ نام اوه، چھ عظمتي از عالی
ھمچنین، براي تشییع جنازه ماري، خواھر فیلیپ و بیوه امپراطور ماكسیمیلیان دوم، آھنگ بسیار . میشوند

توماس . موثري ساخت كھ بھ عقیده یكي از موسیقیدانھاي بزرگ از عالیترین تصنیفات بھ شمار میرود
، بازمانده زندگي خویش )١۶٠٣(نگ خود میدانست، و پس از انتشار آن لویس د ویكتوریا آن را آخرین آھ

  . این شخص از مفاخر برجستھ مشھورترین دوره سلطنت اسپانیا بھ شمار میرود. را وقف امور مذھبي كرد

II -١۵٩٨- ١۵۵٨: فیلیپ دوم   

ود، مردي متعصب این پادشاه، كھ یكي از شگفتانگیزترین و نیرومندترین شخصیتھاي تاریخ بھ شمار میر
  وي اگر چھ در خارج اسپانیا منفور بود، در داخل آن . و با وجدان بود
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محققاني كھ بخواھند درباره او بیطرفانھ . موزه پرادو، كشور محبوبیت بسیار داشت. فیلیپ دوم: تیسین
پدرش شارل : دودمانش بھ منزلھ سرنوشت او محسوب میشود. قضاوت كنند، با دشواري مواجھ خواھند شد

یوانھ نام داشت كھ مادربزرگ پدري او خواناي د; پنجم بود كھ مملكت و تعصب را براي او بھ ارث نھاد
عرفان و جنون در خون فیلیپ، و اعتقاد بھ اصول مذھب و استبداد سھم ; دختر دیوانھ فردیناند كاتولیك بود

مادرش،ایزابل پرتغال، دو فرزند دیگر داشت كھ ھر دو در كودكي در نتیجھ مرض صرع ; موروثي او بود
فیلیپ در . ھ فیلیپ دوازده سالھ بود، فوت شدخود این زن در سي و شش سالگي، زماني ك. درگذشتھ بودند

، درست ھنگامي كھ سپاھیان پدرش رم را غارت میكردند و پاپ را بھ اسارت ١۵٢٧والیاذولیذ در سال 
وي توسط كشیشان و زناني بزرگ شد كھ او را با اصول پرھیزگاري بار . میبردند، دیده بھ جھان گشود

پدرش در . تولیك بھ منزلھ پایھ ضروري اخالق و سلطنت استآوردند و متقاعدش كردند كھ كلیساي كا
فالندر پرورش یافتھ و مردي كارآزموده شده بود، در صورتي كھ فیلیپ قسمت بیشتر عمر خود را در 
اسپانیا گذرانده و، علیرغم پوست سفید و موي زرد و نرم، از حیث صورت، ایمان، روح، و جسم شبیھ 

  . اسپانیاییھا شده بود

پ تقریبا از جواني برخوردار نشد، زیرا در سیزدھسالگي بھ حكومت میالن و در شانزدھسالگي بھ فیلی
نیابت سلطنت اسپانیا منصوب شد، مقام اخیر بھ ھیچ وجھ رسمي نبود شارل مشاوراني جھت او تعیین كرد، 

ان را علیھ و اخالق و رفتار آنھا را بھ طرزي موثر براي وي شرح داد و بدو توصیھ كرد كھ مشاور
یكدیگر بشوراند، و از او خواست كھ ھمھ قدرت حقیقي و ھمھ تصمیمات نھایي را براي خود محفوظ 

با دختر عموي خویش،  ١۵۴٣وي در سال . و فیلیپ نیز تا پایان عمر این نصیحت را بھ كار بست; بدارد
)) تیرھبختي((ز آنكھ كودك ، اندكي پس ا١۴۴۵ولي او در سال ; شاھزاده خانم ماري پرتغال، ازدواج كرد

اوسوریو كھ ھم شان /فیلیپ در این وقت با ایزابل د. بھ دنیا آورد و او را دون كارلوس نام نھاد، درگذشت
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او نبود ازدواج كرد، و از او داراي چندین فرزند شد، ولي ضمن ازدواج شرط كرده بود كھ اگر از او 
پدرش بھ او توصیھ كرد كھ این . د داشت بھ سلطنت برسدداراي فرزنداني شود، ھیچ یك از آنھا حق نخواھ

زن را طالق گوید، زیرا وظیفھ شاھزادگان ھاپسبورگ این بود كھ، خواه با ازدواج و خواه با جنگ، 
  . متفقیني در اطراف دشمن دیرینھ خود، یعني فرانسھ، بھ دست آوردند

ن بركنار دارد، میبایستي چشم از زیباپرستي بپوشد بنابر این، فیلیپ، براي آنكھ ھلند را از مداخالت انگلستا
و ماري تودور ملكھ كاتولیك انگلستان را بھ زني بگیرد و او را صاحب فرزنداني كند كھ انگلستان را در 

از این لحاظ از دریاي مانش گذشت و با ماري سادھدل، بیمار، و . زمره كشورھاي كاتولیك نگاه دارند
ز او مسنتر بود، ازدواج كرد و ھمھ مساعي خود را براي آبستن كردن او بھ كار امیدوار، كھ یازده سال ا

برد، ولي در این امر موفق نشد و از انگلستان بیرون آمد و بھ ھلند رفت و زمام حكومت آنجا را بھ دست 
  . گرفت

در . ودبھ حكومت ناپل و سیسیل منصوب شده ب ١۵۵۴وي در سال . مسئولیتھاي او ھر سالھ بیشتر میشد
فیلیپ مدت چھار سال در . شارل از سلطنت استعفا كرد و تاج و تخت اسپانیا را بھ او سپرد ١۵۵۶

بروكسل بر متصرفات پراكنده خود فرمانروایي كرد، و كوشید كھ وقار اسپانیایي خود را با خوش طبعي 
ردارانش در نبرد سن فیلیپ عالقھاي بھ جنگ نداشت، ولي س. مردم فالندر و امور مالي ھلند وفق دھد

فیلیپ، براي آنكھ ). ١۵۵٢(كانتن پیروز شدند و فرانسویان را بھ امضاي عھدنامھ كاتو كامبرزي واداشتند 
تا حدي با فرانسھ روابط دوستانھ برقرار كند، الیزابت دو فرانس، دختر ھانري دوم فرانسھ و كاترین 

از ھلند بیرون آمد و در گان سوار كشتي شد تا  و چون اوضاع را ثابت دید،; دومدیسي، را بھ زني گرفت
  . بقیھ عمر خود را در اسپانیا بگذراند

پس از مدت كوتاھي، چون انزوا و عزلت را ). ١۵۶٠(فیلیپ پایتخت را از تولدو بھ مادرید انتقال داد 
ر كرد كھ دوست میداشت و در میان جمعیت احساس ناراحتي میكرد، خوان باوتیستا و خوان داررا را مامو

در چھل و سھ كیلومتري شمال باختري مادرید ساختمانھایي شامل یك قصر سلطنتي، یك مركز اداري، یك 
زیرا فیلیپ در این ھنگام ; مدرسھ، یك آموزشگاه روحانیان، یك صومعھ، یك كلیسا، یك مقبره عالي بسازند

تن توپخانھ او كلیسایي را كھ وقف در نبرد سن كان. تا اندازھاي كھ سیاست اجازه میداد مذھبي شده بود
فیلیپ براي جبران این توھین و براي سپاسگزاري از غلبھ بر . قدیس الورنتیوس شده بود ویران كرده بود

از این لحاظ ھمھ آن ساختمانھاي . دشمن، نذر كرده بود كھ زیارتگاھي را در اسپانیا وقف این قدیس كند
اما با گذشت روزگار نام آن بھ اسكوریال تبدیل یافت، . نامید) )مقر سلطنتي قدیس الورنتیوس((وسیع را 

. معادن آھن مشتق شده است)) تفالھ((این نام از اسم شھري در آن حدود گرفتھ شده كھ از كلمھ سكوري یا 
چون مشھور بود كھ قدیس الورنتیوس را روي شبكھ آھنین سوزاندھاند، خوان باوتیستا نقشھ زمین را 

كھ بھ صورت شبكھ باشد، و از ھر طرف آن بھ طرف دیگر تاالرھایي ساخت كھ فضاي طوري طرح كرد 
  . داخلي قصر بھ صورت شانزده حیاط درآمد

انسان ھنگامي كھ با اتومبیل از مادرید بھ سوي این قصر حركت میكند، بھ این فكر میافتد كھ در عصري 
چگونھ میتوانست متصرفات عظیم خود را، از كھ وسیلھ تندتري جز اسب براي نقل و انتقال نبود، فیلیپ 

. ولي مادرید دورتر از آن قصر بود. ھاي غمانگیز از نظر ناپدید بود، اداره كند خلوتگاھي كھ در میان تپھ
ولي در ابتدا، با ; امروزه آن ساختمانھاي عظیم متروك شدھاند و جز عدھاي راھب در آنھا دیده نمیشود

ھاي مخروطي باریك، و با قبھ  متر بود و با آن برجھا، مناره ٢٢۴ھ طول نمایي كھ بھ سبك رنسانس و ب
. عظیم كلیساي آن بھ منزلھ نشانھ رعبآوري از قدرت اسپانیا بھ شمار میرفت و با زھد و ھنر تزئین شده بود
  در اینجا بود كھ پادشاه بر نیمي از كشورھاي كاتولیك فرمان میراند، و مذھب و دولت بھ صورت مخلوط 
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در اینجا بود كھ پادشاه میتوانست بھ دلخواه خود و نھ در . شگفتانگیزي از سیاست و سنگ درآمده بودند
میان درباریان بلكھ در میان كشیشان، راھبان، و اشیاي مقدس زندگي كند و ھر روز چند بار زنگھاي 

را دربر گرفت، كتابخانھ آن  ھاي اسپانیا در اینجا بود كھ پانتئون اجساد پادشاھان و ملكھ. قداس را بشنود
ھاي جھان شد، و در تاالر آن پس از چندي شاھكارھاي رافائل، تیسین،  قصر یكي از غنیترین كتابخانھ

تینتورتو، ورونز، ال گركو، و والسكوئز گرد آمد، در اینجا بود كھ پلگرنیو تیبالدي، كاردوتچي، و 
یس دمورالس، لویس د كاربایال، و سایر ھنرمندان تسوتكارو از ایتالیا بھ خوان فرناندث ناوارتھ، لو

ھا پرداختند، خود قصر سلطنتي بھ صورت  اسپانیایي پیوستند، و بھ كشیدن فرسكو روي دیوارھا و قبھ
بود، میزي مخصوص مراسم عشاي رباني )) دوریك((سادھاي باقي ماند، و كلیسا اگر چھ بھ سبك سنگین 

تاالر . میدرخشید و در پشت آن طاقچھ پر زیوري دیده میشد داشت كھ با عقیق، طال، و سنگ سماق
مخصوص پذیرایي از اشراف، عظیم و مجلل بود، ولي اطاق فیلیپ از ھمھ اطاقھا سادھتر بود و سادگي 

  . این قصر نشانھ قدرت فیلیپ، و این اطاق حاكي از اخالق و طبیعت او بود. حجره تاركان دنیا را داشت

وي . كھ مانند قدیسي زندگي كند، ولي نمیتوانست فراموش كند كھ پادشاه است فیلیپ بسیار میكوشید
میدانست كھ بزرگترین فرمانرواي روي زمین است و احساس میكرد كھ از لحاظ سیاسي وظیفھ دارد كھ 

ولي بھ اندازھاي ساده لباس میپوشید كھ بیگانگاني كھ براي مالقاتش بھ اسكوریال ; شان خود را رعایت كند
چانھ ! یآمدند او را یكي از مستخدمان میدانستند و بدو اجازه میدادند كھ راھنماي آنھا در قصر باشدم

برآمدھاش كھ عالمت پیوستگي او بھ خانواده ھاپسبورگ بود میبایستي راز او را فاش كرده باشد، زیرا 
، پیش از آنكھ ١۵۵٩ر سال د. چانھ افراد این خانواده در حكم نوعي عامل مبارزه با جھان بھ شمار میرفت

ھمیشھ ((روزگار و محنتھاي آن باعث سختي و صالبت او شود، یكي از سفیران ونیزي گفتھ بود كھ وي 
یكي از سفیران )). چنان متانت و انسانیتي از خود نشان میدھد كھ ھیچ پادشاھي نمیتواند بر او سبقت بگیرد
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ھیچ )). خوب، طبیعتي مالیم، و معتاد بھ آرامش استداراي مزاجي ((انگلستان نیز گفتھ است كھ فیلیپ 
دشمنان سرسخت او میگفتند كھ فیلیپ فقط یك بار در زندگي تبسم كرد، ; كس او را در مال عام خندان ندید

اما وي در خلوت از مطایبھ و شوخي لذت میبرد و با صداي . و آن در مورد كشتار سن بارتلمي بوده است
  . بلند میخندید

او ; ا سلیقھ و شوق و ذوق بھ گردآوري كتب میپرداخت، ولي ھنر را بر ادبیات ترجیح میدادفیلیپ ب
ھمچنین موسیقي را دوست داشت . میتوانست آثار خوب تیسین را تشخیص دھد و از كار ال گركو انتقاد كند

، بھ دلیل كمرویي، فیلیپ از تمام آداب اسپانیایي برخوردار بود، ولي. و وقتي كھ تنھا بود، گیتار مینواخت
تا زماني كھ در نتیجھ افراط در خوردن . رفتارش عاري از ظرافت، و در تشریفات خشن بھ نظر میرسید

فیلیپ از كودكي در معرض بیماري بود، و اگر . شیریني دچار نقرس نشده بود، اندامي متناسب داشت
وي . وظایف خود را بھ پایان برساندتوانست ھفتاد سال عمر كند، تنھا بھ این علت بود كھ تصمیم داشت 

واقعا چنین بھ نظر میرسید كھ . امور دولتي را مقدس میدانست و مدت پنجاه سال ھر روز بھ آن میپرداخت
فیلیپ اعتقاد داشت كھ خداوند او را از آن لحاظ برگزیده است كھ جلو موج پروتستانھا را بگیرد، و لجاجت 

  . ناشي میشد مخوف و شقاوت زننده او از ھمین جا

و بدي را ھرگز فراموش ) جز در مورد اگمون(فیلیپ خوبي )). طبعا مایل بھ اقدامات شدید نبود((ولي 
وي در عصري . گاھي كینھجو و بیشتر اوقات بخشنده بود، و صدقھ دادن را وظیفھ خود میدانست. نمیكرد

  . ز تعقیب امور پرھیزگارانھاش باز داردھیچ رشوه یا ھدیھاي قادر نبود كھ او را ا; فاسد، فسادناپذیر بود

از جنگ متنفر بود، ھرگز بھ جنگي اقدام . فیلیپ از لحاظ رفتار سیاسي بھ معاصران خود شباھت داشت
  . نكرد

تقریبا مدت یك نسل توھینھاي انگلستان را تحمل كرد، و سپس بھ اعزام نیروي دریایي علیھ آن كشور دست 
  . زد

ظاھرا در توطئھاي بھ . روایان زمان خود قادر بود كھ زھد ریایي نشان دھدفیلیپ بیش از ھمھ فرمان
حكومت او در اسپانیا . منظور كشتن الیزابت شركت كرد تا بتواند جلو اعدام ماري استوارت را بگیرد

  . مستبدانھ ولي عادالنھ بود

جلو بیعدالتیھاي اجتماعي را  توجھي خاص بھ اتباع خود داشت و، تا آنجا كھ میتوانست، میكوشید تا((فیلیپ 
  )). بگیرد

رفتار شخصي او بھتر از رفتار پادشاھان قرن شانزدھم بود، اگر قول دشمنان او را قبول داشتھ باشیم، در 
سرگرمي عمده او این بود كھ شبھا بھ طور ناشناس ((، و ))بھ طور زنندھاي شھوتپرست بود((جواني 

سالھا بعد ویلیام )). و فجور بھ ھرگونھ بیعفتي و ھرزگي بپردازد بیرون بیاید تا بتواند در منازل فسق
را متھم بھ كشتن فرزند و مسموم  اسكوریالخاموش، كھ رھبري شورشیان ھلندي را بھ عھده داشت، زاھد 

اما تاریخنویس دلیر و بزرگي . ي این مرد خشمگین نمیتواند مورخ خوبي باشدول. ساختن زن سوم خود كرد
این شخص، . درباره او فتواي خصومتآمیز مشابھي داده است) كھ از یسوعیان اسپانیا بود(بھ نام ماریانا 

)) بخشندگي، تصمیم، مراقبت و اعتدال در خوراك و آشامیدني((ضمن آنكھ فیلیپ را داراي صفاتي مانند 
یكي از مورخان . متھم میكند)) شھوتپرستي، شقاوت، غرور، خیانت، و صفات بد دیگر((میداند، او را بھ 

وي . فیلیپ دوم را نمیتوان بھ ھرزگي، اسراف، و شرارت متھم كرد: ((اخیر ھلندي چنین نتیجھ میگیرد
شوھري باوفا و پدري و )) پس از بازگشت بھ اسپانیا، تا آنجا كھ میدانیم، زندگي اخالقي سختي داشت

ھنگامي كھ زن سومش، بھ نام الیزابت از كنار بستر او دور میشد، و حال آنكھ وزیرانش از . مھربان بود
پس از مرگ الیزابت، فیلیپ . او خواھش میكردند كھ خود را در معرض ابتالي بھ این بیماري قرار ندھد

نام داشت )) آن((نمھاي متعدد اتریش را كھ ازدواج سیاسي دیگري كرد، و این بار یكي از شاھزاده خا
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درگذشت، و از آن بھ بعد، فیلیپ توجھ خود را معطوف بھ  ١۵٨٠آن در سال . بھ ھمسري برگزید) ١۵٧٠(
در سالھاي آخر عمر، كھ . ھاي او خطاب بھ آنھا پر از مطایبھ و عشق است نامھ. پرورش دختران خود كرد

درمیان گرفتھ بودند، ایزابل كالرا نزدیكترین مصاحب و تنھا مایھ نگرانیھا و شكستھا از ھر سو او را 
وي از پسران خود . فیلیپ در وصیتنامھ خویش او را روشني چشم خود نامیده است. تسالي خاطر او شد

  . دل خوشي نداشت

كارلوس . و ترحم باعث شده است كھ نخستین پسر فیلیپ بیش از خود او معروف شود دبیاتاافسانھ و 
مزاجي ضعیف داشت و در معرض تب نوبھ، مالیخولیا، و خشم و غرور بود، ولي در بخشندگي اسراف 

روزي پدربزرگ خود شارل پنجم را بھ شوخي مالمت كرد كھ چرا . میكرد و بھ وضع وحشیانھاي دلیر بود
))! ولي من ھرگز نمیگریختم: ((، و گفت)١۵۵٢(موریس دو ساكس در نبرد اینسبروك گریختھ است از 

اگر چھ ھنگام تھیھ مقدمات عھدنامھ كاتو كامبرزي مقرر شده بود كھ الیزابت دو فرانس بھ عقد ازدواج 
ر مانده بود، كارلوس درآید، ولي ضمن امضاي آن عھدنامھ، فیلیپ كھ بر اثر مرگ ماري تودور بدون ھمس

آن شاھزاده خانم را بھ زني گرفت تا فرانسھ را از دوستي با انگلستان بازدارد و توجھ آن كشور را 
، عروس بھ مادرید آمد، و كارلوس با مشاھده زیبایي محجوبانھ )١۵۶٠(سال بعد . معطوف بھ اسپانیا كند

ولي دلیلي وجود ندارد كھ نشان دھد او، شاید از حقي كھ پدرش بھ خود اختصاص داده بود، خشمگین شد، 
  . میان او و این ملكھ چھارده سالھ روابط عاشقانھاي وجود داشتھ است

او را بھ دانشگاه آلكاال  ١۵۶١در سال . كارلوس، باوجود آنكھ بیمار بود، رسما بھ عنوان ولیعھد معرفي شد
مین افتاد، سرش شكست، و دچار سرسام وي در آنجا بھ ھنگام تعقیب عاشقانھ دختري از پلھ بر ز. فرستادند

ولي مردم عقیده داشتند كھ . وسالیوس، پزشك معروف، جمجمھ او را سوراخ كرد و جانش را نجات داد. شد
كھ یك قرن پیش مرده (بھبود او بر اثر استخوانھاي راھبي مقدس از فرقھ فرانسیسیان صورت گرفتھ است 

فیلیپ، ضمن نقاھت . قبر بیرون آورده و در كنار شاھزاده نھادھاند ، و میگفتند كھ این استخوانھا را از)بود
سپس كارلوس را بھ مادرید . طوالني فرزند، در آلكاال ماند و بیشتر اوقات خود را كنار بستر او گذراند

بردند، و او در آنجا بھ اندازه كافي نیرو گرفت و توانست در مبارزات خیاباني علیھ مردان و زنان، بھ 
بیدادگریھاي او باعث تقویت این سوظن شد كھ افتادن او ممكن است بھ طور . ف جوان ملحق شوداشرا

فیلیپ از اینكھ كارلوس نسبت بھ شورشیان ھلند دلسوزي میكرد . عالجناپذیري بھ مغزش صدمھ زده باشد
گفت كھ این  ھنگامي كھ آلوا بھ مقام فرماندھي در ھلند منصوب شد، كارلوس اعتراض كرد و. ناراحت بود

مقام باید بھ او تفویض شده باشد، و آلوا را از رفتن بھ آنجا منع كرد، و وقتي كھ دوك اصرار ورزید، با 
ظاھرا این شاھزاده تا مدتي در این فكر بود كھ بھ ھلند بگریزد و خود را در . شمشیر آختھ بھ او حملھ برد

ا وجود اكراه آنھا مامور كرد كھ مواظب رفتار او فیلیپ چند تن از وزیران را ب. راس شورشیان قرار دھد
ھایي بھ منظور فرار طرح كرد، و كساني را براي گردآوري پول بھ اطراف اعزام  كارلوس نقشھ. باشند

ژانویھ (بعد دستور داد كھ ھشت اسب براي فرار او تھیھ كنند ; دوكا فراھم آورد ٠٠٠,١۵٠داشت و 
اتریشي در میان نھاد، و او نیز پادشاه را از فكر فرزند آگاه  وي قصد خود را با دون خوان). ١۵۶٨
فیلیپ چون میترسید كھ پسرش در فرار از اسپانیا از طرف الیزابت ملكھ انگلستان و ویلیام خاموش . ساخت

بھ عنوان رقیبي براي خلع او از سلطنت مورد استفاده واقع شود، دستور داد كھ فرزند را تحت مراقبت 
دھند، و چون كارلوس تھدید كرد كھ خود را خواھد كشت، فیلیپ او را از حمل اسلحھ محروم  شدیدي قرار

  . ساخت و در قصر سلطنتي مادرید محبوس كرد

پادشاه كھ . ولي در این ھنگام تعصب موجب تشدید این تراژدي شد. تا اینجا رفتار فیلیپ قابل دفاع بود
كھ ھیچ كتابي جز كتاب دعا و چند كتاب درسي مخصوص  فرزند را بدعتگذار پنداشتھ بود، دستور داد

. كارلوس بھ كتابھا پشت پا زد و از رعایت ھر گونھ امر مذھبي چشم پوشید. عبادت در اختیار او نگذارند
كشیشي بھ او اخطار كرد كھ دستگاه تفتیش افكار ممكن است بخواھد كھ در مورد مسیحي بودن او تحقیق 

اما وي با امتناع از خوردن غذا تا . كشي برآمد، ولي او را از این كار بازداشتندكارلوس در صدد خود. كند
در نتیجھ بھ اسھال . سھ روز، و بعد بلعیدن مقداري گوشت و نوشیدن آب یخ، مقصود خود را عملي كرد

پدر خود را . آخرین مراسم مذھبي را بھ جاي آورد. شدیدي مبتال شد، مرگ را با آغوش باز پذیرفت
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آنتونیو پرث، دشمن ). ١۵۶٨ژوئیھ  ٢۴(شید، و در حالي كھ بیست و سھ سال بیش نداشت، درگذشت بخ
بیشتر اروپاییان این اتھام را قبول داشتند، . تبعیدي فیلیپ، وي را بھ مسموم كردن كارلوس متھم ساخت

اما شدت و خشونتي كھ  .استولي، در نتیجھ تحقیقاتي كھ بھ عمل آمد، بطالن این موضوع بھ ثبوت رسیده 
  . در زنداني ساختن آن جوان بھ كار رفت یكي از نقاط تاریك پیشینھ فیلیپ بھ شمار میآید

این جوان، كھ . ر وي میافكندرفتار او با برادر ناتني خود، بھ نام دون خوان اتریشي، سایھ دیگري بر تصوی
فرزند نامشروع شارل پنجم و باربارا بلومبرگ بود، ظاھرا فیلیپ را بھ اعجاب وامیداشتھ و حس حسادت 

با وجود این، فیلیپ او را بھ مقام شاھزادگي رسانید و مامورش كرد كھ علیھ . او را تحریك میكرده است
  . عھده این كار برآمد خوان بخوبي از. دریازنان الجزایر لشكركشي كند

. سپس فیلیپ او را فرمانده نیروي زمیني كرد و علیھ موریسكوھاي شورشي غرناطھ بھ جنگ فرستاد
آنگاه فیلیپ او را كھ در این . خوان این بار نیز بدون ترحم یا اتالف وقت وظیفھ خود را بھ پایان رسانید

علیھ )) آخرین جنگ صلیبي((ر نیروي دریایي در ھنگام جواني بیست و چھار سالھ بود، بھ عنوان دریاساال
وي چنین احساس میكرد . خوان آنھا را در لپانتو شكست داد و قھرمان مسیحیت شد. تركان عثماني فرستاد

و وقتي كھ از طرف فیلیپ بھ عنوان فرمانرواي ھلند منصوب شد، دآلزرده ; كھ شایستگي سلطنت را دارد
  . گشت

نتیجھ غرور ھرگز حاضر نمیشد رفتار خود را در معرض داوري مردم بگذارد  این پادشاه ساكت، كھ در
فیلیپ شخص عادي ولي زیرك و . یا از آن دفاع كند، در واقعھ غمانگیز دیگري مورد مالمت شدید واقع شد

شاھزاده (با ذوقي بھ نام آنتونیو پرث را، كھ میگفتند فرزند نامشروع دوست صمیمي او، روي گومث 
، پرث محرم )١۵٧٣(ھنگامي كھ گومث درگذشت . بود، بھ عضویت شوراي سلطنتي درآورده بود) ابولي

میگفتند كھ خود فیلیپ . اسرار و شاید عاشق آنا د مندوزا شد كھ شاھزاده خانم ابولي و زني دسیسھگر بود
قضیھ جنبھاي  یازده سال قبل از آن با این زن زیباي یك چشم رابطھ داشتھ است، ولي شاید تاریخ بھ این

ھایي بچیند تا ھر دو در نتیجھ دسترسي بھ اسرار  پرث درصدد برآمد كھ با او توطئھ. عاشقانھ داده باشد
اسكوبدو تھدید كرد كھ گفتگوھاي مشكوك آن دو را افشا خواھد /ھنگامي كھ خوان د. دولتي فایدھاي ببرند

ه است، و پادشاه بھ پرث اجازه داد كھ ساخت، پرث، فیلیپ را متقاعد ساخت كھ اسكوبدو توطئھاي چید
پرث مدت شش ماه این اجازه را نزد خود نگاه داشت و سپس آن را اجرا كرد و . خوان را بھ قتل برساند

ھاي پنھاني دون خوان  فیلیپ با خواندن نامھ) ١۵٧٨(سال بعد ; فیلیپ را غرق تعجب و پریشاني ساخت
را دستگیر كرد، و شاھزاده خانم را در قصرش زنداني ساخت، اتریشي بھ بیگناھي اسكوبدو پي برد، پرث 

را بھ  ))ماراودي(( ٠٠٠,٠٠٠,١٢پرث در نتیجھ شكنجھ بھ گناه خود اعتراف نمود و حاضر شد مبلغ 
بھ آراگون گریخت و در آنجا دستگاه تفتیش افكار، بنا بھ توصیھ خزانھ بازگرداند، اما با كمك زن خود 

  . فیلیپ، وي را بھ اتھام بدعتگذاري تعقیب كرد

پرث از آنجا بھ فرانسھ گریخت، گرفتاري خود را معلول عشق دیرین پادشاه نسبت بھ شاھزاده خانم ابولي 
نسھ و انگلستان رسانید، و اسكس را بر اعالم كرد، ضعف نظامي و مالي اسپانیا را بھ اطالع دولتھاي فرا

پرث، پس از آنكھ بارھا بیھوده كوشید كھ مورد عفو . آن داشت كھ بھ كشتیھا و سواحل اسپانیا حملھ كند
  . در پاریس درگذشت ١۶١١در سال . فیلیپ سوم قرار گیرد و بھ او پناه برد

اشراف، مانند اعیان فرانسھ، . ن بپذیردفیلیپ حق داشت كھ نصیحت پدر را در مورد عدم اعتماد بھ ھمكارا
  . نسبت بھ قدرت پادشاه حسد میبردند و از توطئھ علیھ او ابا نداشتند

و درباره عقاید مختلف آنان گزارشھایي دریافت میداشت و سپس . فیلیپ نیز میان آنھا تفرقھ میانداخت
جزئیات ھمھ كارھا از قبیل و چون بھ زیردستان خود اعتماد نداشت، شخصا ; تصمیم خود را میگرفت

ھا بھ منظور كشتیراني در آنھا،  ھا، الیروبي رودخانھ سیاست پاپ، امور عمومي، معایب محلي، پلھا و راه
ھا، و اصالح و تدوین قوانین اسپانیا را زیرنظر گرفت و دستور داد كھ وضع جغرافیایي،  تاسیس كتابخانھ
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گذشتھ . این باره پانزده جلد كتاب منتشر نشده موجود است در. تاریخي، و آماري آن كشو را بررسي كنند
از این، چون بیش از آنچھ در وسع او بود كار تقبل میكرد، ناچار بھ مسامحھ و تعلل گرایید، و از این رو 

میگفت كھ اگر حل بسیاري از مسائل را با تصمیم قاطع بھ تاخیر اندازند، از ضرورت و اھمیت آنھا كاستھ 
بعضي موارد، مثال در مورد ھلند، ھنگامي كھ او مشغول مطالعھ جوانب كار بود یا از بررسي در . میشود

سلطنتي با دست خود تمام )) حجره((فیلیپ در . آنھا اجتناب میكرد، سیر حوادث بھ زیان او تمام شد
ستي داراي بھ عقیده او، پادشاه میبای. دستورھاي الزم را براي نمایندگان خود در اقطار جھان مینوشت

از این رو توجھي بھ مجامع ایالتي جز مجمع آراگون نداشت و فرمانھا و حتي احكام . قدرت استبدادي باشد
اعدام را بدون محاكمھ علني صادر میكرد، و استبداد خود را بدین وسیلھ توجیھ مینمود كھ تنھا با این طریقھ 

  . میتواند فقیران را از تعدي توانگران بركنار دارد

لیپ ضمن استبداد خود، و در میان اروپایي كھ تقریبا بھ كلي فاسد بود، كارمنداني تربیت كرد و قضاتي فی
  . پرورد كھ نسبتا با كفایت و عادل بودند

این پادشاه، اگر چھ كلیسا را سازنده اخالق و محافظ پادشاه میدانست، مانند ھنري ھشتم و الیزابت اول 
فیلیپ بھ اندازھاي بھ وحدت مذھبي بھ . را در اسپانیا تابع دولت ساختمذھب ) فرمانروایان انگلستان(

سلطنت نكنم بھتر است تا اینكھ پادشاه بدعتگذاران : ((عنوان یكي از اركان حكومت اھمیت میداد كھ میگفت
وي از آنجا كھ تصور میكرد موریسكوھا ضمن پذیرفتن آیین كاتولیك ھنوز مراسم اسالم را بھ جاي )). باشم

و بھ موجب آن مراسم اسالمي، استفاده از زبان عربي، و داشتن ) ١۵۶٧(میآورند، دستوري صادر كرد 
، ناحیھ وسیعي واقع در )١۵۶٨(موریسكوھا سر بھ شورش برداشتند . كتابھاي عربي، را ممنوع كرد

، و زنان و جنوب غرناطھ را بھ تصرف درآوردند، عیسویان را بھ قتل رساندند، كشیشان را شكنجھ دادند
  . كودكان را در ازاي دریافت باروت و توپ بھ اعراب شمال افریقا فروختند

موریسكوھا را از ایالت . پس از دو سال خونریزي رقابتآمیز، قواي دولتي شورش را سركوب كردند
 غرناطھ بیرون راندند، آنھا را در میان جوامع مسیحي در كاستیل پراكنده كردند، كودكان آنھا را در

ھاي مسیحیان گذاشتند، و آنھا را مجبور كردند كھ بھ مدرسھ بروند براي نخستین بار بود كھ در اروپا  خانھ
فیلیپ، كھ مشغول جنگ با تركان عثماني بود، تصور میكرد كھ موریسكوھاي . چنین وضعي پیش میآمد

حل مرحلھ آخر این مشكل را بھ واالنس و كاتالونیا با دشمن رابطھ دارند، ولي بھ اندازھاي گرفتار بود كھ 
  . جانشین خود واگذاشت

پدر او دفاع از مسیحیت را در مقابل اسالم بھ عنوان یكي از سیاستھاي عمده سلسلھ ھاپسبورگ براي او بھ 
با ونیز و پاپ در جھادي بھ منظور پایان دادن بھ تسلط تركان عثماني  ١۵٧٠وي در سال . ارث نھاده بود

ضمن آنكھ فیلیپ نقشھ میكشید و سھ متفق مشغول گردآوري كشتي بودند، . شركت كرد بر دریاي مدیترانھ
سرباز  ٠٠٠,٢٩ملوان و  ٠٠٠,۵٠كشتي،  ٢٠٨، آنھا ١۵٧١تا تابستان . قبرس بھ تصرف دشمن درآمد

  . فراھم آورده بودند

خواندند، و  سپس در سر ھر كشتي صلیبي نھادند، براي پرچمھا بركت طلبیدند، دستھجمعي سرود مذھبي
مسیح سردار شماست و شما بھ خاطر صلیب : ((دریاساالر جوان ندایي بھ منظور جھاد در داد و گفت

كشتیھا بر دشمن غلبھ كردند و بھ تسلط او بر دریاي مدیترانھ پایان  ١۵٧١سپتامبر  ١۶در )). میجنگید
ود، افتخار نبرد لپانتو نصیب دون از آنجا كھ اسپانیا بیش از دیگران كشتي و سرباز تھیھ كرده ب. دادند

فیلیپ بھ اوج عظمت خود نزدیك شد، ولي وقتي بھ آن رسید كھ پرتغال را بھ ارث برد ; خوان و پادشاه شد
  . و آن كشور را، كھ از لحاظ سوقالجیشي اھمیت داشت بھ متصرفات وسیع خود افزود) ١۵٨٠(

وي شنیده بود كھ كولینیي، رھبر پروتستانھا، شارل . تنھا موضوعي كھ براي او باقي ماند مسئلھ ھلند بود
دوم پادشاه فرانسھ را تقریبا متقاعد ساختھ است كھ فرانسھ باید بھ شورشیان بپیوندند، و از این موضوع 

ھنگامي كھ خبر رسید شارل نھم پروتستانھا را در كشتار سن بارتلمي قتل عام كرده . سخت برآشفتھ بود
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از این رو موجبات قتل ویلیام . ر تصمیم خود علیھ ھلندیھا بیشتر پافشاري كرداست، فیلیپ شاد شد و د
اما ھانري . خاموش را فراھم ساخت، ولي كوشید كھ دوستي ھانري دوناوار را با پول بھ دست آورد

را توجھي بھ او نكرد، و فیلیپ بھ خانواده گیز و اتحادیھ كاتولیك پول داد و بھ فكر آن افتاد كھ دختر خود 
ملكھ فرانسھ كند تا فرانسھ و اسپانیا بھ كمك یكدیگر ھلندیھا را شكست دھند، ماري استوارت را بر تخت 

ھنگامي كھ الیزابت براي . سلطنت انگلستان بنشانند، و در ھمھ جا بھ حیات مذھب پروتستان خاتمھ دھند
فیلیپ، پس از آنكھ حملھ  ،)١۵٨٧(و ماري استوارت را بھ قتل رسانید ) ١۵٨۵(ھلندیھا كمك فرستاد 

كشتیھاي انگلیسي را بر سفاین، سواحل، و ذخایر اسپانیا سالھا با خونسردي و از راه سیاست تحمل كرد، 
  . در صدد جنگ برآمد و براي تجھیز كشتیھا دولت خود را دچار ورشكستگي ساخت

، و احساس كردند كھ سرنوشت ھمھ مردم اسپانیا با این عمل موافقت كردند، براي پیروزي او دعا خواندند
  . آن كشتیھا تاریخ اروپا را تغییر خواھد داد

فیلیپ این شكست ننگآمیز را با خونسردي ظاھري تحمل كرد و گفت كھ آن كشتیھا را براي مبارزه با 
با آنكھ وي ده سال دیگر زنده ماند و نبرد را ادامھ داد، ولي آن واقعھ  .استمردان و نھ با بادھا فرستاده 

وي بھ دشواري . و یك قرن طول كشید تا اسپانیا بھ شكست خود اعتراف نمود; روحیھ او را خراب كرد
باوجود این، . كھ خداوند او را، پس از سي سال مبارزه بھ خاطر مذھب، رھا كرده باشد میتوانست باور كند

ممكن است سرانجام بھ این حقیقت تلخ پي برده باشد كھ پس از آنكھ ملت خود را بر اثر فشار مالیات فقیر 
تونس را كھ (كرد، در ھمھ چیز، بھ استثناي تصرف تصادفي پرتغال و دفع موقتي حملھ تركان عثماني 

ھانري . ، با ناكامي رو بھ رو شده است)دوباره تسخیر كرده بودند و بتدریج قدرت خود را باز مییافتند
پاپ ; ھلندیھا بھ طرزي آشتیناپذیر در حال عصیان بودند; چھارم در فرانسھ بھ سوي پیروزي پیش میرفت

وتستان در شمال اروپا، كھ رو بھ مذھب پر; حاضر نبود كھ پشیزي براي مخارج كشتیھاي اسپانیا بپردازد
و ; انگلستان بر دریاھا و پس از مدت كوتاھي بر امریكا و مشرق تسلط مییافت; ترقي بود، پیشرفت میكرد

آن زن شرور شگفتانگیز، یعني الیزابت، ھنوز برتخت بید خورده خود نشستھ و بیش از سایر فرمانروایان 
  . عصر خویش سلطنت كرده بود

ھایي و بیماري موجبات خواري این پادشاه را، كھ روزگاري مغرور و بیپروا بود، فراھم محرومیت و تن
از سھ فرزندي كھ این زن بھ دنیا آورده بود، تنھا یكي و آن ; در گذشتھ بود ١۵٨٠زن چھارمش در . آورد

ورشید در ھم جوانك میانھ حالي باقي مانده بود كھ میبایستي وارث نخستین امپراطوري وسیعي شود كھ خ
مردم ھنوز بھ فیلیپ، باوجود اشتباھات و شكستھایش، احترام میگذاشتند و . آن ھرگز غروب نكرده بود

اطمینان داشتند كھ بھ خاطر موضوعي مقدس زحمت كشیده و در صحنھ سیاست بیوجدانتر از دشمنان خود 
ت اقتصادي، مالیاتي، و نبوده است و، بي آنكھ او را مالمت كنند، بدبختي خود را، كھ معلول سیاس

در پایان عمر، آخرین ارث پدرش، یعني نقرس، اعضاي او را درھم . شكستھاي او بود، تحمل میكردند
یك چشم او در نتیجھ آب مروارید معیوب شد، و زخمھاي زنندھاي بر روي . فشرد و باعث فلج وي شد

كوریال بردند و وي را در ھمان اطاق ، او را با تخت روان بھ اس١۵٩٨در ماه ژوئن . پوستش پدید آمدند
  . مورد پسندش گذاشتند، تا از پنجره آن بتواند محراب بلند كلیسا را ببیند

مدت پنجاه و سھ روز در حال پوسیدگي باقي ماند و این رنج را، بھ امید آنكھ خداوند ایمان او را میآزماید، 
در این مدت صلیبي را در آغوش میفشرد . نمودتحمل كرد و آن ایمان را تا پایان وحشتناك عمر خود حفظ 

آنگاه، بھ عنوان آخرین عمل خیر زندگي خویش، دستور داد كھ چند تن از . و میبوسید و دعا میخواند
سپس بھ دنبال پسر خود فرستاد و بھ او نصیحت كرد كھ ھمیشھ رحیم و عادل باشد، . زندانیان را رھا كنند

 ١۵٩٨سپتامبر  ١٣رنج و عذاب او در . كننده قدرت دنیوي را مشاھده كندو بھ او تذكر داد كھ پایان خوار
  . پایان پذیرفت

فیلیپ مساعي خود را با ھوش و فراستي، كھ در نتیجھ تربیت مخصوصي محدود شده بود و براي 
ن او معلوم نیست كھ ایما. امپراطوري او كفایت نمیكرد و متناسب با مسئولیتھاي متعدد او نبود، بھ كار برد
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فقط احساس میكنم كھ او مانند پیروان سایر مذاھب آن عصر متعصب و بیرحم بود و . غیرواقعي بوده باشد
ایمانش، در حالي كھ باعث تیرگي و بدبختي ملت او شد، از شدت فقر و فاقھ آنان كاست و غرور وي را 

ادشاه بھ عقیده خودش مانند ھر یك این پ. ولي او آن دیوي نبود كھ قلم دشمنان تصویر كرده بود. افزایش داد
در زندگي زناشویي خویش عفیف . عادل و بخشنده بود) بھ استثناي ھانري چھارم(از فرمانروایان آن قرن 

بود و خانواده خود را دوست میداشت و مورد عالقھ شدید آنھا بود، و اگر آنان با او مخالفت میكردند، 
فیلیپ دین میراث . دلیر بود و كارھا را بھ دقت انجام میداد در سختي; خونسردي خود را از دست نمیداد

  . فراوان و بدبخت كننده خود را بخوبي ادا كرد

III  -١۶٢١- ١۵٩٨: فیلیپ سوم  

پدرش با مشاھده تنبلي فرزند و عدم مال . وارث او، فیلیپ سوم، فیلیپ سوم، با او كامال مغایرت داشت
خداوند، كھ اینھمھ سرزمین بھ من عطا فرموده، پسري : ((اندیشي او لب بھ شكایت گشوده و چنین گفتھ بود

گام بیست سال بیشتر نداشت، از فیلیپ سوم، كھ در این ھن)). بھ من نداده است كھ بر آنھا فرمانروایي كند
وي خجول و مطبع بود و اصال . پدرش پارساتر بود، و شایع بود كھ حتي گناه كوچكي مرتكب نشده است

شایستگي فرماندھي را نداشت، و از این رو زمام حكومت را بھ دست فرانثیسكو گومث د ساند و وال اي 
  . روخاس، دوك لرما، رھا كرد

ولي از خود . ه بود، زیرا تقریبا ھمھ خویشان خود را بھ مناصب پرسود رسانیددوك لرما مردي خیرخوا
نیز غافل نبود و ضمن بیست سال حكومت در مقام صدر اعظمي چنان ثروتي اندوخت كھ مردم از روي 

اما براي خزانھ نیز وجوھي اندوخت و با آن دو دستھ . دوكا دانستند ٠٠٠,٠٠٠,۴۴خشم آن را بالغ بر 
، ولي ھر دو در نتیجھ باد نامساعد در )١۶٠١و  ١۵٩٩سالھاي (ي علیھ انگلستان بھ راه انداخت كشتي جنگ
دوك لرما بھ اندازھاي عقل سلیم داشت كھ از تمایالت صلح جویانھ جیمز اول استقبال كرد، و . ھم شكستند

جنگ با ھلند ). ١۶٠۴(میان انگلستان و اسپانیا، پس از نوزده سال جنگ، عھدنامھ صلح بھ امضا رسید 
دوك لرما نمیدانست كھ با عواید . ھمچنان ادامھ یافت و باعث خروج طالھایي شد كھ از امریكا وارد میشد

و چون ; كشور فرسوده خود چگونھ نیازمندیھاي سرداران گرفتار و مخارج شخصي خود را تامین كند
داشت، با این كشور عھدنامھ صلحي میدانست كھ امتناع بیشتر در شناختن استقالل ھلند سودي نخواھد 

  ). ١۶٠٩(براي مدت دوازده سال منعقد كرد

دوك لرما اھل واالنس بود كھ سي ھزار خانواده . اما اقدام بعدي او مانند جنگ مستلزم مخارج بود
وي، در نتیجھ تعصب خویش، از این كشاورزان و صنعتگران، كھ بر اثر . موریسكو در آن میزیستند

ویي خود متمول شده بودند و در میان عیسویان فقیر ولي مغرور زندگي میكردند، تنفر كوشش و صرفھج
و میدانست كھ این مسلمانان مسیحي شده ھنوز خاطره تلخ زجر و تعقیب خود بھ وسیلھ فیلیپ دوم ; داشت

ھ امیدوار بودند را از یاد نبردھاند، و با مسلمانان افریقا، تركان عثماني، و ھانري چھارم، پادشاه فرانسھ، ك
موریسكوھا وظایف خود را نسبت . بھ موقع خود در اسپانیا شورشھایي برانگیزند، روابط خیانتآمیز دارند

بھ كشور خویش بھ جا نمیآوردند، زیرا شراب نمینوشیدند و زیاد گوشت نمیخوردند، واز این رو ھمھ 
  . سپانیا تحمیل میشدمالیاتي كھ بر این كاالھا بستھ شده بود تقریبا بر مسیحیان ا

سروانتس اظھار نگراني میكرد كھ مبادا موریسكوھا، كھ بندرت مجرد میماندند، فرزندان بیشتري داشتھ 
خوان د ریبرا، اسقف اعظم واالنس، یادداشتھایي بھ . در اسپانیا مسلط شوند)) مسیحیان قدیمي((باشند و بر 

. كھ ھمھ موریسكوھاي ھفت سال بھ باال را اخراج كندو از وي تقاضا كرد ) ١۶٠٢(فیلیپ سوم تقدیم داشت 
بھ انضمام نابودي كشتیھاي آن كشور در جنگ با (و اظھار داشت كھ مصایبي كھ دامنگیر اسپانیا شده است 

و باید، ; در اسپانیا معین فرموده است)) كفار((بھ منزلھ مجازاتي است كھ خداوند بھ سبب اقامت ) انگلستان
ري را یا طرد كرد، یا در كشتیھا بھ كار گماشت، یا بھ امریكا فرستاد تا مانند غالمان در این عیسویان ظاھ

اما برخالف اخطارھاي پاپ، و علیرغم اعتراضات مالكاني كھ از ماالالجاره . پردازندمعادن بھ كار 
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فرماني صادر كرد كھ بھ موجب آن ھمھ  ١۶٠٩رعان موریسكو استفاده میكردند، دوك لرما در سال زا
موریسكوھاي واالنس میبایستي ظرف سھ روز سوار كشتیھایي كھ جھت آنھا تعیین شده است بشوند و بھ 

كھ ھنگام طرد مناظري . افریقا بروند، و ضمنا اموالي را انتخاب كنند كھ بتوانند بر پشت خود حمل كنند
ھاي پریشان، خود را مجبور دیدند كھ دارایي  خانواده. سال قبل دیده شده بود، تكرار شد ١١٧یھودیھا در 

اموال عدھاي از آنھا . سپس پیاده و با دشواري بسیار بھ بندرھا رفتند. خویش را با زیاني تمام بفروشند
ن بھ افریقا رسیدند، از اینكھ سرزمیني و چو; ضمن حركت بھ غارت رفت و جمعي از آنان كشتھ شدند

  . اسالمي را میدیدند، شاد شدند

  ، ١۶٠٩١۶١٠در زمستان . ولي دو سوم آنھا در نتیجھ قحطي یا حمالت مسیحیان از میان رفتند

روي ھم رفتھ چھارصد ھزار نفر از پركارترین ; عده دیگري از موریسكوھا از ایاالت اسپانیا طرد شدند
بھ عقیده مردم، این عمل بھ منزلھ . از آن كشور بیرون رانده شدند و اموال آنھا ضبط شد ساكنان اسپانیا

افتخار آمیزترین اقدام دولت بود، و اسپانیاییھاي سادھدل تصور میكردند اكنون كھ خداوند بر اثر طرد كفار 
ست آمد باعث پولي كھ از ضبط اموال موریسكوھا بھ د. خشنود شده است، عصر بھتري آغاز خواھد شد

 ٠٠٠,١۵٠دوكا، و دختر و دامادش  ٠٠٠,١٠٠دوكا، پسرش  ٠٠٠,٢۵٠رضاي درباریان شد، دوك لرما 
  . دوكا بھ جیب زدند

طمع و بیمباالتي دوك لرما اسراف و تبذیر پادشاه و درباریان، رشوھخواري كارمندان، و  ١۶١٨تا سال 
یا را بھ روزي انداختھ بودند كھ حتي پادشاه ھرج و مرج امور اقتصاد ناشي از طرد موریسكوھا اسپان

وي بر اثر تصمیمي ناگھاني دوك لرما را معزول كرد، ولي فرزند او بھ . بیكار لزوم تغییر را احساس كرد
نام دوك اوسدا را بھ صدارت گماشت، دوك لرما با نزاكت خود را كنار كشید و بھ منصب كاردینالي رسید 

، شوراي كاستیل بھ پادشاه اخطار كرد كھ ١۶٢١در سال . وا و ثروت زیستو ھفت سال دیگر در زھد و تق
مملكت در نتیجھ مالیاتھاي سنگین بھ كلي ویران خواھد شد، و از وي استدعا كرد كھ در مخارج خود 

وي در . پادشاه نیز پذیرفت و سپس بھ مسافرتي رفت كھ با مخارج ھنگفت بھ پایان رسید. صرفھجویي كند
رگذشت و كشوري پھناور و ضعیف، حكومتي فاسد و بیكفایت، و جمعیتي فقیر و گدامنش و ھمان سال د

او وضعي بھ وجود آورده بود كھ اشراف اسپانیا نیز بھ سبب . دزد صفت براي فرزند خود بھ ارث گذاشت
ز مردم غرور خویش حاضر بھ پرداخت مالیات نبودند، و كلیسایي تشكیل داده بود كھ قوه فكر و اراده را ا

  . سلب كرده بود و از خرافھپرستي آنان براي گردآوري ثروت استفاده میبرد

IV -١۶۶۵- ١۶٢١: فیلیپ چھارم   

ھیئت ظاھري او را از . فرزند فیلیپ سوم در ھمھ چیز، جز اسراف و تبذیر، با پدر اختالف داشت
لتین نیویورك تصویري از او در موزه مترپ; تصویرھاي فراواني كھ والسكوئز از او كشیده است میشناسیم

مضبوط است و او را جواني خوش اندام و زردمو نشان میدھد كھ در آن سن و ) ١۶٢۴(در نوزدھسالگي 
در گالري ملي در لندن تصویري از بیست و ھفت سالگي او وجود دارد كھ ; سال در حال فربھ شدن است

ا تصویري از او در پنجاھسالگي دیده میشود و ھمچنین در آنج; او را جواني با نشاط و گستاخ نشان میدھد
گذشتھ از ; در پرادو او را در پنج مرحلھ عظمت و پیري میبینیم. پیداست كھ نیرومند و متفكر بوده است

این، تصویرھایي از او در فلورانس، تورن، وین، و سینسیناتي مضبوط است، و میتوان گفت كھ وي نیمي 
  ھاي رسمي وي را  ولي آن تصویرھا فقط جنبھ. وئز گذرانده استاز عمر خود را در كارگاه والسك
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و اگر در ; نشان میدھند، و او در حقیقت تا این اندازه موقر و مغرور نبود. فیلیپ چھارم اسپانیا: والسكوئز
; تصویرھایي كھ والسكوئز از كودكان این پادشاه كشیده است بیشتر دقت كنیم، شاید او را مھربانتر بدانیم

در واقع، فیلیپ چھارم مردي . بھ احتمال قوي، او كودكان خود را مثل ما بیش از اندازه دوست میداشت
مثل پدرش آدمي نیمھ مقدس نبود و از غذا و زن . مھربان بود و ھنرمندان، نویسندگان، و زنان را مینواخت

ھ رو بھ انحطاط میرفت، از و نمایش و تابلو و دربار و شكار لذت میبرد و میخواست، حتي در كشوري ك
شاید ھم، چون زندگي را تا آن اندازه دوست میداشت، شعر و درام و نقاشي . زندگي حداكثر استفاده را ببرد

ھنگامي كھ تفریحات . ھاي قبل و بعد از سلطنت وي ترقي كردند و مجسمھسازي در زمان او بیش از دوره
ھموار كردن راه خود بھ سوي بھشت بھ اعمال خوب  او بیش از حد میشدند، بھ دعا میپرداخت و براي

این پادشاه داراي سي و دو فرزند حرامزاده بود كھ از میان آنھا فقط ھشت نفر را بھ . خویش تكیھ میكرد
فیلیپ چھارم، بھ سبب آنكھ وقت كافي براي حكومت نداشت، اختیارات و وظایف خود . فرزندي قبول داشت

  . خصیتھاي سیاسي قرن ھفدھم، یعني كنت اولیوارس، سپردرا بھ یكي از برجستھترین ش

بھ طرزي شگفتانگیز شبیھ زندگي ریشیلو بود، ولي ) كنده د اولیوارس(دوره زندگي دون گاسپار د گوثمان 
، بر سر تفوق بر اروپا، )١۶٢١١۶۴٢(این كنت بزرگ مدت بیست و یك سال . مسیر دیگري داشت

سكوئز، بدون وال. جنگھاي خونیني با آن كاردینال زیرك كرد و ھوش و فراست خود را علیھ او بھ كار برد
ترس و عیبجویي، تصویر اولیوارس را در كمال قدرت او، با آن سبیلھاي سھمگینش كھ بھ شمشیري 

وحشتناك شباھت داشت، و با آن لباسھا و بندھا و زنجیرھا و كلیدھایي كھ حاكي از قدرت اویند، كشیده 
در نتیجھ ھمگي از او روي ; نقایص او عبارتند از غروري امپراطوري، سنگدلي، و عصبانیتي شدید. است

برگرداندند، مگر كساني كھ از عالقھ و كوشش او در راه خدمت بھ اسپانیا، شرافت او در محیطي فاسد، 
، امساك در غذا، سادگي زندگي، و كمك )جز بھ خاطر سرگرمي پادشاه(بیاعتنایي او بھ لذات دنیوي 
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یار میكوشید كھ معایب را برطرف كند، جلو اولیوارس بس. صمیمانھ او بھ ادبیات و ھنر خبر داشتند
رشوھخواري را بگیرد، پولھاي اختالس شده دولت را بھ خزانھ بازگرداند، از مخارج دستگاه سلطنتي 

بكاھد، اقتصاد و حجب و حیا را در لباس و تجھیزات معمول دارد، و حتي مانع از ظلم و شقاوت دستگاه 
از سپیده دم . داري، سیاسي، دیپلماتیك، و جنگي را بھ عھده گرفتوي ھمھ مسئولیتھاي ا. تفتیش افكار شود

بدبختي او در این بود كھ ریشیلیو نیز با ھمان . تا زماني كھ خستگي او را از پاي انداخت كار میكرد
خلوص نیت بتدریج و زیركانھ و بیرحمانھ اساس قدرت خانواده ھاپسبورگ را در اتریش و اسپانیا متزلزل 

ي مقابلھ با این خطر مھلك، اسپانیا احتیاج بھ نگاه داشتن قوا در كاتالونیا، پرتغال، فرانسھ، ناپل، برا. میكرد
  . ھاي والتلین، و ھلند داشت، و مجبور بود در جنگ سي سالھ شركت كند مانتوا، گردنھ

لحاظ، مالیات بر از این . ولي نگاه داشتن قوا مستلزم پول بود، و تھیھ پول بدون مالیات گیري امكان نداشت
گردآورندگان مالیات ھم دو سوم مالیات ; كاال بھ چھارده درصد افزایش یافت و باعث وقفھ در تجارت شد

بدین ترتیب، اولیوارس، با تصمیمي میھنپرستانھ، وضع . را قبل از ارسال آن بھ خزانھ اختالس میكردند
  . اقتصادي اسپانیا را براي حفظ قدرت سیاسي آن خراب كرد

ر اینجا الزم نیست كھ بھ ذكر آن مبارزه خونین بپردازیم، زیرا درباره ارزیابي بشریت چیزي بھ د
این مبارزه بھ منزلھ نوعي زورآزمایي بود و ربطي بھ اصول نداشت و ھر یك از . اطالعات ما نمیافزاید

ان پروتستان در چنانكھ ریشلیو براي سرباز; دو طرف، بھ منظور پیروزي نظامي، مذھب را كنار گذاشت
 ٠٠٠,٣٠٠آلمان، كھ مشغول مبارزه با اتریشیھاي كاتولیك بودند، كمك میفرستاد، و اولیوارس ھر سالھ 

قدرت . دوكا بھ دوك رو آن میداد تا پروتستانھاي فرانسھ را كھ سر بھ شورش برداشتھ بودند تقویت كند
م شكستھ شد، و نیروي زمیني آن بھ وسیلھ بھ وسیلھ ھلندیھا درھ) ١۶٣٩(دریایي اسپانیا در نبرد داونز 

ضمن گرفتاریھاي اسپانیا، پرتغال و . مضمحل گشت) ١۶۴٣(و روكروا ) ١۶۴٢(فرانسویھا در روسیون 
و جمھوري كاتاالن، بھ كمك فرانسھ، مدت نوزده سال با ; )١۶۴٠(كاتالونیا استقالل خود را اعالم داشتند 

مھربان، كھ ضمن مصایب بسیار بھ وزیر خویش اطمینان یافتھ بود،  سرانجام، آن پادشاه. كاستیل نبرد كرد
اولیوارس از مادرید، كھ ساكنانش با او مخالف بودند، گریخت و بھ ). ١۶۴٣(با اكراه او را معزول كرد 

  . تورو، كھ نقطھاي دور دست بود، رفت و در آنجا دو سال بعد در حال جنون درگذشت

مخارج شخصي را تقلیل داد، و . ا مدتي زمام امور را شخصا بھ دست گرفتفیلیپ از این تاریخ بھ بعد ت
ولي علل انحطاط اسپانیا خارج از حوزه درك یا . خود را در كمال خلوص نیت وقف امور دولتي كرد

  . نظارت او بود

نیا اسپا. جنگ ادامھ یافت، مالیاتھا ھمچنان در حال تزاید بودند، و مقدار محصول و جمعیت كمتر میشد
عاجز و ناتوان بود، و از این رو مجبور شد استقالل ھلند را ) ١۶۴٨(ھنگام انعقاد عھدنامھ صلح وستفالي 

رسما تفوق فرانسھ را ) ١۶۵٩(عھدنامھ صلح پیرنھ . تقریبا پس از یك قرن جنگ بیھوده بھ رسمیت بشناسد
پ، بھ نام ایزابل دوبوربون، در میان این مصیبتھا، زن باوفا و صبور فیلی. در اروپا برقرار ساخت

و دو سال بعد تنھا فرزند او، دون بالتاسار كارلوس، كھ والسكوئز تصویر زیبایي از ; )١۶۴۴(درگذشت 
براي پادشاه یك دختر حاللزاده بھ نام ماریا ترسا باقي ماند، كھ او را نیز بھ . او كشیده است، وفات یافت

با یكي از ) ١۶۴٩(ارثي داشتھ باشد، در چھل و چھار سالگي فیلیپ كھ مشتاق بود و. لویي چھاردھم داد
  . خویشان خود بھ نام ماریاناي اتریشي، كھ نامزد بالتاسار شده بود، ازدواج كرد

این زن دو فرزند زایید، یكي فیلیپ پروسپر، كھ در چھار سالگي درگذشت، و دیگري شارل دوم، كارلوس 
كھ از وجود سنگي در كیسھ صفراي خود رنج میكشید، و بر اثر  پادشاه خستھ و فرسوده،.دوم آینده، بود

و از این ) ١۶۶۵(خونریزي ضعیف شده و از دست راھبان جادوگر بھ ستوه آمده بود، دل بر ھالك نھاد 
موضوع خشنود بود كھ وارثي دارد، ولي غافل از آن بود كھ فرزند نیمھ دیوانھاش سراسر اسپانیا را براي 

  . واھد نھادفرانسھ بھ ارث خ
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V-١۶۶٨-١۵۵٧: پرتغال   

این كشور استقالل خود را از دست داد و دوباره آن را : طي این سالھا سھ واقعھ در پرتغال روي داد
  . منظومھ لوزیاد را سرود كاموئشبازیافت، و 

پرتغال نیز مانند اسپانیا لذت توسعھطلبي را درك كرد، مثل آن كشور گرفتار تعصب مذھبي شدید شد، و 
سرعت تكامل مستعمرات آن دولت باعث شد كھ بیشتر افراد . زودتر از اسپانیا در سراشیب انحطاط افتاد

بیروح و نومید محول امور كشاورزي متروك ماند یا بھ غالمان ; دلیر آن از كشور اصلي خود دور شوند
لیسبون پر از كارمندان فاسد، بازرگانان طماع، و رنجبران فقیري شد كھ ھمگي بھ ضرر ; گردد

سباستیان، كھ پادشاھي جوان بود و بر اثر اقدامات یسیوعیھا . امپراطوري یا تجارت خارجي كار میكردند
م، پیشنھاد كرد كھ بھ اتفاق یكدیگر داراي شور و ھیجان مذھبي شده بود، بھ دایي مادر خود، فیلیپ دو

فیلیپ، كھ در جاي دیگر گرفتار بود، این . مراكش را فتح كنند، و ساكنان آنجا را بھ آیین مسیح درآورند
فیلیپ بھ او اخطار كرد . پیشنھاد را نپذیرفت، و سباستیان در صدد برآمد كھ بتنھایي این كار را انجام دھد

و ھنگامي كھ سباستیان در اجراي قصد خود ; بارزھاي كافي نخواھد بودكھ منابع پرتغال براي چنین م
اگر ; اگر او موفق شود، داماد خوبي خواھیم داشت: ((پافشاري كرد، فیلیپ بھ شوراي سلطنتي خود گفت

سباستیان بھ مراكش حملھ كرد، ولي در نبرد )). شكست بخورد، مملكت خوبي بھ دست خواھیم آورد
چون این پادشاه ھرگز ازدواج نكرده و وارثي از خود ). ١۵٧٨(خورد و بھ قتل رسید القصرالكبیر شكست 

ولي ھانري نیز بدون وارث در سال . بھ جاي نگذاشتھ بود، سلطنت بھ عم پدرش كاردینال ھانري رسید
تا آن تاریخ در پرتغال حكومت كرده بود،  ١٣٨۵درگذشت، وبدین ترتیب سلسلھ اویش، كھ از  ١۵٨٠

  . شدمنقرض 

فیلیپ و امانوئل فیلیبر، دوك ساووا، بھ عنوان . این واقعھ فرصتي را پیش آورد كھ فیلیپ در انتظارش بود
. نوادگان مانوئل، پادشاه پرتغال، نزدیكترین وارث تخت و تاج سلطنتي این كشور بھ شمار میآمدند

ن او علم مخالفت برافراشتند، پرتغال فیلیپ را بھ سلطنت برداشت، و بعضي از مدعیا[ مجلس)) ]كورتس((
، بھ عنوان فیلیپ اول ١۵٨١فیلیپ دوم در سال ; فتنھ آنان را فرونشاند. ولي آلوا، كھ سرداري مخوف بود

. پادشاه پرتغال، وارد لیسبون شدو و بھ وسیلھ حسن سلوك و رشوه كوشید كھ دل ملت را بھ دست آورد
شماره . ز نھب و غارت در اطراف شھر بپرھیزندگذشتھ از این، بھ سربازان خود دستور داد كھ ا

سربازاني كھ بھ جرم چنین تخطیھایي بھ دار آویختھ شدند بھ اندازھاي زیاد شد كھ آلوا بیم داشت كھ دچار 
فیلیپ وعده داد كھ سرزمین پرتغال را بھ دست ماموران پرتغالي بسپارد، بھ ھیچ . كمبود طناب شود

تا زماني كھ . ع نكند، و آزادیھا و امتیازات مردم آن كشور را محفوظ بدارداسپانیایي در پرتغال كاري رجو
بدین ترتیب، فیلیپ با سھولتي شگفتانگیز وارث نیروي دریایي و . ھا انجام گرفت وي زنده بود، این وعده

و خطي كھ سابقا پاپ میان متصرفات اسپانیا . مستعمرات پرتغال در افریقا، آسیا، و امریكاي جنوبي شد
پرتغال كشیده بود از بین رفت و در این ھنگام مقتدرترین پادشاه اروپا كھ نیرومندتر ھم شده بود، درصدد 

  . برآمد كھ با حملھ بھ انگلستان خود را نابود كند

در ایامي كھ امپراطوري پرتغال میان اسپانیا و ھلند تقسیم میشد، بزرگترین شاعر پرتغال مشغول ستایش 
كساني كھ : در اینجا باز سدھاي ملیت و زبان مانع میشوند كھ مطلبي را بفھمیم. ورش بوداز پیروزیھاي كش

با تاریخ پرتغال آشنا نیستند و معني و موسیقي زبان پرتغالي را درك نمیكنند چگونھ میتوانند درباره آثار 
. اي آن شركت كردلویش د كاموئش داوري كنند كاموئش، پیش از آنكھ داستان خود را بنویسد، در ماجراھ

مادربزرگش از خویشان واسكودوگاما بود كھ قھرمان . یكي از نیاكانش مانند خود او سرباز و شاعر بود
پدرش، كھ ناخدایي فقیر بود، در نزدیكي گوا دچار طوفان شد و اندكي پیش از تولد لویش، در . لوزیاد است

دانشگاه بھ تحصیل پرداختھ باشد، زیرا در احتمال دارد كھ آن جوان در . لیسبون یا كویمبرا درگذشت
داستان عاشقانھ خود او در . اشعارش انعكاسھایي از اشعار كاتولوس، ویرژیل، ھوراس، واووید وجود دارد

و از ; داشت)) صورتي بھ سفیدي برف و مویي بھ درخشندگي طال((زن زیبایي را دید كھ ; كلیسا آغاز شد
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شاید بعضي از ابیات او باعث رنجش دربار شده باشند، زیرا او را بھ  .آن لحظھ بھ بعد بھ شاعري پرداخت
باعث افزایش ((دھكدھاي در كنار رود تاگوس تبعید كردند، و او در آنجا بھ فكر ساختن حماسھاي افتاد كھ 
دولت، كھ قدر )). عظمت پرتغال شود و حس حسادت ازمیر را، با وجود آنكھ زادگاه ھومر است، برانگیزد

و او ; ا نمیدانست، تبعیدش كرد، و بھ عبارت دیگر وي را جھت انجام دادن خدمت نظام بھ سبتھ فرستاداو ر
پس از مراجعت بھ لیسبون، بھ طرفداري . در آنجا در جنگ یا زد و خوردي یك چشم خود را از دست داد

ھرا ھنگامي كھ چند تن از دوستان در نزاعي شركت جست و مدت ھشت ماه را در زندان گذرانید، و ظا
، در بیست و نھ سالگي، بھ عنوان ١۵۵٣مارس  ٢۶در . آزاد شد، قول داد در خارج از كشور خدمت كند

  . سربازي ساده سوار كشتي فراندھي آلوارش كابرال شد و بھ سوي ھند حركت كرد

در . دكاموئش دشواري شبھاي مرطوب را ضمن سفر ششماھھ خود با ساختن دو قسمت از لوزیاد تحمل كر
وي در جنگھاي بسیاري در ساحل ماالبار، سواحل . رسید) سدوم پرتغال در ھند(سپتامبر كشتي او بھ گوا 

در این جنگھا، بنا بھ شرح ; شركت جست) سدوم پرتغال در چین(عربستان، مومباسا، ھند شرقي، و ماكائو 
)) الفزن((فورتس یعني دوستانش او را ترینكا. خود، شمشیري در دست و قلمي در دست دیگر داشت

در ماكائو غاري وجود دارد كھ ھنوز بھ نام محلي . مینامیدند، ظاھرا از شمشیر او بیش از قلمش میترسیدند
داستان مشكوكي درباره او در دست است كھ . است كھ كاموئش در آنجا قسمتي از اشعار خود را نگاشت

در داستان دیگري گفتھ . ر از ماكائو بازگرداندندطبق آن او را، بھ علتي كھ معلوم نیست، در غل و زنجی
در حالیكھ اثر ) بدون غل و زنجیر(میشود كھ چگونھ كشتي او در سواحل كامبوج غرق شد، و لویش 

ولي در آن واقعھ محبوبھ چیني خود . حماسي خود را بھ دندان گرفتھ بود، شناكنان خود را بھ ساحل رسانید
بعد از . ھا سرگشتگي، عاقبت بھ گوا رسید، و پس از چندي بھ زندان افتاد وي پس از ماه. را از دست داد

نایبالسلطنھ، كھ نسبت بھ او نظر خوبي . رھایي از زندان، این بار بھ سبب مقروض بودن، محبوس شد
ھاي مختلفي را بھ  داشت، او را رھا كرد، و شاعر تا مدت كوتاھي توانست از زندگي بھرھمند شود و رفیقھ

پولي قرض گرفت و بھ سوي پرتغال عزیمت  ١۵۶٧در سال . برگزیند كھ ھر كدام بھ رنگي بودند دوستي
بعضي از یاران او قرضش را . ولي پولش در موزامبیك تمام شد، و در آنجا مدت دو سال درنگ كرد. كرد

باستیان، پادشاه س. تنھا دارایي او قلم او بود. پرداختند، كرایھ او را دادند، و بھ پرتغال بازش آوردند
، و بعد از آن )١۵٧٢(پرتغال، مستمري مختصري براي او تعیین كرد، و شعرش سرانجام بھ چاپ رسید 

در لیسبون درگذشت، و با سایر  ١۵٨٠كاموئش در . مدت ھشت سال زندگي آرام و خسیسانھاي داشت
را كھ روز تولد اوست جشن پرتغالیھا دھم ژوئن . قربانیان طاعون در گورستان عمومي بھ خاك سپرده شد

كاموئش كلمھ . ست، حماسھ ملي خود میشمارند)) پرتغالیھا((میگیرند و اوس لوریاداس را، كھ بھ معني 
  . لوزیا را از نامي رومي گرفتھ است كھ بھ قسمت باختري اسپانیا یعني لوسیتانیا اطالق میشود

كو دو گاما از پرتغال و دماغھ امید نیك تا ھند این داستان پیچیده و درھم درباره سفر دریایي تاریخي واس
كاموئش، پس از استمداد از سباستیان و پریان كنار رود تاگوس، ما را با كشتیھاي ). ١۴٩٧١۴٩٩(است 

واسكو دو گاما تا ساحل خاوري افریقا میبرد، و چون وي تقلید از ھومر و ویرژیل را وظیفھ خود 
میدھد كھ مشغول بحث در این مطلبند كھ آیا بھ كشتیھاي مذكور اجازه میدانست، انجمني از خدایان را شرح 

باكوس راي مخالف میدھد و اعراب موزامبیك را بر آن میدارد كھ بھ . رسیدن بھ ھند بدھند یا نھ
ونوس بھ نفع ملوانان از . پرتغالیھایي كھ براي ذخیره كردن آب آشامیدني از كشتي پیاده میشوند حملھ كنند

كشتیھا در . حملھ میشود و مركوریوس بھ واسكو دو گاما دستور میدھد كھ پیش برود; ستمداد میكندیوپیتر ا
پادشاه بومي، طبق نقشھ كاموئش، از واسكو دو گاما . ساحل كنیا میایستند و مورد پذیرایي قرار میگیرند
را بیان میكند و داستان دریاساالر بتفصیل این موضوع . خواھش میكند كھ تاریخ پرتغال را براي او بگوید

را، كھ در آن پرتغالیھا آزادي خود ) ١٣٨۵(را شرح میدھد و نبرد مھم آلژو بروتا  كاستروغمانگیز اینس د 
ضمن آنكھ . را از اسپانیاییھا باز گرفتند، براي او میگوید و سپس بھ شرح عزیمت خود از لیسبون میپردازد

زند، و كاموئش، آرگونوتھاي جدید از اقیانوس ھند عبور میكنند، باكوس و نپتون طوفاني علیھ آنھا برمیانگی
كھ خود شاھد طوفاني نظیر آن بوده است، بھ شرح مھیج و جالبي میپردازد ونوس امواج را آرام میكند، و 

  . كشتیھا در كمال پیروزي بھ كالیكوت میرسند
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ونوس و پسرش كوپیدو ضیافتي بھ افتخار كاركنان خستھ كشتي میدھند، و بھ فرمان ونوس، حوریھا از 
میزھاي قصر را با شیریني و گل میپوشانند، و ملوانان را با خوردني و آشامیدني و عشق . دریا برمیخیزند

  . تسلي میدھند

! چھ نوازش شیریني! چھ صداي شكایات دلنشیني برمیخاست! ھاي قحطیزدھاي در جنگل بودند چھ بوسھ
  . چھ حال خشمگین و محجوبي كھ در آن عیش و نشاط بھ طرزي دلپذیر تغییر مییافت

  . بامداد تا نیمروز، آن لذات را ادامھ دادند از

و در این میانھ ونوس را شور ھیجاني گرفت، كھ مردھا، بھ جاي آنكھ آن را تقبیح كنند، از آن لذت 
  . میبردند

  . و در عوض كسي را كھ از آن لذت نمیبرد، تقبیح میكردند

ن مطلب با تكگاني مباینت دارد، بھ ما كاموئش از بیم آنكھ مبادا بعضي از پرتغالیھا شكایت كنند كھ ای
ھمان شرافتند كھ در نتیجھ آن زندگي بھ ((اطمینان میدھد كھ آن قضیھ كامال مجازي بوده است، و حوریھا 

در ھر صورت، ملوانان بھ طور مجازي افتان و خیزان بھ كشتي )). صورتي عالي و مھذب درمیآید
كاموئش در پایان داستان از پادشاه تقاضا . بون ادامھ میدھندبازمیگردند و كشتیھا راه خود را بھ طرف لیس

  . میكند كھ ھمھ جا قدر شایستگي را بداند، و مخصوصا بھ این شعر میھنپرستانھ بذل توجھ بفرماید

حتي یك نفر خارجي نیز میتواند، از خالل عبارات این ترجمھ، موسیقي خفیف و وجد و حال عاشقانھ آن 
ي سرباز را كھ نھاد پرشور و تاریخ پرماجراي پرتغالیھا را در آن روزگار شعر، و خون گرم شاعر

[ تاسو]میگویند تاسو گفتھ بود كھ كاموئش تنھا معاصري است كھ وي . توسعھ طلبي شرح میدھد، دریابد
دازه از لوپھ د وگا ھنگامي كھ اسپانیاییھا و پرتغالیھا تا این ان. نمیتواند با اطمینان خاطر با او برابري كند

در لیسبون زیبا، در گوآ (امروزه ھر جا بھ زبان پرتغالي سخن گفتھ میشود )) لوزیاد. ((یكدیگر دور نبودند
  . این شعر بھ منزلھ وسیلھ وحدت و پرچم غرور و امید است) و ماكائوي فاسد، در برزیل مترقي و سرزنده

ف درآورده است، تقریبا بھ عنوان آخرین میگویند كاموئش پس از آنكھ شنید كھ فیلیپ پرتغال را بھ تصر
تا زماني كھ فیلیپ زنده بود، )). من میھن خود را آنچنان دوست داشتم كھ با آن میمیرم: ((كلمات خود گفت

اسپانیا قسمت اعظم عواید . ھاي او را انجام ندادند آن كشور گرفتار نسبتا ترقي كرد، ولي جانشینانش وعده
را بھ خود اختصاص داد و انگلیسیھا و ھلندیھا، كھ با اسپانیا در جنگ بودند، مستعمرات و تجارت پرتغال 

اسپانیاییھا، مقامات . متصرفات، بازارھا، كشتیھاي پرتغال، و ھمچنین اسپانیا را تصرف یا غارت كردند
افكار دستگاه تفتیش . و روحانیان اسپانیا بھ مناصب روحاني پرتغالي رسیدند. پرتغالي را بھ دست آوردند

  . لطف ادبیات و اندیشھ پرتغالیھا را از میان برد

بھ ھمان اندازه كھ ثروت ملي تقلیل مییافت، نارضایي مردم باال میگرفت، تا اینكھ اشراف و روحانیان آن 
میھنپرستان پرتغال، كھ بر اثر اقدامات انگلیسیھا و ریشلیو تشویق . ملت خشمگین را بھ شورش وا داشتند

فرانسھ و ھلند كشتیھایي براي حفاظت ). ١۶۴٠(ان، دوك براگانزا، را بھ پادشاھي برداشتند شده بودند، ژ
آنھا بھ تاگوس فرستادند، و فرانسھ متعھد شد تا وقتي كھ استقالل پرتغال بھ رسمیت شناختھ نشده است، با 

تقریبا ھیچ لشكر و پولي اسپانیا بھ اندازھاي در جنگ با خارجیان بھ ستوه آمده بود كھ . اسپانیا صلح نكند
ولي ھنگامي كھ گرفتاریھاي دیگر از میان رفت، دو . نداشت كھ بتواند شورش ھمسایھ خود را فرو نشاند

پرتغال بیش از ). ١۶۶١(لشكر، كھ مجموع آن بھ سي و پنج ھزار نفر میرسید، علیھ حكومت جدید فرستاد 
م، پادشاه انگلستان در ازاي ازدواج با كاترین ولي چارلز دو; سیزده ھزار سرباز نمیتوانست تھیھ كند

براگانزایي، جھیز بھتر او، و انعقاد عھدنامھاي پرسود بھ منظور تجارت آزاد با بندرھاي پرتغال، در ھمھ 
مھاجمان . ھا، قوایي تحت رھبري فریدریش شومبرگ، كھ سرداري دلیر بود، بھ پرتغال فرستاد قاره
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و اسپانیا، كھ فرسوده شده بود، ; شكست خوردند) ١۶۶۵(مونتس كالروس و ) ١۶۶٣(اسپانیایي در اوورا 
  . استقالل پرتغال را بھ رسمیت شناخت ١۶۶٨در سال 

  فصل یازدھم

  

  عصر طالیي ادبیات اسپانیا 

١۵۵۶ -١۶۶۵   

I  -قرن طالیي  

ھاي عالیقدري كھ امروزه در اسپانیا زندگي میكنند  تعداد نابغھ: ((چنین نوشت ١۵٨۴سروانتس در سال 
شاید او تنھا كسي بود كھ میدانست خود بزرگترین آن نوابغ است، ولي ھنوز دون كیشوت )). بسیار است

  . عظمت خود بوددر كمال شكوه و ) ١۵۶٠١۶۶٠)) (قرن طالیي((در آن زمان . را ننوشتھ بود) ١۶٠۴(

علت پیدایش این نھضت فرھنگي و ظھور این ستارگان درخشان ادبیات و ھنر چھ بود پیروزیھاي سیاسي، 
اقتصادي، و مذھبي اسپانیا، از قبیل فتح و استعمار امریكاي شمالي و جنوبي، قدرت و منافع اسپانیا در 

و بر تركان عثماني در نبرد دریایي لپانتو، شاید در  ایتالیا، ھلند، پرتغال و ھند، غلبھ بر مسلمانان در اسپانیا
ما، كھ امروزه گرفتار بحرانھاي روحي اسپانیا نیستیم، بدشواري میتوانیم بفھمیم كھ . این مورد تاثیر داشت

چگونھ خطرھا و موفقیتھاي آن سالھاي ھیجانانگیز مذھب كاتولیك را تقویت كردند و موجب شدند تا بیشتر 
بھ ھمان اندازه كھ از نژاد خود بھ خویش میبالیدند، از پیروي مذھب كاتولیك در خود احساس اسپانیاییھا، 

جلوگیري از آزادي مطبوعات و تشكیل دستگاه تفتیش افكار، كھ بھ نظر ما ممكن . غرور و افتخار كنند
لي علیھ است باعث اختناق شده باشد، در نظر مردم اسپانیا بھ منزلھ اقدامات جنگي در راه وحدت م

مسلمانان بود، و ذھن اسپانیاییھا، كھ نمیتوانست از آیین مقدس عدول كند، در آن فضاي محدود بھ مرتبھاي 
  . عالي در داستانسرایي، شعر، درام، معماري، مجسمھسازي، و نقاشي رسید

تصاد، و اما آن دوره عصر دانشمندان باوجدان و تاریخنویسان جسور بود، و آثاري نیز درباره حقوق، اق
ھلم، كھ مردي دانشمند بود، . جغرافیا نوشتھ شد، و مطالعاتي راجع بھ ادبیات كالسیك و مشرق انجام گرفت

بھ طور )). علم در دوره سلطنت فیلیپ دوم بیش از عصر الیزابت پیشرفت كرده است((عقیده داشت كھ 
دانشجویان فقیر و غني بھ طور مساوي  .مسلم، تعلیم و تربیت در اسپانیا بیش از انگلستان توسعھ یافتھ بود

ھایي كھ از  در این دوره بیست دانشگاه جدید بھ دانشگاه. ھاي متعدد اسپانیا شوند میتوانستند وارد دانشگاه
  . قدیم شھرت داشتند افزوده شد

كسي كھ ادیب نبود، نمیتوانست خود را . دانشجو داشت ۵٨۵٠، ساالمانكا بھ تنھایي ١۵۵١در سال 
پادشاھان، وزیران، اشراف، و نخست كشیشھا بھ دانشوران، شاعران، . اصیل بشمارد)) لروكابا((

كلیسا، بھ : اما در این نھضت عواملي منفي نیز وجود داشت. ھنرمندان، و موسیقیدانھا صلھ میدادند
ان ھا و حفظ اذھ اصطالح تازیانھ بھ دست، مواظب معلمان بود، و فیلیپ دوم، براي پر كردن دانشگاه

ھاي  اسپانیاییھا از عقاید مذھبي تازه، بھ دانشجویان اجازه نمیداد كھ بھ ھیچ دانشگاه خارجي جز دانشگاه
پس از قرن طالیي، این انزواي عقالني اسپانیا در عقیم شدن فرھنگ آن . بولوني، رم، و كویمبرا بروند

  . كشور بیتاثیر نبود
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یكي از آنھا، بھ نام گرائیان، كھ رئیس مدرسھاي یسوعي . در این دوره دو كشیش یسوعي مشھور میزیستند
نگاشت، و در آن از غرق كشتي ) كتاب نقد(كتابي در سھ جلد، تحت عنوان ال كریتیكن . در تاراگونا بود

آیا این موضوع (یكي از محترمان اسپانیا در سواحل سنت ھلن، تربیت آدمي وحشي كھ در آنجا یافت 
مسافرتھاي آن دو در جھان، و انتقاد جالب آنھا از تمدن ) ون كروزوئھ باشدمیتواند منبعي براي روبنس

بدبیني آنھا و تنفرشان از زن موجب خشنودي شوپنھاور شد و او آن اثر را . اروپایي سخن بھ میان آورد
ه یكي از دوستان گرائیان سیصد بند از این كتاب را انتخاب كرد. دانست)) یكي از بھترین كتابھاي جھان((

شوپنھاور . بدین ترتیب، براي گرائیان وجھھ و شھرتي بینالمللي فراھم ساخت. و آن را بھ چاپ رسانیده بود
ھاي حكیمانھ  ھایي چند از گفتھ در اینجا نمونھ. نیز یكي از كساني بود كھ آن كتاب را بھ آلماني ترجمھ كرد

  : گرائیان را ذكر میكنیم

برتري ھمیشھ منفور بوده است، و ھنگامي كھ برتر از . ... سعي كن استاد را تحتالشعاع خود قرار ندھي 
ھمھاي، بیشتر منفوري، ھمان گونھ كھ زیبایي خود را با جامھ معمولي میپوشاني، صفات خوب خود را با 

  . كمي دقت مستور دار

در صورتي كھ آنچھ عالي است بدون سعي و . آنچھ نھ خوب است و نھ بد با سعي و كوشش بھتر میشود
  . كوشش بھ جایي نمیرسد

  . در نظر ھوشمندان ھر امري اتفاقي نیست. براي رسیدن بھ خوشبختي قواعدي وجود دارد

و مثل این  .میسنجندبعضي از مردم كتاب را با زانوي خود . ... بلكھ در كیفیت است. كمال در كمیت نیست
فكر كن، و ماننداكثر مردم سخن  مردممانند عده كمي از  .استاست كھ كتاب براي ورزش بازو نوشتھ شده 

و ھنگامي كھ بھ خود . بگذار مرد عاقل در خاموشي پناه گزیند. ... حقیقت براي عده معدودي است. ... بگو
  . م باشداجازه سخن گفتن میدھد، بگذار در پناه ایجاز و مفھو

. ... حقیقت را باید بتدریج بر زبان آري. امتناع نباید ھرگز صریح باشد. ... بدان چگونھ جواب رد بدھي
  . براي جبران اثر امتناع، از ادب استفاده كن

  . رشد یا عدم رشد افراد را با درجھ دیرباوري یا زودباوري آنھا میتوان تشخیص داد

  . اقي است، ولي پس گرفتن آن ھرگز امكان نداردبراي افزودن كلمھاي ھمیشھ فرصت ب

فیلیپ دوم در سیمانكاس . تاریخنویسان اسپانیایي در این دوره بھتر از تاریخنویسان سایر كشورھا بودند
وقایعنگاران و تاریخنویسان : مجموعھ عظیمي از اوراق رسمي و سایر سندھا گردآورد و در این باره گفت

نداشتند لذا براي رفع این نقیصھ، الزم بھ نظر آمد كھ ھمھ مداركي را كھ درباره امور كشور اطالعي 
از آن زمان تا كنون، بایگاني بھ منزلھ )). ممكن است مورد استفاده قرار گیرد در جایي گرد آوریم

خرونیمو د ثوریتا براي تھیھ وقایع كشور آراگون از ھزاران سند . گنجینھاي براي تاریخنویسان بوده است
  . ي این بایگاني استفاده كرد و در اروپا بھ عنوان نویسندھاي دقیق مشھور شدرسم

. فرزند نامشروع كشیشي بود. خوان د ماریانا، بزرگترین تاریخنویس اسپانیایي، كھ در تاالوار بھ دنیا آمد
یھا، یسوع. در كودكي مدتي سرگردان بود و در نتیجھ سختي و فقر شدید بھ اصطالح چشم و گوشش باز شد

ھنگامي كھ ماریانا بھ بیست و . كھ ھمیشھ استعداد افراد را زود تشخیص میدادند، او را خوب تربیت كردند
چھار سالگي رسید، براي تدریس بھ رم، سپس بھ سیسیل، واز آنجا بھ پاریس فرستاده شد و در شھر اخیر 

اما او . ید جمعي كثیر قرار گرفتكھ مورد توجھ شد. ھایي درباره قدیس توماس آكویناس ایراد كرد خطابھ
بھ او اجازه دادند كھ بھ منزلي متعلق بھ فرقھ خویش ) ١۵٧۴(در آنجا بیمار شد، و در سي و ھفت سالگي 

وي ضمن چھل و نھ سال باقي عمر خود، بندرت از این منزل خارج شد و در این . واقع در تولدو برود
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باعث خشم عده كثیري در كشورھاي ) كھ بعد خواھیم دیدچنان(مدت رساالت مھمي نگاشت كھ یكي از آنھا 
در رسالھ دیگري كھ تحت عنوان در مسكوكات مملكت نوشت، بھ پایین آوردن ارزش پول، كھ . مختلف شد

ھمچنین رسالھ دیگري تحت عنوان اشتباھاتي در . توسط دوك لرما صورت گرفتھ بود، دلیرانھ حملھ كرد
ماریانا مساعي عمده اواخر عمر خود . ولي آن را چاپ نكرد. یر درآورداداره فرقھ یسوعي بھ رشتھ تحر

ھاي اروپا از چگونگي ارتقاي اسپانیا بھ  را صرف نوشتن تاریخ اسپانیا كرد و، براي آنكھ تحصیلكرده
سپس، بھ اصرار كاردینال بمبو، آن را بھ لھجھ . عظمت آگاه شوند، آن اثر را بھ زبان التیني نوشت

آورد، و این خود بھ منزلھ بزرگترین اقدام در نگارش تاریخ اسپانیا بھ شمار میرود، زیرا كاستیلي در
مطالب این كتاب بھ سبكي زیبا و دلنشین و روش تحریر شده است، توصیفات آن استادانھ است، و 

عنگاري این اثر، كھ بھ منزلھ تركیبي از وقای((; موضوعات آن با صراحت و امانتي بیباكانھ نقل شده است
  )). ھنرمندانھ و تاریخنویسي موقرانھ است، بھترین تاریخي بھ شمار میرود كھ تاكنون نوشتھ شده است

ھمانگونھ كھ وقایعنگاري، بھ سبك گذشتھ، تدریجا بھ صورت تاریخ درآمد و جزو ادبیات و فلسفھ شد، 
ي شباني بیرون آمد و بھ قصھپردازي نیز در اسپانیا در آن عصر از صورت داستانھاي عاشقانھ قھرمان

داستانھاي عاشقانھ قھرماني ھنوز بھ وفور وجود داشت و ھمھ . صورت رمان سریعا بھ مقامي شامخ رسید
شاید خواندن این داستانھا براي بعضي از . مردم اسپانیا از قدیسھ ترسا گرفتھ تا سروانتس آنھا را میخواندند

زیرا مطلب عمده این داستانھا درباره . انیا بھ شمار میرفتمردم بھ منزلھ فراري از رسوم خشك مذھبي اسپ
ھاي  عشق بود و اخالص و سرسپردگي شھسواران، نھ بھ خاطر حضرت مریم بلكھ بھ خاطر معشوقھ

ھا حاضر بودند بھ جنگ بپردازند یا  شھسواران براي حفاظت یا تملك این معشوقھ. واقعي یا خیالي آنھا
ولي در ایامي كھ سروانتس مشغول نوشتن بود، محبوبیت این . ض كنندقوانین مذھبي و كشوري را نق

)) كورتس((مونتني و خوان لویس ویوس آنھا را مدتي پیش مسخره كرده بودند، و . داستانھا تقلیل یافت
كاستیل شكایت كرده بود از اینكھ داستانھاي عاشقانھ بھ پسران و دختران و دیگران زیان میرسانند، و جمع 

  . در نتیجھ خواندن آنھا از آموزه حقیقي مسیحیت منحرف میشوندكثیري 

، مولفي گمنام كتابي تحت عنوان ١۵۵٣در سال . تكامل دیگري كھ صورت گرفت باعث ارتقاي رمان شد
ین رمان بھ سبك پیكارسك بود و شخص فرومایھ و شوخ و شنگي را بھ نگاشت كھ نخست تورمسالثاریلیو د 

در . صورت قھرماني درآورده بود كھ فقر خود را با عصیان و عصیان خود را با بذلھگویي جبران میكرد
پنج سال . ماتئو آلمان رمان شیریني تحت عنوان زندگي و كارھاي گوثمان د آفاراچھ انتشار داد ١۵۵٩سال 

تس این دو موضوع، یعني آرزوي شھسوار شدن و ھوش طیبتآمیز افراد عادي، را در ھم بعد، سروان
  . آمیخت و از آنھا در نوشتن مشھورترین و بھترین رمانھا، یعني دون كیشوت، استفاده كرد

II -١۶١۶- ١۵۴٧: سروانتس   

; م ھمان شخص مینامیدنداو را بھ اس. طبق رسم اسپانیاییھا، اگر كودكي در روز ذكران قدیسي بھ دنیا میآمد
، میگل د سروانتس نام ١۵۴٧اكتبر  ٩بدین ترتیب، آفریننده دون كیشوت و سانچو پانثا را در آلكاال در 

  . نھادند

بعد خود او و شاید پدرش نام ساودرا را بھ اسم او افزود، و آن نام خانوادھاي كاستیلي بود كھ اجداد گالیسي 
پدرش پزشكي بدون جواز . كدیگر در قرن پانزدھم ازدواج كرده بودنداو برخود نھاده، و اعضاي آن بای

  بود، اندكي 
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ثقل سامعھ داشت، تھیدست بود، و از شھري بھ شھري میرفت، استخوانھاي از جا در رفتھ را جا 
شاید در این رفت و آمد بود كھ میگل كوچك ھمراه پدر بھ . میانداخت، و زخمھاي جزئي را معالجھ میكرد

در شھري بھ  از تربیت كودك اطالعي در دست نیست، و اگر چھ. والیاذولیذ، مادرید، و سویل حركت كرد
دنیا آمده بود كھ دانشگاھي داشت، ظاھرا بھ مدرسھ نرفت و بدین ترتیب ادبیات كالسیك دست و پاي او را 

  . ھا فراگیرد نبست، و او مجبور شد اطالعات خود را درباره زندگي از زنده

ست كھ در سال نخستین اطالعي كھ بعد از یادداشت مربوط بھ غسل تعمید او در دست داریم در این باره ا
شاگرد عزیز و محبوب ((مدرسھاي در مادرید كتابي منتشر ساخت كھ شامل شش قطعھ شعر از  ١۵۶٩

در سپتامیر ھمان سال، شخصي بھ نام میگل د تربانتس را بھ سبب مبارزه تن بھ تن از . سروانتس بود)) ما
اما . دد، دست راست او را قطع كننداسپانیا تبعید كردند، و مقرر شد كھ اگر پیش از انقضاي ده سال بازگر

در . خبر داریم كھ در دسامبر، میگل ما در خانواده یكي از روحانیان عالي رتبھ دررم مشغول خدمت بود
، ھمان میگل، كھ شاید مانند كاموئش خدمت نظام را براي اجتناب از زندان اختیار ١۵٧١سپتامبر  ١۶

ھنگامي كھ آن كشتیھا با . بھ ناوگان دون خوان اتریش شدكرد، از مسینا وارد یكي از كشتیھاي متعلق 
ولي چون اصرار . تركان عثماني در لپانتو مقابل شدند، سروانتس با حال تب در انبار كشتي بستري بود

در . داشت كھ وظیفھ خود را انجام دھد، او را در دقایقي كھ كنار كشتي بود فرمانده دوازده سرباز كردند
در راه عظمت دست ((و مجروح و دست چپش براي ھمیشھ ناقص شد و بھ قول خودش این نبرد، سینھ ا

دوكا براي او  ٨٢آنگاه او را بھ بیمارستاني در مسینا فرستادند، و دولت اسپانیا نیز . از كار افتاد)) راست
بھ سرانجام . پس از آن در عملیات نظامي دیگري در ناوارن، تونس، و گولتا شركت جست. ارسال داشت

او اجازه دادند كھ بھ اسپانیا بازگردد، ولي در بازگشت، او و برادرش بھ دست دزدان دریایي گرفتار آمدند 
ھایي كھ وي از دون خوان اتریشي  نامھ). ١۵٧۵سپتامبر  ٢۶(و در الجزایر بھ صورت برده فروختھ شدند 
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است، و از این رو براي آزاد و دیگران داشت اسیركنندگان او را متقاعد ساخت كھ میگل مردي متشخص 
بھ دیار خویش فرستادند،  ١۵٧٧كردنش مبلغ زیادي از او مطالبھ كردند و، با آنكھ برادرش را در سال 

  . میگل را مدت پنج سال در اسارت نگاه داشتند

 روزي. وي بسیار كوشید كھ از بردگي بگریزد، ولي ھر بار گرفتار میشد و بھ تنبیھ سختتري گرفتار میآمد
اگر بتواند این اسپانیایي را در زندان نگاه دارد، سرمایھ و غالمان و ((حاكم محل اظھار داشت كھ 

 ١٩ر عاقبت د. از جھیز خود بھ ھمان منظور چشم پوشیدند)). ماندكشتیھاي او از خطر محفوظ خواھند 
  . میگل آزاد شد و، پس از سفري پرمشقت، بھ خانواده خود در مادرید پیوست ١۵٨٠سپتامبر 

قرایني در دست است . میگل، كھ فقیر و ناقص عضو شده بود، راھي جز ورود مجدد بھ خدمت نظام نمیدید
سال از او  سروانتس عاشق زني شد كھ ھجده. كھ نشان میدھند، وي در پرتغال و جزایر آسور خدمت كرد

و چون بر اثر عشق و فقر بھ ھیجان آمده بود، داستان شباني عاشقانھاي ; جوانتر بود و نام بلندباالیي داشت
در این وقت آن زن با او ازدواج كرد . رئال فروخت ١٣٣۶بھ نام گاالتئا نگاشت و آن را بھ مبلغ 

وقھ بیوفایش بھ دنیا آمده بود، بھ او ، و سروانتس دختر نامشروع خود را، كھ سال گذشتھ از معش)١۵٨۴(
  . سپرد و از او خواست كھ آن دختر را مثل دختر خود تربیت كند

زنش كاتالینا كودكي نیاورد، و اگر چھ گاه گاه سروانتس را بھ سبب فقر و مسكنتش سرزنش میكرد، ظاھرا 
نسبت بھ او وفادار ماند، و پس از مرگ وي چند سالي زنده بود و در بستر بیماري وصیت كرد كھ اورا 

  . كنار شوھرش بھ خاك بسپارند

نھاي این داستان، جز در مورد شعر گفتن، بسیار فصیح چوپا. گاالتئا عواید دیگر براي سروانتس نداشت
اگر چھ سروانتس در نظر داشت بقیھ آن را نیز بنویسد و تا آخر عمر آن را شاھكار خود میپنداشت، ; بودند

مدت بیست و پنج سال بھ نوشتن نمایشنامھ مشغول بود و در حدود . ھرگز وقت و حال این كار را نیافت
ھمگي، بدون آنكھ با ((ود او آنھا را عالي میدانست، و بھ ما اطمینان میدھد كھ خ. سي نمایشنامھ نوشت

  )). مواجھ شوند، نشان داده شدند خیارپرتاب 

سروانتس بھ . فعي براي نویسنده حاصل نكرداما ھیچ كدام از آنھا زیاد مورد توجھ مردم قرار نگرفت و منا
شغلي معمولي در كارپردازي ارتش و نیروي دریایي قناعت كرد، زن و فرزند را بھ جاي نھاد، خود بھ 

چندین شھر سفر كرد، و در تھیھ آذوقھ براي جھازات شكستناپذیر كھ براي جنگ با انگلستان آماده میشدند 
مدتي بعد، بھ سبب . منصوب شد) غرناطھ(لدار مالیات در گرانادا بھ عنوان تحصی ١۵٩۴در سال . كوشید

اختالفي كھ در حسابش دیده شد، در سویل بھ زندان افتاد و پس از سھ ماه از آنجا بیرون آمد، ولي از 
چندین سال در سویل در فقر و گمنامي زیست و سعي كرد با قلم ناني بھ دست . خدمات دولتي محروم شد

میگویند در اینجا بود كھ . كھ در اسپانیا آواره میگشت، دوباره در آرگاماسیال دستگیر شد در ایامي. آورد
پس از بازگشت بھ مادرید این كتاب را، كھ . وي بھ نوشتن یكي از شیرینترین كتابھاي جھان پرداخت

. دیم داشتعنوان آن زندگي و ماجراھاي دون كیشوت د ال مانچاي نامدار بود، بھ فرانثیسكو د روبلس تق
انتشار یافت، و سرانجام سروانتس، پس از پنجاه و ھشت سال مبارزه، شاھد  ١۶٠۵كتاب مذكور در 

. ھمھ كس، بھ استثناي منتقدان، این كتاب را شاھكار مطایبھ و فلسفھ دانستند. پیروزي را در آغوش گرفت
. خود در مادرید ایستاده بوداز فیلیپ سوم داستاني بدین مضمون نقل كردھاند كھ روزي در بالكن قصر 

ناگھان چشمش بھ دانشجویي افتاد كھ در آن سوي رودخانھ مانثانارس قدم میزد و كتابي میخواند، ولي 
ھرچند یك بار مطالعھ را قطع میكرد و با كف دست بھ پیشاني خود مینواخت و اظھار نشاط و شعف بیپایان 

  )). یا دیوانھ است یا دون كیشوت میخواند آن دانشجو،: ((پادشاه در این ھنگام گفت. میكرد

طرح داستان بسیار ماھرانھ . در این كتاب ھشتصد صفحھاي، مانند ھر شاھكار دیگر، نقایصي وجود دارد
نقشھاي . ھاي نامربوط آورده شده است نیست، بلكھ مشتمل بر وقایعي ضمني است كھ در آنھا نیز قصھ

د و عنان اسب خود پیوستھ راه میپیمو((اصلي در آن وجود ندارد و بیشباھت بھ خود دون كیشوت نیست كھ 
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بعضي از مطالب داستان اصلي بدون نتیجھ میمانند یا سر )). را رھا كرده بود تا ھرجا كھ میخواھد برود
گاھگاھي نیز این داستان نشاطانگیز . در گم میشوند، مانند گم شدن خر سانچوپانثا و پیدا شدن بیعلت آن

شم میخورد، بیان مطلب بھ صورتي ناھنجار مالآلور میشود، از لحاظ دستوري اشتباھاتي در آن بھ چ
ولي چھ اشكالي دارد ھرچھ . درمیآید، و جغرافیدانھا در شرح بعضي از نقاط جغرافیایي آن در میمانند

بیشتر این داستان را میخوانیم و بر اثر كششي مطبوع در مطالب بیمعني یا با معني آن سیر میكنیم، بیشتر 
چگونھ توانستھ است، در میان آن ھمھ رنج و عذاب، منظرھاي زیبا از دچار شگفتي میشویم كھ سروانتس 

. واقعیت و مطایبھ بیافریند و دو قطب متضاد طبیعت بشري را بھ طرزي روشن در برابر یكدیگر بگذارد
سبك داستان ھمان است كھ ھر قصھ درازي باید داشتھ باشد، یعني سیالب خستھكنندھاي از عبارات فصیح 

او : ((ویباري روشن و روان است كھ گاھگاه بر اثر جملھاي زیبا میدرخشد، نظیر این جملھنیست، بلكھ ج
نیروي واقعھ آفریني تا پایان كتاب ادامھ دارد و منبع مثلھاي سانچو بھ )). چھرھاي مانند خوشبختي داشت

این اثر، كھ بھ قول در . پایان نمیرسد و آخرین مطایبھ یا جذبھ كتاب مانند نخستین مطایبھ و جذبھ آن است
است، زندگي و مردم )) موقرترین، بلندآوازھترین، دقیقترین، لطیفترین، و مضحكترین تاریخ((سروانتس 

اسپانیا شرح داده شدھاند، آن ھم با عشق و عالقھاي كھ خالي از تعصب و جانبداري است و ضمن ھزاران 
  . را آشكار میسازندنكتھ جزئي كھ بھ كتاب روح میبخشند و وضع كلي آن روزگار 

او از روي دست نوشتھ مولفي عرب بھ نام )) تاریخ((سروانتس با توسل بھ نیرنگي دیرینھ ادعا میكند كھ 
وي در مقدمھ كتاب خود مینویسد كھ قصد داشتھ است انحطاط و . سید حامد بن انجلي اقتباس شده است

چاسر . ضمن ھجویھ پھلوانان سرگردان بیان كند نابودي تعداد بیشماري از داستانھاي عاشقانھ و ناشیانھ را
ھاي كنتربري، رابلھ در گارگانتوا، و پولچي در ایل مورگانتھ مادجوره كرده  نیز ھمین كار را در قصھ

شھسواران را مسخره )) ماكارونیك((>"href="f0703541.htmتئوفیلو فولنگو و دیگر شاعران . است
. كردھاند، و آریوستو در روالند خشمگین، زنان و مردان قھرمان داستان خود را بھ باد انتقاد گرفتھ است

سروانتس ھمھ داستانھاي عاشقاتھ را طرد نكرده و بعضي از آنھا مانند گاالتئا را از سوختن محفوظ داشتھ 
در پایان . عاشقانھ مربوط بھ شھسواران را در قصھ خود آورده است گذشتھ از این، وي چند داستان. است

معلوم میشود كھ دون كیشوت شھسوار، پس از صدھا شكست و صدمھ شرمآور، قھرمان پنھاني داستان او 
  . بوده است

سروانتس او را بھ صورت مالكي نشان میدھد كھ در ده زندگي میكند و پر از تخیالت است، و میگوید كھ 
شخص بھ اندازھاي شیفتھ و فریفتھ داستانھاي خیالي است كھ در كتابخانھ خود سراپاي خویش را با این 

لباس شھسواران میپوشاند، سوار بر اسب خود روزینانت میشود، و براي دفاع از مظلومان و رفع مظالم و 
رد، و در فكر دون كیشوت از ظلم و بیدادگري تنفر دا. حمایت معصومان و بیگناھان بیرون میشتابد

عصري گذشتھ است كھ در آن طال وجود نداشت و آن صفات ملكي مھلك، یعني مال تو و مال من، ھنوز 
ھمھ چیز در آن عصر مقدس میان مردم مشترك بود، و در جھان جز وحدت و ; مفھومي پیدا نكرده بودند

وقف محبوبھ خویش  طبق رسوم پھلواني، اسلحھ و بلكھ زندگي خود را. عشق و دوستي دیده نمیشد
الدولثینئادل توبوسو میكند و، چون ھرگز او را ندیده است، وي را نمونھ كامل پاكدامني، عفت، حجب، و 

گردن و سینھ او مانند مرمر و دستھایش مانند عاج است و برف سفیدي خود را : ((زیبایي میداند و میگوید
تیجھ این مرمر سنگدل، و براثر این برف گرم دون كیشوت، كھ در ن)). در كنار سینھ او از دست میدھد

دراین نبرد علیھ مشكالت عظیم، او خود را . شده است، در صدد حملھ بھ دنیایي پر از ظلم و ستم برمیآید
سروانتس، ضمن آنكھ در )). من بھ تنھایي از عھده صدنفر برمیآیم: ((شكستناپذیر میداند و میگوید

این ((ن خندقھاي كثیف و خوكھاي رم كننده ھمراه دون كیشوت است، ھا و آسیابھا و در میا مسافرخانھ
دون كیشوت، در میان . را دوست میدارد و او را مقدس و در عین حال دیوانھ میداند)) پھلوان محنتزده

سرانجام نویسنده . آنھمھ بدبختي و سقوطھاي دردناك، ادب و رحم و جوانمردي خود را از دست نمیدھد
ھ موقر را بھ صورت فیلسوفي درمیآورد كھ، حتي در میان گل و الي، مطالب عاقالنھ و كتاب این دیوان

  . محبتآمیزي میگوید، و دنیایي را كھ قادر بھ درك آن نیست میبخشد
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در . اما ھنگامي كھ میبینیم سروانتس، طبق نقشھ اصلي خود، او را بھ باد انتقاد میگیرد، از او میرنجیم
بھ او اطمینان میدھد كھ تنھا زني كھ در شھر او دولثینئادل توبوسو نام دارد لحظاتي كھ سانچوپانثا 

ھاي پست است، دون كیشوت در پاسخ، مطالبي عالي بدین  و از خانواده)) دختري تنومند و قوي و مردانھ((
 ھر كسي فرزند خصال((و )). تقوا و پرھیزگاري است كھ انسان را شریف میكند: ((مضمون بھ كار میبرد

  )). خویش است

از این لحاظ است كھ . آنچھ دون كیشوت ندارد ذوق بذلھگویي است كھ نیمھ بھتر فلسفھ بھ شمار میرود
پھلوان بھ او قول . سروانتس شخصي بھ نام سانچوپانثا را، كھ دھقاني نیرومند است، ھمراه او میفرستد

; ي از ایاالتي كھ فتح خواھند كرد بگماردمیدھد كھ خوراك و آشامیدنیش را تھیھ كند و او را بھ حكومت یك
سانچو مردي ساده و پراشتھاست و، اگر چھ ھمیشھ گرسنھ . و بدین وسیلھ او را بھ خدمت خویش درمیآورد

گذشتھ از این، وي مردي مھربان است كھ . میماند، تا آخرین صفحھ كتاب بھ صورت شخصي فربھ است
آن حیوان لذت میبرد اما او نمونھ )) مصاحبت دلنشین((از  استر خود را مثل جان شیرین دوست میدارد و

زیرا مردي بسیار شوخ و بیوقار است، ولي مانند ھر اسپانیایي دیگري كھ در . كامل دھقان اسپانیایي نیست
و بدون ; بیآنكھ درسي خوانده باشد، حكیم است; امور مذھبي متعصب نباشد، خوش قلب و خیرخواه است

پس از چندي درمییابد كھ دون . زیانھ خوردن احتراز كند، نسبت بھ سرور خود باوفاستآنكھ بخواھد از تا
طي این مدت دراز، بھ : ((كیشوت دیوانھ است، ولي او نیز عاقبت او را دوست میدارد و در پایان میگوید

نكتھ این )). سرور مھربان خودم چسبیده بودم و مصاحب او بودم، و حاال من و او ھر دو یكي شدھایم
دون كیشوت نیز بھ نوبھ خود . صحت دارد، زیرا آنھا بھ منزلھ پشت و روي بشریت بھ شمار میروند

سانچو فلسفھ . سانچو را، اگر چھ باالتر از خود نمیداند، از لحاظ ھوش و فراست ھمپایھ خویش میشمارد
میبافد كھ باعث خفگي  خود را با آوردن امثال شرح میدھد و، از آغاز تا انجام، آنھا را طوري بھ ھم

  . افكارش میشود

میان آري ((; ))زن و ماكیان بر اثر ولگردي از دست میروند: ((بعضي از این مثلھا را در اینجا نقل میكنیم
پزشك نسخھ خود را با ((; ))و نھ گفتن زن سرسوزني فاصلھ نیست، ھر قدر ھم بھ یكدیگر نزدیك باشند

كسي بھ صورتي است كھ خداوند او را آفریده است، و گاھي  ھر((; ))دیدن ضربان جیب شما میدھد
ھاي كوتاھي ھستند  جملھ((سروانتس منتخبي از این گونھ امثال را بھ كار میبرد كھ، بھ عقیده او، )). بدتر

سانچو پوزش میخواھد از اینكھ در استعمال این مثلھا افراط )). كھ بر اثر تجارب متمادي ساختھ شدھاند
میگوید كھ اینھا راه ناي او را میگیرند و باید بیرون بیایند، بنابر این ھر كدام زودتر خارج  و. كرده است

حقیقتا این طور بھ نظر : ((دون كیشوت بھ این وضع تن میدھد و میگوید. شوند، زودتر بھ كار میروند
و دست از سرت  من تو را دیوانھ اعالم میكنم، تو را میبخشم،... میرسد كھ تو از من عاقلتر نیستي

  )). برمیدارم

موفقیت كتاب دون كیشوت باعث شد كھ دو حامي براي سروانتس پیدا شود، یكي كنت لموس، و دیگري 
در این ھنگام سروانتس توانست مخارج . كاردینال شھر تولدو كھ مستمري مختصري براي او مقرر كرد
چند ماه پس از انتشار آن كتاب، او را با . دختر نامشروع و زن برادرزاده و خواھر بیوه خود را بپردازد

تمام خانوادھاش بھ اتھام شركت احتمالي در قتل شخصي بھ نام گاسپار د اثپلتا، كھ در كنار منزل سروانتس 
شایع بود كھ گاسپار عاشق دختر او شده است، ولي از تحقیق در این واقعھ . كشتھ شده بود، دستگیر كردند

  . ھمگي آزاد شدندنتیجھاي بھ دست نیامد و 

، از این ١۶١٣در سال . سروانتس این بار با فراغت خاطر بھ نگاشتن قسمت دوم دون كیشوت پرداخت
وي در مقدمھ این كتاب چنین . كار لذتبخش دست برداشت و شروع بھ نوشتن دوازده داستان نمونھ كرد

د، خواھید دید ھیچ یك از آنھا نیست كھ من این داستانھا را نمونھ نامیدھام و اگر بدقت بنگری: ((نوشتھ است
داستان اول در باره دستھاي از دزدان است كھ نمونھوار با پاسبانان )). نمونھاي مفید بھ دست نداده باشد

سروانتس در مقدمھ . شھر سویل مشغول بھ كار میشوند، دیگري آداب و اخالق آن شھر را شرح میدھد
  : كتاب مینویسد
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با قیافھ كشیده، موي خرمایي، پیشاني صاف و بیحس، چشمان درخشان، بیني خمیده مردي را كھ در اینجا 
ولي متناسب، مویي سیمین كھ مدتي كمتر از بیست سال پیش زرین بود، سبیل بزرگ، دندانھایي كھ بھ 

ھایي اندكي فروافتاده، و ھیكل تقریبا سنگین میبینید، اجازه  قامت متوسط، شانھ. زحمت شمردن نمیارزند
  . و دون كیشوت د ال مانچا است)) الگاتئا((میخواھم بگویم كھ مولف 

بر اثر انتشار قسمت دوم دون كیشوت سخت دچار شگفتي شد، زیرا آن اثر از  ١۶١۴سروانتس در سال 
این شخص در مقدمھ . خود او نبود، بلكھ دزد ادبي ناشناسي كھ نام آوالندا برخود نھاده بود آن را نوشتھ بود

ب بر ریش درون سروانتس نمك پاشیده بود و از اینكھ قسمت دوم دون كیشوت اثر خود سروانتس با آن كتا
سروانتس، كھ سخت از این واقعھ خشمگین شده بود، . شكست مواجھ خواھد شد اظھار شادي كرده بود

از اینكھ این  محافل ادبي اسپانیا. انتشار داد ١۶١۵بشتاب قسمت دوم را بھ پایان رسانید و آن را در سال 
در این پانصد . قسمت نیز از لحاظ قوه تخیل، انسجام، و مطایبھ بھ پاي قسمت اول میرسید مشعوف شدند

صفحھ اضافي، ھمان لطف سابق از آغاز تا انجام دیده میشود، و بدبختیھاي دون كیشوت و ھمدم او در 
وب او در نظر بعضي از مردم دربار دوك، حكمروایي سانچو در ایالت او، و قصھ دردناك سرین مضر

ھنگامي كھ سانچو بھ حكومت باراتاریا میرسد، ھمھ انتظار . موجب برتري این قسمت بر جلد اول میشود
اما برعكس، خوش قلبي و عقل سلیم و . دارند كھ وي بیش از حكام سابق دست بھ اعمال احمقانھ بزند

م عاقالنھاش در مورد یك ھتك ناموس، باعث آن قوانین و اصالحات ساده و عادالنھ او، بھ انضمام تصمی
ولي او از عھده بدكاران سنگدل برنمیآید، . میشود كھ حكومتھاي معاصر او از اقدامات خود شرمسار شوند

و سرانجام بھ اندازھاي از دست آنھا بھ ستوه میآید كھ چشم از منصب خویش میپوشد، نفسي بھ راحتي 
  . شوت درمیآیدمیكشد، و دوباره بھ خدمت دون كی

از این لحاظ بھ دنبال . تنھا دون كیشوت است كھ ھنوز از عالم تخیالت بھ جھان واقعي بازنگشتھ است
ماجراھاي تازه بھ راه میافتد، ولي با شكستي سخت و نھایي مواجھ میشود، و دشمن فاتح از او قول میگیرد 

جنگجوي خستھ ما بھ این امر تن . ر بردكھ بھ خانھ خویش بازگردد و تا یك سال در آرامش و صفا بھ س
سپس دوست خود را بھ . میدھد، ولي بیداري او از خواب غفلت باعث خشكیدن سرچشمھ حیاتش میشود

كنار بستر خویش فرا میخواند، بھ ھمھ ھدایایي میبخشید، وصیتنامھ خود را تنظیم میكند، مانند پھلوانان از 
سانچو نیز بھ سوي خانواده خود باز میگردد، و، . را فرومینشاندسرگرداني بد میگوید، و طغیان روح خود 

مثل مرد آسودھخاطري كھ سرد و گرم روزگار را چشیده باشد و اكنون از اقامت در خانھ خود لذت میبرد، 
در پایان، واقعبیني آمیختھ بھ خوشطینتي او بر خیالپرستي عجیب دون . بھ پرورش باغ خود میپردازد

دون كیشوت در مطلبي كھ میخواھد روي گورش بنویسند، . اما كامال چنین نیست. ندكیشوت غلبھ میك
اگر چھ كارھاي بزرگي انجام ندادم، ولي در تعقیب آنھا جان : ((آخرین حرف خود را بر زبان میآورد

  . شخص واقعگرا تا دم مرگ زنده میماند، ولي زندگي ایدئالیست پس از آن آغاز میشود)). سپردم

گذشت روزگار ھنوز عقیدھاي را كھ او . طي یك سال پیش از مرگ، ھشت نمایشنامھ نوشت سروانتس
درباره آنھا داشت تایید نكرده است، ولي یك نمایشنامھ او بھ نام النومانسیا، كھ درامي مركب از قدرت و 

شتھ شده، نو) م.ق ١٣٣(زیبایي است و در تمجید از مقاومت آن شھر اسپانیایي در برابر حملھ رومیھا 
  . مورد پسند قرار گرفتھ است

تصور میكرد كھ آیندگان بیشتر بھ سبب درامھایش ; سروانتس مانند دون كیشوت افكار واھي و ثابت داشت
و با طرزي آمیختھ بھ حسادت، كھ در خور او نبود ولي قابل اغماض است، ; بھ او احترام خواھند گذاشت

در روزھاي آخر عمر خود، پس از . وگا شده بود سخن میگفتاز موفقیتي باورنكردني كھ نصیب لوپھ د
آنكھ بیشتر داستانھاي عاشقانھ را مسخره كرد، خود داستان عاشقانھاي تحت عنوان پرسیلس اي 

  . سیجیسموندا نگاشت

  : چھار روز پیش از مرگ، آن داستان را بھ كنت لموس اھدا كرد و بھ وي چنین گفت
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عمل آمد، و امروز این شرح را مینویسم، فرصتي باقي نیست، درد و رنجم دیروز مراسم تدھین نھایي بھ 
بدین ترتیب، شوخي و مطایبھ و دوستان بشاش خود را . ... آرزوھایم بھ یاس مبدل میشوند. افزایش مییابد
چون احساس میكنم كھ در حال مرگم، و میلي جز این ندارم كھ شما را در آن دنیا خوشبخت . وداع میگویم

  . نمببی

وي بھ شیوه مخصوص دون كیشوت پیشبیني كرده  .گفتجھان را بدرود  ١۶١۶آوریل  ٢٣سروانتس در 
فروش  زیرا آن داستان نھ تنھا سي میلیون نسخھ. بود كھ سي میلیون از این كتاب بھ فروش او لبخند زد

در اسپانیا حتي سادھترین . داشت، بلكھ بیش از ھر كتابي جز كتاب مقدس بھ زبانھاي مختلف ترجمھ شد
روستایي نیز با دون كیشوت آشنایي دارد و بھ طور كلي، بدون توجھ بھ اشخاصي كھ در كتاب مقدس از 

شخص در ادبیات ھمھ زندھترین، محبوبترین، و معروفترین ((آنھا نام برده شده است، این شھسوار 
سروانتس، با خلق داستان خود بھ صورت آیینھ . ، و واقعیتر از ھزاران فرد برجستھ تاریخ است))ملتھا

عادات و آداب، راه را براي داستانھاي جدید ھموار كرد، و نمونھاي بھ دست لوساژ، فیلدینگ، سمولت، و 
شر را آشكار و روشن ساخت، بھ صورت فلسفھ و این گونھ داستان را، كھ بوسیلھ آن اخالق ب; سترن داد

  . درآورد

III - شاعران  

طنین مردانھ زبان كاستیلي، مانند زبان خوشاھنگ توسكان ایتالیا، براي موسیقي و قافیھ متناسب بود، و 
. در آن عھد، شاعران بھ اندازه كشیشان فراوان بودند. روحیھ مردم با شعر بیش از نثر پیوستگي داشت

شرح میدھد كھ طبق آن لوپھ دوگا در كتاب خود تحت عنوان پیروزي آپولون نوعي مسابقھ شاعرانھ را 
چنین . سیصد شاعر اسپانیایي در زمان او براي بھ دست آوردن لقب ملكالشعرایي با یكدیگر رقابت میكردند

گاھي ھم شعرھاي تربیتي، . مسابقات شاعرانھاي نزد مردم بھ اندازه سوزاندن بدعتگذاري محبوبیت داشت
باني، شعرھاي قھرماني خندھآور، قصیده، غزل، نثرھاي نصیحتآمیز، داستانھاي عاشقانھ مسجع، اشعار ش

ولي ھمھ گویندگان و نویسندگان مانند فرانثیسكو د فیگوئروا داراي آن شجاعت نبودند . و حماسھ دیده میشد
  . ھاي خود را در آتش اندازند كھ شعرھا و نوشتھ

قبایل سرخپوستان گفتھ نام دارد كھ درباره شورش یكي از ) ١۵۶٩١۵٨٩(بھترین شعر حماسي ال آرائوكانا 
  . شده است

شاید . این شعر اثر ارسیال اي ثونیگا است كھ بھ عنوان سربازي اسپانیایي در آن جنگ دلیرانھ مبارزه كرد
بتوان گفت كھ بھترین شاعر غزلسرا راھبي از فرقھ منسوب بھ قدیس آوگوستینوس بھ نام لویس پونتھ د 

ھاي تقوا و پرھیزگاري عیسویت را بیان  یھودي، لطیفترین جنبھلئون بود كھ، باوجود داشتن اصل و نسبي 
عجب آنكھ او ھم شاعر و ھم فیلسوف بود و در سي و چھار سالگي بھ نام استادي علوماالھي در . داشت

اما مطالعات استادانھ و زندگي . ساالمانكا منصوب شد، و تا پایان عمر از دانشگاه كناره نگرفت
از آنجا كھ قسمتي از غزل ; ز آن نشد كھ وي گاھگاھي نیز بھ غزلسرایي بپردازدپرھیزگارانھ او مانع ا

غزلھاي سلیمان را بھ صورت سرودي شباني ترجمھ كرده بود، از طرف دستگاه تفتیش افكار مورد تعقیب 
پس از رھایي از زندان، در خطابھ خود در دانشگاه، بدین ; قرار گرفت و بھ پنج سال زندان محكوم شد

وي با روساي خود در این باره اتفاق نظر ...)) ھمانطور كھ در آخرین جلسھ گفتیم: ((ھ آغاز سخن كردگون
داشت كھ شاعري شایستھ حكیماالھي نیست، و اشعار خود را منتشر نكرد، و این شعرھا چھل سال پس از 

  . ھ شمار میروندمرگش منتشر شدند، بھ عقیده قاطبھ مردم، این شعرھا بھترین آثار زبان كاستیلي ب

لویس د گونگورا و فرانثیسكو گومث د كوذو اي ویلیگاس مشھورتر از او بودند، زیرا ھم بھ مباحثھ و ھم 
و ) سبك گونگورا)) (گونگوریسم((بھ شعر عالقھ داشتند، و دو مكتب مخالف بھ عنوان دو فلسفھ سبك 

رقباي خود جز لوپھ دوگا، و آوالندا نظر  سروانتس كھ درباره ھمھ. برجاي نھادند) سبك كوذو(كونسپتیسمو 
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با مطالعھ قسمتي از اشعار . میدانست)) نابغھاي كمیاب و سرزنده و بدون تالي((مساعد داشت، گونگورا را 
  . ببریممیتوانیم تا اندازھاي بھ شدت تنفر او پي )) قصیده درباره آرمادا((او تحت عنوان 

اي جزیرھاي كھ روزگاري كاتولیك و نیرومند بودي، و قلعھ ایمان بھ شمار میرفتي، و اردوگاه جنگاوران 
  . كاردیده و مدرسھ مقدس حكمت بودي، اكنون بھ صورت زیارتگاه آلوده بدعت درآمدھاي

  . سلطنت تو را در آوازھا پیش از ھمھ چیز میستودندروزگاري عظمت تو بھ پایھاي بود كھ درخشندگي 

اكنون علفھاي ھرزھاي كھ در كنار استخر تیره و تار تو میروید بھ منزلھ حلقھ گل زیبندھاي براي سر 
  . تواست

آنان كجا رفتند بر سر مادر آنھا كھ از قدرتشان ! اي سرزمین فرمانروایي آرثرھا، ادواردھا، و ھنریھا
ماني قوي داشت چھ آمد تو در نتیجھ تقصیر گناه آلوده كسي كھ اكنون برتو سلطنت میكند بھ خشنود بود و ای

ننگ ابدي گرفتار آمدھاي، اي ملكھ نفرتانگیز كھ دلي بیعاطفھ و سیمایي ناخوشایند داري و ناپاك و ظالم و 
بشمار  اي زني كھ بر تخت سلطنت نشستھاي و باعث نابودي عصمت و عفت حقیقي; خشن و ھرزھاي

  ! میروي، اي آنكھ در ھر حال گرگ صفتي، شعلھ واقعي آسمان بر گیسوان مصنوعي تو فرو ببارد

عجبي نیست اگر فیلیپ چھارم این شاعر آتشین . بدین ترتیب، گونگورا قلمي داشت كھ شایستھ تمجید بود
اد او را در خدمت بھ عنوان كشیش خود بپذیرد و استعد) كھ در لباس روحانیان درآمده بود(مزاج را 

  . سلطنت بھ كار برد

گونگورا میكوشید كھ سبك خود را پیراستھ و عبارات خود را دقیق كند، و از این رو بھ نویسندگان 
و بھ صورت )) سوھان بزنند((تندنویسي مانند لوپھ دوگا مي تاخت، و اصرار داشت كھ ھر سطري را 

وق شدیدي كھ داشت، ھنر را ندانستھ تا حد تصنع گونگورا، براثر شوق و ذ. گوھري درخشان درآورند
و سبكي نظیر ; ھاي مغلوب، و تناقضات عجیب و غریب بھ كار برد استعارات، صفات، جملھ; پایین آورد

از این لحاظ است كھ درباره زیبایي مسحور . انشاي پرتصنع لیلي و ظاھرسازیھاي ماریني در پیش گرفت
  : كننده معشوقھاي چنین میگوید

و سپیدي ; دو چشم او كھ مانند خورشید میدرخشند میتوانند زمستان نروژ را بھ تابستان مبدل كنند
  . شگفتانگیز دستھاي برف مانند او میتواند مردي حبشي را از تعجب سفید كند

كساني كھ از سبك خاص گونگورا . در این ھنگام شاعران اسپانیایي بھ سھ گروه تقسیم شده بودند
و باالخره ; متابعت بھ عمل آوردند) كونسپتیسمو(دستھاي از سبك كوذو ; پیروي میكردند )گونگوریسم(

  . گروھي كھ سبك لوپھ دوگا را سرمشق خود قرار میدادند با دو گروه دیگر بھ مخالفت برخاستند

ري و ھایي در حقوق، علوم االھي، زبانھاي التیني، یوناني، فرانسوي، عربي، و عب كوذو در آلكاال جایزه
گرچھ نزدیكبین و پاچنبري بود، در شمشیرزني و نویسندگي باعث وحشت میشد، و . نیز در دوئل گرفت

كوذو پس از آنكھ چند تن از رقباي خود را كشت، بھ . ھاي او مثل شمشیرش تیز و بران بودند ھجویھ
مشغول شد و با  در سي و پنج سالگي بھ عنوان وزیر دارایي در آنجا بھ خدمت. سیسیل و ناپل گریخت

ھنگامي كھ این توطئھ با شكست روبرو شد، او را بھ ) ١۶١٨. (اوسونا در توطئھ علیھ ونیز شركت كرد
پس از مراجعت بھ مادرید، بھ عنوان منشي فیلیپ چھارم برگزیده شد، ولي . سھ سال حبس محكوم كردند

وي در كتاب فضیحتآمیز خود . یكردشعرھاي او پادشاه، پاپ، اولیوارس، زنان، و راھبان را جریحھدار م
بھ نام سگ و تب بھ ھمھ چیز تاخت و مقدار زیادي مثل بھ كار برد كھ عجیبتر و تلختر از مثلھاي 

آخرین نصیحت او، كھ خود ھرگز بھ آن عمل نكرد، این بود كھ انسان باید از جنگ كناره . سانچوپانثا بودند
كھ در جستجوي دشمن و ھدف بود، بھ پیروان گونگورا حملھ كوذو، )). بگذارد كھ گنداب بگذرد((گیرد و 
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ھا و كلمات تفنني  برد، و سبكي تازه پیشنھاد كرد، بدین مضمون كھ شاعر بھ جاي آنكھ در جستجوي جملھ
آن ھم نھ نظریات معلومي كھ در نتیجھ گذشت روزگار یا استعمال زیاد . باشد، باید نظریات تازه بیاورد

  . ست داده باشند، بلكھ مطالبي دقیق و حاكي از عظمت و وقار و عمقتازگي خود را از د

ھایي شد كھ در آنھا بھ پادشاه تذكر داده بود كھ دست از اسراف و تبذیر بردارد و  كوذو متھم بھ نوشتن نامھ
. از این لحاظ او را سھ سال در زنداني مرطوب حبس كردند. وزیران بیكفایت خود را از كار براندازد

كار ادبي او ). ١۶۴۵(امي كھ از زندان بیرون آمد، سالمتش مختل شده بود، و سھ سال بعد درگذشت ھنگ
ھنگامي كھ آفتاب عمرش بر سر دیوار فنا ; مركب خون او بود، و شاعري مبارزه او; كاري آرام نبود

  : رسید، اخطار كرد كھ كشورش نیز در حال نابود شدن است

  . م، كھ روزگاري محكم و پابرجا بودند و اكنون ویران شدھاندباروھاي زادبوم خود را میبین

استحكام آنھا در نتیجھ رسوم این عصر، كھ باعث فرسودگي و پوسیدگي چیزھاي عظیم است، از میان 
  . رفتھ است

بھ میان دشتھا رفتم، دیدم خورشید آبھایي را كھ بر اثر ذوب برفھا جاري شده است مینوشد، و گلھ ناالن در 
  . ھا سم بر زمین میزند تپھ روي

  . بدبختي آنھا جھان را در نظرم تیره و تار كرد

  . بھ خانھ خود رفتم

  . دیدم آن خانھ قدیمي را اشیاي پوسیده و معیوب بھ تصرف درآوردھاند

  . عصاي خشكیده من خم شده بود، احساس كردم كھ پیري غلبھ كرده است

  . شمشیرم زنگ زده بود

  . فتاد دریافتم كھ پایان كار فرا رسیده استو چشمم بھ ھرچیزي ا

IV - ١۶٢۵- ١۵۶٢: لوپھ دوگا   

تا این زمان، ھمچنانكھ در انگلستان مرسوم . در آن عصر پرشور، تعداد درامنویسان بھ اندازه شاعران بود
دستگاه تفتیش افكار، كھ ; بود، صحنھ را بیمطالعھ میساختند و بازیگران تھیدست در شھرھا گردش میكردند

ھنگامي كھ مادرید بھ . ده بودھا را ممنوع كر میخواست از ھرزگي كمدیھاي آنھا بكاھد، ھمھ نمایشنامھ
. پایتختي انتخاب شد، دو گروه از بازیگران از پادشاه اجازه گرفتند كھ براي ھمیشھ در این شھر باقي بمانند

تماشاخانھ ((پس از این جریان، كلیسا از مخالفت خود با آنھا دست برداشت، و دو تماشاخانھ بھ نامھاي 
. این دو نام بخوبي مشخصھ وفاداري و قدرت اسپانیاست; ھ شدندساخت)) تماشاخانھ انضباط((و )) صلیب
; ھایي در واالنس، سویل، بارسلون، گرانادا، تولدو، و والیادولیذ تاسیس یافتند نیز تماشاخانھ ١۶٠٢تا سال 

حتي ; ھزاران بازیگر در مادرید، و ھفتاد و شش درامنویس در كاستیل وجود داشتند ١۶٣٢در سال 
، در اسپانیا سي ھزار نمایشنامھ مختلف ١٨٠٠در سال . ران، و چوپانان درام مینوشتندخیاطان، پیشھو

ھیچ كشوري در جھان، حتي انگلستان در عصر ملكھ الیزابت، تا این اندازه از لحاظ . نوشتھ شد
  . نمایشنامھنویسي ذوق و شوق نداشت
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ھاي موقت دیده  ھا و جایگاه نیز خانھ و در اطراف حیاط. ھا سابقا در حیاط روي صحنھ میآمدند نمایشنامھ
) لژ(در آن تعدادي صندلي گذاشتند، جاھاي ویژه . ھاي ثابت ساختند اما در این تاریخ، تماشاخانھ; میشدند

لباسھا بھ سبك اسپانیایي بود، و توجھي بھ زمان و . درست كردند، و در وسط صحنھاي مدور قرار دادند
ھا حضور مییافتند، ولي  زنان نیز در تماشاخانھ; ان از ھر طبقھاي میآمدندتماشاگر. مكان نمایشنامھ نداشتند

  . در قسمت مخصوصي مینشستند و صورت خود را با تور میپوشاندند

زندگي بازیگران بین جشن و گرسنگي میگذشت، ناایمني و ضعف روحي مالزم زندگي ایشان بود، و فقر 
چند تن از بازیگران مرد شھرت زیادي كسب . وش میكردندو آوارگي خود را با آمیزش جنسي و امید فرام

این عده در حالي كھ شمشیرھا و سبیلھاي خود را مرتب میكردند، در خیابانھاي . كردند و بھ نام رسیدند
  . مادرید رژه میرفتند، و بعضي از زنان خواننده بھ افتخار ھمبستري پادشاه مفتخر میشدند

، دستگاه تفتیش افكار مجبور شد از انتشار ١۶۴٧در سال . وپھ د وگا بودسلطان صحنھ نمایش در اسپانیا ل
من بھ لوپھ د وگاي متعال، شاعر زمین و آسمان، ایمان : ((كلمھ شھادتي كھ بدین مضمون بود جلوگیري كند

شاید ھیچ شاعري در زمان خود تا آن اندازه شھرت و معروفیت كسب نكرده باشد، فقط دشواري )). دارم
ھاي او را  با وجود این، نمایشنامھ. شعر باعث شده است كھ این شاعر بیشتر در اسپانیا مشھور باشد ترجمھ

در عصر خود او در ناپل، رم، و میالن بھ زبان اسپانیایي عرضھ میكردند، و در فرانسھ و ایتالیا براي 
  . ھاي دیگران را بھ او نسبت میدادند جلب مشتري نمایشنامھ

در . نجیب بھ دنیا آمد) طبق عقیده عدھاي(ال پیش از شكسپیر در خانوادھاي فقیر ولي لوپھ د وگا دو س
. چھاردھسالگي از خانھ و مدرسھ گریخت و وارد ارتش شد و در آسور در نبردھاي خونیني شركت جست

ھایي در ذم  سپس ھجویھ. در این اثنا عاشق شد، ولي خود را با زخمھاي مختصري از معركھ نجات داد
بعد از بازگشت بھ آن شھر، با ایزابل د . شوق ساخت و بھ اتھام افترا گرفتار آمد و از مادرید تبعید شدمع

اوربینا رو بھ فرار نھاد، با او ازدواج كرد، دوباره تعقیب شد، براي رھایي از چنگ قانون بھ جھازات 
برادرش، كھ در . یسي مشاھده كردشكستناپذیر پیوست، و شكست ناوگان اسپانیا را در نبرد با كشتیھاي انگل

سپس از . مرگ زنش او را از سایر گرفتاریھا نجات داد. این نبرد زخمي شده بود، در آغوش او درگذشت
میكائال د لوخان، كھ بازیگر معروفي بود، صاحب دو فرزند شد، دوباره ازدواج كرد، بھ خدمت دستگاه 

  . كشیش شد، و بھ زنھاي تازھاي دل باخت تفتیش افكار درآمد، زن دوم خود را از دست داد،

لوپھ د وگا در حدود ھزار و ھشتصد . ھایش میبخشیدند اسپانیاییھا عشقبازیھاي او را بھ خاطر نمایشنامھ
نمایشنامھ نوشت، و این عالوه بر چھارصد نمایشنامھاي است كھ در مورد جشنھاي مذھبي بھ رشتھ تحریر 

سروانتس از . در یك ھفتھ، و یك نمایشنامھ پیش از صبحانھ مینوشت میگویند كھ ده نمایشنامھ. درآورد
خود لوپھ د وگا نوعي كمدیا . مینامید)) جانور مھیب طبیعت((میگریخت و او را )) بھمن((برابر این 

آرتھ بود، بیاندیشھ چیز مینوشت و، چون بدون دقت آن ھمھ اثر بوجود میآورد، ادعایي در مورد ھنر و /دل
شت، در كتاب فن جدید كمدیسازي اعتراف كرده است كھ آثار خود را براي كسب معاش نوشتھ و فلسفھ ندا

اگر بھ سبب اقدامات ناشران دزد نبود، كھ تني . بدین ترتیب آنھارا بر طبق ذوق و سلیقھ عوام ساختھ است
او ھرگز حاضر بھ  ھاي او بھ تماشاخانھ میفرستادند، چند از مردان قوي حافظھ را براي شنیدن نمایشنامھ

این مردان پس از سھ بار شنیدن یك نمایشنامھ میتوانستند آن را از بر . ھاي خود نمیشد انتشار نمایشنامھ
روزي بازیگران دستھ . بخوانند و نسخھ مغلوطي از آن را بھ ناشراني بدھند كھ پولي بھ مولف نمیپرداختند

. كھ مرد قوي حافظھاي كھ در میان آنھا بود اخراج شوداو حاضر نشدند كھ بھ كار خود ادامھ دھند، مگر آن
اما لوپھ د وگا با عالقھاي خاص . ھا ممكن بود از تعداد تماشاگران بكاھد بھ عقیده آنھا، انتشار نمایشنامھ

بعضي از این داستانھا . داستانھاي عاشقانھ خود را، كھ ھمگي شیرین ولي متوسط بودند، منتشر میساخت
  . ادیا، سان ایسدرو، ال دوروتئاعبارتند از آرك

اشخاص داستان بندرت مورد مطالعھ دقیق قرار . در ھمھ این داستانھا موضوع اصلي یكسان است
ھا اظھار داشت میتوان  میگیرند، و درباره این داستانھا ھمان موضوعي را كھ ثورو راجع بھ روزنامھ
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داستان تقریبا ھمیشھ بر دو محور . ا ھمیشھ یكساننداگر نامھا و تاریخھا را تغییر دھید، محتویات آنھ: گفت
ھایي بر  مردم از شنیدن قصھ. جنبھ شرافت، و این مسئلھ كھ چھ كسي باید شب را با خانم بگذراند; میگردد

ضمنا از مطایبات . زیرا خود ھرگز اجازه كاري را نداشتند. اساس موضوع دوم ھرگز خستھ نمیشدند
عالقھ بھ . اشعار غنایي كھ بر زبان زیبا و مردان دلیر جاري بود لذت میبردند اتفاقي و مكالمات با روح و

. داستانھاي عاشقانھ كھ ھرگز از میان نرفتھ بود، در نتیجھ داستانھاي عاشقانھ اسپانیایي شدیدتر میشد
یآید و سانچو دلیر، پادشاه كاستیل، بھ سویل م. مشھورترین نمایشنامھ لوپھ د وگا ستاره سویل نام دارد

ھاي آن را میستاید ولي از مشاور خود آریاس میخواھد كھ درباره زنان آن شھر بتفصیل  زیبایي كوچھ
  . مطالبي براي او بگوید

بگو ببینم آیا در پرتو ... پادشاه، و زنان كھ داراي زیبایي آسمانیند، چرا كھ نامي از آنھا بھ میان نمیآوري 
چون در چھره او نور . انم دونالئونور د ربرا عین آسمان بودخ: چنین درخششي آتش نگرفتھاي آریاس

  . خوشید میدرخشید

  . من خورشید سوزاني میخواھم، نھ خورشیدي منجمد كننده. ... ولي او خیلي رنگ پریده است: پادشاه

  . كسي كھ گل بھ طرف شما پرت میكرد خانم منسیا كورونل است: آریاس

در آنجا كسي را دیدم كھ سر تا پا مالحت بود و تو . تر از او ھم دیدھامزن خوشگلي است، ولي زیبا: پادشاه
این زن كیست كھ توجھ مرا از روي بالكن بھ خود جلب كرد و من كالھم را . اسمي از او بھ میان نیاوردي

این زن كھ بود كھ چشمانش مثل یوپیتر صاعقھ پرتاب میكرد و اشعھ مرگبارش را ; برایش از سر برداشتم
  . اسمش خانم دوناستال تابرا است، و مردم سویل از راه احترام خود میدانند: قلبم میزد آریاسبھ 

دون آریاس، چھ راھي میتواني . ... ستاره بختم مرا بھ سویل آورد. ... باید او را خورشید خود بدانند: پادشاه
  . را مشتعل كرده است پیدا كني كھ من او را ببینم و با او حرف بزنم عجب دیداري كھ عمق وجودم

اما ستال شیفتھ سانچو اورتیث است، و در كمال خشم پیشنھاد آریاس را، مبني بر آنكھ حق تقدم با پادشاه 
بوستوس، . آریاس بھ خدمتكار ستال رشوه میدھد تا پادشاه را بھ اطاق بانوي خود ببرد. است، رد میكند

پادشاه را میگیرد و میخواھد او را بكشد، ولي از مقام  برادر فداكار ستال، درست بھ موقع سر میرسد و جلو
. سلطنت دچار ترس و رعب میشود و پادشاه را، كھ خوار و خفیف شده ولي آسیب ندیده است، رھا میكند

سپس ; یك ساعت بعد، پادشاه برفراز دیوار قصر خود جسد خدمتكاري را كھ رشوه قبول كرده بود میبیند
یفرستد و از او میپرسد كھ آیا وفاداري و صداقت او نسبت بھ پادشاه حد و كسي را بھ سراغ اورتیث م

حصري دارد یا نھ و در جواب پاسخي رضایتبخش و غرورآمیز میشنود و از او میخواھد كھ بوستوس را 
اورتیث با بوستوس مقابل میشود، پیغام ستال را مبني بر آنكھ او را دوست میدارد و خواستگاري او . بكشد
. یپذیرد میشنود، از بوستوس سپاسگزاري میكند، او را میكشد، و تقریبا دچار حالي جنون آمیز میشودرا م

. پادشاه، كھ از شورش مردم بیم دارد، این حقیقت را كھ قتل بھ دستور او صورت گرفتھ است پنھان میكند
اما داستان داراي . میكند اورتیث دستگیر میشود، و نزدیك است اعدام شود كھ ستال بھ وسایلي او را آزاد

  . دو عاشق تصدیق میكنند كھ آن قتل، عشق آنھا را براي ھمیشھ زھرآلود كرده است. پایان خوشي نیست

لوپھ د وگا پس از آنكھ ھزار نمایشنامھ نوشت، محبوب و معبود مردم مادرید شد، و شریف و وضیع لب بھ 
پاپ او را در حلقھ شھسواران مھماننواز درآورد و درجھ اجتھاد در علوم . تمجید و تحسین او گشودند

زنان ; ور او حلقھ میزدندھنگامي كھ لوپھ د وگا در كوچھ راه میرفت، گروھي از دوستدارانش د. االھي داد
ھا و سیگارھا  اسم او را روي اسبھا و خربزه; و كودكان او را میبوسیدند و از او تبرك میخواستند

یكي از منتقدان، كھ از كار او عیبجویي كرده بود وحشت داشت كھ بھ دست سرسپردگان شاعر . میگذاشتند
  . بھ قتل برسد
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وي اگر چھ در نتیجھ نوشتن نمایشنامھ پول خوبي بھ . ي نمیكردبا وجود این، لوپھ د وگا احساس خوشبخت
و بعد از آن ھمھ موفقیت فقیر بود و مجبور شد از فیلیپ چھارم ; دست میآورد، ھمھ آن را خرج میكرد

اما سرنوشت . پادشاه ھم با آنكھ ورشكست شده بود، مبلغ قابل مالحظھاي براي او فرستاد. استمداد كند
پسرش لوپھ بھ نیروي . ھا درآمد دخترش مارسال در زمره راھبھ. باعث پریشاني او شدفرزندانش بیشتر 

دریایي پیوست و در دریا غرق شد، و دختر دیگرش آنتونیا با مردي بھ نام تونوریو فرار كرد و مقدار 
او را ترك لوپھ د وگا او را بھ دختري نپذیرفت و تونوریو . زیادي از اشیاي قیمتي پدر خود را با خود برد

شاعر، كھ این عذابھا را بھ منزلھ مجازاتھاي آسماني گناھان خود میدانست، در بر روي خویش بست . كرد
اوت  ٢٣در . و جراحاتي بھ بدن خود وارد آورد، بھ طوري كھ دیوارھاي اطاق از خونش رنگین شدند

د در ھفتاد و دو سالگي سرود، و چھار روز بع)) عصر طالیي((، آخرین شعر خود را تحت عنوان ١۶٣۵
نیمي از مردم مادرید در تشییع جنازه او شركت كردند، و براي آنكھ دخترش بتواند از پنجره . درگذشت

تمجید از لوپھ د وگا در روي صحنھاي عمومي . صومعھ خود با پدر وداع گوید، از برابر او نیز گذشتند
  . صورت گرفت

شكسپیر برابر بدانیم، ولي میتوانیم بگوییم كھ نبوغ سرشار و اشعار  ما مثل ولتر نمیتوانیم لوپھ د وگا را با
عصر ((پرشور و اخالق دوستداشتني او، كھ از میان صدھا نمایشنامھ بھ چشم میخورد، او را بھ ذروه آن 

  . رسانید، جایي كھ فقط سروانتس و كالدرون میتوانستند بھ پاي او برسند)) طالیي

V- ١۶٨١- ١۶٠٠: كالدرون  

كتاب جواني سید را  ١۵٩١گیلین د كاسترو در سال . ھاي مدت كوتاھي با لوپھ د وگا بھ رقابت پرداختندعد
لویس . بھ نظم درآورد، كھ جمعي آن را بھتر از تقلید مشھوري میدارند كھ كورني از روي آن انجام داد

ید و چھارصد نمایشنامھ ولث د گوارا، كھ بھ وكالت دادگستري اشتغال داشت، مدتھا از شغل خود دست كش
نوشت كھ یكي از آنھا بھ نام شیطان لنگ در نوشتن كتابي بھ ھمین مضمون مورد استفاده لوساژ قرار 

تیرسو د مولینا در بارسلون كتابي تحت عنوان حقھباز سویل و میھمان سنگ  ١۶٣٠در سال . گرفت
ي كرد، و زمینھ را براي جشن نوشت، در آن دون خوان را بھ عنوان آدمي كفرگو و شھوتپرست معرف

با این مختصر كھ گفتھ ; سنگ اثر مولیر، دون جوواني اثر موتسارت، و دون ژوان اثر بایرن فراھم ساخت
، شلگل آلمانیھا ١٨٠٣در سال . شد، میتوانیم بھ تاثیر عظیمي كھ درام اسپانیایي در خارج داشت پي ببریم

  . الدرون پس از شكسپیر قرار دارد دچار شگفتي ساخترا با اظھار این مطلب كھ، در درام جدید، ك

بود و پس از آن عصر نیز چندي زندگي )) عصر طالیي((كالدرون، مانند موریلیو، از آخرین مشاھیر 
وي، كھ فرزند یكي از وزیران دارایي در عھد فیلیپ دوم و سوم بود، ھمھ معلوماتي را كھ یسوعیھا . كرد

اھمیتي كھ ضمن تربیت او بھ موضوعات مذھبي داده شد در . كا فرا گرفتجایز میدانستند، در ساالمان
علم حقوق را در ساالمانكا فرا گرفت، ولي چون دریافت كھ میتواند . زندگي و كار او تاثیر بسیار كرد

در نمایشنامھاي كھ نوشتھ بود اشارات . ھاي موفقیتآمیزي بنویسد، از ادامھ آن علم چشم پوشید نمایشنامھ
ولي صیت شھرتش بھ ; حي بھ یاوھسراییھاي كشیش مشھوري كرد، و از این رو مدتي بھ زندان افتادواض

انتشار یافت،  ١۶٣۶ھاي او تحت عنوان زندگي رویایي، كھ در سال  مجموعھاي از نمایشنامھ. ھھ جا رسید
منویس دربار بھ جاي فیلیپ در آن سال او را بھ عنوان درا. باعث تثبیت رھبري او در تئاتر اسپانیایي شد

بھ گروھاني از سواران زرھپوش پیوست و بر اثر دالوري خویش در  ١۶۴٠در سال . لوپھ د وگا برگزید
در اسپانیا، مانند كشورھاي اسالمي، ادبا نیز غالبا كارھاي برجستھ انجام ; تاراگونا افتخاراتي كسب كرد

اما سالمت كالدرون در نتیجھ دو . میپوشاندند میدادند و بدین وسیلھ یكي از آرزوھاي خود را جامھ عمل
. سال جنگ مختل شد، از خدمت نظام كناره گرفت، و قرار شد مبلغي بھ عنوان مستمري دریافت دارد

كالدرون، بر اثر مصایبي كھ دامنگیر فرزندانش شد، بھ امور مذھبي روي آورد و بھ صورت یكي از 
جامھ كشیشان پوشید، مدت ده سال در  ١۶۵١در سال ; اعضاي غیرروحاني فرقھ فرانسیسیان درآمد

كالدرون، پس از آنكھ . ناحیھاي در تولدو بھ كار پرداخت، و در این ضمن گاھگاھي نیز نمایشنامھ مینوشت
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از ھمھ نعمتھاي جھان بھرھمند شد، در ھشتاد و یك سالگي درگذشت، و انتظار داشت از اینكھ صدھا 
  . یك معشوقھ اختیار كرده است، پاداشي بزرگ بیابدنمایشنامھ مقدس نوشتھ و تنھا 

درامھاي مذھبي او از بھترین آثارش محسوب میشوند، زیرا قدرت غزلسرایي وي براثر خلوص نیتي كھ 
درامھاي غیرمذھبي او مدتي دراز بیش از درامھاي لوپھ د وگا داري شھرت بینالمللي . داشت تقویت میشد

و اگر چھ آن سرزندگي ; ھ پایھ او میرسید، و از نظر فكر بر او تفوق داشتبودند، زیرا وي از لحاظ شعر ب
ھاي  ھایش حاكي از ذوق و مھارت او در نمایشنامھ و تنوع شگفتانگیز لوپھ د وگا را نداشت، نمایشنامھ

شد، تنھا كسي میتواند آثار او را بخوبي درك كند كھ با زبان كاستیلي آشنایي داشتھ با. ماجراجویانھ بودند
ولي میبینیم كھ دو شاعر انگلیسي نبوغ او را درك كردند و كوشیدند كھ آثار او را از لفافھ زبان بیرون 

شلي، كھ درباره كالدرون با شلگل ھمعقیده بود، ترجمھ آزادي از بعضي قسمتھاي جادوگر . آورند
د كاري را كھ شش سال بعد و ادوارد فیتز جرالد در شش درام اثر كالدرون سعي كر; شگفتانگیز انجام داد

در كمال موفقیت درباره رباعیات خیام انجام داد، در مورد كالدرون نیز انجام دھد، ولي در این كار توفیق 
  . نیافت

است، قبرسي كھ دانشمندي مشھور از شھر انطاكیھ است )) فاوست((جادوگر شگفتانگیز نوعي از افسانھ 
بر سر عشق خوستینا درگرفتھ است قطع میكند و موافقت آنان را  دوئلي را كھ میان دو تن از دانشجویانش

اما خود، پس از دیدن این دختر، . بھ دست میآورد تا براي دانستن عقیده خوستینا درباره آنھا بھ نزد او برود
  . شیفتھ و فریفتھ او میشود

شجو نیز، كھ طرد آن دو دان. دختر او را بھ خواري از نزد خود طرد میكند، ولي دلش مشتاق اوست
لكن قبرسي نمیتواند گریبان خاطر را از . شدھاند، خود را با محبت لیویا خواھر خوستینا تسلي میدھند

و من، در میان عشق و حسد، از بیم و امید بھ ... او آنچنان زیبا بود: چنگ عشق خوستینا برھاند، و میگوید
   .خود میپیچیم، ھرچند این وضع بھ نظر ناشایستھ بیاید

آن سان بھ تلخي میزیم كھ حاضرم روحم را براي ھمیشھ بھ جوھر منفور دوزخ تسلیم كنم و مجازات ببینم 
  . و ضعیف شوم، بھ شرط آنكھ این زن از آن من باشد

سرانجام شیطان او را . شیطان در پاسخ میگوید كھ من این شرط را میپذیرم، ولي خوستینا حاضر نمیشود
ما بھ محض آنكھ این دانشمند میخواھد او را در آغوش گیرد، نقاب خوستینا بھ كنار ا. بھ نزد قبرسي میآورد

شیطان اعتراف میكند كھ فقط قدرت عیسي است كھ میتواند با او . میرود و زیر آن جمجمھاي ظاھر میشود
ند، در پایان، ھنگامي كھ قبرسي و خوستینا مانند عیسویان شربت شھادت مینوش. چنین نیرنگي بازي كند

  . خوستینا بھ عشق خود اعتراف میكند

ھایي كھ توسط فیتز جرالد ترجمھ شدھاند، شھردار ثاالمیا، بھ سبب تفوق فني آن، بیشتر  در میان نمایشنامھ
این نمایشنامھ . ولي زندگي رویایي مفاھیم عمیقتري دارد. از ھمھ مورد تحسین قرار گرفتھ است

ار مینھد، و تقریبا مسئلھاي شرقي را بر روي صحنھ میآورد، موضوعات قدیمي عشق و شرافت را بھ كن
آیا اینھا توھمات ; حوادث و پیروزیھاي زندگي تا چھ اندازه پایدار و حقیقي ھستند: بدین مضمون كھ

ظاھري و قسمتي از حجابي ھستند كھ حقیقت اساسي و دایمي را میپوشانند در این نمایشنامھ چنین آمده 
ادشاه لھستان، كودك خود را، كھ بتازگي تولد یافتھ است، بھ زندان میافكند، زیرا است كھ باسیلیوس، پ

سپس او را، كھ . اخترشناسان چنین گفتھاند كھ آن كودك علیھ پدر سر بھ شورش برخواھد داشت
سیگیسموند نام دارد، در غل و زنجیر، میان جانواران جنگلي رھا میكنند، و او در حالي كھ از ھر جانور 

پادشاه سالخورده، كھ از كار . م نشده دیگري درندھتر است، بزرگ میشود و بھ صورت مردي درمیآیدرا
ولي سیگیسموند، كھ براي سلطنت . خویش پشیمان شده است، فرزند را بھ شركت در حكومت دعوت میكند

، و ھنگامي كھ بھ تربیت نشده است، چنان بیفكرانھ رفتار میكند كھ مجبور میشوند او را بھ اطاعت وادارند
سپس بھ او میگویند كھ . خود میآید، میبیند كھ در غاري در میان جنگل است و غل و زنجیر برپا دارد
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او كھ این موضوع را باور كرده است مانند ریچارد ; فرمانروایي اخیر او خواب پریشاني بیش نبوده است
  : شكست یافتھ سخن میگوید دوم

پیداست كھ در روشنایي ناپایدار این جھان، زیستن جز خواب دیدن نیست، بشر خود را در خواب میبیند، و 
  . میتابد ھنگامي بیدار میشود كھ پرتو بامدادي و اسرارآمیز مرگ بر او

پادشاھي خواب میبیند كھ پادشاه است و در این وضع موھوم با قدرتي شاھانھ زندگي و فرمانروایي میكند، 
  . فریادھاي شوقي كھ در پیرامون او شنیده میشوند چون از ھوا زاده شدھاند بھ ھوا پرواز میكنند

كیست كھ حاضر ; )انگیزيچھ سرنوشت غم(و مرگ، غرور و جالل او را بھ صورت خاكستر درمیآورد 
  . شود تاج شاھي بر سر نگاه دارد و حال آنكھ میبیند باید در خوابي در آن سوي دروازه مرگ بیدار شود

در حقیقت، در سراسر جھان، ھمگي، ھر اصل و نسبي داشتھ باشند، خواب میبینند، زندگي چیست چیزي 
  . داست كھ فقط بھ نظر میرسد، سرابي است كھ بھ دروغ میدرخش

. نشاطي خیالي و آسایشي فریبنده است، زیرا زندگي خوابي بیش نیست، و حتي رویاھا خوابي بیش نیستند
سپس، بھ وسیلھ تغییر دیگري كھ علت آن بھ طور كافي ذكر نشده است، سیگیسموند از حالت توحش بیرون 

میشود واز این حقیقت آگاه میآید و، ھنگامي كھ در نتیجھ وقوع انقالب بھ سلطنت میرسد، پادشاه عادلي 
  . است كھ این مقام منیع نیز خوابي بیش نیست، و در دریاي كفآلود زندگي حباب ناپایداري است

در این نمایشنامھ سخنھایي كھ گفتھ میشوند، بھ طور خستھكنندھاي طوالني ھستند و عبارات تفنني بسیاري 
امھاي بزرگ میتوان دانست كھ در آن عمل با فكر بھ سبك گونگورا در آن یافت میشوند، ولي آن را نمایشن

اگر وطن ما در جاي دیگري بود و بھ شیوه . توام شده است، و ھیجاني دراماتیك تا پایان آن باقي است
دیگري تعلیم یافتھ بودیم و میتوانستیم كاستیلي را بفھمیم، احتماال این نمایشنامھ را یكي از بزرگترین 

محال است كھ اكنون بتوانیم خود را با قوه تخیل از زندان زمان و مكان . نستیمھاي جھان میدا نمایشنامھ
در ایتالیا این گونھ درام . نجات دھیم و دریابیم كھ درام در اسپانیا در قرن ھفدھم چھ اثر و محبوبیتي داشت

ي، مولیر، و در فرانسھ زمینھاي براي آثار ھاردي، كورن. تقریبا درام رومي را از روي صحنھ بیرون كرد
و بھ اصول شرافت، ; قالب تراژدیھاي فرانسھ را پیش از راسین ریخت; عدھاي دیگر فراھم ساخت

ھنگامي كھ تاثیر سروانتس و سایر داستاننویسان اسپانیایي را در . فصاحت، و بالغت اھمیت بسیار بخشید
و ثكري میبینیم، و ھنگامي كھ  آثار لو ساژ، دفو، فیلدینگ، و سمولت، و از طریق آنھا در كارھاي دیكنز

ھنر عصر الیزابت را در انگلستان و حتي ھنر فرانسھ آن زمان را با معماري، مجسمھسازي، و نقاشي 
اسپانیا در دوره عظمتش مقایسھ میكنیم، درمییابیم كھ چرا اقوام اسپانیاییزبان دنیا میراث و خون خود را 

  . مھمتر از ھمھ چیز میدانند

  فصل دوازدھم

  

  اسپانیاعصر طالیي ھنر 

١۵۵۶ -١۶٨٢   
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I -  یك ھنر و ھزار نمونھ  

در زماني كھ انگلستان بھ جاي اسپانیا بر دریاھا تسلط یافت، و فرانسھ بھ تفوق اسپانیا در خشكي پایان داد، 
و ھنگامي كھ بھ نظر میرسید ھمھ امور مادي اسپانیا بھ ناكامي و ورشكستگي منجر خواھد شد، این كشور 

ناندث و مونتانس در دامان خود چگونھ توانست كلیساي بزرگ سگوویا را بسازد، مجسمھسازاني مانند ار
بپرورد، و مشوق ال گركو، ثورباران، والسكوئز و موریلیو شود آیا علت آن بود كھ ھنوز كلیسا ثروت 

داشت، دربار اسپانیا پول فراوان خرج میكرد، طالي امریكا ھنوز بھ سوي سویل سرازیر میشد، و 
ھنوز احساس میكردند كھ دوره عظمت كامال بھ  ھنرمندان اسپانیایي، در نتیجھ نیروي ایمان و دستمزد،

  پایان نرسیده است 

اما در معماري عظمت كمتر از ھمھ بھ چشم میخورد، زیرا در اینجا پیروزیھاي گذشتھ با نیازمندیھاي 
در سویل، كلیسا با ساختن جاي ناقوسي بر فراز منارھاي كھ متعلق بھ مسلمانان بود و . مذھبي تالقي میكرد

و سال بعد ) ١۵۶٧(یرالدا را تكمیل میكرد، غلبھ خود را بر مسلمانان اسپانیا پایدار ساخت زیبایي خ
ساخت كھ یك تن وزن داشت و، با وجود این، بھ ) ایمان)) (الفھ((بارتولومھ مورل مجسمھاي بھ تام 

در . رداندازھاي خوب نصب شده بود كھ با ھر نسیمي میچرخید و قلمرو احترامآمیز خود را بررسي میك
شروع بھ ساختن كلیساي پرابھت آسونسیون  ١۵٨۵والیاذولیذ، خوان د اررا، معمار اسكوریال در سال 

در تپھاي كھ . ولي مساحت آن را چنان بزرگ گرفت كھ ھنوز ھم قسمتي از آن مفروش نشده است. كرد
مي كردند كھ شروع بھ ساختن كلیساي عظی ١۵٢٢مشرف بر سگوویاست، معماران و صنعتگران در سال 

در ساالمانكا، خوان گومث د مورا مدرسھ بزرگي براي . حاكي از ایمان تغییرناپذیر و شدید اسپانیاییھاست
اما اسپانیا نیز غیرمذھبي میشد، و قصرھا و ) ١۶١٧١٧۵۵. (استفاده یسوعیھا بھ سبك پاالدیو ساخت
صري تابستاني براي را از عذاب گرما و در آرانخوئث، فیلیپ دوم ق. ھمچنین كلیساھا احتیاج بھ ھنر داشت

این قصر بھ سبب )) تاالر سفیران((فیلیپ سوم نیز قصر ال پاردو را بھ آن افزود، . ابھت اسكوریال برھاند
فیلیپ چھارم و اولیوارس با ساختن باغي جھت تفریح . چلچراغھایي كھ در آن آویختھ شدھاند، شھرت دارد

در . ید، زمینھاي براي ایجاد قصر ورساي فراھم آوردندخویش در قسمت دروازه خاوري مادر
. ھاي لوپھ د وگا و كالدرون روي صحنھ آمدند تماشاخانھاي كھ در آنجا درست كردند، بسیاري از نمایشنامھ

در این عصر، در لئون و آستورگا ساختمانھاي با شكوھي جھت اداره شھرداري ساختھ شدند، و یكي از 
  . بھ وسیلھ ال گركو طراحي شد. ع استآنھا، كھ در تولدو واق

مجسمھسازي از لحاظ شكل و حالت روي ھم رفتھ كامال كلیسایي بود، سبك گوتیك در نتیجھ تاثیر ھنر 
ھاي نیمتنھ، كھ در ایتالیا محبوبیت داشت، در  ولي ساختن مجسمھ. اسپانیایي و تزئینات باروك تغییر یافت

ند ثورباران و موریلیو مساعي نقاشان و حتي استاداني مان. اسپانیا تقریبا مثل كشورھاي اسالمي ممنوع بود
ھا را طوري بسازند كھ عابدان بھ واقعیت مصلوب شدنھا و  خود را در این راه بھ كار میبردند كھ مجسمھ

سرویلیام سترلینگ مكسول، . ھا را با چوبھاي چندرنگي میساختند تقریبا ھمھ مجسمھ. شھادتھا پیببرند
میداشت و درباره آن مطالبي نوشتھ است، معتقد بود كھ  دانشمند اسكاتلندي كھ ھنر اسپانیایي را دوست

  )). بھترین مجسمھساز اسپانیاست((خوان د خوني 

مادر ((خوان با ساختن محرابي در كلیساي نوئسترا سنیورا د ال آنتیگوا در والیاذولیذ، و مجسمھاي بھ نام 
مردم از مشاھده این مجسمھ چنان شاد شدند كھ . در كلیساي دیگري در این شھر، بھ شھرت رسید ))غمگین

اسپانیاییھا بھ . بر اثر شدت ایمان خود تقاضا كردند بھ آنھا اجازه داده شود جامھاي فاخر بر تن آن كنند
  . گرگوریو ارناندث بیشتر اھمیت میدھند

ساخت و با نوعي واقعگرایي، كھ صفت اختصاصي )) مادر غمگین((لیاذولیذ مجمسھاي بھ نام او نیز در وا
ھاي خون را روي جامھ او نشان داد و، از شیشھ، قطرات اشكي روي صورت او ظاھر  او بود، لكھ
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، كھ مسیح محتضر را در دامن دارد، بھ منزلھ نقطھ اعتالي مجسمھسازي ))مادر غمگین((این . ساخت
  . نیا در این دوره بھ شمار میروداسپا

وي ھنگامي كھ ھجده سال بیش نداشت، بھ اتفاق . بزرگترین این مجسمھسازان خوان مارتینث مونتانس بود
زن خود بھ صومعھاي در سویل رفت و مجسمھاي از حضرت مریم بھ آن تقدیم كرد، و در عوض بھ او 

ھایي  مونتانس یسوعیھا را با ساختن مجسمھ. مقیم شود اجازه داده شد كھ ھمیشھ بدون پرداخت پولي در آنجا
از قدیس ایگناتیوس و قدیس گزاویھ مشعوف كرد و با مجسمھاي از قدیس ھیرونوموس، راھبان فرقھ 

باقي )) صلیب((در كلیساي جامع سویل ھنوز اثري از او بھ نام . منسوب بھ این قدیس را خشنود ساخت
ھنگامي . بھ شمار آید)) شاید عالیترین نمایش از پیروزي االھي((ویسان، است كھ، بھ عقیده یكي از تاریخن

كھ پاپ پاولوس پنجم، براثر تقاضاھاي مردم، كاتولیكھا را ملزم بھ معتقد بودن بھ اصل آبستني معصومانھ 
حضرت مریم كرد، اسپانیاییھا بیش از ھمھ شاد شدند، زیرا مانند فرانسویھا بھ حضرت مریم بیش از ھمھ 

مونتانس در این ھنگام شاھكاري ساخت كھ اكنون در كلیساي جامع سویل موجود است، و . اھمیت میدادند
. آن عبارت است از مجسمھ حضرت مریم كھ مشغول تفكر درباره راز رھایي خود از گناھكاري ذاتي است

ھ یاد این مجسمھ نیز، اگر چھ از شاھكارھاي مجسمھسازي در جھان محسوب میشود، انسان را ب
دوشیزھاي اندلسي میاندازد كھ، با آنكھ كمي زیر بار جامھ خم شده است، بیش از اندازه آرام و راضي 

  . است

اگر بخواھیم حق مطلب را، ولو بھ اختصار، درباره ھنر اسپانیا ادا كنیم، باید از افتخارات كوچكتر آن نیز 
ھاي آھنین یا مفرغي، چوبكاري در پشت محراب  طارمیھا، شباكھا، و دروازه: نامي بھ میان آوریم، مانند

چراغھا، صلیبھا، ; كلیساھا و جاھاي ھمسرایان، نظیر آنچھ پدرو د منا در كلیساي جامع ماالگا ساختھ است
جامھاي مخصوص شراب، ظرفھاي مخصوص نان در مراسم عشاي رباني و سایبانھایي كھ در آنھا طال و 

ھاي سفالي  مجسمھ; ھاي خوان د آرفھ كھ شھرت جھاني دارند))ودویاكوست((نقره بھ كار بردھاند، مانند 
ھاي زربفتي كھ مایھ زیبایي محرابھا و  رنگین از چوب، عاج، مرمر سفید و مفرغ، ملیلھدوزیھا و پارچھ

  . ھاي لعابي بارسلون و ظرفھاي پوشیده از قلع تاالورا و شیشھ; زنان بود

ھیجان غمانگیز اسپانیاییھا در مورد . حامي و داور تابلوھاي نقاشي بودپیش از والسكوئز، كلیسا تقریبا تنھا 
ھاي تیره و گرماي شدید آن منطقھ بود، مانع  ایمان و مسائل مذھبي، كھ شاید بتوان گفت انعكاسي از صخره

كلیسا با ساختن . از آن شده است كھ خوشدلي، نرمش یا ظرافت، و سلیقھ در موضوع ھنر راه یابد
ي عریان، مناظر طبیعي، و تصویرھا مخالف بود و از نوعي واقعگرایي جانبداري میكرد كھ در ھا مجسمھ
كلیسا معتقد بود كھ عكسھا باید . ھاي تسلیبخش آن اھمیت داشتند ھاي وحشتآور ایمان بیش از جنبھ آن جنبھ

. د برانگیزندمسبب ایمان باشند، و تصویرھاي شورانگیز باید با شدت بسیار روح ایمان را در افرا
فیلیپ دوم در . سرانجام، خود نقاشان خوابھایي میدیدند و ادعا میكردند كھ از طرف خداوند الھام یافتھاند

ھنگامي كھ . حمایت از نقاشان با كلیسا رقابت میكرد، ولي موضوعھا ھمھ بھ صورت مذھبي باقي ماندند
تنھا در . وال ھمان قاعده را رعایت میكردنداشراف دستور میدادند تصویرھایي براي آنھا ساختھ شود، معم

بعضي از نفوذھاي . زمان والسكوئز و فیلیپ چھارم بود كھ كشیدن تصاویر غیرمذھبي معمول شد
كاردوتچي، تسوتكارو، و ھجده تن دیگر از . بیگانگان نیز باعث تغییراتي در نظر كلیسا نسبت بھ نقاشي شد

 ١۵٧٢آنتونیس مور در سال . صورت آرامتر و دلپذیرتري درآوردند نقاشان ایتالیایي ھنر اسپانیایي را بھ
از فلورانس بھ اسپانیا رفت نقاشان اسپانیایي كھ از فروبومان دیدن میكردند، تحت تاثیر سبك وندایك قرار 

بھ مادرید رفت، از ھنرمندان اسپانیا خواھش كرد كھ، بھ  ١۶٠٣میگرفتند، و خود روبنس، كھ در سال 
  . ھاي حیاتي را بیشتر بنگرند بھ مرگ توجھ داشتھ باشند، جنبھجاي آنكھ 

گذشتھ از چھار استادي كھ در این عصر در نقاشي اسپانیایي تسلط داشتند، عده دیگري نیز دیده میشدند كھ 
ھایي بھ سبك ھلندي از ولیعھد فیلیپ  در درجھ دوم اھمیت بودند، مانند آلونسوسانچث كوئلو كھ تك چھره

نام دون كارلوس، و خواھرش ایزابل كشید، شاگرد كوئلو، بھ نام خوان پانتوخا د الكروز، كھ تك دوم، بھ 
; چھره غمانگیزي از فیلیپ دوم و تصویر ظاھرا جانداري از قدیس آوگوستینوس بھ جاي نھاده است
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ختر خود را بھ ریبالتا، كھ سبك سایھ روشن بھ كار میبرد، و فرانثیسكو پاچكو، كھ معلم والسكوئز بود و د
بھ عقیده او ). ١۶۴٩(نگاشت )) ھنر نقاشي((او داد و اصول نقاشي اسپانیایي را در كتابي تحت عنوان 

در سال . ھدف عمده ھنر باید این باشد كھ مردم بھ تقوا و پرھیزگاري راغب و بھ خداوند متمایل شوند
بگذارید ببینیم . ا طرحھاي ناھنجاري نامید، پاچكو با ال گركو در تولدو مالقات كرد و تابلوھاي او ر١۶١١

  . تا چھ اندازه حق دارد

II -١۶١۴- ١۵۴٨: ال گركو   

))) خداداد((بھ معني (ال گركو در جزیره كرت، كھ مولدش بود، خود را كوریاكوس تئوتو كوپولوس 
موسوم بود، خودش با مینامید، در ایتالیا بھ دومنیكو تئوتو كوپولوس و در اسپانیا بھ دومینگو تئوتو كوپولي 

روزگار نام او را بھ ال گركو خالصھ كرده است، و . حروف یوناني دومنیكو تئوتوكوپولوس امضا میكرد
احتمال دارد كھ . از زندگي او در كرت اطالعي در دست نداریم. آن لقبي است كھ در اسپانیا بھ او دادھاند

در . ، از آن شھر بھ كرت مھاجرت كرده باشند)١۴۵٣(اجداد او پس از تسلط تركان عثماني بر قسطنطنیھ 
در زمان او كرت . ھر صورت او در كرت و بعدا در ونیز تحت تاثیر موزائیكھاي روم شرقي قرار گرفت

طبیعي است كھ این ھنرمند جوان، پس از آنكھ از رونق نقاشي در ونیز آگاھي یافت، . بھ ونیز تعلق داشت
شد، بھ آن شھر رفت، و احتماال بھ جمع یونانیان در آن محیط بینالمللي  با شور و ھیجان بسیار سوار كشتي

پیوست، مدت دو یا سھ سال نزد تیسین شاگردي كرد، و طرفدار تینتورتو شد كھ تصویر عده زیادي را در 
مدتي نیز با خشوع و . یك تابلو میكشید، و مانند این استاد بھ لباسھاي رنگین و گرانبھا عالقھ یافت

ي صبورانھ از نقاشیھاي مشھور ونیز، ردجوامیلیا، پارما، و فلورانس تقلید كرد و، اندكي پیش از خضوع
نخستین اطالع قطعي كھ از او داریم در نامھاي است كھ در رم در ) ١۵۶۴. (مرگ میكالنژ، وارد رم شد

  : ده استتوسط جولیو كلوویو بھ آلساندرو فارنزه بدین مضمون نوشتھ ش ١۵٧٠نوامبر  ١۶تاریخ 

او . ... مرد جواني كھ شاگرد تیسین بوده و بھ عقیده من نقاش با استعدادي است از كاندیا وارد رم شده است
میل دارم كھ تحت . از خود تصویري كشیده است كھ مورد تحسین و تمجید ھمھ نقاشان رم واقع شده است

  . اقي در قصر فارنزه بھ او داده شودحمایت آن جناب مستطاب قرار گیرد، و براي تامین مخارجش فقط ات

ھنگامي . كاردینال با این پیشنھاد موافقت كرد، و ال گركو، بھ پاداش آن، تصویري استادانھ از كلوویو كشید
كھ بر سر تصویرھاي عریاني كھ میكالنژ در تابلو واپسین داوري كشیده بود بحث درگرفت، ال گركو 

ورند، خودش بھ جاي آن تصویرھایي بھ ھمان خوبي ولي پوشیدھتر حاضر شد كھ اگر ھمھ آن را پایین بیا
بعضي از اسقفھاي اسپانیایي كھ در رم بودند بھ او . از این رو مقام او در نظر ھنرمندان رم پایین آمد. بكشد

از این رو ال . گفتند كھ فیلیپ دوم دنبال نقاشاني میگردد كھ در قصر اسكوریال براي او تصویرھایي بكشند
بھ اسپانیا رفت و گرد و غبار رم را از كفشھاي خود پاك كرد، ولي مانند نقاشان  ١۵٧٢ركو در سال گ

  . ایتالیایي بھ كشیدن تصویرھاي كج و معوج عادت كرده بود

  اطالعي از او در دست نداریم، تا اینكھ در این سال او را  ١۵٧۵از این تاریخ تا سال 

. مشغول طرح و تزئین كلیساي سانتو دومینگو ال آنتیگوئو در تولدو، یعني پایتخت مذھبي اسپانیا، میبینیم
در محراب این كلیسا، ال گركو تابلویي عالي تحت عنوان صعود مریم بھ آسمان كشید كھ اكنون در موسسھ 

ر مشابھي است كھ تیسین در این تابلو تا اندازھاي مبتني بر تصوی. ھنر در شیكاگو مقامي بزرگ دارد
در . فراري در ونیز كشیده است و در آن، بھ سبك ایتالیایي، جواناني سالم و پیراني با عظمت دیده میشوند

ھیئتي كھ براي داوري . ھاي خداوند كشید تولدو، ال گركو تابلویي عالي تحت عنوان بیرون آوردن جامھ
ھ جامھ مسیح بیش از انداز قرمز است و زناني كھ در درباره آن تصویر معین شده بود، شكایت داشت ك

، نباید در این محل باشند، زیرا در انجیل آمده است كھ ))یعني سھ مریم((قسمت تحتاني چپ دیده میشوند، 
با وجود این، قاضیھا اظھار داشتند كھ ارزش آن تابلو را نمیتوانند تعیین . آنھا از دور بھ مسیح مینگریستند
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و او ھمان است ; یكي از آن سھ مریم، معشوقھ خود ال گركو بود. بھاي آن بیش از اندازه استكنند، زیرا 
. كھ چھره غمگین و زیبایش در بسیاري از تابلوھایي كھ ھنرمند از حضرت مریم كشیده است دیده میشود

ق یكي از رسوم این عمل طب. ال گركو با وجود وفاداري نسبت بھ این زن و كلیسا ھرگز با او ازدواج نكرد
  . ھاي ھنرمندان دیده میشد دیرین اسپانیا نبود، ولي شیوھاي بود كھ از مدتي پیش در كارگاه

  : یكي از نویسندگان نسل بعد بھ نام خوسھ مارتینث چنین نوشتھ است

ال گركو پس از اقامت در تولدو چنان سبك عجیب و غریبي بوجود آورد كھ تا امروز چیزي نظیر آن دیده 
ال گركو . ... ه است، و اگر بخواھیم درباره آن بحث كنیم، باعث آشفتگي حواس عاقالن خواھد شدنشد

. ... طبیعت او نیز مانند نقاشیھایش عجیب بود. ... اظھار میداشت كھ ھیچ چیز برتر از كارھاي او نیست
آنھا را بھ گروگان بھ  وي عادت داشت بگوید كھ ھیچ قیمتي نمیتوان براي آثارش تعیین كرد، و بدین ترتیب

. خریداران آنھا میداد، و آنھا نیز، با كمال میل و رغبت، ھر مبلغي را كھ پیشنھاد میكرد بھ او میپرداختند
اما زیاد شاگرد نداشت، زیرا كسي حاضر نمیشد كھ . ال گركو ھنرمندي مشھور و ناطقي زبردست بود... 

  . خوب بود، پیروي كند از سبك عجیب و خودسرانھ او، كھ فقط براي خودش

، فیلیپ دوم كسي را بھ سراغ ال گركو فرستاد و از او خواست تابلویي تحت عنوان ١۵٨٠در اواخر سال 
او نیز، پس از چھار سال زحمت، نتیجھ كار خود را بھ پادشاه عرضھ . سن موریس ولژیون تب بسازد

است، و اگر چھ بھاي آن تابلو را پرداخت، فیلیپ چنین عقیده داشت كھ گروھبندي شكلھا گیج كننده . داشت
  . آن را نپذیرفت

شاید ھم . ال گركو رنجور و متاسف بھ تولدو بازگشت و، تا آنجا كھ میدانیم، دیگر از این شھر بیرون نیامد
  . این طور بھتر بود، زیرا توانست تابع امیال خود باشد

ي كلیساي سانتو تومھ ساخت كھ یكي از شاھكارھاي ال گركو، گویا از راه انتقام، تابلو بسیار معروفي برا
  در قرارداد چنین ذكر شده بود كھ او باید روحانیاني . ھنري بھ شمار میرود
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  موسسھ . صعود مریم بھ آسمان: ال گركو

و در آن قدیسین براي تدفین كنت اورگاز از . را نشان دھد كھ بر طبق سنت در مراسمي شركت كردھاند
ھمچنین باید قدیس ستفان و قدیس آوگوستینوس را در جامھ اسقفان نشان دھد كھ جسد . آمدھاندآسمان فرود 

او را در میان گروه محترمي از اعیان و اشراف در گور میگذارند، و بر فراز آنھا آسمان را نشان دھد كھ 
ي شدند، و ھمھ این شرطھا عمل. گشوده میشود و حضرت مسیح را با ھمھ جالل و عظمتش ظاھر میكند

ھا مجموعھ  بیش از آن نیز انجام گرفت، زیرا ھر سري كھ در آنجاست تصویر كاملي است، و جامھ
ال گركو . شگفتانگیزي از طال و رنگھاي سبز و سفیدند و سالح مرصع كنت اورگاز در نور میدرخشد

اھكار این شاھكار ش. براي آنكھ كار بیشتري انجام دھد، تصویر خود را نیز پشت سر قدیس ستفان كشید
آیا باید آن . عبارت از تصویر قدیس آوگوستینوس است كھ ریش دارد و كاله اسقفان را بر سر نھاده است

جسد زیبا را ترجیح دھیم، یا چھره دوستداشتني قدیس ستفان را، یا كشیش سرطاسي را كھ مشغول خواندن 
ال گركو را كھ در كمال افتخار مشعلي در دعا بھ ھنگام تدفین است یا خورخھ مانوئل فرزند ھشت سالھ 

  . دست گرفتھ و سر دستمالي را از جیب خود بیرون گذاشتھ تا امضاي ال گركو روي آن بھ چشم بخورد

تدفین كنت ((این : ، اثر فرانثیسكو د پیزا، آنچھ حدس میزدیم آمده است)١۶١٢(در كتاب تاریخ تولدو 
مردم از كشورھاي خارجي براي دیدن آن میآیند . راسر اسپانیاستیكي از زیباترین تابلوھا در س)) اورگاز

اھالي تولدو، بدون آنكھ از دیدن آن خستھ شوند، ھمیشھ در آن چیزھاي ; و از آن تمجید مخصوصي میكنند
تازھاي میبینند و بھ آن خیره میشوند، تصویر بسیاري از افراد مشھور زمان در آن بھ طرزي واقعي كشیده 

ا وجود این، شوراي كلیسا، كھ در محل تشكیل میشد، بر سر دستمزد ال گركو با او چانھ زد، و ب. شده است
دالر امروزي  ٠٠٠,٢این ھنرمند عصباني یوناني بھ دربار شكایت برد و در مرافعھ موفق شد و معادل 

  . دریافت داشت
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او دیگر بھ ارزش خود پي برده بود و در فكر . ال گركو در این ھنگام سفارشھاي بسیاري دریافت داشت
او در امتداد دادن و دراز كردن شكلھا دست بھ تجربھ زد، نھ از آن لحاظ كھ در ; تیسین و تینتورتو نبود

اي روحاني شكلھا را بھتر بینایي او نقصي وجود داشت، بلكھ از آن رو كھ تصور میكرد بدین وسیلھ ارتق
میتواند مجسم سازد، یعني نشان دھد كھ بدنھا در نتیجھ روحھایي كھ بھ سوي آسمان متمایلند دراز و 

در تابلوھاي قدیس اندرو و قدیس فرانسیس، كھ در موزه پرادو مضبوطند، الغري آنھا بھ . طوالني شدھاند
بھ كار برده است پي ببریم و بھ خاطر آوریم كھ نظر نامفھوم میآید، مگر آنكھ بھ رمزي كھ ال گركو 

ھایي را كھ بھ سبك گوتیك میساختند، بھ سبب محدودیتھایي كھ در معماري وجود داشت، الغر نشان  مجسمھ
ھنگامي كھ بھ تصویر قدیس ایلدفونسو، كھ براي بیمارستان كاریداد در ایلكاس كشیده شده است، . میدادند

در اینجا، در روح واجباالحترام، فكر مشغول، چھره . را فراموش میكنیمبرمیخوریم، ھمھ این عیوب 
  مرتاضانھ، موھاي سفید و كم پشت، و دستھاي ظریف این اسقف قرون وسطایي 

   

  

ھمین یك تصویر . ((مراسم تدفین كنت اورگاز، عمیقترین افكار و عقاید ال گركو را درك میكنیم: ال گركو
  )). ا میكندجبران مخارج سفر اسپانیا ر

از معلومات مختصري كھ درباره زندگي ال گركو داریم نمیتوانیم درك كنیم كھ او مانند اسپانیاییھا مردي 
بھ نظر میآید كھ این ھنرمند بھ عیش و نوش بیش از زھد و تقدس تمایل ; عابد و پارسا بوده است یا نھ

  . داشتھ است
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ان تاورا كشید، بھ جاي آنكھ نشان دھد كھ حضرت مریم ھنگامي كھ تابلو خاندان مقدس را براي بیمارست
تابلو مصلوب شدن مسیح، اگر چھ . داراي عواطف مادرانھ است، او را با زیبایي غیر روحاني مجسم كرد

. گرونوالد آن تراژدي را عمیقتر احساس كرد; از لحاظ تشریح استادانھ است، احساسات ما را برنمیانگیزد
ذھبي خود مھارت خویش را بھتر نشان داده است، چنانكھ خود را با ریش سفید و ال گركو در تابلوھاي م

در شھري كھ پر از روحانیون عالیمقام بود، وي میتوانست بھ . سر طاس در عید پنجاھھ مجسم كرده است
آساني اشخاص مھم را راضي كند كھ تصویرشان را بكشد، مانند دوست او پاراویسینو، كھ نیمي از چھره 

عالمت استادي و نیمي دیگر حاكي از كنجكاوي بود، یا رئیس دستگاه تفتیش افكار، كاردینال نینو د او 
خود ال گركو تابلو بھتري از . این تصویر بھ خوبي تصویر اینوكنتیوس دھم اثر والسكوئز نیست. گوارا

ا كھ این ھنرمند درباره كاردینال تاورا كشید كھ چھره استخواني و چشمان مالآلور او بار دیگر عقیدھاي ر
اما بھترین تابلوھاي او آنھایي ھستند كھ از برادران كوواروبیاس كشیده . تقدس كلیسایي داشت ثابت میكند

یكي از آنھا، كھ آنتونیو نام دارد خاكستري موي و سرد و خستھ و با گذشت است، دیگري بھ نام ; است
كھ بیشتر دنیوي و خوش مشرب و كامال سرحال  دیگو جامھاي كشیشي دربر دارد، ولي بھ نظر میرسد

تنھا چند تابلو اثر رامبران و تیسین و ھمچنین تابلو یولیوس دوم اثر رافائل از این تصویر استادانھ . است
  . بھترند

تابلو نقشھ تولدو نیز . این تابلو جزو ذخایري است كھ در موزه كازا دل گركو در تولدو گردآوري شده است
ال گركو . ھاي آن را بررسي میكند ده میشود كھ در آن ھنرمندگویي از فراز ابر ھمھ شھر و تپھدر اینجا دی

. در زیر آسماني طوفاني نشان میدھد) نیویورك(در اواخر عصر نیز ھمین جنبھ را در منظرھاي از تولدو 
مرد ((این  ١۶٠٠در سال . این تابلو بھ سبك امپرسیونیستھاي آینده و كامال برخالف واقعگرایي است

ھمھ او را بھ سبب اخالق غرورآمیز و بلھوسانھاش . یكي از معروفترین اھالي این شھر بود)) یوناني
میشناختند، و میگفتند كھ او رازوري است كھ بھ پول عالقھ دارد، و بیست و چھار اطاق را در قصري 

او بنوازند، روشنفكران تولدو را قدیمي اشغال كرده است، رامشگران را دعوت میكند كھ بر سر میز غذاي 
 ١۶٠۵در حدود سال . بھ شمار میرود)) فیلسوفي برجستھ((بھ دور خود گرد میآورد، و خود بھ عنوان 

تابلویي كشید كھ میگویند از خود اوست، و در این تصویر موي سرش تنك و خاكستري و خود او تقریبا 
وي اگر . از شدت ضعف قادر بھ راه رفتن نیست پاچكو مالحظھ كرد كھ او ١۶١١در سال . فرسوده است

چھ ھنوز بیست و چھار اطاق در اختیار داشت، قادر بھ پرداخت قرضھاي خود نبود، و انجمن شھرداري 
  . در ھفتاد و سھ سالگي درگذشت ١۶١۴ال گركو در . پیوستھ مبالغ قابل مالحظھاي بھ او میداد

گونگورا غزلي در ستایش او سرود، . رقي و تنزل شدپس از مرگش، مقام او در جھان ھنر دستخوش ت
تا . والسكوئز نبوغ او را تصدیق كرد، ولي ھنر شگفتانگیز او باعث تقلید نشد و مكتبي بھ وجود نیاورد

سپس دال . شھرت والسكوئز موجب فراموشي او شد، و تا دو قرن بھ كلي از خاطرھا رفت ١۶۵٠سال 
وان ; و سزان از سبكي كھ او در نمایاندن حاالت داشت پیروي كردند كروا اورا كشف كرد، و دگا، مانھ،

، یولیوس مایر گریفھ كتابي تحت عنوان ١٩٠٧در سال . گوگ و گوگن او را موجد مكتب خود دانستند
مسافرت بھ اسپانیا نوشت و در آن مقام ال گركو را در نقاشي اسپانیا بھ مراتب باالتر از مقام والسكوئز 

اما ال گركو )). ھاي عجیب و غریب است سلیقھ((و زیاد شدن شھرت دوامي ندارد، زیرا تابع كم . دانست
قرنھا بھ عنوان نمونھ تشویقآمیز ھنرمندي بھ شمار خواھد آمد كھ از اشیا فراتر رفت، بھ افكار و احساسات 

  . دست یافت، از بدنھا جلوتر رفت، و بھ روحھا رسید

III  -١۶۶۴- ١۵٩٨: ثورباران  

از ال گركو، تا یك نسل، نقاشاني در اسپانیا ظھور كردند كھ بھترین مساعي خود را بھ كار بردند و پس 
این دو نفر . سپس تقریبا ناگھاني ثورباران و والسكوئز اسپانیا را پر از تابلوھاي خود كردند. ناپدید شدند

میكرد كھ از خوف بھ عبادت  ثورباران مانند راھبي نقاشي. مدت سي سال بھ منزلھ مكمل یكدیگر بودند
  . پرداختھ و بھ خدا نزدیك شده باشد، والسكوئز در امور غیرمذھبي پیش میرفت و نظیر پادشاه وقت بود

pymansetareh@yahoo.com



پدرش دكانداري . در فوئنتھ د كانتوس در جنوب اسپانیا دیده بھ جھان گشود ١۵٩٨نوامبر  ٧ثورباران در 
وي . بود كھ تا اندازھاي از مال دنیا بھره داشت، و توانست او را جھت پرورش استعدادش بھ سویل بفرستد

ساخت كھ نزدیك )) مریم آبستني معصومانھ((پس از دو سال تحصیل، نخستین تابلو خود را تحت عنوان 
  . بود باعث خرابي كار او شود

در آن حوالي صومعھ و كلیسا و . سال بعد بھ لرما، كھ در بیست و چھار كیلومتري زادگاھش بود، رفت
در این . ثورباران از دیدن آنھا الھام گرفت و مامور شد كھ چند تابلو بكشد. جاي انزوا بھوفور یافت میشد

این زن نھ سال از او مسنتر بود، و مقصود از این زناشویي این . یاپرث ازدواج كردحدود بود كھ با مار
ثورباران با  ١۶٢۵در سال . ولي این زن دو سال بعد درگذشت. بود كھ فرزند نامشروع آنھا مشروع شود

ي او این زن برا. ولي ثروت قابل مالحظھاي داشت. بیوھزني ازدواج كرد كھ ده سال مسنتر از خود او بود
ثورباران پس از مرگ او با بیوھزن ثروتمندي . شش فرزند آورد كھ پنج تا از آنھا در كودكي درگذشتند

عشق میكوشید كھ یك قدم جلوتر از . ازدواج كرد كھ او نیز شش فرزند براي او آورد و پنج تا از آنھا مردند
  . مرگ بردارد

طبق این قرارداد میبایستي، ظرف مدت شش ماه، . در ھنر قدرت خالقھ او با امضاي قراردادي آغاز شد
) ١۶٢۶. (بیست و یك تصویر از صومعھ وابستھ بھ فرقھ دومینیكیان سن پابلو ال رئال در سویل بكشد

تا این . ثورباران پس از تكمیل این سفارشھا، ظاھرا بھ مادرید رفت و تحت تاثیر والسكوئز قرار گرفت
از این بھ بعد، . غمانگیز و عظیم كاراوادجو و شاید سبك ریبرا دیده میشدتاریخ، در نقاشیھاي او تاثیر سبك 

ھا را بھ طرزي  وي در سبك خود، كھ پیروي از طبیعت و آن ھم بھ وضعي عاري از لطافت بود، سایھ
پس از چندي بھ سویل رفت و بھ كشیدن . لطیف نشان داد و تابلوھا را بھ شیوھاي دلپذیر بھ انجام رسانید

چھار . دو تصویر عظیم براي راھبان فرقھاي كھ كارشان بازخرید اسیران مسیحي بود پرداخت بیست و
تابلویي كھ از این مجموعھ باقي ماندھاند، شاھكار محسوب نمیشوند، ولي چھره كودكي كھ در یكي از 

  . آنھاست بسیار جالب است، و شاید این كودك فرزند خود او باشد كھ خوان نام داشت

با : ((ل از دیدن آنھا خوشنود شدند، و رسما از او خواستند كھ در این شھر مقیم شود، و گفتندمردم سوی
)). مالحظھ اینكھ ھنر نقاشي یكي از لوازم زیبایي كشور است، سویل بھ وجود او افتخار خواھد كرد

  . ثورباران پیشنھاد آنھا را پذیرفت

. ساي سان بوئناونتورا متعلق بھ فرقھ فرانسیسیان كشید، ثورباران تابلوھاي زیبایي براي كلی١۶٣٠در سال 
، بدین ))قدیسبوئناونتورا قدیس توماس آكویناس را متوجھ صلیب میكند((یكي از آنھا موسوم است بھ 

بوسیلھ بھ این دانشمند علوم االھي كھ متاسفانھ از فرقھ دومینیكان بود بھ آرامي فھمانده میشود كھ مذھب 
این تصویر، كھ نماینده ھنر اصلي ثورباران است بھ وسیلھ . بلكھ مشاھده عیسي است فرضیھ فلسفي نیست،

  . مارشال سولت از اسپانیا ربوده شد

قدیس ((نام تابلو دیگر . بھ موزه فردریك در برلین راه یافت، و در جنگ جھاني دوم از میان رفت) ١٨١٠(
این تابلو را در سال . ارشال سولت ربوده شده استاست، كھ آن ھم بھ وسیلھ م)) بوئناونتورا در تابوت خود

چھار تصویري كھ در طرف چپ آن . بھ موزه لوور فروختند و ھنوز ھم در آنجا مضبوط است ١٨۵٨
تابلو دیگر معروف بھ ستایش بیحد از قدیس توماس آكویناس زیباتر از آن . تابلو دیده میشود استادانھاند

ھاي پرمعنایي مانند  انسان قیافھ. ھ دومینیكیان در سویل كشیداست، و ثورباران آن را براي مدرس
آمبروسیوس، گرگوریوس، ھیرونوموس، آوگوستینوس، و شارل پنجم را در آن میبیند و دچار شگفتي 

اما بھ والسكوئز جھت قابي كھ ساختھ بود شش مرتبھ بیشتر پول دادند تا بھ ثورباران جھت . میشود
  . تصویري كھ كشیده بود

و تصویري از قدیس ) ١۶٣٠(س این نقاش پركار بھ كلیساي سن آلبرتو متعلق بھ فرقھ كرملیان رفت سپ
فرانسیس در حال عبادت خضوعآمیز و تصویري از قدیس پطرتوماي راھب كشید كھ، بر اثر انتظار براي 
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سیران آنگاه بھ صومعھ راھبان بازخرید ا. ورود بھ بھشت، چھرھاش پرآژنگ و بدنش الغر شده بود
در میان آنھا تابلوي بسیار . و تصویر بعضي از محرمترین راھبان آنجا را كشید) ١۶٣١(مسیحي بازگشت 

قرار شد تصویر . سفارشھاي بسیاري دریافت داشت ١۶٣٣در سال . زیباي پدرو ماچاذو دیده میشود
ده تابلو براي نمازخانھ  دوازده حواري را بر كلیسایي در لیسبون، سھ تابلوي فرقھ كارتوزیان در سویل، و

، كھ ھنوز ))پطرس حواري در حال انابت((یكي از آنھا، . كوچك سان پیترو در كلیساي جامع بزرگ بكشد
  . در محل اصلي خود قرار داد، تجربھاي جالب در سبك رئالیسم است و شاید ریبرا را بھ خاطر بیاورد

براي صومعھ . را توسط دستیارانش انجام دھد خدمات ثورباران در این ھنگام بھ اندازھاي كارھاي خود
كشید، كھ در آن دستھا و سر این شخص )) اغواي قدیس ھیرونوموس((گوادالوپ تابلویي تحت عنوان 

مقدس بھ منزلھ شگفتیھاي فن نقاشي بھ شمار میروند، و در برابر اغواي خانمھاي زیبایي كھ مشغول 
  . مقاومت كرد نواختن آالت موسیقي ھستند، بدشواري میتوان

تابلوھاي یك دستھ حواریوني كھ او كشید بھ لیما برده شد، . حتي سفارشھایي از پرو و گواتماال نیز میرسید
. بھ پایتخت مكزیك انتقال یافت)) عیسي در عمواس((دستھ دیگر را بھ آنتیگوا بردند، و تابلو معروف بھ 

بعضي از این . ت كھ مشغول غذا خوردن استدر این تابلو، عیسي بھ صورت دھقان سالم و سرحالي اس
تابلوھا بسرعت و بعضي از آنھا بھ وسیلھ دستیاران ثورباران ساختھ شدند و ثورباران مجبور شد براي 

  . گرفتن دستمزد خود از لیما، از این شھر شكایت كند

این شخص در . تفوق اودر سویل در نتیجھ اقدامات جواني بھ نام موریلیو بھ خطر افتاد ١۶۴۵از سال 
ھا سرگذشت عیسي را چنان با لطف و زیبایي مجسم میساخت كھ بھ ثورباران، كھ  كلیساھا و صومعھ

ثورباران كوشید كھ از تاثیر وحشتانگیز سبك . سبكش واقعگرا و گیج كننده بود، سفارشھاي كمتري داده شد
قابت كرد، چنانكھ این موضوع از خود بكاھد، و تا مدتي با موریلیو در كشیدن مناظر مقدس یا میھني ر

اما . مفھوم میشود) كھ اكنون در سن دیگو در كالیفرنیاست)) (مریم عذرا و كودك با یوحناي حواري((تابلو 
این سبك جدید با ھنر و حالت او سازگاري نداشت و ناچار براي ترمیم دارایي خود بھ مادرید رفت، 

تھي بود، كاري نمیتوانست بكند جز آنكھ او را مامور  ولي فیلیپ چھارم، كھ داراي خزانھاي) ١۶۵٨(
والسكوئز بھ او ارادت میورزید، و با صمیمیت بھ كار . تزئین خانھاي كند كھ در شكارگاه ساختھ بود

  . ثورباران بیش از او عمر كرد و شھرتي بیشتر بھ دست آورد. مشغول شد، ولي ناگھان درگذشت

فراتر رفتھ بود كھ سرداران ناپلئون بھ تصویرھاي عظیم راھبان و ھاي پیرنھ  شھرت او بندرت از كوه
پس از آنكھ . تابلوھاي دلتنگ كننده ثورباران عالقھمند شدند و بعضي از آنھا را پنھاني بھ فرانسھ بردند

بھ تصرف دولت درآمدند، قسمت دیگري از آثار او بھ پاریس  ١٨٣۵ھاي اسپانیایي در سال  اموال صومعھ
لویي فیلیپ، پادشاه فرانسھ، گالري اسپانیایي را در موزه لوور با چھارصد  ١٨٣٨و در سال  برده شد،

سلیقھ ما امروز دید محدود و . نقاشي افتتاح كرد، و از این مقدار ھشتاد تابلو بھ ثورباران نسبت داده شد
ف موریلیو و شاھزاده در آثار او از ژندھپوشان كثی. زاھدانھ و روحیھ افسرده و مجذوب او را نمیپسندد

با وجود این، در كار وي صمیمیتي كامل، خلوصي . خانمھاي زیبا و فیلسوفان والسكوئز اثري نیست
ھاي زودگذر فراتر میبرد و در  عمیق، و رنگ و شكلي استادانھ موجود است كھ او را از حوزه سلیقھ

  . خاطره بشر جایي برایش باز میكند

IV  -١۶۶٠- ١۵٩٩: والسكوئز  

بزرگ او یكي از اشراف پرتغال بود كھ پس از نابودي ثروت خویش با زن خود از اوپورتو بھ سویل پدر
  . رفت
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فرزند این شخص، خوان د سیلوا، و زنش، خرونیما والسكوئز، داراي فرزندي شدند كھ ھمان ھنرمند 
  . موردنظر ماست

والسكوئز در ھمان سال تولد ون دایك، یك سال بعد از ثورباران و برنیني، و ھجده سال پیش از موریلیو 
نام او را دیگورودریگز د سیلوا اي والسكوئز گذاشتند، و او، طبق رسمي كھ در جنوب اسپانیا . بھ دنیا آمد

  . معمول بود، خود را معموال بھ اسم مادرش مینامید

. ربیت شد، و كمي التیني و فلسفھ فرا گرفت و تا مدتي بھ آموختن علوم سرگرم شدوالسكوئز بخوبي ت
پاچكو . سپس بھ نقاشي پرداخت، و مدت كوتاھي نزد خوان د اررا و كمي بیشتر نزد پاچكو شاگردي كرد

با من دختر خود را بھ او دادم، زیرا تحت تاثیر جواني، درستي، و صفات خوب او واقع شدم و، : ((میگوید
  )). توجھ بھ نبوغ طبیعي و عظیمش، آینده خوبي براي او پیشبیني كردم

والسكوئز از خود كارگاھي برپا كرد و پس از مدت كوتاھي، در نتیجھ عالقھ بھ موضوعات غیرمذھبي، 
این ھنرمند با مردم فقیر معاشرت میكرد و از نمایاندن افكار و شرح حالشان در . مورد توجھ قرار گرفت

ھنگامي كھ بیست سال بیش نداشت، تابلو بزرگي تحت عنوان سقاي سویل . اي خود لذت میبردتصویرھ
در . ھاي ژنده و صبر و شكیبایي، مقام فقر شرافتمندانھ را میتوان دریافت در اینجا، در میان جامھ. كشید

. ي بلند او كشیدبیست و سھ سالگي، با بصیرتي بالغانھ، تصویري از گونگوراي شاعر با چشمان نافذ و بین
  . این تصویر در بستن مضبوط است

كشیدن مناظر ) ١۶٢٢. (احتمال دارد كھ این كار طي نخستین سفر والسكوئز بھ مادرید صورت گرفتھ باشد
والسكوئز در نتیجھ حسن جاھطلبي، در حالي كھ تابلو ; سویل و كشیشان آن درنظر او زیاد اھمیت نداشت

در آنجا براي تقرب بھ دربار كوشید، ولي موفق نشد، . بھ پایتخت رفت سقاي سویل را زیر بغل داشت،
زیرا فیلیپ چھارم و اولیوارس سرگرم سیاست، ازدواج و جنگ بودند و ده دوازده نفر نقاش ھم بھ ھمان 

چارلز استوارت شاھزاده ; یك سالي گذشت. والسكوئز ناچار بھ سویل بازگشت. امور اشتغال داشتند
در این ھنگام . درید آمد، و دل در گرو عشق شاھزاده خانمي نھاد و بھ ھنر عالقھاي نشان دادانگلیسي بھ ما

این جوان سیاه چشم و مومشكي دوباره بھ پایتخت . بود كھ اولیوارس كسي را بھ سراغ والسكوئز فرستاد
بیباك بر روي رفت و بھ عنوان نقاش دربار بھ كار پرداخت و، با نشان دادن پادشاه بھ شكل سواركاري 

والسكوئز نھ تنھا چند بار تصویر پادشاه را كشید، بلكھ، براثر . اسبي سركش، توجھ او را بھ خود جلب كرد
ھا  و درباریان، وزیران، شاعران، دلقكھا، و كوتولھ) ھا برادرھا، زنھا، بچھ(تشویق او، از خانواده سلطنتي 

ھ والسكوئز كارگاھي در قصر سلطنتي دادند و او در آنجا ب. نیز تابلویي تھیھ كرد و آنھا را جاویدان ساخت
این خود فرصتي عالي و نوعي . یا در مجاورت آن تقریبا سي و ھفت سال باقي عمر را سپري كرد

  . محبوس شدن بود

روبنس، كھ در آن وقت مشھورترین ھنرمند جھان بود، دوباره . دو عامل عمده باعث پیشرفت كار او شدند
استادي او در نمایاندن سایھ و نور بود و تصویر خدایان مشركان و . از مادرید دیدن كرد ١۶٢٨در سال 

روبنس بھ او توصیھ كرد . والسكوئز بر اثر مالقات او بھ ھیجان آمد. زنان عریان و شھرتانگیز را میكشید
. مطالعھ كند كھ بھ ایتالیا و مخصوصا بھ ونیز برود و در آثار نوابغي كھ در رنگامیزي تبحر داشتند

دوكاي پرارزش از دست او دریافت  ۴٠٠والسكوئز از فیلیپ چھارم با كوشش زیاد رخصت سفر گرفت و 
از بارسلون بیرون آمد و در بیستم اوت ھمان  ١۶٢٩ھنگامي كھ میبینیم والسكوئز در دھم اوت . داشت

  . سال بھ جنوا رسید، از میزان سرعت دریانوردي در آن عھد آگاه میشویم

سپس بھ ونیز رفت و روزھا در برابر تابلوھاي تینتورتو، ورونزه، و تصاویر و نقوش اساطیري تیسین 
از آنجا بھ فرارا و رم رفت و از روي مرمرھاي قدیمي در فوروم تقلید كرد و بھ تصویرھایي كھ . نشست

كھ والسكوئز از این شكلھاي عالي باعث شدند . میكالنژ بر سقف خانھ سیستین كشیده بود حسرت خورد
آنگاه براي . نشان دادن سایھ بھ سبك كاراوادجو دست بردارد و بھ نمایان شكلھا در نوري روشن بپردازد
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آیا فیلیپ در نتیجھ خودخواھي ) ١۶٣١ژانویھ . (دیدن ریبرا بھ ناپل رفت، و از آنجا بھ اسپانیا بازگشت
رمندي چنان تیزبین و درستكار نشست، یا اینكھ یعني این سایھ پایدار ھر فرد بود كھ بارھا در برابر ھن

میخواست تصویر خود را بھ دوستان مشتاق خویش بدھد ھنگامي كھ تصویرھاي عھد جواني این پادشاه را 
فیلیپ در عھد جواني مردي زیبا و بلنداندام . با تصویرھاي بعدي او مقایسھ میكنیم، دچار افسردگي میشویم

داراي چھرھاي رنگ پریده شد، گویي این رنگ بھ موي سرش انتقال یافتھ  بود، و حال آنكھ سالھاي بعد
با وجود این، از استبداد غمانگیز او طي سالھا و شكستھا ھنوز اثري در چشمان آبي و سرد و چانھ . بود

اگر تصویرھاي این پادشاه سطحي بھ چشم میآیند، شاید بھ این . برآمده ھاپسبورگي او برجاي مانده بود
وقتي كھ چیزي وجود داشت، چنان كھ از . است كھ در پشت سطح مرئي چیزي وجود نداشتعلت 

  . تصویرھاي گونگورا و اولیوارس پیداست، آن چیز در تابلو ظاھر میشد

والسكوئز غیر از كشیدن تصویر پادشاه، تصویر ملكھ ایزابل، ملكھ ماریانا، و خواھر فیلیپ بھ نام ماري 
از برادر كوچك فیلیپ موسوم بھ . ولي این تصویرھا جالب نیستند. كشیده است را نیز) ملكھ مجارستان(

فردیناند تصویري باقي است كھ او را در لباس شكارچیان، و با سگي كھ سر تا پا عضلھ و عصب و 
والسكوئز از اولیوارس نیز تصویري كشید كھ او را در حال سواري . یكپارچھ فداكاري است، نشان میدھد

موزه (، و در تابلویي دیگر این شخص بر اسب سفیدي سوار است )موزه پرادو(سیاه نشان میدھد بر اسبي 
زیباترین . ، و بدین ترتیب ثابت میشود كھ زمام امور در آن عھد در دست چھ كسي بود)مترپلیتن نیویورك

والسكوئز . بود تابلوھاي دربار از آن دون كارلوس جوان است كھ ھمھ امید خانواده سلطنتي بھ او بستھ
او را با كوتولھاي از  ١۶٣١در سال . بارھا تصویر این جوان زیبا را با شوق و ذوقي سرشار كشید

در سال ; او را بھ عنوان مایھ لطف و زیبایي دربار بھ ما مینمایاند ١۶٣٢در ; مالزمانش نشان میدھد
دارد و در كمال غرور بر تصویري از او كشید كھ در پنجسالگي عصاي مارشالي را در دست  ١۶٣۴

او را در جامھ یكي از شكارچیان نشان میدھد كھ تفنگ خود را با  ١۶٣۵در ; اسبي غولپیكر سوار است
; دقت بھ دست گرفتھ است، ولي پیداست كھ، بھ سبب خوشخویي زیاد، قادر بھ كشتن یا فرمانروایي نیست

والسكوئز فقط میتواند ظاھر را نشان دھد، و آن چھره معصوم بھ منزلھ پاسخ كساني است كھ میپنداشتند 
بدین ترتیب یك سلسلھ تصویر از كارلوس از دو سالگي تا شانزدھسالگي او كشید، یعني تا زماني كھ این 

  . شاھزاده محبوب بھ تب مبتال شد و جان سپرد

یان شكستھا و ھایي است كھ در م آدم قدكوتاھي كھ در یكي از این تصویرھا دیده میشود، یكي از كوتولھ
این رسم روم از زمان امپراطوري . ناكامیھاي درباریان فیلیپ نوعي حس تفوق و عظمت بھ آنھا میبخشید

ھا دیده  حتي در دربار پاپھا از این گونھ كوتولھ. روم و كشورھاي قدیمي مشرق بھ آنجا سرایت كرده بود
نخستین . میھمانان خود گردآوري كرده بودكاردینال ویتلي چھل و چھار آدم قدكوتاه براي خدمت . میشدند

آدمھاي . سانتیمتر بود ۴۵دوك باكینگم بھ ملكھ ھانریتاماریا كلوچھاي تقدیم كرد كھ شامل كوتولھاي با قد 
قدكوتاه دوره فیلیپ چھارم را براي رضایت خاطر خود آنھا، و براي تفریح و سرگرمي مردم، با لباسھایي 

والسكوئز تصویر آنھا را با دلسوزي و از روي . درخشان بودند میآراستند عالي كھ داراي جواھر و طالي
نام داشت، افتخار میكرد كھ از سگش بلندتر ) انگلیسي(یكي از آنھا، كھ آنتونیو ال اینگلز . شوخي میكشید

دیگري، بھ نام سباستیان د مور است، كھ با ریش عظیم خود ابرو درھم ; است، ولي بھ زیبایي او نبود
. در دربار دلقكھایي ھم وجود داشتند. شیده و مشتھاي خود را علیھ سرنوشت خویش گره كرده استك

یكي از آنھا، كھ بھ اسم تابلو خود وي جغرافیادان نامیده ; والسكوئز تصویر پنج تن از آنھا راكشیده است
ریش (كھ بارباروسا دیگري، ; ، عاقلتر از اولیوارس بھ نظر میرسد)زیرا بھ كرھاي اشاره میكند(شده 
سومي خود را بھ شكل دون خوان اتریشي ; نام دارد، شمشیر وحشتآوري را از نیام بركشیده است) قرمز

پنجمي، كھ در تابلو احمق تصویر او دیده ; چھارمي مشغول تالش با كتابي عظیم است; آراستھ است
  . میرسدمیشود، بھ وضعي بیآزار و تقریبا بھ طرزي خوشایند دیوانھ بھ نظر 

والسكوئز، اگر چھ ھمیشھ در دربار میزیست و بھ طور واضحي آقامنش بود، براي رھایي از تشریفات، 
بھ مطالعھ زندگي افراد متشخصي میپرداخت كھ جزو طبقھ اشراف نبودند و ھنوز ھم باعث تزیین اسپانیا 

آن داشت كھ بھ او اجازه  دو جوان زیبا و شش ھفت نفر كشاورز را بر) ١۶٢٩(ھستند وي در اوایل كار 

pymansetareh@yahoo.com



در این تابلو كھ بھ لوس بوراكوس مشھور است، با كوسي كھ تقریبا عریان است . دھند تصویر آنھا را بكشد
روي چلیكي نشستھ و تاجي از مو بر سر كسي كھ زیر پاي او زانو زده است میگذارد، و در این ضمن نیز 

ي از آنان از كار خستھ شدھاند، و بعضي دیگر بر اثر بعض. فداییان زمخت انگور در اطرافش حلقھ زدھاند
قرن ((این تابلو شاید بھترین منظره میگساري را در ھنر اسپانیا در . سالخوردگي مویي خاكستري دارند

حتي میتوان گفت مشخصترین آثار او دو نقاشي عجیب ھستند كھ یكي توسط خود او . نشان دھد)) طالیي
نویسنده سالخورده، غمگین، تھیدست، و تقریبا نابینایي را نشان میدھد كھ ازوپ نامیده شده است و آن 

. م بود.دیگري منیپوس نام دارد كھ از فیلسوفان كلبي قرن سوم ق; ھاي خود را با خود بھ گور میبرد افسانھ
كشیده جانوراني ھم كھ والسكوئز تصویر آنھا را . ھایي فراموش نشدني را نشان میدھند این دو تابلو چھره

اسبھایي كھ امروزه درنظر ما بھ طرزي زشت نیرومندند، ولي در عوض سري ; است بدون اھمیت نیستند
و ; سر گوزني كھ با قیافھاي فیلسوفانھ تسلیم بشر بیرحم شده است; پر از غرور و چشماني درخشان دارند

  . سگھایي كھ حاضر براي عملند یا آنكھ ھوشیارانھ خفتھاند

و شاید، ھنرمند ما میخواست از خطرھایي كھ از كشیدن تصویرھاي . ي قلم والسكوئز بودنداینھا آثار فرع
ھنگامي كھ میبینیم این اشراف لباسي ساده برتن . بدون مجاملھ اشراف درباري ناشي میشد نجات یابد

علت فساد كردھاند، ولي با ایماني راسخ در برابر جھاني ایستادھاند كھ كشور محبوبشان در آن ظاھرا بھ 
از دون دیگو دل كورال . فلج شده بود، ارزشي كھ براي اسپانیاییھاي قرن ھفدھم قائل ھستیم باالتر میرود

اي آرالنو، كاردینال گاسپار د بورخا اي والسكو، مونتانس مجسمھساز قوي پیكر، شھسوار سانتیاگو 
ود، و ھمچنین از دون خوان مغرور فرانچسكو دوم از خانواده استھ، كھ مردي خوش اندام و ترسو ب

فرانثیسكو پیمنتال كھ قیافھاي عالي و لردوار داشت، تصویرھایي مانده كھ در دل مینشینند و اگر تابلو تك 
چھره یك مرد كھ در گالري كاپیتولین در رم است حقیقتا از خود والسكوئز باشد، امكان ندارد كھ شیفتھ او 

  . سش ساده، و چشمانش آرام و متفكر استدر این تصویر موي او مجعد، لبا. نشویم

والسكوئز . جالب است كھ در آثار والسكوئز دربار جاي كلیسا و موضوعات مذھبي را گرفتھ بود
نمیتوانست در كشیدن تصویرھاي حواریون و قدیسین سالخورده پر آژنگ با ال گركو و ثورباران رقابت 

مھارت او در كشیدن . عذرا نماینده ھمھ قدرتھاي اوستدر میان تابلوھاي مذھبي او تاجگذاري مریم . كند
در تابلو الس النزاس كھ آن را تحت عنوان تسلیم بردا بھتر میشناسیم، . تصویرھاي غیرمذھبي بیشتر بود

و در عین حال مفصلترین تابلو خود ) سانتیمتر ٣۶۵سانتیمتر در  ٣٠۴(والسكوئز یكي از بزرگترین اثرھا 
در جنگ طوالني اسپانیا علیھ شورشیان ھلند، آمبروزیو د اسپینوال شھر . وجود آوردرا در تاریخ ھنر بھ 

بردا واقع در شمال برابانت را، كھ از لحاظ سوقالجیشي اھمیت بسیار داشت، براي اسپانیا بھ تصرف 
تاثیر در بازگشت از ایتالیا با اسپینوال مالقات كرد و تحت  ١۶٢٩والسكوئزدر سال ) ١۶٢۵. (درآورده بود

وي این مالقات را در شاھكاري نشان داد كھ در آن . نجات سلحشورانھ این سردار بزرگ قرار گرفت
  ھاي چوبي خود را باال گرفتھاند، و از آن شھر مغلوب  نیزھداران اسپانیایي نیزه

یدھد و یوستین ناسویي، سردار شكست خورده و تسلیم شده، كلیدھاي شھر را بھ اسپینوال م; شعلھ برمیخیزد
آن سردار پیروز و جوانمرد بھ دشمن مغلوب، بھ مناسب دفاع دلیرانھاش تبریك میگوید، والسكوئز با نشان 

دادن رنگھاي متضاد و مشخص كردن افرادي كھ ملتزم ركابند شاھكاري بھ وجود آورده است كھ فیلیپ 
  . چھارم آن را با كمال خوشوقتي در قصر بوئن رتیرو آویخت

فیلیپ، بھ عنوان پادشاھي براي بیست و شش سال خدمت والسكوئز مخارج سفر دوم او را  ١۶۴٩در سال 
ھاي كالسیك تھیھ كند، و تابلوھایي را كھ  بھ ایتالیا پرداخت، و او را مامور كرد كھ قالبھایي از مجسمھ

ر است، و تابلو اما والسكوئز دریافت كھ بھاي آنھا وحشتآو. توسط استادان ایتالیایي كشیده شده است بخرد
والسكوئز مجبور شد معادل . عمدھاي كھ از آثار ھنرمندان بزرگ ونیزي باشد بھ ھیچ بھایي بھ دست نمیآید

آیا میتوان گفت كھ میلیونرھا در آن وقت ھم ھنر را بھ . دالر فعلي براي خرید پنج تابلو بپردازد ٠٠٠,١۵٠
تھیھ شد تصویري  ١۶۵٠بلویي كھ در ایتالیا در سال عنوان سدي علیھ تورم پول بھ كار میبردند بھترین تا

  . بود كھ والسكوئز از اینوكنتیوس دھم كشید
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ھنگامي كھ پاپ حاضر شد در رابر او بنشیند، این ھنرمند چون فكر میكرد كھ مبادا بر اثر عدم تمرین قادر 
بھ كار نباشد، نخست براي آماده كردن چشم و دست خود تصویري از غالم دورگھ خود بھ نام خوان د 

ھنرمندان رم از دیدن این تابلو در شگفت افتادند و والسكوئز را بھ عضویت آكادمي خود، كھ  .كشیدپارخا 
طرحھایي مقدماتي از سر . پاپ چند بار بیشتر در برابر والسكوئز ننشست. سان لو كا نام داشت، پذیرفتند

تن است، تقریبا از تصویر كاملي كھ بھ عنوان او تھیھ كرد و یكي از آنھا، كھ اكنون در موزه ملي در واشنگ
این تصویر در قصر . میراث در خانواده دوریا كھ پاپ بھ آن وابستھ بود باقي ماند غیر قابل تشخیص است

ھنگامي كھ . دانست)) زیباترین تابلو در رم((دوریا پامفیلي حفظ شده است، و در آنجا بود كھ رنلدز آن را 
نوعي قدرت، یعني ھم قدرت ھنري و ھم قدرت اخالقي، در آن احساس میكنیم و آن را این تابلو را میبینیم، 

ھمپایھ تابلو یولیوس دوم اثر رافائل، و تابلو پاولوس سوم اثر تیسین میدانیم و جزو موثرترین تصاویر 
سال بعد اینوكنتیوس دھم در روزھایي كھ مقابل والسكوئز مینشست ھفتاد و شش سالھ بود، و پنج . میشمریم

ولي با مالحظھ لباس و انگشتري اسقفي او، انسان او را یكي از رھزناني میداندكھ باعث . در گذشت
مزاحمت پاپھا میشدند، اما پس از مشاھده آن سیماي عبوس و مصمم بھ این نتیجھ میرسیم كھ اینوكنتیوس 

  حق 

   

  

  . پاپ اینوكنتیوس دھم: والسكوئز

وایي كھ بر كشوري شامل ایتالیاییھاي سركش حكومت میكرد، و پاپي كھ داشت چنین باشد، یعني فرمانر
وي میبایستي . كلیسایي شامل عیسویان غیرعیسوي از رم تا فیلیپین و از رم تا پاراگھ را زیرنظر داشت

. آھن در خون، پوالد در چشم، و صالبت در چھره داشتھ باشد، والسكوئز آنھا را دید و بر تابلو نشان داد
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ھنرمندان رم از مشاھده )). خیلي واقعي است: ((پس از دیدن آن، مطلبي طنزآمیز بدین گونھ گفتپاپ 
تركیب بھ ھم فشرده، ھماھنگي جالب سرخ و سفید و طالیي، نگاه مشكوك پژوھنده پاپ از گوشھ چشمان 

از خروج  والسكوئز پس. آبي و خاكستري، و حتي دستھا كھ حاكي از شخصیت او بودند در شگفت افتادند
، دیگر شاگردي نبود كھ در جستجوي استادان گذشتھ باشد، بلكھ خود او استاد مسلم )١۶۵١ژوئن (از ایتالیا 

عصر خویش بھ شمار میرفت، زیرا روبنس در این زمان مرده بود، و ھیچ كس فكر نمیكرد كھ مرد ھلندي 
لھ كلیمیھاي آمستردام مقیم شد، روزي گمنامي كھ با فقر و فاقھ دست بھ گریبان بود و پس از چندي در مح

  . پس از قرنھا از گور برخیزد و تفوق او را بھ خطر اندازد

والسكوئز پس از مراجعت بھ مادرید مرتكب مھمترین اشتباه خود شد، و آن این بود كھ تقاضا كرد بھ 
شده بود، یا  شاید او از نقاشي خستھ. عنوان مدیر قصر سلطنتي منصوب شود، و بدین مقام نیز رسید

این مقام شغل راحت و پردرآمدي نبود، زیرا . احساس میكرد كھ تا حد امكان در این رشتھ پیش رفتھ است
گذشتھ از این، وي مجبور ; شامل نظارت شخصي براثاث، تزئینات، گرم كردن، و امور بھداشتي قصر بود

ھایي براي  رھاي پادشاه استراحتگاهبود وسایل بازي، رقص، و شمشیرزني سواره را فراھم آورد، و در سف
ھمچنین بایستي در ھمھ مسافرتھاي عمده پادشاه، خواه جھت تفریح یا سیاست یا جنگ، ھمراه . او تعیین كند

او برود، براي كسي كھ تصویر اینوكنتیوس دھم را كشیده بود، آیا چیزي نامعقولتر از این كار میتوانست 
  . حب جاه بر وقوفي كھ از نبوغ خویش داشت غلبھ كرده بود وجود داشتھ باشد در وجود والسكوئز

والسكوئز، ظرف نھ سالي كھ از عمرش باقي مانده بود، فقط ساعاتي را مصروف نقاشي میكرد كھ در آنھا 
وي در این اوقات بھ كشیدن تصاویر افراد خانواده سلطنتي، درباریان . از وظایف رسمي فارغ بود

رم بود، و سھ تصویر زیبا از شاھزاده خانم مارگارت كشید، و دوباره متشخص، و خود پادشاه سرگ
ھا كھ در آن  تصویري از او بھ عنوان مركز شاھكارھایش تھیھ كرد، و آن عبارت بود از تابلو ندیمھ

و خود والسكوئز در زمینھ تابلو . ھا و سگي در پیرامون این شاھزاده خانم گرد آمدھاند مستخدمان و كوتولھ
والسكوئز دوباره تصویري از او با دامن بزرگ و آبي او كشید، و از آن بھ بعد ساق پاھاي او . میشوددیده 

اندكي پیش از مرگ خود، او را بھ عنوان معجزه معصومیت . بھ صورت راز مقدس و پوشیدھاي درآمدند
كشیدن تابلویي تحت از انجام دادن امور دربار كناره گرفت و بھ  ١۶۵٧در سال . در جامھ توري نشان داد

  عنوان فرشینھبافھا پراخت، و آن عبارت از شكلھایي عالي است كھ ضمن اضطراب و 
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  موزه پرادو، مادرید. ھا ندیمھ: والسكوئز
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در ھمان سال، با ساختن تابلویي، دستگاه . خودنگاره، جزئي از تابلو عظمت كار كشیده شدھاند: والسكوئز
تفتیش افكار را بھ مبارزه طلبید و باعث وحشت و در عین حال شادي اسپانیاییھا شد، زیرا پشت خوش 

یرا مدتي در خانوادھاي این تابلو ونوس روكبي نام دارد، ز. تركیب ونوس و سرین او را نشان داده بود
لیره فروخت،  ٠٠٠,۴۵بھ ) لندن(لیره خرید و بھ گالري ملي  ۵٠٠انگلیسي بھ ھمان نام، كھ آن را بھ مبلغ 

یكي از زناني كھ خواھان دادن حق انتخاب بھ زنان بود و در نتیجھ چنین كشف مربوط بھ . باقي مانده بود
در شش جا پاره كرد، ولي آن را دوباره بھ طرزي  اسرار تجارت خشمگین شده بود، آن پشت گلگون را

  . فریبنده بخیھ كردند

ھا والسكوئز را طوري میبینیم كھ خود در این سالھاي آخر عمر میدید، یعني با موي بسیار،  در تابلو ندیمھ
و با وجود این، درباره ا; سبیل غرورآمیز، و چشماني اندكي فرو رفتھ، و دھان او شھواني بھ نظر میآید

ھیچ مطلبي مربوط بھ آن انحرافات جنسي و اختالفات شخصي كھ باعث گرفتاري بسیاري از ھنرمندان 
وي در دربار بھ سبب رفتار خوب و خوش خلقي و زندگي مھذب خویش مقامي عالي . میشود نشنیدھایم

ن فرانثیسكا شاید ھما. داشت، والسكوئز تصویرھایي از زنش خوانا و دخترش فرانثیسكا برجاي نھاده است
باشد كھ در تابلو خانمي با بادبزن دیده میشود، شوھرش خوان باوتیستا دل ماثو تابلویي تحت عنوان خانواده 

ھمچنین وي تصویر پنج . ھنرمند كشید كھ در آن والسكوئز را در كارگاھي در زمینھ تابلو نشان میدھد
  . كودك را كھ باعث وحدت خانواده بودند كشیده است

، والسكوئز مشغول تنظیم تشریفات و جشنھاي مفصلي ١۶۶٠در بھار سال . ناشي از مقامش بودمرگ او 
شد كھ قرار بود در جزیرھاي در كنار رودخانھ سرحدي بیداسوآ بھ مناسبت امضاي عھدنامھ پیرنھ و 

السكوئز و. با لویي چھاردھم صورت گیرد[ ماریا ترسا، دختر فیلیپ چھارم اسپانیا]نامزدي شاھزاده خانم 
میبایستي وسایل حركت درباریان را تا سان سباستیان فراھم آورد و ھمچنین چھار ھزار راس استر جھت 

ھا، و سایر تزئینات تھیھ كند ھنرمند ما، كھ در این ھنگام در گیرودار امور اداري  حمل اثاث، تابلوھا، پرده
از مسافرت در ((یكي از دوستان نوشتھ بود، گرفتار آمده بود، بھ پایتخت بازگشت و، ھمچنانكھ خود او بھ 

 یكدر سیزدھم ژوئیھ، در حالي كھ از تب سھ . شده بود)) شب، و كاركردن در روز خستھ و فرسوده
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در عید ((كسي كھ شرح زندگي او را نوشتھ است،  در ششم اوت، یا بھ قول نخستین. مینالید، بھ بستر رفت
ھشت )). تبدل، والسكوئز جان بھ جان آفریني سپرد كھ او را بھ صورت یكي از عجایب دنیا درآورده بود

  . روز بعد، زنش را نیز در كنار او دفن كردند

لذت ببرند، نھ اینكھ كیفیت آن عده از ما كھ با فن نقاشي آشنا نیستند فقط میتوانند از مشاھده آثار والسكوئز 
و روحي مغرور ولي آرام را )) بیكار((آن را در نظر بگیرند، بلكھ میتوانند قصر و دربار و پادشاھي 

با وجود این، میتوانیم صراحت، سادگي، وقار، و حقیقت كالسیك این تصویرھا را دریابیم، . مشاھده كنند
فقیتھاي آنھا بود، و نیز طرحھاي آزمایشي، توزیع ھمچنین میتوانیم زحمت و مھارتي را كھ در پس مو

  . تجربي شكلھا، استعمال و عمق و شفافیت رنگھا، و تاثیر قالب دھنده نور و سایھ را، درك كنیم

; منتقدان، كھ از ستایشھاي مبتذل خستھ شدھاند، بھ بعضي از نقایص این استاد اسپانیایي اشاره كردھاند
یش احمقانھ موي شاھزاده خانمھا، شكمھاي بشكھاي اسبھا، چھره ونوس نظیر خطاھایي جزئي مانند آرا

روكبي كھ بھ طور نامتناسبي در آیینھ منعكس شده است، یا خطاھایي بزرگ مانند فقدان ھیجان، تصور، 
ھا، و غفلت واضح او از آنچھ چشم  معنویت، یا احساسات، توجھ تقریبا زنانھ او بھ شخصیتھا بھ جاي اندیشھ

حتي در زمان خود والسكوئز یكي از رقیبانش بھ نام وینچنتسو كاردوتچي او را . ھ دیدن آن نیستقادر ب
متھم كرد بھ اینكھ زیاد تابع طبیعت است و، در كمال وقوف، حقیقت خارجي را بھ منزلھ عالیترین وظیفھ 

  . ھنر نقاشي نشان میدھد

كھ او مسئول آن آرایش سرھا و آن شكمھاي  خواھد گفت) كھ ھرگز پاسخ نداد(چھ كسي بھ جاي والسكوئز 
كھ ھیجان پنھاني بھتر از ھیجان آشكار است، كھ تصویرھاي كارلوس، شاھزاده خانمھا، و ; اسبان نیست

كھ ; كھ ازوپ و منیپوس بھ منزلھ مطالعاتي در فلسفھ است; تابلو تسلیم بردا حاكي از احساسي لطیف است
نوكنتیوس دھم تقلیدي از وضع ظاھر نیستند، بلكھ براي نمایاندن و ای; تصویرھاي گونگورا، اولیوارس

روحھا ھستند در آثار والسكوئز توجھي ظاھري بھ تعقیب زیبایي دیده نمیشود، بلكھ پیداست كھ او در 
در تابلوھاي او زناني دیده نمیشوند كھ از زیبایي برخوردار باشند، اما . جستجوي نمونھاي فاش كننده است

  . مرد دیده میشوند كھ داراي شخصیت و روحند عده زیادي

شھرت والسكوئز، كھ ھمیشھ در اسپانیا بھ عنوان بزرگترین ھنرمند معروف بوده است، از شمال پیرنھ 
حال . مضبوط بود) مادرید(فراتر نرفت شاید علت این امر آن است كھ قسمت عمده آثار او در موزه پرادو 

آلمانیھا را از وجود او آگاه ساخت، و جنگھاي ناپلئون در  ١٧۶١در سال بدین منوال بود كھ رافائل منگز 
مانھ و امپرسیونیستھا او را پیشرو خود در . اسپانیا باعث شھرت والسكوئز در انگلستان و فرانسھ شد

مطالعھ و نمایاندن نور و ھوا دانستند، و تا پنجاه سال والسكوئز در زمره بزرگترین نقاشان بھ شمار 
ھر كاري كھ : ((یعني استاد ھمھ آنھا دانست، و راسكین آمرانھ گفت)) نقاش نقاشان((او را  ویسلر. میرفت

سپس مایر گریفھ در جستجوي آثار والسكوئز در پرادو بھ )). والسكوئز كرده كامال درست بوده است
كھ ال گركو  در جایي ایستاد((اسپانیا رفت، آثار ال گركو را در تولدو دید، و اظھار داشت كھ والسكوئز 

ھمیشھ در اطاق كفشكني ھنر معتقد شدند بھ اینكھ والسكوئز از لحاظ اھمیت در ((و )) از آنجا شروع كرد
  . درجھ دوم قرار دارد

ما از نوشتن مدح و تمجیدھاي قدیمي خستھ میشویم، و طرد بتھاي . شھرت ھم تابع روشھاي روزگار است
گان عظیم، و ستایش از خدایان جدید را كھ در نتیجھ فرسوده را از حجره خاطر، سرنگون كردن مرد

. ابتكار ما باال رفتھاند، یا براثر شھرت جدیدي از خاك بھ در آمدھاند، جزو كارھاي نشاطانگیز میدانیم
  . ھا دوباره عوض شوند، معلوم نیست والسكوئز چھ اندازه بزرگ بھ نظر خواھد آمد وقتي سلیقھ

V -١۶٨٢- ١۶١٧: موریلیو   
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ھد جواني ما، كھ روزگار ایمان و خوش باوري بود، تابلو آبستني معصومانھ حضرت مریم، اثر در ع
ولي حاال بھ اندازھاي از ارزش افتاده است كھ . موریلیو، بھ اندازه سیستین مادونا اثر رافائل شھرت داشت

شده است كھ نیمي از كاھش یافتن ایمان مسیحیان در اروپا و امریكا باعث . كسي بھ آن احترام نمیگذارد
)) پردھدري((موریلیو یكي از قربانیان این . زیبایي تصویرھایي كھ در نظر ما ذاتا زیبا بودند كاستھ شود

  . است

این شخص مرد عجیبي بود، زیرا در عین حال كشیش، دوئل كننده، . اما اول سالمي بھ آلونسوكانو برسانیم
غیر از (رفت و ) اشبیلیھ(نادا تولد یافت و بعدا بھ سویل كانو در گرا. نقاش، مجسمھساز، و مھندس بود

نزد پاچكو نقاشي، و نزد مونتانس مجسمھسازي آموخت، سپس او جدار تزییني پشت محراب ) والسكوئز
كالج سان آلبرتو و كلیساي سانتو پائوال را طرح كرد و تراشید و نقاشي كرد، و در آنجا در كمال موفقیت با 

ھایي از چوب ساخت كھ دانشجویان  وي ھمچنین براي كلیساي لیبریخا مجسمھ. ت پرداختثورباران بھ رقاب
خارجي را بھ خود جلب كرده و بسیار كس از آن تحسین و تقلید كردھاند وي در دوئلي شركت جست، 

دشمن خود را بسختي مجروح كرد، بھ مادرید گریخت، و در نتیجھ وساطت والسكوئز از حمایت 
نقاشیھاي او در پایتخت و اطراف آن باعث شدند كھ وي بتواند شغلي در دربار بھ . ردار شداولیوارس برخو

زنش را در رختخواب كشتھ یافتند، و اگر چھ وي مستخدم را مسئول آن قتل  ١۶۴۴در سال . دست آورد
و در از این رو دوباره از نیل بھ موفقیت محروم ماند . دانست، خودش بھ ارتكاب این جنایت متھم شد

ولي او را یافتند، دستگیر كردند، و شكنجھ دادند، كانو ھمھ این رنجھا را . صومعھاي دور دست پتھان شد
در  ١۶۵١در سال . بدون اعتراف بھ جرم تحمل كرد، آنگاه آزاد شد و كار خود را از سر گرفت

، میزي براي قرائت كتاب ھا، تابلوھا پنجاھسالگي بھ گرانادا بازگشت، در كلیسا بھ كار پرداخت، و مجسمھ
وي پس از آنكھ . دعا، و دري چنان بزرگ ساخت كھ نفاست آن موجب شد كھ گستاخي او بخشیده شود

توسط یكي از ماموران پادشاه، كھ كارش ممیزي حساب در گرانادا بود، مامور شد كھ مجسمھاي از قدیس 
ولي بر سر قیمت آن با یكدیگر اختالف . آنتونیوس پادوایي بسازد، آن را مطابق میل آن مامور تھیھ كرد

مامور پادشاه از وي . دالر امروزي مطالبھ میكرد ٣٢٠٠دوبلون، در حدود  ١٠٠پیدا كردند، زیرا كانو 
در : ((مامور گفت)) بیست و پنج روز: ((كانو پاسخ داد)) چند روزي صرف این كار كردھاي: ((پرسید

شما ممیز بدي ھستید، چون : ((كانو جواب داد)) میدانید دوبلون در روز ۴این صورت دستمزد خود را 
مامور )). پنجاه سال است كھ زحمت میكشم تا بتوانم چنین مجسمھاي را ظرف بیست و پنج روز بسازم

ولي من جواني و میراث پدري را صرف تحصیالت دانشگاھي كردھام و حاال كھ مامور ممیزي : ((گفت
دوبلون بھ  ١ھ مراتب محترمانھتر از كار شماست، بھ زحمت روزي حساب در گرانادا شدھام و كارم ب

شما كار خود را محترمانھتر از كار من میدانید این : ((در این ھنگام كانو فریاد كنان پرسید)). دست میآورم
را بدانید كھ پادشاه میتواند از گرد و غبار زمین ممیزھاي بھتر از شما بسازد، ولي فقط خداوند است كھ 

تا مدتي چنین . این بگفت و مجسمھ را با خشم بر زمین زد و خرد كرد)). تواند آلونسوكانو را بیافریندمی
و ; تصور میرفت كھ دستگاه تفتیش افكار او را بھ زندان خواھد افكند، ولي فیلیپ چھارم از او حمایت كرد

. قریبا ھمگي مذھبي بودندھایي از چوب پرداخت كھ ت كانو ھمچنان بھ كشیدن تصویرھا و ساختن مجسمھ
كانو درآمد خود را . بنامند)) میكالنژ اسپانیا((این آثار باعث شدند كھ دوستداران نبوغ چند جانبھ او وي را 

بھ ھمان سرعت كھ بھ دست میآورد، معموال در راه صدقھ خرج میكرد، و در پیري چنان فقیر شد كھ 
كانو در بستر مرگ از پذیرفتن صلیبي كھ بھ او . تھیھ كندانجمن كلیسایي مجبور شد مبلغي جھت كمك بھ او 

  . داده بودند خودداري كرد و گفت كھ آن را بد تراشیدھاند

بارتولومھ استبان موریلیو كامال مرد دیگري بود، زیرا محجوب، مھربان، پرھیزكار، معبود شاگردان، 
ھنگام مركز ھنر در اسپانیا بھ شمار  وي در سویل، كھ در آن. محبوب ھموطنان، و منبع خیر و صدقھ بود

وي نقاشي ) ١۶١٧. (میرفت، در میان خانوادھاي دیده بھ جھان گشود كھ سیزده بچھ در آن تولد یافتھ بودند
را نزد خوان د كاستیلو فرا گرفت، ولي چون پدر و مادرش زماني درگذشتند كھ او چھاردھسالھ بود، وي 

تابلوھاي بچگانھ و سرسري براي بازار مكارھاي كھ ھر ھفتھ  مجبور شد نان خود را از طریق كشیدن
. رفت() و چون شنید كھ فیلیپ چھارم با ھنرمندان مھرباني میكند، بھ مادرید ; تشكیل مییافت بھ دست آورد
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در آنجا، برطبق روایت غیرموثقي، والسكوئز با او آشنا شد، او را در خانھ خود جاي داد، زمینھ ورودش 
  . یھاي سلطنتي فراھم آورد، و او را تشویق بھ مطالعھ در آثار ریبرا، ون دایك، و والسكوئز كردرا بھ گالر

علت آن بود كھ صومعھاي متعلق بھ . باز در سویل اقامت داشت ١۶۴۵اما میبینیم كھ موریلیو در سال 
ھنرمندان ; بود فرانسیسیان در این شھر مبلغ ناچیزي جھت ساختن ھفت تابلو بزرگ بھ وي پیشنھاد كرده

مشھور این مبلغ را مسخره كرده بودند، ولي موریلیو آن را پذیرفت و نخستین شاھكار خود را تحت عنوان 
مطبخ فرشتگان بھ وجود آورد، و در آن نشان داد كھ فرشتگان از آسمان فرود میآیند، با خود غذا میآورند، 

موریلیو اگر چھ كوشیده بود . ل قحطي غذا میدھندآن را میپزند، سفره میگسترند، و بھ پرھیزگاران در سا
كھ سبك مردانھ ریبرا و ثورباران را تقلید كند، این قصھ را با نظریھاي كھ خود درباره احساسات لطیف 

این تابلو و ھمچنین مرگ سانتاكالرا باعث شھرت او شدند، و نیمي از مردم باسواد . داشت روي تابلو آورد
از آنجا كھ این سفارشھا ھمگي مذھبي بودند، . ند و سفارشھاي زیادي بھ او دادندسویل بھ دیدن آنھا آمد

ھاي مسیحي آن  موریلیو تابلوھاي فراواني از حضرت مریم و خاندان مقدس و قدیسان كشید، و در افسانھ
اندازه زنان زیبا، مردان خوش اندام، كودكان دلفریب، رنگھاي سرخ، و محیط عرفاني نشان داد كھ 

  . تولیكھاي اروپا او را محبوبترین نمایش دھنده محبوبترین مذھبھا دانستندكا

موریلیو، كھ بدین ترتیب صاحب آب و ناني شده بود، در سي سالگي دل بھ دریا زد، زن گرفت، و خانھ 
خود را پر از سر و صدا و دعوا و نشاط نھ كودك خود كرد، و تا پایان عمر با رضایت خاطر براي آنھا 

جھت تصویر قدیس ) دالر كنوني ٠٠٠,۵در حدود (رئال  ٠٠٠,١٠انجمن كلیسا مبلغ . كشید زحمت
میگویند كھ پرندگان بھ داخل كلیسا میپریدند و میكوشیدند كھ روي سوسنھاي تابلو . آنتونیوس بھ او پرداخت

گفتھ  زئوكسیسرباره این قصھ ما را بھ یاد افسانھاي میاندازد كھ د. ھا نوك میزدند وي بنشینند، و بھ میوه
  . شده و یازده سال پیش از مرگ موریلیو بھ چاپ رسیده بود

اگر كاتولیكھاي . تابلوھایش را، اگر چھ تقریبا ھمگي مذھبي بودند، بھ طرزي انساني نھ كلیسایي، میساخت
ھاي متعدد او از آبستني معصومانھ حضرت مریم لذت بردند، فقط بھ آن علت نبود كھ آنھا بھ  ز نسخھاروپا ا

موضوعي كھ در نظر اسپانیاییھا و مردم آن عصر محترم بود دلبستگي داشتند، بلكھ از آن جھت بود كھ 
ت ولي محبوب زنان زیبا و پرحرار. این موضوع باعث میشد كھ زن بودن داراي معنویت و تقدس بشود

اندلس بودند كھ او را بھ كشیدن تابلوھایي مانند حضرت مریم در باغ گل و مریم كولیھا و تابلو تیره و 
  . زیباي خاندان مقدس با پرنده واداشتند

گذشتھ از اینھا، چھ كسي توانستھ است تصویر كودكان را بھتر از او بكشد تابلو عید بشارت موریلیو در 
دختر سیزده یا چھاردھسالھاي را بھ ما نشان میدھد كھ كمرو و ظریف است، و ) دمادری(موزه پرادو 

اما در مورد شكلھاي بسیاري كھ موریلیو از كودكي مسیح میكشید، مدلھا را . شاھكار خلقت بھ شمار میرود
اي شاید اینھا بودند كھ بھ ج. در میان اطفال زیبایي كھ در خانھ یا كوچھ او بودند جست و جو میكرد

  موضوع معیني توجھ او را جلب مي 

. كردند، و او تصویر آنھا را مثل تصویر كودكان آثار دیگر ھنرمندان دوره رنسانس در ایتالیا میكشید
. موریلیو ھرگاه نمیتوانست كودكان را در آثار مذھبي خود نشان دھد، تصویر آنھا را جداگانھ میكشید

كودكاني كھ ; كودكاني كھ مشغول انداختن طاسند: از آنان دارددر مونیخ تابلوھاي زیادي )) خانھ ھنر((
یا كودكي كھ مشغول جویدن نان ; ھندوانھ خوردن را وسیلھ قابل تحملي براي شستن صورت خود میدانند

  . است و مادرش در ھمان حال شپش سر او را میجوید

وشبختي با یكدیگر جنگیده و از ھم از تابلو كودكي كھ بھ پنجره تكیھ داده است معلوم میشود كھ پول و خ
) لوور(از تابلو بچھ گدا . بگذارید كھ این كودك طفلي با سگ باشد و دنیا بھ كام او بگردد. جدا شدھاند

پیداست كھ این نقاش ایدئالیست از موضوعات خارقالعاده چشم پوشیده بود و در روي زمین بھ زندگي 
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موریلیو در واقعگرایي خود ھنوز . دوست داشتني مییافتھاي ژنده  مینگریست، و آن را حتي در جامھ
  . ایدئالیست بود

ولي در پایان ورق برگشت، . موریلیو بیآنكھ با حادثھ ناگواري روبرو شود، زندگي كرد و تابلو كشید
ھنگامي كھ براي تكمیل تابلویي در یكي از كلیساھاي كادیث از چوب بست باال میرفت، ناگھان پایش لغزید 

زمین افتاد و چنان بھ سختي بھ فتق دچار گشت كھ خونش مسموم شد، و پس از چندي این فرزند  و بر
طبق دستور . ، در حالي كھ فرصت تكمیل وصیتنامھ خود را نیافتھ بود)١۶٨٢(محبوب اسپانیا درگذشت 

روي  او، تصویر استخوان مردھاي را روي سنگ گورش نقر كردند و اسمش را بھ انضمام این عبارت بر
  )). چنان زندگي كن كھ گویي نزدیك است بمیري((آن نوشتند، 

آثار موریلیو مدت دو قرن مورد توجھ كساني بود كھ بھ مفھومھاي تابلوھاي او بیش از نحوه ابراز آن 
سرداران ناپلئون شھرت موریلیو را با دزدیدن آثار او و فروختن آنھا، بھ عنوان . مفھومھا عالقھ داشتند

  . روع، باال بردندغنایم مش

موریلیو . اشخاص بیكفایتي از تابلوھاي او تقلید كردند و نقادان را بر آن داشتند كھ ھنر او را ناچیز بدانند
او بھ . اگر چھ در فن خود مھارت داشت، استادیش، در نتیجھ محبوبیت او در نزد امناي كلیسا، محدود شد

و احساساتي زندگي را میداد، و از این رو آنچھ در آغاز  ھاي زنانھ سھولت بھ خود اجازه گرایش بھ جنبھ
قدیساني كھ در آثار او برآمدھاند بھ . زیبا بود، براثر تكرار، بھ صورت چیزي قشنگ ولي غیر موثر درآمد

اندازھاي نظر بر آسمان داشتند كھ ھنگامي كھ اروپاییان از موضوعات مذھبي چشم پوشیدند، موریلیو را 
از نظر انداختند، در اثنایي كھ  ١۶٨٠بھ ھمان علت، اروپاییان نقاشي اسپانیایي را پس از . تندنیز نادیده گرف

اروپاییان مشغول بحث درباره مسیحیت بودند، اسپانیا بھ میراث قرون وسطایي خویش چسبیده بود و ھنر 
  . آن كشور تا زمان گویا جھان را تكان نداد

خود طال و جستجوي آن در خارج . خاتمھ دادند)) عصر طالیي(( ھا عامل مھم بھ طي زندگي موریلیو، ده
  جواني و قدرت اسپانیا از زندان آن شبھ جزیره بھ منظور : از آن عوامل بود
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باعث . طالیي كھ بھ اسپانیا فرستاده شد زندگي اسپانیاییھا را فاسد كرد; كشف و استعمار امریكا گریخت
تشویق تنبلھا شد، و قیمتھا را باال برد، یا بھ جیب مردم ھلند و جنووا كھ تجارت اسپانیا را در دست داشتند، 

  . ریختھ شد

آورد، موریسكوھا را كھ قومي فعال بودند از كشور  دولت فلزھاي گرانبھا را انباشت، ارزش پول را پایین
بر ھر كاالیي آن قدر مالیات . بیرون راند، مناصب و مقامات را زیاد كرد و آنھا را بھ اشخاص فروخت

بست كھ اقتصاد دچار وقفھ شد، و ثروت خود را در لشكركشیھاي دریایي و اسراف و تبذیرھاي درباریان 
عت رو بھ انحطاط نھاد، بیكاري باال گرفت، تجارت از رونق افتاد، جمعیت در این ضمن، صن. بر باد داد

اركان دولت، كھ خود را بزور جزو اشراف میشمردند، شان . كم شد، و شھرھا بھ صورت ویرانھ درآمدند
و براي مقابلھ با ; ھا گذاشتند ھایي جھت گردآوري صدقھ در كوچھ جعبھ; و وقار خود را از دست دادند

لشكرھاي . ي خود در داخل، و شكستھاي نظامي در خارج، از ھر خانھاي تقاضاي پول كردندبیكفایت
اسپانیا، كھ از سیسیل، ناپل، و میالن حفاظت میكردند، با رنج بسیار از جنگلھا و بیابانھاي امریكا 

شكست میگذشتند، در جنگھاي سي سالھ نابود میشدند، در مبارزه علیھ سرسختي باور نكردني ھلندیھا 
میخوردند، و منابع انساني و مادي كشوري كوچك و نیمھ خشك و كوھستاني را كھ در مرزھاي خود 

ھا و كلیساھا باقي  تنھا صومعھ. گرفتار دریایي پر از رقیبان تجاري و دشمنان بحري بود بر باد میدادند
د، چسبیده بودند و بھ شماره ماندند، و آنھا نیز بھ دارایي عظیم و غیرمنقول خود، كھ مشمول مالیات نمیش

راھبان، كھ تنبلي آنھا مستلزم مخارج گزاف بود، میافزودند، در اثنایي كھ مذھب با وعده بھشت از 
دشواري فقر میكاست و فكرھا را خفھ میكرد و اسپانیاییھا را بر آن میداشت كھ طبق گذشتھ خود زندگي 

امور تجاري را بھ دست میگرفتند، و وارد مرحلھ كنند، فرانسھ و انگلستان صنعت را تشویق میكردند، 
  . ھماھنگي با محیط متغیر بھ منزلھ جوھر حیات و ارزش آن بھ شمار میرود. نویني میشدند
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  فصل سیزدھم 

  

  مبارزه بھ خاطر فرانسھ 

١۵۵١- ٩۵٧۴   

I -  رقیبان  

ھا،  گروه. بشر تا زماني كھ از ناامني میترسد یا آن را بھ خاطر دارد، حیوان رقابت كنندھاي بیش نیست
ھا، ملتھا، و نژادھا نیز اگر احساس خطر كنند، مانند افرادي كھ آنھا را تشكیل میدھند، حریصانھ بھ  طبقھ

; مند باشند، شدیدتر رقابت میكنندرقابت میپردازند، و اگر كمتر با قانون آشنا و از حمایت كمتري بھرھ
در آشوبي كھ در اروپا از زمان اصالح دیني . طبیعت ھمھ موجودات زنده را وارد این غوغا میكند

برپا بود، نوعي رقابت گروھي درگرفت كھ در آن از مذھب بھ عنوان ) ١۶۴٨(تا صلح وستفالي ) ١۵١٧(
ھنگامي كھ مبارزان، پس از یك قرن كشمكش، . شدلفافھ و سالحي جھت مقاصد اقتصادي و سیاسي استفاده 

  . ھا از آیین مسیح بندرت اثري دیده میشد اسلحھ خود را بھ زمین نھادند، در میان خرابھ

فرانسھ، كھ از سال )) جنگھاي مذھبي((; فرانسھ قبل از سایر كشورھا صدمھ دید و قبل از ھمھ بھبود یافت
براي آلمان و ) ١۶١٨١۶۴٨(ن كشور مانند جنگھاي سي سالھ بھ طول انجامید، براي ای ١۵٩۴تا  ١۵۶٢

. ھنگامي كھ ھانري دوم در نیزھبازي سواره درگذشت. براي انگلستان بود) ١۶۴٢١۶۴٨(جنگ داخلي 
و فرزند پانزدھسالھاش با نام فرانسواي دوم برتخت نشست، ملت فرانسھ، در نتیجھ مبارزه ) ١۵۵٩(

و والوا، بھ ورشكستگي گرفتار آمده بود، در آن زمان ھمھ عواید ساالنھ طوالني میان پادشاھان ھاپسبورگ 
چھار سال بود كھ قضات حقوقي . لیور بود ٠٠٠,٠٠٠,۴٣لیور، و قروض عمومي  ٠٠٠,٠٠٠,١٢دولت 

در سال . دیگر امكان نداشت كھ مردم فرانسھ را بھ پرداخت مالیات ترغیب كنند. دریافت نداشتھ بودند
ورود طال و نقره امریكا از طریق . تیجھ اوضاع خراب مالي، دچار بحران اقتصادي شدلیون، در ن ١۵۵٩

اسپانیا و پرتغال بھ فرانسھ باعث بیارزش شدن پول و باال رفتن قیمتھا و رقابت شدید میان دستمزدھا و 
استفاده قیمتھا شد، و از این وضع كساني جز سرمایھداران مطلع، كھ در امور بازرگاني قمار میكردند، 

دولت كوشید كھ با صدور فرماني حداكثر قیمتھا و دستمزدھا را تعیین  ١۵٧٧و  ١۵۶٧در سالھاي . نبردند
و شاید ھم این خود . تورم پولي ادامھ یافت. كند، ولي ھرج و مرج اقتصادي مانع از اجراي قوانین شد

ت كننده در فرانسھ ھمانا كلیساي تنھا دستگاه پیشرف. طریقھاي غیرمذھبي براي ادامھ جنگھاي مذھبي بود
كاتولیك بود كھ چھل و نھ ھزار كشیش، ھشتاد ھزار راھبھ، ھفتاد ھزار راھب، دوھزار و پانصد یسوعي، 

یك سوم و بھ قولي دو سوم ثروت . كلیساھاي جامع، مراكز اسقفي مجلل، و اراضي وسیع و آباد داشت
ي، عالقھ بھ حفظ یا كسب این ثروت كلیسایي قرار در پشت جنگھاي مذھب. فرانسھ متعلق بھ كلیسا بود

  . داشت

از خوشبختي كلیسا، شارل دوگیز، كھ در سي و پنج سالگي كاردینال لورن شده بود، وزیر اعظم فرانسواي 
خانواده دوكي گیز نام خود را از قصري گرفتھ بود كھ در حوالي الن قرار داشت، ولي مركز . دوم بود

كاردینال مردي خوش اندام، . بود كھ چندي قبل بھ تصرف فرانسھ درآمده بود عمده آن در لورن واقع
تیزھوش و محجوب، و مدیري الیق بود و بھ التیني، فرانسوي، و ایتالیایي سخن میگفت، ولي عالقھ او بھ 

 ثروت و قدرت، ریاكاري مودبانھاش، آمادگي او در قلع و قمع بدعتگذاران و انتقام گرفتن از مخالفان و
برادر ارشد او . تقلیل دلیرانھ مخارج دولت باعث ایجاد دشمناني براي او در میان طبقات گوناگون شد
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فرانسوا دوگیز در عملیات سوقالجیشي و جنگ شھرتي كسب كرده بود، و در این ھنگام وزارت جنگ را 
ناچار مجبور  بھ عھده داشت، ولي چون براثر ورشكستگي ملي مجبور بھ اتخاذ روشي صلحجویانھ بود،

فرانسوا عاشق شھرت، لباسھاي فاخر، . بود كھ حس جاھطلبي خود را با بطالت ناراحتكنندھاي سیراب كند
ولي اخالق و ادب و وقار و رفتارش باعث محبوبیت شدید او نزد كاتولیكھاي فرانسھ ; و سواركاري بود

این شخص با برادرش . از میان برد وي بدعت را تحمل نمیكرد، و معتقد بود كھ باید آن را با زور. شد
ھمعقیده بود كھ، اگر فرانسھ مانند آلمان و انگلستان بھ آیین پروتستان بگرود، كلیسا از بین خواھد رفت و 

فرانسھ آن شوق و ذوق مذھبي را كھ موجبات نظم اجتماعي و وحدت ملي را فراھم آورده بود از دست 
ز براي دفاع از مذھب و قدرت خود با خطرھاي فراواني مواجھ از این رو اعضاي خانواده گی. خواھد داد

  . عدھاي از آنھا نیز بھ مرگي نابھنگام درگذشتند و مسئول پریشاني فرانسھ شناختھ شدند. شدند

ھوگنوھا دیگر بھ عنوان اقلیت بیچاره و ضعیفي از پروتستانھاي فرانسھ كھ تحت رھبري و الھام كالون 
، بلكھ كساني بودند كھ بھ علل مذھبي و اجتماعي علیھ كلیسا سر بھ شورش برداشتھ بودند بھ شمار نمیآمدند

میشلھ اظھار داشت كھ تا سال . كالون عده آنھا را یك دھم جمعیت فرانسھ تخمین زد ١۵۵٩در سال . بودند
د، مخصوصا این عده در ھر ایالتي از دوفینھ تا برتاني مراكزي داشتن. تعداد آنھا دو برابر شده است ١۵٧٢

در جنوب باختري فرانسھ، كھ سھ قرن پیش از آن بدعتگذاران آلبیگایي در آنجا ظاھرا قلع و قمع شده 
ھوگنوھا، با وجود قوانیني كھ توسط فرانسواي اول و ھانري دوم علیھ آنھا وضع شده بود، مجالس و . بودند

رد تقدیر ایراد میشد لذت میبردند، ھاي ھیبتآمیزي كھ در مو نیایش خود را تشكیل میدادند، از موعظھ
 ١۵۵٩مھ  ٢۶ھایي علیھ نقایص كلیسا و ظلم و ستم خانواده گیز منتشر میكردند، و سرانجام در  جزوه

این عده اگر چھ وفاداري خود را . مجلسي عمومي در پاریس، و آن ھم بدون وحشت از پادشاه، تشكیل دادند
ي را كھ در آنجا پروتستانھا در اكثریت بودند، برطبق اصول بھ مقام سلطنت ابراز داشتند، اداره مناطق

گذشتھ از این، مانند ھر اقلیت مظلومي، برنامھاي موقتي در مورد آزادي تنظیم . جمھوري اعالم كردند
را در سرتاسر )) مذھب راستین((كردند، ولي با كاتولیكھا در این موضوع ھمعقیده بودند كھ دولت باید 

فرضیھ اخالقي آنھا از اصول اخالقي دشمنانشان، كھ بر اثر گذشت روزگار متزلزل شده فرانسھ رایج كند 
بود، سختتر بود، زیرا آنھا از رقص و لباسھاي تفنني و تئاتر اجتناب میكردند، و رفتار كساني را كھ بھ 

مردان از زنان ((درباره آن بھ پسر خود گفتھ بود در این محل  آلبره/ددربار میرفتند یعني بھ جایي كھ ژان 
  . بھ باد انتقاد میگرفتند)) دعوت نمیكنند، بلكھ زنانند كھ مردان را بھ نزد خود فرا میخوانند

ھب بھ مثابھ سرپوشي مذ((، چنین میپنداشت كھ در ھر دو فرقھ )مدیچي(ملكھ مادر، كاترین دو مدیسي 
شاید در )). و با وجود این، چیزي جز مذھب در دل آنان نیست; است كھ براي اخفاي سونیت بھ كار میرود

این گفتھ مبالغھاي وجود داشتھ باشد، ولي بدون تردید در ماوراي كشمكش مذھبي، عوامل اجتماعي و 
ماندند، زیرا در این كشمكش ھیچگونھ نفع  كشاورزان نسبت بھ آیین كاتولیك وفادار. اقتصادي قرار داشت

و در عقاید فرقھ پروتستان، كھ اعتقاد بھ تقدیري خشن جزو اصول آن بود، ھیچ گونھ عاملي ; مادي نداشتند
طبقھ كارگر، كھ . را بگیرد) كاتولیك(نمیدیدند كھ جاي اساطیر تسلیبخش و جشنھاي نشاطانگیز مذھب قدیم 

ي شورش آمادگي نداشت، از كارفرمایان انتقاد میكرد، و موافق اصالح دیني از حیث تعداد مھم نبود، برا
ھمچنانكھ در انگلستان در زمان اللردھا و پیرایشگران، و در . بود، زیرا آن را باعث تغییراتي میدانست

طبقات متوسط ھم . دیده شد، انجیل بھ صورت كتابي براي انقالب درآمد)) جنگ كشاورزان((آلمان ضمن 
. مواعظ كشیشان دلیري كھ در ژنو تربیت میشدند و بھ فرانسھ اعزام میگشتند مشتاقانھ گوش فرا میدادندبھ 

ھاي بزرگ صنعتي با آلمانیھا، انگلیسیھا، و سویسیھاي مترقي مالقات  پیشھوران ھم كھ در نمایشگاه
بھ عالوه، از دست . پي میبردندمیكردند، بھ اتحاد موفقیتآمیز این بازرگانان با فرمانروایان پروتستان آنھا 

اسقفھا و بارونھایي كھ تجارت را خوار میشمردند و بھ روشھاي قرون وسطایي دلبستگي داشتند، اھانتھا 
و ھنگامي كھ شنیدند كالون نسبت بھ كار و پیشھ و امور مالي نظر مساعد دارد و اشخاص ; دیده بودند

. ر اخالق مردم شریك و سھیم میكند، بسیار شاد شدندغیركلیسایي را در اداره امور كلیسا و نظارت ب
اصوال پیشھوران از مشاھده ثروت كلیسا، پرداخت عشریھ امور كلیسایي، جھت و ھمچنین پرداخت باج و 

گذشتھ از این، چون پادشاھان نواحي مستقل را، كھ قرنھا تحت . خراج قرون وسطایي خشمگین بودند
. مركزي كرده بودند، پیشھوران نسبت بھ آنھا كینھاي در دل داشتندسیادت پیشھوران بود، مطیع حكومت 
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حتي بانكداران با ھوگنوھا موافق بودند، زیرا پروتستانھا با تنزیل پول مخالف نبودند، در صورتي كھ كلیسا 
 از روزگار قدیم با تنزیل پول مخالفت كرده و فقط در این اواخر تا اندازھاي دست از مخالفت خود برداشتھ

  . بود

بسیاري از اشراف بتدریج طرفدار شورشیان شدند، زیرا آنھا نیز از وجود قدرت در دست دولتي متحد 
شاید آنان از كار شاھزادگان مستقلي كھ بھ اتفاق پروتستانھا در برابر امپراطور و پاپھا قد . ناراضي بودند

بیمیل نبودند تا از این ھوگنوھاي دلیر  علم كرده و اموال كلیسا را بھ دست آورده بودند آگاھي داشتند، و
اشراف دشتھا، محصوالت، و كشاورزان فرانسھ را . براي تادیب و مطیع ساختن پادشاه استفاده كنند

ھاي آنان بودند، و ایاالت آن را اداره  زیرنظر داشتند، ارتش این كشور را آنھا تشكیل میدادند، مالك قلعھ
یز طرفدار اصالح دیني میشدند، این نھضت از پشتیباني ملت برخوردار بنابر این، اگر اشراف ن. میكردند

. كاردینال دولورن بھ ھانري دوم اخطار كرده بود كھ اشراف بھ ھوگنوھا میپیوندند ١۵۵٣در سال . میشد
در نورماندي، برتاني، پواتو، آنژو، من، و سنتونژ، علنا رھبري شورش ھوگنوھا را بھ  ١۵۵٩در سال 

  . دعھده گرفتن

ھاي مغرور بوربون با سلسلھ والوا، كھ در فرانسھ سلطنت میكردند، سر خصومت و عناد داشتند،  خانواده
زیرا اعضاي این سلسلھ شارل دوك بوربون را مجبور بھ خیانت كرده و موجبات مرگ زودرس او را 

اي خانواده گیز، كھ گذشتھ از این، خشمگین بودند كھ بر اثر اقدامات اعض) ١۵٢٧. (فراھم آورده بودند
نسبت بھ قبیلھ خود تعصب داشتند، از شركت در امور دولتي محروم شده بودند، آن ھم قبیلھاي كھ بھ نظر 

لویي . آنھا خارجي میآمد، زیرا از ایالت لورن بودند و پیوستگي آنھا با آلمان بھ مراتب بیش از فرانسھ بود
ه، از اعقاب لویي نھم، داراي خون پادشاھي بود و بھ اول از خانواده بوربون و ملقب بھ پرنس دو كند

این شخص بھ ھوگنوھا پیوست و ضمن آنكھ میخواست با كمك آنھا بھ . مراتب بر خانواده گیز برتري داشت
برادرش آنتوان دوبوربون، كھ در ناوار رسما سلطنت میكرد، ولي در واقع بر . قدرت برسد، درگذشت

آلبره از ھوگنوھا /تسلط داشت، تا مدتي بر اثر نفوذ زنش ژان د) فرانسھ در جنوب باختري(ایالت بئارن 
ژان دختر جسور مارگریت دوناوار بود كھ طبعي آرام داشت و، بھ احترام برادر خود . طرفداري میكرد

ولي پنھاني از عده زیادي از بدعتگذاران و . فرانسواي اول، ظاھرا نسبت بھ آیین كاتولیك وفادار مانده بود
مادر ژان، با توجھ بھ امور غیرمذھبي و شعر، نماینده رنسانس بود، در . ھوگنوھا طرفداري كرده بود

زنھاي . صورتي كھ خود او نمونھ وظیفھ و اخالق زنان فرانسوي در دوره اصالح دیني بھ شمار میرفت
یت میكردند كھ مذكور در امور مذھبي تا حد تعصب شور و ھیجان داشتند، و فرزندان خود را طوري ترب

ژان فرزند معروف خود، یعني ھانري چھارم، را . جنگ مقدس را تا مرحلھ پیروزي یا مرگ ادامھ دھند
بر طبق اصول اسپارتیھا و پیرایشگران تربیت كرد، و پیش از آنكھ توجھ او را بھ عیش و نوش دوره 

بوده باشد، زیرا این شخص داراي احتمال دارد كھ ژان شیفتھ گاسپاردو كولینیي . رنسانس ببیند، درگذشت
صفاتي بود كھ اودر نظر داشت، یعني مرد شریفي كھ داراي عنوان و شخصیت بود، رھبر با احتیاط و 

باوفاي ھوگنوھا بھ شمار میرفت، ھم سیاستمدار و ھم سربازي خشن بود، و اخالق مھذبي داشت كھ باعث 
  . خجالت درباریان آراستھ و بیدین میشد

. یروان خود، كھ از فرقھ ھوگنو بودند، توصیھ كرده بود كھ در برابر دولت مقاومت شدید نكنندكالون بھ پ
ھانري دوم بھ تمام قضات دستور داده بود كھ . ولي كاسھ صبر آنھا درنتیجھ زجري كھ میدیدند، لبریز شد

صرار خانواده فرانسواي دوم، در نتیجھ ا) ١۵۵٩ژوئن (حكم قتل پروتستانھاي متعصب را صادر كنند، 
گیز، این فرمان را تجدید كرد و دستور داد كھ محل تجمع پروتستانھا را خراب كنند، و ھر كس كھ 

بدعتگذار محكومي را، ولو از خویشان باشد، در خانھ خود پناه دھد یا قضات را از این امر آگاه نسازد، 
آمیز یا امتناع از حضور در مراسم ھجده نفر بھ جرم بدعت تعصب ١۵۵٩در پنج ماه آخر سال . اعدام شود

صدھا نفر از ھوگنوھاي فرانسھ بھ . قداس یا پذیرفتن تشریفات مخصوص كاتولیكھا محكوم بھ مرگ شدند
كساني كھ در فرانسھ ماندند خود را براي جنگ داخلي . ژنو گریختند، و در آنجا كالون از آنھا حمایت كرد

  . آماده كردند
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بور را، بھ مجازات آنكھ در پارلمان پاریس علیھ تعقیب مخالفان مذھبي سخن آن دو  ١۵۵٩دسامبر  ٢٣در 
. پس از چندي، گاسپار دو ھو را در قصر ونسن بھ امر خانواده گیز خفھ كردند. گفتھ بود، در آتش انداختند

ار برادرش گودفروا دو باري، ملقب بھ سنیور دو الرنودي، با اشراف و جمعي دیگر توطئھاي چیدند، و قر
كاردینال دو لورن از این توطئھ . شد كھ اعضاي خانواده گیز را در آمبواز دستگیر كنند و از كار براندازند

جمعي را بھ دار آویخت، گروھي را گردن ; آگاھي یافت و قوایي گردآورد و بر توطئھكنندگان غالب آمد
ریخنویسان معاصر این واقعھ یكي از تا. زد، و عدھاي را در گوني نھاد و بھ رودخانھ لوار انداخت

، ))تا یك ماه تمام جز دار زدن یا در آب انداختن كاري صورت نمیگرفت، ولوار پر از جسد شد: ((میگوید
او نیز بھ دربار . كنده بھ دربار احضار شد تا اتھاماتي را كھ در مورد توطئھ بھ او زده بودند جواب گوید

  . شان دادن حق از باطل، تھمت زنندگان را بھ مبارزه طلبیدشتافت و آن اتھامات را رد كرد و، براي ن

  . از آنجا كھ مدركي علیھ او نشان داده نشد، او را آزاد كردند

مقام عالي توطئھكنندگان، شدت زجر و تعقیب و عالقھ )) توطئھ آمبواز((كاترین دومدیسي، كھ از نتیجھ 
ود، پادشاه ضعیف النفس و افراد ناراضي خانواده شدید ھوگنوھا و اشراف بھ انتقام كشیدن ناراحت شده ب
سپس میشل دو لوپیتال را بھ صدارت عظما گماشت . گیز را بر آن داشت تا مدتي راه اعتدال در پیش گیرند

میشل در ایتالیا تحصیل كرده بود و، بھ . و بھ او دستور داد كھ صلح را در فرانسھ برقرار كند) ١۵۶٠(
و ھنگامي ھم كھ در فرانسھ قاضي بود، نسبت ; د، بھ اومانیسم گرویده بودجاي آنكھ شخص متعصبي بشو

در این وقت ھمان مطالبي را كھ . بھ كاتولیكھا و پروتستانھا، ھردو، با لطف و مالحظھ رفتار كرده بود
ھر كس براي خود مذھبي انتخاب : ((باعث سوختھ شدن دو بور شده بود، در پارلمان عنوان كرد و گفت

ما باید . بعضي از مردم مایلند كھ مذھب آنھا مورد قبول واقع شود و سایر مذاھب از میان برود. ستكرده ا
كاترین در تعقیب این منظور شورایي )). با یكدیگر بعدالت رفتار كنیم و طریقھاي براي زندگي با ھم بیابیم

كولینیي در . فونتنلبو تشكیل شددر  ١۵۶٠اوت  ٢١از اعیان كاتولیك و پروتستان فرا خواند و این شورا در 
این شورا عریضھاي از طرف ھوگنوھا بھ پادشاه تقدیم داشت كھ در آن این فرقھ وفاداري خود را نسبت بھ 

بعضي از . پادشاه اظھار داشتھ و خواستھ بودند كھ بتوانند مراسم مذھبي خود را در كمال آزادي انجام دھند
اعتدال در پیش گیرند، و بھ روحانیان توصیھ كردند كھ در اخالق  اسقفھا از ھر دو طرف خواستند كھ راه

  . خود تجدید نظر كنند

شورا بھ این نتیجھ رسید كھ مسائل مربوطھ مستلزم آن است كھ نمایندگاني از تمام قسمتھا و طبقات فرانسھ 
تشكیل شود، و در این  در دھم دسامبر) اتاژنرو(پادشاه نیز فرمان داد كھ چنین مجلسي . بھ دور ھم گرد آیند

ضمن امر كرد تا زماني كھ مجلس جدید بھ مسائل مورد بحث فرانسویھا نپرداختھ است، ھیچ گونھ 
  . محاكمھاي بھ سبب بدعت صورت نگیرد

بوربونھاي پروتستان، از بیم دستگیر شدن، از شركت در شوراي اعیان امتناع كرده بودند، پرنس دو كنده 
امیدي بھ آشتي نداشتند، مشغول توطئھ شدند تا لشكري فراھم آورند، دولت مستقلي  و آنتوان دو بوربون، كھ

اما یكي از قاصدان كنده بھ دست عمال دولت افتاد، و . تشكیل دھند، و لیون را بھ پایتختي برگزینند
محاكمھ از این رو، كنده را دستگیر و . ھایي كھ او ھمراه داشت نشان دادند كھ توطئھاي در كار است نامھ

خانواده گیز قدرت استبدادي سابق را از . كردند و قرار گذاشتند كھ او را در دھم دسامبر اعدام كنند
  . سرگرفت

برادرش . در سن شانزدھسالگي وضع تازھاي پیش آمد) پنجم دسامبر(ناگھان بر اثر مرگ فرانسواي دوم 
د مادرش نیابت سلطنت را بھ عھده شارل نھم جانشین او شد، ولي چون ده سال بیشتر نداشت، حاضر ش

این زن نیز بھ الیزابت ملكھ انگلستان و فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا پیوست تا ھرج و مرج اروپا را بھ . بگیرد
  . صورت دو اردوگاه رقیب درآورد
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