
II - مدیچي(كاترین دومدیسي (  

با آنكھ مدت چھار قرن است كھ درباره این زن عقاید متفاوتي ابراز میشود، ھنوز او بھ صورت معمایي 
كاترین از اخالف لورنتسو كبیر از نوادگان برادر پاپ لئو دھم، و نمونھ خانواده مدیچي . باقي مانده است

در فلورانس بھ  ١۵١٩سال  وي در. بود كھ براي فرمانروایي آفریده شده و در فطرتش زیركي نھفتھ بود
و كاترین در میدان ; دنیا آمد، ولي پدر و مادرش پیش از آنكھ او یكماھھ شود، بر اثر سیفیلیس درگذشتند

نبرد سیاسي خویشانش بھ صورت مھرھاي ناچیز و قابل انتقال باقي ماند، تا اینكھ عمش پاپ كلمنس ھفتم 
وي مدت ده سال . م، كھ بعدا پادشاه فرانسھ شد، درآورداو را در چھاردھسالگي بھ عقد ازدواج ھانري دو

اما پس از این مدت كاترین . كودكي نزاد، و در این ضمن شوھر غمگینش خود را وقف دیان دو پواتیھ كرد
تا ده سال و تقریبا ھر سال كودكي زایید، آرزومند بود كھ بتواند بر تخت سلطنت بنشاند، و براي این 

سھ تن دیگر بھ سلطنت فرانسھ ; سھ تن از این كودكان در طفولیت درگذشتند. كشید ھایي نیز منظور نقشھ
تقریبا ھمھ آنھا با واقعھاي غمانگیز مواجھ شدند، و خود او بیش از ھمھ . رسیدند، و دو نفر آخر ملكھ شدند

. ھده كردآنھا مصیبت دید، زیرا مرگ شوھر و سھ تن از فرزندان خود را كھ بھ سلطنت رسیده بودند مشا
كاترین در ایامي كھ ملكھ یا ملكھ مادر بود، تحوالت چھار سلطنت را تحمل كرد، و در نتیجھ احتیاط و 

  . خودداري و ھمچنین ریاكاري بیشرفانھ جان سالمت بھ در برد

یعني اندام زیبایي )) وقتي نقابي بر چھره داشت، زیباتر بود((یكي از معاصرانش گفتھ است كھ این زن 
و انگشتاني )) رانھاي زیبا((و )) سینھاي سفید و برجستھ((داشت، و برانتوم تاكید كرده است كھ كاترین 

انش از حد معمول كلفتتر، ولي سیماي او نامتناسب، چشمانش بیش از اندازه درشت، لب. ظریف داشتھ است
كاترین ھرگاه میخواست مردي را شیفتھ خود كند، این كار را بھ . و دھانش نیز بیش از اندازه گشاد بود

از زنان زیبا داشت كھ )) سواراني پرنده((شایعاتي موجود بود مبني بر آنكھ او . وسیلھ دیگري انجام میداد
كاترین، كھ در نتیجھ تفوق . موضوع ظاھرا افسانھاي بیش نیست میتوانستند مردان را رام او كنند، ولي این

دیان در سیاست و عشق جریحھدار شده بود، پس از مرگ ھانري، با اعمال نفوذ در پشت پرده ظرف مدت 
  . سي سال از دیان انتقام گرفت

چون در . بودندزیركي او جبران بیكفایتي فرزندانش را میكرد، و اگر چھ آنھا از دخالتھاي مادر عصباني 
كاترین، كھ در گردابي از انقالب مذھبي . امر سلطنت كاري از پیش نمیبردند، بھ مداخالت او رضا میدادند

افكنده شده و بھ وسیلھ اشراف متجاوز و متعصبان مذھبي محاط شده بود، ناچار با تنھا سالحھایي كھ در 
  یي، و سیاست اختیار داشت یعني با پول خانواده مدیچي، فطانت ایتالیا
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ماكیاولي كتاب شاھزاده را بھ پدرش اھدا . موزه خاص ماكیاولي میجنگید. كاترین دو مدیچي، مكتب كلوئھ
و كاترین بھ دستورھاي او زیاد احتیاج نداشت، زیرا اصول آن را عمال ھمھ جا در ایتالیا و ; كرده بود

سر تمام سیاستمداران اطراف خود كاله گذاشت، در  او نیز مانند الیزابت ملكھ انگلستان. فرانسھ دیده بود
)). نیرنگھایي موثرتر از تمام اعضاي شوراي سلطنتي داشت((دروغگویي بر آنھا پیشي گرفت، و بھ قولي 

یكي از ناظران ایتالیایي گفتھ است كھ . كاترین در اداره امور رنج بسیار كشید و آنھا را خوب انجام داد
و حال آنكھ بھ طریقي )) جام نمیگیرد و او بندرت فرصت پیدا میكند كھ غذا بخوردھیچ كاري بدون او ان((

اخالق شخصي او بھتر از اخالق دیگران بود، زیرا ظاھرا نسبت بھ شوھر بیوفاي خود و . فربھ شد
بزرگترین . ھمچنین نسبت بھ خاطره او وفادار ماند و تا پایان عمر جامھ سوگواري را از تن بیرون نیاورد
  : جانشین او، یعني ھانري چھارم، در باره او بھ مدارا داوري كرده است و گفتھ است

میخواھم از شما بپرسم زني كھ بر اثر مرگ شوھرش با پنج فرزند خردسال بھ جا مانده و گرفتار دو 
واده و خان) بوربون(خانواده در فرانسھ شده بود كھ ھدفي جز تصرف تاج و تخت نداشتند یعني خانواده ما 

گیز چھ كاري میتوانست بكند آیا مجبور نبود كھ كارھاي عجیب و غریبي انجام دھد، و اول یكي و بعد 
دیگري را اغفال كند تا بتواند پسرانش را، كھ بھ ترتیب بر اثر اقدامات آن زن زیرك سلطنت كردند، از 

  . خطر بركنار دارد تعجب میكنم كھ چرا كارھایي بدتر از اینھا نكرد

این . قابل قبول است ١۵٧٠وان گفت كھ این ارزیابي منصفانھ از رفتار كاترین براي دوره پیش از سال میت
ھا و نیروھاي رقیب شده بود، آنھا را علیھ یكدیگر برمیانگیخت، و در این مورد  زن، كھ گرفتار خانواده

ا بھ خوبي درك كردھام كھ اگر خدا بخواھد، نمیگذارم ھیچ فرقھاي برمن مستولي شود، زیر: ((نوشتھ است
آنھا خدا، پادشاه، و مرا كمتر از منافع خود دوست دارند، و ارضاي حس جاھطلبي خود را مقدم 

كاترین از آنجا كھ بیش از اندازه پایبند اصول رنسانس ایتالیایي بود، عالقھاي بھ مسئلھ تقدیر و )). میشمرند
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است از كلیسا مبلغي براي جلوگیري از ورشكستگي سختگیریھاي ھوگنوھا نداشت، و گذشتھ از این میخو
با وجود این، حاضر بود كھ بھ خاطر فرانسھ دختر خود مارگریت را بھ عقد ازدواج ھانري دو . قرض كند

ناوار، كھ از ھوگنوھا بود درآورد و الیزابت را، كھ از طرف پاپ تكفیر شده بود، براي فرزندش ھانري 
نبھ سیاسي و سلسلھاي مورد توجھ قرار میداد و عالقھاي بھ قضایاي مذھبي كاترین اوضاع را از ج. بگیرد

وي مجبور بود كھ كشور تقسیم شده خود را از خطر اسپانیا و اتریش، كھ قرار بود . و اقتصادي نداشت
عھدنامھ كاتو كامبرزي باعث شده بود كھ قدرت . تحت رھبري خانواده ھاپسبورگ متحد شوند، حفظ كند

ر فالندر باقي بماند و آن دولت بھ طور خطرناكي در شمال خاوري فرانسھ بھ اراضي این كشور اسپانیا د
در ھر لحظھ ممكن بود آتش جنگ میان دو خانواده والوا و ھاپسبورگ شعلھور شود، و در این . تجاوز كند

جي مستلزم صورت فرانسھ بھ سرباز و سالح ھوگنوھا و ھمچنین كاتولیكھا نیازمند بود، رفع خطر خار
  . صلح داخلي بود

در ) طبقات سھ گانھ(در این حال بود كھ كاترین و صدراعظمش لوپیتال حاضر شدند با نمایندگان اتاژنرو 
یعني بقیھ ملت )) طبقھ سوم((مقصود از این طبقات طبقھ اشراف، طبقھ روحانیان، و . اورلئان مالقات كنند

ولي تا اندازھاي نیز . طبقات متوسط شھرھا تشكیل شده بودفرانسھ بود كھ بھ طور كلي از بورژوازي یا 
. در آن دیده میشدند) كھ بھ تازگي حایز اھمیت شده بود(نمایندگاني از طرف كشاورزان و طبقھ كارگر 

كھ توسط اشراف محلي و سایر طبقات انتخاب شده بودند و از طرف تمام مردم )) اتاژنرو((نمایندگان 
با . ھایي بكنند ر واقع نمیتوانستند قانون وضع كنند، بلكھ حق داشتند بھ پادشاه توصیھنمایندگاني نداشتند، د

  . ھاي آنھا بدون اثر نماند وجود این، احتیاج پادشاه بھ پول باعث شد كھ توصیھ

بھ ; مجلس اتاژنرو را افتتاح كرد، و از نمایندگان تقاضایي غیرعملي كرد ١۵۶٠دسامبر  ١٣لوپیتال در 
ھمچنین اظھار داشت كھ . كھ از آنان خواست نسبت بھ یكدیگر طریق اغماض در پیش گیرند این معني

وظیفھ دولت حفظ صلح، نظم، و عدالت بھ نحوي بیطرفانھ در میان تمام آحاد ملت بدون توجھ بھ عقاید 
و  و الزم است كھ تمام فرانسویھا داراي یك مذھب باشند، زیرا این وضع مایھ وحدت; مذھبي آنھاست

. قدرت خواھد شد، اما اگر چنین موافقتي بھ طور مسالمتآمیز صورت نپذیرد، صالح در اغماض است
چھ كسي میداند كھ بدعت چیست و حقیقت كدام است شما میگویید كھ مذھب شما : ((لوپیتال سپس پرسید

د و من مذھب آیا عقالني است كھ شما مذھب مرا بپذیری. بھتر است، من میگویم كھ مذھب من بھتر است
بیایید این اسامي شیطاني، این برچسبھاي حاكي از طرفداري از مذاھب مختلف و این ... شما را قبول كنم

بیایید نام خود را بھ مسیحیان ; ھا، یعني طرفداران لوتر و ھوگنوھا و كاتولیكھا را ترك كنیم ھا و فرقھ فتنھ
  )). تبدیل كنیم

یكي از فقھاي سوربون كھ در آن ھنگام دانشگاه الھیات دانشكده پاریس . عكسالعمل نمایندگان صمیمانھ نبود
و فرستاده پاپ بھ كاترین توصیھ كرد كھ نخست تمام ; بود تقاضا كرد كھ بدعتگذاران را اعدام كنند

نمایندگان ھوگنوھا چند اصالح بھ . نمایندگان ھوگنوھا و سپس تمام ھوگنوھاي اورلئان را در آتش اندازد
دوم آنكھ اسقفھا بھ ; اول آنكھ ھر عدھاي بتواند تمام كشیشان خود را انتخاب كند: در توصیھ كردندملكھ ما

سوم آنكھ یك سوم عواید كلیسا براي كمك بھ نیازمندان ; وسیلھ كشیشان و اشراف یك اسقفنشین انتخاب شوند
ھارم آنكھ اصول و چ; اختصاص یابد، و یك سوم دیگر صرف ساختن كلیسا و بیمارستان و مدرسھ شود

  . تعلیمات كلیسا منحصر بھ كتاب مقدس باشد

كاترین كھ بھ پول كلیسا شدیدا احتیاج داشت، این پیشنھادھا را نپسندید، ولي براي ارضاي ھوگنوھا كنده را 
از زندان بیرون آورد و از پاپ پیوس چھارم خواست تا دستور دھد كھ تصویرھا و تمثالھاي مذھبي را از 

 ١۵۶١ژانویھ  ٢٨كاترین در . یرون ببرند و از بھ كار بردن نان و شراب در كلیساھا خودداري كنندكلیسا ب
مذھبي دستگیر شده بودند آزاد كرد و دستور داد كھ تا اطالع ثانوي )) جرمھاي((ھمھ اشخاصي را كھ بھ 

عطیل كرد و بھ آن ژانویھ مجلس طبقات سھ گانھ را ت ٣١در . ھر گونھ تعقیبي بھ سبب مذھب موقوف شود
  . فرمان داد كھ در ماه مھ براي تھیھ پول جھت او تشكیل جلسھ دھد
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این فرقھ در دوم مارس دومین مجمع ملي خود را . تعداد ھوگنوھا در نتیجھ این وضع مساعد افزایش یافت
پادشاه بود،  كشیشان پروتستان در خانھ كنده و كولینیي در فونتنبلو، كھ محل اقامت. در پواتیھ تشكیل داد

آزادانھ موعظھ میكردند، در كاستر، در جنوب فرانسھ، پروتستانھا در انتخابات شھرداري ھمھ مقامات و 
  . مناصب را بھ دست آوردند

مراسم . پس از چندي بھ تمام فرانسویھا دستور دادند كھ در مراسم دعاي مخصوص پروتستانھا شركت كنند
در . كردند، و تصویرھاي مذھبي را رسما در خور نابودي دانستندعبادت طبق روش كاتولیكھا را ممنوع 

آن دو . آژن و مونتوبان، ھوگنوھا كلیساھاي غیر مستعمل كاتولیكھا را جھت مراسم خود اختصاص دادند
بھ منظور حفظ منافع كاتولیكھا )) اتحادي سھ گانھ((مونمورانسي با دوك دوگیز و مارشال سنت آندره 

در این ھنگام . در پاریس، روان، بووه، و سایر نقاط آتش فتنھ باال گرفت). ١۵۶١یل آور ۶(تشكیل داد 
صادر كرد، و بھ موجب آن ھوگنوھا را از اجراي علني ) ١۵۶١)) (فرمان ژوئیھ((ملكھ فرماني موسوم بھ 

د و ھوگنوھا این فرمان را نادیده گرفتن. مراسم مذھبي برحذر داشت و ھر گونھ شورشي را ممنوع ساخت
ھاي كاتولیكھا حملھ بردند، وارد كلیساھاي آنھا شدند، اشیاي مقدس را  در بسیاري از شھرھا بھ دستھ

، بھ شصت كلیسا و نیز بھ ١۵۶١در مونپلیھ، در پاییز سال . سوزاندند، و تصویرھا را پاره كردند
را طعمھ حریق كردند و در مونتوبان صومعھاي . ھا حملھ بردند و عده زیادي از كشیشان را كشتند صومعھ

در كاركاسون، كاتولیكھا ھر . ھاي آن را پراكنده ساختند و بھ آنھا توصیھ كردند كھ شوھر كنند راھبھ
ھمھ كلیساھا را یا . در نیم، ھوگنوھا ھمھ كشیشان را طرد كردند. پروتستاني را كھ یافتند بھ قتل رساندند

بھ ) ١۵۶٢فوریھ . (د، و نان مقدس را زیر پا انداختندضبط یا خراب كردند، كلیساي جامع آن را آتش زدن
طور كلي در النگدوك و گویین، ھوگنوھا، پس از آنكھ زمام امور را بھ دست گرفتند، كلیساھا و اموال 

كشیشان ھوگنوھا، اگر چھ از لحاظ . كاتولیكھا را بھ تصرف درآوردند و روحانیون كاتولیك را تبعید كردند
شان كاتولیك بودند، در تعصب چیزي از آنان كم نداشتند و ھوگنوھایي را كھ ازدواج اخالقي بھتر از كشی

ھر دو طرف . آنھا توسط كشیشان صورت گرفتھ بود یا با كاتولیكھا ازدواج كرده بودند تكفیر میكردند
  . تساھل و رواداري مذھبي را بیمعني میدانستند

از سر گرفت، و این بار در پونتواز تشكیل جلسھ  ١۵۶١مجلس طبقات سھ گانھ كار خود را در اول اوت 
داد و حاضر شد مبالغي در اختیار دولت بگذارد، بھ شرط آنكھ از این تاریخ بھ بعد، قبل از وضع مالیاتھاي 

نمایندگان طبقھ سوم، كھ در این . جدید یا ھر گونھ اعالم جنگي، دولت موافقت مجلس را بھ دست آورد
ه پول بودند، تقاضاي گستاخانھاي بھ آن پیشنھاد افزودند، بدین مضمون كھ اوال ھنگام تھیھ كنندگان عمد

و ثالثا از مقدار ; ثانیا كشیشان از دولت حقوق بگیرند; ھمھ دارایي كلیساي كاتولیك در فرانسھ ملي شود
لیور صرف پرداخت  ٠٠٠,٠٠٠,۴٢لیور اضافي كھ بدین ترتیب بھ دست میآمد، مبلغ  ٠٠٠,٠٠٠,٧٢

روحانیان كاتولیك، كھ دچار وحشت شده بودند، با عجلھ با كاترین صلح كردند و حاضر . ملي شودقروض 
وي این ترتیب را پذیرفت . لیور را طي ده قسط ساالنھ از روي احتیاط بپردازند ٠٠٠,۶٠٠,١۶شدند مبلغ 

  . و اتاژنرو بھ كار خود پایان داد

جود اعتراض پاپ، روحانیان كاتولیك و پروتستان را در این ضمن، لوپیتال، با موافقت كاترین و با و
شش كاردینال، چھل اسقف، و . دعوت كرده بود كھ بھ دور ھم گرد آیند و راھي براي مصالحھ بیابند

دوازده مجتھد كلیسا از سوربون، دوازده نفر عالم قانون كلیسایي و ده كشیش پروتستان از فرانسھ، یكي از 
ز ژنو، و بیست نفر غیرروحاني در پواسي در ھیجده كیلومتري پاریس براي انگلستان، تئودور دو بز ا

پادشاه، ملكھ مادر، افراد خانواده ) ١۵۶١سپتامبر  ٩. (تشكیل مجلس مذاكره معروف پواسي گرد آمدند
سلطنتي، و شوراي دولتي با تمام جالل و شكوه خود در این مجلس شركت كردند، بز، كھ از طرف كالون 

این شخص مجلس دعایي طبق اصول . نمایندگي داشت، تقریبا با مراسمي شاھانھ پذیرفتھ شدسالخورده 
وي نخست با آرامش سخن گفت و ھمگي را با . پروتستانھا تشكیل داد و در قصر كاترین موعظھ كرد

 بدن مسیح ھمان اندازه از((فرانسھ بینقص خود مسحور كرد، ولي ھنگامي كھ گفت در آیین قرباني مقدس 
، از نمایندگان كاتولیك فریاد اعتراضي برخاست و ))نان مقدس دور است كھ آسمان از زمین فاصلھ دارد

اسقفھا اصرار داشتند كھ ھمھ كشیشاني كھ در قضیھ حضور واقعي مسیح تردید نشان . كشمكش درگرفت
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ید شده بود، و مجلس مذاكره پواسي، در حالي كھ اختالف بر سر اصول مذھبي تشد; میدھند طرد شوند
  . پایان پذیرفت

عادت مسخرھآمیز ھوگنوھا چنین بود كھ در میداني عمومي در مقابل یك كلیساي كاتولیك جمع شوند و 
كاتولیكھا نیز براي آنكھ صداي آنھا را خفھ كنند، ; مراسم قداس را با خواندن سرودھاي باروح بھ ھم بزنند

از پروتستانھا كھ در برابر كلیساي سن مدار گرد آمده روزي در پاریس مجمع گروھي . ناقوس مینواختند
در این وقت یكي از پروتستانھا بھ . بودند، در نتیجھ آھنگي قوي كھ از برج كلیسا بر میخاست، آشفتھ شد

عنوان اعتراض وارد كلیسا شد، ولي بھ قتل رسید، پروتستانھا، كھ خشمگین شده بودند، آن كلیسا را غارت 
در نزاعي كھ پس از آن روي داد، ھشتاد تن از عبادت . ھا را بھ خاك افكندند جسمھكردند و صلیب و م
فرمان ((كاترین درصدد برآمد كھ كاتولیكھا را با صدور ) ١۵۶١دسامبر  ٢٧. (كنندگان زخمي شدند

طبق این فرمان، قرار شد كھ ھوگنوھا ھمھ ساختمانھاي كلیسایي را بھ . آرام كند) ١۵۶٢)) (ژانویھ
  ن سابق آنھا باز گردانند، صاحبا
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رھبران كاتولیك با بز ھمعقیده بودند در . و مجالس خود را فقط در خارج از دیوارھاي شھر تشكیل دھند
اینكھ فرمان مذكور در حقیقت فرمان آزادي مراسم مذھبي است، زیرا آیین پروتستان را بھ عنوان مذھبي 

ند كشتھ شوند، ولي آن فرمان اما رھبران پارلمان در مقابل او گفتند كھ حاضر. قانوني در فرانسھ میشناخت
ھنگامي كھ مونمورانسي و سنت آندره سیاست كاترین را تقبیح كردند، او آنھا را از دربار . را نپذیرند

بیرون راند، و چون كاردینال دو تورنون بھ عمل او اعتراض كرد، كاترین او را بھ محل كار خود بھ تبعید 
دند یعني بھ او ھمان لقبي را دادند كھ در آن وقت جان ناكس بھ فرستاد كشیشان كاتولیك او را ایزابل نامی

. ملكھ كاتولیك انگلستان داده بود

، فرانسوا دوك دوگیز، كھ با دویست تن مرد مسلح از دھكده واسي، در ١۵۶٢در روز یكشنبھ اول مارس 
عشاي رباني حدود شصت و پنج كیلومتري شمال باختري دیژون، میگذشت، در كلیسایي جھت شركت در 

ولي چون سرودخواني جمعي از ھوگنوھا در انبار مجاور آن كلیسا باعث بھ ھم خوردن مراسم . توقف كرد
قداس میشد، دوك كسي را نزد آنھا فرستاد و از ایشان خواھش كرد كھ سرودخواني خود را مدت پانزده 

ضمن آنكھ گیز . اھش را نابجا دانستندولي آنھا این خو. دقیقھ بھ تعویق اندازد تا مراسم قداس بھ آخر برسد
سرگرم عبادت بود، میان چند تن از مالزمان او و گروھي از ھوگنوھا مشاجرھاي بر سر قضایاي فرقھاي 

مالزمان دوك شمشیر بركشیدند، و ھوگنوھا شروع بھ سنگ انداختن كردند و گیز را كھ در این . درگرفت
 . وقت از كلیسا بیرون میآمد مجروح ساختند

اطرافیان او بھ میان ھوگنوھا، كھ مركب از پانصد زن و مرد و كودك بودند، دویدند و بیست و سھ تن از 
كشتار واسي باعث ھیجان پروتستانھاي فرانسھ شد، اما . آنھا را كشتند، و در حدود صد تن را زخمي كردند

كاترین بھ گیز دستور داد . ستندكاتولیكھا مخصوصا در پاریس آن را تادیب مناسبي براي اقلیتي مزاحم دان
در این ضمن مونمورانسي و سنت . ولي او نپذیرفت و بھ پاریس رفت; كھ بھ حضور او در فونتنبلو بشتابد

كنده بھ سربازان پروتستان خود دستور داد كھ در مو گرد آیند، آن سھ نفر كاتولیك ; آندره نیز بھ او پیوستند
د و ملكھ مادر و خانواده سلطنتي را دستگیر كردند و آنھا را بھ ملون در بھ اتفاق یكدیگر بھ فونتنبلو رفتن

سپس شوراي سلطنتي جدیدي مخصوصا از طرفداران گیز تشكیل . چھل و سھ كیلومتري پاریس فرستادند
كنده نیز ھزار و ششصد تن از جنگجویان خود را بھ اورلئان فرا . دادند و لوپیتال را از كار برانداختند

بدین ترتیب نخستین جنگ از . ھاي پروتستان دعوت كرد قوایي بھ كمك او بفرستد و از ھمھ فرقھ خواند،

- ١۵۶٢: حكمیت خون- III) ١۵۶٢آوریل . (آغاز شد)) جنگھاي مذھبي((
١۵٧٠  

كاتولیكھا از اسپانیا، و پروتستانھا از انگلستان و آلمان كمك : ھر دو طرف از خارجیان استمداد كردند
  . تنددریافت داش

از آنجا كھ پروتستانھا بھ الیزابت قول داده بودند كھ كالھ را بھ او بدھند، ملكھ شش ھزار سرباز بھ كمك آنھا 
  . فرستاد

و ) ١۵۶٢اكتبر  ٢۶(دوھزار تن از آنھا روان را متصرف شدند، ولي گیز آن شھر را گرفت و غارت كرد 
تولیك یا پروتستان بودن اھالي، اموال آنھا را غارت سربازان او، كھ تشنھ غنایم بودند، بدون توجھ بھ كا

كردند، در این جریانات آنتوان دو بوربون، كھ بھ مذھب و قواي كاتولیكھا گرویده بود، بھ سختي زخمي 
ھوگنوھا بر بیشتر شھرھاي جنوبي فرانسھ مسلط شدند و كلیساھا را بھ باد غارت دادند و تصویرھا را . شد

قواي عمده آنھا مركب از ھفده ھزار سرباز بھ رھبري كنده و كولینیي بھ . م شكستنداز روي دینداري در ھ
در درو لشكري از كاتولیكھا مركب از ھفده . سوي نورماندي شتافتند تا بھ قواي امدادي انگلستان بپیوندند

ان آنھا دسامبر جنگي سخت می ١٩در . ھزار سرباز، و بھ رھبري سھ سردار كاتولیك، جلو آنھا را گرفت
سنت آندره كشتھ شد، مونمورانسي زخمي گشت و بھ . درگرفت و در نتیجھ شش ھزار تن بھ قتل رسیدند

pymansetareh@yahoo.com



تا مدتي ادب فرانسوي بر . دست ھوگنوھا افتاد، كنده نیز زخم برداشت و بھ دست كاتولیكھا گرفتار آمد
رمانده عمده لشكرھاي پادشاه با مونمورانسي بھ عنوان قھرماني رفتار شد كھ اگر چھ ف. قضایا حاكم بود

دوك دو گیز بھ . بود، ھمیشھ در صفوف سربازان بھ جنگ پرداختھ و در ھفت میدان نبرد زخمي شده بود
كنده احترام فراوان گذاشت، او را میھماني معزز شمرد، با او شام خورد، و با وي در تنھا بستري كھ در 

كاتولیكھا شد، ولي پاریسیھا و ھمھ افراد خانواده پیروزي غیرقاطعي نصیب . اردوگاه موجود بود خفت
سلطنتي تا مدتي چنین میپنداشت كھ ھوگنوھا پیروز شدھاند كاترین اخبار مربوط بھ این نبرد را با 

  )). بسیار خوب، در این صورت بھ زبان فرانسھ خداي را سجده خواھیم كرد: ((خونسردي تلقي كرد و گفت

روزي كھ مشغول گسترش قواي خود بھ منظور محاصره . بھ قتل رسید خود دوك دو گیز پس از پیروزي
اورلئان بود، بھ ضرب گلولھ جواني نوزدھسالھ بھ نام ژان پولترو دومره از فرقھ ھوگنو، كھ در گوشھاي 

پولترو، پس از آنكھ بھ خدمت . كمین كرده بود، از پاي درآمد و پس از شش روز رنج و عذاب، درگذشت
شد، اظھار داشت كھ كولینیي مبلغ گزافي جھت كشتن گیز بھ او داده است، و بز بھ او گفتھ كاترین آورده 

كاترین نیز نامھاي بھ كولینیي نوشت و از . است كھ در صورت موفقیت در این كار، بھ بھشت خواھد رفت
تي نداشتھ و كولینیي در جواب نوشت كھ در این قتل ھیچ گونھ شرك. او خواست كھ بھ این اتھام پاسخ دھد

اما اعتراف كرد كھ از بوده و كاري براي ; ھمیشھ بھ دوك اخطار كرده است كھ از قاتالن برحذر باشد
جلوگیري از او انجام نداده است، و اگر چھ مبلغي بھ پولترو داده، ولي این عمل بھ سبب مقاصدي دیگر 

بخت و اقبال : ((سف نیست، و گفتبا وجود اینھا، اظھار داشت كھ از عملي شدن توطئھ متا. بوده است
نمیتوانست كاري بھتر از این براي ملكوت و كلیساي خداوند و مخصوصا براي منافع من و خانواده من 

وي در حال . پولترو را در ھشتم مارس بھ چند اسب بستند و اعضاي او را از ھم گسیختند)). انجام دھد
ھانري، كھ در این ھنگام لقب سومین دوك دوگیز را . كرداحتضار تھمتي را كھ بھ كولینیي زده بود تكرار 

  . یافتھ بود، سوگند خورد كھ انتقام خون پدر را بگیرد

زیرا كامال واضح بود كھ ھر یك از دو فرقھ، ; كاترین از مساعي خود جھت استقرار صلح دست برنداشت
. را از سلطنت خلع خواھند كرددر صورت پیروزي قطعي، او را كنار خواھند گذاشت و احتماال فرزند او 

از این رو لوپیتال را بھ شوراي سلطنتي فرا خواند، وسایل مالقات مونمورانسي و كنده را فراھم ساخت، و 
مارس  ١٩(را امضا كنند و بھ نخستین جنگ مذھبي پایان دھند )) فرمان آمبواز((آنھا را بر آن داشت كھ 

اشراف ھوگنو بود، و بر طبق آنھا قرار شد افراد در انتخاب مواد این فرمان بھ منزلھ پیروزي ). ١۵۶٣
ھا و افراد وابستھ بھ آنھا، و اشرافي كھ  مذھب آزاد باشند، بارونھا، اشراف، قضات عالي رتبھ، خانواده

نام )) اصالح شده((تیول بیرعیت داشتھ باشند و بر روي اراضي پادشاه زندگي كنند، بتوانند مذھبي را كھ 
داراي آیین ھوگنوھا بودند  ١۵۶٣ھمچنین قرار شد شھرھایي كھ پیش از ھشتم مارس . اب كننددارد انتخ

ھمین آیین را حفظ كنند، در غیر این صورت، این آیین میبایستي بھ حومھ یك شھر در ھر منطقھاي محدود 
كھ افراد عادي  كولینیي در این ھنگام كنده را متھم كرد. ولي این مذھب در پاریس ممنوع اعالم شد. میشد

  . ھوگنوھا را جھت حفظ منافع طبقھ خود قرباني كرده است

كاترین . سپتامبر، شارل نھم كھ در این وقت چھارده سال بیش نداشت، داراي سن قانوني اعالم شد ١۵در 
پادشاه و  ١۵۶۴اگر چھ از مقام نیابت سلطنت استعفا كرد، از رھبري دست برنداشت، و در مارس 

را وادار بھ مسافرت در سراسر فرانسھ كردند تا ھم پادشاه جدید را بھ ملت نشان دھد، و ھم  درباریان او
وي در روسیون فرماني بھ منظور آزادي نسبي مذھب صادر كرد و . ھاي متزلزل صلح را محكم كند پایھ

گردش، در سوم شاه و درباریان، پس از چھارده ماه . ھا را بھ رعایت آزادي دیگران تشویق نمود ھمھ فرقھ
بھ بایون رسیدند و در اینجا كاترین دختر خود الیزابت را، كھ در این وقت داراي عنوان ملكھ  ١۵۶۵ژوئن 

اسپانیا بود، با شادي و شعف پذیرفت و با دوك آلوا مذاكراتي پنھاني بھ عمل آورد كھ باعث وحشت و 
، زیرا آلوا توصیھ كرده بود كھ اقدامات اعضاي این فرقھ حق داشتند بدگمان باشند. نگراني ھوگنوھا شد

ھایي كھ او براي فیلیپ فرستاده و اكنون در دست است چنین  شدیدي علیھ آنھا صورت گیرد، ولي از نامھ
برمیآید كھ كاترین پیشنھادھاي وي را رد كرد، حاضر بھ طرد لوپیتال نشد، و سیاست خود را در مورد 
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ین، پس از بازگشت بھ پاریس، تمام نفوذ خود را براي آشتي دادن كاتر. استقرار صلح ھمچنان ادامھ داد
  . كولینیي، مونمورانسي، كنده، و افراد خانواده گیز بھ كار برد

ھاي خود حس غیرت كاتولیكھا را برانگیختند و،  ، یسوعیھا وارد فرانسھ شدند و با موعظھ١۵۶۴در 
در ایاالت، در نتیجھ عكسالعمل . باز گرداندند مخصوصا در پاریس، عدھاي از ھوگنوھا را بھ آیین سابق

شدید كاتولیكھا، موفقیتھایي كھ نصیب پروتستان شده بود خنثي گشت، فرمان آزادي مذھب پیاپي نقض شد 
  . و وحشیگریھایي از ھر دو فرقھ سر زد

در نیم،  .عجب نبود كھ قاضیھاي كاتولیك شارمندان را بھ سبب پیروي از آیین پروتستان بھ دار آویزند
پروتستانھا ھیجده بار و  ١۵٧٢و  ١۵۶١بین سالھاي ). ١۵۶٧(پروتستانھا ھشتاد تن از كاتولیكھا را كشتند 

كاترین مزدوراني را از سویس وارد . كاتولیكھا پنج بار قتل عام شدند، و بیش از سي قتل صورت گرفت
در . ي جواب قانع كنندھاي ندادكرد و ھنگامي كھ كنده از او پرسید كھ مقصود از این عمل چیست، و

كنده، كولینیي، و مالزمان مسلح آنھا، كھ جان خود را در خطر میدیدند، در صدد برآمدند  ١۵۶٧سپتامبر 
. ولي مونمورانسي این نقشھ را نقش بر آب كرد). ١۵۶٧سپتامبر (كھ پادشاه و ملكھ را در مو دستگیر كنند 

  . ندازه كھ سابقا از خانواده گیز میترسید، از كولینیي ھم بیم داشتاز این تاریخ بھ بعد، كاترین بھ ھمان ا

آنھا ; كولینیي و كنده احساس میكردند كھ حتي براي تجدید حقوق محدود ھوگنوھا جنگ دومي الزم است
نیز بھ نوبھ خود مزدوراني از آلمان براي تقویت قواي فرسوده خود وارد كردند، اورلئان و الروشل را 

كاترین از آلوا كمك خواست و او نیز بیدرنگ قوایي اعزام . بھ سوي پاریس بھ حركت درآمدند گرفتند، و
در سن دني در خارج از پایتخت، مونمورانسي رھبري شانزده ھزار سرباز را علیھ قواي كنده در . داشت

. درگذشت یكي از خونینترین و بینتیجھترین نبردھاي این جنگھا بھ عھده گرفت، ولي بر اثر زخمھایش
لوپیتال از این موفقیت براي انعقاد ; فرانسھ از این مذھب كھ باعث آن ھمھ كشتار میشد، در شگفت بود

، و در نتیجھ آزادي مذھبي مختصري كھ بھ وسیلھ )١۵۶٨مارس  ٢٣(صلح در لونژومبو استفاده كرد 
  . اعطا شده بود دوباره برقرار گشت)) فرمان آمبواز((

كولینیي بھ كاترین اعتراض كرد، . امھ را نپذیرفتند و حاضر بھ اجراي مواد آن نشدندكاتولیكھا این عھدن
سفیر كبیر اسپانیا خوان د  ١۵۶٨در ماه مارس . ولي او اظھار داشت كھ كاري از دستش ساختھ نیست

و  ثونیگا از رم گزارش داد كھ او از پاپ پیوس پنجم شنیده است كھ دولت فرانسھ در نظر دارد كولینیي
این دو رھبر ھوگنوھا ممكن است اطالعات مشابھي دریافت داشتھ باشند، زیرا بھ . كنده را بھ قتل برساند

آلبره و فرزندش، كھ در این وقت پانزدھسالھ و حاضر بھ كار بود، بھ /و در اینجا ژان د. الروشل گریختند
گرد آوردند، و دیوارھا را مستحكم  سپس لشكر تازھاي از ھوگنوھا تشكیل دادند، كشتیھایي. آنھا پیوستند

  اینان . كردند

كشتیھاي خصوصي انگلیسي دستور . ھمھ كوششھاي قواي دولتي را جھت دخول در شھر عقیم گذاردند
. كنده را اطاعت كردند، پرچم او را برافراشتند، و ھر كاالیي را كھ متعلق بھ كاتولیكھا بود غارت كردند

  . ر واقعا بھ استقالل حكومت میكردكنده در این زمان در جنوب لوا

كاترین این سومین جنگ مذھبي را انقالب مینامید و آن را بھ منزلھ اقدامي براي تقسیم فرانسھ بھ دو ملت 
وي لوپیتال را بھ سبب شكست سیاست استمالت آمیزش مالمت میكرد، و از . كاتولیك و پروتستان میدانست

در . مقام صدارت را بھ یكي از طرفداران آشتیناپذیر خانواده گیز سپرد این رو لوپیتال استعفا كرد و كاترین
یعني پروتستان )) اصالح شده((، دولت فرمانھاي آزادي مذاھب را لغو كرد و مذھب ١۵۶٨سپتامبر  ٢٨

  . را در فرانسھ غیرقانوني اعالم كرد

، دو ١۵۶٩ماري  ٣در . دنددر سراسر آن زمستان، دو اردوگاه رقیب خود را براي نبرد قاطع آماده كر
كنده، كھ بر اثر ; ھوگنوھا شكست خوردند. لشكر در ژارناك در حوالي آنگولم با یكدیگر رو بھ رو شدند

pymansetareh@yahoo.com



كولینیي . ولي از پشت سر مورد حملھ قرار گرفت و بھ قتل رسید. زخم از پا درآمده بود، تسلیم شد
در مونكونتور، ھوگنوھا . ني منظمي گرد آوردفرماندھي را بھ عھده گرفت و قواي خود را براي عقبنشی

دوباره شكست خوردند، ولي كولینیي آنچھ را در نتیجھ شكست در جنگ از دست داده بود، با عملیات 
سوقالجیشي خود جبران كرد و ھوگنوھاي سرسخت، بدون نیل بھ پیروزي و تقریبا بدون آذوقھ، تا 

نسھ، با وجود دریافت كمك مالي از رم و اسپانیا، دولت فرا) ١۵٧٠. (نزدیكیھاي پاریس پیش رفتند
نمیتوانست مخارج لشكریان خود را بپردازد، و قادر نبود كھ اشراف كاتولیك را بیش از یكي دو ماه در 

ھاي مزدور كشور را چپاول كردند، بدون تشخیص كاتولیك و  در این ضمن، دستھ. میدان نبرد نگاه دارد
  . غارت بردند، و ھر كھ را یاراي مقاومت بود بھ قتل رساندند پروتستان اموال افراد را بھ

ولي كولینیي . در این ھنگام كاترین بھ كولینیي اطالع داد كھ حاضر است عھدنامھ لونژومبو را تجدید كند
حال بدین منوال بود كھ شارل نھم جوان ناگھان زمام امور . آن را كافي ندانست و بھ پیشروي خود ادامھ داد

در سن ژرمن عھدنامھاي امضا كرد و بھ ھوگنوھا، كھ غالبا  ١۵٧٠اوت  ٨ھ دست گرفت، و در را ب
آزادي : شكست خورده بودند، عالوه بر امتیازاتي كھ قبال بھ دست آورده بودند، مزایایي بدین مضمون داد

و براي ; مياجراي مراسم مذھبي جز در پاریس یا نزدیك دربار، و حق كامل انتخاب شدن بھ مقامات عمو
آنكھ ضمانتي بھ آنھا بدھد كھ این شرط عمال رعایت خواھد شد، موافقت كرد كھ ھوگنوھا در چھار شھر تا 

كاتولیكھا خشمگین شدند از اینكھ چرا شاه پس از آن ھمھ پیروزي تسلیم . دو سال بھ استقالل حكومت كنند
  ن بھ آنھا قول كاتری. شده است، و پاپ و فیلیپ بھ آن عھدنامھ اعتراض كردند

   

  

  . كردكھ فقط منتظر فرصت است، و با این حرف آنھا را راضي . دریاساالر كولینیي: كلوئھ
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باوجود این، كاترین در صدد تحكیم اساس صلح جدید برآمد، و براي این منظور بھ فكر افتاد كھ دختر خود 
مارگریت والوا را بھ عقد ھانري پادشاه ناوار، كھ پس از مرگ كنده رھبري واقعي ھوگنوھا را بھ عھده 

البتھ در نظر او مھم . ار میآیداین عمل بھ منزلھ آخرین اقدام جسورانھ كاترین بھ شم. گرفتھ بود، درآورد
آلبره از دشمنان سرسخت یكدیگر بودند، یا اینكھ ھانري بھ سھم خود عدھاي از /نبود كھ او و ژان د

ھانري جوان و انعطافپذیر بود، و احتمال داشت كھ جادوي . كاتولیكھا را در جنگ بھ قتل رسانده بود
در این صورت، در پاریس . دعت آمیزش منصرف كندشاھزاده خانمي زیبا و زنده دل او را از عقاید ب

مراسم عروسي پرشكوھي برپا میشد، و زنان و مردان ھر دو فرقھ در آن شركت میجستند، بدین ترتیب، 
رنسانس نشاطانگیز در میان نھضت تلخ اصالح دیني احیا میشد و وقفھاي در جنگ، كشتار، و الھیات 

  . بوجود میآمد

IV-  كشتار سن بارتلمي  

در سال . آلبره روحا و جسما ھوگنو بود/ولي آیا امكان داشت كھ مادر ھانري حاضر بھ این كار شود ژان د
كھ در مراسم قداس شركت نخواھد كرد، ولو آنكھ او ((كھ وي بھ دربار آمده بود، اظھار داشتھ بود  ١۵۶١

در عوض، بھ كشیش  )).را بكشند، و حاضر است خود و كشورش را بھ دریا بیندازد و تسلیم نشود
مخصوص خود كھ از ھوگنوھا بود دستور داد كھ تمام درھا را باز بگذارد و براي او موعظھ كند، و در 

ھنگامي كھ شوھرش بھ آیین كاتولیك درآمد، ژان . كمال جسارت اعتراضات عوام پاریس را نادیده گرفت
وي پس از مرگ . سرباز براي كنده شد، بھ بئارن بازگشت، و مشغول تھیھ پول و )١۵۶٢(او را ترك گفت 

اجباري كرد، ) كھ شامل شھرھاي پو، نراك، تارب، اورتھ، و لورد بود(شوھر، آیین پروتستان را در بئارن 
از این تاریخ تا پنجاه . اموال كشیشان كاتولیك را بھ زور گرفت، و بھ جاي آنھا كشیشان پروتستان گمارد

پاپ پیوس چھارم او را تكفیر كرد و درصدد خلعش . ن برپا نشدسال بعد، مراسم قداس دیگر در بئار
ھنگامي كھ ژان پذیرفت كھ دو خانواده والوا و . برآمد، ولي كاترین او را از این كار منصرف ساخت

بوربون در نتیجھ ازدواج با یكدیگر متحد شوند، احتماال از اقدام كاترین و ھمچنین مساعي او در راه 
  گذشتھ از این، فرزندان كاترین علیل بودند، و شاید ژان . اشتھ استاستقرار صلح خبر د

مگر نھ این بود كھ غیبگویي بھ نام نوستراداموس پیشبیني كرده بود كھ . براي ھانري دو ناوار باقي بگذارند
سلسلھ والوا بزودي منقرض خواھد شد علیلترین فرزند كاترین، بھ نام شارل نھم، جواني دوست داشتني 

وي . ھیجاني شبیھ جنون درمیآمدفقط گاھگاھي قساوتھا و عصبانیتھایي از او دیده میشد كھ بھ صورت ; بود
شاید ھم بر اثر . در فواصل بین این طوفانھا بھ منزلھ ني باریكي در مقابل باد بود و از خود ارادھاي نداشت

زنش الیزابت دختر امپراطور ماكسیمیلیان دوم بود، ولي خود او . افراط در عیش و نوش ضعیف شده بود
  . انش موسوم بھ ماري توشھ داشتعشق شدید و نامشروعي بھ معشوقھ پروتست

شارل نھم شیفتھ ھنر و شعر و موسیقي بود، غزلیات رونسار را از بر میخواند، و در ستایش او اشعاري بھ 
  :زیبایي شعرھاي رونسار میسرود، نظیر این قطعھ

ا خود ما ھر دو تاجر بر سر داریم، ولي من بھ عنوان پادشاه تاج خود را دریافت داشتم، تو تاج خود ر
ساختي، چنگ تو، كھ آدمي را با آھنگھاي شیرین مسحور میكند، روحھا را بھ اطاعت تو وا میدارد، و حال 

من افراد را میتوانم بكشم، تو بھ ! آنكھ من بر جسمھا مسلطم، چنگ تو دلھا را نرم و زیبایان را مطیع میكند
  . آنھا عمر جاودان میبخشي

، شارل، ھمچنانكھ )١۵٧١سپتامبر (در آن زمان در بلوا بود، رفت ھنگامي كھ كولینیي بھ دربار، كھ 
كولینیي مردي بود كھ با ھمھ اشخاصي كھ در پیرامون تخت . ضعیف طالب قوت است، فریفتھ او شد

سلطنت میچرخیدند فرق بسیار داشت، یعني مردي محترم و شریف ولي آرام و موقر بود و نیمي از فرانسھ 
  . را زیر فرمان داشت
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مینامید، او را بھ فرماندھي ناوگان گماشت، و از خزانھ )) پدر((پادشاه جوان، كھ این فرمانده سالخورده را 
كولینیي بھ . لیور براي جبران خسارتي كھ در جنگ دیده بود بھ او پرداخت ٠٠٠,١٠٠سلطنتي مبلغ 

یشھ نسبت بھ فیلیپ دوم شارل ھم. شوراي سلطنتي پیوست و در غیاب پادشاه ریاست آن را بھ عھده گرفت
حسادت میورزید، از او وحشت داشت، و از تسلط اسپانیا بر فرانسھ كاتولیك خشمگین بود، كولینیي بھ او 

اظھار داشت كھ جنگي با اسپانیا باعث تحكیم فرانسھ خواھد شد و اشكال مرز شمال باختري را، كھ اسپانیا 
ھ وي گفت كھ فرصت خوبي فراھم شده است، زیرا ویلیام ھمچنین ب. بھ آنجا تجاوز میكرد، رفع خواھد كرد

شورشیان ھلند را علیھ فرمانروایان اسپانیایي آنھا رھبري میكند، و اگر حملھ ) اورانژ/گیوم د(آو آرنج 
آوریل بھ كنت لویي آو ناسو كھ  ٢٧وي در . قاطعي صورت گیرد، فالندر بھ تصرف فرانسھ درخواھد آمد

قصد دارد قوایي را كھ خداوند در اختیار ((ھلند رھبري میكرد، چنین نوشت كھ  شورش پروتستانھا را در
لویي و برادرش ویلیام آو آرنج )). او نھاده است براي نجات ھلندیھا، كھ از ظلم و ستم مینالند، بھ كار برد

  حاضر شدند فالندر و آرتوا را، در صورت دریافت كمك قاطعي 

   

  

در پاییز ھمان سال، شارل با امیر . علیھ اسپانیا، بھ فرانسھ بدھند. لوئھشارل نھم، مكتب پس از ك ٣٠
برگزیننده ساكس بھ نام آو گوستوس، مذاكراتي جھت انعقاد عھدنامھاي تدافعي میان آلمان پروتستان و 

  . فرانسھ بھ عمل آورد

ح مورد نیاز فرانسھ اكنون كھ این زن بھ صل. كاترین پیشنھادھاي كولینیي را عجیب و غیرعملي میدانست
اسپانیا مانند فرانسھ كشوري ورشكستھ بود، . دست یافتھ بود، شروع بھ جنگ كاري احمقانھ بھ نظر میآمد

گذشتھ از این، در نتیجھ شكست دادن تركان عثماني . ولي ھنوز نیرومندترین دولت مسیحي محسوب میشد
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تي كھ فرانسھ با پروتستانھا متحد میشد، در نبرد لپانتو، افتخارات بسیاري كسب كرده بود و در صور
اسپانیا میتوانست از كمك ھمھ كشورھاي كاتولیك اروپا حتي از مساعدت اكثر كاتولیكھاي فرانسھ بھرھمند 

در چنین جنگي، كولینیي فرمانده قوا شده و، براثر تفوق خود بر روحیھ شارل ضعیفالنفس، عمال . شود
ھانري دو ). و این در صورتي بود كھ بھ رم تبعید نشود(بعید میگردید پادشاه میشد و كاترین بھ شنونسو ت

ھنگامي كھ شنیدند شارل بھ كولینیي اجازه داده است كھ قوایي از ) برادر پادشاه(آنژو /گیز و ھانري د
آلوا، كھ بھ وسیلھ دوستان خود در دربار . ھوگنوھا بھ كمك لویي آو ناسو بفرستد، نخست دچار وحشت شدند

كولینیي در حضور ھمھ ). ١۵٧٢ژوئیھ  ١٠(این موضوع آگاه شده بود، آن قوا را در ھم شكست از 
، ولي )١۵٧٢اوت  ۶٩(اعضاي شوراي سلطنتي از پیشنھادھاي خود در مورد جنگ با اسپانیا دفاع كرد 

ر اورانژ من بھ سھم خود بھ امی: ((كولینیي در عقیده خود اصرار ورزید و گفت. كسي با او ھمداستان نشد
اگر بھ وسیلھ دوستان و یا خودم بھ این وعده وفا كنم، امیدوارم پادشاه آن را بھ طور بدي . وعده كمك دادھام

بانوي من، اعلیحضرت اكنون از جنگي احتراز میفرمایند كھ : ((سپس بھ ملكھ مادر گفت)). تلقي نفرمایند
)). ندھد كھ ایشان نتوانند از آن احتراز كنندخدا كند جنگي روي . براي ایشان متضمن منافع فراوان است

شوراي سلطنتي در حال عصبانیت بھ ھم خورد، زیرا اعضاي آن چنین میپنداشتند كھ جنگ داخلي دیگري 
ھا، و  ملكھ مادر باید از مشورتھا، قصھ: ((مارشال دو تاوان در این وقت اظھار داشت. در خواھد گرفت

  )). ا اگر غفلت كند، ھوگنوھا كار او را خواھند ساختھاي پسر خود آگاه باشد، زیر گفتھ

كاترین پادشاه را بھ كناري برد و او را مالمت كرد كھ تابع نظریات كولینیي شده است، و گفت اگر كولینیي 
در قصد خود مبني بر جنگ با اسپانیا پافشاري كند، از او اجازه خواھد گرفت كھ با فرزندش بھ فلورانس 

  . او پوزش خواست و قول اطاعت داد، ولي باز نسبت بھ كولینیي وفادار ماندشارل از . برود

آلبره بھ بلوا آمد تا وسایل ازدواجي را كھ باعث وحدت كاتولیكھا و /در این ھنگام بود كھ ژان د
اما وي اصرار داشت كھ كاردینال دو بوربون تشریفات الزم را نھ بھ . پروتستانھاي فرانسھ میشد فراھم كند

نوان كشیش، بلكھ بھ عنوان یكي از شاھزادگان و آن ھم در خارج از كلیسا انجام دھد، و ھانري براي ع
كاترین با این پیشنھادھا موافقت كرد، و حال آنكھ این عمل باعث . شركت در مراسم قداس بھ كلیسا نرود

. خص تكفیر شده ازدواج كنداختالف او با پاپ میشد كھ بھ مارگریت اجازه نداده بود با فرزند پروتستان ش
). ١۵٧٢ژوئن  ٩(روزي كھ ژان براي خرید بھ پاریس رفتھ بود، بھ ذاتالجنب مبتال شد و درگذشت 

ھانري . ھوگنوھا ظنین شدند كھ مبادا او را مسموم كرده باشند، ولي این فرضیھ دیگر مورد قبول نیست
اه كولینیي و ھشتصد ھوگنو از بلوا بھ پاریس دوناوار، با وجود بدگماني و اندوه خویش، در ماه اوت ھمر

تا ھم در جشنھا شركت جویند و ھم از . چھارصد ھوگنو مسلح نیز بھ دنبال آنھا بھ پایتخت روي نھادند. آمد
ھاي ھیجان  مردم كاتولیك پاریس، با دیدن تازه واردان و شنیدن موعظھ. پادشاه جوان خود حمایت كنند

با وجود این، تشریفات عروسي . زلھ تسلیم شدن دولت بھ قواي پروتستان دانستندانگیز، آن ازدواج را بھ من
. بدون اجازه پاپ صورت گرفت، و كاترین كاري كرد كھ قاصد حامل حكم تحریم پاپ بھ پاریس نرسد

پاریس ھنوز بھ مراسم . ھانري زن خود را تا در كلیساي نوتردام ھمراھي كرد، ولي با او وارد كلیسا نشد
  . سپس ھانري بھ طور موقت با مارگریت در لوور اقامت گزید. س نمیارزیدقدا

میگفتند كھ كولینیي ھنوز خواھان ارسال كمك بھ . پاریس بھ ندرت چنان شور و ھیجاني بھ خود دیده بود
بعضي از كاتولیكھا بھ كاترین ھشدار دادند . شورشیان ھلند است، و خود را آماده میكند بھ جبھھ جنگ برود

صداي سندانھا در سراسر پایتخت حاكي از آن بود . كھ ھوگنوھا در صددند بار دیگر پادشاه و او را بربایند
در این اثنا كاترین طبق گفتھ فرزندش ھانري با قتل كولینیي موافقت . كھ بھ سرعت اسلحھ ساختھ میشود

  . كرد

دو گلولھ از پنجرھاي بھ او اصابت در بیست و دوم اوت در حالي كھ كولینیي از لوور بھ خانھ میرفت، 
ھمراھانش بھ سوي آن خانھ . كرد و انگشت اول دست چپ او را قطع و بازوي او را تا آرنج شكافت

شتافتند، ولي جز تفنگي كھ ھنوز دود از آن برمیخاست چیزي نیافتند، زیرا ضارب از در عقب گریختھ 
آیا نباید ھیچ : (( اطالع از این واقعھ، فریاد كنان گفت پادشاه، پس از. سپس كولینیي را بھ منزلش برند. بود
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آنگاه پزشك مخصوص خود آمبرواز پاره را، كھ از پروتستانھا بود، براي معالجھ )) وقت راحت باشم
زخمھاي كولینیي فرستاد و چند تن از نگھبانان سلطنتي را بھ حفاظت خانھ او گماشت و بھ كاتولیكھا فرمان 

ملكھ و . مجاور خانھ او را تخلیھ كنند، و بھ ھوگنوھا اجازه داد كھ در آنجا مقیم شوند داد كھ ساختمانھاي
خورد كھ از )) سوگندھاي موكد((پادشاه و برادرش ھانري براي تسلي دادن مجروح نزد او آمدند، و شارل 

. ر وارد جنگ بشودكولینیي دوباره بھ شارل توصیھ كرد كھ بھ منظور فتح فالند. حملھ كنندگان انتقام بگیرد
  . سپس او را بھ كناري برد و مطلبي در گوش او نجوا كرد

شارل در . پس از بازگشت خانواده سلطنتي بھ لوور، كاترین از شاه مصرا خواست كھ آن راز را فاش كند
اوال اینكھ : (بسیار خوب، حاال كھ میخواھي بداني، این حرفي است كھ كولینیي بھ من زد: ((جواب گفت

آنگاه پادشاه در كمال خشم در ). ت از دستم بیرون رفتھ است، و ثانیا نتایج بدي از آن عایدم خواھد شدقدر
  . بر روي خویش بست، و كاترین با رنجشي آمیختھ بھ ترس در اندیشھ فرو رفت

زمان چند تن از مال. ھانري در ناوار نزد كولینیي آمد و با او مذاكراتي درباره دفاع مشترك بھ عمل آورد
. حاضر بودند كھ رھبران گیز را بیدرنگ بھ قتل برسانند، ولي او آنھا را از این كار بازداشتدریاساالر 

در تمام آن روز ھوگنوھا  .))اگر انتقام كافي گرفتھ نشود، خودشان اقدام خواھند كرد((ھوگنوھا میگفتند كھ 
در اطراف لوور قدم زدند و بھ ملكھ گفتند كھ اگر عدالت رعایت نشود، خودشان امور قضایي را بھ دست 

ھاي مسلحي از ھوگنوھا چندین بار از برابر ھتل دولورن، كھ محل اقامت خانواده گیز  دستھ. خواھند گرفت
  . كردند بود، گذشتند و فریاد كنان آنھا را بھ قتل تھدید

شارل، كھ . ھاي خود را بھ صورت سنگر درآوردند افراد خانواده گیز از پادشاه كمك خواستند و خانھ
تصور میكرد آنھا ضارب را اجیر كردھاند، چند تن از خدمتكارانشان را بھ زندان انداخت، و دوك دو گیز 

با این تقاضا ; س بیرون بروندھانري و برادرش دوك اومال اجازه خواستند كھ از پاری. را تھدید كرد
  . این دو نفر تا پورت سنت آنتوان رفتند و سپس بازگشتند و پنھاني بھ ھتل دولورن رفتند. موافقت شد

اوت، شوراي سلطنتي براي تحقیق در این جنایت جلسھاي تشكیل داد و بھ این نتیجھ رسید كھ  ٢٣در 
دوگیز، كھ زني بیوه بود، تعلق دارد، ولي خود او در  خانھاي كھ از آنجا گلولھ انداختھ شده است بھ دوشس

ھمچنین شورا . این زن سوگند خورده بود كھ انتقام خون شوھرش فرانسوا را بگیرد. آنجا مقیم نبوده است
دریافت كھ ضارب با اسبي كھ از اصطبل خانواده گیز گرفتھ شده بود گریختھ است، و سالح او بھ یكي از 

براساس اظھارات بعدي آنژو، ھانري دوگیز . ضارب ھرگز دستگیر نشد. تعلق دارد آنژو/نگھبانان دوك د
ھنگامي كھ كاترین و جمعي . و او تصمیم گرفتھ بودند كھ كولینیي و چند تن از ھوگنوھا را بھ قتل برسانند

ت كھ از اعضاي شورا در قصر تویلري گرد آمده بودند، بوشاوان، نماینده آنژو، سراسیمھ وارد شد و گف
كاترین، كھ از دریاساالر . ھوگنوھاي مقیم منزل كولینیي در صددند احتماال غروب روز بعد شورش كنند

تنفر داشت و از این كھ كولینیي پادشاه را از زیر اطاعت او خارج كرده است ناراضي بود و معتقد بود كھ 
این ھنگام دریافت كھ جانش نیز  در. جنگ با اسپانیا باعث خرابي فرانسھ و انقراض سلسلھ او خواھد شد

از این رو بھ قتل رھبران ھوگنوھا . در خطر است و بزودي قدرت بھ دست كولینیي و یاران او خواھد افتاد
  . رضا داد

اما جلب رضایت پادشاه، اگر چھ الزم بھ نظر نمیرسید، مطلوب بود و او ھنوز میخواست كھ حملھكنندگان 
اوت، ملكھ مادر كاردینال دو رتس را نزد شارل فرستاد تا  ٢٣عت ده شب در سا. بھ كولینیي تعقیب شوند

پس از مدت كوتاھي، كاترین و مشاوران او در پیرامون . او را از شورشي كھ حقیقت نداشت آگاه كند
كاترین بھ او اطمینان داد كھ سي . پادشاه جوان، كھ بر اثر پریشاني بھ سرحد جنون رسیده بود، گرد آمدند

ھاي خود زنداني كنند، و در  ھوگنو در صددند كھ صبح روز بعد او را دستگیر و در یكي از قلعھھزار 
ھمچنین از او پرسید كھ آیا دوبار پیش از این بھ چنین حملھاي . اینجا كاري از او ساختھ نخواھد شد

  . تمبادرت نكردھاند اگر پیروز شوند او را بھ جرم صدور دستور قتل دریاساالر خواھند كش
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سپس بھ پادشاه، كھ بیست و سھ سال بیشتر نداشت، گفتھ شد كھ یا زندگي مادر یا زندگي شش تن از 
ھوگنوھا را در اختیار كند و تذكر دادند كھ اگر نقشھ آنان را نپذیرد و مردم كاتولیك پاریس شورش را 

برابر این دالیل مقاومت شارل در . سركوب كنند، او را بھ عنوان جواني جبان و نادان خلع خواھند كرد
مشاوران او در پاسخ گفتند . كرد و پرسید چرا رھبران ھوگنوھا را دستگیر و آنھا را قانونا محاكمھ نكنند

كاترین نیز تھدید كرد كھ بھ ایتالیا خواھد رفت و او را . كھ جلوگیري از شورش با این عمل دیر شده است
دیك نیمھ شب، شارل با حالتي فرسوده و عصباني فریاد سرانجام، نز. بھ سرنوشت خود رھا خواھد كرد

ولي در این ! قسم بھ خدا چون شما ھمھ میخواھید دریاساالر را بكشید، من رضا میدھم: ((زنان گفت
!)) ھمھشان را بكشید. صورت باید تمام ھوگنوھاي فرانسھ را بكشید تا كسي باقي نماند كھ مرا مالمت كند

  . اوران دور شد و بھ اطاق خود رفت و در را بستسپس كفرگویان از كنار مش

توطئھكنندگان، كھ در صدد قتل عده معدودي برآمده بودند، در این ھنگام از دستور جنونآمیز پادشاه استفاده 
كاترین اصرار داشت كھ ھانري دو ناوار . كردند و بر آن شدند كھ از ھوگنوھا تا حد امكان بھ قتل برسانند

و مونمورانسي نیز، بھ عنوان آنكھ بیش از اندازه ) ھانري اول(خون پرنس دوكنده  از سر. را نكشند
اما بھ روساي بخشھاي پاریس . آمبرواز پاره جراح ھم بھ شفاعت پادشاه نجات یافت. شریفند، درگذشتند

اوت، روز سن بارتلمي، بھ مجرد  ٢۴دستور داده شد سربازان خود را مسلح كنند، و در ساعت سھ صبح 
بھ اعضاي خانواده گیز آزادي كامل داده شد كھ انتقامي را كھ مدتھا . شنیدن صداي ناقوس آماده شوند

ھانري دو گیز بھ افسران قواي بومي دستور داد كھ، بھ محض شنیدن . خواھان آن بودند از كولینیي بگیرند
شھر را بستند تا از فرار آنھا ھاي  آنگاه دروازه. صداي ناقوس، ھر ھوگنویي را كھ بیابند بھ قتل برسانند

  . جلوگیري كنند

ھنگامي كھ ھنوز سپیده ندمیده بود، گیز بھ اتفاق سیصد سرباز بھ ساختماني كھ كولینیي در آن خفتھ بود 
  . رفت

این عده در نتیجھ سر و . در كنار او پاره پزشك او، مرلن منشیاش، و نیكوال مستخدمش خوابیده بودند
كار ما : ((دوستي بھ میان اتاق آنھا دوید و فریاد زد. ش میآمدند از خواب پریدندصداي سربازاني كھ پی

شما فرار كنید، . من مدتھاست كھ خودم را براي مرگ آماده كردھام: ((دریاساالر پاسخ داد!)) ساختھ شد
خدا من خودم را بھ دست . من نمیخواھم كساني كھ شما در نظرشان عزیزید مرا مسئول مرگ شما بدانند

سربازان گیز با زور وار اطاق شدند و دیدند كھ كولینیي زانو . آنھا ھم جان سالمت بھ در بردند.)) میسپارم
یكي از آنھا شمشیر خود را در بدن او فرو برد و صورتش را چاك داد، و دیگران . زده و مشغول دعاست

ره بھ پیادھرو پایین و در برابر گیز سپس او را، كھ ھنوز رمقي داشت، از پنج. با خنجر بھ او حملھ كردند
دوك، پس از آنكھ از مرگ كولینیي اطمینان یافت، بھ سربازان خود دستور داد كھ در پاریس . انداختند

آنگاه سر دریاساالر را از تن جدا كردند و بھ !)) بكشید! بر طبق فرمان پادشاه بكشید: ((بگردند و بگویند
بدنش را ھم بھ جمعیت دادند، و آنھا آن را وحشیانھ از ھم . ستادندفر) و بھ قول بعضیھا بھ رم(لوور 

  . دریدند، دستھا و آالت تناسلي او را براي فروش بریدند، و بقیھ جسد را واژگون آویختند

در این ضمن، ملكھ، كھ در خود احساس پشیماني یا وحشت میكرد، بھ خانواده گیز فرمان داد كھ دست از 
ي آنھا گفتند كھ دیر شده است و چون كولینیي بھ قتل رسیده است، اگر ھوگنوھا كشتھ قتل عام بردارند، ول

پس . كاترین متقاعد شد و دستور داد كھ ناقوس را بھ صدا درآورند. نشوند، سر بھ شورش برخواھند داشت
دم توده مر. از آن چنان كشتاري صورت گرفت كھ شھرھا حتي در اوج جنگ بھ ندرت بھ خود دیده بودند

; از اینكھ میتوانستند امیال سركوفتھ خود را در مورد زدن و آزار كردن و كشتن ارضا كنند لذت میبردند
. آنھا در حدود دو تا پنج ھزار ھوگنو و جمعي دیگر را از محل اخفایشان بیرون كشیدند و بھ قتل رساندند

زنان یا . رم و آزرم روي میدادقتلھایي كھ سابقا با نقشھ قبلي صورت میگرفت، در این ھنگام بدون ش
شوھران ناراحت یا جاھطلب از این موقعیت استفاده میكردند و خود را از دست ھمسران نامطلوب نجات 

خویشاني كھ عمرشان بھ درازا كشیده بود توسط . بازرگانان بھ دست رقیبان خود بھ قتل میرسیدند. میدادند
ھر . راموس فیلسوف بھ تقاضاي استادي حسود كشتھ شد. دوارثان امیدوار بھ عنوان ھوگنو معرفي میشدن
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ھوگنوھا و . خانھاي كھ گمان میرفت در آن از ھوگنوھا پنھان شدھاند مورد حملھ و جستجو قرار میگرفت
جنینھا را از شكم مادران مرده بیرون میآوردند و بر . ھا میكشیدند و میكشتند كودكان آنھا را بھ میان كوچھ

. س از چندي، پیادھروھا از اجساد پوشیده شدند و اطفال ولگرد با آنھا بھ بازي پرداختندپ. زمین میزدند
نگھبانان سویسي پادشاه نیز وارد معركھ شدند و بدون تشخیص افراد، و فقط براي لذت بردن از كشتن، 

توسط افرادي دوك دو ال روشفوكو، كھ روز قبل با پادشاه تنیس بازي كرده بود، . شروع بھ قتل عام كردند
اشراف و . نقابدار كھ وي تصور میكرد آمدھاند تا او را بھ مجلس عیش و نوش پادشاه ببرند كشتھ شد

افسران ھوگنو، كھ در لوور بھ عنوان مالزمان پادشاه ناوار اقامت كرده بودند، بھ میان حیاط دعوت شدند 
واب برخاستھ بود، بھ قصد بازي تنیس خود ھانري، كھ سپیدھدم از خ. و یكایك ضمن ورود بھ قتل رسیدند

شارل كسي را بھ سراغ او و كنده فرستاد و آنھا را مخیر كرد كھ یا مراسم قداس یا مرگ را . بیرون رفت
ناوار قول داد كھ مطابق دلخواه شارل . كنده مرگ را انتخاب كرد، ولي توسط ملكھ نجات یافت. بپذیرند

آزرده خاطر بھ خواب رفتھ بود، بر اثر سر و صداي  عروسش مارگریت، كھ. جان بھ سالمت برد
ھوگنویي زخمي كھ شتابان وارد اطاق و بستر او شد، از خواب جست و از تعقیبكنندگان او خواھش كرد 

اكنون كھ مشغول نوشتن این سطورم، : ((سفیركبیر اسپانیا چنین گزارش داده است. كھ جانش را ببخشند
 ))!شكرو حتي بھ كودكان رحم نمیكنند، خدا را . ... تنشان بیرون میآورند ھمھ آنان را میكشند و لباس از

در این ھنگام كھ خود قانون نیز متمرد شده بود، كار تاراج باال گرفت و بھ پادشاه اطالع داده شد كھ 
نزدیك ظھر چند تن از پاریسیھاي وحشتزده . سلطنتي ھم بھ غارت كردن شھر پرداختھاند اعضاي خانواده

از او استدعا كردند كھ دستور توقف كشتار را صادر كند، و جمعي از پاسبانان شھر حاضر شدند كھ نظم و 
د كھ شارل نیز فرمان داد كھ دست از كشتار بردارند، و پلیس را مامور كر. آرامش را برقرار كنند

بھ دستور او جمعي از آنھا را آزاد كردند و . پروتستانھا را بھ خاطر حفاظت خود آنھا بھ زندان اندازد
ولي در روز دوشنبھ بیست و پنجم . تا مدتي كشتار تخفیف یافت. گروھي دیگر را در رودخانھ سن انداختند

، در وقتي كھ فصل آن نبود، شكوفھ كرد و روحانیان این واقعھ را ))گورستان بیگناھان((در  خفجھايبوتھ 
عوام نیز این آھنگ را . معجزھاي دانستند و زنگھاي كلیساي پاریس را براي اعالم آن بھ صدا درآوردند

  . ز شددعوت تازھاي براي قتل عام دانستند و كشتار از نو آغا

ھایي كھ پوشیده از اجساد  در روز بیست و ششم، پادشاه با جالل و شكوه تمام بھ اتفاق درباریان از كوچھ
بودند گذشت و بھ دادگستري رفت و با كمال غرور در پارلمان پاریس اعالم كرد كھ قتل عام بھ دستور او 

سپس پارلمان راي داد كھ . رئیس مجلس در خطابھاي طوالني بھ وي تبریك گفت. صورت گرفتھ است
وارثان كولینیي بھ عنوان متمرد قلمداد شوند، خانھ او را در شاتیون خراب كنند، بقیھ اموال او را بھ دوك 

در روز بیست و ھشتم، ملكھ مادر و درباریان بھ چند كلیسا رفتند تا در مراسم مذھبي . آنژو بدھند
  . نجات خانواده سلطنتي شركت جویندشكرگزاري بھ مناسبت رھایي فرانسھ از بدعت و 

لیون، دیژون، اورلئان، بلوا، تور، تروا، مو، بورژ، . ایاالت ھم فقط براي لذت از پاریس پیروي كردند
ژاك دو تو حساب كرد كھ ). اوت ٢۶تا  ٢۴از (آنژه، روان، و تولوز قتل عامھاي شورانگیزي ترتیب دادند 

پادشاه در آغاز مردم را بھ این گونھ كشتارھا . ھزار نفر بھ قتل رسیدنددر لیون ھشتصد نفر، و در اورلئان 
در بیست و ششم اوت، پیغامي شفاھي جھت . تشویق میكرد، ولي بعد آنھا را از این عمل بازداشت

در بیست و ھفتم، فرمانھایي كتبي ; استانداران فرستاد و آنھا را بھ كشتن ھمھ رھبران ھوگنوھا مامور كرد
ن فرستاد و از آنان خواست كھ از بروكسل دستور داد كھ دوك آلوا را بھ ھمكاري دعوت كند و بھ جھت آنا

  :او چنین گوشزد كرد

دوك عده زیادي از اتباع شورشي مرا زنداني كرده است، و میتواند مونس را بگیرد و كساني را كھ در آن 
ني این دستور این است كھ باید آن زندانیھا اگر او بھ شما بگوید كھ مفھوم ضم. محاصره شدھاند تنبیھ كند

  . را بھ قتل برساند و ساكنان مونس را قلع و قمع كند، میتواني بھ او بگویي كھ باید این كار را انجام دھد

آلوا این پیشنھاد را نپذیرفت و، ھنگامي كھ مونس را بھ تصرف درآورد، بھ پادگان فرانسوي آن اجازه داد 
وي اگر چھ در خلوت كشتار سن بارتلمي را نوعي . مي ببیند، آنجا را ترك گویندكھ بدون آنكھ چشم زخ
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جنگیدن ناجوانمردانھ دانست، از راه تجاھر دستور داد كھ جشن بگیرند و آن قتل عام را بھ منزلھ پیروزي 
  . مسیحیت راستین بدانند

، پیكاردي، و برتاني كسي بھ قتل در شامپاني. بعضي از استانداران نگذاشتند كھ عوام بھ كشتار بپردازند
در لیون بسیاري از . نرسید، و فقط چند تني در اوورني، النگدوك، بورگوني، و دوفینھ كشتھ شدند

اسقف وین . كاتولیكھا از این قتل عام انتقاد كردند، و سربازان حاضر نشدند كھ در آن شركت جویند
كاتولیك آن عده از ھوگنوھا را كھ جانشان بھ خطر ھاي  پروتستانھا را تحت حمایت خود گرفت و خانواده

  . افتاده بود نزد خویش جاي دادند

در بوردو یكي از یسوعیھا اعالم داشت كھ میكائیل . ولي در تروا و اورلئان اسقفھا كشتار را تشویق كردند
قابل  فرشتھ مقرب دستور كشتار را صادر كرده است، و گفت كھ مسامحھ قضات در صدور دستور اعدام

احتماال پنج ھزار نفر در ایاالت و در حدود دو ھزار نفر در پاریس بھ قتل رسیدند، ولي . مذمت است
  . مجموع كشتھ شدگان بھ پنج ھزار تا سي ھزار نفر تخمین زده میشود

بھ طور كلي كاتولیكھا نسبت بھ این كشتار اغماض كردند و آن را نتیجھ غضب و حس انتقام كاتولیكھایي 
فیلیپ دوم، كھ پادشاھي عبوس بود، پس . ند كھ سالھا مورد زجر و آزار ھوگنوھا قرار گرفتھ بودندشمرد

از شنیدن اخبار آن واقعھ، بر خالف عادت خود شروع بھ خندیدن كرد، زیرا پي برد كھ خطر مداخلھ 
من از صمیم (( :فرستاده پاپ در پاریس چنین بھ رم گزارش داد. فرانسھ در امور ھلند از بین رفتھ است

را بھ اندازھاي ) فرانسھ(قلب بھ آن مقدس تھنیت میگویم كھ در ابتداي فرمانروایي خود امور این كشور 
ماھرانھ و شرافتمندانھ اداره كرده، و پادشاه و ملكھ مادر را چنان بھ خوبي حمایت میفرمودھاند كھ آنھا 

موقع مناسبي كھ شورشیان بھ دام افتاده بودند، قطع  توانستند این ریشھ فساد انگیز را در كمال احتیاط و در
ھنگامي كھ این خبرھاي خوش بھ رم رسید، كاردینال دولورن، كھ نمیتوانست بر شوق و شعف )). كنند

پس از . عطا كرد) دالر امروزي ۵٠٠,١٢معادل (كرون  ٠٠٠,١خود مسلط شود، بھ حامل آن اخبار 
. آنجلو چندین توپ شلیك كردند، و زنگھا را بھ صدا درآوردند از قصر سانت; چندي، رم را آذین بستند

گرگوریوس سیزدھم و كاردینالھاي او در مراسم قداس با شكوھي بھ منظور شكرگزاري شركت جستند و 
و فرانسھ و مقام پاپ را از خطر )) چنین مرحمتي در حق عیسویان فرموده است((خدا را سپاس گفتند كھ 

پاپ دستور داد كھ مدال مخصوصي جھت یادآوري شكست یا كشتار ھوگنوھا سپس . مصون داشتھ است
: و وازاري را مامور كرد كھ در ساالرجیا در واتیكان تصویر آن كشتار را بكشند و زیر آن بنویسد. بسازند

پروتستانھاي اروپا این كشتار را وحشیگري ناجوانمردانھ )). میكندپاپ كشتن كولینیي را تصویب ((
بھ فرستاده فرانسھ چنین گفت كھ شارل نھم ھرگز نخواھد توانست ) اورانژ/گیوم د(ویلیام آو آرنج . دانستند

ز او در انگلستان عدھاي بھ دور الیزابت گرد آمدند و ا. كھ دست خود را از خون پروتستانھا بشوید
و اسقفھا بھ او توصیھ كردند كھ تنھا راه آرام كردن خشم مردم ; خواستند كھ انتقام پروتستانھا را بگیرد

كشتن كاتولیكھایي خواھد بود كھ بھ سبب عدم اطاعت از ملكھ بھ زندان افكنده شدھاند، و الاقل ملكھ 
د را از دست نداد، ولي ھنگامي كھ الیزابت خونسردي خو. اسكاتلند را میتوانند بیدرنگ بھ قتل برسانند

و چون سفیر گفت كھ آن ; میخواست سفیر كبیر فرانسھ را بھ حضور بپذیرد، جامھ سوگواري بر تن كرد
اما ھمچنان . كشتار در نتیجھ توطئھ قریبالوقوع ھوگنوھا ضروري شده بود، ظاھرا گفتھ او را نپذیرفت

آالنسون طفره زد، و در ماه نوامبر /واستگاري دوك دفرانسھ را علیھ اسپانیا برانگیخت و در جواب خ
  . حاضر شد كھ مادر تعمیدي دختر شارل نھم بشود

در این ھنگام پادشاه دوباره سر بھ اطاعت او نھاده بود و . كاترین خرم و تازھروي از كشتارگاه درآمد
یاري از پروتستانھاي اگر چھ بس. چنین میپنداشت كھ مسئلھ ھوگنوھا حل شده است، ولي اشتباه میكرد

فرانسھ جھت نجات از مرگ مذھب خود را تغییر داده بودند، این جریان موقت بود و ظرف دو ماه پس از 
ھاي خود را  الروشل و چند شھر دیگر دروازه; این كشتار، ھوگنوھا چھارمین جنگ مذھبي را آغاز كردند
ژوئیھ  ۶در . محاصره كنندگان مقاومت كردند بر روي سپاھیان پادشاه بستند و در كمال موفقیت در برابر
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. شارل پیمان صلح الروشل را امضا كرد و ھوگنوھا را در اجراي مراسم مذھبي خود آزاد گذاشت ١۵٧٣
  . آن كشتار از لحاظ سیاسي نتیجھاي نبخشیده بود

حشت از شارل نھم در این وقت ھوشمندان ھوگنو، كھ تا این زمان نسبت بھ پادشاه وفادار مانده بودند، با و
كناره گرفتند، و نھ تنھا حقاالھي پادشاھان را بھ سلطنت مورد تردید قرار دادند، بلكھ نسبت بھ مقام سلطنت 

سال بعد . فرانسوا اوتمان، كھ یكي از حقوقدانان ھوگنو بود، پس از كشتار بھ سویس گریخت. بدگمان شدند
حملھ كرد و اظھار داشت كھ جنایات پادشاه باعث شده  كتابي علیھ شارل انتشار داد و در آن نخست بھ او

  . است كھ مردم از زیر بار سوگند وفاداري خود نسبت بھ او رھا شوند

اوتمان در اواخر ھمان سال كتاب . ھمچنین گفت كھ شارل مردي تبھكار است و باید از سلطنت خلع شود
ت در دوران جدید است از ژنو بیرون خود موسوم بھ فرانكو گالیا را كھ نخستین كوشش بر ضد سلطن

وي در این كتاب نوشتھ است كھ سلطنت گل و فرانسھ انتخابي بوده است و پادشاه تا زمان لویي . فرستاد
بیارزش و )) پارلمانھاي((یازدھم از مجلسي ملي، كھ بھ طرق مختلف تشكیل میشد، اطاعت میكرده است و 

و مردم را . لھ بقایاي ضعیفي از آن قوه انتخابي بھ شمار میروندبھ منز) كھ مدتھاست تشكیل نشده(اتاژنرو 
تنھا مردمند كھ حق دارند پادشاه را انتخاب و خلع : ((ھمچنین نوشتھ بود. ھا سپردھاند بھ دست این دستگاه

سپس خواستار شده بود كھ اتاژنرو گاه گاه تشكیل شود و تنھا این مجلس حق داشتھ باشد كھ بھ )). كنند
انون بپردازد، اعالن جنگ و صلح بدھد، افراد را بھ مناصب عالي بگمارد، مسئلھ جانشیني را حل وضع ق

از ھم اكنون ) ١٧٨٩(مقدمھ انقالب كبیر فرانسھ . كند، و پادشاھان بیكفایت و ظالم را از كار براندازد
  . فراھم میشد

یر و شر بھ اندازھاي با یكدیگر در وجود او خ. اما روزگار بود كھ شارل نھم را از سلطنت برانداخت
. كشمكش كرده بودند كھ بنیھ او، كھ از زمان تولدش ضعیف بود، در نتیجھ ناراحتي بھ كلي در ھم شكست
وي گاھي از جسارت خود در ارتكاب آن جنایت عظیم لذت میبرد، و گاھي از اینكھ بھ اجراي آن كشتار 

ھوگنوھاي مقتول كھ در گوشش فریاد میزدند از خواب رضا داده بود خود را مالمت میكرد و از صداھاي 
چھ كسي جز تو مسبب این : ((این بود كھ شروع بھ انتقاد از مادر خود كرد و بھ او گفت. میجست

ولي كاترین شكایت كنان میگفت كھ پسرش دیوانھ !)) كارھاست بھ خدا قسم كھ تو باعث تمام آنھا شدھاي
وي ھمیشھ براي ابتالي بھ سل آمادگي داشت، . و الغر و رنگ پریده شدشارل مالیخولیایي و افسرده . است

در اخالط  ١۵٧۴ولي در این ھنگام بود كھ مقاومت او در برابر این بیماري در ھم شكستھ شد و در سال 
. در بھار، خونریزي او شدیدتر شد و او دوباره قربانیھاي خود را در خواب میدید. سینھ او خون پدید آمد

چھ ! چھ قتلھا كھ اتفاق افتاد! چھ خونھا كھ ریختھ شد: ((رو بھ پرستار خود كرد و گریھكنان گفتروزي 
در روز !)) خدایا بر من بنگر، و اگر مشیت تو اقتضا میكند، مرا ببخش! نصیحتھاي بدي را پیروي كردم

ني در آغوش ، كمي پیش از مرگ، ھانري دوناوار را بھ حضور خواند و او را بھ مھربا١۵٧۴مھ  ٣٠
اگر آنچھ را كھ درباره تو گفتھ بودند . برادر، تو دوست خوبي را از دست میدھي: ((گرفت و بھ او گفت

من فقط بھ تو اعتماد دارم و . ... ولي من ھمیشھ تو را دوست داشتھام. باور میكردم، تو حاال زنده نبودي
شارل چند ساعت دیگر )) خدا حافظ. كن از خدا براي من طلب عفو. زن و دخترم را بھ دست تو میسپارم

  . در گذشت، و حال آنكھ ھنوز بیست و چھار سال تمام نداشت

  فصل چھاردھم

  

  ھانري چھارم 
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١۵۵١- ٣۶١٠  

I - عشق و ازدواج  

آنگولم، دو والوا، و دو ناوار نام داشت، خواھر دوستداشتني، حساس، /مادربزرگ ھانري، كھ مارگریت د
آلبره زني گردنكش، /مادرش ژان د. و پرھیزگار فرانسواي اول، پادشاه عاشق پیشھ و زننواز و بیپروا، بود

سن لویي بود، مردي خوش پدرش آنتوان دو بوربون، كھ از اخالف . شرور، و بدعت گذار بھ شمار میرفت
 ١۴ھانري پس از آنكھ در . و گاھي از آییني بھ آییني دیگر میگروید; اندام، دلیر، خوشخو، و خودپسند بود

در پودر بئارن بھ دنیا آمد، گویا ھمھ این خصایص نیاكان را بھ استثناي پرھیزگاري با خود  ١۵۵٣دسامبر 
ت كھ ضمن زایمان سرودي در تمجید از حضرت مریم پدر بزرگ شادمان او ژان را بر آن داش. داشت

در مراسم غسل تعمید كودك، بھ لبھاي او سیر مالید و در . بخواند، زیر این كار را بھ فال نیك میگرفت
  . این قھرمان از پستان ھشت دایھ شیر خورد و ھمھ را خشكانید. دھان او شراب ریخت

ن متنفر بود، از دستور زبان میگریخت، و با وجود این در از نوشت. ھانري تعلیم و تربیت را دوست نداشت
تربیت او . وي آثار پلوتارك را بھ عنوان كتاب مقدس قھرماني میخواند. نوشتن سبكي زیبا بھ ھم رسانید

تقریبا بھ تمامي در ھواي آزاد صورت گرفت، و او در دویدن، بازیھاي پر سر و صدا، كشتي گرفتن، 
جز نان سیاه و پنیر و پیاز چیزي نمیخورد، و از زمستان و تابستان . یافتسواري، و مشتزني تخصص 

اگر چھ با آیین ھوگنو بھ بار آمد، ھرگز نگذاشت كھ مذھب در . چنان لذت میبرد كھ بھ بدبیني میخندید
پس از آنكھ در سن نھ سالگي دعوت شد كھ بھ دربار بیاید و آداب و . زندگي او دشواریھایي ایجاد كند

ات آن را بیاموزد، بھ سھولت آیین كاتولیك را پذیرفت، و بعد از بازگشت بھ بئارن، دوباره آیین ھوگنو عاد
با آساني بیشتري . مثل این بود كھ لباسھاي خود را براساس چگونگي ھوا بر تن میكند: را در پیش گرفت

یوویل، بدون آنكھ ناراحتي الپتیت تین: ھاي او عبارت بود از محبوبھ. از عشقي بھ عشق دیگر میپرداخت
  . ھاي خود برمیداشت وجدان داشتھ باشد یا ھدف خود را تغییر دھد، بھ آساني دست از عقاید و معشوقھ

ھدف او آن بود كھ بر تخت سلطنت فرانسھ بنشیند، در نوزده سالگي، پس از وفات پدر، پادشاه ناوار شد، 
بود و ھنگامي كھ بھ پاریس رفت تا با مارگریت دو ولي این امر فقط جنبھ ناراحت كنندھاي از سلطنت 

پس از ازدواج . آالنسون شایستھ سلطنت دانستند/آنژو و دوك د/والوا ازدواج كند، او را فقط پس از دوك د
او كشتار سن بارتلمي روي داد و ھانري در موقع مناسب با انصراف از آیین پروتستان از مرگ نجات 

  . یافت

. در زیبایي او ھیچ كس تردید نداشت. زیباترین و سازگارترین زنان فرانسھ بود ))مارگو((عروسش 
رونسار آن را میستود، و برانتوم از پوست لطیف و زیبا، گیسوان مجعد، كالھگیسھاي مختلف، چشماني 

شیطنت از آنھا میبارید، ھمچنین از بدن او كھ بھ تناسب اندام روسپیھا و بھ شكوه قامت كھ شوخي و خشم و 
ملكھ بود، از پاھاي چابك او كھ مجالس رقص دربار را افتتاح میكرد، و از روح پرنشاط و سرزندگي او 

ھا ده  ھھمھ این جاذب. در عھدي كھ پر از كشمكش و افسردگي بود، با شور و وجد سخن بھ میان میآورد
دوازده نفر از عشاق او را بھ خانھاش كشاند، و شایعاتي در افواه افكند مبني بر آنكھ او ماھرانھ با آنان 

ھانري حق نداشت او را مالمت كند، زیرا . رابطھ برقرار كرده و حتي مرتكب زناي با محارم شده است
خود با او ازدواج كرده بود،  اما چون مارگو، كھ بر خالف میل. داشت)) ولگرد((خود او چشماني 

; ھانري معشوقھاي اختیار كرد. بلھوسیھاي خویش را از سر گرفت، دیگر ندانست كھ پدر فرزندانش كیست
)) زیادھروي در زنبارگي((مارگو بھ مالطفت از او پرستاري كرد، ولي بیماري او را نتیجھ . و بیمار شد

دیگر چنان باعث جدایي آنھا شد كھ مارگو بھ دوستي پس از چندي، بدگماني آن دو نسبت بھ یك. دانست
  )). ما دیگر با ھم نمیخوابیم و با ھم حرف نمیزنیم: ((نوشت
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شبي ضمن شكار از مرزھا فرار كرد و با جامھ مبدل از . ھانري سھ سال با نارضایتي در دربار باقي ماند
ك رفت و در بئارن و گویین بھ عدالت این سو تا آن سوي فرانسھ گریخت و با وجود خطرھاي بسیار بھ نرا

سپس دست از آیین كاتولیك برداشت و پروتستانھا را در بئارن بھ قدرت رسانید و . و زیركي حكومت كرد
سھ سال بعد مارگو بدو پیوست، و پادشاه جوان، در زماني كھ مشغول شكار . از آنان در گویین حمایت كرد

و كمك میكرد تا شادي و نشاط آن دربار كوچك خاطره بیوفاییھاي آنھا یا در صدد تعقیب كاتولیكھا نبود، بھ ا
ھاي ھانري خستھ شده بود، بھ  ، مارگو، كھ از مراقبت در زایمان معشوقھ١۵٨٢بھ سال . را از میان ببرد
ولي در آنجا بلھوسیھاي او چنان آشكارا بود كھ برادرش ھانري سوم بھ وي دستور داد بھ . پاریس بازگشت

دو پادشاه یعني دو ھانري . وي پس از دو سال اقامت در بئارن، بھ آژن رفت. وھرش باز گرددسوي ش
موافقت كردند كھ او را در قصر اوسون زنداني كنند و مبلغي مقرري نیز براي او تعیین كردند 

ولي او زندان را بھ صورت سالني درآورد و شاعران، ھنرمندان، و عاشقان را بھ ). ١۵٨٧١۶٠۵(
ریشلیو از سبك او تعریف كرد، . پذیرفت و خاطرات بیاساس خود را بھ رشتھ تحریر درآورد حضور

پس از مدتي مارگو را . ھاي او را ستودند مونتني مقاالتي بھ وي اھدا نمود، و كشیشان خیرات و صدقھ
در آنجا ). ١۶٠۵(تشویق كردند كھ بھ طالق رضا دھد، او اجازه یافت كھ بھ پاریس و دربار باز گردد 

عشقبازیھاي خود را از سر گرفت، سالن را دوباره افتتاح كرد، فربھ و توبھ كار شد، ونسان دو پل را بھ 
عنوان پیشنماز استخدام كرد، صومعھاي تشكیل داد، و در حال آرامش و پرھیزكاري در شصت و دو 

یت، تنھا باقیمانده سلسلھ بدین ترتیب، مارگر: ((یكي از معاصران او گفتھ است). ١۶١۵(سالگي درگذشت 
  .)) والوا و شاھزاده خانمي خوشنیت كھ بھ ھیچ كس جز خودش بدي نكرد، دار فاني را وداع گفت

II -١۵٨٩-١۵٧۴: ھانري سوم   

آنژو، پس از مدت كوتاھي سلطنت در لھستان، بازگشت و در بیست و چھار سالگي با لقب ھانري /دوك د
تك چھرھاي كھ نقاش آن . ین پادشاه آخرین فرد از سلسلھ والوا بودا. سوم بر تخت سلطنت فرانسھ نشست

معلوم نیست و در موزه لوور مضبوط است، او را با قامتي بلند و باریك و چھرھاي رنگ پریده و افسرده 
نشان میدھد كھ نیات خوب داشت، ولي بر اثر خصایص بدي كھ بھ او ارث رسیده بود، گیج و مبھوت شده 

مجبور بود . وم از لحاظ جسماني ضعیف و از لحاظ احساسات متغیر بود و زود خستھ میشدھانري س. بود
پوستش بھ . از سواري و شكار چشم بپوشد، و بر اثر چند لحظھ عشقبازي، چندین روز بستري میشد

پیش از آنكھ بھ سي . طرزي عالجناپذیر میخارید، سر و شكمش درد میكرد، واز گوشش چرك بیرون میآمد
گستاخي او ناشي از كمرویي، و . ش سالگي برسد، موي سرش سفید شده و دندانھایش فرو ریختھ بودندو ش

بدبختانھ بھ لباسھاي زنانھ سخت . ظلم و ستم او نتیجھ وحشت بود، اما عادتا طبعي آرام و محتاط داشت
گذشتھ از این،  .شبي در مجلس رقص با جامھاي یقھ باز و گردنبندي مروارید ظاھر شد. عالقھمند بود

وي جمعي از جوانان را بھ دور خود گرد آورده بود كھ موي خود را . گوشواره میآویخت و دستبند میبست
ھا سرخاب میمالیدند، لباسھاي عجیب بر تن میكردند، و عطرھایي بھ خود میزدند  مجعد میكردند، بر گونھ

ھا  ھي شبھا در جامھ زنانھ از كوچھبا این اشخاص مشكوك، گا. كھ محل عبور آنھا را معطر میساخت
در كشوري كھ نزدیك بھ ورشكستگي و ھرج و . میگذشت و مردھا را گول میزد و آنھا را مسخره میكرد
عروسي یكي از آنھا را پرداخت، و  ٠٠٠,٠٠٠,١١مرج بود، خزانھ را صرف محبوبان مذكر خود كرد، و 
اما مقداري از . راي دیگري ھدیھ عروسي بخردبھاي منصب قضاوت را در یك مورد دو برابر كرد تا ب

مانند ساختن پون نوف، تعمیر لوور، و آباد كردن قسمتي از . پول مردم را نیز بھ مصارف خوب رسانید
ھمچنین در اصالح امور اداري سعي بلیغ . پاریس، ھانري سوم ادبیات و نمایشنامھنویسي را تشویق میكرد

در پاریس، در حالي كھ . پیاده بھ زیارت شارتر و كلري میرفتضمنا براي تسویھ حساب خود . داشت
تسبیحي درشت در دست داشت، از كلیسایي بھ كلیساي دیگر سر میزد و با شوق و ذوق دعا و ورد 

شركت میجست و كیسھاي را كھ فقط )) توبھ كاران آبي پوش((ھمچنین در حركت دستھ جمعي . میخواند
مادرش، . ولي صاحب فرزندي نشد. در آن تعبیھ شده بود بر تن میكردبراي چشمھا و دستھا سوراخھایي 

كھ تخم فساد را از پدران بیمارش بھ او انتقال داده بود، با تاثر بھ زوال و انقراض قریبالوقوع دودمان خود 
  . مینگریست
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 وي براي جنگ ساختھ نشده بود، و كاترین كھ. اوضاع سیاسي بیش از حد تصور ھانري آشفتھ بود
اما ھوگنوھا با آنكھ مایوس بودند، ھنوز مطیع نشده بودند و سر . سالخورده میشد، تمایل بھ صلح داشت

  . تمرد داشتند

آالنسون با الیزابت پروتستان در انگلستان، شورشیان پروتستان در ھلند، و ھانري دو /برادرش دوك د
)) سیاستمداران((یك كھ توسط منتقدانشان بھ اقلیتي از رھبران كاتول. ناوار در بئارن روابط دوستانھ داشت

گرفتند و ) در نھایت تاسف در گذشتھ بود ١۵٧٣كھ در سال (موسوم شده بودند، دنبال فكر لوپیتال را 
) كھ میان دو فرقھ مورد تنفر بود(ھاي مخالف صلح برقرار شود، و از این فكر  پیشنھاد كردند كھ میان فرقھ
گذشتھ از این، آنھا میگفتند كھ اگر پاپ چنین . بدون وحدت مذھبي پایدار بمانددفاع كردند كھ ملت میتواند 

  . مسامحھاي را نپذیرد، فرانسھ باید روابط مذھبي خود را با رم قطع كند

و ھوگنوھا و تاخت و تازھاي سربازان آلماني، كھ بھ منظور كمك )) سیاستمداران((در نتیجھ ھمكاري 
در بولیو بھ پنجمین )) صلح موسیو((، ھانري دچار وحشت شد، با امضاي كردن بھ پروتستانھا میآمدند

فرماني جھت برقراري آرامش صادر كرد، و بھ ھوگنوھا اجازه داد كھ در ھمھ . جنگ مذھبي خاتمھ داد
آنان را شایستھ انتخاب شدن بھ ھمھ مناصب دانست، و ; نقاط فرانسھ طبق آداب خود بھ عبادت بپردازند

  . را در اختیارشان بگذارد و تفوقشان را در امور سیاسي و نظامي بھ رسمیت بشناسد حاضر شد شھر

اكثر كاتولیكھاي فرانسھ، و مخصوصا عوام متعصب پاریس، از اعطاي این امتیازات بھ فرقھاي كھ ظاھرا 
اتحادیھ ((كاردینال دو لورن پیشنھاد كرده بود كھ یك  ١۵۶٢در سال . شكست خورده بود خشمگین شدند

اختیار دارند و بھ ھر تشكیل شود و اعضاي آن سوگند بخورند كھ از كلیسا، با ھر وسیلھاي كھ در )) مقدس
. چنین اتحادیھاي در شامپاني بھ وجود آورده بود ١۵۶٨ھانري دو گیز بھ سال . قیمتي كھ باشد، دفاع كنند

)) اتحادیھ مقدس((، دوك مذكور علنا ١۵٧۶در . ھاي مشابھي در ایاالت تشكیل شدند در این ھنگام اتحادیھ
  . نوھا وارد نبرد شدرا اعالم داشت و بھ قصد درھم شكستن ھمیشگي ھوگ

در اینجا نباید مسیر جنگھاي مذھبي ششم، ھفتم، و ھشتم را تعقیب كنیم، مگر اینكھ جنگھاي مزبور در 
در . در این ھنگام فلسفھ دوباره وارد معركھ شد. جریان عقاید یا در صفت اختصاصي تاثیر كرده باشند

ود و از مشاوران ناوار بھ شمار میرفت، نویسنده گمنامي كھ شاید فیلیپ دوپلسي مورنھ ب ١۵٧٩سال 
این . انتشار داد) سویس(علیھ ظالمان در شھر بال ) از حقوق مردم(اعالمیھ شورانگیزي تحت عنوان دفاع 

تاثیر آن تا یك قرن ادامھ . اثر بھ زبان التیني نوشتھ شده بود، ولي بزودي بھ زبانھاي مختلف ترجمھ شد
استفاده كردند، ھلندیھا آن را بر ضد فیلیپ، و پیرایشگران بر ضد چارلز  ھوگنوھا از آن در فرانسھ. یافت

فرضیھ قدیمي وجود یك . اول بھ كار بردند، و حزب ویگ از آن در مورد خلع جیمز دوم استفاده كرد
ما ھمین موضوع را در آثار . میان ملت و فرمانرواي آن در اینجا كامال تكوین یافت)) قرارداد اجتماعي((

فرضیھ مذكور از این قرار است كھ میان خداوند و مردم و پادشاه پیماني براي . ، الك، و روسو مییابیمھابز
ھر پادشاھي كھ در اجراي . در این مورد یعني آیین پروتستان بستھ شده است)) مذھب راستین((حمایت از 

یكي باید بھ . ادشاه و ملت استثانیا حكومت عبارت از پیماني میان پ. این فرمان غفلت ورزد، باید خلع شود
پادشاه و ملت ھر دو تابع . عدالت فرمانروایي كند، و دیگري باید در كمال آرامش فرمانھاي او را بپذیرد

قانون طبیعي ھستند، یعني قانون خرد و عدالت طبیعي بر طبق اصول اخالقي یزداني و مافوق ھمھ قوانین 
او وسیلھ اجراي این قوانین است نھ آمر . بیعي و االھي استوظیفھ پادشاه حفظ قوانین بشري و ط. بشري

اما چھ كساني . اتباعي كھ ملتي را تشكیل میدھند باید فرمانروایان و مالكان مطلق كشور باشند. مطلق آنھا
))) آن ھیوالي عجیبي كھ داراي سرھاي بیشمار است(((باید تشخیص دھند كھ پادشاه ظالم است عوامالناس 

درست نیست كھ ھر فردي . ھبران قوم یا عدھاي مانند اتاژنرو در فرانسھ تكلیف را معین كنندباید ر! نھ
تابع ضمیر خود باشد، زیرا امیال خود را بھ عنوان ضمیر خود میشناسد، و در نتیجھ ھرج و مرج بروز 

د حرف آنھا را اما اگر رھبران قوم از او دعوت كنند كھ سالح برگیرد و سر بھ شورش بردارد، بای. میكند
  . ولي اگر جبار غاصب است، ھر كسي حق دارد او را بكشد. بپذیرد
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و ھانري سوم، ھانري دو ) ١۵٨۴(آالنسون درگذشت /كشمكش قوا و عقاید ھنگامي تشدید شد كھ دوك د
ناگھان ھوگنوھا از سخن گفتن درباره ظلم و خلع پادشاه . ناوار را بھ عنوان وارث تخت و تاج تعیین كرد

  . دم فرو بستند

دشاه رنجور والوا بزودي در گذرد و از طرفداران سرسخت حقانیت شدند، و اظھار امیدواري كردند كھ پا
علیھ ظالمان، كھ چندي ) از حقوق مردم(كتاب دفاع . فرانسھ را بھ دست سلسلھ پروتستان بوربون بسپارد
در این وقت دیگر مورد قبول نبود، و خود اوتمان . پیش از این بھ منزلھ بیانیھ ھوگنوھا بھ شمار میرفت

اما بیشتر مردم فرانسھ از فكر . دوناوار نوعي گناه خواھد بود اعالم داشت كھ مقاومت در برابر ھانري
چگونھ ممكن بود كھ كلیساي رنس مردي پروتستان را تدھین . داشتن پادشاھي، پروتستان بھ خود لرزیدند

كند و آیا كسي میتوانست بدون چنین عملي پادشاه واقعي فرانسھ شود روحانیان اصیل آیین، بھ رھبري 
، از مسئلھ جانشیني انتقاد كردند و ھمھ كاتولیكھا را بھ پیوستن بھ اتحادیھ مقدس یسوعیھاي پرشور

ھانري سوم، كھ سخت تحت تاثیر این عكسالعملھا قرار گرفتھ بود، بھ آن اتحادیھ پیوست و بھ . فراخواندند
انري دو ناوار از ھ. ھمھ ھوگنوھا دستور داد كھ یا آیین كاتولیك را بپذیرند یا از خاك فرانسھ بیرون بروند

كشورھاي اروپایي استمداد كرد و از آنھا خواست كھ حقانیت دعوي او را بھ رسمیت بشناسند، ولي پاپ 
سیكستوس پنجم او را تكفیر كرد و اعالم داشت كھ، چون در بدعتگذاري پافشاري كرده است، نمیتواند 

كاترین . خود را ولیعھد معرفي كرد )كاردینال دو بوربون(در این زمان، شارل . وارث تخت و تاج شود
دوباره درصدد استقرار صلح برآمد و حاضر شد، در صورت روگرداندن ھانري دوناوار از آیین 

ولي ھانري حاضر بھ این كار نشد، با قوایي كھ نیمي از آن كاتولیك بود بھ . پروتستان، از وي حمایت كند
رد، و در كوترا لشكري از اتحادیھ مقدس را، جنگ پرداخت، ظرف شش ماه شش شھر را بھ تصرف درآو
  . كھ تعداد آن بھ دو برابر لشكریان خود او میرسید، شكست داد

ھوگنوھا، كھ تعدادشان بھ یك دوازدھم جمعیت میرسید، در این ھنگام نیمي از شھرھاي معتبر فرانسھ را 
اتحادیھ مزبور، . رفداري میكردولي پاریس مركز فرانسھ بود و از اتحادیھ مقدس سخت ط. در دست داشتند

كھ از طرفداري خونسردانھ ھانري سوم ناراضي بود، در پاریس حكومتي انقالبي مركب از نمایندگان 
این نواحي، بھ منظور حملھ بھ انگلستان و فرانسھ، با حكومت اسپانیا شروع بھ . شانزده ناحیھ تشكیل داد

ھانري نگاھبانان سویسي را بھ كمك . را دستگیر كنند مذاكره كردند و در صدد برآمدند كھ شخص پادشاه
پادشاه وي را از . طلبید، و آن شانزده ناحیھ از دوك دو گیز خواستند كھ پاریس را تحت نظارت خود بگیرد

این عمل بازداشت، ولي دوك بھ آن شھر رفت و از طرف عوام بھ عنوان رھبر نھضت كاتولیك خوانده 
وي سپس دوباره اراده . ده شده و در صدد انتقام برآمده بود، بھ شارتر گریختشد، ھانري سوم، كھ سرافكن

خود را از دست داد، ھانري دو ناوار را از خود دور كرد، ھانري دو گیز را بھ عنوان فرمانده كل قواي 
  . سلطنتي بھ كار گماشت، و از اتاژنرو خواست كھ در بلوا تشكیل جلسھ دھد

ور یافتند، پادشاه با خشم و غضب مالحظھ كرد كھ آنان بھ احترامي در خور پس از آنكھ نمایندگان حض
. روزي تصمیمي خشمآلود گرفت و بھ جمعي از یارانش دستور داد كھ دوك را بكشند. پادشاھان میگذارند

ھنگامي كھ آن اشرافزاده جوان بھ اطاق ; براي این منظور او را بھ مذاكرھاي خصوصي دعوت كرد
پادشاه پس از آنكھ در را . میشد، نھ نفر بدو حملھ بردند و او را با دشنھاي از پاي درآوردند پادشاه نزدیك

سپس دستور داد ). ١۵٨٨دسامبر  ٢۴(گشود، با رضایتي آمیختھ بھ ھیجان، بھ تحقق آرزوي خود نگریست 
آنگاه با غرور و . كھ رھبران اتحادیھ مقدس را بھ زندان اندازند و كاردینال دوگیز برادر دوك را بكشند

ولي این زن . وحشت گزارش این اقدامات را، كھ توسط دیگران انجام گرفتھ بود، جھت مادر خود فرستاد
دوازده روز بعد، .)) تو مملكت را خراب كردي: ((دستھا را از روي یاس و نومیدي بھ ھم مالیده و گفت

ھا و شاید  یتھا و نگرانیھا و توطئھكاترین، در شصت و نھ سالگي، در نتیجھ خستگي ناشي از مسئول
سپس او را در گورستان عمومي در بلوا بھ خاك . در مرگ او كسي اشك نریخت. پشیماني، درگذشت

سپردند، زیرا ھنگامي كھ پیشنھاد شد كھ جسد او را در آرامگاھي كھ وي براي خود در سن دني ساختھ بود 
نازه او را بھ پاریس بیاورند، آن را بھ رودخانھ سن خواھند دفن كنند، شانزده ناحیھ اعالم داشتند كھ اگر ج

ھا بھ راه افتادند  دانشجویان در كوچھ. نیمي از مردم فرانسھ ھانري سوم را بھ عنوان قاتل شناختند. انداخت
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استادان علوم االھي در سوربون با حمایت پاپ، مردم را از اطاعت ; و خلع او را از سلطنت مطالبھ كردند
طرفداران . پادشاه بازداشتند و كشیشان اھالي ھمھ نقاط را دعوت كردند كھ علیھ او سالح برگیرند فرمان

. زنان و مردان از ترس آنكھ بھ عنوان سلطنتطلب توقیف شوند، بھ كلیساھا پناه بردند; پادشاه دستگیر شدند
كھ مردم فرمانرواي مطلقند، و  رسالھنویسان اتحادیھ مقدس از عقاید سیاسي ھوگنوھا اقتباس كردند و گفتند

حق دارند كھ، بھ وسیلھ پارلمان یا رھبران قوم، پادشاه ظالم را از كار براندازند، و ھمھ پادشاھان آینده باید 
تابع محدودیتھاي قانون اساسي باشند و وظیفھ عمده آنھا اجراي مذھب راستین در این مورد یعني آیین 

  . كاتولیك باشد

این زمان در تور با جمعي از اشراف و سربازان بھ سر میبرد، خود را میان دو بال  ھانري سوم، كھ در
  . گرفتار دید

و لشكریان ناوار، پس از ; قواي اتحادیھ مقدس بھ رھبري دوك ماین از طرف شمال بھ سوي او پیش میآمد
یكي از این دو قوا  و سرانجام; آنكھ شھرھا را یكي بعد از دیگري متصرف میشدند، از جنوب پیش میآمدند

ھانري ھوگنو از موقعیت استفاده كرد و دوپلسي مورنھ را نزد پادشاه فرستاد و . حتما او را دستگیر میكرد
در پلسي لھ تور دو ھانري با . آمادگي خود را جھت بستن عھدنامھاي با پادشاه و حمایت از او اعالم داشت

قواي ). ١۵٨٩آوریل،  ٣٠(بت بھ ھم وفادار بمانند یكدیگر مالقات كردند و با خود عھد بستند كھ نس
  . مشترك آنان ماین را شكست داد و بھ سوي پاریس پیش رفت

در این پایتخت پرشور، یكي از راھبان فرقھ دومینیكیان بھ نام ژاك كلمان، با عالقھاي وافر، بھ مطالبي كھ 
مینان داشت كھ اقدامي بزرگ در راه وي اط. در خصوص قاتل بودن ھانري سوم گفتھ میشد گوش فرا میداد

گذشتھ از این، اندوه و زیبایي كاترین، دوشس دو . خداوند باعث تطھیر ھمھ گناھان او خواھد شد
آنگاه دشنھاي خرید، بھ اردوگاه . مونپانسیھ، خواھر برادران مقتول گیز، او را بھ این كار، وا میداشت

ضمن جان ; و برد، و خود بھ دست نگاھبانان بھ قتل رسیدسلطنتي راه یافت، دشنھ را در شكم پادشاه فر
  . سپردن، اطمینان داشت كھ بھ بھشت خواھد رفت

ھانري دو والوا صبح روز بعد در بستر مرگ بھ اتباع خود توصیھ كرد كھ از ھانري دو ناوار اطاعت 
پیش گرفتند، و حملھ بھ در میان محاصره كنندگان ھرج و مرج برپا شد، قسمت اعظم آنان خود را در . كنند

بعضي از كلیساھا . در داخل شھر نشاط طرفداران اتحادیھ مقدس بھ اوج خود رسید. پاریس بھ تعویق افتاد
پارسایان از این قتل بھ عنوان عالیترین اقدام خداوند از زمان . تصویر آن راھب را در محراب قرار دادند

ز ایالت آوردند، و او در كلیساھا موعظھ كرد و با این آھنگ مادر كلمان را ا. تولد مسیح بھ بعد سخن گفتند
زھداني كھ تو را حمل كرد و پستانھایي كھ تو را شیر دادند مبارك : ((مقدس مورد پذیرایي قرار گرفت

  .))باد

III  -١۵٩۴-١۵٨٩: بھ سوي پاریس   

انون بھ عنوان پادشاه ھانري دوناوار در لحظھ بحراني زندگي خود بود، زیرا ناگھان از طریق سنت و ق
اشرافي كھ بھ ھانري سوم . ولي سربازانش بھ ھمان سرعت از اطراف او پراكنده شدند. فرانسھ شناختھ شد

دو سوم فرانسھ با . پیوستھ بودند بھ امالك خود بازگشتند، و قسمت اعظم كاتولیكھاي لشكر او ناپدید شدند
تا مدتي در نتیجھ دو قتل ساكت شده )) سیاستمداران(. (داشتن پادشاھي پروتستان بشدت مخالفت میورزید

فیلیپ، پادشاه اسپانیا، بھ اتحادیھ مقدس ; پارلمان پاریس كاردینال دو بوربون را بھ سلطنت برداشت; بودند
قول داد كھ براي نگاه داشتن فرانسھ در زمره كشورھاي كاتولیك سیل طالي امریكا را بھ سوي آن سرازیر 

، خرابي محصول و تجارت فرانسھ این كشور را چنان پریشان كرده بود كھ جز در این ضمن. كند
فیلیپ از این . سرمستي ناشي از تنفر چیزي بر جاي نمانده بود، و آن ھم قواي فرانسھ را تحلیل میبرد

  . وضع چندان ناراضي نبود
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ه و تقلیل یافتھ بود، بھ در این حال معني نداشت كھ ھانري دوناوار با قوایي كھ بھ آن صورت نامنظم شد
وي از روي احتیاط، و با . شھري مانند پاریس، كھ اكثریت عظیم مردم آن با وي مخالف بودند، حملھ كند

در این مورد . مھارتي كھ داشت، قواي خود را بھ طرف شمال برد تا از انگلستان كمك دریافت دارد
دشمنش، ماین، تا آنجا كھ . یع او میشدندعشقبازیھاي او بیش از اقدامات دشمنانش مانع پیشرفت سر

سپتامبر  ٢١(در آرك، در جنوب دیپ، دو لشكر بھ ھم رسیدند . تنومندي او اجازه میداد، وي را تعقیب كرد
نتیجھ این نبرد را از پیغامي كھ . ھانري ھفت ھزار، و ماین بیست و سھ ھزار سرباز داشت). ١۵٨٩

ما در . كریون دلیر، خودت را دار بزن: ((است میتوان دریافت ھانري براي ھمقطار خود كریون فرستاده
چندین . این پیروزي باعث تشجیع طرفداران ھانري در ھمھ نقاط شد.)) آرك جنگیدیم، و تو آنجا نبودي

  . ھاي خود را با شوق و شعف بھ روي او گشودند شھر دروازه

مایل بود اسپانیا را از تسلط بر فرانسھ باز  الیزابت، كھ مانند ونیز. جمھوري ونیز او را پادشاه شناخت
لیره طال، ھفتاد ھزار پوند باروت، و مقدار زیادي كفش، غذا، شراب،  ٠٠٠,٢٢دارد، چھار ھزار سرباز 

این دو . فیلیپ، براي تالفي آن، قوایي از فالندر جھت كمك بھ ماین اعزام داشت. و آبجو براي او فرستاد
ھانري پر سفیدي روي كاله . بھ یكدیگر رسیدند ١۵٩٠و، در چھاردھم مارس قوا در ایوري، در ساحل اور

اگر بر اثر خستگي ناشي از جنگ تا مدتي متفرق شدید، در زیر : ((خود خویش چسباند و بھ سربازان گفت
آن درختان گالبي كھ در آن سوي در دست راست من است جمع شوید، و اگر پرچمھاي خود را از دست 

ز پر سفید من برندارید، شما آن را ھمیشھ در راه شرافت خواھید یافت، و امیدوارم آن را در دادید، چشم ا
در نتیجھ ضرباتي كھ وارد آورده بود، . وي، چون ھمیشھ، در صف مقدم میجنگید)). راه پیروزي ھم ببینید

مام شد، زیرا شھرت او در مورد رحم و شفقت بھ نفع وي ت. بازوي راستش متورم و شمشیرش كج شده بود
پیروزي ھانري باعث شد كھ . ھزاران تن از سویسیھاي بیمواجبي كھ در خدمت ماین بودند تسلیم شدند

  . اتحادیھ مقدس بیلشكر بماند و ھانري تقریبا بدون مانع توانست محاصره پاریس را از سر بگیرد

ردو زدند، و مشتاق بودند بھ ، سربازان گرسنھ و و بیمواجبش پیرامون پایتخت ا١۵٩٠از مھ تا سپتامبر 
شھر حملھ كنند و اموال مردم را بھ یغما ببرند، ولي، در نتیجھ امتناع ھانري در تصویب كشتاري كھ ممكن 

اھالي پاریس پس از آنكھ یك ماه در محاصره . بود بدتر از كشتار سن بارتلمي شود، كاري از پیش نبردند
ھانري از كار خود پشیمان شد و دستور داد . علف كردند افتادند، شروع بھ خوردن سگ، گربھ، اسب، و

  . كھ بھ شھر آذوقھ بفرستند

. دوك دوپارما، حاكم فیلیپ در ھلند، با لشكر مجھزي از اسپانیاییھاي جنگدیده بھ كمك پاریس شتافت
ان آن دوك دو پارما بھ دنبال او رفت، و می. ھانري، كھ در وضع بدي قرار داشت، بھ روان عقبنشیني كرد

دوك بر اثر بیماري كاري از پیش نبرد، و لشكر ھانري . دو از حیث عملیات سوقالجیشي رقابتي آغاز شد
  . بار دیگر پایتخت را در محاصره گرفت

وي در این ھنگام با مسئلھ دشواري روبرو شد، و آن این بود كھ آیا میتواند بھ عنوان مردي پروتستان 
نود درصد مردم آن كاتولیك بودند، و آیا میتواند آن تخت و تاج را  صاحب تخت و تاج و كشوري شود كھ

بدون تردید، این قضیھ، كھ وي بیپول میشد و دیگر . نگاه دارد حتي قسمت اعظم سربازان او كاتولیك بودند
نمیتوانست مواجب سربازان خود را بپردازد، در روحیھ او بیتاثیر نبود، ناچار ھمكاران خود را بھ حضور 

بعضي از آنان این نقشھ را تنھا راه صلح . اند و اعتراف كرد كھ در فكر است بھ آیین كاتولیك درآیدخو
بعضي دیگر آن را بھ منزلھ ترك ظالمانھ و افتضاحآمیز پروتستانھایي شمردند كھ خون و پول خود . دانستند

اگر قرار باشد توصیھ : ((تھانري بھ این اشخاص گف. را براي داشتن پادشاھي پروتستان تلف كرده بودند
  . شما را بپذیرم، بزودي در فرانسھ پادشاه و سلطنتي وجود نخواھد داشت

در مورد آنچھ براي . قصد من این است كھ میان اتباع خود صلح برقرار كنم و بھ روحم آرامش ببخشم
رضاي شما را  من ھمیشھ حاضر خواھم بود كھ موجبات. منیت خود الزم دارید، با یكدیگر مشورت كنید
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شاید اختالف بین این دو مذھب فقط در نتیجھ دشمني كساني كھ آنھا را تبلیغ : ((ھمچنین گفت)). فراھم كنم
  )). روزي با قدرت خودم بھ ھمھ این اختالفات خاتمھ خواھم داد. میكنند شدید میشود

وجدان خود ھستند مذھب كساني كھ پیوستھ تابع : ((سپس مذھب اساسي خود را بھ این عبارت تعریف كرد
اوبینیھ، و /دوپلسي مورنھ، آگریپا د)). مرا دارند، و من مذھب ھمھ كساني را دارم كھ خوب و دلیرند

بسیاري از رھبران پروتستانھا پادشاه را ترك گفتند، ولي دوك دو سولي، كھ محرمترین مشاور ھانري بود، 
: مار میرفت، با تصمیم پادشاه موافقت كرد و گفتبا آنكھ خود از طرفداران سرسخت آیین پروتستان بھ ش

  )). میارزد قداسپاریس بھ یك ((

ھانري براي پاپ و زعماي روحاني پاریس پیغام فرستاد كھ حاضر است تعلیماتي در  ١۵٩٣مھ  ١٨در 
گرگوریوس چھاردھم دوباره ھانري را تكفیر كرده بود، ولي زعماي روحاني . لیك ببیندمورد آیین كاتو

فرانسھ، كھ ھرگز از پاپ تملق نمیگفتند، درصدد برآمدند كھ این شخص توبھكار جدید را بھ صورت 
وي حاضر نشد علیھ . ھانري از كساني نبود كھ زیر بار زور برود. پادشاھي پرھیزگار درآورند

امضا یا باور )) اباطیلي را كھ مطمئن بود اكثریت باور نداشتند((بھ جنگ پردازد، و نخواست  بدعتگذاران
در  .))شماستاین بھترین قسمت از عایدات : ((كند، و از راه لطف با آموزه اعراف موافقت كرد و گفت

سپس بھ .)) میخواھم بھ پرش خطرناكي دست بزنم: ((بیست و پنج ژوئیھ بھ معشوقھ خود چنین نوشت
قداس  صومعھ سن دني رفت، بھ گناھان خود اعتراف كرد، مورد عفو قرار گرفت، و در اجراي مراسم

  . شركت كرد

یسوعیھا تغییر مذھب او را نپذیرفتند و رھبران اتحادیھ . در ھر دو فرقھ، ھزاران نفر او را ریاكار دانستند
ولي مرگ دوك دوپارما و كاردینال دو بوربون باعث تضعیف آن اتحادیھ . مقدس شروع بھ مقاومت كردند

اعتبار خود را نزد میھنپرستان فرانسوي از دست داده بود، زیرا از نقشھ  نفرهانجمن شانزده ((شده بود، و 
بسیاري از اشراف بھ ھانري . فیلیپ، كھ قصد داشت دخترش را ملكھ فرانسھ كند، طرفداري كرده بود

ستند كھ میتواند جلو فیلیپ را بگیرد، و او را فرمانروایي متمایل شدند، زیرا ھانري را سرداري میدان
مجلھاي فكاھي بھ نام . مھربان میشمردند كھ قادر بود كشوري در حال تجزیھ را بھ صورت اول بازگرداند

و طبقھ بورژوازي را انتشار داد گویي و استھزا، از یسوعیھا و اتحادیھ )) سیاستمداران((ساتیر منیپھ عقاید 
ھیچ صلح نادرستي نیست كھ از درستترین جنگھا ارزش كمتري داشتھ : ((قاد كرد و اعالم داشتمقدس انت

خصومتھاي جزئي تا ھشت ماه دیگر ادامھ یافت، . حتي مردم متعصب پاریس خواھان صلح بودند)) باشد
ون بھ اندازھاي جمعیت پیرام. ھانري بھ پاریس رفت و ھیچ كس مزاحم او نشد ١۵٩۴مارس  ٢٢ولي در 

پس از آنكھ در . او گرد آمد كھ وقتي خواست وارد كلیساي نوتردام شود، او را از روي سر مردم رد كردند
ھمان قصر لووري كھ بیست و دو سال پیش در آن زنداني شده و تا سرحد مرگ رسیده بود بھ سلطنت 

ا اعالن كرد و حتي برداشتھ شد، اظھار مسرت فراوان كرد و با شیوه پرشور معمول خویش عفو عمومي ر
بعضي از دشمنان را با عفو و بخشندگي و از روي ادب . را بخشید)) انجمن شانزده نفره((خانواده گیز و 

  . پھلواني طرفدار خود كرد، و بھ بعضي دیگر با پولي كھ بھ قرض گرفتھ بود رشوه داد

دي خرید و آن را تیز كرد و در در لیون شخصي بھ نام پیر باریر كار. اما ھمھ مخالفان او كنار نیامدند
ولي او را در . حالي كھ قصد خود را مبني بر كشتن پادشاه اعالم میداشت، بھ سوي پاریس بھ حركت درآمد

اگر مطلع شده بودم، او را ! افسوس: ((در این وقت، ھانري گفت. ملون دستگیر و بدون محاكمھ خفھ كردند
 ٢٧در . عفو كرد، ولي یسوعیھا ھمچنان از او انتقاد میكردندپاپ كلمنس ھشتم پادشاه را )). عفو میكردم

دسامبر ژان شاتل، كھ جواني نوزده سالھ بود، با دشنھ بھ پادشاه حملھ برد، ولي فقط لب باالیي او را شكاف 
دوباره ھانري در صدد برآمد كھ این شخص متعصب را نیز عفو كند، . داد و یكي از دندانھایش را شكست

ھایي كھ طبق قانون در مورد قاتالن پادشاھان اعمال میشد گرفتار  امور، شاتل را بھ ھمھ شكنجھ ولي اولیاي
وي با كمال سربلندي عالقھ خود را بھ كشتن پادشاه بھ عنوان بدعتگذاري خطرناك اعالم داشت، و . كردند

آنگاه اعتراف كرد . آمادگي خود را براي كوشش دیگري بھ منظور نجات دادن روح خود بھ اطالع رسانید
از قول یكي از . كھ از شاگردان یسوعیھاست، ولي حاضر نشد بیش از این آنھا را در قصد خود شریك بداند

pymansetareh@yahoo.com



نقل كردھاند كھ وي كشتن ) كھ بعدا درباره او مطالبي خواھیم گفت(یسوعیھاي اسپانیا بھ نام خوان د ماریانا 
از ژان گینیار، یسوعي فرانسوي، مدركي ; ه استپادشاه بد و مخصوصا ھانري چھارم را تصویب میكرد

بھ دست آوردند كھ در آن نوشتھ بود ھانري چھارم میبایستي در كشتار سن بارتلمي كشتھ شده باشد و اكنون 
، پارلمان پاریس، ١۵٩۵در اوائل سال . بھ قتل برسد)) بھ ھر قیمتي و بھ ھر طریقي كھ ممكن باشد((باید 

   آزادبراساس درخواست كشیشان 

IV- ١۶١٠-١۵٩۴: پادشاه مبتكر  

سي و دو سال جنگ . ھانري بھ این نتیجھ رسیده بود كھ كار تجدید بنا دشوارتر از نیل بھ قدرت است
پس از جنگ صد سالھ، بھ صورت كشوري ویران باعث شده بود كھ فرانسھ، تقریبا مانند دوره )) مذھبي((

  . و پرآشوب درآید

سیصد ھزار خانھ بھ صورت ویرانھ باقیمانده . كشتیھاي تجاري فرانسھ از دریاھا تقریبا محو شده بودند
سربازاني كھ خلع سالح . تنفر باعث شده بود كھ اخالق فاسد شود و مردم فرانسھ تشنھ انتقام شوند. بودند

اشراف توطئھ میچیدند تا بھ عنوان پاداش . ھا بھ قتل و غارت اشتغال داشتند ھا و دھكده ر راهشده بودند د
ایاالت، كھ مدتي دراز از عواید خود . جھت وفاداري خود امتیازات ملوكالطوایفي گذشتھ را بھ دست آورند

ھوگنوھا . بودندبھرھمند شده بودند، فرانسھ را بھ صورت مجموعھاي از كشورھاي خودمختار درآورده 
  . نیز خواھان استقالل سیاسي و آزادي مذھبي بودند

ھانري با پرداخت رشوه بھ ماین، آن اتحادیھ را بھ . اتحادیھ مقدس ھنوز لشكري مخالف در جبھھ داشت
; پس از آنكھ عھدنامھ بھ امضا رسید). ١۵٩۶ژانویھ (قبول متاركھ جنگ و بستن عھدنامھ ترغیب كرد 

ربھ را چندان بھ راه رفتن واداشت كھ تقریبا از نفس افتاد، و بعد بھ او اطمینان داد كھ این ھانري آن دوك ف
ھنگامي كھ یكي از سرداران خود او موسوم بھ شارل . عمل تنھا انتقامي است كھ از وي خواھد گرفت

راف، دوگونتو، دوك دو بیرون، وارد توطئھاي بر ضد او شد، ھانري موافقت كرد كھ، در صورت اعت
ولي دوك حاضر بھ این كار نشد، و ھانري او را بھ دادگاه كشاند، محكوم شد، و گردنش . جانش را ببخشد

مردم فرانسھ، كھ از ھرج و مرج . در این ھنگام فرانسھ دریافت كھ ھانري پادشاه است). ١۶٠٢(را زدند 
كھ سلطنت جدید سلسلھ بوربون را  )و پیشھوران از وي استدعا كردند(خستھ شده بودند، بھ او اجازه دادند 

استبداد پادشاه، كھ موجب جنگ داخلي در انگلستان شد، در فرانسھ معلول . بھ صورت استبداد درآورد
  . جنگ داخلي بود

شوراي امور مالي . از آنجا كھ نخستین احتیاج ھر دولتي پول است، ھانري مشغول گردآوري مالیات شد
ھانري، سولي را، كھ مردي بیباك بود، ناظر امور مالي كرد ; ھ فساد بودموجود بیش از حد معمول آلوده ب

و بھ او اختیار داد كھ میان مالیاتھاي پرداخت شده و مبالغي كھ بھ حساب دولت ریختھ میشوند تعادل 
دوك دوسولي مدت یك ربع قرن بود كھ از دوستان باوفاي ھانري بھ شمار میرفت، و چھارده . برقرار كند

، بھ )١۵٩٧(وي، در آن ھنگام كھ بیش از سي و ھفت سال نداشت . د كھ در كنار او جنگیده بودسال بو
اختالس كنندگان و ناالیقان با چنان شدتي حملھ كرد كھ بھ عنوان با ارزشترین و منفورترین اعضاي 

ت، و از شوراي سلطنتي معروف شد تك چھره او توسط دو مونتیھ كشیده شده و در موزه لوور آویختھ اس
  آن چنین 
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اینجا نابغھاي واقعي . پیداست كھ وي سري بزرگ، ابرواني پرپشت، و چشماني نافذ و ظنین داشتھ است
الزم بود كھ بتواند جلو روح خیال پرست پادشاھي را بگیرد كھ اگر مانند كازانوا بیش از اندازه مشغلھ 

وي بھ عنوان ناظر . دسولي كامال مراقب ادارات بو. نمیداشت، كامال بھ شارلماني شباھت پیدا میكرد
ھا، ارتباطات، ساختمانھاي عمومي، استحكامات توپخانھ، و امور مالي و نیز بھ عنوان رئیس زندان  شاھراه

باستیل و ممیز كل پاریس، در ھمھ جا حضور مییافت، ھمھ چیز را بازرسي میكرد، و در مورد لیاقت 
مھ ساعاتي كھ بیدار بود كار میكرد و در سولي در ھ. افراد، صرفھجویي، و درستكاري اصرار میورزید

وي از منافع . اطاق سادھاي كھ فقط تصاویر لوتر و كالون در آن آویختھ بودند، مثل ریاضتكشان میزیست
ھمو بود كھ ارزش پول را تثبیت كرد، امور اداري را تحت نظم و . ھمكیشان پروتستان خود حمایت میكرد
  . مختلس و رشوھگیر را بھ پرداخت آنچھ كھ گرفتھ بودند مجبور كردانضباط تازھاي درآورد، و كارمندان 

گذشتھ از این، ھمھ اموال و عوایدي را كھ طي جنگھا بھ تصرف افراد درآمده بودند از آنھا پس گرفت و بھ 
سپس بھ چھل ھزار نفر از كساني كھ از پرداخت مالیات استنكاف كرده بودند . حساب دولت منظور داشت

لیور  ٠٠٠,٠٠٠,٢٩۶سولي در آغاز كار دریافتھ بود كھ دولت . كھ بدھیھاي خود را بپردازند دستور داد
لیور اضافي نیز بھ خزانھ  ٠٠٠,٠٠٠,١٣وي این مبلغ را پرداخت، بودجھ را متعادل كرد، و . بدھكار است
رداخت، سولي ھمھ مراحل حیات اقتصادي را حمایت و تشویق كرد، بھ ساختن راه و پل پ. دولت ریخت

ھاي بزرگي را كھ قرار بود اقیانوس اطلس را بھ دریاي مدیترانھ و سن را بھ لوار بھ پیوندند  نقشھ ترعھ
ھاي قابل كشتیراني جزو امالك سلطنتي شوند، از ایجاد ھر گونھ  دستور داد كھ ھمھ رودخانھ; ترتیب داد

  . كشور دوباره تسریع كرد مانعي در آنھا جلوگیري بھ عمل آورد، و جریان كاال را در سراسر

. ھانري، با كمك چنان وزیراني كھ از روي تدبیر برگزیده شده بودند، شروع بھ تجدید بناي فرانسھ كرد
وي اگر در برابر دریافت پول . را بھ صورت اول درآورد)) پارلمانھا((ھا و  وظایف و قدرت قانوني دادگاه
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فرزندانشان واگذارند، منظورش فقط گردآوري پول نبود، بلكھ بھ كارمندان اجازه داد كھ مقامات خود را بھ 
ترقي كنند تا در ) نجباي ردا(میخواست امور اداري ثابت بماند و طبقات متوسط مخصوصا صنف قضات 

این پادشاه، كھ معموال در نتیجھ توجھ بھ كار و زندگي فرصت . برابر اشرافیت مخالف بھ منزلھ سدي باشند
ھاي كشاورزي، بھ دقت مورد  ھاي اولیویھ دو سر را، بھ نام صحنھ اشت، یكي از نوشتھكتاب خواندن را ند

مطالعھ قرار داد، و از آنجا كھ این نویسنده روشھاي علمي بیشتري در كشاورزي توصیھ كرده بود، ھانري 
. برد ھا و تشویقھایي جھت سبزیكاران بھ كار عقاید او را در اراضي سلطنتي، براي نشان دادن نمونھ

ھانري بھ اشراف دستور داد كھ، ضمن .)) در ھر دیگي مرغي ببیند((ھا  آرزوي او این بود كھ یكشنبھ
  شكار، از بوستانھا یا مزارع گندم حركت 

   

  

لیور  ٠٠٠,٠٠٠,٢٠ھمچنین از گرفتن . و از غارت كشاورزان توسط سربازان جلوگیري كرد; نكنند
). شاید بھ این علت كھ خود را قادر بھ گردآوري آن نمیدانست(د مالیات عقب افتاده كشاورزان منصرف ش

این پادشاه بیشتر از كولبر از . لیور تقلیل داد ٠٠٠,٠٠٠,١۴بھ  ٠٠٠,٠٠٠,٢٠و مالیات سرانھ را از 
و صنایع جدیدي مانند ساختن ظروف سفالي شیشھ، و ; صنایع موجود با وضع حقوق گمركي حمایت كرد

در باغھاي تویلري و فونتنبلو درختان توت كاشت، و دستور داد كھ در . ھ وجود آوردھمچنین تھیھ ابریشم ب
ھاي فرشینھبافي گوبلن را توسعھ داد  گذشتھ از این، كارگاه; ھر اسقفنشیني ده ھزار درخت توت غرس شود

ت و، براي از بین بردن سیاست محدود كننده استادكاران در اصناف، صنایع فرانسھ را بر اساس شرك
استوار كرد، یعني كارگران و كارفرمایان را در ھر صنعت با یكدیگر متحد ساخت و آنان را تحت نظارت 

فقر و فاقھ ھمچنان ادامھ یافت، و این وضع تا اندازھاي بر اثر جنگ، طاعون، مالیات، و تا . دولت درآورد
اوي حرص و طمع، باعث میشود اندازھاي در نتیجھ آن بود كھ عدم تساوي طبیعي استعدادھا، در میان تس
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خود پادشاه در كمال صرفھجویي میزیست و . كھ در ھر نسلي اكثریت كاالھا توسط اقلیت افراد جذب شود
ھایش اسراف و تبذیر میكرد، و براي آنكھ كار جھت بیكاران تھیھ كند و اطراف  فقط در مورد معشوقھ

; دستور داد ساختمانھاي عمومي بسیار برپا كنندشھرھا را از سربازان قدیمي تنبل و طماع خالي سازد، 
. ھا درخت نشاندند ھا كندند، و در كنار شاھراه ھا را تعریض و سنگفرش كردند، ترعھ بدین ترتیب كوچھ

و میدان ) كھ اكنون موسوم بھ پالس د ووژ است(باغھاي بزرگ و میدانھاي بسیار، مانند، میدان سلطنتي 
سپس براي مستمندان ناقص عضو بیمارستان . فضایي جھت تنفس داشتھ باشددوفینھ، ساختھ شد تا پاریس 

اگر چھ ھمھ این اصالحات تا پیش از مرگ ناگھاني او بھ ثمر نرسیدند، در . را تاسیس كرد) صدقھ(شاریتھ 
   .اواخر سلطنت او مملكت بھ اندازھاي آباد شد كھ نظیر آن از زمان فرانسواي اول تا آن وقت دیده نشده بود

مھمتر از ھمھ آنكھ ھانري بھ جنگھاي مذھبي خاتمھ داد و كاتولیكھا و پروتستانھا را بھ زیستن در صلح و 
البتھ ھیچ یك از این دو فرقھ حاضر نبودند با یكدیگر روابط دوستانھ داشتھ باشند، زیرا . صفا ترغیب كرد

و ھوگنوھاي متعصب مراسم عبادت ; كاتولیكھاي كامل عیار حق حیات براي ھیچ پروتستاني قایل نبودند
فرمان  ١۵٩٨آوریل  ١٣ھانري جان بر كف دست نھاد، در . كاتولیكھا را چیزي جز بتپرستي نمیدانستند

تاریخي نانت را صادر كرد، و اجراي كامل مذھب و آزادي مطبوعات پروتستان را در ھشتصد شھر 
حق . اكثریت عظیم با كاتولیكھا بود، اعالم داشت) مانند پاریس(فرانسھ، بھ استثناي ھفده شھر كھ در آنھا 

دو تن از آنان در شوراي دولتي بودند، و قرار شد كھ تورن . انتصاب ھوگنوھا بھ مقامات اداري تایید شد
  . پروتستان بھ مقام مارشالي نایل شود

وتستان كودكان پر. دولت میبایستي مواجب كشیشان پروتستان و روساي مدارس پروتستان را بپردازد
ھا، و بیمارستانھا، پذیرفتھ شوند،  میبایستي مانند كودكان كاتولیك در ھمھ دبستانھا، دبیرستانھا، دانشگاه

شھرھایي مانند الروشل، مونپلیھ، و مونتوبان، كھ سابقا تحت تسلط ھوگنوھا بودند، میبایستي بھ ھمان حال 
آزادي مذھبي اعطا شده بدین . نگاھداري شوندباقي بمانند و پادگانھا و استحكامات آنھا بھ خرج دولت 

ترتیب ھنوز كامل نبود، زیرا فقط در مورد كاتولیكھا و پروتستانھا اجرا میشد، ولي بھ منزلھ پیشرفتھترین 
این فرمان مردي را كھ خود ایمان درستي نداشت از . رواداري مذھبي در اروپا بھ شمار میآید

  . ي تبدیل كردبھ یك مسیح)) مسیحیترین اعلیحضرت((

كاتولیكھا در سراسر فرانسھ این فرمان را بھ منزلھ نقض قول ھانري دانستند، كھ وعده داده بود از مذھب 
مشئومترین فرمان ممكن اعالم كرد، كھ بر طبق آن ((پاپ كلمنس ھشتم آن را بھ مثابھ . آنھا حمایت كند

نویسندگان كاتولیك )). ین چیز در جھان استآزادي مذھبي بھ ھمھ افراد اعطا شده است، و این خود بدتر
دوباره اعالم داشتند كھ پادشاه بدعتگذار را میتوان بھ حق كشت یا از سلطنت خلع كرد، و نویسندگان 

پروتستان مانند اوتمان، كھ در زمان ھانري سوم از استقالل ملت دفاع كرده بودند، در این وقت از محاسن 
پارلمان پاریس تا مدتي حاضر نشد آن فرمان را . اھي پروتستان سخن گفتنداستبداد و آن ھم استبداد پادش

رسما تسجیل كند، و حال آنكھ، طبق سنت، ھیچ فرمان شاھي بدون آن بھ صورت قانون مورد قبول 
ھانري اعضاي پارلمان را بھ حضور طلبید و بھ آنان گفت كھ اقدام او جھت صلح و تجدید بناي . درنمیآمد

  . پارلمان تسلیم شد و شش نماینده ھوگنوھا را بھ عضویت خود پذیرفت. بوده است فرانسھ ضرور

شاید براي تخفیف مخالفت كاتولیكھا و آرام كردن پاپ بود كھ ھانري بھ یسوعیھا اجازه داد بھ فرانسھ 
تند، یسوعیھا افرادي نابغھ ھس: ((سولي با این اقدام بشدت مخالفت كرد و بھ او گفت). ١۶٠٣(بازگردند 

ھاي سلطنتي ھاپسبورگ اتریش و اسپانیا طرفداري  و چون از خانواده; ولي مظھر نیرنگ و حیلھاند
آنھا سوگند خوردھاند تا از پاپ، كھ از اراضي او توسط ; كردھاند، بنابر این دشمن فرانسھ بشمار میروند

چرا اطاعت كنند، و دیر  متصرفات ھاپسبورگ محاط شده است و از لحاظ مالي تابع آنھاست، بدون چون و
یا اگر در این كار توفیق نیابند، شخص متعصبي را تحریض ; یا زود سیاست ھانري را تعیین خواھند كرد

ھانري در پاسخ گفت كھ ھمكاري یسوعیھا )). خواھند كرد كھ با خوراندن زھر یا وسایل دیگر شما را بكشد
متحد درآورد، و تبعید و مخالفت دایم آنان بیش از بھ او كمك خواھد كرد كھ فرانسھ را بھ صورت كشوري 

ھانري، پیركوتون یسوعي را بھ  .داشتورود مجددشان بھ فرانسھ براي جان و سیاست او خطر خواھد 
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داشتني و با وفا یافت، سپس خود را وقف اداره عنوان كشیش مخصوص خود تعیین كرد، او را دوست
  . فرانسھ و شور و ھیجان عشق كرد

V-  دیومرد  

در موزه كنده، در شانتییي، تصویر زیبایي اثر فانس پوربوس كھین موجود است كھ ھانري را در كمال 
ت و جورابي وي در این تصویر اندامي چابك دارد، نیم شلواري باد كرده و ك. قدرت و غرور نشان میدھد

بیني او . سیاه پوشیده است، دست چپ را بر كمر نھاده و زیر ریش خاكستري خود یقھاي پرچین نھاده است
ھانري، بر اثر سالھا مبارزه، . بزرگ، دھانش حاكي از اراده، و چشمانش نافذ و ظنین و با شفقت است

و بر اثر ; ل، و خستگیناپذیر شده بودیعني قوي، فعا: رفتار، اخالق، و قیافھ سربازان را پیدا كرده بود
مثل جسد، (( اشتغال بھ كار حوصلھ نظافت یا تغییر جامھ خود را نداشت و، بھ قول یكي از دوستانش، 

پس از یك روز حركت یا جنگ، ناگھان نزدیكان خود را با رفتن بھ شكار دچار وحشت )). متعفن بود
و در ھفت سال آخر . د نزدیك میشد، اسھال میگرفتوي نمونھ شجاعت بود، ولي وقتي روز نبر. میكرد

فكر او بھ اندازه جسمش با حرارت و انعطافپذیر . عمر از اسھال خوني، حبس بول، و نقرس رنج میبرد
ھایي نوشتھ  نامھ; ھانري دغلبازان را بھ آساني تشخیص میداد، و بیدرنگ بھ كنھ مطالب پي میبرد. بود

ھنگامي كھ الویوویل . ھ و تاریخ را با حس بذلھگویي خود روشن كردھانداست كھ ھنوز با روحند و فرانس
خداوندگارا من شایستھ : ((را بھ مقامي گماشت و این شخص از راه سپاسگزاري بھ سبك كتاب مقدس گفت

من این موضوع را خوب میدانم، ولي برادرزادھام بود كھ اصرار : ((، ھانري در پاسخ گفت))آن نیستم
یك شب، كھ براي شام خوردن میرفت، عرضحال دھندھاي او را متوقف )). ھ این مقام بگمارمكرد تو را ب

: (( ھانري نالھ كنان گفت)) اعلیحضرتا، آگسیالئوس، پادشاه الكدایمون ((كرد و با آب و تاب بھ او گفت، 
كي از تاریخنویسان بھ قول ی)). اسمش را شنیدھام، ولي او شام خورده بود و من ھنوز نخوردھام! آدم لعنتي

  )). باھوشترین پادشاه فرانسھ بود((فرانسوي، ھانري 

نیمي از ملت فرانسھ سلطنت او را بھ ; اما ھمھ او را دوست نداشتند. ھانري محبوبترین پادشاه نیز بود
ولي كساني كھ او را بھ خوبي میشناختند، حاضر بودند جان خود را در راه او و حتي . اكراه میپذیرفت

گذشتھ از این، . مردم بھ این پادشاه بیش از سایر پادشاھان میتوانستند نزدیك شوند. ي ھر چیزي فدا كنندبرا
درباریان او از اینكھ وي . وي بدون ادعا، طبیعي، خوشمشرب، و دیر رنج بود و مقصران را زود میبخشید

عران و نمایشنامھنویسان حتي بھ شا. حاضر نمیشد شكوه و عظمت شاھان را داشتھ باشد ناراضي بودند
ھر چند كھ وقتي مالرب او را ربالنوع پارسایي و زیبایي نامید، بیشتر ; اجازه داده بود كھ با او شوخي كنند

گاھي نیز بھ دیدن نمایشھاي خندھآوري میرفت كھ در ھجو خودش نوشتھ شده بود و از شدت . خشنود شد
ي كھ با گفتار و رفتار خود بھ مخالفت با او برخاستھ از كسان. ھاي خود میكاست مطالب نیشدار با خنده
اگر قرار باشد ھمھ كساني را كھ علیھ من حرف زده و چیز نوشتھاند : ((روزي گفت. بودند انتقام نمیگرفت

مثل شاعران )). بھ دار بزنم، ھمھ جنگلھاي مملكت من ھم براي ساختن چوبھ دار كفایت نخواھد كرد
م و زیبایي زنان را درك میكرد، ولي خونسرد نبود و نمیتوانست بر احساسات حساس بود، و شدت فقر مرد

گاھي، بدون آنكھ متوجھ باشد، خشن میشد، و گاھي بھ طرز . نقایص بسیاري نیز داشت. خود غلبھ كند
در وجود او رابلھاي نھفتھ بود از حكایات ناشایستھ لذت میبرد، و بھ . زنندھاي اظھار مسرت میكرد

ورقبازي را بسیار دوست میداشت، زیاد میباخت و گاھي تقلب . غیرقابل مقایسھ آنھا را نقل میكرد ھاي شیوه
از تعقیب دشمني كھ عقبنشیني میكرد چشم . میكرد، ولي ھمیشھ چیزي را كھ بھ درستي نبرده بود پس میداد

  . میپوشید، و بھ تعقیب زني كھ فرار میكرد میپرداخت

در زمان ارتقاي او بھ سلطنت سھ زن مخصوصا حایز . ھاي او نام ببریم در اینجا نباید از ھمھ معشوقھ
  . اھمیت بودند
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در . ھاي عاشقانھ سوزاني جھت او مینگاشت مشھور بود و ھانري نامھ)) كوریزاند زیبا((یكي از آنان بھ 
. ... و پاھایت را ھزاران ھزار بار میبوسم... . من دستھاي تو را میخورم: ((ھا نوشتھ بود یكي از این نامھ

دیگر از  ١۵٨٩در سال )). جایي كھ از مصاحبت یكدیگر لذت نبریم مكان ویراني بیش نخواھد بود
سال بعد در سي و ھفت . مصاحبت او لذت نمیبرد، و در این وقت بود كھ استرایمبردوبواالمبر را پیدا كرد

ستره دل باخت، كھ در آن زمان شاعري /بھ گابریل د. ي داشتھ باشدسالگي، و بدون آنكھ از سوزاك ھراس
گیسوان طالیي، چشمان درخشان، گلوي سفید، انگشتان مروارید رنگ، و پستانھاي ((او را بھ داشتن 

عاشق او، بھ نام بلگارد، بیباكانھ در حضور پادشاه از زیبایي او سخن بھ . توصیف كرده بود)) مرمرین
ھانري براي دیدن او مسافت نوزده كیلومتر را، كھ در سرزمین دشمن واقع بود، با جامھ  .میان آورده بود

گابریل بیني بزرگ او را مسخره كرد، ولي او در پایش افتاد و بلگارد خود را كنار . مبدل بھ سرعت پیمود
  . كشید

دربار فرا میخواند، در پادشاه او را بھ . گابریل تسلیم پول و سلطنت شد، و براي ھانري سھ فرزند آورد
و بھ فكر افتاد كھ در صورت جدایي از ; شكارھا ھمراه خود میبرد، و در برابر چشم ھمھ نوازش میكرد

  . مارگو با او ازدواج كند

و سولي، كھ مردي بیباك بود، او را بھ سبب ریختن ; كشیشان ھوگنو و كاتولیك متفقا او را زناكار دانستند
ھانري پوزش خواست و عذر آورد كھ چون در امور جنگي و . ھا مالمت كردپول دولت در پاي روسپی

دولتي رنج بسیار كشیده و در ازدواج شكست خورده است، بنابر این حق دارد مثل یك سرباز واقعي قدري 
مدت ھشت سال گابریل را، تا حدي كھ متناسب با آن روحیھ ناپایدار و متلون بود، دوست . تفریح كند

. نامید)) نوكر((ي این زن فربھ و سودجو شده بود، بر ضد سولي توطئھ میچید، و روزي او را ول. میداشت
اما از این حرف پشیمان . ھانري در خشم شد و بدو گفت كھ چنین وزیري بھ ده، معشوقھ نظیر او میارزد

كودكي كھ در ، ھنگام زادن ١۵٩٩ولي گابریل در دھم آوریل . شد و دوباره بھ فكر ازدواج با وي افتاد
در وجود من گل عشق : ((ھانري در مرگ او سوگواري بسیار كرد و نوشت. زھدان مرده بود، درگذشت

  )). پژمرده است

آنتراگ، دختر ھمان ماري توشھ كھ در خدمت شارل نھم بود، /اما دو ماه بعد گل عشق او با دیدن ھانریت د
بھ او توصیھ كردند كھ بدون دریافت حلقھ ازدواج در  مادر، پدر، و برادر ناتني ھانریت. دوباره شكفتھ شد

ھانري در نامھاي بھ او وعده داد كھ اگر پسري بزاید، او را بھ عقد ازدواج خود . برابر ھانري تسلیم نشود
ولي ھانري نامھ دیگري بھ معشوقھ نوشت . سولي این نامھ را جلو چشم پادشاه در ھم درید. در خواھد آورد

ھانریت، پس از آنكھ از این بابت راحت شد، بھ خواھش پادشاه . دالر بھ آن ضمیمھ كرد ٠٠٠,٢٠و معادل 
. چند تن از سیاستمداران پادشاه میگفتند كھ ھنگام آن رسیده است كھ وي خانوادھاي تشكیل دھد. تن در داد

وقھ خود ازدواج این بود كھ مارگو را بر آن داشتند كھ با طالق موافقت كند، بھ شرط آنكھ ھانري با معش
پاپ كلمنس ھشتم حاضر شد كھ بر اساس ھمان شرایط با طالق مارگو موافقت كند و ماریا د مدیچي، . نكند

بانكداران فلورانس حاضر شدند، در صورتي كھ . دختر مھیندوك توسكان، را بھ عنوان عروس تعیین كرد
گفتي كھ فرانسھ بھ آنھا بدھكار بود ھانري ماریا را بھ عقد ازدواج خود درآورد، از مطالبھ قروض ھن

  . مراسم ازدواج در فلورانس بھ وسیلھ ھانري برپا شد ١۶٠٠در پنجم اكتبر . صرف نظر كنند

ولي او را . ھانري دست از جنگي كھ مشغول آن بود برداشت و براي استقبال از زن خود تا لیون پیش آمد
پس از آنكھ ماري كودكي آورد كھ . ان بدو احترام گذاشتفربھ، بلند، و متكبر یافت، با وجود این تا حد امك

اما گاھگاھي وظایف . آنتراگ بازگشت/بھ لویي سیزدھم معروف شد، ھانري بھ آغوش مادموازل د
مینامیدند، ظرف ده سال ) مدیچي(ماري، كھ فرانسویھا او را ماري دومدیسي . زناشویي خود را انجام میداد

نري آنان را با اوالد گابریل و ھانریت در سن ژرمن آن لھ در یك جا تربیت ھا. ھفت كودك براي او زایید
  . كرد
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ھانریت بھ خدمت ملكھ رسید و در قصري در نزدیكي لوور مقیم شد، ولي چون پسري زایید، اصرار 
پدر و برادر ناتني او در صدد برآمدند كھ او و . داشت كھ خود بھ جاي ماري ملكھ حقیقي فرانسھ شود

ش را نھاني بھ اسپانیا ببرند و فیلیپ سوم را بر آن دارند كھ آن پسر را ولیعھد واقعي فرانسھ بشناسد فرزند
ولي این توطئھ كشف شد، برادر ھانریت بھ زندان افتاد، و پدر بھ شرط موافقت یا انصراف ). ١۶٠۴(

زده در تعقیب ھانریت  ھانري ھمچنان مانند دیومردي قحطي. ھانري در مورد ازدواج با ھانریت، آزاد شد
بود، اما این زن در عوض نوازشھاي او اظھار اشمئزاز و تنفر میكرد و براي جاسوسي بھ خاطر اسپانیا، 

  . از فیلیپ سوم رشوه میگرفت

VI - قتل ھانري چھارم  

در میان این ھمھ مسخرگیھاي باورنكردني، پادشاه توطئھ میچید تا حلقھاي را كھ خانواده ھاپسبورگ بھ 
این حلقھ آھنین عبارت بود از متصرفات اسپانیا در ھلند، لوكزامبورگ، . دور فرانسھ كشیده بود پاره كند

سولي ضمن تحریر خاطرات خود . ھاي والتلین، ساووا، ایتالیا، اسپانیا لورن، فرانش كنتھ، اتریش، گردنھ
بھ ھانري و جیمز اول پادشاه انگلستان پیشنھاد كرده است، بدین مضمون )) نقشھاي عالي((مدعي است كھ 

كھ فرانسھ، انگلستان، اسكاتلند، دانمارك، سوئد، ایاالت متحده ھلند، قسمت پروتستان نشین آلمان، سویس، 
آلمان را از . امریكا را از چنگ اسپانیا بیرون آورند. د شوندو ونیز باید بر ضد خانواده ھاپسبورگ متح

سپس دول فاتح باید سراسر اروپا را بھ . دست امپراطور نجات بخشند، و اسپانیاییھا را از ھلند برانند
متحد مركب از پانزده )) جمھوري مسیحي((استثناي روسیھ، تركیھ عثماني، ایتالیا و اسپانیا بھ صورت یك 

ختار درآورند، كھ بتوانند بدون وضع حقوق گمركي با یكدیگر روابط بازرگاني داشتھ باشند، و كشور خودم
ظاھرا ھانري . سیاست خارجي خود را بھ شوراي متحدي كھ مجھز بھ قواي نظامي نیرومند باشد بسپارند

او این بود شاید بتوان گفت كھ منتھاي آرزوي ; شخصا ھرگز چنین نقشھ عظیمي را در سر نپرورانده بود
ھاي آلپ، پیرنھ، و دریا برساند و  آن در حوالي رودخانھ راین، كوه)) مرزھاي طبیعي((كھ فرانسھ را بھ 

در ; در تعقیب این منظور، بھ ھر وسیلھ موجودي دست زد. آن كشور را از وحشت اسپانیا و اتریش برھاند
بھ ; ھا در شورش بر ضد اسپانیا كمك كردبھ ھلندی; ھایي با كشورھاي پروتستان برآمد صدد بستن عھدنامھ

  . حمایت از شورش موریسكوھا در واالنس برخاست، و تركان عثماني را بھ جنگ با اتریش برانگیخت

. اختالفات ناچیزي باعث شد كھ دشمني دو خانواده بوربون و ھاپسبورگ بھ صورت جنگي اروپایي درآید
بخشي یولیش كلیوز برگ، نزدیك كولوني، درگذشت و  یوھان ویلھلم، دوك ایالت سھ ١۶٠٩مارس  ٢۵در 

رودولف امپراطور بھ عنوان فرمانرواي آن ادعا كرد كھ حق دارد . فرزندي از خود بھ جاي نگذاشت
ھانري اعتراض كرد و گفت كھ اگر آن . شخصي كاتولیك را براي تصرف تاج و تخت كوچك آن بگمارد

وي، بھ . رگ شود، مرز خاوري فرانسھ بھ خطر خواھد افتاددو كنشین بیش از آن تابع خانواده ھاپسبو
منظور تعیین جانشیني پروتستان، بھ براندنبورگ، پاالتینا، و ایاالت متحده ھلند ملحق شد، و ھنگامي كھ 

  . لئوپولد، مھیندوك اتریش، یولیك را با قواي امپراطوري بھ تصرف درآورد، ھانري آماده جنگ شد

وي اگر چھ در این . او بھ طرز زیبایي با این نبرد نھایي قاطع ھماھنگ بود آخرین سرگذشت عاشقانھ
پنجاه و شش سالھ بود و بھ نظر پیرتر میآمد، سخت شیفتھ و فریفتھ دختري شانزده ) ١۶٠٩سال (زمان 

شارلوت پیشنھادھاي او را نپذیرفت، ولي طبق دستور او حاضر . سالھ بھ نام شارلوت دو مونمورانسي شد
آیا تو : ((میگویند كھ معشوقھاش ھانریت اینگونھ او را سرزنش كرد. ا پرنس دوكنده جدید ازدواج كندشد ب

آدم بسیار تبھكاري نیستي كھ میخواھي با زن پسرت ھمبستر شوي زیرا تو خوب میداني كھ بھ من گفتي كھ 
ق بود كھ او را تعقیب و ھانري مشتا; كنده با عروس خود بھ بروكسل گریخت)). پسر توست) شاھزاده(او 

ویلروا، وزیر امور خارجھ ھانري، از آلبرت، آرشیدوك . كند، و مالرب اشتیاق پادشاه را بھ شعر درآورد
ویلروا تھدید كرد كھ جنگي بر پا . ھلند، بر اثر تشویق فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا، این تقاضا را نپذیرفت

بھ نظر میرسید كھ از لحاظ ھانري، )). آتش بكشاند كھ ممكن است چھار ركن مسیحیت را در((خواھد شد
این موضوع كھ بروكسل در سر راه یولیش قرار داشت، بسیار بجا بود، زیرا ھانري ھم آن دختر و ھم 
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ھانري . متصرفات اسپانیا را بھ عنوان مقدمھ تخریب امپراطوري و خوار كردن اسپانیا بھ دست میآورد
را گردآورد و در صدد برآمد كھ لشكري مركب از سي ھزار سرباز گروھي از سربازان مزدور سویسي 

  . جیمز، پادشاه انگلستان، نیز قول داد كھ چھار ھزار سرباز بھ یاري او بفرستد. تشكیل دھد

این شایعھ را كھ زیبایي آن شاھزاده خانم باعث جنگ شده است . كاتولیكھاي فرانسھ بھ وحشت افتادند
سیار دیدند كھ اكثر متفقین و سرداران پادشاه پروتستانند، و نمیدانستند كھ سرنوشت پذیرفتند، و با نگراني ب

آیین كاتولیك و مقام پاپ، در اروپایي كھ نواحي جنوبي و كاتولیك آن توسط نواحي شمالي پروتستان و 
جنگ مخوف مالیاتھایي كھ براي بھ راه انداختن دستگاه این . پادشاه ھوگنو سابق فتح شود، چھ خواھد بود

گردآوري شد، محبوبیت متزلزل ھانري را تقلیل داد، حتي درباریان از او روي برگرداندند و او را مرد 
. احمقي دانستند كھ نمیتواند درك كند كھ در عین حال نمیتوان ھم عاشق پیشھ بود و ھم اسكندر كبیر

ن مضمون در افواه شایع شد كھ پیشگوییھایي، كھ شاید جھت تحریك افراد تلقینپذیر صورت میگرفت، بدی
  . وي بزودي كشتھ خواھد شد

وي، كھ بھ تھمت ارتكاب جنایت بھ . شخصي بھ نام فرانسوا راوایاك، اھل آنگولم، این پیشگوییھا را شنید
زندان افتاده بود، ھمیشھ در فكر فرو میرفت، خوابھایي میدید، بھ تحصیل الھیات میپرداخت، و رساالتي را 

فرانسوا، كھ مردي قوي دست و ضعیف عقل بود، بھ . از جباركشي نوشتھ شده بودند میخواندكھ در دفاع 
این فكر افتاد كھ خداوند او را براي انجام دادن آن پیشگویي و نجات فرانسھ از بالي پروتستان انتخاب 

دوستان  اسكومان از/در منزل مادام د). ١۶٠٩(وي پس از رھایي از زندان بھ پاریس رفت . كرده است
ھانري را از این خطر . آنتراگ اقامت گزید، و اعتراف كرد كھ بھ فكر كشتن پادشاه افتاده است/ھانریت د
روزي كھ ھانري از . ولي او بھ اندازھاي از این قبیل اخطارھا شنیده بود كھ توجھي بھ آن نكرد. آگاه كردند

وي گفت . زان او را از این عمل بازداشتندكوچھاي میگذشت، راوایاك كوشید بھ او نزدیك شود، ولي سربا
كھ میخواھد از پادشاه بپرسد آیا حقیقت دارد كھ او در صدد جنگ با پاپ است، و آیا ھوگنوھا در این فكرند 

كھ ھمھ كاتولیكھا را بكشند، پس از آن راوایاك خواست وارد صومعھاي شود و بھ یسوعیھا بپیوندد، ولي 
آیینھاي . ھ آنگولم بازگشت تا مراسم مربوط بھ عید قیام مسیح را بھ جاي آرددر این كار توفیق نیافت و ب

مقدس را بھ جا آورد، و از راھبي كیسھ كوچكي دریافت داشت كھ میگفتند حاوي قطعھاي از صلیب عیسي 
  . است

و اسكومان اخطاري براي سولي فرستاد كھ ا/در این وقت مادام د. سپس كاردي خرید و بھ پاریس بازگشت
  . نیز آن را بھ اطالع پادشاه رسانید

ملكھ را بھ نیابت  ١۶١٠در سیزدھم مھ . ھانري در صدد بود كھ بھ لشكریان خود در شالون بپیوندند
در روز چھاردھم، دوك دو واندوم، فرزند نامشروع او، از وي تقاضا . سلطنت در غیبت خود تعیین كرد

ھانري بعد از . ود كھ در آن روز واقعھ مھلكي روي خواھد دادكرد كھ در منزل بماند، زیرا پیشگویي شده ب
ضمنا )). ھوایي بخورد((ظھر تصمیم گرفت كھ سوار كالسكھ شود و از سولي، كھ بیمار بود، عیادت كند و 

براي آنكھ از وجود او باخبر نشوند، نگاھبانان را مرخص كرد، ولي ھفت تن از اعضاي دربار ھمراه او 
در نقطھاي در . ایاك، كھ قصر لوور را زیرنظر گرفتھ بود، در دنبال كالسكھ بھ راه افتادراو. حركت كردند

  . كوچھ آھنفروشان، كالسكھ براثر شدت عبور و مرور توقف كرد

. راوایاك روي ركاب پرید و ضربھاي چنان كاري بر پادشاه وارد آورد كھ تیغھ كارد در دل او فرو نشست
  . جان سپرد ھانري تقریبا در ھمان لحظھ

راوایاك پس از شكنجھ شدن مسئولیت عمل خود را كامال بھ گردن گرفت، وجود ھر گونھ شریك جرمي را 
ولي اظھار امیدواري كرد كھ خداوند آن را بھ عنوان خدمتي ; انكار كرد، و بر شدت عمل خود تاسف خورد

د، و بدنش را در میداني عمومي اعضاي او را با چھار اسب از یكدیگر جدا كردن. در راھي مقدس ببخشد
عده زیادي، یسوعیھا را بھ تحریك قاتل متھم كردند و گفتند كھ كتاب درباره پادشاه در مورد . سوزاندند
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یسوعیھا در پاسخ اظھار داشتند كھ این كتاب در . جباركشي علنا در دكانھاي پاریس فروختھ شده است
سوربون یسوعیھا . تشكیل یافت مورد انتقاد قرار گرفت ١۶٠۶شورایي از یسوعیھا كھ در پاریس بھ سال 

ماري دومدیسي، كھ نیابت . را بھ داشتن اصول خطرناك متھم كرد و كتاب ماریانا را رسما در آتش انداخت
سلطنت را بھ عھده داشت، یسوعیھا را از حملھ دشمنان محافظت كرد، و رھبري آنان را در امور مذھبي 

  . و سیاسي بھ عھده گرفت

عده كمي قتل او را بھ . فرانسھ در نتیجھ آخرین اقدام ھانري و مرگ ناگھاني او متشنج و تقسیم شده بود
اما اكثریت عظیم ملت، خواه كاتولیك و خواه پروتستان، . عنوان عملي خدایي در دفاع از كلیسا میدانستند

حماقتھا، و گناھانش بود اشك  بر مرگ پادشاھي كھ زحمات او در راه مردم بھ مراتب بیش از اشتباھات،
فرانسویھا فقر و پریشاني، كشمكش مذھبي، فساد، و بیكفایتي كارمندان را، كھ ھانري با تخت . ریختند

سلطنت بھ ارث برده بود، فراموش نكرده بودند، و در این ھنگام ملتي را میدیدند كھ درست و منظم شده 
ندازه كافي قوي شده بود كھ با تسلط طوالني اسپانیا بھ بود، باوجود مالیات سنگین ترقي میكرد، و بھ ا

ھمچنین در كمال دلسوزي از سادگي پوشاك و گفتار و كردار ھانري، بذلھگویي و خوش . مبارزه برخیزد
و در نتیجھ ; طبعي او، شجاعت آمیختھ بھ شادیش در جنگ، و مھارتش در دوستي و سیاست یاد میكردند

ھانري . ھوسھاي عاشقانھ او را، كھ مطابق سلیقھ خودشان بود، میبخشیدند اھمال خود در اصول اخالقي،
وي ھمچنین انسانترین و مھربانترین . بنامد)) پادشاھي وظیفھشناس و با وفا و راستگو((حق داشت خود را 

نقشھ او جھت رساندن فرانسھ بھ مرزھاي طبیعي . پادشاه فرانسھ بھ شمار میرود، نجات دھنده فرانسھ بود
آن شاید غیرعملي بھ نظر میآمد، ولي ریشیلو بیست سال بعد آن را تعقیب كرد، و لویي چھاردھم آن را 

در انقالب كبیر . خواندند)) ھانري كبیر((پس از مرگ او، مردم اروپا متفقالقول او را . جامھ عمل پوشانید
ي ھانري چھارم ھمچنان در دل فرانسھ ھمھ پادشاھاني كھ پس از او روي كار آمده بودند محكوم شدند، ول

  . مردم جاي داشت

  فصل پانزدھم 

  

  ریشلیو 

١۵٨۵ -١۶۴٢  

I  -١۶٢۴- ١۶١٠: میان دو سلطنت   

مرگ ناگھاني ھانري چھارم فرانسھ را دوباره گفتار ھرج و مرجي كرد كھ علل متعدد آن را در كشمكش 
اشراف با پادشاه، طبقات متوسط با اشراف، كاتولیكھا با ھوگنوھا، روحانیان با دولت، لویي سیزدھم جوان 

ه و شیطان صفتي كھ این ھرج نابغھ مسحور كنند. با مادرش، و فرانسھ با اتریش و اسپانیا باید جستجو كرد
و مرج را بھ صورت نظم درآورد، عكسالعمل اشراف را نقش بر آب كرد، ھوگنوھا را بھ جاي خود 

نشانید، كلیسا را تابع دولت ساخت، آلمان پروتستان را از اضمحالل نجات بخشید، قدرت خانواده محاصره 
را در امور داخلي و سیاست اروپایي برقرار كننده ھاپسبورگ را درھم شكست، و تسلط پادشاھان فرانسھ 

كشیشي كاتولیك بود كھ بزرگترین، زیركترین و ظالمترین سیاستمدار در تاریخ فرانسھ بھ شمار . كرد
  . میرود
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یكي از نتایج سرگذشت غمانگیز ھانري این بود كھ در زمان مرگش جانشین او لویي سیزدھم كودك ھشت 
نیابت سلطنت را بھ عھده گرفت زني بود كھ شجاعتش بیش از ھشیاریش  سالھ ناتواني بود، و بیوھاي كھ

بود و میخواست امور دولتي را بھ دست عدھاي ایتالیایي، كھ مورد توجھ او بودند، بسپارد، بھ شرط آنكھ 
این زن از نقشھ ھانري مبتني بر مبارزه شدید با خانواده ھاپسبورگ . از ھمھ لذایذ حیات بھرھمند شود

داشت و، برعكس، در نتیجھ تھیھ وسایل ازدواج فرزندان خود با فرزندان فیلیپ سوم، فرانسھ را دست بر
بدین ترتیب بود كھ پسرش لویي با آن دتریش، و دخترش با شخصي كھ در آینده بھ . با اسپانیا متحد كرد

  . بود ولي اراده ریشلیو نیرومندتر از این خون مخلوط. فیلیپ چھارم موسوم شد، ازدواج كرد

كونچینو كونچیني، زنش الئونورا . لیور در خزانھ باقي نھاده بودند ٠٠٠,٣۴۵,۴١ھانري و سولي مبلغ 
ایرنون، و سایر درباریان طماع در اطراف این گنجینھ گرد آمدند و خود را براي استفاده /گالیگایي، دوك د
  . از آن آماده كردند

یش نبرد، و ناچار با تنفر استعفا كرد، بھ امالك خود سولي، اگر چھ لب بھ اعتراض گشود، كاري از پ
  . رفت، و بھ نوشتن خاطرات خود درباره پادشاه محبوب خویش پرداخت

اشراف با دیدن بیكفایتي و فساد حكومت مركزي فرصت را غنیمت شمردند تا امتیازات ملوكالطوایفي 
ند، زیرا تصور میكردند كھ این مجلس از این رو خواستار تشكیل اتاژنرو شد. پیشین را بھ دست آورند

در  ١۶١۴ولي ھنگامي كھ اتاژنرو در ماه اكتبر . مانند گذشتھ صدا و سالح آنھا بر ضد سلطنت خواھد بود
این طبقھ عبارت بود از توده . پاریس تشكیل یافت، اشراف از قدرت و پیشنھادھاي طبقھ سوم مبھوت شدند

، مانند امروز، نمایندگانش از میان قضات انتخاب میشدند و نشان غیر روحاني و بدون لقبي كھ در آن وقت
و روحانیان، كھ بھ نسب و تدھین بیش از ثروت و قانون اھمیت . دھنده قدرت و امیال طبقھ متوسط بودند

میدادند، از بھ ارث رسیدن مناصب قضایي كھ باعث ایجاد طبقھاي اشرافي و رقیب از قضات میشد در 
سومي تالفي بھ مثل كرد و از دولت خواست كھ در باره ھدایا و مستمریھاي گزافي كھ  طبقھ. خشم بودند

ھمچنین خواست كھ معایب و نقایص موجود در كلیسا رفع ; اشراف دریافت میداشتند تحقیقاتي بھ عمل آورد
تابع یك  روحانیان نیز مانند سایر مردم; اجراي فرمانھاي شدید شوراي ترانت در فرانسھ موقوف شود; شود

و روحانیان بدون دریافت پول ; كلیسا كھ خود مالیات نمیپردازد نتواند مستغالتي بدست آرد; قانون باشند
گذشتھ از این، از قدرت مطلق و . مردم را غسل تعمید بدھند و عقد ازدواج ببندند و مردگان را دفن كنند

ق ندارند آنان را تابع اراده خود كنند، و حق االھي پادشاھان بھ سلطنت دفاع كردند و گفتند كھ اشراف ح
این نمایندگان مزاحم با قول و . این خود انقالبي نابھنگام بود. پاپھا نمیتوانند آنان را از سلطنت براندازند

ھا بھ دست فراموشي سپرده  بیشتر این قولھا و وعده). ١۶١۵مارس (وعده آرام شدند و انجمن منحل شد 
 ١٧٨٩امھ یافت، و تا روزي كھ پادشاه و اعیان و روحانیان ھمگي در انقالب شد، ھرج و مرج اداري اد

  . از میان رفتند، مجلس دیگري تشكیل نشد

با وجود این، روحانیان كاتولیك فرانسھ خود را بھ طرزي موثر و واقعي اصالح كردند و افتخاري براي 
اعث خرابي كلیسا میشدند، زیرا بسیاري از خود بھ دست آوردند این عده ھمیشھ مسئول معایبي نبودند، كھ ب

این معایب ناشي از انتصاب اسقفھا و راھبان بزرگ توسط پادشاه و اشرافي بود كھ نیمھ مشرك بودند و 
ھانري چھارم بھ سولي پروتستان چھار صومعھ بھ منظور تامین . گاھي نیز اعتقاد مذھبي كاملي نداشتند

وقھ خود را در راس دیر زنان تارك دنیا در شاتیون سور سن مخارج شخصي او داد و كوریزاند، معش
ھاي زنان تارك دنیا را بھ فرزندان جوان،  ھا و جایگاه اشراف، مقامات اسقفي و ریاست صومعھ. گذاشت

از آنجا كھ فرمانھاي شوراي ترانت در . كودكان نامشروع، سربازان دلیر، و زنان محبوب خود میدادند
نوز در فرانسھ مورد قبول واقع نشده بودند، مدارس كمي جھت تعلیم كشیشان وجود مورد اصالحات دیني ھ

و بسیاري از ; فراگرفتن مبادي لیتورژي بود، میتوانست كشیش شود تراشیدھايھر جوان سر . داشتند
از نیل بھ مقام خود مردان جھاندیدھاي بودند، اشخاص كم سواد و كم اعتقاد را جامھ اسقفھا، كھ پیش 

سن .)) نام كشیش مترادف با جھل و فسق شده است: ((یكي از كشیشان گفتھ است. كشیشي میپوشاندند
  :ونسان دوپل گفتھ است
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كشیشي بھ نام بوردواز بھ جنبھ اخالقي مسئلھ با .)) بدترین دشمنان كلیسا ھمانا كشیشان بیكفایت آنند((
توجھ كرد، كھ برطبق آن ھمھ كشیشان یك ناحیھ میبایستي بھ سادگي زندگي كنند )) جامعھ كشیشان((تاسیس 

جماعت نمازخانھ ((كشیشي دیگر بھ نام برول  ١۶١١و نسبت بھ تعھدات خود وفادار باشند، در سال 
بھي كھ توسط قدیس فیلیپ نري در ایتالیا برپا شده بود، بھ وجود آورد را، بر اساس تشكیالت مشا)) كوچك

در . كھ بھ صورت مدرسھاي جھت كشیشان جواني درآمد كھ خواھان تعلیم و سرسپردگي بیشتري بودند
كشیشي بھ نام ژان اولیھ فرقھ سولپي سین را تشكیل داد تا مردان را جھت كشیش شدن تربیت  ١۶۴١سال 

كشیش  ١۶۴٣در سال . مدرسھ و كلیساي سن سولپیس را در پاریس تاسیس كرد ١۶۴۶و در سال ; كند
را بھ وجود آورد تا افراد را براي كشیش شدن و تبلیغ )) جماعت مسیح و مریم((دیگري بھ نام ژان اود 

آمدند بدین ترتیب بود كھ اشخاصي مانند بوسوئھ، بوردالو، و مالبرانش در نسلھاي بعد بھ وجود . آماده سازد
  . و قدرت عظمت كلیسا در زمان لویي چھاردھم بھ منصھ ظھور رسید

زنان تارك دنیا از فرقھ اورسوین در حدود . ھاي جدید مذھبي باعث ظھور و احیاي تقواي مردم شدند فرقھ
وارد فرانسھ شدند، بھ تربیت دختران پرداختند، و ظرف یك قرن داراي ھزار منزل و سیصد  ١۶٠٠سال 

در اسپانیا توسط خوان د دیوس تشكیل  ١۵۴٠، كھ در سال ))برادران رحمت((فرقھ . جماعت شدندو پنجاه 
 ٣٠شده بود، از سوي ماري دو مدیسي در فرانسھ مورد استقبال قرار گرفت، و پس از مدت كوتاھي 

جماعت ((ژان فرمیو بارون دو شانتال، با كمك قدیس فرانسواي سالي،  ١۶١٠بیمارستان برپا كرد در سال 
این فرقھ در حدود  ١۶۴٠را براي توجھ بھ بیماران و مستمندان تشكیل داد، در سال )) بازرسان بانوي ما

ھاي آن بھ تنھایي داراي چھارصد سازمان براي زنان تارك  یكي از شعبھ ١٧٠٠در ; صد صومعھ، داشت
  . ود داشتدر حدود ھشتاد ھزار راھبھ وج ١۶٠٠روي ھم رفتھ در فرانسھ سال . دنیا شد

یكي از آنان، موسوم بھ قدیس . در احیاي آیین كاتولیك در قرن ھفدھم دو نفر داراي اھمیت بسیارند
وي در پادوا بھ تحصیل . فرانسواي سالي، نام خود را از محل تولد خود در مجاورت آنسي در ساووا گرفت

او بود، پس كشیش شد و در  ولي مذھب در خون. حقوق پرداخت و در زمره ماموران سناي ساووا درآمد
بھ آیین  ١۵٣۵صدد برآمد كھ كار دشوار كاتولیك كردن ناحیھ شابلھ در جنوب دریاچھ ژنو را، كھ از سال 

  . كالون گرویده بود، بھ عھده بگیرد

ولي ; ظرف پنج سال این تعھد را انجام داد و جمعي را كھ حاضر بھ تغییر مذھب خود نمیشدند تبعید كرد
فرانسواي سالي . را، با تقوا و پرھیزگاري و صبر و تدبیر موثر خویش، بھ آیین كاتولیك درآورد بیشتر آنان

ھنگامي كھ بھ پاریس . پس از آنكھ بھ مقام اسقفي رسید، خود را وقف تربیت كودكان و اشخاص بالغ كرد
و تا مدتي تقوا و  رفت، زنان اشراف از شدت احترامي كھ نسبت بھ او داشتند، شیفتھ و فریفتھ او شدند،

  . پرھیزگاري مرسوم شد

وي در آغاز بھ كار خوك چراني . خدمات قدیس ونسان دو پل مسیرھایي داشت كھ كمتر عادي بودند
پدرش، كھ مانند ھر فرد . بھ طریقي وارد مدرسھاي متعلق بھ فرانسیسیان در گاسكوني شد; اشتغال داشت

برساند، دو راس  كاتولیك دیگري مایل بود با وقف یكي از كودكان خود بھ كلیسا خانواده خود را بھ بھشت
از گاوھاي خود را فروخت تا پسر را براي تحصیل الھیات بھ دانشگاه تولوز بفرستد، در اینجا بود كھ 

در سفري كھ در مدیترانھ میكرد، بھ دست دریازنان گرفتار آمد ). ١۶٠٠(ونسان جامھ كشیشان در بر كرد 
ھ پاریس رفت، و بھ عنوان پیشنماز اما از آنجا گریخت، ب. و در تونس بھ عنوان برده فروختھ شد

مخصوص مارگو، زن مطلقھ ھانري پادشاه فرانسھ، و سپس بھ عنوان راھنماي روحاني مادام دوگوندي، 
با پولھایي كھ این زن در اختیار او گذاشت، ھیئتھایي براي تبلیغ بھ میان كشاورزان . بھ كار پرداخت

و ; براي یاري بھ مستمندان محلي تشكیل داد)) ن رحمتانجم((فرستاد و، تقریبا پس از ھر تبلیغي، یك 
را بھ وجود آورد كھ غالبا بھ نام )) جماعت كشیشان مبلغ((براي آنكھ این گونھ انجمنھا ادامھ یابند، 

این اسم از صومعھ سن الزاروس، كھ اكثر اوقات مركز فعالیتھاي آنان در پاریس . الزاریستھا موسومند
ما از آنجا كھ آقاي گوندي فرمانده كشتیھاي شراعي فرانسھ بود، ونسان در صدد ا. بود، گرفتھ شده است

و چون از دیدن سختیھا و ; برآمد كھ در میان محكوماني كھ در آن كشتیھا كار میكردند بھ تبلیغ بپردازد
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جدان بیماریھاي آنھا بھ وحشت افتاده بود، چند بیمارستان براي آنھا در پاریس و مارسي تشكیل داد و و
ھمچنین زنان متمول را بر آن داشت كھ در . فرانسویھا را براي رفتار بھتري با زندانیان بھ رقت درآورد

گذشتھ از این، مبلغ ھنگفتي براي تقسیم میان نیازمندان تھیھ كرد و، . بیمارستانھا مراسم مذھبي برپا دارند
ونسان . را تشكیل داد)) خواھران نیكوكار((، جمعیت ))خانمھاي نیكوكار((براي نظارت در آن و یاري بھ 

آنان اكنون بھ نوع بشر و كلیساي خود در ; نامیده شوند)) دختران نیكوكار((مایل بود كھ این خواھران 
  . بسیاري از نقاط جھان خدمت میكنند

ر ، كھ قیافھاي غیر جالب و جامھاي فقیرانھ داشت و شبیھ ربني پرچین و چروك و ریشدا))آقاي ونسان((
بود، در نتیجھ زحمات خود براي مستمندان و بیماران و جانیان، تقریبا ھمھ كساني را كھ با او آشنا بودند 

  . شیفتھ خود ساخت

ھایي براي  خانھ; ھایي بھ وجود آورد ھا، و مدرسھ بیمارستانھا، نوانخانھ; وي مبالغ زیادي تھیھ كرد
در ذكر . شیشان و اشخاص غیرروحاني ترتیب دادھایي براي ك و پناھگاه; پیرمردان و پیرزنان ساخت

و محاصره  ١۶۴٨١۶۵٣در جریان فروند، بھ سالھاي . نیكوكاریھاي او كتابھاي فراواني نوشتھ شدھاند
اما در اینجا اصول مذھبي بر صدقھ و . پاریس، ونسان در كار تغذیھ پانزده ھزار فقیر نظارت كرد

. كھ شرط دریافت غذا اظھار ایمان بھ مذھب كاتولیك است نیكوكاري غالب آمد، زیرا وي اعالم داشت
ھاي آن را تخفیف  ونسان در مبارزه بر ضد پور روایال شركت كرد، ولي كوشید كھ زجر و تعقیب راھبھ

پس از درگذشت او، نیمي از اھالي پاریس بر مرگش گریستند و، ھنگامي كھ كلیسا او را جزو قدیسین . دھد
  . ودي كردندشمرد، ھمگي اظھار خشن

بر اثر زحمات او و فرانسواي سالي، اقدامات خستگیناپذیر یسوعیھا، و خدمات پرشور عده بیشماري از 
زنان، مذھب كاتولیك در فرانسھ زمان لویي سیزدھم قدرت خود را بازیافت، و جمعي در راه آن فداكاري 

زنان تارك دنیا اصالح شدند، پور  ھاي تارك دنیا بھ انضباط سابق خود بازگشتند، دیرھاي كردند، فرقھ
رازوري طرفداران تازھاي یافت، و گروھي مجذوب مشاھده . روایال و قدیسان یانسني آن بھ كار پرداختند

پادشاه جوان، كھ ھمعصر با این شور و ھیجان بود، فرانسھ را رسما تحت حمایت مریم . مستقیم خدا شدند
) پادشاه(ھمھ اتباع با وفاي او ((میل و عالقھ او بھ این است كھ  عذرا نھاد، و در اعالمیھاي چنین نوشت كھ

ھاي شبگرد، مانند ھمكاران خود در قرون وسطي، ھر بامداد پاریسیھا را از  شحنھ.)) وارد بھشت شوند
  : خواب بیدار میكردند و آنان را وا میداشتند كھ براي مردگان دعا كنند و بگویند

  . شوید و بھ خاطر مردگان بھ درگاه خداوند دعا كنیداي مردمي كھ خفتھاید، بیدار 

، برخالف دینداري خود، در )مدیچي(ماري دو مدیسي . اما اختالف مذاھب ھمچنان بھ سختي ادامھ یافت
كمال وفاداري از فرمان نانت طرفداري میكرد، ولي نھ كاتولیكھا و نھ ھوگنوھا حاضر بھ قبول عقاید 

ه او، و روحانیان كاتولیك از دولت بھ سبب آزاد گذاشتن بدعتگذاران انتقاد پاپ، فرستاد. یكدیگر نبودند
كاتولیكھا، ھر جا اكثریت داشتند، از اجراي مراسم مذھبي پروتستانھا جلوگیري میكردند، كلیساھا . میكردند
ن پروتستان كودكان را بزور از پدران و مادرا. ھاي آنان را ویران میكردند، و حتي آنھا را میكشتند و خانھ

. بھ این بھانھ میگرفتند كھ والدینشان آنان را، علیرغم میل فرزندانشان، از كاتولیك شدن بازمیدارند
  . پروتستانھا نیز در ھرجا كھ اكثریت داشتند، تالفي بھ مثل میكردند

ت ھمچنین از دول. آنھا اجراي مراسم قداس را در دویست و پنجاه شھر تحت نفوذ خویش موقوف ساختند
ھا را مسخره  آنان این دستھ; خواستند كھ مانع دستھ راه انداختن كاتولیكھا در اراضي پروتستانھا شود

پروتستانھا را از شركت در مراسم غسل تعمید یا ; میكردند، بھ ھم میزدند، و گاھي بدانھا حملھ میبرند
راي مراسم مذھبي درباره پدران و ازدواج یا تدفین باز میداشتند، و كشیشان آنھا اعالم میكردند كھ از اج

شخص مشھوري، كھ از قیود . مادراني كھ فرزندانشان با كاتولیكھا ازدواج كنند، خودداري خواھند كرد
اگر چھ كاتولیكھا بھ ظاھر متعصبتر از پروتستانھا بودند، پروتستانھا : ((مذھبي رستھ بود، گفتھ است
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تان در جلوگیري از مخالفان و انتقادات با كشیشان كاتولیك كشیشان پروتس)). متعصبتر از كاتولیكھا شدند
ولي )) بھ شیطان سپردند((رقابت میكردند، ژرمي فریھ را، كھ اجتماعات كلیسایي را بھ سخره گرفتھ بود، 

كتابھاي آنان از لحاظ شدت انتقاد ((ھاي خود چنان بھ آیین كاتولیك تاختند كھ  او را نسوزاندند، و در نوشتھ
ھوگنوھا، كھ از الغاي احتمالي فرمان .)) نظیر داشتھ است، و مسلما تندتر از آنھا بھ وجود نخواھد آمدكمتر 

نانت بیم داشتند و از اتحاد فرانسھ با اسپانیا خشمگین بودند، در صدد برآمدند آن قسمت از فرانسھ را كھ 
وظ دارند، و از خود لشكر و تحت تسلط خود داشتند از لحاظ سیاسي مستقل كنند، از لحاظ نظامي محف

  . قوانیني داشتھ باشند

، از اینكھ موفق بھ یافتن كلیساي كاتولیكي نشد كھ در )١۶٢٠(وقتي كھ لویي سیزدھم از شھر پو دیدن كرد 
این پادشاه جوان با خشمي آمیختھ بھ وحشت بھ . آن مراسم عبادت را بھ جاي آورد دچار وحشت گشت

وي با نگراني . د نھ تنھا باعث اختالف افراد، بلكھ موجب تقسیم فرانسھ شودمذھبي مینگریست كھ ممكن بو
در جستجوي كسي در میان درباریان خود برآمد كھ اراده آھنیني داشتھ باشد و بتواند ھرج و مرج 
  . خطرناكي را كھ از عقاید و قواي مختلف بھ وجود آمده بود بھ صورت ملتي مقتدر و متحد درآورد

II -زدھم لویي سی  

. این پادشاه خود میدانست كھ سالمت جسماني و قوت عقالني الزم را براي مقابلھ با این دشواریھا ندارد
وي از پدري بھ وجود آمد كھ شاید بر اثر افراط در شھوتراني ضعیف شده بود، و از این رو از بیماري 

ھ، بھ علت ضعف، از ورزش لویي مدتي بود ك. ھا، و نقصي در سخن گفتن رنج میبرد سل، تورم روده
و از این رو آھنگ میساخت و مینواخت، نخود براي فروش پرورش میداد، كمپوت ; محروم شده بود

توارث و بیماري چھره و اندامي زیبا براي او باقي نگذاشت، زود . میساخت، و بھ آشپزھا كمك میكرد
ھ آویزان بود باعث میشد كھ دھانش الغر شده بود، بیني و سري بیش از حد بزرگ داشت، و لب زیرینش ك

و صورت دراز و چھره سربي رنگ او با لباسھاي بیجلوھاش، كھ آنھا را مخصوصا انتخاب ; باز بماند
وي از دست پزشكانش كمتر از دست طبیعت رنج نكشید، زیرا آنان ظرف یك سال . میكرد، تناسب داشت

قیھ كردند و دویست و دوازده گونھ دوا بھ حلق او چھل و ھفت بار او را حجامت و دویست و پانزده بار تن
لویي ھر وقت میتوانست، بھ ورزش و شكار میپرداخت، بھ لشگریان خود میپیوست، در ھواي . ریختند

  . آزاد میخفت، از غذاي ساده سربازان میخورد، و بدین ترتیب توانست زنده بماند

رده بود، از تحصیل تنفر داشت و ظاھرا ھرگز از آنجا كھ در كودكي از دست آموزگاران خود كتكھا خو
لویي ھر روز در ساعات شرعي بھ عبادت میپرداخت و اصول مذھبي را، . ھیچ كتابي جز دعا نمیخواند

كھ در آغاز جواني فرا گرفتھ بود، بدون چون و چرا قبول داشت، و ھمیشھ ھمراه جماعتي كھ نان مقدس را 
ھگاھي نیز اخالق او، كھ اساسا خوب بود، بر اثر تمایلي عصبي بھ گا. حمل میكردند تا آخر حركت میكرد

خجول و رازپوش و عبوس بود، و بھ دنیایي كھ او را دوست نداشتھ بود چندان . قساوت، خراب میشد
مادرش او را ناقص عقل میدانست، بھ او توجھ نمیكرد، و علنا از برادر جوانترش . عالقھاي نداشت

. خاطره پدر را گرامي میداشت. و نیز عكسالعمل نشان داد، از مادر متنفر بودا. گاستون حمایت میكرد
لویي سیزدھم از زنان متنفر بود و، پس از چندي كھ بھ زیبایي مادموازل دواتفور محجوبانھ نگریست، 

وي، كھ از لحاظ سیاسي با آن دتریش ازدواج كرده بود، با اكراه . عشق خود را متوجھ مردان جوان كرد
درباریان بھ . بستر او میرفت، و ھنگامي كھ این زن سقط جنین كرد، تا سیزده سال دیگر بھ او دست نزد بھ

سپس در سي و ھفت سالگي . ھاي دیگري داشت او توصیھ میكردند كھ معشوقھاي اختیار كند، ولي او سلیقھ
د، و آن دتریش حق شناس بھ تقاضاي فرانسویھا در مورد داشتن یك ولیعھد تن در داد و دوباره كوشش كر

اورلئان را آورد كھ /دو سال بعد نیز فیلیپ اول د) ١۶٣٨. (لویي چھاردھم را بھ جھانیان عرضھ داشت
  . مانند پدر بھ زیبایي مردان توجھ داشت
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در زماني كھ شانزده سال بیش نداشت، ناگھان از . لویي سیزدھم تا حدي داراي صفات پادشاھي بود
، و ھنگامي )١۶١٧(كونچیني خستھ شد، و نھاني دستور داد كھ او را بھ قتل برسانند  گستاخي و اختالسھاي

آلبر /و شخصي بھ نام شارل د; كھ ملكھ مادر علیھ قتل محبوب خود اعتراض كرد، او را بھ بلوا تبعید نمود
ن پادشاه، ای. را، كھ آن سیاست را توصیھ كرده بود، صدراعظم خود ساخت و بھ او لقب دوك دو لوین داد

بر اثر اصرار این دوك و پاپ پاولوس پنجم، دستور داد كھ ھوگنوھا ھمھ اموالي را كھ از كلیسا گرفتھ 
ھنگامي كھ اھالي بئارن این دستور را نادیده گرفتند، وي بھ آن ایالت رفت، مردم را بھ . بودند پس بدھند

خصي پدرش بود، تحت فرمان خود اطاعت خود واداشت، و بئارن و ناوار را، كھ روزگاري قلمرو ش
مجمع عمومي ھوگنوھا، كھ در محكمترین شھر  ١۶٢٠ولي در سال ; ھوگنوھا مقاومت آني نكردند. درآورد

آنھا یعني الروشل تشكیل جلسھ داده بود، در صدد برآمد كھ اموال مسترد شده را پس بگیرد، و اظھار 
تقسیم )) دایره((گذشتھ از این، فرانسھ را بھ ھشت . ساداشت كھ اموال مذكور بھ مردم تعلق دارد نھ بھ كلی

در . كرد، و براي ھر یك از آنھا مدیر عمده و شورایي گماشت تا بھ گردآوري مالیات و سرباز بپردازند
در آوریل . این وقت لویي اظھار داشت كھ فرانسھ نمیتواند وجود كشور دیگري را در كشور خود تحمل كند

ھاي  ندھي یك لشكر و سردارانش بھ فرماندھي سھ لشكر دیگر بر ضد قلعھخود وي بھ فرما ١۶٢١
  چند قلعھ . پروتستان وارد عمل شدند

بر . پروتستانھا تسلیم شدند، ولي مونتوبان، تحت رھبري ھانري دوك دو رو آن، با موفقیت مقاومت كرد
منعقد  ١۶٢٢اكتبر  ٩، كھ در عھدنامھ صلح. اثر بیكفایتي سرداران، جنگ مدت یك سال و نیم ادامھ یافت

شد، تشكیل انجمنھاي پروتستانھا را ممنوع ساخت، ولي مونتوبان و الروشل را در اختیار ھوگنوھا 
  . و ریشلیو زمام امور را بھ دست گرفت) ١۶٢١(طي این جنگھا بود كھ لوین درگذشت . گذاشت

III - كاردینال و ھوگنوھا   

. سد در آن روزھا جزو طبقھ اشراف بودن بھ این ھدف كمك میكردانسان چگونھ میتواند بھ اوج ترقي بر
مادر آرمان ژان دو پلسي دو ریشلیو دختر وكیلي در پارلمان پاریس بود، و پدرش سینیور دو ریشلیو 

خانواده قدیمي پواتو این حق را بھ دست آورده بود كھ انتصاب . رئیس كل خلوت ھانري چھارم بود
آرمان در بیست و یك سالگي بدین ترتیب توسط . ن بھ پادشاه توصیھ كندشخصي را جھت اسقفي لوسو

ریشلیو، كھ براي نیل بھ مقام اسقفي دو سال از حد معمول جوانتر بود، بھ رم ). ١۶٠۶(ھانري انتخاب شد 
شتافت، در مورد سن خود دروغ گفت، و در برابر پاپ پاولوس پنجم چنان نطق فصیح و غرایي بھ زبان 

ریشلیو، پس از انجام این كار دشوار، بھ دروغ . یراد كرد كھ پاپ آن مقام را بھ او تفویض نمودالتیني ا
این : ((پاپ نیز تقاضاي او را پذیرفت و گفت. خود اعتراف كرد، و از پاپ خواست كھ گناھش را بیامرزد

محلھاي )) نفقیرترین و كثیفتری((اسقف جوان محل خدمت خود را .)) جوان متقلب بزرگي خواھد شد
فرانسھ میدانست، ولي چون در خانواده او پولي یافت میشد، وي پس از مدت كوتاھي توانست ظروف نقره 

ریشلیو كار خود را سرسري نگرفت، بلكھ در كمال جدیت مشغول انجام دادن . و یك كالسكھ تھیھ كند
. ز ھر فرصتي استفاده كندوظایف خود شد، ضمنا وقت آن را یافت كھ از اشخاص متنفذ تملق بگوید و ا

، ریشلیو را انتخاب )١۶١۴(ھنگامي كھ روحانیان پواتو در صدد برآمدند نمایندھاي بھ اتاژنرو بفرستند 
در آن شورا قیافھ موقر، اندام بلند و ظریف، و استعداد نسبي قضایي او در درك صریح قضایا و . كردند

بھ وسیلھ این زن و . دیسي، را تحت تاثیر قرار دادتقدیم آن بھ وجھي موثر، ھمگان، مخصوصا ماري دوم
سال بعد، كونچیني كشتھ شد و ریشلیو مقام ). ١۶١۶(كونچیني بود كھ ریشلیو بھ وزارت كشور انتخاب شد 

خود را از دست داد، و پس از مدت كوتاھي در خدمت ملكھ مادر كھ بھ بلوا تبعید شده بود، بھ لوسون 
طئھ جھت فرار بود، ریشلیو بھ جرم شركت در آن بھ آوینیون تبعید شد چون ماري مشغول تو. بازگشت

اما حتي دشمنانش استعداد . در اینجا چنین بھ نظر میرسید كھ پیشھ سیاسي او بھ پایان رسیده است). ١۶١٨(
  او را تصدیق میكردند و وقتي كھ ماري دومدیسي در دل شب از پنجره قصر خود در بلوا بیرون آمد 
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و بھ گروھي از اشراف شورشي پیوست، دوك در لوین آن اسقف . كاردینال ریشیلیو: فیلیپ دو شامپني
جوان را بھ حضور خواند و او را مامور كرد كھ ملكھ را بھ پیش گرفتن راھي عاقالنھ و بازگشتن بھ نزد 

ھیھ كرد، و او را بھ وي در این كار توفیق یافت، لویي كاله كاردینالي را براي او ت. پادشاه وا دارد
پس از مدت كوتاھي برتري فكر و اراده ریشلیو آشكار شد، و در ماه اوت . عضویت شوراي دولتي درآورد

  . در سي و نھ سالگي بھ نخستوزیري رسید ١۶٢۴

پادشاه او را داراي ھوش واقعي و ھدف روشن میدید و میدانست كھ وي در تعقیب ھدفھا مصر است، براي 
ا وسایل مختلف بھ كار میبرد، و حال آنكھ خود فاقد این صفات بود، ولي ھوش آن را داشت رسیدن بھ آنھ

ریشلیو در . كھ راھنمایي كاردینال را در امر سھ گانھ مطیع ساختن ھوگنوھا، اشراف، و اسپانیا بپذیرد
اظھار نظر  قبول اینكھ بھ دیگران اجازه: ((خاطرات خود مطلبي بدین مضمون از راه قدرداني گفتھ است

لویي ھمیشھ با وزیر خود موافق نبود، .)) بدھند، جزو كوچكترین صفات پادشاھان بزرگ محسوب نمیشود
. گاھي او را سرزنش میكرد، ھمیشھ بھ وي حسد میبرد، و گاھگاھي نیز بھ فكر معزول كردن او میافتاد

پا برقرار میساخت و بیش از ولي چگونھ میتوانست مردي را عزل كند كھ قدرت او را در فرانسھ و ارو
وي اصول كلیسا را . سولي مالیات گردآوري میكرد روحیھ كاردینال ضمن معاملھ او با مذاھب آشكار شد

ولي توجھي بھ . بي چون و چرا پذیرفت و خرافاتي را كھ از چنان فكر نیرومندي بعید بود بدانھا افزود
گذشتھ از این، آزادیھاي كلیساي فرانسھ را در . ند نمیكردطرفداران پاپ كھ میگفتند پاپھا برتر از پادشاھان

قبال رم حفظ كرد، در امور غیرروحاني كلیسا را با ھمان جدیت انگلیسیھا بھ اطاعت دولت درآورد، و 
شخصي بھ نام پدر كوسن را، كھ بھ عنوان كشیش مخصوص پادشاه در سیاست دخالت كرده بود، از 

ھایي كھ بھ  عھدنامھ; ت كھ ھیچ مذھبي نباید مانع اجراي امور دولتي شودعقیده داش. فرانسھ بیرون راند
  . خاطر فرانسھ منعقد ساخت بدون توجھ بھ پروتستان یا كاتولیك بودن كشورھا بود
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این . ریشلیو اصول خود را در مورد ھوگنوھایي كھ در امور سیاسي دخالت میكردند بھ دقت بھ كار برد
، الروشل را بھ صورت شھري كامال مستقل تحت نظارت بازرگانان، ١۶٢٢فرقھ، با وجود صلح سال 

بازرگانان از طریق این بندر سوقالجیشي با دنیا روابط تجاري . وزیران، و سرداران درآورده بودند
. داشتند، و دریازنان از آنجا جھت كسب غنیمت یا ضبط كشتیھا، حتي كشتیھاي فرانسوي، حركت میكردند

لویي . ر بود كھ ھر دشمن فرانسھ در صورت موافقت ھوگنوھا میتوانست وارد كشور شوداز طریق این بند
وي قول داده بود كھ قلعھ لویي را، كھ ھمیشھ الروشل را تھدید . سیزدھم نیز عھدنامھ را نقض كرده بود

بالوه  ولي در عوض آن را مستحكم كرده و ناوگاني در بندرگاه مجاور موسوم بھ لو. میكرد، ویران سازد
، سینیور دو سوبیز، با فرماندھي یك دستھ از كشتیھاي )برادر ھانري(بنژامین دورو آن . گرد آورده بود

، ریشلیو )١۶٢۵(ھوگنوھا، ناوگان سلطنتي را تصرف كرد و آنان را با فتح و پیروزي بھ الروشل كشاند 
  . شھر مستحكم ھوگنوھا شتافتكشتیھاي دیگري ساخت، لشكري فراھم آورد، و ھمراه پادشاه بھ محاصره 

سوبیز، دیوك آو باكینگم را راضي كرده بود كھ ناوگاني مركب از صد و بیست كشتي جھت حفاظت آن 
ھاي شاھي در جزیره ره  كشتیھاي مزبور حركت كردند، ولي از شلیك توپھاي واقع در قلعھ. شھر بفرستد

در این ضمن، ریشلیو، كھ بھ ). ١۶٢٧(شتند چنان آسیب دیدند كھ در كمال شرمساري بھ انگلستان بازگ
ھاي خشكي را كھ بھ الروشل منتھي  جاي پادشاه بیمار خود رھبري لشكر را بھ عھده گرفتھ بود، تمام راه

از این رو بھ مھندسان و . میشدند، تصرف كرده بود و فقط میبایستي آن را از راه دریا محاصره كند
مصنوعي از سنگ و آجر بھ طول ھزار و پانصد و پنجاه متر در  سربازان خود دستور داد كھ لنگرگاھي

این امواج، كھ بھ ارتفاع دوازده پا . سراسر مدخل بندر بسازند و فقط دھانھاي براي حركت موجھا بگذارند
برمیخاستند و میافتادند، بھ اندازھاي نیرومند بودند كھ آن تعھد بھ نظر غیرقابل اجرا میآمد، و ھر روز 

پادشاه از این مبارزه، كھ بدون خونریزي ادامھ . سنگھایي كھ كار گذاشتھ بودند بھ دریا میریخت نیمي از
بسیاري از درباریان انتظار داشتند كھ وي ریشلیو را، بھ سبب . مییافت، خستھ شد و بھ پاریس رفت

ھ شد و كار ناتوانیش در حملھ براي گشودن شھر، معزول كند، ولي سرانجام آن لنگرگاه مصنوعي ساخت
فقط توانگران بودند كھ . نیمي از جمعیت الروشل از گرسنگي مردند. خود را طبق برنامھ آغاز كرد
ید یك گاو لیور براي خر ٢٠٠٠براي خرید یك گربھ و  لیور ۴۵آنان . میتوانستند كمي گوشت بخرند

ژان گیتون، شھردار الروشل، تھدید كرد كھ ھر كس سخن از تسلیم شدن بھ میان آورد، بھ زخم . میپرداختند
با وجود این، شھر، پس از سیزده ماه تحمل بیماري و قحطي، از راه یاس تسلیم . دشنھ او كشتھ خواھد شد

ازانش بھ عنوان خیرات نان توزیع ریشلیو سوار بر اسب بھ شھر درآمد و سرب). ١۶٢٨اكتبر  ٣٠(شد 
  . كردند

نیمي از فرانسویھا جدا خواستار نابودي كامل ھوگنوھا بودند و چون فرسوده شده بودند، كاري جز دعا 
ریشلیو آنان را با شرایط صلحي كھ در نظر كاتولیكھا بھ طور توھین آمیزي . كردن نمیتوانستند انجام دھند

ھا و دیوارھاي خود را از دست داد،  روشل استقالل خود و ھمچنین قلعھال. مالیم بود دچار شگفتي ساخت
ولي جان و مال اھالي آن محفوظ ماند، و بھ سربازان ھوگنویي كھ زنده مانده بودند اجازه داده شد كھ با 

سایر شھرھاي . اسلحھ خود عزیمت كنند، و اجراي آزادانھ مراسم جھت پروتستانھا و كاتولیكھا تضمین شد
قرار شد اموالي كھ پروتستانھا از . گنوھا پس از آنكھ تسلیم شدند، امتیازات مشابھي دریافت داشتندھو

كاتولیكھا بزور گرفتھ بودند بھ صاحبان اصلي مسترد شوند، ولي كشیشان ھوگنو، كھ بھ طور موقت آواره 
ن كاتولیك از پرداخت لیور از دولت كمك دریافت داشتند، و مانند روحانیا ٠٠٠,٢٠٠شده بودند، مبلغ 

فرمان ((طبق . ھمھ كساني كھ در شورش شركت كرده بودند بخشیده شدند. مالیات سرانھ معاف شدند
، جزئیات فرمان نانت ھانري چھارم تایید )١۶٢٩ژوئن  ٢٨(، كھ از طرف ریشلیو صادر شد ))رحمت

وجھ بھ مذھب، در اختیار گشت، مناصب نظامي اعم از بحري و بري، و ھمچنین مقامات اداري، بدون ت
اروپاییان از اینكھ میدیدند كاتولیكھاي فرانسھ بھ دنبال سرداران پروتستاني مانند تورن، . ھمگي قرار گرفت

: ریشلیو گفتھ است. شومبرگ، و ھانري دورو آن میافتند و بھ آنان احترام میگذارند سخت تعجب كردند
این .)) ع از آن نشد كھ بھ ھوگنوھا ھمھ گونھ خدمت بكنماز آن وقت بھ بعد اختالفات مذھبي ھرگز مان((

كاردینال بزرگ، با ھوش و فراستي كھ متاسفانھ لویي چھاردھم فاقد آن بود، مانند كولبر اھمیت اقتصادي 
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این فرقھ دست از شورش برداشتند و مساعي . عظیمي را كھ ھوگنوھا براي فرانسھ داشتند تصدیق كرد
  . قف تجارت و صنعت كردند و بیش از پیش بھ ترقیاتي نایل آمدندخود را در صلح و صفا و

IV-كاردینال و اشراف  

  . ریشلیو با تصمیم مشابھ و مالیمت كمتري علیھ اشراف، كھ مانع از وحدت فرانسھ بودند، قیام كرد

اشراف براي نظارت در حكومت مركزي در جنگھاي مذھبي . ملوكالطوایفي بھ ھیچ وجھ پایان نیافتھ بود
ھاي مستحكم، نیروھاي مسلح، دربارھاي خصوصي، و  اشراف بزرگ ھنوز قلعھ. شركت كرده بودند

اختیار  ھمچنین كشاورزان را در. قضات خود را حفظ كرده بودند، و با یكدیگر نیز بھ جنگ میپرداختند
خود داشتند و از بازرگاناني كھ از طریق قلمرو آنھا كاالھاي خود را حمل میكردند باجھایي میگرفتند كھ 

فرانسھ، كھ بھ سبب وجود ملوكالطوایفي و اختالف مذھبي تجزیھ شده بود، ھنوز . مانع از تجارت میشد
ركب از بارونھاي نیمھ مستقل وجود داراي ملتي نبود، زیرا در این كشور اجتماع ناپایدار و آشفتھاي م

بسیاري از . داشت كھ قادر بودند در ھر لحظھ اوضاع اقتصادي و صلح كشور را دچار ھرج و مرج كنند
ایاالت تحت تسلط دوكھا و بارونھایي بودند كھ حكومت را مادامالعمر از آن خود میدانستند، و آنان را بھ 

  . فرزندان خود انتقال میدادند

درمان عملي این ھرج و مرج ضعیف كننده متمركز كردن اختیار و ((ین میپنداشت كھ تنھا ریشلیو چن
میتوان تصور كرد كھ وي قادر بود، براي استقرار این وضع، تا حدي بھ . قدرت در دست پادشاه است

شھرداریھا خودمختاري دھد، ولي نمیتوانست كمونھاي قرون وسطایي را كھ متكي بر اصناف و اقتصاد 
تغییر بازار از صورت شھري بھ صورت ملي باعث خرابي اصناف و . حلي حمایت شده بودند احیا كندم

فقط براي كساني كھ  .داشتكمونھا شده بود، و این خود، بھ جاي قوانین محلي، احتیاج بھ قوانین مركزي 
در نظر . انتظار وضع امروزي را داشتند، استبداد پادشاه، مطابق میل ریشلیو، استبدادي ارتجاعي بود

تاریخ و در نظر اكثر فرانسویھا در قرن ھفدھم، استبداد پادشاه بھ منزلھ تحول آزادكنندھاي بود كھ ظلم و 
فرانسھ براي دموكراسي آماده . ردستم اشراف را از میان میبرد، و حكمروایي را بھ صورتي واحد درمیآو

نبود، زیرا بیشتر مردم آن از لحاظ خوراك و پوشاك در مضیقھ بودند، سواد نداشتند، در میان جھل و 
شھرھا در . خرافات دست و پا میزدند، و بر اثر داشتن اعتقادات جزمي حاضر بھ ارتكاب جنایت بودند

این عده، كھ در ھر قدم با . یا زیان خود میسنجیدنددست پیشھوراني بودند كھ قضایا را از لحاظ سود 
امتیازات اشراف مواجھ میشدند، حاضر نبودند كھ با اشراف كوچكتر، چنانكھ در انگلستان دیده شد، متحد 

فرانسھ نماینده مردم )) پارلمانھاي. ((شوند تا پارلماني بھ وجود بیاورند كھ جلو قدرت پادشاه را بگیرد
ھایي عالي بودند كھ بر اثر گذشت زمان بھ وجود آمده و  وانین نمیپرداختند، بلكھ دادگاهنبودند و بھ وضع ق

. ھاي محافظھكاري درآمدند آنھا توسط مردم انتخاب نمیشدند، و بھ صورت سنگرگاه; شده بودند)) متحجر((
ا تنھا مانع طبقات متوسط صنعتگران و كشاورزان از آن لحاظ با استبداد پادشاه موافق بودند كھ آن ر

  . استبداد اشراف میدانستند

، ریشلیو بھ نام پادشاه فرماني صادر كرد كھ تیشھ بھ ریشھ ملوكالطوایفي زد، بدین مضمون ١۶٢۶در سال 
در . ھا را جز در مرزھا ویران كنند، و در آینده منازل شخصي را مستحكم نسازند كھ فرمان داد ھمھ قلعھ

و ھنگامي ) برادر ارشدش در دوئل كشتھ شده بود(یتي بزرگ اعالم كرد ھمان سال دوئل را بھ عنوان جنا
كھ علیرغم این فرمان مونمورانسي بوتویل و كنت د شایل با یكدیگر دوئل كردند، وي ھر دو را بھ قتل 

است، ولي بھ پادشاه چنین میگفت كھ )) روحا ناراحت((ریشلیو اعتراف میكرد كھ از این جریان . رساند
اشراف در صدد انتقام .)) ر سر منسوخ كردن دوئل یا نقض فرمانھاي اعلیحضرت استموضوع ب((

  . برآمدند و بھ فكر افتادند كھ وزیر را از كار براندازند
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وي، كھ سابقا حامي ریشلیو بود، ھنگامي كھ او را مانع ; آنان ملكھ مادر را با عقیده خود موافق یافتند
، این زن بھ )١۶٣٠ژوئیھ (در ایامي كھ لویي بھ سختي بیمار بود . دسیاستھاي خویش دید، از او متنفر ش

اتفاق ملكھ تا اندازھاي موجبات تندرستي او را فراھم آورد و از وي خواست كھ بھ عنوان پاداش سر 
  . كاردینال را بھ او بدھد

در قصر شخصي خود در لوكزامبورگ، بھ تصور آنكھ ریشلیو در آن حوالي ) مدیچي(ماري دومدیسي 
نیست، این تقاضا را با اصرار پرشوري تكرار كرد، و میشل دوماریاك، مھردار سلطنتي، را كھ حاضر بھ 

اطاق شد و ملكھ  ریشلیو، كھ از راھرویي پنھاني آمده بود، سرزده وارد. جانشیني ریشلیو بود معرفي نمود
یا ریشلیو باید ) ملكھ مادر(این زن اعتراف كرد كھ بھ پادشاه گفتھ است یا او . مادر را در برابر خود یافت

درباریان بھ دور ماري حلقھ زدند و از . پادشاه سراسیمھ دور شد و بھ شكارگاه خود در ورساي رفت. برود
اما لویي كسي را بھ سراغ ریشلیو . بودند شادیھا كردند موفقیتي كھ نصیبش شده بود و انتظار آن را داشتھ

فرستاد، او را در مقام نخستوزیري ابقا كرد، نسبت بھ حمایت خود امیدوارش ساخت، و حكم دستگیري 
خشمگین و ) ١۶٣٠نوامبر  ١٠)) (روز ساده لوحھا((اشراف توطئھگر در نتیجھ آن . ماریاك را امضا كرد

اك از مرگ نجات یافت، برادر كوچكش را كھ مقام مارشالي داشت بعدا متھم بھ اگر چھ ماری. پریشان شدند
سپس لویي بھ مادر خود امر كرد كھ بھ قصر خود در ). ١۶٣٢(اختالس كردند و بیدرنگ بھ قتل رساندند 

، در بروكسل درباري از تبعیدیھا )١۶٣١(ولي او بھ فالندر گریخت . مولن برود و از سیاست كناره بگیرد
  . شكیل داد، ھمچنان در فكر عزل ریشلیو بود، و تا پایان عمر دیگر پادشاه را ندیدت

اورلئان، لشكري در لورن فراھم آورد و /و ملقب بھ دوك د)) موسیو((پسر دیگرش گاستون، معروف بھ 
دوك دو (چند تن از اعیان، از جملھ ھانري ). ١۶٣٢(علنا علیھ برادر سر بھ شورش برداشت 

ھزاران تن از طبقھ اشراف نیز . كھ مقتدرتر از دیگران بود، بھ او پیوستند) ي، حاكم النگدوكمونمورانس
در حوالي كاستلنوداري، مونمورانسي سي و ھفت سالھ با قوایي كھ ریشلیو علیھ . بھ شورشیان ملحق شدند

سربازان او و . ا درافتادوي آنقدر جنگید كھ بر اثر ھفده زخم از پ). اول سپتامبر(او فرستاده بود مواجھ شد 
لشكریان گاستون، كھ از لحاظ عنوان غني و از لحاظ انضباط فقیر بودند، بر اثر حملھ دشمن پراكنده شدند 

گاستون تسلیم شد و، در برابر عفوي كھ دریافت داشت، شریكان جرم خود را . و مونمورانسي گرفتار آمد
و پارمان مذكور ; مونمورانسي را بھ اتھام خیانت محاكمھ كندلویي بھ پارلمان تولوز دستور داد كھ . نام برد

این شخص، كھ آخرین فرد از دوكھاي مونمورانسي بود، بدون ترس یا . ھم حكم اعدام او را صادر كرد
من این فرمان عدل پادشاه را فرمان لطف خداوند : ((اظھار شكایت بھ استقبال مرگ شتافت و گفت

سھ از ریشلیو و پادشاه بھ سبب این سختگیري بیرحمانھ انتقاد كردند، ولي لویي بیشتر مردم فران.)) میدانم
ریشلیو از این اعدام دفاع كرد .)) من اگر احساسات اشخاص عادي را داشتم، پادشاه نبودم: ((در پاسخ گفت

ھیچ چیز بھ ((و گفت این عمل بھ عنوان اخطار الزمي بھ اشراف است تا بدانند كھ آنھا نیز تابع قانونند، و 
در راه تفوق ریشلیو دو .)) اندازه تنبیھ كساني كھ جنایت آنھا بھ بزرگي مقام آنھاست، قانون را حفظ نمیكند

وي، كھ از فقدان عواید ایالتي ناشي از فساد و )). پارلمانھا((یكي حكام و دیگري : مانع دیگر وجود داشت
بھ ھر ناحیھ فرستاد تا در )) ناظراني((گین بود، بیكفایتي حكام عالي قدر و قضات كوچك و بورژوا خشم

این ماموران شاھي بر كارمندان معمولي در ھر مقامي . امور مالي و قضایي و اجراي قوانین نظارت كنند
از این رو خودمختاري محلي رو بھ ضعف نھاد و كار مالیاتگیري باال گرفت و نتایج مفیدي . تفوق داشتند
ناظران، كھ تا حدي در زمان ھانري چھارم آغاز شده بود، بھ وسیلھ اشراف روش انتصاب . بھ دست آمد

در دوره فروند از میان رفت، بھ دست لویي چھاردھم تحكیم شد، توسط ناپلئون تغییراتي یافت، و بھ 
و از آن تاریخ بھ بعد بر قوانین ; ھاي عمده اداري كھ تحت نظارت مركز بود درآمد صورت یكي از جنبھ

  . حاكم شدفرانسھ 

پارلمان پاریس، در زمان سلطنت پادشاھان ضعیف فرصت را غنیمت شمرده بود تا از حدود تسجیل و 
ریشلیو حاضر نشد كھ رقیبي . تفسیر قوانین فراتر برود و خود را بھ صورت ھیئت مشورتي پادشاه درآورد

د كھ لویي رھبران پارلمان را بھ و شاید بر اثر تحریك و بیانات صریح او بو; در مقابل شوراي دولتي ببیند
شما از آن لحاظ مجلسي تشكیل دادھاید كھ میان استاد پطرس و استاد یوحنا : ((حضور خواند و بھ آنان گفت
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اگر بھ ھمین وضع ادامھ دھید، ناخنھاي شما را چنان خواھم چید كھ بھ كار خودتان تاسف . داوري كنید
حتي در . ایالتي نیز از آن پیروي كردند)) پارلمانھاي((و نھاد، و پارلمان پاریس سر بھ اطاعت ا.)) بخورید

تشكیل داد تا بھ قضایاي )) كمیسیونھاي فوقالعاده((وظایف دیرینھ آنھا وقفھ حاصل شد، زیرا ریشلیو 
  . فرانسھ بھ صورت دولتي پلیسي درآمد. مخصوص رسیدگي كنند

مكرر از طرف دولت )) ھاي سر بھ مھر نامھ((د، و جاسوسان كاردینال ھمھ جا حتي در سالنھا یافت میشدن
  . در این وقت ریشلیو در واقع پادشاه فرانسھ بود. صادر میشدند

V -ریشلیو در اوج قدرت  

ریشلیو با قدرتي كھ در دستش متمركز شده بود خدمات مھمي براي فرانسھ انجام داد، ولي كاري براي 
و مردم عادي را موجودات ; انست نھ مجموعي از افراد زندهمردم نكرد، وي فرانسھ را تنھا یك دولت مید

كاملي نمیپنداشت، و شاید مناسب میدید كھ چنین مردمي بھ خاطر كشور خود بمیرند، او حاضر بود كھ آنھا 
ریشلیو تا دل شب بھ امور . را براي جلوگیري از محاصره فرانسھ توسط خاندان ھاپسبورگ قرباني كند

وي فرصت آن را نداشت كھ . ي تقریبا ھمیشھ فكرش معطوف بھ سیاست خارجي بودول; دولتي میپرداخت
وضع اقتصادي را سر و صورتي بخشد، جز اینكھ كساني را كھ از پرداخت مالیات طفره میزدند پیدا 

در . را بھ پاریس میرسانید، و میكوشید چیزي از آنھا ضمن راه كم نشود)) اطالعات((میكرد، عایدات و 
  . اداره پست عمومي را بھ وجود آورد ١۶٢٧سال 

این اشخاص گاھي دو . كرده بودند)) مقاطعھ((مالیات ھنوز توسط تحصیلداراني جمعآوري میشد كھ آن را 
اشراف و روحانیان از پرداخت . برابر و گاھي سھ برابر مبلغي را كھ بھ دولت میدادند، از مردم میگرفتند

زیرك، وعده بسیاري از كارمندان، از تحصیلداران اجتناب میكردند یا  پیشھوران; مالیات عمده معاف بودند
قسمت . شھرھا مبلغ مختصري میپرداختند تا از مالیات سرانھ معاف شوند. دلشان را بھ دست میآوردند

ریشلیو براي آنكھ فرانسھ را بھ صورت مقتدرترین كشور . عمده مالیات بر دوش كشاورزان تحمیل میشد
وي مانند ھانري . ، آن قدر از كشاورزان مالیات گرفت كھ آنھا را دچار فقر و فاقھ كردمسیحي درآورد

  . چھارم ترجیح میداد كھ دشمنان را با پول و نھ با خون مغلوب كند

ھایي كھ وي بھ كمك آنان میجنگید شامل كمكھاي مالي بھ متفقین و رشوه بھ دشمنان  بسیاري از عھدنامھ
روزي . ي كھ از لحاظ پول در مضیقھ میافتاد، با ثروت خود بھ خزانھ مساعده میدادگاھگاھ. احتمالي بودند

ھا بھ انضمام خشكسالي، قحطي،  مالیات و بیگاري دولتي در راه. كیمیاگري را استخدام كرد تا طال بسازد
نان عدھاي از آ; طاعون، و دستبردھاي سربازان باعث شده بود كھ طبقھ كشاورزي تقریبا از بین برود

مادران قحطي زده كودكان خود را بھ قتل میرساندند و میخوردند ; افراد خانواده خود و سپس خود را كشتند
، طبق گزارشي كھ احتماال اغراقآمیز است، یك چھارم اھالي پاریس بھ گدایي ١۶٣۴در سال ). ١۶٣٩(

  . یرحمي سركوب میشدندفقیران گاھگاه و بھ طور پراكنده شورش میكردند، ولي با ب. اشتغال داشتند

پس از . حق جز با صداي توپ بھ گوش نمیرسید. ریشلیو مالیات را صرف تھیھ قواي بري و بحري میكرد
ھا را  نخست لنگرگاه. آنكھ منصب دریاساالري كل را خریداري كرد، امور آن را با كمال جدیت انجام داد

ساخت، ھشتاد و پنج كشتي بھ آب انداخت، تعمیر و مستحكم كرد، در بندرھا قورخانھ و مخازن آذوقھ 
. مدارسي جھت تربیت ناخدایان تاسیس كرد، و ھنگھایي براي خدمت در نیروي دریایي بھ وجود آورد

فقط ; سپس صد ھنگ پیاده و سیصد دستھ سواره تربیت كرد و انضباط را در ارتش برقرار ساخت
تجدید حیات یافتھ خویش در صدد مقابلھ با اوضاع وي با ارتش . نتوانست روسپیھا را از آنجا بیرون راند

آشفتھ خارجي ناشي از دوران نیابت سلطنت ماري دو مدیسي برآمد، بھ سیاست ھانري چھارم بازگشت، و 
ھمھ قواي خود را صرف یك ھدف یعني آزاد ساختن فرانسھ از حلقھ محاصره خاندان ھاپسبورگ در ھلند، 

  . اتریش، ایتالیا، و اسپانیا كرد
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گذشتھ ; در نظر ریشلیو این زن تسلیم دشمن شده بود; ماري دو مدیسي فرانسھ را با اسپانیا متفق كرده بود
از این، انگلیسیھا، ھلندیھا، و ھمچنین پروتستانھاي آلمان را، كھ توسط ھانري چھارم جزو دوستان فرانسھ 

ر بھ تشخیص موقعیت سوقالجیشي ریشلیو، با بصیرت سرداري كھ قاد. شده بودند، از خود رنجانده بود
ھاي والتلین، كھ اتریش را بھ متصرفات اسپانیا در ایتالیا مربوط میساختند كلید  است، دریافتھ بود كھ گردنھ

مدت . قدرت اسپانیا و امپراطوریند، زیرا ھر دو آنان میتوانند از طریق آنھا مھمات و سرباز مبادلھ كنند
اگر چھ جنگھاي او علیھ ھوگنوھا و اشراف باعث . ھا را بھ دست آورد نھدوازده سال رنج كشید تا این گرد

انصراف و شكست او شدند، بر اثر دیپلماسي خود، توانست بیش از آنچھ در جنگ از دست داده بود 
ریشلیو شخصي بھ نام فرانسوا لوكلر دو ترامبلھ را، كھ پس از درآمدن بھ فرقھ كاپوسنھا بھ نام . بازیاید

ور شده بود، بھ خدمت خود گماشت و او را بھ ماموریتھاي دشوار سیاسي فرستاد، و او ھم ژوزف مشھ
فرانسویھا این راھب خاكستري قبا را در مقابل ریشلیو سرخ قبا كھ بھ ; وظایف خود را با مھارت انجام داد

  . نامیدند)) عالیجناب خاكستري((معروف شده بود، )) عالیجناب قرمز((

بھ جھانیان ثابت كند كھ عصر اسپانیا گذشتھ و عصر فرانسھ ((و بود كھ كاردینال قول داد بر اثر مساعدت ا
بھ نظر میرسید كشمكش مھمي كھ در آلمان جریان داشت بھ تسلط كامل  ١۶٢٩در سال .)) آغاز شده است

در . غییر دادریشلیو این وضع را با پول ت. امپراطور كاتولیك و ھاپسبورگ بر امیران پروتستان خاتمھ یابد
، قرار شد پادشاه نیرومند سوئد ساالنھ با دریافت )١۶٣١(نتیجھ قراردادي كھ با گوستاووس آدولفوس بست 

طرفداران پاپ . لیور از طرف فرانسھ بھ آلمان حملھ كند و ایاالت پروتستان را نجات بخشد ٠٠٠,٠٠٠,١
گفت كھ بیطرفي بھ منزلھ خیانت بھ فرانسھ  در فرانسھ ریشلیو را خائن بھ مذھب نامیدند، ولي او در پاسخ

و بیشتر امیران آلماني ) ١۶٣٢(ھنگامي كھ گوستاووس آدولفوس در نبرد پرافتخار لوتسن كشتھ شد . است
وي تعداد سربازان فرانسھ را از دوازده . سر بھ اطاعت امپراطور نھادند، ریشلیو عمال وارد جنگ شد

بھ مردم كاتولونیا، كھ علیھ ; افزایش داد ١۶٣٨ه ھزار نفر در سال بھ صد و پنجا ١۶٢١ھزار نفر در سال 
سیاست او باعث شد كھ فرانسھ بر تریر، كوبلنتس مانھایم، . اسپانیا سر بھ شورش برداشتھ بودند، كمك كرد

و از طریق ساووا بھ میالن كھ مركز قدرت اسپانیا در شمال ; بر قواي لورن چیره آید; و بال مسلط شود
  . یا بود، دست یابدایتال

قواي نیرومندي  ١۶٣۶در ژوئیھ و اوت . سپس عقربھ اقبال برگشت و ھمھ این پیروزیھا بیمعني شدند
و كوربي را ) آخن(مركب از سربازان اسپانیایي و امپراطوري از ھلند وارد فرانسھ شد، اكسال شاپل 

. خرم سوم و اواز را ویران كردھاي سرسبز و  گرفت، بھ سوي آمین پیش رفت، و نواحي واقع در دره
ملكھ مادر . راه پاریس براي دشمن باز و بدون معارض ماند; لشكرھاي ریشلیو در نقطھاي دور دست بودند

در بروكسل، ملكھ در سن ژرمن، و حزب موافق اسپانیاي او در فرانسھ شاد شدند و، در انتظار روز 
ھا بھ حركت درآمدند  در پاریس عوام در كوچھ. كردندسقوط ریشلیو، كھ بھ آن امیدوار بودند، روزشماري 

ولي وقتي كھ ریشلیو سوار بر اسبي باشكوه و با قیافھاي ظاھرا آرام بھ میان آنان . و خواستار اعدام او شدند
رفت، ھیچ كس جرات نكرد بھ او دستي بزند، و بسیاري از آنان از خدا خواستند بھ او یاري كند تا فرانسھ 

وي مدتي دراز مردم پاریس : سپس نھ تنھا شجاعت او بلكھ دوراندیشي و جدیتش آشكار شد. را نجات دھد
در این ھنگام ; را بھ صورت افراد ذخیره جنگجو درآورده و مھمات و موادي جھت آنان ذخیره كرده بود

صناف، پارلمان پاریس، ا. چنان شور تازھاي در مردم بھ وجود آورد كھ ھمگي دعوت او را اجابت كردند
ظرف چند روز لشكر تازھاي بھ راه افتاد و كوربي را در . ھا پولھایي را در اختیارش نھادند و اتحادیھ

ولي ریشلیو . اورلئان، كھ فرماندھي قوا را بھ عھده داشت، طفره میرفت/گاستون د. محاصره گرفت
مبر كوربي فتح شد و نوا ١۴در . سررسید، زمام امور را بھ دست گرفت، و فرمان حملھ را صادر كرد

  . قواي ھاپسبورگ بھ سوي ھلند عقب نشست

برنھارد ساكس وایماري، در راس لشكري كھ مخارج آن توسط ریشلیو تامین شده بود، الزاس  ١۶٣٨در 
الزاس ولوترینگن بھ صورت آلزاس . سال بعد در حال احتضار این شھر را بھ فرانسھ واگذاشت. را گرفت

دو سال بعد قوایي، تحت فرمان پادشاه و . آراس فتح شد ١۶۴٠در سال . ي شدندلورن درآمدند و فرانسو
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در این وقت بھ نظر میرسید كھ . كاردینال، پرپینیان را گرفت و ایالت مجاور روسیون از اسپانیا جدا شد
  . ریشلیو ھمھ جا موجد فتح و پیروزي است

ي اعیان، كھ خواھان دسیسھ و توطئھ بودند، براي اشراف آشتیناپذیر، طرفداران اسپانیا در دربار، و خانمھا
ماركي افیا، كھ مدتي دراز در جنگ و  ١۶٣٢در سال . آخرین بار كوشیدند وزیر را از كار براندازند

سیاست بھ كاردینال خدمت كرده بود، درگذشت و زني بیوه و كودك دوازده سالھاي بھ نام ھانري دو 
ریشلیو آن كودك را تحت حمایت خود گرفت و او را بھ پادشاه . ادكوئفیھ، ماركي دوسن مار، بھ جاي نھ

شاید ھم میخواست كھ پادشاه را با این بازیچھ از فكر مادموازل دو اتفور، كھ جزو ; معرفي كرد
  . توطئھكنندگان بود، منصرف كند

است اصطبل پادشاه چنان از زیبایي، ھوش، و گستاخي كودك مشعوف شد كھ او را بھ ری. ھمینطور ھم شد
ولي سن مار پس از آنكھ بھ بیست و . شاھي گماشت، و از او خواھش كرد كھ در بستر سلطنتي با او بخوابد

و از ماري دو گونزاگ، ملكھ آینده ; یك سالگي رسید، بھ روسپي زیبایي بھ نام ماریون دلورم دل باخت
جوان، كھ برا اثر عقبنشینیھاي . لھستان كھ در این وقت زیباترین دشمن كاردینال بود، تمجید كرد

سوقالجیشي او بھ ھیجان آمده بود، شاید بر اثر تلقین او بود كھ از لویي مصرا درخواست كرد كھ جزو 
ھنگامي كھ ریشلیو با این پیشنھادھا مخالفت كرد، . شوراي سلطنتي شود و مقامي در ارتش بھ دست آورد

ولي چون پادشاه تقاضاي او را نپذیرفت، وي بھ . كندسن مار از پادشاه خواست كھ آن وزیر را معزول 
توطئھكنندگان . اورلئان و دوك دوبویون و دیگران پیوست تا سدان را بھ قواي اسپانیا تسلیم كنند/گاستون د

و گاستون تعھد كرد كھ ; با یكدیگر قرار گذاشتند كھ با حمایت این قوا وارد پاریس شوند و پادشاه را بگیرند
ژاك اوگوست دوتو، دوست سن مار، از ملكھ . كاردینال را ضمن حركت بھ پرپینیان فراھم كندزمینھ قتل 

ولي آن دتریش، كھ منتظر مرگ نابھنگام لویي بود و میخواست با . تقاضا كرد كھ با آنان ھمكاري كند
ن وانمود كرد كاردینال چنی. نیابت سلطنت زمام امور را بھ دست گیرد، ریشلیو را از آن توطئھ آگاه ساخت

گاستون آن را باور كرد و طبق معمول نام شركاي . كھ نسخھاي از موافقتنامھ با اسپانیا را در دست دارد
سن مار، دوتو، و بویون دستگیر شدند، بویون، بھ پاداش بخشوده شدن، اعتراف . خود را بر زبان آورد
لیون محاكمھ و بھ اتفاق آرا محكوم شدند و با آن دو جوان دیگر بھ وسیلھ دادگاھي در . گاستون را تایید كرد

  . مرگ صبورانھ بھ خیانت خویش شكوھي بخشیدند

ریشلیو را، كھ سخت بیمار بود، در تخت رواني . سپس پادشاه براي حفظ قدرت خود بھ پاریس شتافت
فریادكنان نھادند و از سرتاسر فرانسھ گذراندند، و او در حالي كھ بر اثر پیروزیھاي خود جان میداد، 

  . خواستار صلح بود

VI- مرگ كاردینال  

این كاردینالي كھ نمیتوان بروي بھ سھولت نام مسیحي نھاد، و این مرد بزرگ كھ احساس میكرد نمیتواند 
خوب باشد، چھ نوع آدمي بود فیلیپ دوشامپني در یكي از مشھورترین تابلوھاي خود، كھ در موزه لوور 

قامت بلندش با لباسي كھ بر تن دارد از ابتذال رھایي جستھ، و : اختھ استمضبوط است، او را جاویدان س
ھیبت او بھ طرزي است كھ گویي در دادگاه از ; قبا و كاله سرخ او بھ وي نوعي قدرت ارزاني داشتھ است

خود دفاع میكند، اشرافي بودن خود را با سیمایي مشخص و دستھایي ظریف اعالم میدارد، و با چشمان 
ولي بر اثر سالھا زحمت رنگ پریده، و در نتیجھ آگاھي بر گذشت ; خود دشمنان را بھ مبارزه میطلبدنافذ 

  . در اینجا دنیوي بودن قدرت را آمیختھ با اخالص در راه خدمت میبینیم. روزگار بیرحم، افسرده است

وي حرفھ سیاسي . ریشلیو براي آنكھ نگذارد معایب جلو مقاصدش را بگیرند، مجبور بود نیرومند باشد
خود را در دربار با فروتني آغاز كرد تا مورد توجھ قرار گیرد، و بعد براي تالفي آن چنان مغرور شد كھ 

روزي كھ ملكھ بھ دیدن او رفت، وي از جاي خود برنخاست، و این . تنھا یك نفر را باالتر از خود میدانست
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ریشلیو، مانند اكثر ما بھ ظاھر خود میبالید، بھ . عمل نوعي بیادبي بود كھ فقط بھ پادشاه اختصاص داشت
از آنجا كھ بھ كورني . عنوان و لقب عالقھمند بود، از انتقاد ناراحت میشد، و بھ محبوبیت توجھ داشت

حسادت میورزید، مایل بود كھ ھم بھ عنوان درامنویس و ھم شاعر مشھور شود و، ھمان گونھ كھ از 
مانند وولزي، پیروي از مسیح را با توجھ احتیاطآمیزي بھ . نوشتخاطراتش پیداست، نثري عالي می

اگر چھ رشوه نمیپذیرفت و حقوق نمیگرفت، عواید بسیاري از كلیساھا را بھ . گردآوري ثروت توام میكرد
باز مانند . خود اختصاص میداد، و اظھار میداشت كھ آنھا را براي پیشرفت سیاستھاي خود الزم دارد

از . ان مجلل و با شكوه ساخت كھ پیش از مرگ صالح دید آن را بھ ولیعھد تقدیم كندوولزي، قصري چن
میتوان حدس زد كھ آن قصر . درآمد) سلطنتي(این رو بود كھ قصر كاردینال بھ صورت قصر روایال 

بیشتر براي جادادن كارمندان و نمایش سیاستمدارانھ ساختھ شد تا براي ولخرجي خصوصي، ریشلیو 
وي نیمي از ثروت خود . د، بھ نزدیكان خود پول بسیار میداد، و گاھي از خزانھ دولت میبخشیدخسیس نبو

در مواردي خرج كند كھ بھ سبب تشریفات ((را براي پادشاه بھ ارث نھاد و بھ او توصیھ كرد كھ آن را 
نظر او براي  آنچھ بھ منزلھ بیرحمي و قساوت او محسوب میشود، در.)) مالي درنگ در آنھا جایز نباشد

این موضوع را بدیھي میدانست كھ افراد و مسلما كشورھا را نمیتواند با مھرباني : حكمفرمایي الزم بود
فرانسھ را دوست میداشت، ولي بھ فرانسویھا . اداره كند، و مجبور بود كھ آنھا را با خشونت بترساند

ر را با دعا نمیتوان اداره كرد، و مانند مانند كوزیمو د مدیچي معتقد بود بھ اینكھ كشو. توجھي نمیكرد
ماكیاولي چنین میپنداشت كھ اصول اخالقي مسیح را ضمن حكومت بر ملت و نگاھداري آن نمیتوان بھ 

فرد مسیحي نمیتواند خیلي زود اھانتي را ببخشد، ھمچنین : ((ریشلیو نوشتھ است. درستي رعایت كرد
  . ... مفرمایان نمیتوانند آن را خیلي زود ببخشندھنگامي كھ جنایتي علیھ كشور روي میدھد، حك

زیرا تنبیھ یك مقصر مانع میشود كھ ھزاران (، كھ بھ صورت ترحم درمیآید [سختگیري]بدون این سیاست 
اصول اخالقي در برابر ((ریشلیو بود كھ میگفت .)) ، دولتھا نمیتوانند پایدار بمانند)نفر آن را فراموش كنند
وي ظاھرا یكي بودن سیاستھاي خود را با نیازمندیھاي فرانسھ ھرگز مورد .)) نداردسیاست دولت ارزشي 

  . از این رو بود كھ دشمنان خود را، مثل دشمنان پادشاه، تنبیھ میكرد; تردید قرار نداد

ریشلیو در درون قصر و در جبھھ دیپلماتیك خود انساني واقعي بود، بھ دوستي اشتیاق داشت، و خود را در 
ھاي بیاساس تالمان چنین آمده است كھ ریشلیو میكوشید ماري  در قصھ. قام عالي تنھا میدانستآن م

ھاي  افسانھ. ولي این موضوع بسیار بعید بھ نظر میرسد. دومدیسي را بھ صورت معشوقھ خود درآورد
در ھر ; استدیگري درباره عشقبازیھاي پنھاني، و حتي در باره روابط ریشلیو با نینون دو النكلو شایع 

حال، اگر این سیاستمدار ناراحتي خود را بر اثر معاشرت با زنان تسكین میداد، كاري برخالف رسوم آن 
تنھا چیزي كھ بھ صراحت درباره احساسات او میدانیم این است كھ بھ یكي از خویشان خود بھ . زمان نبود

تاھي پس از ازدواج بیوه شده بود، این زن، كھ مدت كو. نام ماري مادلن دوكومبالھ سخت عالقھ داشت
. میخواست وارد دیر زنان تارك دنیا شود، ولي ریشلیو پاپ را بر آن داشت كھ او را از این كار منع كند

سپس او را جھت اداره خانھ خود نگاه داشت و در او اخالصي یافت كھ نظیر آن را در ھیچ عشقي ندیده 
ریشلیو با او در كمال . میكرد و موي سر خود را پوشیده میداشت ھا را بر تن ماري مادلن جامھ راھبھ. بود

ادب رفتار میكرد، ولي ملكھ و ملكھ مادر حاضر نشدند كھ در مورد روابط او با این زن تردیدي بھ خود 
نھ مرد و نھ زن ((ریشلیو . راه دھند، و آتش شایعات را دامن زدند، و این قضیھ كاردینال را ناراحتتر كرد

  . وست نمیداشت، و ھر دو از او انتقام گرفتندد)) را

آنچھ ریشلیو بیش از صفات دیگر داشت اراده بود، در سراسر تاریخ كمتر دیده شده كھ اشخاصي مانند او 
قوانین حركت ھم تا آن اندازه . تا آن اندازه داراي یك ھدف و تا آن اندازه در تعقیب آن ثابت قدم بوده باشند

  . ثابت نبودند

شدیدي نسبت بھ انجام دادن وظایف خویش داشت، زحمات توان فرسایي كھ طي سالھا كشید، و  توجھ
ریشلیو آن زحمات را وقف كساني كرد . شبھایي كھ در بیخوابي گذرانید، موجب تمجید و ستایش ما ھستند
حد معمول  در وجود او شجاعتي بیش از. كھ میتوانستند تحت توجھات دایمي وي آسوده و بیدغدغھ بخوابند
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وجود داشت، زیرا میتوانست در برابر اشراف نیرومند و زنان توطئھگر پایداري كند و جلوي آنھا را 
ھاي مكرري كھ علیھ او صورت میگرفت، بدون ھیچ واھمھاي، شر آنھا را از  بگیرد، و در میان دسیسھ

  . وي بارھا جان خود را بر سر سیاستھایش بھ خطر انداخت. سر خود كم كند

ریشلیو بھ ندرت سالم بود، و از آنجا كھ بر اثر وجود مردابھاي پواتو مبتال بھ تب شده بود، بیشتر اوقات از 
شاید دستگاه عصبي او بھ طور موروثي ضعیف یا ذاتا . سردردي كھ روزھا طول میكشید رنج میبرد

، و در دربار شایعھاي یكي از خواھرانش ناقص عقل، و یكي از برادرانش مدتي دیوانھ بود. معیوب بود
از بواسیر، . بدین معني وجود دشت كھ خود كاردینال دچار حمالت صرع و خیاالت جنونآمیز میشود

جوش، و نوعي بیماري كیسھ صفرا رنج میبرد و، ھمچنان كھ در مورد ناپلئون پیش آمد، گاه گاه براثر بند 
ھایش چند بار وي را بھ خیال بازنشستگي بیماری. آمدن ادرارش بحرانھاي سیاسي زندگي او تشدید میشد

  . انداخت، ولي چون بنده اراده خود بود، دوباره پایداري كرد و بھ مبارزه ادامھ داد

ھایي كھ ضمن مطالعھ پدید میآید آشنا نشدھایم،  تا زماني كھ كامال بھ اخالق وي پي نبردھایم و با جنبھ
در : یشرو مذھبي بود، و معلوماتي وسیع و دقیق داشتوي پ. نمیتوانیم درباره او منصفانھ داوري كنیم

موسیقي خبره بود، اشیاي ھنري را در كمال بصیرت گرد میآورد، درام و شعر را شدیدا دوست داشت، و 
اما در تاریخ، بھ طرزي شایستھ، بھ عنوان مردي . ھمچنین آكادمي فرانسھ را بنیان نھاد. بھ ادبا كمك میكرد

این تسلط از جنگھاي مذھبي ناشي شده بود، و . نسھ را از تسلط اسپانیا نجات دادشناختھ میشود كھ فرا
ریشلیو آنچھ . اسپانیا، با كمك اتحادیھ مقدس، فرانسھ را بھ صورت مزدور و تقریبا تابع خود درآورده بود

ھ عمل را كھ فرانسواي اول و ھانري چھارم در فكر آن بودند، و موفق بھ انجام دانش نشدند، بھ مرحل
در . ھاي ھاپسبورگ در پیرامون فرانسھ را در ھم شكست درآورد بدین معني كھ حلقھ محاصره خانواده

صفحات بعد بھ تفصیل از سیاست سوقالجیشي و ماالندیشي او كھ سرنوشت جنگ سي سالھ را معین كرد، 
بھ بستن عھدنامھ مفید  آلمان پروتستان را بھ عنوان متفق فرانسھ كاتولیك نجات داد، و مازارن را موفق

اما فرانسھ را بھ بھاي ایجاد دیكتاتوري و مستبد ساختن پادشاھان . وستفالي كرد سخن بھ میان خواھیم آورد
اگر بگوییم كھ نخستین وظیفھ یك . آن، كھ بعدا باعث انقالب كبیر فرانسھ شد، متحد و نیرومند ساخت

كاردینال . یشلیو در این زمینھ تقریبا كاري انجام ندادسیاستمدار آن است كھ مردم را شاد و آزاد كند، ر
مفتضحترین و خطرناكترین ((دورتس، كھ داوري زیرك ولي غیرمنصف بود، او را محكوم ساخت كھ 

ریشلیو میتوانست .)) استبدادي را كھ شاید در برده كردن ھیچ كشوري سابقھ نداشتھ بھ وجود آورده است
ر باید سعادت و آزادي نسلھاي آینده و نسل معاصر خود را نیز در نظر در پاسخ او بگوید كھ سیاستمدا

بگیرد، و باید كشور خود را بھ اندازھاي نیرومند كند كھ آن را از حملھ یا تسلط بیگانگان محفوظ بدارد، و 
اولیوارس، رقیب . براي این مقصود بھ خوبي میتواند نسل حاضر را بھ خاطر نسلھاي آینده فدا كند

طي ھزار سال اخیر وجود ((میدانست كھ )) نیرومندترین وزیري((یایي ریشلیو، در این مورد او را اسپان
  . مینامید)) قابلترین سیاستمدار عصر خود و شاید ھر عصر دیگري((و چستر فیلد او را )) داشتھ است

از . حیات داشت بازگشت او از پیروزي نھایي خود در روسیون بھ منزلھ تشییع جنازه مردي بود كھ ھنوز
در لیون مدتي باقي ماند تا سن مار و دوتو . تاراسكون تا لیون با قایق بر روي رودخانھ رن حركت كرد

سپس در حالي كھ از بواسیر رنج میبرد، بر تخت رواني نشست كھ توسط بیست و . محاكمھ و اعدام شدند
ستري براي آن مرد محتضر و صندلي و چھار تن از نگاھبانانش حمل میشد و بھ اندازھاي وسیع بود كھ ب

گذشتھ از این، یك نفر منشي نیز براي نوشتن دستورھاي او جھت لشكریان یا ; میزي در آن جا میگرفت
مدت شش ھفتھ آن سفر غمانگیز ادامھ داشت، و مردم . تحریر پیغامھاي سیاسي در آن تخت روان مینشست
نداشتند، ولي از او میترسیدند و احترامش میگذاشتند و  در طول راه جمع شده بودند تا مردي را كھ دوست

  . بھ منزلھ تجسم كلیسا و دولت و جانشین خدا و پادشاھش میدانستند ببینند

ریشلیو پس از آنكھ بھ پاریس رسید، بدون آنكھ از جاي خود پایین بیاید، یكسره بھ قصر رفت و سپس 
لویي كنار بستر او آمد، از او . ي مورد قبول واقع نشداستعفانامھ خود را بھ حضور پادشاه فرستاد، و ول

كشیش . پرستاري كرد، بدو غذا داد، و در شگفت بود كھ اگر این سلطنت مجسم پایان یافت، چھ بكند
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مخصوص كاردینال، كھ آخرین مراسم مذھبي را درباره او بھ جاي میآورد، از وي پرسید كھ آیا دشمنان 
ریشلیو . یشلیو در پاسخ گفت كھ ھیچ دشمني جز دشمن فرانسھ نداشتھ استر; خود را بخشیده است یا نھ

پادشاه . در پنجاه و ھفت سالگي درگذشت ١۶۴٢پس از آنكھ یك روز در اغما گذراند، در چھارم دسامبر 
فرمان داد كھ سوگواري رسمي او یك ھفتھ ادامھ یابد، و مدت یك روز و نیم عده زیادي تماشاگر از كنار 

اما در بسیاري از ایاالت مردم، بھ شكرانھ آنكھ كاردینال آھنین درگذشتھ بود، . راعظم گذشتندجسد صد
  . آتشھایي روشن كردند

تعیین كرده و پادشاه نیز این پیشنھاد را پذیرفتھ  مازارینيوي ! ریشلیو باز تا مدتي در فرانسھ حكومت راند
ریشلیو، در ده جلد خاطراتي كھ از خود بھ جاي نھاده است، از امور كشوري چنان سخن گفتھ است . بود

بھ لویي )) وصیت نامھاي سیاسي((او در سالھاي آخر عمر . كھ گویي ھمگي را پادشاه انجام داده است
در . د كھ این وصیت نامھ پس از مرگش جھت اداره مملكت مفید خواھد بودتقدیم كرده و در آن نوشتھ بو

میان مطالب بیمزه آن، قواعد دقیق و پرمغزي نیز، كھ بھ سبك نثر آن زمان نوشتھ شده و درباره اصول 
ریشلیو بھ پادشاه توصیھ میكند كھ چون اعلیحضرت طبیعتا براي جنگ ساختھ . حكومت است، دیده میشود

بھ عقیده او آشتي با ده دوازده دشمن مفیدتر و افتخارآمیزتر از شكست . باید از آن اجتناب ورزد نشده است،
گذشتھ از این، محرمانھ چنین میگوید كھ فرانسویھا براي جنگیدن ساختھ نشدھاند، در . دادن یك دشمن است

; منتظر موقع مناسب باشندآغاز سراپا شور و دالوري ھستند، ولي شكیبایي و خونسردي الزم را ندارند كھ 
.)) عالقھ خود را از دست میدھند و بھ اندازھاي نرم میشوند كھ از زنان كمتر میشوند((با گذشت روزگار 

پادشاھان باید مانند سرداران شجاعتي مردانھ داشتھ باشند و بتوانند در برابر احساسات خود پایداري كنند و 
دھند، زیرا زنان، بھ جاي پیروي از عقل خود، از حاالت و ھیچ زني را اجازه دخالت در امر حكومت ن

  . احساساتشان فرمانبرداري میكنند

ھرگز زني عالم را ندیدھام كھ از : ((گذشتھ از این، ریشلیو عقل و ھوش را زیبنده زنان نمیداند و میگوید
رازداري روح ((و معتقد است كھ زنان قادر بھ حفظ اسرار نیستند و )). علم خود آسیب ندیده باشد

و مواظب )) سیاستمدار محتاط كسي است كھ كم سخن میگوید و زیاد گوش میدھد((و )) سیاستمداري است
است كھ مبادا با سخن سرسري كسي را بیازارد، ھرگز از كسي بد نمیگوید، مگر آنكھ منافع دولت ایجاب 

كشورھا مخصوصا كشور خود بھ دست اطالعي كلي درباره تاریخ و قانون اساسي ھمھ ((پادشاه باید . كند
مردان : ((سپس خواھش میكند كھ درباره وزارت و اخالق او مطالعھاي بھ عمل آورند، و میگوید.)) آورد

بزرگي كھ بھ اداره كشورھا منصوب میشوند مانند كساني ھستند كھ بھ شكنجھ محكوم شدھاند، فقط با این 
یبینند، و آن عده پاداش شایستگي خود را بھ دست اختالف كھ این اشخاص مجازات جرایم خود را م

مردم از این دوره كوتاه سلطنت لویي با نیكي یاد . پادشاه فقط پنج ماه بعد از او زنده ماند.)) میآورند
میكردند، زیرا او زندانیان سیاسي را رھا ساخت، و بھ تبعید شدگان اجازه بازگشت داد، و بھ فرانسھ مھلت 

وي شكایت میكرد كھ بر اثر مخالفت كاردینال نتوانستھ است طبق میل . راحتي بكشدبخشید كھ نفسي بھ 
لویي بقایاي جسد او را از كولوني . مادرش چند ماھي پیش از مرگ ریشلیو درگذشتھ بود. خود رفتار كند

باز آورد، با شكوه و جالل مخصوصي بھ خاك سپرد، و در آخرین دقایق عمر خود چندین بار آرزو كرد 
  . كھ خدا و مردم خشونت او را نسبت بھ مادرش ببخشند

. لویي، اگر چھ مرگ خود را نزدیك میدید، از مشاھده قوت و زیبایي كودك چھار سالھ خود شاد میشد
پادشاه لبخندي .)) لویي چھاردھم: ((كودك جواب داد)) اسم تو چیست: ((روزي از راه شوخي از او پرسید

آنگاه بھ درباریان دستور داد نیابت سلطنت ملكھ را تا زمان بلوغ .)) ، ھنوز نھھنوز نھ، پسرم: ((زد و گفت
در این صورت، خداي : ((ھنگامي كھ بھ او گفتند كھ مرگش نزدیك است، وي پاسخ داد. فرزندش بپذیرند

تالمان . در چھل و یك سالگي درگذشت ١۶۴٣لویي سیزدھم در چھاردھم مھ .)) من، با كمال میل حاضرم
مردم در تشییع جنازه او چنان شكرت كردند كھ گویي بھ عروسي رفتھاند، و در حضور ((تھ است كھ نوش

آن كاردینال وحشتانگیز ھمھ چیز .)) ملكھ چنان ظاھر شدند كھ گویي بھ تماشاي شمشیربازي سواره آمدھاند
  . آماده كرده بود)) قرن بزرگ((را جھت پادشاه بزرگ و 
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  فصل شانزدھم

  

  گیر جنگھا فرانسھ در

١۵۵١- ٩۶۴٣  

I -  اخالق  

ھاي سیاسي از  ھاي آن معاذیر ظاھرا موجھي براي آنھمھ جنگ میآوردند، بر اثر استفاده مذھبي كھ فرقھ
تعداد روزافزوني از مردم در جنبھ الوھیت مذاھبي كھ پیروان آنھا با خونریزي . آن، بھ تدریج ضعیف شد

مورد اصول اخالقي  بحث میكردند تردید نشان دادند، و در طبقات عالي جامعھ شك و تردیدي كھ در
از مشخصات این دوره . مسیحیت دیده شد، با شك و تردیدي كھ درباره خود این مذھب پدید آمد درآمیخت

  . آن كھ كشیش نیكوكاري موسوم بھ پیر شارون شرافت نیروي جنسي و دستگاه بیمعني آن را بیان كرد

اصول اخالقي آن را نقض میكردند، بدان كشاورزان بھ آیین دیرین خود وفادار ماندند، و حتي ھنگامي كھ 
ممكن بود آنھا با شوق و ذوق بسیار یكدیگر را بھ قتل برسانند، و امكان داشت كھ، در ; احترام میگذاشتند

صورت پیش آمدن فرصت و غفلت مراقبان، از اصل تك گاني انحراف جویند، ولي غیر از این زندگي 
ور مرتب شركت میجستند، و الاقل سالي یك بار خون و بدن نسبتا مھذبي داشتند، در مراسم قداس بھ ط

: طبقات متوسط خواه كاتولیك خواه ھوگنو بھترین نمونھ اخالق مسیحیت بودند. عیسي را صرف میكردند
ساده لباس میپوشیدند، تنھا یك بار ازدواج میكردند، بھ كار و فرزندان خود میپرداختند، بھ كلیسا میرفتند، و 

حتي در . و وكیل دعاوي و دادرس بھ دستگاه دولتي تحویل میدادند و باعث ثبات آن میشدندكشیش و پزشك 
شارل نھم زن خود الیزابت د تریش را . میان طبقھ اشراف زناني وجود داشتند كھ میتوانستند نمونھ باشند

ھوران شھري، ولي بھ طور كلي، در طبقات مرفھ پایتخت، و میان پیش. پاكدامنترین زن در جھان میدانست
چیزي . عصري بود كھ در آن شھوتراني بھ طور علني پیش میرفت. روابط عاشقانھ بي بند و بار شده بود

شبیھ عشق افالطوني كھ باعث سرگرمي بمبو و كاستیلیونھ در ایتالیا، و تفریح مارگریت دوناوار در فرانسھ 
زنانھ بود )) نیرنگي((باقي ماند، ولي این خود ) كھ خود ایتالیایي بود(شده بود، در محفل مادام دورامبویھ 

  . كھ بھ منزلھ مقاومت شدیدي براي باشكوه جلوه دادن قلعھ بھ شمار میرفت

زني با وفا و مادري فداكار بود، ولي شایعاتي وجود داشت ) مدیچي(تا آنجا كھ میدانیم، كاترین دو مدیسي 
كھ (آلبره /و ژان د. آنان دشمنانش را بھ اطاعت وا داردمبني بر آنكھ او زنان زیبا را تربیت میكرد تا با 

. مینامید)) فاسدترین و بدترین اجتماعي كھ وجود داشتھ((دربار كاترین را ) تقریبا زني عفت فروش بود
  : برانتوم مردي مفتري بود، ولي شھادت او را باید ذكر كنیم

ل گذشتھ بھ اندازھاي لطافت و ظرافت آموختھاند اینان ظرف پنجاه سا... اما در باره زنان زیباي فرانسھ ما
رعایت لطف و زیبایي را میكنند كھ ... و بھ اندازھاي در لباس، جمال دلفریب، و روشھاي شھوتانگیز خود

گذشتھ از این، زبان ھرزه عشق در فرانسھ . ... كسي یافت نمیشود كھ برتري آنان را از ھر جھت انكار كند
مھمتر از ھمھ آنكھ این آزادي پرنعمتي كھ در . نگتر از ھر زبان دیگري استھرزھتر، مھیجتر و خوشاھ

بھ عالوه، زنا ; فرانسھ داریم زنان ما را خواستنیتر، فریباتر، رامتر، و سھاللوصولتر از سایر زنان میكند
  . خالصھ آنكھ عشقبازي در فرانسھ خوب است. بھ طور كلي مانند سایر نقاط تنبیھ نمیشود
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شارل نھم . فرانسواي اول در نتیجھ افراط در گناه درگذشت. ھایي بھ دست میدادند اھان نمونھخود پادش
. معطوف كرد)) جوانان زیبا((بھ )) زنان زیبا((ھانري سوم توجھ خود را از . شیفتھ ماري توشھ بود

ھ گابریل ھنگامي كھ خواستند تصویر معشوقھ او را، ك. ھانري چھارم كامال بھ جنس دیگر عالقھ داشت
پیش از آنكھ دخترش ھانریتا . استره نام داشت، عریان تا كمر بكشند، ھیچ یك از آن دو اعتراضي نكردند/د

ماریا در ھفده سالگي با چارلز اول ازدواج كند، بھ اندازھاي ماجراي عاشقانھ دیده بود كھ كشیش 
انگلستان را بھ عنوان عذاب مخصوص او بھ او توصیھ كرد از مریم مجدلیھ سرمشق بگیرد و رفتن بھ 

  . جسماني براي بخشیده شدن گناھانش تلقي كند

حتي در این وضع، حاضر خدمتي زنان كفاف اشتیاق مردان را نمیداد، و روسپیھا مساعي خود را در راه 
در پاریس سھ نوع روسپي وجود داشتند كھ ھر كدام داراي . مقابلھ با تقاضاھاي روزافزون بھ كار میبردند

)) سنگي((براي طبقھ بورژوازي، و )) مرغ وراج((براي درباریان، )) ماده بز آراستھ مو: ((مي بودنداس
براي اشراف نیز روسپیھاي تربیت . كھ در خدمت فقرا بودند و در زیرزمینھاي سنگي زندگي میكردند

پس از ھر  شدھاي، مانند ماریون دلورم، وجود داشتند كھ در بستر مرگ ده بار اعتراف كرد، زیرا
اعترافي، بھ یاد گناھاني نگفتني میافتاد شارل نھم و ھانري سوم فرمانھایي در مورد بستن اماكن فساد 

دستور داد كھ روسپیاني را كھ توقیف میشوند تازیانھ بزنند،  ١۶٣۵صادر كردند، و لویي سیزدھم در سال 
فحشا دست دارند تا پایان عمر مجبور بھ  سرشان را بتراشند، تبعیدشان كنند، و ھمھ مرداني را كھ در امر

چند نفر، از جملھ مونتني و یكي از كشیشان ھوگنو، علیھ . كاركردن در كشتیھاي پارویي یا شراعي كنند
  . ھا بھ نفع اخالق عمومي برخاستند این اقدامات اعتراض كردند و بھ دفاع از قانوني كردن روسپي خانھ

فرمانھاي دیگري، . در كتب قانون باقي ماندند، ولي بھ ندرت اجرا شدنداین قوانین تا اواخر قرن ھیجدھم 
مونتني از دختري نام میبرد . بي آنكھ اثري داشتھ باشند، بر ضد انحرافات و بلھوسیھاي طبیعي صادر شدند

مطالب وقیح بھ آساني در بازار بھ فروش میرفتند، و در ویترینھاي ; كھ در بیست و دو سالگي مرد شد
  . ھا عكسھاي عاشقانھ، بي آنكھ با آنھا مخالفتي بشود، گذاشتھ میشدند انھچاپخ

فروش مقامات بھ اندازھاي . اخالق مردم در امور اجتماعي و سیاسي، در نتیجھ جنگ، رو بھ فساد نھاد
 وضع ادارات دارایي قبل از اصالحاتي كھ بھ. معمول شد كھ تقریبا ھمھ مقامھا در ازاي پول واگذار میشدند

جنگ، بھ صورتي كھ چندي . دست سولي در آنھا انجام گرفت، فاسد شده و تا حد ھرج و مرج رسیده بود
با وجود این، میشنویم كھ . بعد در زمان لویي چھاردھم روي داد، ھنوز مخرب و بدون تبعیض نبود

والشان را بھ تاراج لشكریان ھوگنو و كاتولیك، بھ منظور یافتن طالیي مخفي، مردم را قتل عام میكردند، ام
در قرن شانزدھم دوئل شیوع . میبردند، و افراد را با شست میآویختند یا زیر پایشان آتش میافروختند

در زمان شارل . بیشتري یافت و این امر شاید بدان لحاظ بود كھ شمشیر جزو معمول لباس مردان شده بود
ر زمان ھانري سوم تقریبا بھ صورت بیماري نھم، طبق توصیھ میشل دو لوپیتال، دوئل ممنوع شد، ولي د

بھ قول مونتني، دوئل قیافھ نبرد را بھ . از رئیس و مرئوس انتظار میرفت كھ بجنگند. واگیرداري درآمد
فرمان ریشلیو علیھ دوئل با فرمانھایي كھ پیش از او صادر شدند این فرق را داشت كھ . خود گرفتھ بود

  . گذاشتھ شد پس از مرگ او این رسم دوباره رونق یافتشدیدا و بیطرفانھ بھ مورد اجرا 

در قسمت عمده پاریس شبھا چراغي روشن نمیشد، دزدي و قتل شیوع داشت، . جنایت رویدادي عادي بود
ھا غوغا بھ راه میانداخت، و سفر بھ اطراف شھر باعث مرگ یا نقض عضو  نزاعھاي شدید در كوچھ

  . میشد

بودند، اطمینان نداریم كھ اینگونھ تنبیھات مردم را بھ طور موثري مرعوب مجازاتھا بھ صورتي وحشیانھ 
اشرافي . حبس اعیان بھ صورتي آبرومند بود. كرده باشند، ولي بدون آنھا شاید جنایات بیشتري روي میداد

نھاي كھ در باستیل زنداني میشدند میتوانستند با پرداخت مبلغي جاي مناسب براي خود تھیھ كنند و اثاث و ز
جنایتكاران معمولي را بھ سیاھچالھاي خفھ كننده میفرستادند، یا بھ مستعمرات . خود را ھم بھ آنجا ببرند

نشانھاي این مجازات آخري را در سال . تبعید میكردند، یا بھ درون كشتیھاي پارویي و شراعي میفرستادند
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كساني كھ در این گونھ . را گذاشتھ شدبھ مورد اج ١۵۶١مییابیم، ولي تا آنجا كھ میدانیم در سال  ١۵٣٢
با آھن داغ بر پشت آنھا نقش  GALنام داشتند، و حروف  گالرینكشتیھا محكوم بھ ده سال كار میشدند، 

بارانداز میماندند، میگذراندند، یا بھ زندانھایي  محكومان زمستان را در روي كشتیھاي خود، كھ در. میشد
طي جنگھاي مذھبي، بسیاري از اسیران ھوگنو بھ كار . كھ در تولون و مارسي وجود داشت افكنده میشدند

كردن در آنگونھ كشتیھا محكوم شدند و در آنجا بھ اندازھاي سختي و مشقت كشیدند كھ مرگ در نظرشان 
تلخ، خودكشي مانند بیماري واگیرداري، مخصوصا در میان زنان لیون و  در آن سالھاي. سعادت میآمد

  . مارسي، شیوع یافت

II - آداب  

ادب ایتالیایي، درك ) مدیچي(كاترین دو مدیسي . ضمن آنكھ اخالق راه انحطاط میپیمود، آداب ترقي میكرد
برانتوم عقیده داشت كھ دربار او . زیبایي، عالقھ بھ ظرافت و آراستگي در اثاث و لباس را بھ ارمغان آورد

قریب ((بود كھ با )) یني واقعيیك بھشت زم((زیباترین درباري بود كھ تا آن زمان وجود داشتھ بود و 
در این ھنگام تشریفات درباري . كھ بھ طرزي زیبا لباس پوشیده بودند، میدرخشید)) سیصد زن و دختر

. فرانسھ، كھ توسط فرانسواي اول آغاز شده بود، در اروپا بھ عنوان سرمشق جانشین تشریفات ایتالیایي شد
را بھ وجود آورد، و فرماني صادر كرد كھ بھ موجب آن ) )رئیس كل تشریفات فرانسھ((ھانري سوم اداره 

تشریفات و مراسم دربار تعیین شدند و نوع اشخاصي كھ میبایستي بھ حضور پادشاه برسند، طرز سخن 
گفتن آنان با او، خدمت كردن آنھا در برخاستن و لباس پوشیدن و غذا خوردن و خفتن او، و ھمچنین نوع 

گردش و شكار ھمراه وي باشند یا در رقصھاي دربار شركت كنند تصریح كساني كھ ممكن بود ھنگام 
ھانري ; ھانري سوم، كھ پادشاھي خجول و مشكلپسند بود، در اجراي این قواعد اصرار داشت. گشت

لویي چھاردھم آنھا را گسترش داد ; لویي سیزدھم توجھي بھ آنھا نداشت; چھارم آن را آزادانھ نقض میكرد
  . م باشكوه قداس درآوردو بھ صورت مراس

ھاي مروارید  مارشال دو باسومپیركتي زربفت میپوشید كھ دانھ. لباس درباري بھ تدریج گران و مجلل شد
ماري دو مدیسي در مراسم غسل . اكو بھ آن دوختھ شده بودند ٠٠٠,١۴بھ وزن تقریبي دو كیلو بھ ارزش 

انھ الماس و سي و دو ھزار سنگ گرانبھاي دیگر تعمید فرزند خود جامھاي بر تن داشت كھ با سھ ھزار د
یك فرد درباري، اگر بیست و پنج دست لباس بھ سبك مختلف نداشت، خود را فقیر . پوشیده شده بود

  . میدانست

یكي از آنان، كھ توسط . ھاي شخصي بھ حد وفور وجود داشتند، ولي رعایت نمیشدند قوانین تحدید ھزینھ
ھانري چھارم صادر شده بود، بدین مضمون بود كھ اھالي فرانسھ حق ندارند طال یا نقره روي لباس خود 

كشیشان . واقع نشدولي حتي این مضمون زیركانھ موثر .)) مگر آنكھ دزد یا روسپي باشند((بدوزند، 
میگفتند كھ زنان فقط قسمتھایي از پیچ و خمھاي بدن خود را میپوشانند، و شكایت میكردند كھ آنان عمدا 

اگر چھ زیبا (زنان ما : ((مونتني، كھ معموال چیزي آرزو نمیكرد، گفتھ است. خود را بھ مخاطره میاندازند
در قرن ھفدھم، زنھا، براي آنكھ .)) باز بوده است ھایشان تا ناف بارھا دیده شده است كھ سینھ) ھستند

ھایي میآراستند كھ نزد عوام بھ  ھاي سرخ خود را بھتر نشان دھند، آنھا را با خال یا لكھ پوست سفید و گونھ
ھمچنین شكمبند خود را با استخوان نھنگ محكم میكردند، دامنھاي خویش را با سیم . مگس معروف شد

زلف مردھا دراز و موجدار، و كالھشان ; ھایي فریبنده باال میزدند را بھ شیوه میگستردند، موي سر خود
لویي سیزدھم، كھ خیلي زود موي سر خود را از دست داد، كالھگیس را . زیبا و با پر آراستھ شده بود

  . زن و مرد در بلھوسي با یكدیگر رقابت میكردند. رایج ساخت

حتي در میان اشراف چنگال پیش از سال . با دست غذا بخورند آداب ظریف مانع از آن نمیشدند كھ آنھا
رستوران زیبایي بھ نام . مرسوم شد ١٧٠٠جانشین انگشتھا نشد، و در سایر طبقات بھ ندرت قبل از  ١۶٠٠

برج سیمین، كھ ھانري سوم پس از بازگشت از شكار در آنجا ناھار میخورد، با تھیھ چنگال شھرتي كسب 
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. ھفدھم، فرانسویان قورباغھ و حلزون میخوردند، و شراب نوشابھ معمولي آنان بود از اوایل قرن. كرد
عدھاي از ; شكالت از طریق مكزیك و اسپانیا وارد شد. قھوه كم كم متداول شد ولي ھنوز ضروري نبود

. پزشكان آن را مسھلي نامناسب دانستند، جمعي دیگر آن را براي امراض مقاربتي مفید تشخیص دادند
دام دو سوینیھ از زن آبستني نام میبرد كھ چندان قھوه نوشید كھ سیاه زنگي كوچك زیبایي بھ دنیا آورد ما
ھاي  كالسكھ. اصالح آداب در حمل و نقل و تفریحات منعكس شد.)) طفل كوچك سیاھي، مثل شیطان((

للي كھ پرده و شیشھ ھاي مج در فرانسھ، طبقھ متمول با كالسكھ; عمومي در اروپاي باختري متداول بودند
رقص . تنیس مورد توجھ شدید بود، و رقص در میان ھمھ طبقات عمومیت داشت. داشت حركت میكردند

گرفتھ شده )) طاووس((این نام از كلمھ اسپانیایي پاوو . از اسپانیا بھ فرانسھ سرایت كرد)) پاوان((معروف 
ي بدان میبخشید، و بوسھاي كھ مالزم آن بود پیچ و خمھاي زیبا و غرورآمیز این رقص جنبھاي اشراف; بود

در دوره كاترین دومدیسي، بالھ بھ صورت بھترین قسمت تفریحات . در تسریع گردش خون اثر داشت
ھا را  لباسھا و صحنھ. درآمد، زیرا موسیقي و رقص را براي نقل حكایتي بھ شعر یا پانتومیم درھم آمیخت

ھا یك روز بعد  یكي از این گونھ بالھ. ھاي او در آن شركت میكردند ھھنرمندانھ میساختند، و زیباترین ندیم
  . از كشتار سن بارتلمي در قصر تویلري برپا شد

این عده چنان فرانسویھا را مسحور میكردند كھ . رامشگران بھ صورت قھرمانان ساعات زودگذر درآمدند
زد و سوگند خورد كھ باید با  بھ روي شمشیر خود ١۵٨١یكي از درباریان در مجلس عیشي در سال 

اما رھبر رامشگران بیدرنگ آنان را بھ نواختن آھنگ . نخستین مردي كھ با او روبرو شود جنگ كند
عود ھنوز آلت موسیقي مورد توجھي بود، ولي در . مالیمي واداشت كھ باعث آرامش آن سینھ پرشور شد

ھور تاریخ، عدھاي ویولون نواز بھ دربار بالتازار دو بوژوایو، نخستین ویولون نواز مش ١۵۵۵سال 
اوتاویو رینوتچیني بھ دنبال ماري دومدیسي  ١۶٠٠در سال . كاترین آورد و مردم را با ویولون آشنا كرد

آواز خواني ھنوز مردم پسند بود و كشیش مرسن حق . بھ فرانسھ رفت و فكر اپرا را شایع ساخت) مدیچي(
  . نمیتواند از لحاظ زیبایي بھ پایھ آواز زن برسد داشت بگوید كھ ھیچ صدایي در طبیعت

، یعني ))سالن((موسیقي، ادبیات، آداب پسندیده، و مكالمات مھذب در این ھنگام بھ صورت تشكیل 
ایتالیا، كھ بھ منزلھ مكتب ھنرھاي جدید بھ شمار میرود، با ایجاد . مھمترین خدمت فرانسھ بھ تمدن، درآمد

د آنچھ بھ اوربیتو در كتاب موسوم بھ درباري اثر كاستیلیونھ نسبت داده میشود، اجتماعات فرھیختھاي مانن
از ایتالیا بود كھ روش تشكیل سالن بھ فرانسھ وارد شد، ھمچنان كھ ویولون، قصرسازي، . راه را نشان داد

). ١۵٨٨(موسس سالن در فرانسھ در رم تولد یافت . بالھ، اپرا، و سیفیلیس نیز بھ این كشور سرایت كرد
پدرش ژان دو ویوون سفیركبیر فرانسھ در دربار پاپ، و مادرش جولیا ساولي وارثي از خانواده اورسیني 

وي در دوازده سالگي . كاترین دو ویوون تربیتي یافت كھ براي دختران در قرن شانزدھم استثنایي بود. بود
ھ در زمان ھانري چھارم و لویي آنژن درآمد، كھ بھ عنوان ماركي دو رامبوی/بھ عقد ازدواج شارل د

ماركیز جوان شكایت میكرد از اینكھ زبان و آداب فرانسوي از لحاظ . سیزدھم داراي منصبي شامخ بود
دقت و ادب بھ پایھ ایتالیایي نمیرسد، و از جدایي میان طبقات تحصیلكرده، یعني شاعران و استادان و 

این زن  ١۶١٨در سال . ، اظھار نارضایي میكرددانشمندان از یك طرف و طبقھ اشراف از طرف دیگر
روي دیوار یكي . براي خانواده خود طرح ھتل دو رامبویھ را در كوچھ سن توما دو لوور در پاریس ریخت
سالن ((در این . از اتاقھا قطعات مخمل آبي، كھ در حاشیھ آنھا طال و نقره كوبیده شده بود، چسبانده بودند

ز از مھمانان خود پذیرایي میكرد، و آن سالن بھ صورت مشھورترین سالن در وسیع بود كھ ماركی)) آبي
وي دقت میكرد كھ زنان و مرداني ھم مشرب ولي داراي عالیق مختلف را بھ دور یكدیگر . تاریخ درآمد

اشرافي مانند كنده بزرگ و الروشفوكو، روحانیاني مانند ریشلیو و اوئھ، سرداراني مانند : گرد آورد
یھ و باسومپیر، خانمھاي اشراف زادھاي مانند پرنسس دو كونتي و دوشس دو لونگویل و دوشس دو مونتوز

روآن، زنان تحصیلكردھاي مانند خانم دوالفایت و خانم سوینیھ و مادموازل دو سكودري، شاعراني مانند 
. د وواتور و اسكارونمالرب و شاپلن و گھ دو بالزاك، دانشمنداني مانند كونرارووژال، و بذلھ گویاني مانن

در اینجا . ھاي خود را خواند در اینجا بود كھ بوسوئھ در دوازده سالگي موعظھاي كرد، و كورني نمایشنامھ
مردان زیباییھاي ادب را از ; بود كھ اشراف با زبان، علم، دانشوري، شعر، موسیقي، و ھنر آشنا شدند

ظرفا با ; دانشمندان بھ علم خود جنبھ انساني دادند; نویسندگان غرور خود را پنھان كردند; زنان آموختند
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و مكالمھ بھ ; فن درست سخن گفتن مورد بحث قرار گرفت و پذیرفتھ شد; اشراف در كنار ھم نشستند
  . صورت ھنر درآمد

. ماركیز این شیران و پلنگان را با چنان تدبیري رام كرد كھ توانست چنگالھاي آنان را بدون زحمت بچیند
آنكھ ھفت فرزند آورد، زیبایي خود را بھ اندازھاي حفظ كرد كھ احساسات وواتور و مالرب را وي با 

ھا، ھمگي بھ  با وجود این شعلھ. آنھا چون شاعر بودند، براثر ھر لبخند او مشتعل میشدند; برمیانگیخت
مونھ خوبي از خوش با آنكھ بیمار بود، ن. سبب وفاداري او نسبت بھ شوھر ابلھش بھ وي احترام میگذاشتند

ماركیز اگر چھ دو پسر از دست داده . مشربي، ھوش، و سرزندگي بانشاط خود بھ مھمانان عرضھ میداشت
بود و سھ دخترش تارك دنیا شده بودند، تا زماني كھ كتیبھ روي گور خود را نوشت، توانست جلو افسردگي 

رده سخن میگفتند، این زن ھمگي را بھ ادب در عھدي كھ روابط جنسي آزاد بود و مردم بیپ. خود را بگیرد
مارشالھا و شاعران شمشیر و قلم . خوش سلیقگي بھ منزلھ جواز ورود بھ سالن او بود. و حیا عادت میداد

  . خود را در راھرو میگذاشتند، ادب تفاوتھا را از بین برده بود، مباحثھ رونق یافت، مجادلھ منسوخ شد

; ماركیز قوانیني در مورد گفتار و رفتار خوب وضع كرد. كشانده شد سرانجام، آراستگي بھ حد افراط
، ھنگامي كھ ١۶۵٩در سال ; معروف شدند)) متصنعان((كساني كھ آنھا را بھ دقت رعایت میكردند بھ 

ماركیز گوشھنشین شده و تنھا مانده بود، مولیر بھ بقایاي تفنني ھنر او تاخت و با تمسخر كارشان را 
معاني و مفاھیم كلمات و عبارات را روشن )) زنان متصنع((; افراط ھم بدون نتیجھ نبودولي آن . ساخت

در اینجا بود كھ نطفھ . كردند و زبان را از فضل فروشي، اصطالحات ایالتي،و اشتباھات دستوري پیراستند
را كھ باعث  در ھتل دو رامبوریھ مالرب، كونرار، و وژال آن اصول سلیقھ ادبي. آكادمي فرانسھ بستھ شد

بودند كھ احساسات را چنان تحلیل كردند )) زنان متصنع. ((ظھور بوالو و عصر كالسیك شد توسعھ دادند
آنان بودند كھ باشیوه عقبنشیني سادگي ; كھ باعث تطویل داستانھاي عاشقانھ و تطمیع دكارت و اسپینوزا شد

آن گنجینھ فرار كمال مطلوب شد و زمینھ را روابط بین دو جنس را از بین بردند و در نتیجھ دستیابي بھ 
در تاریخ فرانسھ، بھ سبب این سالن و سالنھاي بعدي، زنان نیز حایز . براي عشق رمانتیك فراھم كرد

احترام بھ . اھمیت شدند، ارزش آنان باال رفت، و تاثیرشان در ادبیات، زبان، سیاست، و ھنر افزایش یافت
  . ساس زیبایي شایع شددانش و معرفت فزوني گرفت، و اح

آیا سالنھا و آكادمي فرانسھ میتوانستند از ظھور رابلھ جلوگیري كنند آیا میتوانستند ذھن فرانسویھا را از 
درك فیزیولوژي پرنشاط، اصول اخالقي مالیم، و فضل فروشي نامحدود مونتني باز دارند یا اینكھ 

ھنگامي . عالیتر برسانند ولي بیش از اندازه جلو رفتیممیتوانستند این نوابغ را در ھنر بھ جایي ظریفتر و 
در اینجا باید بھ . كھ مادام دو رامبویھ سالن خود را افتتاح كرد، بیست و شش سال بود كھ مونتني مرده بود

  . عقب برگردیم و ساعتي بھ سخنان بزرگترین نویسنده و متفكر فرانسھ در این عصر گوش فرا دھیم

III  -،١۵٩٢- ١۵٣٣ میشل دومونتني  

  تربیت -١

این دانشمند بزرگ یك نسل را بھ . ژوزف سكالیژر نوشتھ است كھ پدر مونتني فروشنده شاه ماھي بود
حساب نیاورده است، زیرا پدر بزرگ مونتني، بھ نام گریمون اكم، بود كھ ماھي خشك و شراب از بوردو 

  . وارد میكرد

رامون اكم، بھ ارث برد كھ بدین ترتیب ثروتي بھ ھم زد  گریمون این شغل را از نیاي بزرگ میشل، بھ نام
و قصر و ملكي بھ نام مونتني را، كھ بر فراز تپھاي در خارج از شھر قرار داشت، خریداري كرد 

پسرش، پیر اكم، جنگ را بھ شاه . گریمون ثروت خانوادگي را با ازدواجي عاقالنھ افزایش داد). ١۴۴٧(
بھ اتفاق فرانسواي اول در ایتالیا جنگید، با چند جاي زخم و ; رانسھ پیوستماھي ترجیح داد و بھ ارتش ف

pymansetareh@yahoo.com



 ١۵٢٨وي در سال . عالقھاي بھ رنسانس بازگشت، و بھ اندازھاي ترقي كرد كھ شھردار بوردو شد
این شخص، كھ اصال یھودي بود، با . آنتوانت را، كھ دختر بازرگان متمولي از تولوز بود، بھ زني گرفت

میشل اكم، كھ بھ آقاي مونتني مشھور شد، . مسیحي شده و با فرھنگ اسپانیایي آشنایي یافتھ بود غسل تعمید
پدرش كاتولیكي پرھیزگار، مادرش . بر اثر ازدواج پیر و آنتوانت، و با خون گاسكوني و كلیمي، تولد یافت

  . فكر او تاثیر داشت احتماال پروتستان، و خواھر و برادرش پیرو كالون بودند و این امر در باز شدن

آن پدر خوب حتي در زماني كھ من در : ((میشل میگوید. پیر عقاید مخصوصي در باره تربیت داشت
گاھواره بودم، مرا بھ دھكده فقیري كھ داشت فرستاد تا تربیت شوم، و مرا در آنجا تا مدتي كھ شیر 

ضمن آنكھ )) یار معمولي تربیت كردمیخوردم، و حتي مدتي بیشتر، نگاه داشت و با روشي فقیرانھ و بس
كودك ھنوز شیر میخورد، پدرش خدمتكاري آلماني را بھ مراقبت او گماشت كھ فقط با او بھ زبان التیني 

ھنگامي كھ او بھ .)) تا شش سالگي فرانسھ را بیش از عربي نمیفھمیدم: ((میشل میگوید. سخن میگفت
حاضر نبودند با او بھ التیني حرف بزنند، زیرا او ) یوكننبھ استثناي جرج ب(مدرسھ گویین رفت، معلمانش 

بھ )) بدون كتاب، قاعده، دستور، كتك خوردن، و نالیدن((تبحري كھ او . بھ این زبان بھ آساني سخن میگفت
  . ھم زد چنین بود

محبت  وي فرزند خود را در كارھا آزاد گذاشت، و. شاید پدرش عقاید رابلھ را در مورد تربیت خوانده بود
مونتني از این روش مشعوف شد و، در نامھ مفصلي كھ طبق گفتھ خود او جھت . را جانشین اجبار كرد

ولي در مقالھاي كھ بعدا نوشت عقیده خود را پس . خانم دیان دو فوا نوشت، این روش را توصیھ كرد
تیني و ادبیات كالسیك گذشتھ از این، برخالف پدرش، ال. گرفت و تركھ را بھ عنوان متمم قاطع عقل دانست

  اگرچھ . را برتر نشمرد
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ذھنش عبارات و شواھد كالسیك میجوشید، خود او تنھا بھ تربیت كالسیك توجھي نداشت، و فراگرفتن از 
راه كتاب و ھمچنین كتابخوانھا را تحقیر میكرد، و بر عكس بھ تربیت بدن جھت تندرستي و نیرو، و بھ 

براي داشتن فكر : ((وراندیشي و پرھیزگاري اھمیت میداد و میگفتپرورش اخالق جھت عادت بھ د
آموزندھتر  كاتیلیناو یك دست بازي تنیس از خطابھاي بر ضد )) درست، زیاد بھ معلومات احتیاج نداریم،

كودك را باید طوري تربیت كرد كھ نیرومند و دلیر باشد، بتواند گرما و سرما را بدون شكایت تحمل . است
مونتني اگر چھ از نویسندگان آتن مطالبي نقل . كند، و مخاطرات اجتنابناپذیر زندگي را دوست داشتھ باشد

در فضیلت مردانگي، و آن ھم تقریبا بھ مفھوم كمال مطلوب او . میكرد، روشھاي اسپارتیھا را ترجیح میداد
اعتدال در ; مونتني كمال مطلوب یونانیھا را نیز بدان افزود كھ در ھیچ چیز افراط نباید كرد. رومیھا بود

مرد باید بھ اعتدال بنوشد، ولي باید قادر باشد كھ در صورت ضرورت . ھمھ چیز و حتي در خود اعتدال
  . شدبدون گیج شدن بھ افراط بنو

بھ سقراط . ((اگر پیشداوریھاي خود را بھ جاي بگذاریم، مسافرت قسمت عمده تربیت را تشكیل خواھد داد
گفتند كھ مردي بر اثر مسافرت بھ ھیچ وجھ بھتر نشده است، وي در جواب گفت من این حرف را كامال 

باز كنیم، دنیا بھ منزلھ  اگر چشم و گوش خود را خوب.)) باور میكنم، زیرا او خود را با خود حمل كرد
ھاي متنوع، افكار گوناگون، قوانین  این ھمھ اخالق عجیب، فرقھ((بھترین كتاب درسي ما خواھد بود، زیرا 

پس از مسافرت، بھترین .)) مختلف، و رسوم شگفتانگیز بھ ما میآموزند كھ درباره خود چگونھ داوري كنیم
با كمك تاریخ ((دانشجو باید . منزلھ مسافرت بھ گذشتھ است تربیتھا با مطالعھ تاریخ صورت میگیرد كھ بھ

انسان از مطالعھ حیات مردان . از وجود افراد شایستھاي كھ در بھترین عصرھا میزیستھاند آگاھي یابد
سرانجام دانشجو باید تا حدي با فلسفھ آشنا شود نھ )) نامي اثر پلوتارك چھ منافعي كھ نخواھد برد

بھ ما بیاموزد چگونھ زندگي كنیم، چھ چیزي را بدانیم و چھ ((، بلكھ فلسفھاي كھ خردھگیریھاي نیشدار
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چیزي را ندانیم، شجاعت و اعتدال و عدالت كدام است، میان جاھطلبي و طمع و بردگي و آزادي چھ فرقي 
ز مرگ وجود دارد، مرد با چھ عالیمي میتواند رضاي حقیقي و كامل را تشخیص دھد، و تا چھ اندازه باید ا

طفلي كھ از گاھواره برخاستھ باشد بھ درك این درسھا بیشتر از خواندن و نوشتن . و رنج و بدنامي بترسد
مونتني پس از ھفت سال تحصیل دانش در مدرسھ گویین، بھ دانشگاه رفت و بھ فرا .)) قادر خواھد بود

تر از این وجود نداشت، وي براي فكر استداللي و بیان رساي او ھیچ موضوعي بھ. گرفتن حقوق پرداخت
ھنگامي كھ شنید فردیناند دوم پادشاه اسپانیا ھیچ . ھرگز از ستایش عرف و بدگویي از قانون خستھ نمیشد

وكیل دادگستري بھ امریكاي التین نفرستاده است تا مبادا اختالفات میان سرخپوستان تشدید شود، بسیار 
یتوانستند بھ آنجا راه یابند تا مبادا بر اثر معالجات خود خشنود شد و آرزو كرد كھ اي كاش پزشكان ھم نم

بھ عقیده او وضع كشورھایي كھ قوانین بیشتري داشتند بدتر بود، . بیماریھاي تازھاي در آن نقاط تولید كنند
در انسانیت قانون . و حساب میكرد كھ فرانسھ بیش از سایر كشورھاي جھان قانون وضع كرده است

و تردید داشت در اینكھ نظیر آن وحشیگري كھ قضات سفید جبھ و روحانیان سرتراشیده پیشرفتي نمیدید، 
مونتني بھ خود میبالید و . در اتاقھاي شكنجھ كشورھاي اروپایي انجام میدادند، در میان وحشیان یافت شود

  .)) در ھیچ اقامھ دعوایي شركت نكردھام) ١۵٨٨(تا امروز : ((میگفت

  دوستي و زناشویي  -٢

بھ  ١۵۶١مشاور اداره مالیات در پریگو شد، و در سال  ١۵۵٧ا وجود این، میبینیم كھ مونتني در سال ب
در اینجا بود كھ با شخصي بھ نام اتین دو البوئسي مالقات كرد و شیفتھ او . عضویت پارلمان بوردو درآمد

ي مطلبي تحت عنوان بحث در جاي دیگر دیدیم كھ چگونھ این اشراف زاده جوان در حدود ھیجده سالگ. شد
این رسالھ بھ كنتران یعني بر ضد فرمانروایي فردي . در باب بندگي ارادي نگاشت، ولي آن را منتشر نكرد

شاید . وي، با فصاحتي نظیر فصاحت دانتون، مردم را بھ قیام بر ضد استبداد برمیانگیخت. مشھور شد
در ھر صورت بھ . ت را احساس كرده باشدمونتني ھم در جواني تا اندازھاي شور و ھیجان جمھوری

مسنتر بود و بھ منزلھ نمونھ ھوش و راستي بود، ) مونتني(طرف آن شورشي اشرافي كھ سھ سال از او 
  : مونتني در این باره مینویسد. كشانده شد

  . ... تیمپیش از آنكھ یكدیگر را دیده باشیم، براثر اخباري كھ درباره یكدیگر شنیده بودیم، یكدیگر را میجس

در نخستین . تصور میكنم كھ بھ وسیلھ فرماني مكتوم و آسماني، ما یكدیگر را با نامھاي خود بوسیدیم
مالقات، كھ تصادفا در جشني بزرگ و اجتماعي پرشكوه از ھمھ مردم صورت گرفت، چنان تعجب كردیم 

  . ز میان ما حایل نبودو چنان خود را آشنا و پیوستھ بھ یكدیگر یافتیم كھ از آن بھ بعد ھیچ چی

از آن رو كھ او، او بود و : ((این پیوستگي عمیق چگونھ روي داد مونتني در پاسخ این سوال گفتھ است
زیرا . یعني از آن رو كھ بھ اندازھاي با یكدیگر اختالف داشتند كھ مكمل یكدیگر بودند.)) من، من بودم

مونتني، كھ بیش از اندازه روشنفكر و دوراندیش و  ;البوئسي سر تا پا معنویت و اخالص گرم و محبت بود
ھم بھ معایب و ھم ((ھمین دوست بود كھ او را ; بیغرض بود، نمیتوانست تا آن حد خود را وقف عموم كند

شاید بتوان گفت كھ عمیقترین تجربھ مونتني مشاھده مرگ .)) بھ محاسن برجستھ بھ یك اندازه متمایل یافت
، بر اثر شیوع طاعوني در بوردو، البوئسي ناگھان بھ تب و اسھال خوني ١۵۶٣در سال . این دوست بود

و دوستش، كھ در ; وي مرگ تدریجي خود را با استقامتي صبورانھ و شكیبایي مسیحي تحمل كرد. مبتال شد
مونتني دست نوشتھ آن . پایان حیات او در كنار بسترش ایستاده بود، ھرگز آن منظره را فراموش نكرد

نسخھ مغلوطي  ١۵٧۶ھ خطرناك را بھ ارث برد و مدت سیزده سال آن را پنھان كرد، و چون در سال رسال
از آن بدون اجازه او چاپ شد، مونتني نسخھ اصل را منتشر كرد، و اظھار داشت كھ آن رسالھ تمرین 

  . معاني بیان كودكي شانزده سالھ است
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وي بارھا نوشت كھ با . بھ صورتي مالآلور درآید آن رفاقت باعث شد كھ دوستي مونتني با سایر افراد
بھ اندازھاي عادت كرده بودم : ((در این باره نوشتھ است. مرگ البوئسي نیمي از خود او نیز مرده است

كھ ھمیشھ دو نفر باشم، و بھ اندازھاي معتاد شده بودم كھ ھرگز منفرد نباشم، كھ اكنون فكر میكنم نیمي از 
آن خاطره بود كھ در روابط پدر و فرزند، پسر و دختر، و زن و شوھر دوستي را  از پرتو.)) خود ھستم

در جواني با ھر : ((مینویسد. بھ نظر میرسد كھ خود او عاشق زني نشده باشد. مھمتر از عشق میدانست
گونھ فكر عشق، كھ احساس میكردم وجودم را غصب خواھد كرد، مخالف بودم و میكوشیدم كھ از لذت آن 

البتھ نمیتوان گفت كھ مونتني روابط عاشقانھ نداشت، .)) م تا مبادا مرا با لطف خود گرفتار كندبكاھ
.)) برعكس، وي اعتراف كرده است كھ پیش از ازدواج روابط عاشقانھ بسیار و غرورآمیز داشتھ است

ن دست میدھد، لذت غلغلك دھندھاي دانستھ است كھ از تخلیھ كیسھ مني بھ انسا((مونتني روابط جنسي را 
و این موضوع را بیمعني میدانست .)) چنانكھ طبیعت بھ ما لذت تخلیھ قسمتھاي دیگر را ارزاني داشتھ است

وي با بیشتر فیلسوفان در این موضوع .)) لذایذ و مدفوعات را در یكجا قرار داده است((كھ طبیعت 
ازدواج اگر بھ خاطر زیبایي و یا : ((گفتھمعقیده بود كھ میل بھ دفع شھوت نباید دلیل ازدواج باشد، و می

بھ عقیده او، ازدواج باید .)) عالیق عشقي صورت گیرد، با شكست مواجھ خواھد شد یا آشفتھ خواھد گشت
از روابط ((قید و شرط روابط جنسي را نپذیرد و بكوشد كھ ; ترتیب داده شود)) بھ وسیلھ شخص ثالثي((

مونتني با متفكران یوناني . نكھ پایدار بماند، باید بھ صورت رفاقت درآیدازدواج براي آ.)) دوستانھ تقلید كند
. نیز ھمعقیده بود كھ مرد نباید پیش از سي سالگي زن بگیرد، و خود او تا توانست از ازدواج احتراز جست

تا مدتي . در بیست و ھشت سالگي، زماني كھ ھنوز مجرد بود، سفري بھ پاریس كرد و فریفتھ آن شھر شد
از زندگي در دربار لذت برد، عدھاي سرخ پوست امریكایي را در روان دید، میان زیباییھاي متضاد تمدن 

  ). ١۵۶۵(و توحش تردید كرد، بھ بوردو بازگشت، و با فرانسواز دو شانسي ازدواج كرد 

مونتني ظاھرا بھ دالیل كامال عقلي ازدواج كرد تا خانھ و خانوادھاي داشتھ باشد و بتواند امالك و نام خود 
را انتقال دھد، در میان ھزار و پانصد صفحھاي كھ نوشتھ است تقریبا سخني از زنش بھ میان نمیآورد، 

زن خود وفادار بوده است، و  وي ادعا میكند كھ نسبت بھ. ولي شاید این امر جزو آداب آن زمان باشد
مردم اگر چھ مرا شھوتپرست میدانند، در حقیقت اصول ازدواجم را بیش از آنچھ قول دادم یا : ((میگوید

امیدوار بودم رعایت این زن اشتغال خاطر نوابغ را قبول داشت و خود بھ امور خانھ و زمین و حتي 
مونتني بھ سھم خود بھ او كامال احترام . یشھ نداشتحسابھا میپرداخت، زیرا مونتني عالقھاي بھ كار و پ

میگذاشت، گاھي كلمھاي محبتآمیز بھ او میگفت، یا دلیلي كھ حاكي از عالقھ بود بھ او نشان میداد، چنانكھ 
یا ; وقتي از اسب بھ زیر افتاد و زنش بیدرنگ بھ او كمك كرد، وي با اظھار تشكر عكسالعمل نشان داد

امھ تسلیت اثر پلوتارك را، كھ توسط البوئسي انجام گرفتھ بود، پس از چاپ بھ او اھدا اینكھ روزي ترجمھ ن
ھایي را كھ مونتني در مقاالت خود بھ زنان میزند  این زناشویي با موفقیت روبرو شد، و ما نباید طعنھ. كرد

ي، جز یكي كھ فرانسواز شش دختر زایید كھ ھمگ. جدي تلقي كنیم، زیرا فیلسوفان را رسم بر این بود
مونتني در پنجاه و چھار سالگي دختري بیست . مونتني از او با محبت سخن میگوید، در كودكي درگذشتند

او را بیش از : ((وي درباره این دختر نوشتھ است. سالھ موسوم بھ ماري دوگورنھ را بھ فرزندي پذیرفت
احساسات .)) انھ و تنھایي خود میدانمیك پدر دوست دارم، و بھ منزلھ بھترین قسمت وجود خود و شریك خ

  . مونتني باالتر از احساسات عادي بشر نبود

  مقاالت -٣

سھ یا چھار . پدرش در گذشت، و مونتني، بھ عنوان پسر ارشد، ملك پدر را بھ ارث برد ١۵۶٨در سال 
حتي . پناه برد سال بعد، از مقام خود در پارلمان بوردو استعفا كرد و از ھیاھوي شھر بھ ماللت حومھ آن

. ھاي فرانسھ شده بود در اینجا آرامش او بھ ھم میخورد، زیرا جنگ مذھبي باعث اختالف شھرھا و خانواده
ھا میشدند، اموال را غارت میكردند، مرتكب ھتك ناموس  ھا حملھ میبردند، وارد خانھ سربازان بھ دھكده

ھزار بار بھ بستر رفتم و با خود اندیشیدم كھ در ((: میشدند، و مردم را بھ قتل میرساندند، مونتني مینویسد
ضمنا براي آنكھ غارتگران را منصرف كند، .)) ھمان شب میبایست قرباني خیانت شوم و بھ قتل برسم
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اتفاقا . درھا را باز نگاه داشت و دستور داد كھ اگر كساني براي تاراج آمدند، بدون مقاومت پذیرفتھ شوند
و مونتني توانست در میان چكاچك سالحھا و تضاد عقاید فیلسوف وار در  این عده حملھاي نكردند،

در لحظاتي كھ مردم پاریس و بعضي از ایاالت در كشتار سن بارتلمي بھ كشتن پروتستانھا . گوشھاي بنشیند
پناھگاه مطلوب او كتابخانھاي بود كھ در . مشغول بودند، مونتني بھترین نمونھ نثر فرانسوي را مینوشت

ویران شد، ولي  ١٨٨۵این قلعھ بر اثر حریقي بھ سال . (قھ سوم برجي واقع در سردر قلعھ قرار داشتطب
مونتني كتابخانھ خود را مثل جان شیرین دوست میداشت، و آن را بدل خویش .) آن برج باقي ماند

  . میپنداشت

بدین ترتیب، با یك ; ردشكل آن مدور است، و قسمت مسطحي جز آنچھ بھ درد میز و صندلي من بخورد ندا
میكوشم كھ حكومت را در آنجا بھ صورت . مسند من، تخت من، آنجاست. نگاه میتوانم ھمھ كتابھایم را ببینم

  . استبداد درآورم و آن گوشھ را از جماعت زن و فرزندان و آشنایان جدا كنم

كارھاست، تا آن اندازه  ندرت دیده شده است كھ مردي از گوشھنشیني و عزلت، كھ بھ نظر ما مخوفترین
  : بھ قول او. لذت برده باشد

كھ كامال از آن . ... باید مخزني بھ خود اختصاص دھیم. ... مرد باید خود را از خود جدا كند و بھ خود بیاید
بزرگترین كار مرد آن است كھ بداند . و بتوانیم آزادي خود را در آنجا ذخیره و برقرار كنیم. ... ما باشد

  . ز آن خود باشدچگونھ ا

مونتني در آن كتابخانھ در حدود ھزار كتاب، كھ جلد بیشتر آنھا منقش و مذھب بود، نگاه داشتھ بود، و آنھا 
. مینامید، مصاحب خود را از میان آنھا برمیگزید، و با داناترین و بھترین افراد میزیست)) لذایذ من((را 

، )منظور ترجمھ اثر پلوتارك توسط ژاك آمیو است)) (فتبھ فرانسھ سخن میگ((تنھا در اثر پلوتارك، كھ 
میتوانست با صد مرد بزرگ سخن بگوید، و در رسایل سنكا میتوانست از مسلك رواقي دلپذیري كھ بھ 

: در این باره مینویسد. این دو نفر نویسندگان محبوب او بودند. سبك شیریني شرح داده شده است لذت ببرد
بھ سبب آشنایي با ... آب میكشم، بھ ھمان سرعت كھ پر میكنم، خال كنم  دانائیدھا آنھا مانند) منبع(از ((

 آنھا، و كمكي كھ در پیري بھ من میكنند، و اینكھ داربست كتابھایم از غنایمي كھ از آنھا گرفتھام ساختھ شده
شاید مطالب آن را (مونتني ھرگز از كتاب مقدس مطلبي نقل نمیكند .)) است، موظفم بھ آنھا احترام بگذارم

بیشتر اوقات . ، ولي از آثار قدیس آوگوستینوس بارھا سخن بھ میان میآورد)بیش از اندازه مشھور میداند
از آنجا كھ وي ادبیات و تاریخ . قدما را بر معاصران، و فیلسوفان مشرك را بر آباي مسیحي ترجیح میدھد

ھاي كالسیك را بدون  یونان و روم قدیم را دوست میداشت، میتوان او را اومانیست نامید، ولي آثار و نوشتھ
ھاي یونانیھا كامال  با نوشتھ. ارسطو را سطحي و سیسرون را سخنراني پرگو میدانست; تبعیض نمیپرستید

با [ ماركوس والریوس ماتیالیس]از یكي از ھجوھاي محرمانھ مارتیال از شاعران التیني و حتي . آشنا نبود
ضربالمثلھاي . ویرژیل را دوست میداشت، ولي لوكرتیوس را ترجیح میداد. تبحري فراوان نقل میكرد

در نخستین مقاالتي كھ مینگاشت، فضل فروشي میكرد و بھ . اراسموس را با شوق و ولع میخواند
. اقتباس از چنین موادي جزو آداب آن زمان بود. رھاي كالسیك میآویختھاي خود زر و زیو نوشتھ

ھاي  ھا لذت میبردند، و آنھا را بھ منزلھ پنجره خوانندگان قادر بھ مطالعھ متنھاي اصلي نبودند، از این نمونھ
ت كوچكي میدانستند كھ مناظري از قدیم را در برابر چشم آنھا مینھاد، و حتي بعضي از اھل فضل شكای

ھاي فروشي خندیده و گفتار و پندار خود را  مونتني با آنكھ از گفتھ. میكردند كھ این نقل قولھا كافي نیستند
ھاي او، اگر چھ معجوني از مطالب دیگرانند، بھ منزلھ خوراكي بھشتي  نوشتھ. شخصا پرورش داده است

  . ھستند

ھ روز مقاالت خود را با فراغت خاطر ، مونتني صفحھ بھ صفحھ و روز ب١۵٧٠بدین ترتیب، پس از سال 
  . نگاشت
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زیرا اگر چھ . بھ نظر میرسد كھ این اصطالح و تقریبا این نوع نوشتھ را او اختراع كرده باشد
وجود داشتند، بھ طرزي كامال رسمي بودند و شباھتي بھ مكالمات غیر رسمي و پرپیچ و خم )) گفتارھایي((

مونتني . یبند و بار پس از مرگش عالمت مشخص سبك جدید شده استو این سبك ساده و ب; مونتني نداشتند
سبك طبیعي، .)) با كاغذ ھمان طور حرف میزنم كھ با نخستین شخصي كھ مالقات میكنم: ((میگوید

ھنگامي كھ میبینیم چنین استاد متفكري با ما بھ طور خصوصي . خصوصي، و محرمانھ او نماینده اوست
كتاب او را در ھر صفحھ كھ باز كنید، بي آنكھ خود بدانید یا . آرامش میكنیم سخن میگوید، در خود احساس

مونتني درباره آنچھ بھ خاطرش میرسید یا با . توجھ داشتھ باشید كھ بھ كجا میروید، بھ خواندن ادامھ میدھد
یب، بدین ترت. ذوقش موافق بود بھ تدریج مطالبي مینوشت و ضمن نگارش از موضوع اصلي دور میافتاد

. نوشتھ است از روم قدیم و امریكاي جدید نیز سخن بھ میان آورده است)) كالسكھ((در مقالھاي كھ راجع بھ 
مونتني مردي تنبل بود، اما ھیچ چیز ھم بھ اندازه ایجاد و . سھ جلد اثر او پر از مطالب خارج از موضوعند

نسبت بھ . است)) دو دل و متغیر((د كھ خود او اعتراف میكر. ابقاي نظم در عقاید و افراد دشوار نیست
ثبات تعصب نشان نمیداد، و افكار خود را با گذشت روزگار عوض میكرد، اما تصویر نھایي كھ بدین 

  . ترتیب بھ دست میآید از خود مونتني است

ولي استعارات شگفتانگیزي نیز مانند استعارات . در میان افكار آشفتھ او، سبكش در نھایت روشني است
ھاي عبرتانگیزي نقل میكند كھ بیدرنگ انتزاعي را بھ صورت واقعي  كسپیر بكار میبرد و قصھش

  . درمیآورند

وي حرف یكي . كنجكاوي شدید او در ھمھ جا از این گونھ شواھد مییابد و بھ ھیچ مانع اخالقي توجھ نمیكند
جاوز كردند، خدا را سپاس میگفت كھ از زنان تولوز را با دقت نقل میكند كھ پس از آنكھ چند سرباز بھ او ت

  .)) در عمرم یك بار بدون آنكھ خود مرتكب گناھي شده باشم، كام دلي گرفتم((

   فیلسوف- ۴

بھ درون خود : ((مونتني ادعا میكند كھ فقط درباره یك موضوع یعني شخص خودش نوشتھ است و میگوید
وي پیشنھاد میكند كھ طبیعت .)) مینگرم، كاري جز با خود ندارم، ھمیشھ خود را مالحظھ میكنم و میآزمایم

، پیشداوریھا، احساسات، و عقاید او ھا، تنفرھا، بیماریھا، ترسھا ھا، عادتھا، عالقھ بشر را باید از راه انگیزه
مونتني شرح حال خود را نمینویسد و در مقاالت خود تقریبا ھیچ نكتھاي در مورد كار سفرھا، یا . شناخت

اما اطالعات گرانبھاتري در . مذھب و سیاست خود را آشكارا نمیگوید. رفتن خود بھ دربار ذكر نمیكند
در . اخالق خود را بھ طرز صریح و نافذي تجزیھ و تحلیل میكنداختیار ما میگذارد، یعني روح و جسم و 

براي انجام دادن این مقصود، از خواننده . این مورد، نقایص و معایب خود را با لذت بھ تفصیل شرح میدھد
خوش سلیقگي را رعایت نمیكند، تا بتواند مردي را از لحاظ . اجازه میخواھد كھ با او آزادانھ سخن بگوید

درباره وظایف طبیعي خود با صراحتي تمام سخن میگوید، . جسمي بھ طور عریان نشان دھدروحي و 
مطالبي از قدیس آوگوستینوس و ویوس درباره نفخ شكم نقل میكند، و در خصوص روابط جنسي چنین 

  : میگوید

. دنش میشتابندمردم نمیخواھند كودكي را در حال تولد ببینند، ولي وقتي كھ كسي میخواھد بمیرد، ھمھ بھ دی
براي آنكھ كسي را بكشیم، خواھان دشتي وسیع و نوري فراوان ھستیم، ولي براي آنكھ آدمي بسازیم خود را 

  . در گوشھ تاریكي پنھان میكنیم و بھ دقت مشغول كار میشویم

ھ البت. من راست میگویم: ((با وجود این، ادعا میكند كھ گاھي در سخنگویي احتیاط كرده است و میگوید
در مورد جسم خود .)) ھمیشھ دل خود را خالي نمیكنم، ولي تا اندازھاي كھ جرات میكنم، حقایق را میگویم

. تندرستي كمال خوبي است. مطالب زیادي مینویسد و صفحھ بھ صفحھ مواظب تندرستي خویش است
تغییرات .)) شودسوگند بھ خدا، شھرت یا افتخار براي كسي چون من بھ قیمت گزافي تھیھ می: ((مینویسد
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بود، آن را در مثانھ خود یافت، و  الفالسفھاو، كھ دنبال حجر . شكم خود را با لحني محبتآمیز شرح میدھد
بھ طور ((دریافت كھ آنھا او را اگر چھ امیدوار بود كھ ریگھاي خود را ضمن جذبھاي عاشقانھ دفع كند، 

از اینكھ میتوانست پیشاب خود را ده . و نابھنگام مانع كارش میشوند. باز میدارند)) عجیبي از شھوتراني
مونتني . و ساعتھاي متمادي بدون خستھ شدن سوار بر اسب باشد، بھ خود میبالید. ساعت تمام نگاه دارد

وي وجود . نھ غذا میخورد كھ تقریبا انگشتان خود را گاز میگرفتخوش بنیھ و نیرومند بود، و چنان آزمندا
  . خود را بھ حد افراط دوست میداشت

مونتني نسبنامھ و نشانیھاي خانوادگي، لباس زیبا، و انتصاب خود را بھ عنوان شھسوار سن میشل باعث 
معایب را دارد، و بھ  وي مدعي است كھ اكثر. افتخار خود میدانست، و مقالھاي نیز درباره غرور نگاشت

با وجود این، صفات . ما اطمینان میدھد كھ اگر ھم فضیلتي در او باشد، دزدانھ وارد وجودش شده است
اگر چھ . بسیاري نیز از قبیل شرافت، خوشخویي، بذلھگویي، آرامش، ترحم، اعتدال، و اغماض داشت

در عصري . ، جلو اشاعھ آنھا را میگرفتگاھي عقاید تازھاي نیز ابراز میكرد، پیش از آنكھ شھرت یابند
كھ كشتار بھ سبب وجود اصول مختلف رایج بود، مونتني از مردم خواست كھ معتقدات خود را تعدیل كنند 

ما . ھاي فكري غیر متعصب را بھ دنیاي جدید ارزاني داشت و تا حد كشتار جلو نروند، وي نخستین نمونھ
در آن شریكیم و تجزیھ و تحلیلي كھ از خود میكند در نظر ما بسیار عیوب او را از آن رو میبخشیم كھ خود 

  . جالب است، زیرا میدانیم قصھاي كھ میگوید درباره خود ماست

وي آنھا را، علیرغم ادعاھاي . مونتني براي آنكھ خود را بھتر بفھمد بھ مطالعھ آثار فیلسوفان پرداخت
از قول ; ن سرنوشت بشر پس از مرگ، دوست میداشتبیاساسشان در مورد تجزیھ و تحلیل جھان و تعیی

از سقراط .)) ھیچ موضوع بیھودھاي نیست كھ یكي از فیلسوفان آن را نگفتھ باشد: ((سیسرون میگفت
معرفت بشري را، كھ مدتي در آسمان مفقود شده بود، پایین ((تمجید میكرد، زیرا بھ عقیده او این فیلسوف 

و مانند وي میگفت كھ باید علوم طبیعي را كمتر و طبیعت بشري را .)) دانیدآورده و دوباره بھ بشر باز گر
افكار او چنان پیوستھ در تحول بودند كھ بر افكار . نداشت)) روشي((مونتني از خود . بیشتر مطالعھ كرد

  . فیلسوفانھاش نامي نمیتوان اطالق كرد

ھاي  آنجا كھ مسیحیان بھ صورت فرقھاز . مونتني در آغاز تفكرات عالي خود بھ مسلك رواقي گروید
برادركش درآمده و دستھاي خود را با جنگ و قتل عام خون آلود كرده بودند، و مسیحیت ظاھرا نتوانستھ 

بود اصول اخالقي جدیدي بھ منظور نظارت بر غرایز بشر بیاورد، مونتني جھت یافتن اصول اخالقي 
مسلك رواقي ظاھرا بھ این . دھاي عقاید مذھبي نباشدطبیعي بھ فلسفھ پرداخت اصولي كھ تابع جزر و م

. ھدف مطلوب نزدیك شده بود، الاقل طرز فكر چند تن از بھترین متفكران باستاني را تغییر داده بود
در صدد برآمد كھ با تربیت اراده خویش بر خود مسلط . مونتني تا مدتي كمال مطلوب خود را در آن جست

مكن بود شایستگي رفتار یا آرامش فكر او را مختل كنند احتراز میكرد، جمیع از ھمھ احساساتي كھ م; شود
  . تغییرات را با حالتي آرام میپذیرفت، و حتي مرگ را بھ عنوان عملي طبیعي و قابل بخشش تلقي میكرد

مونتني اگر چھ تا پایان عمر دست از مسلك رواقي برنداشت، روحیھ پرشور او فلسفھ دیگري براي توجیھ 
وي با جنبھاي از مسلك رواقي، كھ خواھان پیروي از طبیعت بود و با وجود این میكوشید . فتار خود یافتر

مونتني قانون آفرینش را بر اساس طبیعت خود . كھ طبیعت را در نھاد بشر خاموش كند، مخالفت میورزید
او از . باشد، پیروي كند تفسیر كرد و در صدد برآمد كھ از امیال طبیعي خود، تا آنجا كھ ضرري نداشتھ

و ; اینكھ دریافت اپیكور مرد شھوتپرست خشني نیست، بلكھ مدافع عاقل لذایذ عاقالنھ است، مشعوف شد
در این ھنگام بود كھ با شوق و ذوقي . چون آنھمھ حكمت و عظمت را در لوكرتیوس یافت، در شگفت شد

افراط ناخوشي : ((ناخت افراط بود، و میگفتتنھا گناھي كھ میش. تمام مشروع بودن لذت را اعالم داشت
مونتني، بر اثر تغییر .)) مھلكي است كھ لذت را میكشد، اعتدال نابود كننده لذت نیست، بلكھ چاشني آن است

عقاید خویش و انحطاط مسیحیت در فرانسھ آن عصر، بھ مسلك شكاكان گروید، و این مسلك از آن بھ بعد 
تحت تاثیر رسالھ الھیات طبیعي، تالیف دانشمندي از تولوز موسوم بھ  پدرش. در فلسفھ او اثر گذاشت

این دانشمند كار پر ارج مدرسیھا را در مورد معقول . ، قرار گرفتھ بود)١۴٣٧وفات (ریموندو سابوندي 
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پدر از فرزند خواھش كرد كھ آن رسالھ را ترجمھ كند، مونتني پذیرفت و . بودن مسیحیت ادامھ داده بود
ھا آموختند، ولي بعضي  فرانسویھاي كاتولیك از این كتاب نكتھ. انتشار داد ١۵۶٩خود را در سال ترجمھ 

دوم مقاالت خود، )) كتاب((مونتني در  ١۵٨٠در سال . از منتقدان بھ استدالل ریموندو اعتراض كردند
تراضات پاسخ نگاشت و كوشید كھ بھ آن اع)) در دفاع از ریموندو سابوندي((دویست صفحھ تحت عنوان 

ولي این كار را با طرد عقیده آن نویسنده انجام داد، زیرا اظھار داشت كھ خرد وسیلھاي محدود و . دھد
. غیرقابل اعتماد است، و بھتر است كھ مذھب را بر پایھ ایمان بھ كتب مقدس و كلیساي كاتولیك استوار كنیم

بعضیھا . د، اساس نظریھ او را در ھم ریختدر حقیقت مونتني ضمن آنكھ قصد داشت از ریموندو دفاع كن
در ھر صورت این دفاع از مخربترین . را دلیل بیھودھاي براي كفر دانستھاند)) دفاع((مانند سنت بوو این 

  . ھاي مونتني و شاید كاملترین تشریح شكاكیت در ادبیات جدید بھ شمار میرود نوشتھ

، كھ خرد ))ھمھ معلومات از طریق حواس بھ ما میرسند((مونتني مدتھا پیش از جان الك تاكید میكند كھ 
متكي بر حواس است، ولي حواس در گزارشھاي خود ما را میفریبند و داراي میدان بسیار محدودي 

.)) قسمتھاي داخلي و خارجي بشر پر از دروغ و نقص است((بنابر این، خرد قابل اعتماد نیست و .ھستند
رد، یك نسل پیش از بیكن و دكارت، مونتني سوالي میكند كھ آنان در اینجا درست در ابتداي عصر خ(

ھمیشھ از خود خواھند پرسید، پاسكال ھشتاد سال بعد بھ آن پاسخ خواھد داد، و فیلسوفان بعدي تا زمان 
حتي ) چرا باید بھ خرد اعتماد داشتھ باشیم: (آن سوال این است. ھیوم و كانت بھ آن جواب نخواھند داد

ببینید كھ جانوران چگونھ با غریزه پیش میروند و گاھي ھم . ر از خرد ما را راھنمایي میكندغریزه بھت
.)) میان افراد اختالف بزرگتري وجود دارد تا میان افراد و جانوران. ((عاقالنھتر از بشر كار میكنند

است اگر بگوییم  گستاخانھ. ھمانگونھ كھ زمین مركز جھان نیست، بشر را نیز نمیتوان مركز حیات دانست
. خدا بھ ما شباھت دارد، یا امور بشري مركز توجھ خداست، یا جھان بھ خاطر خدمت بھ ما وجود دارد

اي بشر بیشعوري كھ نمیتواني . ((مسخره است اگر فرض كنیم كھ فكر بشر قادر بھ درك ماھیت خداست
اه دیگري بھ شكاكیت میرسد، و آن مونتني از ر!)) كرمي بیافریني، با وجود این، یك دوجین خدا میسازي

كدام یك از . از طریق مشاھده تنوع اعتقاداتي است كھ مردم بھ قوانین، اخالق، علم، فلسفھ، و مذھب دارند
چھ كسي : ((این حقایق حقیقت است وي ھیئت كوپرنیكي را بر ھیئت بطلمیوسي ترجیح میدھد، ولي میگوید

آیا ((و )) یده سومي پیدا شود كھ این دو عقیده را واژگون كندمیداند كھ ھزار سال دیگر بعد از این عق
علم جز )) محتملتر نیست كھ این جسم عظیم، كھ جھانش مینامیم، با آنچھ ما قضاوت میكنیم فرق داشتھ باشد

ما چیزي : ((ھا فلسفھ پورھون است كھ میگفت بھترین فلسفھ. فرضیات غرورآمیز افراد گستاخ نیست
.)) مھمترین قسمت آنچھ میدانیم كوچكترین قسمت چیزي است كھ نمیدانیم((عقیده مونتني، بھ .)) نمیدانیم

امري را با عقیده راسخ مسلم ((، و ))آنچھ كمتر از ھمھ چیز معلوم است، بیشتر مورد اعتقاد است((
و ما با  خالصھ آنكھ موجودي ثابت نھ وجود ما و نھ اشیا وجود ندارد،.)) ((پنداشتن گواه بر حماقت است

بدین ترتیب، ھیچ . داوري خود، نظیر ھمھ چیزھاي فاني، پیوستھ میچرخیم، میگردیم، و نابود میشویم
سپس مونتني براي التیام ھمھ .)) با ھستي ارتباطي نداریم. چیزي را نمیتوان با كمال اطمینان ثابت كرد

اي ناشناختني، كھ ھمھ چیز مظھر زخمھا ایمان خود را بھ مسیحیت اظھار میدارد، و سرودي در تمجید خد
  . وجود اوست، میسراید

كھ آن را )) چھ میدانم((عبارت . از آن بھ بعد در ھمھ چیز شك میكرد، ولي سر از اطاعت كلیسا نمیپیچید
شعارھاي دیگري نیز بر . روي مھر و در سقف كتابخانھ خود نقش كرده بود، بھ صورت شعار او درآمد

ممكن است باشد و ((; ))لھ و علیھ ھر دو امكانپذیرند: ((د كنده بود، بدین مضمونتیرھاي سقف كتابخانھ خو
چیزي را تعیین نمیكنم، قادر بھ درك اشیا نیستم، قضاوت را متوقف میسازم، امتحان ((; ))ممكن است نباشد

د پوھون و ھمچنین از عقای.)) چیزي نمیدانم: ((عقیدھاي نظیر این را از سقراط گرفت كھ میگفت.)) میكنم
از این بھ بعد . كورنلیوس آگریپا تا حدي، و از عقاید سیكستوس امپیریكوس بھ مقدار زیاد، اقتباس كرد

وي در این ھنگام در .)) من خود را بھ آنچھ میبینم و میگیرم میبندم و از ساحل فراتر نمیروم: ((میگفت
ھمھ معیارھاي زیبایي صدق میكرد، و  این موضوع در. ھمھ جا نسبیت میدید و در ھیچ جا مطلق نمییافت

فیلسوف سرزنده ما ھنگامي كھ میبیند در میان اقوام مختلف عقاید مختلفي در مورد راز زیبایي پستانھاي 
مونتني معتقد است كھ بسیاري از جانوران از لحاظ زیبایي برتر از ما . زنان وجود دارد، خوشحال میشود
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وي میبیند كھ مذھب بشر و عقاید اخالقي . شانیم كار عاقالنھاي میكنیمھستند، و میگوید اینكھ خود را میپو
نظریھ راجع بھ خوب یا بدي چیزھا بھ طور كلي منوط بھ . ((او معموال تحت تاثیر محیط او قرار میگیرند

مردم در نتیجھ عقایدي كھ درباره ((و ; چنانكھ شكسپیر نیز چنین میگفت; ))عقیدھاي است كھ از آنھا داریم
قوانین وجدان از خدا نیستند، بلكھ از رسم و عادت .)) چیزھا دارند و نھ بھ سبب خود آن چیزھا در عذابند

  . وجدان عبارت از ناراحتیاي است كھ بعد از نقض رسوم قومي ما دست میدھد. ناشي میشوند

. گرفتھ شود مونتني ھوشیارتر از آن بود كھ تصور كند اخالق، بھ سبب نسبي بودن، ممكن است نادیده
وي گستاخانھ از روابط جنسي سخن بھ . برعكس، خود او كمتر از ھمھ كس حاضر بھ چشمپوشي از آن بود

میان میآورد، و مدافع آزادي بسیار آن ھم براي مردان است، اما وقتي آثار او را بھ دقت مطالعھ میكنیم، 
ویي كھ در روابط جنسي صرف میشود از بھ عقیده مونتني نیر. میبینیم كھ او داراي عقاید تازھاي نیست

انبار عمومي قوت بدن میآید، و از این رو بھ جوانان توصیھ میكند كھ عفیف و پاكدامن باشند، و میگوید 
)) از ھر گونھ عمل جنسي و دست زدن بھ زنان((قھرماناني كھ براي مسابقات المپیك آماده میشدند 

  )). خودداري میكردند

آن بود كھ در مورد تمدن نیز شك و تردیدنشان داده و پیش از روسو و شاتوبریان از حاال مونتني یكي 
وي از مشاھده عدھاي از ھندیشمردگان در روان بھ فكر افتاد كھ گزارشھاي . مطالبي اظھار داشتھ است

قیده بھ ع. را نگاشت)) درباره آدمخوران((جھانگردان را بخواند، و از مطالعھ این گزارشھا بود كھ مقالھ 
در میان آن ملت . ((او خوردن گوشت مردگان از شكنجھ دادن آدمھاي زنده وحشیانھتر نیست

چیزي نمیبینم كھ وحشیانھ یا سبعانھ باشد، مگر آنكھ افراد بشر آنچھ را كھ در میان ) ھندیشمردگان امریكا(
ار میشوند، تقریبا مونتني میگفت كھ این بومیھا بھ ندرت بیم.)) خودشان مرسوم نیست توحش بخوانند

وي از ھنر آزتكھا و . ھمیشھ خوشحالند، و بدون داشتن قانون با یكدیگر در صلح و صفا زندگي میكنند
از قول ھندیشمردگاني كھ در روان دیده بود، مطالبي بر ضد ثروت و فقر . ھاي اینكاھا تعریف میكرد راه

ما افرادي را دیدند كھ از ھمھ گونھ كاال بھ  این اشخاص در میان((اروپا نقل كرده است، بدین مضمون كھ 
وفور دارند، در صورتي كھ جمعي دیگر از گرسنگي میمیرند، و تعجب میكردند كھ مستمندان این ظلم و 

مونتني اخالق ھندیشمردگان را با اخالق فاتحان .)) اجحاف را تحمل میكنند و گلوي دیگران را نمیفشارند
مسیحیان ظاھري بیماري واگیردار شرارت و فسق را براي افراد ((ت كھ آنھا مقایسھ میكند، و مدعي اس

مونتني لحظھاي خوشمشربي .)) معصومي كھ عالقھ بھ آموختن داشتند و طبعا خوب بودند بھ ارمغان بردند
  : خود را از یاد میبرد و شرافتمندانھ اظھار خشم و غضب میكند

; چھ ملتھاي بسیاري كھ نابود یا پراكنده شدند; ن گشتندچھ شھرھاي زیبایي كھ غارت شدند و با خاك یكسا
ھاي بیشمار و بیآزاري از مرد و زن، درھمھ حال و سني، كھ بھ قتل رسیدند و اموالشان بھ غارت  چھ گروه

و ثروتمندترین، زیباترین و بھترین قسمت جھان بھ خاطر تجارت مروارید و ادویھ واژگون و ویران ; رفت
  ! اي پیروزي بیارزش! روزیھاي صنعتياي پی! و ضایع شد

آیا اطاعت او از مذھب صادقانھ بود ظاھرا مطالعات وي در آثار كالسیك مدتي او را از اصول كلیسا دور 
مونتني عقیدھاي غیر صریح درباره خدایي داشت كھ بھ نظر گاھي بھ صورت طبیعت و گاھي . كرده بودند

ما در : ((گاھگاھي نیز پیش از لیر شكسپیر میگفت. میكردبھ صورت روحي جھاني با عقل غیرقابل درك 
غیر طبیعي ((اما كفر را بھ عنوان چیزي )). دست خدایان ھمچون توپیم، و آنھا ما را باال و پایین میاندازند

مسخره میكند، و خدانشناسي را تعصب دیگري میداند چگونھ میدانیم كھ ھرگز نخواھیم دانست )) و مھیب
شي را كھ بھ منظور تعریف روح و شرح نسبت آن با بدن بھ عمل میآید باطل و ادعاي مونتني ھر كوش

وي حاضر است كھ خلود روح را بر پایھ ایمان بپذیرد، اما، از لحاظ تجربي یا عقلي، دلیلي . صرف میداند
مان نبود، من اگر بھ خاطر ای: ((میگوید. و از فكر حیات جاودان احساس تنفر میكند. براي اثبات آن نمییابد

در نظر من بیشتر : ((و پیش از ھیوم نكتھاي مشھور بدین مضمون میگوید.)) بھ معجزات اعتقاد نداشتم
طبیعي و محتمل است كھ دو نفر دروغ بگویند، تا اینكھ مردي ظرف دوازده ساعت بھ وسیلھ بادھا از شرق 

ھمچنین پیش از ولتر قصھاي درباره  ).مونتني میتوانست امروزه مثل دیگري بزند.)) (بھ غرب برده شود
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زایري نقل میكند كھ میگفت مسیحیت باید آسماني باشد، زیرا توانستھ است، با وجود فساد اداره كنندگان آن، 
و گر نھ ; مونتني عقیده دارد كھ بھ سبب حادثھاي جغرافیایي مسیحي شده است. تا این اندازه پایدار بماند

تا آنجا كھ خوانندھاي بھ یاد دارد، مونتني تنھا یك بار از .)) را میپرستیدندجزو كساني بودم كھ خورشید ((
  . عیسي نام میبرد

داستان قھرماني و زیباي حضرت مریم فقط تا اندازھاي در روح غیر احساساتي او تاثیر كرد، باوجود این، 
وي آن خصایص . از سر تا سر ایتالیا عبور كرد تا چھار پیكر نذري را در زیارتگاه او در لورتو بگذارد

ق بھ بخشش یزداني، و لطف روحیھ مذھبي را كھ عبارت از تواضع، احساس گناه، پشیماني و توبھ، اشتیا
مونتني كسي بود كھ داراي فكر باز بود و بھ مذھب كاري نداشت و شھید شدن . آمرزنده خداوند است ندارد

  . را نمیپسندید

او، كھ مشركترین مسیحیان بود، مانند ! مونتني پس از آنكھ دست از مسیحیت برداشت، مدتھا كاتولیك ماند
كھ مدت كوتاھي در برابر یكي از خدایان مشركین سر فرود میآوردند، بعضي از مسیحیان حساس نخستین 

گاھگاھي از نویسندگان یوناني و رومي مورد عالقھ خویش روي برمیگردانید تا بھ صلیب مسیح احترام 
اما مانند پاسكال از شكاكیت بھ ایمان نگرایید، بلكھ از شكاكیت بھ رعایت . بگذارد و حتي پاي پاپ را ببوسد

وي احتماال درك میكرد كھ فلسفھ خود او، كھ . متمایل شد و این كار را تنھا از طریق احتیاط نكرد اصول
یا (بر اثر تردیدھا و تناقضھا و شكھا عقیم شده است، نمیتواند چیز تجملي روحي باشد كھ تحت تاثیر تمدن 

ي مختلف بود، آنھا را با ھا قرار گرفتھ است، و فرانسھ حتي درزماني كھ گرفتار خونریزي فرقھ) مذھب
بھ عقیده او فلسفھاي . فلسفھاي پر پیچ و خم، كھ در آن مرگ تنھا امر مسلم خواھد بود، معاوضھ نمیكرد

  : عاقالنھ است كھ با مذھب صلح كند

افراد ساده لوحي كھ كمتر كنجكاوند و كمتر تربیت یافتھاند بھ صورت مسیحیان خوبي در خواھند آمد و، بر 
افرادي كھ نیرو و ظرفیت متوسطي دارند گرفتار عقاید . م و اطاعت میتوانند قوانین وفادار بماننداثر احترا

بھترین، ثابتترین و روشنبینترین افراد بھ صورت نوع دیگري از مومنان درمیآیند، . ... نادرست میشوند
اریكتر كتب مقدس دست یعني كساني كھ در نتیجھ تحقیقات طوالني و مذھبي میتوانند بھ عمق بیشتر، و ت

  . یابند و اسرار مبھم و آسماني جامعھ كلیسایي ما را درك كنند

  . فیلسوفان ھم بھ آنھا شباھت دارند. كشاورزان ساده لوح افراد شرافتمندي ھستند

بدین ترتیب، پس از آنكھ مونتني نیشھایي بھ مسیحیت میزند، و از آنجا كھ ھمھ ادیان مانند یكدیگر بھ منزلھ 
افھاي براي پوشاندن جھل آمیختھ با ترس بھ كار میروند، بھ ما توصیھ میكند كھ مذھب زمان و مكان خود لف

مونتني بھ . خود او، كھ نسبت بھ موقعیت جغرافیایي خود وفادار مانده بود، بھ آیین پدر بازگشت. را بپذیریم
لیك را بھ مذھب پروتستان ترجیح مذھبي حساس، معطر، و تشریفاتي عالقھ داشت، و از این رو آیین كاتو

و چون از دودمان اراسموس بود، كاردینالھاي . از اھمیتي كھ كالون بھ اصل تقدیر میداد تنفر داشت. میداد
وي از این موضوع . دوست میداشتویتنبرگ خوش مشرب و دنیادوست را بیشتر از ایگناتیوس یا شیر 

ھاي قدیم پیروي میكنند، و اگر چھ بدعتگذاران را  ھاي جدید از تعصب فرقھ متاسف بود كھ چرا فرقھ
احمقھایي میدانست كھ بر سر اساطیر با یكدیگر رقابت میكنند، دلیلي براي سوزاندن این افراد ناسازگار 

باال رفتن ارزش عقاید ما میشود كھ مردي را بھ سبب آنھا زنده  در ھر صورت، این امر باعث. ((نمیدید
  . یا بگذاریم كھ مردم ما را بسوزانند)) بسوزانیم

مونتني در سیاست نیز بھ صورت فرد محافظھ كار و راحتطلبي درآمد، و میگفت كھ احتیاجي بھ تغییر نوع 
چارچوبي ((جامعھ . اد اداره میشودحكومت جدید مانند سابق بد است، زیرا بھ دست افر; حكومت نیست

است، و بھ صورت دستگاھي پیچیده از غریزه، عادت، افسانھ، و قانون بھ شمار میرود كھ بتدریج )) عظیم
و ھیچ فرد باھوشي، ھر قدر ھم نیرومند و با . بر اثر رویھ آزمایش و خطاي روزگار بھ وجود آمده است

دون ایجاد ھرج و مرج و عذاب نامحدود، از یكدیگر جدا كند و استعداد باشد، نمیتواند قسمتھاي آن را، ب
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بھتر است بھ فرمان حكمروایان امروزي، ھر قدر ھم بد باشند، گردن . دوباره بر سر جاي خود بگذارد
در این صورت است كھ شاید مونتني خود را . نھیم، مگر آنكھ بكوشند كھ فكر را نیز در زنجیر بگذارند

خرد من براي خم شدن یا تعظیم كردن ((در این مورد میگوید علت آن است كھ . دبراي شورش آماده كن
عاقل كسي است كھ ضمن احترام بھ مناصب .)) ساختھ نشده است، ولي زانوھایم این طور خلق شدھاند

ھا آن است كھ مملكت را نجات دھیم و بھ عده زیادي سود  بھترین پیشھ. ((رسمي از آنھا احتراز كند
  تا آنجا كھ مربوط بھ خود ((، اما ))برسانیم
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. با وجود این، مونتني خدمت خود را انجام داد.)) من است از، این كار عدول میكنم

در عصري تا این اندازه فاسد، و در ((وي متاسف بود از اینكھ نیمي از عمر او ضمن تخریب فرانسھ و 
ھمھ داستانھاي باستاني را كھ ھرگز تا : ((مونتني میگفت.)) روزگاري تا این حد جاھلپرور، تلف شده بود

ھایي كھ ھر روزه میبینیم شباھت ببینید در آن میانھ یكي ھست كھ بھ آن. این اندازه غمانگیز نیستند بخوانید
عالقھ : ((وي در مبارزھاي كھ بھ خاطر فرانسھ صورت میگرفت بیطرف نبود، اما میگفت)) داشتھ باشد

من باعث نشده است كھ صفات قابل تمجید دشمنان خود را، یا عیوب قابل انتقاد كساني را كھ از آنھا 
ضر نبود تفنگ بر دوش بگیرد، ولي قلم او در مونتني اگر چھ حا.)) طرفداري كردھام، فراموش كنم

یعني آن عده از كاتولیكھاي صلح دوست بھ كار میرفت كھ حاضر بودند تا حدي با )) سیاستمداران((خدمت 
وي از میشل دو لوپیتال بھ سبب اعتدال انسان دوستانھ و احتیاطآمیزش تمجید میكرد، . ھوگنوھا سازش كنند

ھانري در ناوار بر اثر سیاستھاي لوپیتال بھ طرف پیروزي پیش میرود، و ھنگامي كھ شنید كھ دوستش 
 . مونتني متمدن ترین فرد فرانسوي در آن عصر توحش بود. شاد شد

  غلطانسنگھاي  -۵

اندكي پس از  ١۵٨٠وي در ماه ژوئن . نسھ آزارش میدادندسنگھاي مثانھ مونتني بیش از جنگھاي فرا
نخستین انتشار مقاالت خویش، عازم سفري طوالني در اروپاي باختري شد تا ھم دنیا را ببیند و ھم بھ 

ھاي آب  ، كھ او را بارھا درمانده میكرد، سري بھ چشمھ)طبق گفتھ خود او)) (قولنج((منظور تسكین درد 
چھ زن خود را جھت سرپرستي ملك بھ جاي نھاد، برادر جوان و برادر زن خود، بھ وي اگر . معدني بزند
استیساك و یك منشي را، كھ قسمتي از خاطرات سفر خود را براي او امال میكرد، ھمراه /نام بارون د
عدھاي نوكر و قاطرچي ھم بھ این عده افزود، و عجبي نیست اگر میبینیم كھ این خاطرات از ; خویش برد

ھا جھت یادگار بودند و بھ درد انتشار نمیخوردند، و مونتني پس از  این نوشتھ. اظ عقالني ارزشي ندارندلح
  . بازگشت آنھا را در صندوقي نھاد كھ صد و ھفتاد و ھشت سال پس از مرگش كشف شد

وم تقدیم و در اینجا آن نویسنده مغرور نسخھاي از مقاالت را بھ ھانري س. آن عده نخست بھ پاریس رفتند
  . كرد

سپس بھ آھستگي تا پلومبیر رفتند، در اینجا مونتني ھر روز تقریبا دو لیتر آب معدني میخورد، و با زحمت 
سپس از طریق لورن بھ سویس رفت و طبق خاطرات روزانھ او، . زیاد موفق شد سنگھاي كوچكي بیندازد
ومت خوب این ملت بینھایت مشعوف وي از مشاھده آزادي و حك((كھ از قول سوم شخص نقل شده است، 

در این كشور در مراسم مذھبي .در بادن بادن مقداري آب معدني نوشید و سپس بھ آلمان رفت.)) گشت
لوتر، و ھمچنین در كلیساھاي كاتولیك حضور یافت و با كشیشان پروتستان در مورد مسائل الھیات بھ 

  . مباحثھ پرداخت

ین نقل میكند كھ میگفت حاضر است ھزار بار در مراسم قداس شركت از قول كشیشي كھ پیرو لوتر بود چن
زیرا پیروان كالون وجود جسماني عیسي را در . كند، ولي در یكي از مراسم پیروان كالون حاضر نشود

ھاي آلپ را مدتھا پیش از  مونتني پس از حركت بھ سوي تیرول عظمت كوه. تناول قداس انكار میكنند
ده از اینسبروك سوار بر اسب شدند و بر گردنھ برنر رفتند، و مونتني ضمن راه آن ع. روسو درك كرد

در شھر اخیر ; انداخت سپس از طریق ترانت بھ ورونا، ویچنتسا، پادوا، و ونیز رفتند)) سنگي متوسط((
بھ عقیده او، بر خالف آنچھ تصور كرده بود، شھر . بھ كانال بزرگ انداخت)) دو سنگ بزرگ((مونتني 

) طبق مقاالت، نھ خاطرات سفر(سپس بھ فرارا رفتند، و در اینجا . لي و روسپیھاي آن زیبا نبودندعا
در شھر اخیر، رودخانھ ; مونتني با تاسو، شاعر دیوانھ، مالقات كرد، و بعد عازم بولونیا و فلورانس شدند

د، و در آنجا مونتني آنگاه از طریق سینا بھ رم رفتن. دریافت داشت)) دو سنگ و مقداري شن((آرنو 
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روي ھم رفتھ سنگھایي كھ شرح افزایش و دفع آنھا ضبط شده است .)) سنگي بھ اندازه تخم كاج انداخت((
  . ممكن بود ھرمي بھ وجود بیاورند

ھاي یھودیان رفت، مراسم ختنھ را دید، و با ربیھا درباره تشریفات مذھبي آنان بھ  در رم بھ یك از كنیسھ
  . گفتگو پرداخت

بر خالف گفتھ ستندال، مونتني در رم نسبت بھ ھنر بیاعتنا . سپس با روسپیھاي رم مطالبي رد و بدل كرد
  . نبود

اما قضیھ . ھاي قدیمي گردش كرد، و ھرگز از تمجید عظمت آنھا غافل نبود وي روزھا در میان خرابھ
كلیسا، خم شد تا پاي او را  مونتني، مانند ھر فرزند دیگر. مھم، مالقات او با گرگوریوس سیزدھم بود

در این ضمن ماموران گمرك . ببوسد، و پاپ ھم پاي خود را اندكي باال برد تا كار او را تسھیل كند
)) اداره مقدس((مونتني را بھ . نسخھاي از مقاالت را یافتھ و آن را بھ دستگاه تفتیش افكار داده بودند

بدعت از آن بھ مشام میخورد، بھ آرامي سرزنش كردند  خواندند و او را، بھ سبب بعضي عباراتي كھ بوي
مونتني نیز قول داد چنین كند، و نوشتھ . و از او خواستند كھ آنھا را در چاپھاي بعد تغییر دھد یا حذف كند

. در حقیقت از او دعوت كردند كھ بیاید و در رم زندگي كند.)) آنھا را از خود بسیار راضي كردم: ((است
شاید براي ). گذاشتند)) كتب ممنوعھ((كتابش را جزو  ١۶٧۶قول خود نكرد، و در سال  وي توجھي بھ(

مطمئن ساختن آنھا و خودش بود كھ بھ ایتالیا سفر كرد و بھ زیارتگاه حضرت مریم در لورتو رفت و 
  . ھاي آپنن گذشت و براي نوشیدن آبھاي معدني بھ لوكا رفت سپس دوباره از كوه. لوحھاي نذر او كرد

وي . كھ او بھ عنوان شھردار بوردو انتخاب شده است) ١۵٨١سپتامبر  ٧(در اینجا بود كھ پیغامي رسید 
اگر چھ تقاضا كرد كھ او را معاف دارند، ھانري سوم بھ او دستور داد كھ بپذیرد و سنتي را كھ عبارت از 

مونتني در بازگشت بھ  .تصدي مشاغل عمومي بود و از طرف پدر بھ او ارث رسیده بود نادیده نگیرد
فرانسھ عجلھ نشان نداد و تازه در سیام نوامبر، ھفده روز پس از آغاز مسافرت، بود كھ دوباره چشمش بھ 

وظایف شھردار آسان بودند، مواجب او عبارت از افتخاراتي بدون حقوق، مونتني بھ اندازه . قصرش افتاد
، ١۵٨۴در دسامبر . راي مدت دو سال انتخاب شدب ١۵٨٣كافي خوب كار كرد، زیرا دوباره در ماه اوت 

ناوار، كھ بعدا پادشاه فرانسھ شد . ھانري دوناوار با چھل تن مالزم ركاب و یك معشوقھ بھ دیدار او رفت
در اواخر دوره دوم تصدي او، بیماري طاعون بھ بوردو سرایت كرد، و . در بستر این فیلسوف خفت

در سیام ژوئیھ . از شھر بیرون رفت و بھ كنج خلوتي در روستاھا شتافتمونتني مانند بسیاري از كارمندان 
  . مقام خود را بھ جانشین خویش تفویض كرد و در خانھ خود بھ استراحت پرداخت ١۵٨۵

مونتني اگر چھ پنجاه و دو سال بیش نداشت، سنگھاي مثانھاش گاه گاه او را از كار باز میداشتند و گاھي 
بنیھ آن را داشت كھ  ١۵٨٨وي در آغاز سال . روز نتواند پیشاب خود را دفع كند باعث میشدند كھ چندین

ھنگامي كھ در این شھر بود، اتحادیھ مقدس، كھ در آن زمان بر . براي بار سوم سفري بھ پاریس كند
 پایتخت تسلط داشت، او را بھ عنوان یكي از طرفداران ھانري سوم دستگیر كرد و بھ زندان باستیل انداخت

  ). ١۵٨٨ژوئیھ  ١٠(

در اكتبر، در مجلس . آزاد شد) مدیچي(ولي او در عصر ھمان روز، بر اثر وساطت كاترین دومدیسي 
اتاژنرو در بلوا شركت كرد، ولي بھ بوردو بازگشت، آن ھم درست در موقعي كھ توانست پس از قتل دوك 

  . دوگیز از شركت در كارھاي مربوطھ بھ ھانري سوم اجتناب كند

است، شرحي نیز راجع بھ فساد جسماني )) درباره تجربھ((نتني در آخرین و زیباترین مقالھ خود كھ مو
رفتن خود را از ((وي . رسیدھاند)) دندانھایش بھ مرحلھ آخر دوام خود((مثال مینویسد كھ . خود مینگارد

كرد و توانست با غرور مونتني ھمان گونھ كھ نقشھ كشیده بود زندگي . بدون تلخي تحمل كرد)) این جھان
مشكل بتوانید دوازده نفر مرد پیدا كنید كھ زندگي خود را ; ھمھ دوره باستاني را از نظر بگذرانید: ((بنویسد
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ھنگامي كھ بھ او گفتند كھ .)) در مسیري معین و مشخص كھ شیرینترین سیر حكمت است انداختھ باشند
خود را پیرامون خویش گرد آورد و شخصا مبالغ و پایان عمرش نزدیك شده است، وي اھل خانھ و وارث 

آنگاه آخرین مراسم مذھبي را . اشیایي را كھ در وصیتنامھ خود جھت آنھا اختصاص داده بود بھ آنھا بخشید
 ١۵٩٢سپتامبر  ١٣در كمال خلوص نیت، و مثل اینكھ كلمھاي تردیدآمیز ننوشتھ باشد، بھ جاي آورد و در 

  . ذشتدر پنجاه و نھ سالگي درگ

ریشلیو آخرین چاپ مقاالت را، كھ توسط مادموازل . نفوذ او در مدت سھ قرن و در چھار قاره برقرار بود
آن  ١۶٠٣شارون، دوست و شاگرد او، در سال . دو گورني بھ او تقدیم شده بود، با كمال مسرت پذیرفت
گلیسي ترجمھ كرد و جزو آثار فلوریو آنھا را بھ ان. مقاالت را بھ صورت فلسفھاي رسمي و منظم درآورد

شاید . ، ولي از سادگي و ایجاز آنھا با اطناب عالمانھ خویش كاست)١۶٠٣(كالسیك آن زبان درآورد 
ھاي غمانگیز خود تحت تاثیر آنھا قرار گرفتھ باشد  شكسپیر آن ترجمھ را دیده و نوشتن بزرگترین نمایشنامھ

ما سابقا از دیون مخصوص او . د از مطالعھ ھمان مقاالت باشدھا دیده میشو و شكاكیتي كھ در این نمایشنامھ
شاید بن جانسن ھنگامي كھ نویسندگان انگلیسي را متھم بھ سرقت از آثار مونتني . ذكري بھ میان آوردیم

  . كرد، شكسپیر را در نظر داشت

مھ چیز تردید بیكن تحت تاثیر آن نفوذ قرار گرفت، و شاید انگیزه دكارت، ھنگامي كھ در آغاز در ھ
پاسكال در ایامي كھ میكوشید ایمان خود را از چنگ شك و تردیدھاي مونتني . میكرد، ھمین مقاالت بود

بل، وونارگ، روسو، دیدرو، و ولتر نیز از آثار او بھره . برھاند، تقریبا گرفتار حالتي جنونآمیز شد
، ولتر از بقیھ ))درباره آدمخواران((و )) درباره تربیت((روسو از اعترافات مونتني و مقاالت او : گرفتند
مادام دو دفان، زني كھ در این عصر درخشان . مونتني پدربزرگ، و بل پدر عصر روشنگري بود. آثار او

ھمھ مجلدات عظیم فیلسوفان جز مونتني را، كھ پدر ھمھ ((كمتر از دیگران فریب خورد، مایل بود كھ 
مونتني بود كھ تجزیھ و تحلیل روح و شخصیت، كھ مربوط بھ بھ وسیلھ .)) آنھاست، در آتش بیندازد

ھاي  روانشناسي است، وارد ادبیات فرانسھ شد، و آثار كورني، مولیر، الروشفوكو، وال برویر در نوشتھ
ثورو از این منبع استفاده بسیار برد و امرسن پیش از تحریر مقاالت خویش، . آناتول فرانس رسوخ كردند

در باره مونتني میتوان گفت كھ امروزه آثار او را چنان میخوانند كھ گویي آنھا را . خواند مقاالت مونتني را
  . دیروز نوشتھ است، و این موضوع فقط درباره چند تن از نویسندگان پیش از قرن ھیجدھم صدق میكند

خود معترف  مونتني بھ اندازھاي بھ عیوب. مدتي است كھ جھانیان عیوب او را تصدیق كرده و بخشیدھاند
. وي بھ خوبي میدانست كھ پرگو و خودپسند است. بود كھ تقریبا تركش منتقدان خود را خالي كرده است

گاھي ھم از مطالبي كھ از نویسندگان یونان و روم نقل میكند خستھ میشویم، و یك لحظھ مانند مالبرانش 
فتھاي میدانیم از حكایتھاي تاریخي، صرفا با((درباره مقاالت او غیرمنصفانھ قضاوت میكنیم و آنھا را 

بدون تردید .)) ھاي كوچك، مالحظات زیركانھ، و كلمات قصاري كھ ھیچ مطلبي را ثابت نمیكنند قصھ
در . مونتني كاالھاي خود را با تنبلي و بھ طرزي نامنظم میچیند و بدین ترتیب از تاثیر و لطف آنھا میكاھد

. میكند، ولي حتما حق دارد، زیرا ھر چیز و ضد آن را مینویسدھاي خود را را نقض  ھا موضوع گفتھ ده
این عمل اگر چھ ما را از كشتن كسي بھ سبب اختالف نظر ; ھر گاه در ھمھ چیز تردید كنیم، فلج میشویم

ما بر اثر كوشش نومیدانھ پاسكال بھ . در الھیات باز میدارد، شوق و ذوق و شجاعت را از ما میگیرد
  . ایمانش از دست مونتني بیشتر متاثر میشویم تا بر اثر عالقھ مونتني بھ بیدیني منظور نجات دادن

و فكر تند )) علم مطایبت آمیز((اما از اینگونھ انتقاد خشنود نمیشویم، زیرا لحظھاي چند مانع میشود كھ از 
و طنز  در كجا میتوانیم چنین مجموعھ با روحي از عقل. این شخص پر حرف خاموش نشدني لذت ببریم

بیابیم تشابھي دقیق میان این دو صفت وجود دارد، زیرا ھر دو ممكن است از مشاھده اشیا از دور ناشي 
تاثیر بد پرگویي او در نتیجھ غرابت و وضوح سخنانش تقلیل . مونتني از این دو ساختھ شده است. شوند
از زباني كھ براي اخفاي . شوددر سخنان او عبارات مستعمل و حرفھاي بیمعني مطنطن دیده نمی. مییابد

فكر یا بر اثر فقدان فكر بھ كار میرود چنان خستھ شدھایم كھ میتوانیم خودبیني را در این افشاي رازھاي 
از اینكھ دوستدار سخنگویي میتوانند دل ما را بھ این خوبي بشناسد، بھ شگفتي . دروني نادیده بگیریم
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مرد عاقلي نیز از معایب بر كنار نیست، و بزودي مورد عفو قرار میافتیم، و خشنود میشویم از اینكھ چنین 
و ; ھنگامي كھ میبینیم او نیز تردید نشان میدھد و اظھار بیاطالعي میكند، خاطر ما آسوده میشود. میگیریم

ھنگامي ; چون بھ ما میگوید كھ جھل ما در صورت وقوف ما بر آن بھ شكل فلسفھ درمیآید، خشنود میشویم
! ز كشتار سن بارتلمي بھ مردي بر میخوریم كھ در كشتن تردید نشان میدھد، نفسي راحت میكشیمكھ پس ا

در پایان باید گفت، علیرغم حملھ او بھ خرد، میبینیم كھ عصر خرد در فرانسھ توسط مونتني و در انگلستان 
وي با وجود  .مونتني، منتقد خرد، اگر خرد محض نبود، چیز دیگري نبود. توسط بیكن آغاز میشود

تنھا در یك مورد پذیرفت كھ از كلیساي كاتولیك . احترامي كھ بھ كلیسا میگذاشت، پیرو اصالت عقل بود
اگر مانند بیكن میكوشید كھ این عمل را بدون . اطاعت كند كھ بذر خرد را در ذھن فرانسویھا پراكنده باشد
مونتني براي . احتیاط یا دلسوزي او انتقاد كنیم متزلزل كردن ایمان تسالبخش مستمندان انجام دھد، نباید از

بھ سبب ; پیرو اعتدال و خرد بود. سوختن آفریده نشده بود، و میدانست كھ او نیز ممكن است اشتباه كند
نجابتي كھ داشت، حاضر نمیشد كھ خانھ ھمسایھ را پیش از آنكھ پناھگاه دیگري براي او بسازد طعمھ 

گیبن . ر عمیقتر بود، زیرا دلش بھ آنچھ توسط او خراب شده بود میسوختنظریات او از ولت. حریق كند
.)) ھانري چھارم و مونتني: در آن دوران تعصبآمیز، تنھا دو مرد نظربلند وجود داشتند((معتقد بود كھ 

سنت بوو، پس از آنكھ مانند پاسكال مطالبي بر ضد مونتني اظھار میدارد، سرانجام با شوق و ذوقي 
  .)) او عاقلترین مرد فرانسوي بوده است: ((میگویدناگھاني 

IV- جاودانھا یكروزه   

وي تقریبا موفق شده بود كھ در جنگھاي . پس از مونتني در ادبیات فرانسھ تا یك نسل بعد وقفھاي پدید آمد
در سایر نقاط این كشور، آتش . مذھبي جان سالمت بھ در برد و تا پایان جنگ خود را در خود پنھان كند

كورني، فرانسھ از لحاظ ادبیات جنگ و مناقشات مذھبي باعث عقبماندگي ادبیات شد، و از زمان مونتني تا 
. از انگلستان و اسپانیا عقب ماند، چنانكھ انگلستان نیز پس از جنگھاي داخلي از آن كشور عقب ماند

ریشلیو كوشید كھ نبوغھا را با . دنبالھدار و ناپایدار از آسمان گذشتند، ولي ستاره ثابتي بھ جاي نگذاشتند
ایرادگیري خود و مجبور كردن نوابغ بھ تمجید از خویش، جلو  ولي در نتیجھ! اعطاي مستمري بپروراند

پس از مرگ او، لویي سیزدھم آن مستمریھا را با یك حركت قلم منسوخ كرد و . پیشرفت آنھا را گرفت
شبنشینیھاي ادبي در ھتل دو رامبویھ و تاسیس .)) دیگر بھ خودمان با این كار زحمت نمیدھیم: ((گفت

  . ط ریشلیو در پیشرفت ادبیات فرانسھ موثر بودندفرھنگستان فرانسھ توس

فرھنگستان در آغاز بھ صورت ھیئتي از دانشمندان و مولفان بود كھ در خانھاي شخصي، یعني در خانھ 
ریشلیو، كھ ھم مراقب جنگ و ھم مراقب ). ١۶٢٧(واالنتن كونرار، منشي پادشاه، تشكیل جلسھ میداد 

تالیا و ادبیات اسپانیا حسد میبرد، حاضر شد آن ھیئت را بھ صورت ادبیات بود و بھ فرھنگستانھاي ای
عدھاي از اعضاي آن اعتراض كردند و گفتند كھ این . موسسھاي كھ توسط پادشاه نیز شناختھ شود درآورد

كھ از دست (طرح بھ منزلھ رشوھاي است كھ جھت حفظ وضع موجود پرداختھ میشود، ولي شاپلن شاعر 
سر و كارشان با مردي است كھ ھرچھ ((بھ آنان خاطرنشان كرد كھ ) ریافت میداشتكاردینال مستمري د

اخطار شاپلن موثر افتاد، و آن عده بھ اتفاق آرا تصمیم گرفتند كھ .)) را میخواھد، از روي بیمیلي نمیخواھد
بنابر این، بھ صورت اعضاي فرھنگستان فرانسھ درآمدند .)) طبق میل جناب اشرف رفتار كنند((
  :قوانین آن چنین مقرر میداشت). ١۶٣۵(

بھ نظر میرسد كھ از سعادت این كشور چیزي جز این كم نبود كھ زباني را كھ بدان سخن میگوییم از زمره 
اگر بیش از پیش دقت كنیم، این زبان، كھ كاملتر از السنھ دیگر است، . ... زبانھاي غیر مھذب بیرون آوریم
اعضاي فرھنگستان . چنانكھ التیني جانشین یوناني شد. شین التیني شودممكن است سرانجام بھ خوبي جان

ھا، یا بر  موظفند كھ زبان را از آلودگیھایي كھ خواه از دھان مردم، خواه از دھان شركتكنندگان در دادگاه
  . اثر عادات بد درباریان نادان در آن راه یافتھ پاك كنند
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اما پنجاه و شش سال گذشت . امور شد كھ فرھنگي تالیف كندكلود و ژال، یكي از سي عضو نخستین آن، م
در این ضمن، فرھنگستان بھ طور قابل توجھي ارزش ادیبان را باال ). ١۶٩۴(تا این فرھنگ انتشار یافت 

ھیچ ملتي مانند ; درآمدن در زمره جاودانان چھلگانھ بھ منزلھ تصدي مقام شامخي در حكومت بود. برد
بیشتر اوقات، فرھنگستان، كھ اغلب از سالخوردگان . این اندازه گرامي نداشتھ است فرانسھ ادیبان را تا

تشكیل یافتھ بود، بھ سبب محافظھكاري خود جلو تكامل ادبي یا رشد زبان را میگرفت، و گاھگاھي نیز 
بھ  میبست، ولي خود را از احزاب بركنار میداشت و) مانند مولیر و روسو(درھاي خود را بھ روي نوابغ 

اعضاي خود میآموخت كھ عقاید مختلف را مودبانھ بپذیرند، و ضمن آنكھ بسیاري از چیزھا دستخوش 
  . تغییر شد، ملت فرانسھ پاداش فرھنگستان را بدین صورت داد كھ آن را ثابت نگاه داشت

ر ماه مھ د. ریشلیو پس از آنكھ شاعران و دانشمندان را بھ دور ھم گرد آورد، متوجھ روزنامھنویسان شد
)) گازت دو فرانس((تئوفراست رنودو بھ كمك ریشلیو نخستین روزنامھ فرانسوي را، كھ بعدا بھ  ١۶٣١

این روزنامھ ھر ھفتھ، بھ شكل ورقھاي كھ بھ صورت ھشت صفحھ تا شده بود، . معروف شد، انتشار داد
میساخت، و چند صفحھاي را  اخباري را چاپ میكرد كھ كاردینال اجازه آنھا را میداد، یا خود او فراھم

لویي سیزدھم غالبا در آن روزنامھ مطالبي مینوشت و پاسخ منتقدان حكومت . صرف اخبار معمولي میكرد
ھایش را بھ  گاھي ھم شخصا نوشتھ. را میداد و از اینكھ مادر خود را تبعید كرده بود از خود دفاع میكرد

، حتي پادشاه ھم از اینكھ نام خود را در روزنامھ یا كتاب چاپخانھ میبرد تا مراحل چاپ شدن آنھا را ببیند
و در این مورد بھ عنوان وسیلھاي . مطبوعات فرانسھ از ھمان آغاز عامل تبلیغات بودند. میبیند لذت میبرد

پس از چندي مردم نسبت بھ گازت دو . بھ شمار میرفتند كھ اقلیت با سواد را از سیاست دولت آگاه میكردند
ھاي ھتاكي را كھ توسط مزدوران دشمنان كاردینال فروختھ  گمان شدند و بھ جاي آن روزنامھفرانس بد

  . میشد میخریدند

داستانھاي عاشقانھ شھسواري از رونق افتادند، ولي نھ فقط . بیش از ھمھ چیز داستان عاشقانھ خوانده میشد
لحاظ كھ ملوكالطوایفي كھ در این از آن رو كھ سروانتس و دیگران آن را مسخره میكردند، بلكھ از آن 

ھاي مربوط  بھ جاي قصھ. ھنگام تابع سلطنت شده بود، بھ تدریج امتیازات و اھمیت خود را از دست میداد
ھر . بھ دوره رونق ملوكالطوایفي، داستانھاي عاشقانھ سوزناكي كھ حاكي از میل سركوفتھ بود شیوع یافت

اورفھ را /اثر اونوره د ١۶١٩١۶١٠)) آستره((یزدھم، فرد ادب دوست و لذتطلبي در دوره لویي س
زن او كھ بھ مناسبت خوبي . نبوغ نویسنده این كتاب از زخمي كھ وي در عشق برداشت رشد كرد. میخواند

موسوم شده بود، شكار را بر لذت جنسي در ازدواج ترجیح میداد، سگھا را كنار میز غذاي )) دیانا((بھ 
اونوره گوشھ عزلتي در ملك خود . ھر سال سقط جنین میكرد. ر یك بستر میخفتخود میآورد، و با آنھا د

وي، كھ اظھار این . اختیار كرد و سرگذشت غمانگیز خود را بھ صورت داستان عاشقانھ شباني درآورد
درد را بھ منزلھ داروي رضایتبخشي میدانست، آن داستان را در پنج مجلد و پنج ھزار و پانصد صفحھ، كھ 

در سرگذشت عشق سالدون چوپان بھ آستره، كھ دخترك چوپاني . ك بھ تدریج انتشار یافت، شرح دادھر ی
اثر ساناتسارو و )) آركادیا((اثر مونتمایور، و سرگذشت )) دیاناي عاشق((است، انعكاس پایانناپذیر داستان 

ھمھ لطف و ھمچنین ھمھ اما این انعكاسي خوشاھنگ بود، چوپانھا و دختركان چوپان ; سیدني را میشنویم
لباسھاي توري دربار فرانسھ را داشتند، زباني كھ بھ كار میرفت مطابق دستور ھتل دو رامبویھ بود، تنوع 

ھاي سالنھا میشد، كھ كتاب  تجارب عاشقانھ نظیر تجارب ھانري بود، و پرستیدن زنان باعث خشنودي الھھ
این كتاب بھ منزلھ . ق افالطوني درآورده بودندمذكور را بھ صورت مجموعھ قوانین حسن سلوك جھت عش

ھاي احساساتي مادموازل سكودري، آبھ پروو، سمیوئل ریچاردسن، و  چشمھ زایندھاي بود كھ از آن قصھ
روسو اعتراف میكرد كھ آن كتاب را طي قسمت اعظم عمر خود یك بار . ژان ژاك روسو بھ وجود آمدند

ك قرن، اشراف و خانمھا در دربارھاي فرانسھ، آلمان و لھستان ظرف تقریبا ی. در ھر سال خوانده است
نامھایي را كھ در آن كتاب بھ كار رفتھ بود بر خود مینھادند، قسمتھایي از آن را روي صحنھ بازي 

  ). ١۶٢۴(میكردند، و نیمي از نثري كھ در فرانسھ نوشتھ میشد داستانھاي عاشقانھ را پرورش میداد 

، اثر لویي گھ دوبالزاك، در حقیقت بھ منزلھ ))ھا نامھ. ((نیم دیگر شامل نثرھاي فراموش نشدني است
و ھدف نویسنده آنھا . مقاالتي بھ شمار میرفتند كھ جھت تحت تاثیر قرار دادن زنان متصنع نوشتھ شده باشند
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. كالسیك را بھ زبان فرانسھ بدھدمانند وژال و مالرب این بود كھ زبان را تطھیر كند و شكل و منطق دوره 
مشتي ) ١۶١۴(پیردو بوردي دوبرانتوم پس از عمري خوشگذراني در دربار و ارتش، بھ ھنگام مرگ 

خاطره در كنار بستر خود بر جاي نھاد كھ عشقھاي زنان فرانسوي، خصایل كاترین دومدیسي، زیبایي 
باعث تاسف . ر آنھا با ھیجان شرح داده بودماري استوارت، و ھوش و بذلھگویي مارگریت دو والوا را د
خوب نیست كھ انسان در یك ((بھ عقیده او، . است كھ قسمت اعظم داستانھاي سحرانگیز او قابل تایید نیست

انسان باید در ھر زمینھ ماجراھایي . سوراخ پیر شود، و ھیچ آدم عاقلي نیست كھ این كار را كرده باشد
: وي در لحظھاي كھ عاقالنھتر میاندیشید، اعتراف میكرد كھ.)) در جنگداشتھ باشد، ھم در عشق و ھم 

بزرگترین سعادتي كھ خداوند در ازدواج بھ ما ارزاني میدارد، داشتن فرزندان خوب است، نھ زندگي ((
ژاك اوگوست دوتو، كھ در زمان دوست خود ھانري چھارم قاضي و مشاور .)) بدون عقد رسمي با زنان

دوین و انعقاد فرمان نانت سھمي بھ عھده داشت و نیمي از عمر خود را مصروف نوشتن دولت بود، در ت
اھمیت این كتاب در عالمانھ بودن و بیطرفي آن، و ھمچنین بدین سبب .كرد)) تاریخ زمان خود((كتاب 

طغیان خشمي كھ در تاریخ ھیچ ملتي : ((است كھ كشتار سن بارتلمي را بدین ترتیب وصف كرده است
دوك سولي در پایان عمر و با كمك منشیان خود كتاب مشھوري تحت عنوان .)) ھ نداشتھ استسابق

نوشت و آن را )) تاریخچھ اقتصاد عاقالنھ و سلطنتي ھانري كبیر در امور خانوادگي، سیاسي، و نظامي((
سیزدھم،  در سال آخر سلطنت لویي. اھدا كرد)) بھ فرانسھ، بھ ھمھ سربازان، و بھ ھمھ مردم فرانسھ((

انتشار دادند، )) قانون مقدس((گروھي از یسوعیان فالندر، تحت رھبري ژان دو بوالن، كتابي تحت عنوان 
و در آن بھ طرزي احتیاطآمیز از زندگي قدیسین، بھ ترتیبي كھ توسط كلیساي كاتولیك از آنھا یاد میشد، 

وعي پیش آمد، با ذوق و شوق دنبال شد، تا این كار، با وجود گرفتاریھایي كھ براي فرقھ یس. انتقاد كردند
عدھاي از اساطیر دوستان اعتراض كردند، ولي آن اثر . بھ شصت و پنج جلد رسید ١٩١٠اینكھ در سال 

در اینجا باز باید نامي از ریشلیو، كھ . ھاي مذھبي عالمتر بود حاكي از علم فرقھاي است كھ از سایر فرقھ
وي در ھر رشتھ از ادب چیز . ر نكردني بود، بھ میان آوریمدر ھمھ جا حضور داست و مردي باو

مینوشت، و خاطراتي از خود بھ جاي گذاشتھ است كھ اگر چھ تا اندازھاي بھ سود خود اوست، در كتابھاي 
  . خاطرات جالبي كھ در ھیچ زبان دیگري نظیر آنھا یافت نمیشود، مقامي ارجمند دارد

آثار تئوفیل دو ویو، ونسان وواتور، . ندازه زیاد یافت نمیشدنددر ھیچ عصري شاعران كوچك تا این ا
عشقھاي ھرزه . را فرانسویھاي باوفا ھنوز، ولو در مدرسھ، میخوانند) ماركي دوراكان(اونوره، دوبوئي 

تئوفیل و تردیدھاي افتضاحآمیز او باعث شد كھ وي بھ صورت ویون عصر خود درآید، بھ اعدام محكوم 
میخواستیم )) (بذلھگوي عمده((ھاي سرزنده و زیبایش او را  لطیفھ. سالم بھ در بردشود، و سپس جان 

ھنگامي كھ بوسوئھ در دوازده سالگي در آن . ھتل دو رامبویھ ساخت))) دلقك عمده((جرات كرده بگوییم 
 دیريو بھ این  زوديسالن در نیمھ شب موعظھ كرد، وواتو اظھار داشت كھ ھرگز چنین موعظھاي بھ این 

  . نشنیده است

كھ مردم ھر  فرانسوا دو مالرب این اصل را ثابت كرد. ھا بودند دو شاعر عمده باعث افتخار این دوره
عصري براي لذت بردن باید چشم از گذشتھ بپوشند، رونسار بزرگ ھنوز در دوران جواني مالرب 

نغمھسرایي میكرد، او و اعضاي گروه پلئیاد شعر فرانسوي را با پذیرفتن سبكھا و موضوعات كالسیك 
ي، بذلھگوییھاي ایتالیایي، تھذیب كرده بودند، اما در این ھنگام اعقاب آنان با عبارات كھنھ، جمالت تفنن

ولي . ھاي مجھول، فرانسھ و زیبارویان آن را خراب میكردند كلمات مقلوب، اشارات نامانوس، و افسانھ
در كان تولد یافت، در بال و  ١۵۵۵وي در سال . مالرب اظھار داشت كھ باید بھ این وضع خاتمھ داد

. ي كھ بھ دربار فرانسھ رسید، پنجاھسالھ شده بودھایدلبرگ تحصیل كرد، سالھا در سفر گذرانید، و ھنگام
ولي . مالرب باوجود بیشرمیھا و شرارتھایش توانست پیش برود و شاعر محبوب ھانري دو گیز بشود

مالرب اشعار خود را بھ كسي میداد كھ از او . ھانري بیش از آنچھ بھ وي پول میداد، از او تعریف میكرد
زنان ((او نیز مانند . از گذشتگان زمینھ پیشرفت خود را فراھم میساخت بیشتر پول میگرفت، و با انتقاد

سالن رامبویھ با كلماتي كھ حاكي از زمختي روستایي یا عملیات غیرشاعرانھ درون بشر بود )) متصنع
ھاي مقلوب، ابھامھا، اصطالحات محاورھاي، عبارتھاي محلي، اصالحات  جملھ; مخالفت میورزید

، اطناب، تنافر كلمات، غلطھاي دستوري، )در نظر پادشاه ناخوشایند بودند كھ(مخصوص گاسكوني 
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ھاي ناقص را  ھاي بیگانھ، عبارات و كلمات التیني، اصالحات فني،آزادي شاعر در شعر، و قافیھ واژه
ھا، تناسب استعارات،  بھ عقیده او میبایستي علو عقاید، سادگي و وضوح عبارات، ھماھنگي قافیھ. طرد كرد

  . ظم در شرح، و منطق در عبارت جاي آن را بگیردن

فاصلھ دادن بین دو حرف . ھا بدون قید و بار باشند و گوش را آزار ندھند خوب نویسي آن است كھ جملھ
مالرب اشعار خود را با گوش . ناخوشایند است و بھ منزلھ نوعي بیماري ریوي بھ شمار میآیدمصوت 

  . نوكر خود میآموزد

را ذكر كنیم كھ خطاب بھ دوستي كھ دختر خود را )) تسلیت((در اینجا باید یكي از اشعار او تحت عنوان 
  . از دست داده بود سروده شده است

  . ترین چیزھایش بدترین سرنوشتھا را دارندآن دختر از جھاني بود كھ زیبا

  ... او، كھ خود گلي بود، مانند گلھا زیست یعني طي یك ساعت بامدادي

  . نظیر سختگیریھاي مرگ در ھیچ جا یافت نمیشود

ما بیھوده از او خواھش میكنیم، زیرا این ستمگر گوشھاي خود را میبندد و میگذارد كھ زاري كنیم پیرمرد 
  . پیرو قانون است در كلبھ خویش

  . ھاي لوور نمیتوانند مانع رفتن او بھ حضور پادشاه شوند و نگھبانان دروازه

و گھ دوبالزاك، كھ . اشعار او در نتیجھ قواعدش بیروح شدند. مالرب در عمل اصول خود را بھ كار نبرد
ھتل دورامبویھ او را با  اما. در این ھنگام سرگرم اصالح نثر بود، نثر خود را فقط در شعر مالرب مییافت

  . آغوش باز پذیرفت

اصول مذكور . و بوالو آن را، كھ اساس سبك كالسیك بود، بھ ارث برد. فرھنگستان اصول او را اتخاذ كرد
مالرب در پیري مقامي ارجمند در شعر . مدت دو قرن مورد توجھ شدید شاعران غزلسراي فرانسھ بودند

بعضي از دوستدارانش او را . مربوط بھ زبان و سبك درآمدیافت و بھ صورت داوري در قضایاي 
. دانستند و خود او عقیده داشت كھ ھرچھ مینویسد، ھمیشھ باقي خواھد ماند)) فصیحترین مرد روزگار((

خود را از رخوت نھایي برانگیخت تا از پرستارش، كھ غلطي ) ١۶٢٨(میگویند كھ در بستر مرگ 
  . د كنددستوري بھ كار برده بود، انتقا

ماتورن رنیھ اشعار او را خستھ كننده میدانست، بھ قواعدش توجھي نداشت، و مانند ویون شعر را از دھان 
وي اگر چھ سر تراشید و خود را آماده كرد كھ كشیش شود، ولي چنان خود را در شھر عشق . عوام میگفت

الگي بر اثر نقرس و سیفیلیس علیل در سي و یك س. گم كرد كھ در جواني پیر شد و مویش بھ سپیدي گرایید
ولي آنھا بیش از او خوب را از بد تمیز .)) ھر زني باب دندان من است((با وجود این، میگفت كھ . شد

وي محكمترین و از لحاظ جنسي بیپرواترین و ھمچنین طنزآمیزترین اشعار فرانسوي را سرود كھ . میدادند
گذشتھ از این، در . ي با آثار یوونالیس برابر استاز حیث صورت با اشعار ھوراس و از حیث تند

كھ خواھان )) زنان متصنع((رنیھ بھ . شعرھاي او نام اشخاص و مكانھایي را كھ دیده است میتوان یافت
ھاي درست و اجتناب از تعبیرات غیرمصطلح بودند، و ھمچنین بھ اصول و سختگیریھاي  استعمال واژه

عر التھاب و بیصبري عاشقانھ مھمتر از اصول دستور، معاني بیان، و بھ نظر او در ش. مالرب میخندید
حتي علم و فلسفھ بھ خاطر . در اینجا در ابتداي عصر كالسیك، رمانتیسم بھ حركت درآمد. عروض است

اي فیلسوفان خوابآلود، با گستاخي بحث كنید، بیآنكھ از زمین : گزافھگویي از انتقاد او بركنار نماندند
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كاري كنید كھ آسمان بھ آھنگ شما برقصد، و حتي بحثھاي خود را با ترازوي آن ; ھ آسمان برویدبجنبید، ب
  . ... بسنجید

  . فانوسي بھ زوایاي تاریك طبیعت ببرید

  . ... ببینید كھ این رنگ زیبا را چھ كسي بھ گلھا میدھد

  . ریب میدھدعقلتان مانند چشمھایتان شما را ف: اسرار طبیعت و آسمانھا را نشان دھید

چھار سال بعد، در سي و نھ سالگي در حالي كھ بر . رنیھ شاعر دربار ھانري چھارم شد ١۶٠٩در سال 
من بي ھیچ گونھ : كتیبھ روي گور خود را بدین گونھ ساختھ بود. اثر شھوتراني فرسوده شده بود، درگذشت

  . فكري زیستم، و بنابر قانون خوب طبیعت بھ سر بردم

  . گ چرا باید بھ من اعتنا كند در صورتي كھ من اعتنایي بھ او نكردمو نمیدانم مر

V- ١۶٨۴- ١۶٠۶: پیر كورني   

پیر كورني ستاره ادب بود، زیرا درام فرانسوي توسط او بھ صورت ادبیات درآمد، و ادبیات فرانسھ تا یك 
  . قرن بھ طور برجستھاي بھ صورت درام باقي ماند

اتین ژودل نخستین تراژدي فرانسوي را در سال . وقایع بسیاري روي داد كھ زمینھ كار او را فراھم ساخت
ھاي  ھاي دیگري نوشت كھ ھمگي قصھ سپس بھ تقلید از سنكا نمایشنامھ. بھ روي صحنھ آورد ١۵۵٢

ھاي  دستھزورگویي، مطالعات رواني، ظھور ناگھاني فصاحت و بالغت، و برخالف سنت كالسیك بدون 
. ھمسرایان بودند، ولي طبق وحدتھاي سھ گانھ ارسطو یعني وحدت زمان، مكان، و عمل نوشتھ شده بودند

خواستار وحدت عمل یا موضوع اصلي ) چنانكھ ضمن بحث درباره درام عصر الیزابت دیدیم(ارسطو 
اما ژول سزار . بود نمایش بود، ولي وحدت مكان را الزم ندانستھ و در مورد وحدت زمان اصرار نكرده

ژان شاپلن . سكالیژر ھمھ درامنویسان را موظف میدانست كھ روشھاي یوناني و رومي را درنظر بگیرند
دالیلي كھ در انگلستان توسط نابغھ بي مالحظھاي كھ . تكرار كرده بود ١۶٣٠این نكتھ را در سال 

وارث زبان و فرھنگ التیني بود،  مختصري التیني و یوناني میدانست بیارزش شده بود، در فرانسھ كھ
وحدتھاي سھ گانھ مذكور طبق نظریھ سنكا توسط  ١۶۴٠و پس از سال . كامال مورد توجھ قرار گرفت

این وضع تا زمان ولتر و قرن ھیجدھم، انقالب كبیر، . كورني و راسین در تراژدیھاي فرانسھ رعایت شدند
ي بود، تا اینكھ درام رمانتیك با نمایشنامھ ارناني امپراطوري ناپلئون، و بازگشت خاندان بوربون باق

  . ، اثر ویكتورھوگو، پیروزي تاریخي و دیرآمدھاي بھ دست آورد)١٨٣٠(

ھا، دربارھا، و تاالرھا روي  ھا در مدرسھ در قرن شانزدھم درام فرانسھ جاي معیني نداشت، و نمایشنامھ
فرانسھ در ھتل دوبور گوني در كوچھ موكنسي، و نخستین تماشاخانھ دایم  ١۵٩٨در سال . صحنھ میآمدند

در ھر دو تماشاخانھ، . تماشاخانھ ده ماره در محل فعلي كوچھ وییي دو تامپل افتتاح شد ١۶٠٠در سال 
قطعھ زمین مركزي و درازي بود كھ طبقات متوسط در آنجا میایستادند، میخوردند، مینوشیدند، قمار و 

در امتداد دیوارھا دو . میپرداختند، و ضمنا مواظب جیبھاي خود نیز بودنددعوا میكردند، بھ تماشاي نمایش 
پیش از حكومت ریشلیو، تنھا عده . قرار داشت، كھ طبقھ متمول در آنھا مینشست) لژ(ردیف جاي ویژه 

صحنھ، كھ در یك قسمت از زمین مستطیل شكل . ھا حضور مییافتند معدودي از زنان معمولي در تماشاخانھ
اشت، از تماشاگران بھ اندازھاي دور بود كھ نمایش فكر یا احساس بھ وسیلھ حاالت صورت تقریبا قرار د

نمایشھا . براي بازیگران بیفایده بود، و اگر بازیگري میتوانست بلندتر حرف بزند، انعامي دریافت میداشت
پیش از غروب بھ پایان بعد ازظھر و معموال از ساعت پنج تا ھفت اجرا میشدند و، طبق قانون میبایستي 

  . برسند، زیرا دو تماشاخانھ مذكور در محالت خطرناك شھر واقع بودند
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نقشھاي زنانھ را زنان بھ عھده . پیش از مولیر، بازیگران را معموال از ایتالیا و اسپانیا وارد میكردند
د تا عده بیشتري میگرفتند، و در كمدیھا، بھ طرزي جسارتآمیز، بھ مسائل جنسي بیشتر اھمیت میدادن

كلیسا و پارلمان بیھوده كوشیدند كھ كمدیھا را تطھیر كنند، یا جلو . تماشاگر جلب كنند و منافع بیشتري ببرند
آنھا را بگیرند، ریشلیو سطح اخالقي درام فرانسھ را باال برد، بدین معني كھ بعضي از درامنویسان را 

ھا با  ھا حضور یافت، و در نوشتن نمایشنامھ اخانھتحت حمایت و نظارت خود قرار داد، شخصا در تماش
  . روترو، سكارون، و دیگران ھمكاري كرد

بتدریج تحت نظارت كامل او اسالف كورني، یعني گارنیھ، آردي، و روترو، زمینھ را براي موفقیت 
  . شگرف لو سید فراھم آوردند

در روان تولد یافت،  ١۶٠۶وي در سال كورني گرفتار وقایعي شد كھ معموال در راه استادي روي میدھد، 
و با این اشكال مواجھ بود كھ در مركز یكي از ایاالتي كھ دور از تشریفات ادبي و امكانات پاریس قرار 

داشت بزرگ میشد، اما پدرش كھ قاضي برجستھاي بود، توانست فرزند را با سپردن بھ مدرسھ محلي 
مربیان غیور از درام بھ عنوان وسیلھ تعلیم استفاده میكردند این .یسوعیان بھ بھترین طرز ممكن تربیت كند

ھاي كالسیك و غیر آنھا را بھ التیني نمایش دھند، و این اقدام  و بھ دانشجویان یاد میدادند كھ نمایشنامھ
یسوعیان در موضوع، فن، و سبك درام فرانسھ تاثیر كرد، بدیھي است كسي قصد نداشت كھ پیر را 

رد، زیرا او براي وكالت دادگستري تربیت شده بود و خود او مدتي بدین شغل روزگار درامنویس بار آو
  . گذراند، و فصاحت دیواني شاید در جنبھ سخنوري تراژدیھاي او بیتاثیر نبوده باشد

محبوبش بدو اعتنا نكرد، و او بھ شعر پناه : كورني در بیست و یك سالگي در یك زمان عاشق و شاعر شد
یازده . برد، و چون مغموم و مرعوب شده بود، درامھایي را كھ تجلي روح خود او بودند روي كاغذ میآورد

در این میان دوازده ; ودو آن ھم بر اثر كمك ریشلیو ب) ١۶۴٠. (سال گذشت تا اینكھ ھمسري انتخاب كرد
نخستین نمایشنامھ  ١۶٢٩در سال . نمایشنامھ تراژدي و كمدي در باره وقایع عاشقانھ یا قھرمانانھ نوشت

این نمایشنامھ در ھتل دو بورگوني روي صحنھ آمد، واگر چھ مجموعھ . خود یعني ملیت را بھ پاریس برد
ریشلیو او و . عث موفقیت آن و شھرت كورني شدنامعقولي از عشق و دسیسھ بود، مكالمات جاندارش با

كورني در طرحي كھ بھ او . ھایي مطابق دستورھایش بنویسد چھار نفر دیگر را مامور كرد تا نمایشنامھ
كورني با خشم بھ روان . سپرده شده بود بیش از اندازه دست برد، بھ طور یكھ ریشلیو ناراحت شد

  . دالر مستمري دریافت میداشت ٠٠٠,۶معادل  بازگشت، ولي از دست او ھمچنان ساالنھ

كورني، كھ در نتیجھ موفقیت تراژدي سوفونیسبھ، اثر مره بھ ھیجان آمده و ناراحت شده بود، دست از 
در اینجا بود . تراژدي مده بھ پاریس برد ١۶٣۵كمدي برداشت و بھ مطالعھ آثار سنكا پرداخت، و در سال 

از این تاریخ بھ بعد، اكثر اوقات وي . لو سخن او بھ ظھور رسیدندكھ صفات اصلي یعني قدرت فكر و ع
ھاي خود از مردان و زنان بلند مرتبھ سخن بھ میان میآورد، بھ آنھا احساسات عالي میبخشید،  در نمایشنامھ

والر، شاعر انگلیسي معاصر او، پس از . و این احساسات را با زباني شایستھ و منطقي قوي بیان میكرد
دیگران شعر میگویند، ولي كورني تنھا : ((بھ قول او. ي مده گفت كھ استاد جدیدي ظھور كرده استتماشا

كورني از درام . عالیترین ھنرھا آن است كھ آمیختھ بھ فلسفھ باشد.)) كسي است كھ میتواند فكر كند
ت، و از قھرماني یونان و روم، از آموزگاران یسوعي، از تفكرات دلتنگكننده خود در گوشھ عزل

ي باشكوھي كھ در رویاھاي خود میدید، چیزھایي آموخت و بھ مرحلھاي از فكر و سبك رسید الكساندرھا
  . شده است كھ تا آن وقت در درام فرانسوي سابقھ نداشت، و از آن تاریخ تا كنون نیز بندرت دیده

ھاي عصر  كورني از نمایشنامھ. ادبیات دراماتیك دیگري توجھ او را بھ خود جلب كرد و او را پرورش داد
الیزابت استفادھاي نبرد، زیرا اصول كالسیك در آن رعایت نمیشدند، و بنابر این مورد استفاده او قرار 

و لوپھ دوگا، تیر سود مولینا، و . ید مردم بوداما در اسپانیا در این زمان تئاتر مورد توجھ شد. نمیگرفتند
كورني در درام . كالدرون بھ منزلھ وارثان حقیقي سوفوكل، اوریپید، ترنتیوس و سنكا بھ شمار میآمدند

اسپانیایي طبعا موضوعي دراماتیك یافت، یعني مجموعھ اصول شرافتي كھ پاداش اھانت یا گمراھسازي را 
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اثر گیلین د كاسترو را ) ١۵٩٩(موخت، كتاب الس موسدادس دل سید وي اسپانیایي آ. مرگ میدانست
خواند، طرح داستان را بدون معذرت خواھي مانند شكسپیر اقتباس كرد، و مشھورترین، نمایشنامھ را در 

تماشاگران احساس میكردند كھ تا آن وقت . بر صحنھ آمد ١۶٣۶در سال سید  .نگاشتادبیات فرانسھ 
این ((یكي از معاصران میگفت كھ . ھاي فرانسھ دیده نشده است نمایشنامھاي بھ آن نیرومندي در تماشاخانھ

نمایشنامھ بھ اندازھاي زیباست كھ حتي حس عاشقي سردترین زنان را برانگیختھ است، بھ طوري كھ شور 
كساني در لژ دیده شده بودند كھ بندرت . ھاي عمومي نیز دیده شده است آنھا گاھي در تماشاخانھ و ھیجان

خیلي از اشخاص نمیدانستند .)) تاالرھاي طالیي و نیمكتھاي پوشیده از نقش سوسن خود را ترك میكردند
ا بھ این نكتھ كھ كورني موضوع نمایشنامھ را از دیگري اقتباس كرده است، و حال آنكھ خود او صریح

شیمن و : نمایشنامھ از این قرار است. ھمگي از لطافت پیچیده آن در عجب مانده بودند. اعتراف میكرد
  . روذریگو، دو اشرافزاده، سخت شیفتھ و عاشق یكدیگرند

. ولي دون گومس، پدر شیمن، با دون دیگو، پدر پیر و بیمار روذریگو، نزاع میكند و بھ او ناسزا میگوید
از این رو گومس را بھ مبارزه میطلبد و او را . یگو خود را موظف میداند كھ انتقام پدر را بگیردروذر
شیمن، كھ ھنوز روذریگو را دوست دارد، نیز خود را موظف میشمرد كھ از فردیناند، پادشاه . میكشد

و )) حس شرافت((و میان مبارزھاي كھ در وجود ا. اسپانیا، بخواھد كھ یا او را بھ قتل برساند یا تبعید كند
عشق درگرفتھ است بھ این نمایشنامھ و احساسات متضادي كھ در آن دیده میشوند نیرو و شدتي شگفتانگیز 

  . میبخشد

روذریگو شمشیر خود را بھ شیمن میدھد و از او میخواھد كھ وي را بكشد، ولي شیمن نمیتواند تصمیم 
  . بگیرد

مال باختري آفریقا میشود و پس از بازگشت بھ سویل، پادشاھان روذریگو مامور مبارزه با مسلمانان ش
ھمھ مردم سویل لب بھ تمجید و تحسین او . اسیر شده را با خود میآورد و افتخارات زیادي كسب میكند

از آنجا كھ فردیناند بھ این كار حاضر نمیشود، شیمن . میگشایند، اما خود شیمن ھنوز خواھان قتل اوست
سانچو این . اگر كسي محبوب او را بھ مبارزه بطلبد و او را بكشد، با وي ازدواج خواھد كردتعھد میكند كھ 

شیمن از كینھجویي خود . روذریگو حاضر میشود كھ سانچو او را بھ قتل برساند. كار را بھ عھده میگیرد
ولي جانش را روذریگو سانچو را مغلوب میكند، . پشیمان میشود و از او میخواھد كھ از خود دفاع كند

ارضا میشود، شیمن عاشق خود را میپذیرد، و داستان بھ خوشي بھ )) حس شرافت((سرانجام، . میبخشد
  . پایان میرسد

. طي نصف یك فصل، مردم پاریس از زیبایي شیمن سخن میگفتند و درباره سالمت عقل او بحث میكردند
كرده بود، ولي در این نمایشنامھ دوئل بھ ریشلیو دوئل را منع . ھایي سیاسي نیز بھ گوش میخورد نكتھ

نجبا، كھ از ریشلیو تنفر داشتند، افتخار میكردند كھ میتوانند . صورت قسمتي از قوانین عالي درآمده بود
گذشتھ از این، كاردینال از موفقیت كسي كھ . مظھر اشرافي باشند كھ قوانین را ھنوز در دست دارند

از این رو، از فرھنگستان . ده بود زیاد اظھار خشنودي نمیكرددستورھاي ادبي او را بھ كار نبر
جدیدالتاسیس خود خواھش كرد كھ از آن نمایشنامھ منصفانھ انتقاد كند، و ضمنا اظھار امیدواري كرد كھ 

فرھنگستان مباحثات خود را بھ اندازھاي ادامھ داد كھ از آتش احساسات مردم . نظر مخالفي ابراز دارد
راي فرھنگستان بھ طور كلي معتدل و . سرانجام پس از پنج ماه نظریھ خود را منتشر كردكاستھ شد، و 

  . عادالنھ بود

اعضاي آن تمجید ظاھري از عشق رومانتیك را مورد انتقاد قرار داده، و اظھار عقیده كرده بودند كھ پایان 
تداي مبارزه او با سانچو داستان مقرون بھ حقیقت نیست، و كلمات آخر شیمن خطاب بھ روذریگو در اب

بر .)) از نبردي كھ شیمن جایزه آن است پیروز بیرون بیا: ((نامحجوب و خودپسندانھ است، آنجا كھ میگوید
  : اثر نتیجھاي كھ فرھنگستان میگیرد، این انتقاد بھ طرز شایستھاي تخفیف مییابد، زیرا در پایان مینویسد
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با چشم اغماض بنگرند، زیرا اگر داراي زیباییھاي غیرعادي  حتي عالمان باید بیقاعدگیھاي این اثر را
و باید تصدیق كنند كھ طبیعي بودن و شدت . ... نبود، امكان نداشت تا این اندازه مورد پسند عوام قرار گیرد

و زیبایي وصف ناشدنیش كھ آمیختھ بھ ھمھ نقایص آن است در میان اشعار مشابھ فرانسوي مقامي شامخ 
  . وجود آورده استبراي آن بھ 

كورني براي آرام كردن . فرھنگستان از این تاریخ بھ بعد دیگر بھ عنوان قاضي ادبي اداي وظیفھ نكرد
اوضاع سید را، كھ انتشار یافتھ بود، بھ دختري از خویشان كاردینال و شاھكار بعدي خود، یعني ھوراس 

داستان از این قرار . ا در تاریخ خود نوشتھ استلیوي این افسانھ ر). ١۶۴٠(را بھ خود كاردینال تقدیم كرد 
ھوراسیوس پدر دستھ اول در . در دو شھر جداگانھ، در یك روز، دو خواھر ھر یك سھ كودك میزایند: است

یك نسل بعد ھر دو خانواده بر اثر ازدواج سابینا . رم، و كوریاتوس پدر دستھ دوم در آلبالونگا زندگي میكند
راس فرزند ھوراسیوس، و بر اثر عشق كامیال دختر ھوراسیوس نسبت بھ یكي از دختر كوریاتوس با ھو

اما در این ھنگام آن دو شھر با ھم بھ جنگ میپردازند و قواي . فرزندان كوریاتوس بھ ھم نزدیكتر میشوند
ھ زنانھ آنھا با یكدیگر مقابل میشوند، سابینا و كامیال در اردوگاه رومیھا بھ خود میلرزند، و سابینا جنب

  : داستان را بدین گونھ بیان میكند

ولي اگر ; من بر اثر ازدواج با او این لقب را بھ دست آوردھام; زیرا ھوراس رمي است! افسوس كھ رمیم
  . این پیوند مانع شود كھ ببینم در كجا بھ دنیا آمدھام، در آن صورت كنیزي پاي در زنجیر بیش نیستم

آلبا، جایي كھ براي نخستین بار نفس كشیدم، آلبا، اي موطن عزیز و نخستین عشق من، ھنگامي كھ میبینم 
  . میان تو و ما جنگ برپا شده است، از پیروزي خود بھ ھمان اندازه میترسم كھ از شكست

ھا تنفر داشتھ اي روم، اگر شكایت میكني كھ این كار خیانتي بھ توست، دشمناني پیدا كن كھ بتوانم از آن
  . باشم

ھنگامي كھ از دیوارھاي تو لشكرھاي خود و آنھا را میبیني و سھ برادرم در یك سو و شوھرم در سوي 
  دیگر جاي دارند، چگونھ میتوانم نذر كنم و بي آنكھ گناھي مرتكب شوم خوشبختي ترا از خدا بخواھم

را نشان نمیدھد، بلكھ كشمكش وفاداري پرشور بدین ترتیب، كورني در آثار خود تنھا مبارزه افراد لشكرھا 
ھاي محكم و  و چون قلمش بدین ترتیب الھام میگیرد، جملھ; و تراژدي مبارزه حق را با ناحق آشكار میكند

  . ابیاتي مینویسد كھ نظیر راه رفتن نظامیان ھستند و از آنھا ھماھنگي میبارد

آیا كورني . (اھالي آلبا از یك خون و از یك سرزمینند فرمانده لشكر آلبا بھ رمیھا تذكر میدھد كھ آنھا و
بر اثر جنگ داخلي خیانت است، و ) فرانسھ(تجزیھ كردن ایتالیا ) كاتولیكھا و ھوگنوھا را در نظر داشت

این پیشنھاد پذیرفتھ میشود، و . پیشنھاد میكند كھ جنگ را با نبرد سھ تن از لشكر آلبا و سھ رمي خاتمھ دھند
  . در خشنودي آمیختھ بھ وحشت میگذرانند زنان ساعتي

اما فرمانده لشكر آلبا سھ پسر كوریاتوس را انتخاب میكند و رھبر رمیھا فرزندان ھوراسیوس را بر 
ولي ھوراسیوس، . زنان اشك میریزند، و دل قھرمانان لحظھاي چند بر اثر زاري آنھا نرم میشود. میگزیند

ان را سرزنش میكند و میگوید ھنگامي كھ شرافت اقتضا میكند، نباید با تذكر وظیفھاي كھ مردان دارند، آن
  : وقت خود را با زنان تلف كنند

  . وظیفھ خود را انجام دھید و باقي كار را بھ دست خدایان بسپارید

خدایان كاري انجام نمیدھند و سھ فرزند كوریاتوس بھ قتل میرسند، از میان فرزندان ھوراسیون فقط 
خواھرش كامیال او را بھ سبب كشتن نامزدش مالمت میكند، و از رم و اصول شرافت . یماندھوراس زنده م
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ھوراس، كھ ھنوز از باده جنگ سرگران است، او را بھ عنوان زني كھ شایستگي . و جنگ آن بد میگوید
ن خود را از زنش سابینا از بیرحمي او انتقاد میكند، از اینكھ برادرا. رمي بودن را ندارد بھ قتل میرساند

دست داده است اشك میریزد، و از ھوراس میخواھد كھ او را نیز بكشد، ھوراس میكوشد او را متقاعد كند 
  . كھ میھن پرستي مھمتر از عشق است

درام، طبق تعریف، . البتھ موضوع داستان را نمیتوان باور كرد، ولي آثار شكسپیر ھم از این مقولھ است
درام وقتي بھ . ود كھ درامھا فقط مربوط بھ حقایق باشند، دیگر لطفي نداشتنداگر قرار ب; استثنایي است

صورت ھنر در میآید كھ با عدم توجھ بھ قضایاي خارج از موضوع و انتخاب نكات مھم، نظریھ ما را 
كورني ذوق و شوقي را كھ عدھاي در دوره رنسانس نسبت بھ رم قدیم داشتند بھ .درباره زندگي عمیقتر كند

این (برد و از این عقیده پرھیزگارانھ كھ وظیفھ باالتر از اھمال كاریھاي عشق است دفاع كرد  ارث
قھرمانان او اصوال عاشق نبودند، بلكھ ). موضوع بتازگي در تئاترھاي فرانسوي پیش از كورني دیده میشد

  . میھن پرست یا مقدس محسوب میشدند

تخاب كرد تا بر نمایشنامھاي كھ نیرومندتر بود تسلط داشتھ كورني شخص مقدسي را از سالنامھ كاتولیكھا ان
در اینجا ساختمان نمایشنامھ .)) ھمھ كس متن تراژدي پولیوكت را از بر میداند: ((سنت بوو میگوید. باشد

كامال كالسیك است، و وحدتھاي سھ گانھ در آن رعایت شدھاند، اما تراژدي پیچیده و موثري در میان آن 
باید از دھان بازیگران فرانسوي، كھ با ; در مطالعھ فقط فصاحت و بالغت آن بھ گوش میخورد. دیده میشود

. ھاي فاخر در روي صحنھ یا در در پرتو ستارگان در حیاط انوالید یا لوور میخرامند، آن را بشنویم جامھ
وع اصلي موض. حتي در این صورت باید زبان و روح فرانسوي و ایمان عھد جواني را داشتھ باشیم

این شخص، كھ رومي مغرور و تربیت شدھاي است و تازه بھ : داستان بر محور تصمیم پولیوكت میگردد
در این زمان دكیوس، امپراطور . آیین مسیح گرویده است، در نظر دارد محراب خدایان مشركان را بشكند

مایش در ملطلیھ پاسگاه محل وقوع ن). ٢۴٩٢۵١(روم، دستور داده بود كھ مسیحیان را قلع و قمع كنند
بھ ھمھ . سراسر درام در قصر فلیكس، فرماندار رومي، صورت میگیرد; رومیھا در ارمنستان است

مسیحیان دستور داده شده است كھ مانند سایر اقوام امپراطوري از خدایان سابق با قرباني و دعا بخواھند 
پولیوكت، مانند افرادي كھ تازه بھ . ز كندكھ لشكریان رومي را بر وحشیان مھاجم و محاصره كننده پیرو

دیني گرویدھاند، با شور و ھیجان میخواھد كھ بھ وسیلھ عملي برجستھ مسیحیان را تشویق كند كھ در برابر 
عشق زنش پولین، دختر فرماندار، مانع او است، اما مانند یكي از قھرمانان . دستور امپراطور مقاومت كنند

ي وظیفھ میكند، در حضور شخص فلیكس، بھ اتفاق دوستي، مراسم مشركان را واقعي كورني، عشق را فدا
از آنان میخواھد كھ از پرستش یوپیتر زناكار بھ عبادت خداي مسیحیان، كھ خدایي جز او ; بھ ھم میزند

، یعني ))ھیوالي عاجز((، بپردازند و براي نشان دادن ))فرمانرواي مطلق زمین و آسمان است((نیست و 
ن رومي، بر روي محراب بروند و ھمھ ظروف مخصوص عبادت ژوپیتر و ھمچنین مجسمھ او را خدایا

پولین از پولیوكت بھ زاري میخواھد كھ از توھین بھ . فلیكس متجاوزان را دستگیر میكند. بر زمین اندازند
پولین از پدر . مقدسات ابراز پشیماني كند، ولي او در عوض از زن خود میخواھد كھ بھ آیین جدید بگرود

خود میخواھد كھ او را ببخشد، اما او نمیپذیرد، و از این رو پولین اعالم میكند كھ بھ آیین شوھر در آمده 
فلیكس چنان تحت تاثیر قرار میگیرد كھ چشم از . است و حاضر است تا ھنگام مرگ ھمراه او برود

بھ پایان میرسد، فلیكس دوباره بھ ناگھان زجر و تعقیب مسیحیان . منصب خود میپوشد و مسیحي میشود
  . شغل سابق منصوب میشود، ولي در این ضمن پولیوكت شربت شھادت نوشیده است

او نیز بیپروایي آن . ھمھ موضوعھا، بھ استثناي شھادت و بیحرمتي بھ محراب، از تزیینات كورني است
دورامبویھ اثر خود را ھنگامي كھ نویسنده در ھتل . شخص مقدس و ھمان شدت عمل را نشان میدھد

خواند، بعضي از شنوندگان، كھ اسقفي نیز در میانشان بود، پولیوكت را اثري بیھوده، خشن و افراطي 
موفقیت آن در روي صحنھ تئاتر . كورني تا مدتي در این فكر بود كھ آن نمایشنامھ را از بین ببرد. شمردند

یك سال دیگر بھ پایان عمر او مانده بود، و او، در این زمان چھل و ). ١۶۴٣(باعث شھرت عظیم او شد 
ولي نمیدانست كھ تا آن وقت سھ نمایشنامھ از ; چنانكھ خواھیم دید، آن را صرف رقابت با راسین كرد

ھاي خود را، كھ بھ عقیده بعضي كسان بھترین نمایشنامھ در ادبیات فرانسھاند، بھ  بزرگترین نمایشنامھ
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نھا بھ اندازھاي با درام رمانتیك انگلستان در عصر الیزابت یا فرانسھ در آ. رشتھ تحریر در آورده است
قرن نوزدھم فرق دارند كھ براي فھم تاثیرشان باید نیروي تخیل را بھ كمك تاریخ طلبید در آثار كورني نیز 

ھیجان  در آنھا شور و). چنانكھ نظیر آنھا را در آثار شكسپیر میتوان یافت(احساسات رمانتیك دیده میشود
با ھمان دقت و ظرافت دكارت مورد مطالعھ قرار گرفتھ است، اما شور و ھیجان، بنابر اصول كالسیك 

افراط در استدالل . یا استدالل است)) خرد((عصر، اگر چھ با شدت و حدت بیان شده است، در ضمن تابع 
. روازیھاي آثار راسین میرسندھاست، بھ طوري كھ آنھا بندرت بھ پایھ بلند پ باعث سنگیني این نمایشنامھ

  . عمل از صحنھ طرد شده است، و ھر چھ ھست حكایت و نصیحت و فصاحت است

در نظر . ھاي كورني ھر یك از اشخاص نمایشنامھ بھ صورت فرد استدالل كننده كاملي در میآید در نوشتھ
ر ھنري خواھان اصالت اگر در ھر اث. فرانسویھا این نقایص، با مالحظھ عظمت سبك و موضوع، ناچیزند

باشیم و فكر یا احساسي را جستجو كنیم كھ ما را از خود و زمان باالتر ببرد، آن را مكرر در آثار كورني 
گویي او براي سیاستمداران و فیلسوفان مینوشت، ادبیات خود را بھ طرزي میسرود كھ گویي . خواھیم یافت

در این ھنگام روحیھ كالسیك و . ه فرانسویان استآھنگ میسازد، و عباراتي میساخت كھ ھنوز در خاطر
اشرافي، یعني جلوگیري از شور و ھیجان با خرد و برتري شكل بر ماده، با خودداري صبورانھ، شرافت 

اسپانیایي، و ذكاوت فرانسوي در آمیخت و تئاتري بھ وجود آورد كھ بكلي با تئاتر عصر الیزابت فرق دارد 
  . ر راستین و مولیر، بھ صورت میراث گرانبھا و درخشان بشریت در آمدو با وجود این، انضمام آثا

VI  - معماري  

آیا پیروزي سبك كالسیك در ھنر نیز مانند ادبیات ظاھر شد این موضوع در ھر یك از سیماھاي این دوره 
بیشتر اما . بعضي از كلیساھاي گوتیك مانند كلیساي جامع اورلئان بھ سبك گوتیك شدند. بھ چشم میخورد

  . اوقات بھ كلیساھاي قدیمي مانند كلیساھاي سنت ژروز و سنت اتین دو مون نماھایي بھ سبك رنسانس دادند

كلیساھاي جدید ممكن بود بھ سبك جدید ایتالیایي ساختھ شوند، چنانكھ ژاك لومرسیھ كلیساھاي سوربون را 
در معماري، نظیر اخالق و ادبیات و . بھ سبك سان پیترو، یعني مركب از ستون، سنتوري، و گنبد، ساخت

  . فلسفھ، احیاي اصول مشركان جنبھ گستاخانھ تازھاي بھ مسیحیت بخشید

حتي یسوعیان از این جریان بر كنار نماندند، بھ ویژه آنكھ فرقھاي بودند كھ با قرون وسطي پیوندھاي ثابتي 
  . نداشتند

نخستین نسلھاي آنان بھ رھبري ایگناتیوس لویوالیي ولینت مبلغان بیباك و مدافعان پر شور پاپ و آیین 
اما در شوراي ترانت تا اندازھاي اصول اومانیسم را حفظ كردند، و ھمچنانكھ آثار كالسیك ; كاتولیك بودند

ك را براي معبدھاي برجستھ را جز اصلي برنامھ مدارس خود ساختند، در معماري نیز نماي نیمھ كالسی
از جزو، كلیساي عالي خود در رم، سبك آرایشي مجلل خود را از فراز آلپ و پیرنھ بھ . خویش برگزیدند

چنانكھ مشھورترین معمارشان كسي ; ھمھ آنان طرفدار تزیینات فراوان نبودند. سایر كشورھا انتقال دادند
ھایي در كمال سادگي و متناسب با  اھا و مدرسھكھ نماي بال كوچك كلیساي اورلئان را ساخت كلیس

در . اما آن فرقھ پس از آنكھ ترقي كرد، عماراتي پر نقش و نگار ساخت. شخصیت و پولش بھ وجود آورد
نماي . مینامند) یسوعیان(شروع بھ ساختن كلیساي زیبایي كرد كھ مردم پاریس آن را لژزوئیت  ١۶٢٧سال 

ن و قوس است، و طاقیھایي كھ ھمسرایان در زیر آنھا آواز میخوانند، بھ آن رومي و داخل آن پر از سرستو
  . طرز موزوني بھ ھم پیوستھاند و گنبد درخشاني را نگاه میدارند

یكي از كاملترین آثار مھندسي در ((در پاریس گردش میكرد، این كلیسا را  ١۶۴۴جان اولین، كھ در سال 
و در آن ھیچ چیز نامناسب و غیر . وشایندیھاي باروك خبري نبوددر این كلیسا از ناخ ١۴٩.نامید)) اروپا
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در فرانسھ سبك باروك بر اثر سلیقھ اشراف تعدیل شد، چنانكھ رونسار و مالرب . عادي دیده نمیشد
  . وقاحتھاي را بلھ را تھذیب كردند

. پیش رفتطي جنگھاي مذھبي، معماري مذھبي عقب افتاد، و ضمن صلح و آرامش، معماري غیر مذھبي 
در پاریس كاترین دو مدیسي، كھ مایل بود . در الروشل، لیون، تروا، و رنس عمارت شھرداري ساختھ شد

لوور را بھ شارل نھم و ملكھاش بدھد، فیلیبر د لورم را مامور كرد كھ قصر تویلري را براي او و 
قصر جدید، كھ داراي . فتھ شدھاي كاشي كھ در آن حدود بودند گر این نام از كارگاه. آجودانھایش بسازد

متر  ٢۴۶نماي رنسانسي و ستونھاي كورنتي بود، در غرب لوور در میدان فعلي كاروزل ساختھ شد و تا 
طعمھ  پاریس،، بر اثر درگیریھاي دوران كمون ١٨٧١اما در سال . بھ موازات رودخانھ سن ادامھ داشت

  . حریق شد، و از آن جز باغھاي زیباي تویلري باقي نماند

، كھ در سال ))پون نوف.((در زمان ھانري چھارم، معماري غیر مذھبي بھ سرعت مقام دیرین را بازیافت
افتتاح شد، بھ صورت یكي از مشھورترین پلھایي در آمد كھ بر روي سن ساختند ھتل دو ویل، كھ  ١۶٠۴

تخار مردم بود بھ در آنچھ مایھ اف ١٨٧١ساختمان آن در سال آخر حیات ھانري بھ پایان رسید، تا سال 
  . عنوان رقیب نوتردام و لوور باقي ماند

ھانري نیز مانند فرانسواي اول و لویي چھاردھم ھنرمندان را بھ دور خود گرد آورد، سخنان آنان را 
وسیعتر كردند و بھ )) پاویون دو فلور((آنان نیز لوور را با ساختن . فھمید، و كارھایشان را تنظیم كرد

در فونتنبلو، نمازخانھ كوچك، گالري د سر، حیاط و سالن . لري آن را بھ تویلري پیوستندوسیلھ گراند گا
  . بیضوي، پورت دوفین، و گالري دو دیان را ساختند

كرد كھ قصري بھ نام . در عھد ھانري بزرگ فونتنبلو بھ منزلھ كمال رنسانس فرانسھ بھ شمار میآمد
لویي سیزدھم وریشلیو ). ١۶١٣١۶٢٠(، براي او بسازد لوكزامبورگ در خیابان وژیرار، در جنوب سن

ھنگامي كھ خود را از زیر نفوذ این زن رھا ساختند، لومرسیھ را مامور كردند كھ دوباره لوور را بھ 
تكمیل شد، جناحھاي بزرگ توسعھ )) پاویون دو لورلوژ((در این زمان . عنوان مركز حكومت وسیعتر كند

ھاي لومرسیھ قصر مجلل  ریشلیو از روي نقشھ. وه بھ صورت كنوني در آمدیافتند، و آن ساختمان باشك
. ھاي مجسمھ و تابلو و سایر آثار ھنري را در آنجا گرد آورد كاردینال را در پاریس بر پا كرد، و مجموعھ

قسمت . جزو آنھا آثار مانتنیا، لئوناردو داوینچي، ورونزه، و ھمچنین تابلو بردگان اثر میكالنژ دیده میشدند
  . اعظم این گنجینھ توسط لویي سیزدھم و لویي چھاردھم بھ موزه لوور انتقال یافتند و از آنجا بھ ما رسیدند

در معماري خانگي، فرانسوا مانسار افق پاریس را با ساختن بامھاي معروف بھ مانسار تغییر داد، و آن 
دیگر بود و برف و باران را بھ سھولت  شیب پایین تندتر از شیب; عبارت از بامي بود كھ دو شیب داشت

بسیاري از دانشجویان و ھنرمندان پاریسي . فرو میریخت و در بام فوقاني فضاي بیشتري بھ وجود میآورد
مانسار چندین كلیسا در پاریس و قصرھاي بسیاري . ، یعني اطاق زیر شیرواني، زیستھاند))مانسارد((در 

آنھایي ھستند كھ امروزه در مزون الفیت در حومھ پاریس دیده مھمتر از ھمھ . در فرانسھ بر پا كرد
اورلئان او را مامور كرد كھ در بلوا قصري خانوادگي /گاستون د)) موسیو((، ١۶٣۵در سال . میشوند

نماي آن، كھ بھ سبك رنسانس است، و ھمچنین . مانسار فقط جناح شمال باختري را ساخت. براي او بسازد
بھ شمار )) ماھرترین معماري كھ فرانسھ در دامان خود پرورده است((ان شاھكار پلھ مجلل آن، بھ عنو

  . میآیند

VII - ھنرھاي دیگر   

ھنرمندان بھ ھمان سنت كالسیك، كھ در نتیجھ ظرافت و احساس فرانسوي مالیم شده بود، كلیساھا، 
ي رنسانس را از چلیني، ژرمن پیلون زیبای. ھاي بزرگان را ساختند عمارتھاي عظیم، باغھا، و آرامگاه
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پریما تیتچو، و ژان گوژون بھ ارث برد، ولي آمیختگي لطف و نیرو را، كھ خاص سبك گوتیك بود، 
یكي از آنھا در كلیساي سن دني كاترین دو مدیسي و ; شاھكارھاي او عبارتند از سھ آرامگاه. فراموش نكرد

ھم پیوست و بھ ملكھ چنان زیبایي شاعرانھاي  ھانري دوم را، كھ گاھگاه شوھر او بود، در جھان دیگر بھ
شاھكار دیگر او، كھ اكنون در لوور است، مایھ مباھات رنھ دو . بخشید كھ دل تنھاي او را گرم ساخت

بیراگ صدر اعظم فرانسواي دوم و شارل نھم است، و آن مظھر غرور است كھ بھ صورت پرھیزگاري و 
. مایش پیچ و خم جامھ است كھ بھ صورت مفرغ ریختھ شده باشدتقوا در آمده و نمونھ شگفت انگیزي از ن

در قسمت فوقاني، این زن، كھ در عنفوان : در كنار آن، آرامگاه واالنتین بالبیاني ھمسر رنھ قرار داد
در قسمت تحتاني، ھمان زن زیبا با استخواني و سینھاي ; جواني نشان داده شده، جامھاي منقش در بر دارد

این خود بھ منزلھ اعتراضي شدید علیھ بیرحمي . پستانھایي فرورفتھ و خالي مجسم شده استچین خورده و 
ھا بتنھایي كافي بودند كھ در آن عھد پیلون را از  این آرامگاه. مسخره آمیز روزگار در مورد زیبایي است

گي ارزش ھر مجسمھساز فرانسوي مشھورتر كنند، ولي او تعداد زیادي مجسمھ بھ آنھا افزود كھ ھم
  . فراواني دارند و اكنون بیشتر در گنجینھ پایان ناپذیر فرانسھ، یعني لوور مضبوطند

یك مجسمھ سر زنده از : در آنجا نیز، در چند قدمي، آثار جانشینان پیلون را میتوان دید، كھ عبارتند از
آرامگاه آن دو مونمورانسي،  ;ھانري چھارم، اثر بارتلمي ترامبلھ، با تبسمي اسرارآمیز نظیر لبخند مونالیزا

ھاي باد كرده و در ھوا  و یك مجسمھ اثر پیر بریار، كھ زن عریاني است با گونھ; اثر بارتلمي پریور
در اینجا كسي خفتھ است كھ نامش در باد نوشتھ : ((مینویسد و گویي شعر كیتس را اصالح میكند و میگوید

تاریخي بھ یادگار كاردینال دوبرول، كار ژاك سارازن،  در نمازخانھ كوچكي در شانتیي اثري.)) شده است
بعضي از این مجسمھسازان در رم تحصیل كردند و از برنیني طرز آرایش افراطي، حركت و . دیده میشود

احساس ھیجان آمیز را آموختند، اما این زیادھرویھا تحت نظر ریشلیو سختگیر، و سلیقھ كالسیك لویي 
دیده )) قرن بزرگ((در مدالھاي بزرگ اثر ژان وارن ظرافت و كمال . دچھاردھم، بزودي متروك شدن

این شخص از لیژ بھ فرانسھ رفت، در آنجا اقامت گزید، و در تصویرھاي كوچكي كھ از ریشلیو، . میشود
  . مازان، و آن دتریش كشید چنان مھارتي از خود نشان داد كھ ھیچ مدالساز بعدي بھ آن پایھ نرسید

فرانسھ ھیچ مجسمھ، ساختمان، یا تابلویي از خود بھ جایي ننھاده بودند، ھنوز این كشور حس  اگر ھنرمندان
حتي در دوره آشفتھ میان سلطنت فرانسواي اول . احترام ما را بھ سبب آثار ھنري كوچكترش بر میانگیخت

ا، چوبكاریھا، و لویي چھاردھم، طرحھا، كندھكاریھا، میناكاریھا، طالكاریھا، خاتمكاریھا، آھنكاریھ
ھا، و طراحي باغھایي كھ ھنرمندان فرانسوي میساختند، با آثار مشابھ معاصران آنان در  بافتنیھا، فرشینھ

تصویرھایي كھ ژاك كالو از . فالندر و ایتالیا رقابت میكردند و، بھ عقیده جمعي، از آنھا نیز بھتر بودند
مال زنده بھ نظر میرسند، و مجموعھ سیاه قلمھاي او، كولیھا، گداھا، و افراد خانھ بھ دوش كشیده است كا

از مشاھده روزنھ مشبكي كھ بھ . شھرت یافتند) نقاش(دو قرن پیش از گویا )) مصایب جنگ((تحت عنوان 
بافتن فرشینھ مانند . گالري آپولون در لوور منتھي میشود، میتوان بھ استادي ھنرمندان در آھنكاري پي برد

ھاي رنگرزي را در  ژان گوبلن در قرن پانزدھم كارگاه. ي اھمیت بسیار داشتمجسمھ سازي یا نقاش
  . پاریس افتتاح كرده بود، و در قرن شانزدھم كارگاه فرشینھ بافي بھ آن افزده شد

. فرانسواي اول كارگاه دیگري در فونتنبلو تاسیس كرد، ھانري دوم كارگاه سومي در پایتخت بھ وجود آورد
ھنگامي كھ بھ دیدن سفیران اسپانیا در بایون رفت، بیست و دو فرشینھ را، كھ براي كاترین دو مدیسي 

این صنعت ھنري در عھد . فرانسواي اول بافتھ شده بودند، با خود برد تا ثروت و ھنر فرانسھ را نشان دھد
و  ھانري دوم رو بھ انحطاط نھاد، اما ھانري چھارم، با آوردن نسل جدیدي از طراحان، رنگرزان،

پنج نمونھ برجستھ آنھا، كھ از عصر او باقي . بافندگان فالندري بھ پاریس، آن را بھ حال اول باز گردانید
  . ، زینت بخش كتابخانھ مورگن نیویورك ھستند))شكار دیانا((ماندھاند یعني 

یزھا، صندلیھا، م. تزیینات داخلي تحت تاثیر سبك باروك، كھ از ایتالیا انتشار مییافت، قرار گرفت
ھاي ساختند و تا حد افراط عاج، الجورد، یشم، و عقیق در آنھا بھ كار میبردند یا  ھا، جعبھ صندوقھا، قفسھ

  . ھاي كوچك میآراستند آنھا را با مجسمھ
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در دوره لویي سیزدھم بسیاري از صندلیھا را با مخمل یا سوزنكاري یا فرشینھ میپوشاندند روي دیوارھا و 
در بخاریھاي دیواري، . سقفھا اشكال فراواني از گیاه و جانور میساختند یا میكشیدندروي سر ستونھا یا 

دیگر آن ناھمواري قرون وسطایي را بھ كار نمیبردند، و گاھي آنھا را با خطوط پیچ در پیچ ظریف و 
  . رنگارنگ میآراستند

بھ ساختن  ١۵٧۴ا سال یكي لئونار لیموزن كھ ت. در كوزھگري، دو مرد كھنسال بھ اوج ترقي رسیدند
و دیگري برنار پالیسي كھ  بودند،میناكاریھایي ادامھ داد كھ باعث شھرت او در زمان فرانسواي اول شده 

فتھ و فریفتھ كوزھگري بود و پالیسي شی. جان سالم بھ در برد ١۵٨٩تولد یافت و تا  ١۵١٠در سال 
كنجكاوي شورانگیزي داشت كھ او را بھ كشاورزي، شیمي، مذھب، و ھمھ موضوعات از تشكیل سنگھا 

وي خواص شیمیایي خاكھاي مختلف را براي تھیھ بھترین ماده جھت . گرفتھ تا ذات خداوند راغب میساخت
تھیھ كند كھ رنگھاي ظریف را بپذیرد و آنھا  كوره خود آزمایش كرد، و سالھا زحمت كشید تا میناي سفیدي

پالیسي نیمي از دارایي خود را صرف كوره سفالسازي كرد، و قصھ خود را بھ طرزي . را ثابت نگاه دارد
چون بھ علت فقر نمیتوانست كسي را استخدام . بر زبان آورد كھ گویي میخواھد چلیني را بھ مبارزه بطلبد

مجبور بودم آش :((میداد، و دستھاي خود را اغلب طوري میبرید كھ میگفت كند، ھمھ كارھا را خود انجام
پس از آنكھ ده سال بدین ترتیب ((و.)) ھاي پارچھ بستھ بودم، بخورم خود را با دستھایم، كھ آنھا را در تكھ

ایم بھ ساق پاھ. كار كردم، بھ اندازھاي الغر شدم كھ ھیچ ماھیچھاي روي بازوھا یا ساق پاھایم دیده نمیشد
وقتي كھ راه میرفتم، جورابھایم روي . اندازھاي الغر شدند كھ قادر بھ نگاھداري بند جورابھایم نبودند

. ھمسایگانش او را بھ جادوگري و عدم توجھ بھ خانوادھاش متھم میكردند.)) كفشھاي كھنھام میافتاد
مینایي از لعاب قوس قزحي  ، مخلوطي را یافت كھ در جستجوي آن بود، و١۵۵٠سرانجام، در حدود سال 

ھایي بھ كار برد كھ بھ طرز درخشاني با ماھیھا،  ساخت و آن را براي متداول كردن ظرفھا و مجسمھ
كاترین دو . سوسمارھا، مارھا، سنگھا، و حشرات، و پرندگان، یعني ھمھ مظاھر طبیعت،آراستھ میشدند

گلزار خود مشعوف شد و بھ كوزھگر از گذاشتن این فسیلھاي مصنوعي در باغ و ) مدیچي(مدیسي 
. سالخورده كارگاھي در تویلري عطا كرد، و او در این محیط تازه حوریھایي نیز بھ تزیینات خود افزود

وي اگرچھ ھوگنویي متعصب بود، در كشتار سن بارتلمي جان سالم بھ در برد، زیرا كاترین و درباریانش 
اتحادیھ كاتولیكھا  ١۵٨٨اما در سال . و عقاید عجیب او بودند شیفتھ گلدانھا، ظرفھا، فنجانھا، شمعدانھا،

چنین  ١۵٩٠دستور تازھاي براي تعقیب پروتستانھا صادر كرد، و پالیسي در زندان باستیل خود در سال 
  :نوشت

استاد برنار پالیسي در ھشتاد سالگي در زندان باستیل، بھ سبب مذھبي كھ [ ١۵٨٩در واقع ]در این سال 
زندانبان بھ عمھ این نیكمرد، كھ براي . ... وي قرباني بدبختي، بدرفتاري، و فقر شد. گذشتداشت، در

گفت كھ اگر میخواھد او را ببیند، جسدش را با سگان در كنار باروھا . ... احوالپرسي بھ زندان رفتھ بود
  . خواھد یافت، محلي كھ او را در آنجا مثل سگان انداختھ است

VII -  پوسن و نقاشان  

فرشینھ بافھاي فالندر ھنر خود را در پاریس برتر از . فرانسھ از لحاظ نقاشي ھنوز تابع فالندر و ایتالیا بود
. سایر ھنرھا نشان داده بودند، و نقاشان آن ناحیھ در پاریس، لیون، تولوز، مونپلیھ، و بوردو پیشرفت كردند

ندر، كھ در فرانسھ مقیم بودند، تھیھ شدند، مانند بھترین تابلوھاي فرانسوي در این زمان توسط ھنرمندان فال
در (توسط فرانسوا كلوئھ، تابلو ھانري چھارم مغرور ) مضبوط در لوور(تابلو زیباي الیزابت اتریشي 

  . توسط فرانس پوربوس كھین، و بھتر از ھمھ ریشلیو كار فیلیپ دو شامپني) شانتییي

دانشجویان ھنردوست بھ . اما در این دوره نفوذ ایتالیا در نقاشي فرانسوي بیش از نفوذ سایر كشورھا بود
و پس از بازگشت، میان ایدآلیسم استادان فلورانسي قرن ) گاھي ھم بھ خرج دولت فرانسھ(رم میرفتند 

سیمون ووئھ از چھارده سالگي . دشانزدھم و رئالیسم بدبینانھ استادان بولوني و ناپلي قرن ھفدھم مردد بودن
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چنان شھرتي بھ عنوان نقاش بھ دست آورد كھ سھ كشور براي استخدام او با یكدیگر رقابت ) ١۶٠۴(
چارلز اول كوشید كھ او را در لندن نگاه دارد، ولي بارون دوسانسي او را بھ عنوان سفیر بھ . میكردند

احمد اول رسید و، پس از یك ساعت مشاھده دقیق در آنجا سیمون بھ خدمت سلطان ; قسطنطنیھ فرستاد
ووئھ، پس از مراجعت بھ ایتالیا، عاشق ونیز، ورونزه، و . سیماي وي، شبیھ بسیار قابل توجھي از او كشید

  . سپس شیفتھ كار اوادجو در رم شد

در سال . نددوكھا و كاردینالھاي رم بھ اندازھاي بھ او مھرباني كردند كھ وي پانزده سال در ایتالیا ما
لیور بھ عنوان مستمري بھ وي پرداختھ بود، او را بھ  ٠٠٠,۴لویي سیزدھم، كھ ھر سال مبلغ  ١۶٢٧

پس از . فرانسھ فراخواند، بھ عنوان نقاش دربار بھ كار گماشت، و آپارتماني در لوور در اختیار او گذاشت
قصر ریشلیو را تزیین كرد،  ووئھ نمازخانھ كوچك. مدت كوتاھي، ھمھ در فرانسھ خواھان او شدند

ھاي قصر، و تابلوھایي براي  تصویرھایي پیرامون محراب كلیساي سنت اوستاش، طرحھایي براي فرشینھ
از آنجا كھ سفارشھاي زیادي دریافت داشتھ بود، ھمكاران خود را در مكتبي گرد آورد كھ . درباریان كشید

در اینجا بود كھ وي لوسوئور، مینیار، . آمدبھ صورت فرھنگستان سلطنتي نقاشي و مجسمھ سازي در
كارھایي كھ از او باقي ماندھاند بھ دشواري شھرت او . لونوتر، بوردون و لوبرن را استخدام و تربیت كرد

ولي او در تاریخ فرانسھ این مقام مھم را داراست كھ نقاشان عصري عالي را تربیت كرده . را تایید میكنند
  . است

اي آنتوان، لویي، و ماتیولونن با دلسوزي متاثر كنندھاي طرحھایي از زندگي كشاورزان سھ برادر بھ نامھ
این سھ نفر در زندگي كشاورزان . كشیدند، و بدین ترتیب در تابلوھاي عصر تغییراتي بھ وجود آوردند
تیجھ كھ اخیرا در ن(ژرژ دوالتور . مذكور فقر خاموش و نیروي ترسناك فرانسھ قرن ھفدھم را میدیدند

تابلوھاي . مانند آنھا قلم موي خود را در خدمت بینوایان بھ كار برد) تقریظ نقادان شھرت یافتھ است
با توجھ بھ اینكھ . متناسب او تحت عنوان مرد دھقان و زن دھقان تقریبا در قلھ نقاشیھاي این دوره میایستند

دالر فروخت،  ٠٠٠,۵٠٠بھ مبلغ  ١٩۶٠موزه ھنري متروپلیتن در نیویورك تابلو فالگیر او را در سال 
ھمچنین نھضت مخصوصي در نقاشي فرانسھ در این عصر پیدا شد كھ . میتوان بھ شھرت كنوني او پي برد

عطف توجھ ھنرمندان از دربار بھ كلبھ پیوستگي داشت، و آن عبارت از تكامل فن منظره سازي بھ عنوان 
  . عاملي اصلي در ھنر تصویري بود

و ھنگامي كھ پس از نبرد ایوري در خانھ نیكوال د . سن سربازي در ارتش ھانري چھارم بودپدر نیكوالپو
لزمان مستقر شد، دختر او را، كھ زني كشاورز بود و حتي نمیتوانست اسم خود را بنویسد، بھ زني گرفت 

ھا  بیشھ پسرشان شیفتھ دشتھا و. و شروع بھ كشت و زرع در مزرعھاي نزدیك لزآندلي در نورماندي كرد
كانتن وارن براي تزیین كلیسایي بھ لزآندلي آمد، . شد و توانست لحظاتي از آنھا را با مداد یا قلم تصویر كند

نیكوكاري جوان كار او را مشتاقانھ تماشا كرد، و با خواھش و تمنا از او درسھایي در ترسیم و نقاشي 
در . براي فراگرفتن ھنر بھ پاریس گریخت) ١۶١٢(پس از حركت وارن، نیكوال در ھیجده سالگي . گرفت

آنجا چند ماھي را در گرسنگي گذرانید، اما این وضع نتیجھ بسیار مطلوبي بخشید، زیرا وي بھ گراورھایي 
یكي آنكھ خط : نیكوال از این گراورھا دو الھام گرفت. برخورد كھ رموندي از روي آثار رافائل میساخت

  . مدت ھشت سال كوشید كھ بھ آن شھر برسد. نكھ رم پایتخت ھنر استوسیلھ ھنر است نھ رنگ، و دیگر ای

بار دیگر ھمان . زماني تا حدود فلورانس پیش رفت، ولي تھیدست و مایوس و بیمار بھ پاریس بازگشت
ناچار بازگشت تا براي پرداخت قرضھا . عمل را از سر گرفت، ولي طلبكاري او را در لیون گرفتار كرد

جوواني باتیستا  ١۶٢٢در سال . در قصر لوكزامبورگ بھ نقاشیھاي جزئي بپردازد و تھیھ غذاي خود
ترسیمھاي . ماریني، كھ بھ پاریس آمده بود، او را براي مصور كردن شعر آدونھ بھ خدمت خود درآورد

  . پوسن باعث تمجید ماریني و سفارشھاي دیگري شدند

سرانجام بھ  ١۶٢۴صرفھ جویي كرد، و در سال  نیكوال تصویرھایي از روي بیمیلي كشید، در پول خود
  . دیدار رم نایل آمد
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در اینجا جواني را خواھید دید كھ : ((ماریني نزد كاردینال فرانچسكو باربریني از او تعریف كرد و گفت
در این مورد تجزیھ و تحلیلي را كھ (است )) دیوانھ نقاشي((جواني كھ )) شوري شیطنت آمیز دارد

پوسن دیوانھ ایتالیا نیز بود، ولي نھ بھ سبب نقاشیھاي استادان ). از خود كرده است تغییر دادھایم ھیروشیگھ
از و نھ بھ سبب فرسكوھایي كھ ; دوره رنسانس، بلكھ بھ سبب كمال قسمتھاي بازمانده از فوروم در رم

شاید او . دوران باستان مانده بود، بلكھ بھ خاطر خود رم، یعني دورنماھا، دشتھا، درختھا، و حتي خاك آن
  . نیز مانند شیفتگان بعدي در شگفت بود از اینكھ چرا خداوند نگذاشتھ است كھ وي در ایتالیا متولد شود

نتیجھ این كار ; رمانیكوس را بسازدكاردینال باربریني براي آزمایش بھ او دستور داد كھ تابلو مرگ گ
حامیان او، خواه . رضایت بخش بود، و پوسن پس از مدت كوتاھي ھمھ سفارشھا را بھ انجام رساند

كلیسایي خواه غیر كلیسایي، مشتاق تصویر زنان عریان بودند، و او تا چندي با كشیدن تابلوھایي از زنان، 
براي كاردینال اومودئو، و منظرھاي از باده گساري براي ریشلیو، ھمگي را ارضا  فلورامانند پیروزي 

سرانجام در رم مقیم شد و در سي و شش سالگي با دختري ھفدھسالھ ازدواج كرد و با او و آثار خود . كرد
ریشلیو و لویي سیزدھم او را بھ پاریس فرا خواندند، و پوسن ) ١۶۴٠(آنگاه . ده سال بھ خوشي زیست

در پاریس بھ او احترام .)) مثل كسي خواھم رفت كھ او را محكوم كرده باشند با اره بھ دو نیم شود: ((گفت
كرون برایش مستمري معین كردند، ولي او از رقابت نفرت آمیز ھنرمندان  ١٠٠٠فراواني گذاشتند و مبلغ 

). ١۶٣٣(از این رو، چشم از منافع آینده خویش پوشید و شتابان بھ ایتالیا بازگشت . در رنج بود پاریسي
سپس خانھاي بر فراز تپھ پینچیان در مجاورت منزل كلود لورن خرید، و در آنجا تا پایان عمر، دلبستھ بھ 

  . خانھ خویش و آرام قانع و مشغول، زیست

جز . السیك داشت و نمونھ نظم، اندازه، و خویشتنداري وي بودزندگي او مانند تابلوھایش تركیبي ك
مثل تیسین بھ امور دنیوي ; مثل رافائل عاشقي شوریده نبود; ابزارھاي خود، نشانھاي از ھنرمندي نداشت

بیشتر بھ یكي از . داراي نبوغي شیطنت آمیز نبود) بر خالف گفتھ ماریني(و مثل میكالنژ ; نمیپرداخت
میگویند . از خانواده خود مواظبت میكرد و قروض خود را میپرداخت: سط شباھت داشتافراد طبقھ متو

!)) دلم بھ حالت میسوزد كھ نوكر نداري: ((كاردینال ماسیمو، پس از مشاھده كارگاه سادھاش، بھ او گفت
ي ھر روز صبح رو!)) من ھم دلم بھ حال شما میسوزد چون نوكران زیادي دارید: ((پوسن در پاسخ گفت

ھنگامي كھ . تپھ قدم میزد، سپس تمام روز تابلو میكشید، و بیشتر بھ كار خود تكیھ میكرد تا بھ الھام گرفتن
از ھیچ چیز غفلت : ((چندي بعد شخصي از او پرسید كھ چگونھ بھ استادي رسیده است، وي جواب داد

  احتمال . یار بودبا در نظر گرفتن روشھاي طاقت فرسا و یك تنھ او، محصول كارش بس)) نكردم

بھ . تابلو باقي ماندھاند ٣۴٢میرود كھ چھار صد تابلو كشیده باشد، زیرا میدانیم كھ بعضي از آنھا گم شده و 
این مقدار باید ھزار و سیصد نقشھ بیفزاییم، كھ صد عدد آن را قصر وینزر بھ سبب دقیق و صاف بودن 

ھاي بیجان  او بھ صورت مجسمھتصویرھاي لخت . استادي او در تنوع نبود. خطھاي آنھا نگاه داشتھ است
پوسن بھ منزلھ مجسمھسازي بود كھ قلم مو در دست داشت و . مایل بودیم كھ بیشتر شھواني باشند; است

دختران زیبایي ((ھاي آسماني ھنر میشمرد و میگفت  زنان را مجسمھ میدانست اگر چھ گاه گاه آنان را نمونھ
باعث شادي روح و جسم ما نمیشوند، زیرا  كارهي زیبا مزون ھاي نیم میبینیم كمتر از ستونھا كھ در كوچھ

بعضي . در مورد نمایش دادن موضوعات مربوط بھ كتب مقدس مھارت نداشت.)) ھایي از آنانند اینھا نسخھ
ھا از پا درآمده است، مردان  ، مانند مرد فلسطیني كھ در كنار دروازهاز این موضوعات را خوب نشان داد

  . نابیناي اریحا، والیعاذر و ربكا كھ بسیار زیبا و در عین حال مجلل است

ھاي كالسیك، و در برابر زمینھاي از آرامش  تخصص او در نشان دادن اساطیر كالسیك، در میان خرابھ
  . كالسیك بود

میان مردم انتخاب نمیكرد، بلكھ آنھا را، با قوه تخیلي آمیختھ بھ عشق و توھم، از  ھاي خود را از نمونھ
زیبایي اندام زني را در . دوران قدیمي برمیگزید كھ در آن ھمھ مردان نیرومند، و ھمھ زنان زیبا بودند

ین طور ھم. تابلو چوپان آركادي مالحظھ كنید كھ پوسن در پي دستور كولبر براي لویي چھاردھم كشید
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آیا .)) من نیز وقتي در آركادیا بودم: ((جملھاي را كھ روي گور چوپان نوشتھ شده و بدین مضمون است
این حرف پوسن است كھ خواب میدید كھ او نیز در یونان با اورفئوس و خدایان زندگي كرده است تشییع 

مھیجترین كار اوست، و این  ئورودیكھبھترین اثر كالسیك پوسن است، ولي اورفئوس و  فوسیونجنازه 
ص احساساتي از اینكھ آن شخ. ھاي نومید كننده گلوك را بھ یاد میآوریم شاید از آن لحاظ است كھ ما نغمھ

داستان در دورنما محو شده است ناراحت میشود، زیرا در حقیقت پوسن نھ تنھا مرد بلكھ زن را دوست 
ھا و آسمان دل بستھ بود، یعني بھ ھمھ آن دورنماي فراگیري  نداشت و بھ وسعت حیرت انگیز دشتھا، بیشھ

است، و مصائب بشري در چشم انداز فضا و كھ تغییر در آن بھ آرامي صورت میگیرد، از ثبات خجل 
از این رو بزرگترین تصویرھاي او عبارتند از چشم اندازھایي كھ در آنھا بشر، چنانكھ . زمان محو میشوند

  . در نقاشیھاي چیني با زیست شناسي جدید معمول است، موضوع جالبي نیست

خص كنندھاي نكشیده یا عنواني سرسري ھاي مش اگر پوسن قیافھ. این چشم اندازھا عالي ولي یكنواختند
  ننوشتھ بود، بندرت ممكن بود یكي از آن تابلوھا را از آثار دیگر او تمیز 

   

  

از . پوسن خط را عاقالنھ ولي بھ افراط دوست میداشت. موزه دھیم. چوپان آركادیا: پوسن ٣۵تصویر 
از این رو عجب نبود اگر ھنرمندان بعدي علیھ . رنگھاي مختلف غافل میماند و بیشتر با قھوھاي كار میكرد

ایي كھ داراي مع الوصف آن دورنماھ. كھ از درختانش میچكید اعتراض كردند)) چاشني قھوھاي((
كھ مسحور روشنایي (روشنایي و رنگ مالیمي ھستند و باعث خشنودي مردي چون را سكین نمیشدند 

در روزگار ما، كھ عقاید مختلفي درباره نقاشي پدید آمده است، آرامشي بھ ما ) زننده آثار ترنر شده بود
و آن عبارت از ھماھنگي اجزا در كل در اینجا عقیده كالسیك را درباره زیبایي میتوان دریافت، . میبخشند
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باشد، چنانكھ ممكن است نقاشي بد یك كودك از این )) تعبیر((است، نھ اینكھ ھنر، طبق عقیده جوانان، باید 
در میان اصلي كھ از یك طرف مبني بر اعتیاد بھ سبكي مخصوص، و از طرف دیگر بر . قبیل بھ شمار آید

و تمایل نقاشي ایتالیایي در قرن ھفدھم، پوسن این اصل كالسیك را  پایھ سبك باروك بود، و علي رغم نیرو
ھیچ رنگ تند، ھیچ اشك، ھیچ غرابت، ھیچ تضاد : ھمیشھ در نظر داشت كھ در ھیچ كاري افراط نباید كرد

ھنر او ھنري مردانھ است، بیشتر بھ آثار كورني شباھت . مصنوعي سایھ روشن نباید وجود داشتھ باشد
  . ثار راسین، و بیشتر بھ آثار باخ میماند تا بتھووندارد تا بھ آ

از خود كشیده است میتوان دید كھ چشمانش، در نتیجھ نقاشي یا مطالعھ در  ١۶۵٠در تصویري كھ در سال 
زیاد مطالعھ میكرد و میكوشید كھ جزئیات زندگي یونان و روم قدیم را . روشنایي كم، اندكي خستھ شدھاند

در اواخر عمر . زمان لئوناردو داوینچي بھ بعد، ھنرمندي چنان دانشمند دیده نشده بوداز . بھ دقت فراگیرد
بھ عالقھ ) ١۶۶۴(مرگ زنش در پنجاه و یك سالگي . چشمانش ضعیف شده بودند و دستش میلرزید
در این وقت یكي از . خود او نیز یك سال بعد درگذشت. پایداري كھ میان آن دو وجود داشت خاتمھ داد

در مجاورت آرامگاه او در كلیساي بخش سان لورنتسو، شاتوبریان .)) درگذشت آپلس((: انش نوشتدوست
، بھ عنوان شخصیتي جاودان، بنایي یادگاري از مرمر، براي شخص جاودان دیگري، برپا كرد و )١٨٢٩(

  : ي آن نوشترو

  از طرف دو شاتوبریان بھ نیكوال پوسن براي عظمت ھنرھا و سربلندي فرانسھ 

در مورد كشیدن تابلو از چشم اندازھا، سرسختترین رقیب او، ھمسایھ و در عین حال دوستش، كلود ژلھ 
ھر شغلي، ولو او نیز مشتاق ایتالیا بود، و . بود كھ بھ سبب تولدش در لورن بھ كلود لورن موسوم شده بود

پسترین كارھا، را نیز براي در آنجا را میپذیرفت كشوري كھ ھر جا چشم كار میكرد یادگاري از ھنر 
در رم شاگرد آگوستینوتاسي شد، رنگھا را براي . مسیحیان یا اثر الھام دھندھاي از دوره باستان دیده میشد

زاران طرح آزمایشي و ھمچنین سیاه ھ. براي او آشپزي كرد، و از وي ھنر آموخت. او در ھم آمیخت
كارھا را آھستھ و دقیق انجام میداد، و . قلمھایي كشید كھ اكنون خبرگان با نظر تحسین بھ آنھا مینگرند

سرانجام او نیز نقاش شد و سفارشھاي فراواني از . گاھي دو ھفتھ را صرف یك نكتھ جزئي میكرد
پس از مدت كوتاھي، خانھاي بر فراز تپھ . د، دریافت داشتكاردینالھا و پادشاھان، كھ كار او را میستودن

پینچیان خرید و بھ اتفاق پوسن جھت بر آوردن تقاضاھاي جدید مردم در مورد تابلوھاي مناظر طبیعي 
  . مشغول كار شد

وي بھ این كار رغبت نشان داد، زیرا زمین و آسمان رم را بھ اندازھاي دوست میداشت كھ اغلب پیش از 
ورشید برمیخاست تا خلقت روزانھ نور را تماشا كند، و تغییرات نامحسوس سایھ روشن را، كھ بر طلوع خ

در نظر كلود، نور عامل محض در . اثر باال آمدن تدریجي خورشید روي میداد، بھ روي تابلو بیاورد
بھ چھره و اگر چھ عالقھ نداشت كھ مانند ترنر ; تصویر نبود، بلكھ موضوع عمده او بھ شمار میرفت

خورشید خیره شود، نخستین كسي بود كھ توانست نور را بھ عنوان پوششي گستردني مورد مطالعھ قرار 
وي بازي نامحسوس ھوا را بر روي دشتھا و برگھا و ابرھا و آبھا درك . دھد و این موضوع را بفھماند

فرار را با ھنر خود پابرجا  میكرد، ھر لحظھ آسمان را تازه و بدیع میدانست، و ظاھرا میكوشید كھ لحظھ
. لرزش بادبانھا را ھنگام تالقي با باد، و عظمت كشتیھا را ضمن حركت آنھا در دریا دوست داشت. كند

ھمچنین فریبندگي نقاط دور، منطق و سحر چشم اندازھا، و شور مشاھده بي پایاني فضا در آن سوي 
  . نامرئي را احساس میكرد

ھا، پایھ  ھا، خرابھ طبق توصیھ پوسن، ساختمانھاي كالسیكي مانند پرستشگاه. دتنھا عالقھ او بھ دورنما بو
ھا را در تابلوھاي خود آورد، و شاید مقصودش این بود كھ وقار دوران قدیم را بھ  ستونھا، و مجسمھ

و اگر چھ حاضر شد كھ تعدادي شكل آدمي نیز بھ چشم انداز طبیعت بیفزاید، دل ; منظرھاي زودگذر ببخشد
تابلوھاي دورنماي خود ((او )) ;بدون جھت وارد میكرد((آن شكلھا را . او بھ این چیزھاي زاید راغب نبود

عنوانھا و داستانھاي این تابلوھا جھت اعطاي امتیاز بھ اشخاصي .)) را میفروخت و آن شكلھا را میبخشید
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ھاي  یحي یا بر حسب قصھبودند كھ نمیتوانستند معجزه نور و راز فضا را، بدون لطف افسانھاي مس
اما در حقیقت براي كلود تنھا یك موضوع وجود داشت جھان با مداد و نیمروز و . كالسیك، درك كنند

وي براي گالریھاي اروپا تابلوھاي مختلفي بھ ارث گذاشت كھ نامھاي آنھا مفھومي ندارند، اما . شامگاه
  . زھاي استعاري از شعر و فلسفھ استاصل اعتقاد بھ وحدت وجودي كھ در آنھا احساس میشود آمی

ھاي آرام طبیعت را بھ طور فریب دھندھاي  ممكن است حرف راسكین را بپذیریم كھ كلود و پوسن جنبھ
نشان دادند، عظمت آن را نفھمیدند، و میل شدید آن را بھ ویرانگري بیرحمانھ در نظر نگرفتند، اما بر اثر 

از این تاریخ بھ بعد، بتدریج این سنت با شكل و . ھ وجود آمدكارھاي آنان، سنت بزرگ دورنما سازي ب
ھاي مربوط بھ كتاب مقدس و اساطیر شروع بھ رقابت كرد، و راه براي نمایش  شمایل سازي و قصھ

  . طبیعت توسط دو نفر از خانواده رویسدالھا و كورو ھموار شد

روس و مانسار، پوسن و لورن این ریشلیو و وحدت ملي، كورني و فرھنگستان، مونتني و مالرب، دوب
لویي چھاردھم از این میراث عظیم . براي سرزمیني كھ در حال جنگ بود محصول مختصري نبود

  . برخوردار شد و در بزرگترین دوره تاریخي فرانسھ سلطنت كرد

  فصل ھفدھم 

  

  شورش ھلند 

١۵۵۵ -١۶۴٨  

I - صحنھ گرداني  

روز . امپراتور شارل پنجم متصرفات ھلندي خود را بھ پسرش فیلیپ دوم واگذار كرد ١۵۵۵اكتبر  ٢۵در 
بعد، فیلیپ در برابر اتاژنرو در بروكسل سوگند وفاداري اعیان را استماع كرد و قول داد كھ حقوق و 

ات متقابل صحنھ را براي این تعھد. امتیازات آن ھفده ایالت را طبق سنت و عھدنامھ و قانون محفوظ بدارد
  . یكي از بزرگترین درامھا در تاریخ آزادي فراھم كردند

ھلندي نھ تنھا زبان ھفت . ھلند در آن ھنگام شامل بلژیك و ھلند كنوني بود. صحنھاي در ھم پیچیده بود
ان چھار ، بلكھ زب)ھوالند، زیالند، اوترشت، فریسالند، گرونینگن، اوورایسل، و گلدرالند(ایالت شمالي 
ھاي فرانسوي،  ضمنا والون، از لھجھ; در شمال بلژیك بود) فالندر، برایان، مالین، و لیمبورگ(ایالت دیگر 

ھمھ این ایاالت، بھ . تكلم میشد) آرتوا، والون فالندر، كامبره، تورنھ، انو، و نامور(در شش ایالت جنوبي 
  . اپسبورگ بودندانضمام دوكنشین مجاور لوكزامبورگ، تحت تسلط خانواده ھ

اكثر مردم كاتولیك بودند، ولي مذھب آنھا از نوع اومانیسم تھذیب كنندھاي بود كھ توسط  ١۵۵۵در سال 
و معموال در رم در دوره رنسانس رواج داشت، نھ نوع . اراسموس در نیم قرن پیش از آن تبلیغ شده بود

پس . تكامل یافتھ بود)) كافران((ن جنگ علیھ دلتنگ كننده و ناسازگاري كھ در اسپانیا در نتیجھ چندین قر
، آیین لوتر و مخالفت با غسل تعمید از آلمان بھ آن نواحي رخنھ كرد، و سپس عده بسیاري ١۵٢٠از سال 

شارل پنجم كوشید كھ جلو این ھجومھا را بگیرد، . از پیروان كالون از آلمان، سویس و فرانسھ بھ آنجا رفتند
)) آگھي((اپي یا اسقفي دستگاه تفتیش افكار را در ھلند برقرار ساخت و بھ وسیلھ و براي این منظور نوع پ
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. اعالم كرد كھ اگر كسي از اصول كاتولیك منحرف شود، بھ وحشت انگیزترین مجازاتھا گرفتار خواھد آمد
. شدند ، این مجازاتھا بندرت بھ مورد اجرا گذاشتھ١۵۵٢اما پس از تضعیف قدرت او بر اثر عھدنامھ پاسو 

فیلیپ، كھ بر . جمعي در روتردام چند تن از مخالفان غسل تعمید را از اعدام نجات دادند ١۵۵٨در سال 
مردم بیمناك شدند كھ مبادا . اثر پیشرفت بدعتھا بھ وحشت افتاده بود، آگھیھا و مجازاتھا را از سر گرفت

  . د برقرار سازدوي بخواھد نوع اسپانیایي تفتیش افكار را با ھمھ خشونتش در ھلن

دو بندر آنورس و آمستردام مركز تجارت اروپاي شمالي . آیین كالون بھ مذاق بازرگانان سازگار میآمد
بیمھ بھ تنھایي . بودند، و واردات و صادرات، معامالت قماري، و ھمھ گونھ فعالیت مالي در آنھا دیده میشد

و صدھا ) ین، ماس، آیسل، وال، سكلت، و لیسرا(ھا  در رودخانھ. باعث ثروت ششصد نمایندگي شده بود
ھا در  امور تجاري باعث رونق صنایع و كارخانھ. ترعھ، انواع حمل و نقل با سكوت انجام میگرفتند

شده ) بروكسل، گان، ایپر، تورنھ، واالنسین، نامور، مالین، لیدن، اوترشت، و ھارلم(بسیاري از شھرھا 
تسلط داشتند آیین كاتولیك را بھ منزلھ ستون محكم ثبات سیاسي،  پیشھ وراني كھ بر این شھرھا. بودند

اما عالقھاي بھ روحانیان باشكوه نداشتند، و از سھمي كھ بھ طبقھ . اجتماعي، و اخالقي میدانستند
تحصیلكرده و غیر مذھبي جھت اداره امور پیروان كالون و اجراي سیاست او داده بودند اظھار خشنودي 

ھمھ چیز، از مالیاتي كھ توسط دولت اسپانیا بر امور اقتصادي ھلند بستھ شده بود شكایت  بیش از. میكردند
  . داشتند

قسمت اعظم زمین در . طبقھ كشاورز بیش از دیگران از شورش صدمھ میدید و كمتر از ھمھ سود میبرد
تصرف بزرگاني بود كھ بھ اشراف آلمان و فرانسھ در دوره ملوك الطوایفي شباھت داشتند، و ھمین 

یاالت جنوبي در ا) كنت ھورن(فیلیپ دو مونمورانسي . اشخاص بودند كھ زمینھ استقالل را فراھم آوردند
نیز در فالندر و لوكزامبورگ داراي امالك وسیعي بود و ) اگمون/كنت د(المورال . اراضي وسیعي داشت

وي در چند نبرد بھ اندازھاي دلیرانھ جنگید كھ مورد توجھ . توانست با دوشسي از باواریا ازدواج كند
كانتن بھ سوي پیروزي رھبري ھمین شخص بود كھ لشكر فیلیپ را در سن . شارل و فیلیپ قرار گرفت

وي در قصر شاھانھ خود چنان جوانمردانھ ولي بھ افراط مھمانداري كرد كھ بھ طرز ناراحت . ١۵۵٧كرد 
چنین اشخاصي، بھ انضمام اشراف كوچكتر بسیاري، با نظري حریصانھ بھ . كنندھاي گرفتار قرض شد

خود را با تصرف اموال كلیسا ثروتمند كرده ثروت كلیسا مینگریستند و بھ سرگذشت بارونھاي آلماني كھ 
بھ عقیده آنان، صالح در آن بود كھ پادشاه از اراضي دیرھا تعدادي مركز فرماندھي . ((بودند گوش میدادند

سواره نظام با شكوھي بھ جاي گروھي شكم پرست و تنبل و سبحھ گردان ((و بدین ترتیب )) نظامي بسازد
خانواده او در ایالت . بود) اورانژ/گیوم د(و با كفایتترین مالكان ویلیام آرنج ثروتمندترین .)) بھ وجود آورد

ولي او لقب خود . آلماني ھسن ناسو و در ناحیھ اطراف ویسبادن و ھمچنین در ھلند امالك فراواني داشت
رگ متولد ویلیام، كھ در شھر آلماني دیلنبو. را از شاھزاده نشین كوچك اورانژ در جنوب فرانسھ گرفتھ بود

ولي براي آنكھ بتواند امالك عمش رنھ را . ، تا یازده سالگي با آیین لوتر پرورش یافت)١۵٣٣(شده بود 
  قانونا بھ ارث ببرد، بھ بروكسل 

شارل پنجم بھ او عالقھ مند شد و دختري بھ نام آن اھل اگمون را، كھ . رفت و بھ مذھب كاتولیك درآمد
او  ١۵۵۵واج او درآورد و در مراسم استعفاي معروف خویش در سال وارث كنت بورن بود، بھ عقد ازد

سپس فیلیپ او را، كھ بیست و دو سال بیش نداشت، ولي بھ . را بھ عنوان مالزم عمده خویش برگزید
زبانھاي فالندري، آلماني، اسپانیایي، فرانسوي و ایتالیایي مسلط بود، بھ عنوان یكي از وزراي مختار خود 

در آنجا ویلیام در كارھا چنان بھ خوبي داوري كرد و چنان . ھدنامھ بھ كاتو كامبرزي فرستادبراي بستن ع
فیلیپ بھ او عنوان مشاور دولت و . نام نھادند)) خاموش((مواظب گفتار خود بود كھ فرانسویھا او را 

منصوبش ) ھوالند، زیالند، و اوترشت(در چند ایالت  درداد، و بھ عنوان ستادھا و )) پشم زرین((شھسوار 
  . اما ویلیام روشي خودسرانھ در پیش گرفت و فیلیپ ھرگز او را نبخشید. كرد

بلند و زورمند بود، و ھمگي، جز دشمنان، را شیفتھ . این شاھزاده جوان اندامي زیبا و دستي گشاده داشت
بھ عنوان رھبر نظامي، ھمیشھ با ناكامي مواجھ شد، اما بھ عنوان سیاستمداري . فصاحت و ادب خود میكرد
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لي رغم مخالفت ماھر، ایستادگي انعطاف پذیر و شجاعت صبورانھاش باعث شد كھ نقایص او، ع
توفیق او در معاملھ با افراد . نیرومندترین قواي سیاسي و نظامي اروپا، كشور جدیدي، بھ وجود آورد

دشمنانش او را متھم میكردند بھ اینكھ . بیشتر بود تا با ارتشھا، و سرانجام این استعداد بھ سود او تمام شد
شاید ھم حق داشتند، ولي ھمھ رھبران . میدھد مذھبش را براي رفع نیازمندیھاي شخصي یا سیاسي تغییر

عدھاي ھم از ازدواجھاي او  .بودندكشورھا در آن قرن مذھب را بھ صورت وسیلھاي سیاسي درآورده 
برآمد، كھ دختر ثروتمند )) آن((د ازدواج با ویلیام پس از مرگ زن اول خود، درصد. مذمت میكردند

طبق مراسم آیین لوتر با او عروسي كرد، ; ، بودساكسشاھزاده پروتستان، بھ نام موریس امیر برگزیننده 
تقریبا مشاعر  ١۵۶٧در سال )) آن. ((ان خودداري ورزیداز گرویدن بھ فرقھ پروتست ١۵٧٣ولي تا سال 

ضمن آنكھ این زن ھنوز حیات داشت، ویلیام از . خود را از دست داد و تحت سرپرستي دوستان گذاشتھ شد
این . پنج كشیش پروتستان فتوا گرفت كھ با شارلوت دو بوربون از خانواده سلطنتي فرانسھ ازدواج كند

  . درگذشت ١۵٨٢وي بھ سال . دنیا آغاز كرده و بھ آیین پروتستان درآمده بوددختر از دیر زنان تارك 

  

ریكس موزئوم، ویلیام پس از آنكھ یك سال در مرگ او سوگواري كرد، زن . ویلیام خاموش: میرولت
. چھارمي بھ نام لوئیز دوكولینیي گرفت كھ دختر دریاساالري بود كھ در كشتار سن بارتلمي كشتھ شده بود

. رغم و شاید بھ سبب ھمین ازدواجھا بود كھ ویلیام صاحب امالك فراواني شد و پولي در كیسھ نداشت علي
روزي كھ سراسیمھ تصمیم بھ صرفھ جویي . فلورن مقروض بود ٠٠٠،٠٠٠،١، در حدود ١۵۶٠در سال 

  . گرفت، بیست و ھشت تن از آشپزھاي خود را بیرون كرد

پدرش، كھ در بروكسل . ھ طرز خانمان براندازي مرتكب اشتباه شدفیلیپ در معاملھ با بزرگان ھلند ب
اما . تربیت یافتھ بود، این اشخاص را میشناخت، بھ زبان آنان سخن میگفت، و با آنان عاقالنھ رفتار میكرد

فیلیپ، كھ در اسپانیا بزرگ شده بود، فرانسوي و ھلندي نمیدانست و قادر نبود با بزرگان بھ لطف و مدارا 
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ھمچنین از اسراف و تبذیر، میگساري، و رفتار غیر جدي آنان . ار كند و بھ عادات آنان احترام بگذاردرفت
آنان نیز . با زنان در خشم بود، باالتر از ھمھ اینكھ ادعاھاي آنان را در مورد تجدید قدرت سلطنت نمیفھمید

نیاییھا بھ مناصب پرمنفعت در ھلند، و بھ نوبھ خود از غرور شدید او، میل او بھ تفتیش افكار، انتصاب اسپا
  . جا دادن سربازان اسپانیایي در آن كشور خشمگین بودند

ھنگامي كھ از اشراف و پیشھ وراني كھ اتاژنرو را تشكیل میدادند پول خو است، آنان بھ شكایت او مبني بر 
گذشتھ از این، بر اثر . آنكھ پدرش و جنگھاي اخیر كسري زیادي در خزانھ بھ بار آورده است گوش ندادند

فلورن و اخذ یك درصد مالیات از مستغالت و دو در صد از اموال  ٠٠٠,٣٠٠,١تقاضاي او براي دریافت 
منقول، بھ وحشت افتادند و حاضر بھ تصویب این مالیاتھا نشدند، ولي فقط مبالغي را تصویب كردند كھ بھ 

 ٠٠٠,٠٠٠,٣ل بعد او دوباره بھ آنان دستور داد كھ سھ سا. نظر آنھا براي نیازمندیھاي جاري كافي بودند
. آنان نیز پذیرفتند، بھ شرط آنكھ ھمھ سربازان اسپانیایي از خاك ھلند فرا خوانده شوند. گیلدر فراھم آورند

فیلیپ این امتیاز را بھ آنان داد، ولي با گرفتن اجازه از پاپ براي تاسیس یازده اسقف نشین جدید در ھلند، 
مرداني بھ این مقامات جھت اجراي فرمانھاي پدرش علیھ بدعت، از تاثیر استمالت آمیز آن  و انتصاب

، )و دیگر ھلند را ندید(با كشتي بھ سوي اسپانیا حركت كرد  ١۵۵٩اوت  ٢۶ھنگامي كھ در . امتیاز كاست
  . زمینھ اقتصادي و مذھبي آن كشمكش عظیم فراھم شد

II - ١۵۶٧- ١۵۵٩: مارگریت پارما   

پ، مارگریت دوشس پارما را، كھ دختر نامشروع شارل پنجم از زني فالندري بود، بھ نیابت سلطنت فیلی
مارگریت در ھلند پرورش یافتھ بود و با وجود اقامت طوالني در ایتالیا، اگر چھ قادر بھ فھمیدن . گماشت

ن را تحمل میكرد، ولي این زن متعصب نبود و عقاید دیگرا. زبان ھلندي نبود، زبان فالندري را میفھمید
وي زن باكفایت و . كاتولیك دینداري پاھاي دوازده دوشیزه را میشست و بھ آنان جھیز فراواني میداد

  . مھرباني بود كھ بھ طور ناراحت كنندھاي در گرداب انقالب گرفتار آمد

اگمون و اورانژ عضو شوراي دولتي . قدرت او، بر اثر مشاوراني كھ فیلیپ تعیین كرده بود، محدود شد
در . بودند، اما چون آراي خود را با وجود سھ عضو دیگر بیاثر میدیدند، دیگر در آن شركت نكردند

قف آراس بود كھ حكومت سھ گانھاي كھ بھ وجود آمد، شخصیتي كھ بر دیگران تسلط داشت آنتوان پرنو اس
این شخص نسبت بھ توانایي و استعداد خویش مردي نیكوكار . در تاریخ بھ كاردینال دوگرانول شھرت یافت

او نیز مانند مارگریت متمایل بھ وسایل مسالمت آمیز در رفتار با بدعتگذاران بود، ولي چنان . بود
اقدامات نایب السلطنھ و او . را درك نمیكردسرسپرده آیین كاتولیك و مقام سلطنت بود كھ تمرد و نافرماني 

بر اثر اصرار فیلیپ، مبني بر آنكھ ھیچ قدم مھمي بدون تصویب پادشاه نباید برداشتھ شود، عقیم میماندند، 
كاردینال با اطاعت از اوامر پادشاه . ھا طول میكشید كھ فرمان او از مادرید بھ بروكسل برسد زیرا ھفتھ

ھاي اسقفي مخالف بود، چون فیلیپ  داد، و اگر چھ در نھان با افزایش حوزه محبوبیت خود را از دست
اقلیت پروتستان با خشم و . اصرار داشت كھ چھار اسقفیھ براي ھفده ایالت كافي نیست، او نیز تسلیم شد

در ماه مارس . غضب میدید كھ اسقفھاي جدید باعث ترویج دستگاه تفتیش افكار طبق رویھ پاپ ھستند
اورانژ، اگمون، و ھورن كھ خود كاتولیك بودند نامھاي بھ فیلیپ نوشتند و گرانول را بھ نقض  ،١۵۶٣

آنھا كاردینال را مسئول اسقفھاي جدید . حقوق ایاالت، كھ پادشاه موظف بھ حفظ آنھا بود، متھم كردند
و آرزو داشت با  خود مارگریت از بھ قدرت رسیدن او ناخشنود بود. دانستند و خواھان بركناري او شدند

سرانجام . اشراف ناراضي، كھ در نظر وي جھت صیانت نظم اجتماعي حایز اھمیت بودند، كنار بیاید
فیلیپ، پس از مدتھا مقاومت، . او نیز توصیھ كرد كھ گرانول بھ مقام دیگري گماشتھ شود) ١۵۶٣سپتامبر (

از  ١۵۶۴مارس  ١٣گرانول در . ندتسلیم شد و آن وزیر مغرور را دعوت كرد كھ از مرخصي استفاده ك
در این ھنگام اشراف بھ . بروكسل بیرون رفت، ولي ھمچنان جزو مشاوران معتمد پادشاه باقي میماند

  . شوراي دولتي بازگشتند

pymansetareh@yahoo.com



ھا را میفروختند، و ظاھرا نایب السلطنھ از  بعضي از گماشتگان آنان آراي قضایي، مقامات، و عفو نامھ
فیلیپ از اسپانیا مراقب آن بود و آن را تشویق میكرد و . كار تفتیش افكار باال گرفت .غنایم بھره مند میشد

 ١۵۶١در سال . تقریبا روزي بدون اعدام نمیگذشت. نام بدعتگزاران مشكوك را براي مارگریت میفرستاد
یكي از ; دندتامس كالبرگ را در تورنھ زنده زنده در آتش افكن; ژلن دومولر را در اودنارد بھ آتش سوختند

مخالفان غسل تعمید را با ھفت ضربھ شمشیري زنگزده در برابر چشمان زنش قطعھ قطعھ كردند، و آن 
برتران لوبال، كھ از این وحشیگریھا بھ خشم آمده بود، طي . زن از وحشت مشاھده آن منظره درگذشت

محراب شتافت، نان مقدس را  مراسم عشاي رباني در عید میالد مسیح بھ كلیساي تورنھ حملھ برد، بھ سوي
اي مردم گمراه، آیا این چیز : ((از دست كشیش ربود، آن را زیر پا انداخت، و فریاد كنان بھ حاضران گفت

ماموران او را شكنجھ دادند، دست و پاي )) را بھ جاي عیسي مسیح خداوند و نجات دھنده خود میدانید
، زبانش را از بن قطع كردند، و او را واژگون روي آتش راست او را تا پیدا شدن استخوانھایش سوزاندند

در لیل، روبر اوژیھ و زن و فرزندش از آن لحاظ در آتش افكنده شدند كھ . نگاه داشتند و بتدریج كشتند
  . پرستش نان مقدس را بت پرستي كفر آمیزي میدانستند

ھایش چندان مستبدانھ و بیرحمانھ بودند كھ شوراي  ھلند شخصي بود بھ نام پترتیتلمان، كھ شیوه كماذايتور 
شھرداري بروژ، كھ ھمھ اعضاي آن كاتولیك بودند، او را نزد نایب السلطنھ بھ عنوان مردي وحشي 

یكشد، بدون ھیچ گونھ مانع قانوني محاكمھ میكند، ھایشان بیرون م معرفي كردند و گفتند كھ مردم را از خانھ
دادرسان فالندر . آنچھ را كھ دلش میخواھد بر زبان آنان میگذارد، و سپس ھمگي را بھ مرگ محكوم میكند
مارگریت از . در نامھاي بسیار جدي خطاب بھ فیلیپ از او استدعا كردند كھ بھ این بیدادگریھا پایان دھد

رفتار كرد، ولي اعدامھا )) با احتیاط و فروتني((كار محجوبانھ خواھش كرد كھ رئیس دستگاه تفتیش اف
فیلیپ از تیتلمان حمایت كرد، و بھ نایب السلطنھ فرمان داد كھ دستورھاي شوراي . ھمچنان ادامھ یافتند

ي شوراي دولتي اعتراض كرد و گفت كھ بعض. را بدون رحم یا وقفھ بھ مورد اجرا بگذارد) ١۵۶۴(ترانت 
  . از این دستورھا با امتیازات مسلم ایاالت مغایرند، و از این رو از انتشار آنھا جلوگیري كرد

ویلیام، فرمانرواي اورانژ، كھ مایل بود وحدت ھلند را با حفظ آزادیھاي سیاسي دیرین آن نگاه دارد، 
در تایید . تازه بود پیشنھاد كرد كھ كسي متعرض مذاھب مختلف نشود، و این سیاست براي آن عصر كامال

اگر پادشاه تصور میكند كھ مردم ھلند براي مدت نامحدودي : ((این سیاست، بھ شوراي دولتي چنین گفت
من ھر اندازه سخت پایبند مذھب كاتولیك باشم، . تن بھ فرمانھاي بیرحمانھاش خواھند داد، در اشتباه است

ع خود حكومت كنند و آزادي مذھبي را از آنھا باز قبول نمیكنم كھ پادشاھان بخواھند بر وجدان اتبا
اگمون بھ مادرید فرستاده . كاتولیكھا بھ پروتستانھا پیوستند و فرمانھاي مذكور را ظالمانھ دانستند.)) بگیرند

اگمون اگرچھ . و مارگریت بھ طور خصوصي از این تقاضا پشتیباني كرد. شد تا آن فرمانھا را تعدیل كند
اسقفھاي ایپر، نامور، گان، و سنتومر در ماه . ز تمام پذیرفتھ شد، با دست تھي بازگشتدر اسپانیا بھ اعزا

عریضھاي بھ حضور فیلیپ تقدیم داشتند و استدعا كردند كھ در آن فرمانھا تغییري بدھد و  ١۵۶۵ژوئن 
مھ این فیلیپ در مقابل ھ.)) مردم را بھ آرامي و با محبتي پدرانھ نصیحت كند، نھ با خشونت قضایي((

اعتراضھا پاسخ داد كھ حاضر است صدھزار نفر را قرباني كند، ولي دست از سیاست خود بر ندارد، و 
  : این دستور ساده را براي عامالن دستگاه تفتیش افكار فرستاد ١۵۶۵در اكتبر 

آسماني،  در مورد تفتیش افكار مایلم كھ این كار مانند سابق و بھ مقتضاي ھمھ قوانین، خواه انساني خواه
ھمھ زندانیان . من از صمیم قلب طرفدار آنم، و از شما میخواھم كھ دستورھاي مرا اجرا كنید. انجام گیرد

اگر عدھاي میترسند آن . محكوم رابكشید، و نگذارید كھ بر اثر غفلت و ضعف و سو نیت قضات فرار كنند
ماشت كھ دل و غیرت بیشتري داشتھ فرمانھا را بھ مورد اجرا بگذارند، بھ جاي آنان مرداني خواھم گ

  . باشند

). ١۵۶۵نوامبر  ۴(مارگریت فرمان فیلیپ را گردن نھاد، و دستور اجراي كامل فرمانھا را صادر كرد 
اورانژ و اگمون دوباره از شوراي دولتي كناره گرفتند، و اورانژ، سایر اشراف، و گروه زیادي از قضات 

ھا و اوراقي انتشار دادند و از زجر و تعقیب انتقاد  ستانھا جزوهپروت. حاضر بھ اجراي فرمانھا نشدند
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دكانھا . بازرگانان خارجي كھ احساس میكردند انقالبي در شرف تكوین است، از ھلند بیرون رفتند. كردند
بسیاري از پروتستانھاي ھلند . بستھ شدند، تجارت از رونق افتاد، و آنورس بھ صورت شھر مردھاي درآمد

تان یا آلمان گریختند و در انگلستان باعث تكامل آن صنایع نساجي شدند كھ در قرن ھفدھم با ھلند بھ انگلس
  . شروع بھ رقابت كرد، و در قرن ھیجدھم منجر بھ انقالب صنعتي شد

بعضي از آنھا لویي، كنت  ١۵۶۵در دسامبر . بسیاري از اشراف كوچكتر پنھاني بھ فرقھ پروتستان پیوستند
برادر كوچكش، یان فان ; فیلیپ فان مارنیكس، لرد سنت الد گوند; )دلیر و كوچك ویلیام برادر(ناسو 

و دیگران در قصر كنت كولمبورخ در بروكسل گرد آمدند ; ھندریك، كنت آو بردرود; مارنیكس، لرد تولوز
اتحادیھاي بھ تنظیم كردند، از تاسیس دستگاه تفتیش افكار لب بھ انتقاد گشودند، و )) مصالحھ نامھاي((و 

، در حدود چھارصد نفر از این اشراف كوچك بھ ١۵۶۶آوریل  ۵در . منظور منحل كردن آن تشكیل دادند
بھ او تقدیم داشتند و تقاضا كردند از پادشاه بخواھد كھ بھ تفتیش )) درخواستي((قصر نایب السلطنھ رفتند و 

ند كھ اجراي فرمانھا را تا دریافت پاسخ فیلیپ افكار و فرمانھاي سابق در ھلند خاتمھ دھد، و از وي خواست
مارگریت جواب داد كھ عریضھ آنھا را بھ حضور پادشاه خواھد فرستاد، اما خود اجازه . موقوف سازد

ندارد كھ اجراي فرمانھا را بھ تعویق بیندازد، با وجود این، ھمھ مساعي خود را بھ كار خواھد برد كھ 
مشاوران نایب السلطنھ چون دریافت كھ وي بر اثر تعداد و تصمیم شاكیان یكي از . فرمانھا را تعدیل كند

ھمپیمانان )) چطور، خانم، سركار از این گداھا میترسید: ((مرعوب شده است، بھ او قوت قلب داد و پرسید
بسیاري از آنان جامھ خاكستري زیر و خورجین و كاسھ را، كھ از مشخصات ; با اكراه این نام را پذیرفتند

بھ منزلھ شعار انقالب درآمد، و تا یك سال ھمین اشراف جوان )) زنده باد گدایان((; برگزیدند. گدایان بود
  . بودند كھ شورش را رھبري كردند و پرورش دادند

و از محبوبیت آن در میان اكثر مردم آگاه كرد و مساعي خود را )) درخواست((مارگریت، فیلیپ را از آن 
پادشاه با لحني ظاھرا استمالت آمیز پاسخ داد . و بھ منظور تعدیل فرمانھا از سرگرفتبراي متقاعد ساختن ا

كھ امیدوار است بدعت بدون خونریزي بیشتر قلع و قمع شود، و قول داد كھ ظرف مدت ) ١۵۶۶مھ  ۶(
) یيبارون دومونتین(از طرف دیگر، شوراي دولتي نیز فلوران دو مونمورانسي . كوتاھي از ھلند دیدن كند

فیلیپ آنان را بھ . و ماركي دو برگون را بھ حضور او فرستاد تا تقاضاي نایب السلطنھ را تایید كنند
مھرباني پذیرفت، نامھاي بھ مارگریت فرستاد، و موافقت خود را براي الغاي تفتیش افكار در ھلند اعالم 

  . دھد داشت، و حاضر شد ھر كسي را كھ نایب السطنھ توصیھ كند مورد عفو قرار

پیروان كالون، لوتر، و ھمچنین آنا باتیستھا از وقفھاي كھ در طوفان پدید آمد استفاده كردند و علنا بھ اجراي 
واعظان ; تعداد زیادي از فراریان پروتستان از انگلستان، آلمان، و سویس بازگشتند. مراسم خود پرداختند

ھایي براي مردان و  ، چرمسازان و دباغان موعظھمختلف از راھبان پیشین، دانشمندان الھیات، كالھسازان
. ، ایراد كردند))زنده باد گدایان((زنان پرشور، كھ بسیاري از آنان مسلح بودند و ھمگي فریاد میزدند 

 ٢٨(آمبرواز ویل، كھ با كالون درس خوانده بود، نزدیك شھر تورنھ، براي شش ھزار نفر موعظھ كرد 
مان محل، كشیش دیگري براي ده ھزار نفر، و ھفتھ بعد براي بیست دو روز بعد، در ھ). ١۵۶۶ژوئن 

روزھاي . بھ نظر میرسید كھ نیمي از مردم فالندر بھ آیین پروتستان گرویدھاند. ھزار نفر موعظھ كرد
. یكشنبھ ضمن آنكھ مردم در اجتماعات پروتستان حضور مییافتند، كلیساھا و شھرھا تقریبا خالي میشدند

ایالت ھوالند شایع شد كھ پتر گابریل شیرین سخن قرار است در اوورین نزدیك ھارلم  ھنگامي كھ در
موعظھ كند، ھزاران تن از پروتستانھا بھ آنجا شتافتند و با خواندن سرودھاي روحاني دشتھا را بھ لرزه 

ي ھزار نزدیك آنورس، تعداد شركت كنندگان در مجامع پروتستان بھ پانزده ھزار بھ قولي س. درآوردند
نایب السلطنھ بھ اولیاي امور انورس دستور داد كھ از این . نفر، كھ تقریبا ھمگي مسلح بودند، میرسید

ولي آنان در پاسخ گفتند كھ نیروي ; اجتماعات، بھ عنوان خطري كھ كشور را تھدید میكرد، جلوگیري كنند
ن عزیمت پادگان اسپانیایي قوایي در خود مارگریت از زما. نظامي آنھا غیر كافي و غیر قابل اعتماد است

نایب السلطنھ از . در آنورس چنان آشوبي برپا بود كھ امور اقتصادي متوقف شده بودند. اختیار نداشت
او نیز . تقاضا كرد كھ بھ آنجا برود و میان كاتولیكھا و پروتستانھا صلح برقرار كند) اورانژ/گیوم د(ویلیام 

pymansetareh@yahoo.com



عات خود را بھ حومھ شھر محدود كنند، اسلحھ را از دست مردم بگیرند، واعظان را ترغیب كرد كھ اجتما
  . و بدین وسیلھ آتش فتنھ را فرونشاند

بھ رھبري لویي، كنت ناسو، در سن ترون، در اسقف نشین )) گدا((دو ھزار ) ١۵۶۶ژوئیھ (در ھمین ماه 
د خود طرح كردند، بدین معني ھایي براي پیشرفت مقاص لیژگرد آمدند و، ضمن فریادھاي سرورآمیز، نقشھ

كھ تصمیم گرفتند با پروتستانھاي آلمان رابطھ برقرار كنند و از آنھا لشكري بھ وجود آورند كھ، در 
ژوئیھ لویي و دوازده نفر دیگر،  ٢۶در . صورت حملھ دشمنان بھ پروتستانھاي ھلند، بھ كمك اینان بشتابند

ھاي  لسلطنھ تقاضا كردند كھ اتاژنرو را تشكیل دھد و توصیھكھ بھ جامھ گدایان درآمده بودند، از نایب ا
از آنجا كھ جواب او صریح نبود، آنان تلویحا گفتند كھ شاید مجبور . اورانژ، اگمون، و ھورن را بپذیرد

لویي، با اغماض برادر محتاطش ویلیام، بیدرنگ شروع بھ گردآوري چھار . شوند از خارج استمداد كنند
اوت، فیلیپ سندي رسمي بدین مضمون امضا كرد كھ  ٩در . گروھان در آلمان كرد ھزار سوار و چھل

اوت بھ رم اطالع  ١٢پیشنھاد عفو را از او بزور گرفتھاند و خود دیگر موظف بھ اجراي آن نیست، و در 
اوت، گروھي از پروتستانھا، كھ  ١۴در . داد كھ موقوف ساختن تفتیش افكار مربوط بھ تصویب پاپ است

تحریك واعظان تمثالھاي مذھبي را بت میدانستند، بھ ترتیب وارد كلیساھاي سنتومر شدند، تمثالھا و  بھ
ھاي مشابھي در ایپر،  محرابھا را درھم شكستند، و ھر گونھ تزییني را از میان بردند، در ھمان ھفتھ گروه

روز شانزدھم و ھفدھم، عوام در آنورس، در . كورتره، اودنارد، و واالنسین بھ ھمان اقدامات دست زدند
شیشھ بندھاي منقوش و صلیبھا و سایر تمثالھا، ; وارد كلیساي جامع شدند و محرابھا را در ھم ریختند

گورھا را شكافتند و ; ھا و ظرفھاي مخصوص عشاي رباني را شكستند ھمچنین ارگھا و گلدوزیھا و پیالھ
ي رباني را نوشیدند، كتاب دعاھاي گرانبھا را سپس شراب مخصوص عشا; زیور آالت اجساد را برداشتند

ھا را از  آنگاه نردبان و طناب آوردند و مجسمھ. سوزاندند، و شاھكارھاي ھنري را زیر پا انداختند
ھاي آنورس  پس از این جریانات، فریاد كنان از كوچھ. ھا بیرون كشیدند و آنھا را با پتك شكستند طاقچھ

ھا را سوزاندند، و  ي كلیسا و صومعھ را خراب كردند، كتابخانھ صومعھگذشتند، تمثالھا و زیورھاي س
بھ تورنھ رسید، شور )) غضب كالوني((ھنگامي كھ خبر این . ھا را از دیرھا بیرون راندند راھبان و راھبھ

ال تنھا در فالندر چھارصد كلیسا از تمث. تمثال شكني در آنجا نیز درگرفت، و دارایي كلیساھا بھ تاراج رفت
در كولمبورخ، كنت خوش مشرب در جریان خرابكاري شركت جست و بھ طوطیھاي خود نان . خالي شد

در سایر نقاط، بعضي از كشیشان سابق قرصھاي نازكي از فطیر را كھ در عشاي رباني . مقدس خوراند
دام، لیدن، این شور و ھیجان از فالندر بھ ایاالت شمالي، آمستر. خورده میشد روي چنگال برشتھ كردند

اكثر رھبران پروتستان از این خرابیھا . دلفت، اوترشت، و سرانجام بھ گرونینگن و فریسالند سرایت كرد
ھا و  انتقاد كردند، ولي بعضي از آنان، با مالحظھ اینكھ خطر زیادي متوجھ كسي نشده بود، تخریب مجسمھ

  . ندانستند)) نبدعتگذارا((تصویرھا را جنایت آمیزتر از زنده زنده سوزاندن 

در این كشور ھمھ : ((مارگریت پارما از برابر این طوفان گریخت و در نامھاي خطاب بھ فیلیپ نوشت
ولي نایب السلطنھ در . فیلیپ منتظر وقتي شد كھ بتواند انتقام بگیرد.)) چیز آزاد است، جز مذھب كاتولیك

با )) موافقتنامھاي((اوت  ٢٣در . ازاتي بدھدبرابر عوام مسلح و رھبران بیباك مجبور شد كھ بھ آنان امتی
  امضا كرد، بدین مضمون كھ مذھب )) گدایان((نمایندگان 

كالون، در نقاطي كھ تا آن وقت رایج بود، مجاز باشد، بھ شرط آنكھ كسي مزاحم مراسم كاتولیكھا نشود، و 
ر شدند كھ در صورت اجراي سخنگویان ھمپیمانان حاض. پروتستانھا نیز اسلحھ خود را در خانھ بگذارند

بدین ترتیب زجر و تعقیب متوقف، و تا مدتي صلح و آرامش . این موافقتنامھ از طرف دولت، پراكنده شوند
  . برقرار شد

ویلیام در . و نھ پادشاه اسپانیا ھیچ یك نمیخواستند كھ قضایا بھ ھمینجا خاتمھ یابد) دوك اورانژ(نھ ویلیام 
خود او اگر چھ اسما كاتولیك بود، از . ان عاملي براي كسب استقالل ھلند میدیدپیشرفت آیین پرشور پروتست

ھمھ مقامات دولتي چشم پوشید، از خود دستگاھي جاسوسي بھ وجود آورد، و براي گردآوري پول و 
پنج روز بعد، دوك آلوا، بھ دنبال دستور فیلیپ، از اسپانیا خارج ). ١۵۶٧آوریل  ٢٢(سرباز بھ آلمان رفت 
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د تا براي انتقام گیري از شورشیان كالوني قوایي فراھم كند، و بدون تمكین از كسي، ھر گونھ بدعت، ش
  . شورش، و آزادي را از ھلند براندازد

III  -١۵٧٣- ١۵۶٧:آلوا در ھلند   

فرناندو آلوارث د تولدو، معروف بھ دوك آلوا، كھ در این ھنگام پنجاه و نھ سال داشت، گویي تصویري بود 
در بیست سالگي . راست، بلند، الغر، با چشمان سیاه، پوست زرد، و ریش سفید: كھ ال گركو كشیده است

ت ارتش شد و در نتیجھ در آغاز جواني وارد خدم. لقب مشھور و امالك وسیع خود را بھ ارث برده بود
فیلیپ پس از آنكھ او را جزو محارم خود كرد، ھمیشھ با . شجاعت، كیاست، و خشونت خویش شھرت یافت

عقیده او نظیر عقیده سربازي بود كھ با  ناگھانيدر این رویداد . ھاي او گوش میداد خوشرویي بھ توصیھ
انضباط و دینداري اسپانیایي پرورش یافتھ باشد، یعني معتقد بود بھ اینكھ شورشیان باید بدون ترحم قلع و 

فیلیپ بھ او اختیار تام داد و او را . قمع شوند، زیرا ھر امتیازي كھ داده شود باعث تشدید مخالفت خواھد شد
آلوا بھ ایتالیا رفت و در آنجا، مخصوصا از میان پادگان اسپانیایي در میالن و ناپل، . ))بھ امان حق سپرد((

سپس آنان را بھ جامھ فاخر ملبس كرد، آخرین . لشكري برگزیده مركب از دھھزار سرباز گرد آورد
نام  سالحھا و جوشنھا را در اختیارشان گذاشت، و آنان را با دوھزار روسپي، كھ بھ طرز شایستھاي ثبت

از آنجا، از طریق آلپ، بورگوني، لورن، و . كرده و بھ كار گماشتھ شده بودند، خشنود ساخت
اگمون با كمال خضوع و با دو . وارد بروكسل شد ١۵۶٧اوت  ٢٢لوكزامبورگ، بھ سوي ھلند رفت و در 

  اما مارگریت با تاسف . اسب كمیاب بھ استقبال او شتافت
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ریكس از او دیدار كرد، زیرا چنین میپنداشت كھ برادرش او را كنار . لم كيمنتسب بھ وی. دوكھ د آلوا
گذاشتھ و در خواست او را نپذیرفتھ است، آن ھم وقتي كھ نایبالسلطنھ نظم و ترتیبي انساني برقرار ساختھ 

ض ھنگامي كھ آلوا سربازان اسپانیایي را در شھرھاي بزرگ ھلند مقیم كرد، مارگریت لب بھ اعترا. است
از این رو مارگریت از .)) حاضرم كھ ھمھ ننگ را تقبل كنم: ((گشود، ولي دوك با خونسردي بھ او گفت

پادشاه نیز با اعطاي مستمري تسالبخشي خواھش او را پذیرفت، و . فیلیپ اجازه خواست كھ استعفا كند
كھا، كھ بھ او احترام كاتولی. نایبالسلطنھ در ماه دسامبر بروكسل را ترك و بھ سوي پارما عزیمت كرد

میگذاشتند، از رفتنش متاسف شدند و پروتستانھا نیز، كھ میدیدند شدیدترین سختگیري او در مقایسھ با 
نایبالسلطنھ و فرمانرواي جدید . بیرحمي عمدي آلوا مالیم بھ نظر خواھد آمد، بر عزیمتش تاسف خوردند

  . ند از بدعت آماده ساختدر قلعھاي در آنورس مقیم شد و خود را براي تطھیر ھل

نخست اگمون و ھورن را بھ شام دعوت كرد از آنان بھ خوبي پذیرایي نمود، سپس دستور داد كھ آنان را 
آنگاه ھیئتي بھ نام ). سپتامبر ٧(دستگیر و تحت نظر قواي فراواني در قلعھاي در گان زنداني كنند 

ھفت نفر . موسوم شد، تشكیل داد)) شوراي خون((، كھ توسط پروتستانھاي وحشتزده بھ ))شوراي آشوبھا((
از اعضاي آن ھلندي و دو تن اسپانیایي بودند، ولي تنھا این دو نفر حق راي داشتند، و آلوا در ھر قضیھاي 

طبق دستور او شورا میبایستي ; كھ مخصوصا مورد توجھ او بود، تصمیم نھایي را بھ خود اختصاص میداد
مخالفت با كلیساي كاتولیك یا حكومت اسپانیا بودند بیابد، دستگیر كند، در  ھمھ افرادي را كھ متھم بھ

شورا عامالني . دادگاھي خصوصي بھ محاكمھ بكشد، و محكومان را بدون ترحم یا وقفھ بھ مجازات برساند
. را براي جاسوسي فرستاد و خبرچینان را ترغیب كرد كھ علیھ خویشان و دوستان خود گزارش دھند

كشور ممنوع شد، و نیز مقرر شد كھ صاحبان كشتي در صورت كمك رساندن بھ مھاجران، بھ  خروج از
ھر شھري كھ در جلوگیري از آشوب و تنبیھ شورشیان موفق نشود، مجرم شناختھ شود و ; دار آویختھ شوند

ر را در نف ١۵٠٠تنھا در یك صبح حدود . ھزاران تن دستگیر شدند. كارمندانش را زنداني یا جریمھ كنند
ھاي سي،  محاكمات بھ اختصار برگزار میشد، گاھي دستھ. بسترشان دستگیر كردند و بھ زندان فرستادند

، ھشتاد و چھار تن از )١۵۶٨ژانویھ (در یك ماه . چھل، یا پنجاه نفري در یك زمان محكوم بھ اعدام میشدند
  . اھالي واالنسین اعدام شدند

یافت نمیشد كھ در غم یكي از اعضاي خود، كھ بھ فرمان شوراي پس از چندي، خانوادھاي در فالندر 
كوچكترین انتقاد . بندرت كسي در ھلند جرات اعتراض داشت. آشوبھا دستگیر یا كشتھ شده بود، اشك نریزد

را بھ دام اندازد، ) دوك اورانژ(آلوا احساس میكرد كھ چون توانستھ است ویلیام . مترادف با توقیف شدن بود
  . لكھدار شده است موفقیتش

شوراي آشوبھا ادعانامھاي علیھ آن امیر، برادرش لویي، شوھر خواھرش كنت فان دن برگ، بارون دو 
مونتینیي ھنوز در اسپانیا . مونتینیي، و سایر رھبران صادر و آنان را متھم بھ تشویق بدعت و شورش كرد

در ) كنت بورن(ویلیام بھ نام فیلیپ ویلیام  پسر. بھ سر میبرد، زیرا فیلیپ او را بھ زندان انداختھ بود
او در آنجا بھ صورت كاتولیك . او را دستگیر كردند و بھ اسپانیا فرستادند. دانشگاه لوون تحصیل میكرد

ویلیام بھ عنوان مردي شورشي اعالم شد و ھر كسي . پرشوري تربیت شد و اصول پدر را انكار كرد
ویلیام در صدد تشكیل لشكري بر آمد، و بھ برادر خود . قتل برساند میتوانست او را با معافیت قضایي بھ

از . سپس از امیران لوتري استمداد كرد، ولي عكسالعمل آنان ضعیف بود. لویي نیز دستور داد كھ چنین كند
  . الیزابت نیز كمك خواست، اما او ھم راه احتیاط را در پیش گرفت

كنتھاي فان دن برگ، . شینگ مبالغي پول براي او رسیداز آنورس، آمستردام، لیدن، ھارلم، و فال
ھا، و اثاث  خود او جواھر، ظروف، فرشینھ. فلورن فرستادند ٠٠٠,٣٠كولمبورخ، و ھوگشتراتن ھر یك 

سرباز فراوان یافت میشد، زیرا سربازان . فلورن تھیھ كرد ٠٠٠,۵٠گرانبھاي خویش را فروخت و 
رواداري مذھبي براي . ذھبي فرانسھ، تھیدست بھ آلمان بازگشتھ بودندمزدور، در نتیجھ وقفھ در جنگھاي م

ویلیام سیاست الزمي بود، زیرا او میبایستي پیروان لوتر و كالون را بھ زیر پرچم خود گرد آورد و بھ 
نقشھ . كاتولیكھاي ھلند اطمینان دھد كھ مذھب آنھا در نتیجھ جدایي ھلند از اسپانیا دچار اشكال نخواھد شد
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قرار بود كھ ھوگنوھاي فرانسھ بھ آرتوا در جنوب ; او این بود كھ سھ لشكر در یك زمان بھ حملھ بپردازند
باختري حملھ كنند، ھوگشتراتن سربازان خود را علیھ ماستریشت در جنوب رھبري كند، و لویي كنت 

گشتراتن دفع شد، ولي حملھ ھوگنوھا و سربازان ھو. ناساو از آلمان وارد فریسالند در شمال خاوري شود
آلوا فرمان اعدام اگمون وھورن را ). ١۵۶٨مھ  ٢٣(لویي در ھایلیگرلھ بر سربازان اسپانیایي فایق آمد 

صادر كرد تا از سھھزار سربازي كھ از آن دو نفر بھ انضمام گان حفاظت میكردند براي جنگ استفاده 
، قواي تضعیف شده لویي را در یمینگن سپس با این نیروي امدادي بھ سوي فریسالند پیش رفت. كند

  . ، و ھفت ھزار تن از سربازان او را بھ خاك ھالك افكند)ژوئیھ ٢١(شكست داد 

در ماه اكتبر، ویلیام با بیستوپنج ھزار سرباز . لویي از یكي از مصبھاي رودخانھ امس شنا كنان فرار كرد
كري كوچكتر ولي منظمتر در اختیار داشت، زرنگي آلوا، كھ لش. بھ برابان رفت تا با آلوا نبردي قاطع كند

سربازان . كرد و حاضر بھ مبارزه نشد و فقط بھ حمالت خرابكارانھاي در پشت سر دشمن مبادرت ورزید
ویلیام، كھ مواجبي دریافت نداشتھ بودند، از جنگیدن خودداري كردند، و او ناچار آنان را بھ جاي امني در 

سپس در جامھ دھقاني از فرانسھ بھ آلمان رفت و در آن كشور، براي . كنده كردفرانسھ برد و آنان را پرا
جنگ ((با این نبردھاي مصیبتآمیز . گریز از دست قاتالن، پیوستھ محل اقامت خود را تغییر داد

با شدت بي سابقھاي ادامھ ) ١۶۴٨(شروع شد، كھ از سوي ھلندیھا تا پیروزي نھایي آنان )) ھشتادسالھ
فیلیپ با بانكداران جنووایي . وا تا مدتي یكھتاز مغرور صحنھ نبرد بود، اما او نیز پولي نداشتآل. یافت

ولي ناوگان مسلح انگلیسي . دوكاتو از طریق دریا براي آلوا بفرستند ٠٠٠,۴۵قرار گذاشتھ بود كھ 
یل نبود در مقابل چنین كشتیھاي آنان را مجبور كردند كھ در بندر پلیموت لنگر بیندازند، و الیزابت، كھ بیم

آلوا مجلس اشراف و نمایندگان شھرھا را بھ . پولي بھ ویلیام كمك كند، آن را با معذرت بسیار ضبط كرد
بروكسل فرا خواند و بھ آنان گفت كھ باید بیدرنگ یك درصد از تمام اموال، و پنج درصد بھ طور دایم از 

  . ز ھر فروشي مالیات اخذ شودھر گونھ انتقال مستغل، و ده درصد بھ طور دایم ا

نمایندگان اعتراض كردند و گفتند كھ چون بسیاري از چیزھا ظرف یك سال چند بار دست بھ دست میشوند، 
در ; سپس پیشنھادھاي آلوا را بھ شوراھاي ایالتي ارجاع كردند. چنین مالیاتي بھ منزلھ ضبط آنھا خواھد بود

; بھ تعویق اندازد ١۵٧٢لوا مجبور شد مالیات ده درصد را تا سال آنجا مخالفت بھ اندازھاي شدید بود كھ آ
فلورن ساالنھ براي مدت دو سال  ٠٠٠,٠٠٠,٢و در این ضمن بھ مالیات یك درصد و اعانھاي بھ مبلغ 

از آنجا كھ اوترشت از پرداخت آن . حتي گردآوري مالیات یك درصد نیز دشوار و پر خرج بود. قناعت كند
وا یك تیپ سرباز در میان منازل آن شھر مقیم ساخت، و چون باز مقاومت ادامھ یافت، استنكاف كرد، آل

وي مردم آن ناحیھ را خیانتكار شمرد، امتیازات آنان را از میان برد، و ھمھ دارایي اھالي را بھ نفع پادشاه 
ر این ھنگام تقریبا د. ھمین مالیاتبندي و نحوه اخذ آن بود كھ آلواي شكست ناپذیر را شكست داد. ضبط كرد

و چون تحمیالت او مانع از فعالیت ; ھمھ مردم، خواه كاتولیك، خواه پروتستان، بھ مخالفت او برخاستند
آلوا، كھ در امور . بازرگاني كھ پیشرفت ھلند وابستھ بھ آن بود میشد، خشم آنان پیوستھ افزایش مییافت

ف پولھاي بانكداران جنووایي بھ وسیلھ الیزابت، جنگي بیش از امور اقتصادي تبحر داشت، در مقابل تصر
الیزابت، . معاملھ بھ مثل كرد و اموال انگلیسیھا را در ھلند ضبط و تجارت با انگلستان را ممنوع كرد

بیدرنگ در انگلستان كاالھاي ھلندي را متصرف شد و تجارت انگلستان را معطوف بھ بندر ھامبورگ 
دكانھا بستھ شدند، بیكاري باال . انحطاط تجارت را احساس كردند پس از مدت كوتاھي، ھلندیھا. كرد

گرفت، و طبقھ نیرومند پیشھوران، كھ اعدام پروتستانھا و غارت كلیساھا را با شكیبایي تحمل كرده بودند، 
حتي كشیشان كاتولیك، كھ . پنھاني بھ فكر شورش افتادند و سرانجام آتش فتنھ را با پرداخت پول دامن زدند

اضمحالل اقتصاد ملي بیم داشتند، مخالف آلوا شدند و بھ فیلیپ اخطار كردند كھ دوك آن كشور را بھ  از
ویراني میكشاند، پاپ پیوس پنجم، كھ از پیروزیھاي آلوا شاد شده بود، با كاردینال دوگرانول در انتقاد از 

ر صورت استغفار مورد عفو سختگیري آلوا ھمداستان شد و توصیھ كرد كھ ھمھ شورشیان و بدعتگذارن د
، اما دوك تقاضا كرد این )١۵۶٩فوریھ (فیلیپ پذیرفت و این خبر را بھ اطالع آلوا رسانید . قرار گیرند

در آن سال پاپ كاله و شمشیر متبرك را . اعالم نشد ١۵٧٠ژوئیھ  ١۶عمل بھ تاخیر افتد، و عفو عمومي تا 
فیلیپ، پادشاه اسپانیا، مونتینیي را، كھ بھ زندان افكنده بود،  و; بھ آلوا و گل طالیي را بھ زن او اعطا كرد

 ١۵۶٨در مارس . در این ضمن نیروي تازھاي وارد صحنھ شده بود). ١۵٧٠اكتبر  ١۶(از میان برداشت 
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با شور و ھیجان بھ غارت كلیساھا و )) گدایان وحشي((گروھي مردان دست از جان شستھ معروف بھ 
گویي با این اعمال میخواستند با ; یني و گوشھاي كشیشان و راھبان را بریدندھا پرداختند و ب صومعھ

نام )) گدایان دریا((گروه دیگري، كھ خود را  ١۵۶٩١۵٧٢در . وحشیگریھاي شوراي خون رقابت كنند
با دریافت ماموریت از طرف ویلیام، دوك اورانژ، ; نھاده بود، ھیجده فروند كشتي را بھ تصرف در آورد

و در ; بھ امور كشتیراني اسپانیا آسیب رساند; ھا را غارت كرد كلیساھا و صومعھ; حل ھلند حملھ بردبھ سا
بندرھاي مساعد انگلستان، و حتي در شھر دور دست الروشل كھ در آن ھنگام زیر تسلط ھوگنوھا بود، 

بھ آن )) گدایان دریا((ھرگاه یكي از شھرھاي ساحلي بدون پادگان اسپانیایي میماند، . آذوقھ بھدست آورد
حملھ میبردند، مواضع سوقالجیشي را بھ تصرف در میآوردند، و بھ وسیلھ باز كردن سدھا جلو پیشرفت 

شھرھاي عمده ایاالت . آلوا دیگر قادر نبود از طریق دریا آذوقھ دریافت دارد. قواي اسپانیایي را میگرفتند
ترتیب محفوظ مانده بودند، با ویلیام دوك اورانژ پیمان كھ بدین . ھوالند، زیالند، گلدرالند، و فریسالند

ویلیام مركز فرماندھي ). ١۵٧٢ژوئیھ (وفاداري بستند و حاضر شدند ملزومات جنگي او را فراھم كنند 
داد، و این موضوع درباره سرش )) كالوني((و )) سرطاس((خود را بھ دلفت انتقال داد و بھ خود عنوان 

را ساخت، كھ ))ویلیام تاساوي((در این وقت بود كھ فیلیپ وان مارنیكس آواز . ردبیش از ایمانش صدق میك
ویلیام، كھ بدین ترتیب تشویق شده بود، لشكر دیگري بھ . از آن زمان تا كنون سرود ملي ھلند بوده است

نسھ در ھمان زمان لویي، كنت ناسو، بھ كمك كولینیي قوایي در فرا. وجود آورد و بھ برابان حملھ برد
آلوا براي تصرف ). ١۵٧٢مھ  ٢٣(فراھم كرد، وارد انو شد، و واالنسین و مونس را بھ تصرف درآورد 

ویلیام . مجدد مونس عزیمت كرد، و امیدوار بود كھ بدان وسیلھ از كمك مجدد فرانسھ بھ لویي جلوگیري كند
بھ دست آورد، پس از براي كمك بھ برادر خود بھ طرف جنوب شتافت و، اگر چھ پیروزیھاي مختصري 

سربازانش با غارت كلیساھا مواجب خود را تھیھ میكردند و با كشتن . مدتي سرمایھ خود را بر باد داد
مخالفت كاتولیكھا باال گرفت، و ھنگامي كھ قواي ویلیام بھ حدود . كشیشان خود را سرگرم میداشتند

پس از حركت مجدد، در یك فرسنگي . افتھا را بستھ و مردم را آماده مقاومت ی بروكسل رسید، دروازه
ھشتصد تن از سربازان . مونس بود كھ ششصد سرباز اسپانیایي او را در بستر خواب غافلگیر كردند

خود ویلیام بھ دشواري جان بھ سالمت برد و با بقیھ . ویلیام، پیش از آنكھ آماده دفاع شوند، بھ قتل رسیدند
بارتلمي امید گونھ - در این ضمن، كشتھ شدن كولینیي و كشتار سن. قواي خو بھ مالین در برابان شتافت

سپتامبر مونس تسلیم آلوا شد، و او بھ لویي و بقایاي سربازانش  ١٧كمك را از طرف فرانسھ قطع كرد در 
اما فیلیپ دو نوارم، سردار آلوا، بھ میل خود صدھا نفر از . اجازه داد كھ، بي آنكھ آسیبي ببینند، حركت كنند

ناكامي ویلیام در امور . دم را بھ دار آویخت، و اموال آنان را توقیف كرد و بھ بھاي ارزان خریدمر
نقشھ او را مبني بر متحد )) گدایان((سوقالجیشي، زیاده رویھاي سربازان بیانضباط او، و وحشیگریھاي 

گدایان، كھ تقریبا . آب كردساختن كاتولیكھا و كالونیھا و لوتریھا براي مقابلھ با بیدادگري آلوا نقش بر 
ھمگي كالوني بودند، علیھ كاتولیكھا ھمان سبعیتي را نشان دادند كھ دستگاه تفتیش افكار و شوراي خون 

در بعضي موارد، اسیران كاتولیك را مخیر كردند كھ میان . علیھ شورشیان و بدعتگذران نشان داده بود
ا كھ از مذھب پیشین دست بر نمیداشتند بدون درنگ و آیین كالون یا مرگ یكي را برگزینند، و كساني ر

ھر دو طرف در این مبارزه بسیاري از اسیران جنگي را بھ قتل . ھاي باور نكردني میكشتند گاھي با شكنجھ
  : یكي از تاریخنویسان پروتستان نوشتھ است. رساندند

  . ه بودند، بھ دار میآویختندبسیار دیده شد كھ مرداني برادران خود را، كھ در صفوف دشمن اسیر كرد

یك بار . درنظر آنان اسپانیاییھا دیگر انسان نبودند. جزیرھنشینان از این اعمال ظالمانھ لذت بسیار میبردند
جراحي در در قلب یك اسیر اسپانیایي را بیرون آورد و آن را با میخ بھ دماغھ كشتي كوفت و مردم را 

  . نیز این كار را با خشنودي وحشیانھاي انجام دادندآنان . دعوت كرد كھ آن را گاز بگیرند

این سردار، كھ دست از جنگ برداشتھ بود و استراحت . ھمین گدایان بیرحم بودند كھ آلوا را شكست دادند
میكرد، باز گرفتن وتنبیھ شھرھایي را كھ از ویلیام طرفداري كرده یا تسلیم او شده بودند بھ فرزند خود دون 

آلوارث نخست بھ مالین پرداخت، كھ فقط با مختصري مقاومت تسلیم . د تولدو واگذاشت فذریگو آلوارث
اما آلوا . كشیشان و اھالي بھ صورت صفي از توبھكاران پیش آمدند تا تقاضا كنند شھرشان را ببخشد. شد
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ھا،  وز خانھسربازان دون فذریگو سھ ر. دستور داده بود كھ بھ طرزي عبرت آمیز از آنان انتقام گرفتھ شود
; ھاي مذھبي را دزدیدند ھاي گرانبھاي مجسمھ جواھرات و جامھ; ھا و كلیساھا را بھ باد غارت دادند صومعھ

و بدون تشخیص كاتولیك از ; قرصھاي ناني را كھ در عشاي رباني خورده میشد بھ زیر پا انداختند
او بھ سوي گلدرالند شتافت، دفاع سپس قواي . پروتستان، مردان را كشتند و از زنان ھتك عصمت كردند

ضعیف زوتفن را در ھم شكست، تقریبا ھمھ مردان را از دم تیغ گذرانید، عدھاي را با پا بھ دار آویخت، و 
شھر كوچك . پانصد نفر را جفت جفت و پشت بھ پشت بھ یكدیگر بست و آنان را در رودخانھ آیسل افكند

اسپانیاییھاي فاتح با تھیھ میزھاي پوشیده از خوردني پذیرایي  ناردن پس از مقاومت كوتاھي تسلیم شد و از
از آنجا بھ ھارلم رفتند، كھ مركز . سربازان خوردند و نوشیدند، سپس ھمھ اھالي را بھ قتل رساندند. كرد

پادگاني مركب از چھار . كالونیھا محسوب میشد و ذوق و شوق مخصوصي براي شورش نشان داده بود
ولي آلوا تھدید كرد . دلیرانھ از شھر دفاع كرد كھ دون فذریگو در صدد عقبنشیني بر آمدھزار سرباز چنان 

وحشیگري باال گرفت، ھر دو طرف . كھ اگر وي از محاصره دست بردارد، دیگر فرزند او نخواھد بود
را با تقلید اسیران را در مقابل یكدیگر بھ دار آویختند، و مدافعان بر فراز برج و باروھا محاصره كنندگان 

ویلیام سھ ھزار سرباز براي حملھ بھ لشكر دون فذریگو فرستاد، ولي . از مراسم كاتولیكھا بھ خشم آوردند 
آن شھر پس از آنكھ ھفت ماه . ھمھ آنھا تارومار شدند و ھر گونھ كوشش براي نجات ھارلم بھ نتیجھ نرسید

از . تسلیم شد ١۵٧٣ژوئیھ  ١١شده بودند، در در محاصره مانده و مردم آن مجبور بھ خوردن چرم و گیاه 
بیشتر این عده را بھ قتل رساندند، و چھار صدتن از . پادگان تنھا ھزار و ششصد تن زنده مانده بودند

این جریان . گیلدر جریمھ بپردازند ٠٠٠,٢۵٠بقیھ را بخشیدند، بھ شرط آنكھ . بزرگان را اعدام كردند
بیش از دوازده ھزار تن از محاصره كنندگان بر اثر زخم . آلوا بود آخرین و پرخرجترین پیروزي حكومت

فیلیپ، كھ بھ پول بیش از سرباز اھمیت . یا بیمار تلف شدند، و عواید مالیات منفور بھ مصرف جنگ رسید
میداد، دریافت كھ آلوا نھ تنھا منفور بلكھ پرھزینھ است و رفتار این سردار باعث اتحاد ھلند علیھ اسپانیا 

  . خواھد شد

طبق ادعاي او، ھیجده . آلوا تغییر سیاست را احساس كرد و از پادشاه خواست كھ استعفاي او را بپذیرد
بھ عالوه آن . اما تعداد بدعتگذاران بھ اندازه زمان ورود او بود. ھزار نفر بھ فرمانش اعدام شده بودند

. والند كامال از تحت فرمان پادشاه خارج شدنداشخاص بر بندرھا و دریا تسلط داشتند، و ایاالت زیالند و ھ
اسقف نامور تخمین میزد كھ آلوا، ظرف ھفت سال، بیش از لوتر و مرام كالون در یك نسل، بھ آیین 

و مورد ) ١۵٧٣دسامبر  ١٨(استعفاي آلوا پذیرفتھ شد، و از ھلند بیرون رفت . كاتولیك آسیب رسانده است
اد و دو سالگي رھبري ارتش اسپانیا را بھ عھده گرفت و پرتغال را فتح در ھفت; استقبال فیلیپ قرار گرفت

پس از مراجعت از جنگ، مدتھا بھ تب مبتال بود، و تنھا با نوشیدن شیر از پستان زني زنده ). ١۵٨٠(كرد 
، در حالي كھ یك سال با شیر و نیم قرن با خون تغذیھ كرده بود، ١۵٨٢دسامبر  ١٢سرانجام، در . ماند

  .از جھان فرو بستچشم 

IV  -١۵٧٨- ١۵٧٣: ركوئسنس و دون خوان   

  . فیلیپ شخصي بھ نام دون لویس د ركوئسنس را كھ چندي پیش نایبالسلطنھ میالن بود بھ جاي آلوا فرستاد

: فرماندار جدید بامالحظھ تعداد و روحیھ شورشیان در شگفت افتاد و در نامھاي خطاب بھ فیلیپ نوشت
نتوانستم بفھمم كھ چگونھ آنھمھ ناوگان وسیع را نگاه میدارند، در صورتي كھ اعلیحضرت قادر بھ كمك ((

مذھب غلط، و روي ھم اما ظاھرا مرداني كھ براي حفظ جان، كاشانھ، . رسانیدن بھ یك فروند ھم نیست
سپس از فیلیپ استدعا )) رفتھ ھدف خود میجنگند حاضرند كھ تنھا آذوقھ دریافت دارند و مواجب نگیرند

كرد كھ بھ او اجازه دھد ھمھ غیر از بدعتگذران متعصب را ببخشد، و بھ این عده ھم اجازه مھاجرت بدھد، 
اورانژ، این پیشنھادھا را بھ منزلھ نیرنگي براي  ویلیام، دوك. و اخذ ده درصد مالیات فروش را ملغا كند

وي تنھا صلحي را میپذیرفت . وقت گذراني و روش تازھاي براي قلع و قمع آیین پروتستان در ھلند دانست
كھ مبتني بر آزادي كامل مذھبي، برقراري مجدد امتیازات ایاالت و بر كناري ھمھ اسپانیاییھا از مناصب 
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لویي و ھانري، ) ١۵٧۴آوریل  ١٣(در نبرد موك . ز این رو جنگ ادامھ یافتا. كشوري و نظامي باشد
در این . برادران ویلیام، كھ بھ ترتیب سیوشش و بیست و چھار سال داشتند، جان خود را از دست دادند

، و ركوئسنس ضمن محاصره )١۵٧۵(فیلیپ ورشكست شد : مرحلھ دو واقعھ بھ شورش كمك كرد
پادشاه برادر ناتني خود دون خوان اتریشي را بھ آن منصب پر ). ١۵٧۶رس ما ۵(زیریكزه درگذشت 

در این ضمن نمایندگان دو ایالت زیالند و . دردسر گماشت، ولي او تا ماه نوامبر بھ لوكزامبورگ نرسید
، بنابراین پیمان، فرماندھي قواي دریایي و زمیني). آوریل ٢۵(ھوالند پیمان آشتي را در دلفت امضا كردند 

اختیار گماشتن افراد بھ مناصب سیاسي، و حتي حق سپردن تحتالحمایگي آن دو ایالت بھ پادشاھي خارجي 
او نیز، بر اثر قدرت جدید خویش، از سایر ایاالت خواست كھ در طرد اسپانیاییھا از ھلند . بھ ویلیام داده شد

در این . ذاھب آنھا محترم شمرده خواھند شدبا او ھمكاري كنند، و بھ كاتولیكھا و پروتستانھا و عده داد كھ م
و ) ژوئیھ(ھنگام، سربازان اسپانیایي، كھ از غارت زیریكزه محروم شده بودند، سر بھ شورش برداشتند 

اگر این واقعھ . چنان بدون تبعیض بھ تاراج و زورگویي پرداختند كھ فالندر و برایان بھ وحشت افتادند
شوراي دولتي در بروكسل اقدام شورشیان . از ایاالت ھلند بدون نتیجھ میماندروي نداده بود، استمداد ویلیام 

شورا اگرچھ آنان را یاغي دانست، قوایي براي سركوبي . اسپانیایي را تقبیح كرد، ولي آنان توجھي نكردند
ي ویلیام حاضر شد قوایي بھ كمك شورا بفرستد، و دوباره قول داد كھ آزاد. شورشیان در اختیار نداشت

از آنجا كھ شورا در قبول پیشنھاد او تردید نشان داد، مردم بروكسل آن را بر . مذھبي را محترم بشمارد
در . انداختند و شوراي دیگري تحت ریاست فیلیپ دو كروا تشكیل دادند كھ باب مذاكره با ویلیام را باز كرد

رشیان اسپانیایي فرستاده بود بھ خوبي سپتامبر، گان قوایي را كھ ویلیام براي حفاظت این شھر علیھ شو ٢۶
اكتبر، نمایندگان برابان، فالندر، و انو در گان گرد آمدند، اما مایل بھ اتحاد حكومتھاي  ١٩در . پذیرفت

در بیست و ھشتم، . در بیستم ھمان ماه، ماستریشت بھ دست شورشیان غارت شد. خود با امیر یاغي نبودند
بنابر آن، وي ; را امضا كردند)) پیمان صلحگان((حمایت قواي ویلیام، متحدین، براي برخوردار شدن از 

از ھر گونھ زجر و تعقیب بدعت گذران چشم پوشیدند، و حاضر ; را فرمانرواي زیالند و ھوالند شناختند
اتاژنروھاي ایاالت جنوبي . شدند كھ براي طرد ھمھ سربازان اسپانیایي از ایاالت خود با او ھمراھي كنند

روكسل گرد آمدند و از امضاي پیمان مذكور سر باز زدند، زیرا آن را بھ منزلھ اعالن جنگ علیھ در ب
 ١۵٧۶نوامبر  ۴آنھا در . بار دیگر یاغیگري سربازان باعث تقویت جبھھ ویلیام شد. پادشاه میدانستند

مردم مقاومت . ودآنورس را بھ تصرف در آوردند و طوري آن را غارت كردند كھ در تاریخ ھلند بیسابقھ ب
ھفت ھزار تن از آنان بھ قتل رسیدند، در حدود ھزار خانھ سوختند، كھ بعضي . ورزیدند، ولي مغلوب شدند

مردان، زنان، و كودكان بھ دست سربازان خونخواري كھ فریاد میزدند . از آنھا شاھكار معماري بودند
در سراسر آن شب، . بھ قتل میرسیدند)) كنید خون بریزید، بكشید، آتش بزنید، غارت! اسپانیا! سانتیاگو((

  . سربازان آن شھر ثروتمند را غارت كردند، و تقریبا ھر خانھاي مورد دستبرد واقع شد

براي آنكھ مردم را بھ افشاي ذخایر پنھاني، واقعي یا خیالي، وادارند، پدران و مادران را در برابر چشم 
در آغوش مادرانشان كشتند، و زنان را در مقابل شوھرانشان  كودكانشان شكنجھ دادند، اطفال شیرخوار را

تا دو روز دیگر ادامھ یافت، تا اینكھ سربازان از طال، جواھر، و )) غضب اسپانیایي((این . شالق زدند
ھایي كھ ھنوز پر از اجساد مردگان بود شروع بھ قمار بازي كردند،  لباسھاي فاخر سیر شدند و در كوچھ

. این خود بھ منزلھ پیروزي مناسبي براي ویلیام بود. تاژنرو پیمان صلح گان را امضا كردنوامبر ا ٢٨در 
ھنگامي كھ دون خوان از لوكزامبورگ پیغام فرستاد كھ در صدد است وارد بروكسل شود، اتاژنرو پاسخ 

ات ایاالت را بھ داد كھ او را بھ عنوان حاكم نخواھد پذیرفت، مگر آنكھ پیمان صلح گان را قبول كند، امتیاز
دون خوان، كھ در جنگ دلیر و در . آنھا باز گرداند، و ھمھ سپاھیان اسپانیایي را از ھلند بیرون راند

دیپلماسي عاجز بود، در این ھنگام كھ پول و سرباز در اختیار نداشت، زمستان را با ناراحتي در 
تعھد بھ قبول پیمان آشتي و آزادیھاي را، كھ او را م)) فرمان جاویدان((سپس . لوكزامبورگ بھ سر برد

در اول مارس، دون خوان طبق تشریفات وارد بروكسل ). ١۵٧٧فوریھ  ١٢(ایاالت ساخت، امضا كرد 
سربازان اسپانیایي از ھلند . شد، و مردم شھر از داشتن چنان حاكم خوشاندام ولي بیقدرتي خشنود شدند

آرزوھاي دون خوان . این كشور ویران برقرار گشت بیرون رفتند، و تا مدت كوتاھي صلح و آرامش در
این شاھزاده بیچاره پس از رشادتھایي كھ از خود در لپانتو وتونس نشان داده . متناسب با پول او نبودند

در آن نزدیكي در انگلستان ماري استوارت زیبا زنداني . بود، مجبور شد آتش احساسات خود را فرو بنشاند
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دون خوان بھ این فكر افتاد كھ لشكر و ناوگاني فراھم آورد، از دریا عبور كند، . ودآن الیزابت دیوسیرت ب
یكي از آن دو ملكھ را از كار براندازد، دیگري را بھ زني بگیرد،بر تخت سلطنت انگلستان و اسپانیا 

ب میان پول فیلیپ، كھ از عدم تناس. بنشیند، و آن دو كشور گمراه را بھ آغوش كلیساي كاتولیك باز گرداند
، )ژوئن ١١(دون خوان، با خروج ناگھاني از بروكسل . و رویا بیم داشت، برادر خود را دیوانھ دانست

. تصدي سر كردگي تیپي از كاتولیكھاي والون، و چشم پوشي از پیمان صلح گان، جنون خود را ثابت كرد
  . فرا خوانداتاژنرو پس از مذكرات بیھودھاي با دون خوان، ویلیام را بھ پایتخت 

ویلیام، بھ مجرد ورود، مورد استقبال عده زیادي از كاتولیكھا، كھ او را تنھا نجات دھنده ھلند میدانستند، 
  . قرار گرفت

اكتبر، اتاژنرو بھ حاكم اطالع داد كھ دیگر او را بدین مقام نمیشناسد، ولي حاضر است كھ بھ جاي او  ٨در 
اتحادیھ ((ھمھ ایاالت، بھ استثناي نامور، جزو  ١۵٧٧دسامبر  ١٠در . یكي از شاھزادگان را بپذیرد

اعضاي كاتولیك اتاژنرو، كھ از كالوني بودن ویلیام بیم داشتند، از ماتیاس، مھیندوك . شدند)) بروكسل
این جوان بیست سالھ پذیرفت و بھ آن مقام . اتریش، تقاضا كردند كھ زمام حكومت ھلند را در دست بگیرد

، ولي طرفداران ویلیام، حاكم جدید را بر آن داشتند كھ او را معاون و در واقع )١۵٧٨ویھ ژان ١٨(رسید 
تنھا رواداري متقابل مذھبي میتوانست این اتحادیھ را پایدار نگاه دارد، . ناظر بر امور اداري و سیاسي كند

انیا عقیده داشتند كھ فقط كالونیھاي ھلند مانند كاتولیكھاي اسپ. در صورتي كھ تعصب باعث انحالل آن میشد
  . بیدینان میتوانند سایر مذاھب را تحمل كنند

پترداتنوس، واعظ كالوني، او را متھم ساخت كھ دولت را . بسیاري از آنھا آشكارا ویلیام را كافر میدانستند
 كالونیھا تنھا یك دھم جمعیت. بھ صورت خداي خود در آورده و مذھب خود را مثل لباس عوض كرده است

، ولي مردمي پركار و جاھطلب بودند )باقي بود ١۵٨٧و این وضع تا سال (ایالت ھوالند را تشكیل میدادند 
این عده بر مجامع سیاسي مسلط شدند و بھ جاي كارمندان كاتولیك، افراد . و سالح در اختیار داشتند

لیك در ھلند را ممنوع اعالم شوراي ایالتي اجراي مراسم كاتو ١۵٧٣در سال . پروتستان را بھ كار گماشتند
آیین كالون تقریبا مذھب  ١۵٧٨تا سال . داشت، بھ این بھانھ كھ ھر فرد كاتولیك بالقوه خدمتگزار اسپانیاست

نھضت . عموم مردم زیالند بود و پیروان آن از لحاظ سیاسي نھ از لحاظ تعداد در فریسالند تفوق داشتند
بھ سایر ایاالت و حتي برابان و فالندر  ١۵٧۶یالند، پس از سال بھ ھوالند و ز ١۵٧٢تمثال شكني در سال 

. ھر گونھ پیوستگي مذھب با ھنر بھ عنوان امري بتپرستانھ یا كفر آمیز اعالم گشت. سرایت كرد
و ; ظرفھاي طال و نقره را ذوب كردند; ھا، صلیبھا، و تزیینات را از كلیساھا برداشتند تصویرھا، مجسمھ

. كشیشان كاتولیك را شكنجھ دادند و بعضي از آنان را كشتند)) گدایان. ((بر جاي نماندچیزي جز دیوارھا 
ولي غصب قدرت سیاسي بھ وسیلھ اقلیتھاي مسلح كالوني در بروكسل، . ویلیام این اقدامات را تقبیح كرد

اوران را بھ درگان، كالونیھاي پیروزمند مش. ایپر، بروژ، و سراسر نواحي شمالي فالندر را نادیده گرفت
ھا را غارت كردند و بھ آتش كشیدند، اموال كلیسا را ضبط كردند، جلو  زندان افكندند، كلیساھا و صومعھ

مراسم كاتولیكھا را گرفتند، راھبان را در میدان عمومي سوزاندند، و یك جمھوري انقالبي بھ وجود آوردند 
عمارت شھرداري شدند، كاركنان آن را  كالونیھاي مسلح وارد) ١۵٧٨مھ  ٢۴(در آمستردام ). ١۵٧٧(

بیرون راندند، بھ جاي آنھا افراد كالوني گماشتند، و كلیساھاي بیزینت را براي اجراي مراسم پروتستانھا 
در آنورس، كھ در این . روز دیگر نھضت مشابھي ھارلم را بھ صورت دیگر در آورد. اختصاص دادند

). مھ ٢٨(وتستانھا، كشیشان، و راھبان را از شھر طرد كردند ھنگام مركز فرماندھي ویلیام شده بود، پر
ویلیام از اجحاف طرفداران خود مذمت كرد، و آنان را بر آن داشت كھ بگذارند كاتولیكھا مراسم خود را بھ 

كالونیھا مدعي . اجراي مذھب كاتولیك در آنورس و اوترشت ممنوع شد ١۵٨١اما در سال . جاي آوردند
بھ وجود میآورند، یعني )) معجزه((ن مردم را با اشیاي متبركھ دروغین فریب میدھند و بودند كھ كشیشا

استخوانھاي كھنھ را بھ جاي استخوانھاي قدیسان جھت . را نشان میدھند)) صلیب واقعي((قطعاتي از 
نشان  ھا روغن پنھان میكنند تا در موقع مناسب عرق كردن آنھا را پرستش پیش میآوردند، و در سر مجسمھ

ویلیام متاسف بود كھ چندین سال زحمت او در راه وحدت كشور منجر بھ تفرقھ و ھرج و مرج و . دھند
  . نفرت شده است
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حكومت دموكراتیك كالوني، كھ در چندین شھر مستقر شده بود، گرفتار چنان وضع آشفتھاي گشت كھ افراد 
ا وضع جدید بدتر از سابق، با آن اوراق و متمول، خواه پروتستان خواه كاتولیك، در شگفت بودند كھ آی

آگھیھا و مانند آن، نیست ویلیام براي برآوردن این تقاضا، بھ منظور استقرار نظم، با فرانسوا دوك آنژو 
اما آنژو خائن و بیارزش . وارد مذاكره شد تا حكومت را از ماتیاس، كھ مردي بیكفایت و ناچیز بود، بگیرد

د ویلیام، یك لشكر تازه اسپانیایي، مركب از بیستھزار مرد كارآزموده، تحت از بخت ب. از كار در آمد
، آلساندروفارنزه، ١۵٧٧در دسامبر. فرمان یكي از قابلترین سرداران آن زمان، بھ سوي شمال پیش میآمد
قواي  ١۵٧٨ژانویھ  ١٣این دو در . دوك پارما لشكر خود را بھ خدمت دون خوان در لوكزامبورگ برد

  . اتاژنرو ھلند از بروكسل بھ آنورس گریخت. باط اتاژنرو را در ژامبلو شكست دادندبیانض

دون خوان در این ھنگام، كھ احساس میكرد بھ افتخار جدیدي نایل خواھد آمد، گرفتار تب خطرناكي شد و 
ھلند فیلیپ فارنزه از طرف فیلیپ بھ حكومت . ، در سیسھ سالگي درگذشت١۵٧٨در نامور، در اول اكتبر 

   ١۵٨۴-١۵٧٨:پارما و اورانژ -V. منصوب، و فصل تازھاي آغاز شد

آلساندرو فارنزه، كھ در این وقت سیوسھ سال داشت، فرزند مارگریت پارما، نایبالسلطنھ پیشین، بود وي 
پس از آنكھ در اسپانیا پرورش یافت، نسبت بھ فیلیپ سوگند وفاداري یاد كرد، در لپانتو از خود دلیریھا 

. ھلند براي فیلیپ صرف كردنشان داد، و چھارده سال آخر عمر خود را در راه نگاھداري نواحي جنوبي 
. قرار بود كھ دوك نشین پارما و لقب آن را بھ ارث ببرد، ولي ھرگز بھ آن منصب نایل نشد ١۵٨۶در سال 

چشمان نافذ، سیماي سبزه، زلف سیاه، بیني عقابي، و ریش انبوه او فقط حاكي از قسمتي از كفایت، 
كمي از بیرحمي او در این شخص وجود داشت،  تمامي نبوغ نظامي آلوا و. شجاعت، و زیركي وي بودند

در این ھنگام مبارزه براي حفظ ھلند بھ . اما در مذاكره و حسن معاشرت بھ مراتب پیشتر از آلوا بود
اولي از : صورت دوئلي میان دیپلماسي و سالح دوك پارما و پشتكار قھرمانانھ فرمانرواي اورانژ در آمد

ر بود، و دومي از بازرگانان ھلندي كمك دریافت میداشت و از تعصب كمك و سرمایھ كاتولیكھا برخوردا
گروھي از اشراف  ١۵٧٩ژانویھ  ۵در . دوستانش، كھ گاھي مانع كار او نیز میشدند، استفاده میكرد

كاتولیك در انو، دوئھ، آرتوا، و لیل، تحت تاثیر تلقینات اسقف آراس، اتحادیھ آراس را براي حفاظت مذھب 
ژانویھ ایاالت زیالند، ھوالند، گرونیگن، اوترشت، و گلدرالند اتحادیھ  ٢٩در . د تشكیل دادندو اموال خو

پس از چندي فریسالند و اوو رایسل بھ . اوترشت را براي دفاع از مذھب و آزادیھاي خود بھ وجود آوردند
، ))ھلند اسپانیا((ایاالت بھ  باقي. بعدا بھ صورت ھلند كنوني در آمدند)) ایالت متحد((این ھفت . آنھا پیوستند

تقسیم ھفده ایالت بھ صورت دو كشور بر اثر دو عامل . و بعد در قرن نوزدھم بھ بلژیك موسوم شدند
یكي تا حدي در نتیجھ اكثریت كاتولیكھا در جنوب و پروتستانھا در شمال بود، و دیگري : صورت گرفت

اي كوچك و رودخانھ وسیعي كھ، بھ سبب وجود بر اثر انفصال جغرافیایي پست بومان بھ وسیلھ خلیجھ
سدھاي قابل نظارت و عرضشان، بھ صورت بندرھا و سدھایي در مقابل ناوگان و نیروي نظامي اسپانیا 

مھ اتحادیھ آراس موافقتنامھاي با پارما امضا كرد و بھ موجب آن متعھد شد كھ ھیچ  ١٩در . در آمده بودند
و تسلط حكومت اسپانیا را بھ شرطي پذیرفت كھ امتیازات ایالتھا و  مذھبي جز كاتولیك را تحمل نكند،

دوك با ترغیب، رشوه، و زور بزودي ھمھ ایاالت جنوبي را بھ اطاعت از . بخشھا دوباره برقرار شوند
رھبران كالوني در بروكسل، گان، و ایپر چشم از پیروزیھاي خود پوشیدند و بھ نواحي . اسپانیا واداشت

این شھر از لحاظ . پارما با لشكري عظیم عازم ماستریشت شد ١۵٧٩مارس  ١٢در . ندشمالي گریخت
از ھر مھاجمان براي مینگذاري و حملھ بھ . سوقالجیشي در كنار رودخانھاي بھ ھمین نام ساختھ شده بود

ابلھ مدافعان نیز از زن و مرد راھروھایي براي مق. شھر راھرویي بھ طول چندین كیلومتر در زمین كندند
مردم شھر آب جوشان در . و نبردھایي تا دم مرگ در اعماق زمین بھ وقوع پیوست; با آنان حفر كردند

بدین ترتیب صدھا تن . میان تونلھا ریختند، و براي آنكھ آنھا را پر از دود كنند آتشھاي زیادي بر افروختند
نھاي لشكر پارما نابھنگام منفجر شد و یكي از می. از مھاجمان در آب جوش سوختند یا بر اثر دود خفھ شدند

سربازانش ھرگاه میخواستند از دیوارھا باال بروند با نیمسوز مواجھ . پانصد تن از سربازان او را كشت
پس از چھار ماه كوشش و خشم، مھاجمان . ھاي سوزان قیراندود بھ دور گردن آنان میپیچید میشدند، و حلقھ

ام از میان آن گذاشتند، بھ مدافعان فرسوده كھ در خواب بودند حملھ شبانھ آر. سوراخي در دیوار كندند
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از سیھزار جمعیت شھر تنھا چھارصد . بردند، و شش ھزار زن و مرد و كودك را از دم شمشیر گذراندند
این واقعھ مصیبت بزرگي براي فرقھ . پارما كاتولیكھاي والون را در آنجا ساكن كرد. نفر زنده ماندند

ویلیام، كھ بھ عبث كوشیده بود بھ آن شھر كمك كند، متھم بھ بیكفایتي و طفره زدن شد، و تا . ودپروتستان ب
ھمان اشخاص افراط كاري كھ در نتیجھ تعصب و زورگویي خویش . حدي ھم این موضوع صحت داشت

آنژو او سیاستھاي وحدت بخش او را عقیم ساختھ بودند، در این ھنگام بھ سبب مذاكراتش با دوك كاتولیك 
را متھم بھ خیانت كردند، و اظھار داشتند كھ وي طي سال گذشتھ در ھیچ مراسم مذھبي شركت نجستھ 

  . است

فیلیپ از این فرصت استفاده كرد و ویلیام را بھ عنوان یاغي معرفي نمود، و پس از آنكھ جزئیات ناسپاسي 
بھ سبب كارھاي شیطانیش بھ ... نابراین ب: بیوفایي، ازدواجھا، و خیانتھاي او را بیان داشت، متذكر شد

عنوان برھم زننده عمده آرامش عمومي، و بھ عنوان بالي ھمگاني، او را تا ابد از حقوقش محروم میكنیم، 
و بھ ھمھ اتباع خود دستور میدھیم كھ از معاشرت و مكاتبھ علني و مخفي با او یا از رساندن خوراك، 

ما او را دشمن نوع بشر میشماریم و دارایي او را . بھ او خودداري كنند آشامیدني، آتش، و سایر نیازمندیھا
بھ منظور آنكھ ھر چھ زودتر مردم را از دست استبداد و . بھ كساني میدھیم كھ آن را ضبط كرده باشند

بلند بیدادگري او برھانیم، بھ منزلھ پادشاه و خدمتگزار خداوند قول میدھیم كھ اگر یكي از اتباع ما آن چنان 
نظر باشد كھ بخواھد این فرمان را اجرا كند و خواه با تسلیم او بھ صورت زنده یا مرده، و خواه با كشتن 

كرون طال  ٠٠٠،٢۵فوري او ما را از این بال نجات دھد، بھ وارث او بھ دلخواھش ملك یا مزدي بھ مبلغ 
اگر از اشراف نباشد، او را جزو . بخشیماگر بھ نحوي از انحا جنایتي مرتكب شده باشد، او را می. عطا كنیم

  . این طبقھ در خواھیم آورد

ژوئیھ  ٢۴(حكومتھاي محلي در پاسخ این عمل ویلیام را بھ عنوان فرمانده زیالند و ھوالند انتخاب كردند 
سند ((و دو روز بعد نمایندگان زیالند، ھوالند، گلدرالند، اوترشت، فالندر، و برابان در الھھ ) ١۵٨١

سپس، در مدركي كھ در . را امضا كردند و بدان وسیلھ رسما از اطاعت پادشاه اسپانیا سر باز زدند)) ارانك
تاریخ ھلند حقوق پارلمنت در تاریخ انگلستان، اعالم داشتند فرمانروایي كھ اتباع خود را برده خویش میداند 

آنان محسوب شود، بلكھ ممكن است مطابق و آزادیھاي آنان را از میان میبرد، نباید بھ عنوان پادشاه واقعي 
در آمد )) مدافعھاي((عكس العمل ویلیام نسبت بھ دستور فیلیپ بھ صورت . قانون از سلطنت بر كنار شود

در نظر ویلیام محرومیت . كھ كشیش او برایش نوشتھ و بھ اتاژنرو و ھر دربار اروپایي فرستاده شده بود
لیپ را متھم بھ زناي با محارم، زناي محصنھ، و قتل زن و فرزند وي فی. از حقوق بھ منزلھ تشخصي بود

خود میكرد، و میگفت حاضر است در راه خدمت بھ كشور چشم از ھمھ مناصب خود بپوشد و از ھلند 
)) مقاومت خواھم كرد((آنگاه آن مدرك را با ذكر شعار خود یعني . بیرون برود و حتي جان خود را فدا كند

  . امضا كرد

ژان ژورگي، كھ در . ، فیلیپ از نخستین ثمرات دستور خود بھرھمند شد)١۵٨٢مارس  ١٨(چندي  پس از
نتیجھ پاداش موعود تھییج شده بود، تپانچھاي بھ دست آورد، از خدا كمك خواست و قول داد كھ قسمتي از 

. ھ سر او زدجایزه خود را در راه مریم صرف كند، و بھ قصد كشتن ویلیام بھ آنورس رفت و گلولھاي ب
مالزمان ویلیام . گلولھ از زیر گوش راست وارد شد، از سقف دھان گذشت، و از گونھ چپ بیرون آمد

ویلیام تا چندین ھفتھ در حال . بیدرنگ قاتل را گرفتند و كشتند، ولي ظاھرا ماموریت او پایان پذیرفتھ بود
رھبر سر سخت خود با پادشاه بخشنده فارنزه از ایاالت شورشي دعوت كرد كھ پس از مرگ . احتضار بود

اما ویلیام بر اثر مواظبت فداكارانھ زن خود شارلوت، كھ بھ سبب خستگي و ابتالي بھ . خویش صلح كنند
در ماه ژوئیھ دو توطئھ گر ناشناس نقشھاي بھ . تب در پنجم ماه مھ در گذشت، اندك اندك بھبود یافت

كردند، ولي نقشھ آنان كشف شد و خود آن جنایتكاران  منظور مسموم ساختن ویلیام و دوك آنژو طرح
دیگري را بھ پاریس فرستادند، در آنجا او را محاكمھ . یكي از آنان در زندان خودكشي كرد. دستگیر شدند

  . كردند، مجرم شناختند، و اعضاي او را بھ وسیلھ چھار اسب از یكدیگر جدا كردند
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وي چون از لقب دوك . در آنورس بھ دور خود گرد آورد ، آنژو عدھاي سرباز فرانسوي١۵٨٢طي سال 
طرفدارانش در حالي كھ فریاد  ١۵٨٣ژانویھ  ١٧ناگھان در . ناراضي بود، میخواست بھ سلطنت برسد

خشم ((مردم مقاومت كردند، و در این . در صدد تسخیر شھر بر آمدند)) زنده باد قداس((میزدند 
این بلوا بھ جایي نرسید، آنژو رو بھ گریز . خود را از دست دادنددر حدود دو ھزار نفر جان )) فرانسوي

در . نھاد، و ویلیام بھ سبب آنكھ مدتھا از او طرفداري كرده بود، محبوبیت خود را بیش از پیش از دست داد
ماه مارس كوشش دیگري بھ منظور كشتن او بھ عمل آمد، و او چون احساس خطر میكرد، مركز 

فقط . در این ھنگام ایاالت گرونینگن و گلدر الند با پارما صلح كردند. ھ دلفت انتقال دادفرماندھي خود را ب
ھنوز طرفدار ویلیام بودند، و این دو، یعني زیالند و ھوالند، وفاداري خود را )) متحد((دو ایالت از ایاالت 

بدین ترتیب سلسلھ ). ١۵٨٣دسامبر (با موروثي كردن منصب ستاد ھاودر در خانواده ویلیام نشان دادند
  . نیمي از انگلستان را فتح كرد و نیمي دیگر را بھ ارث برد، تاسیس شد ١۶٨٨اورانژ، كھ در سال 

ھانس ھانتسون از اھالي فالشینگ كوشید كھ اقامتگاه  ١۵٨۴در آوریل . قاتالن ھنوز پافشاري میكردند
بالتازار ژرار، اھل بورگوني، كھ مرد . رسید ویلیام را منفجر كند، ولي در این راه توفیق نیافت و بھ قتل

، بھ خدمت دوك پارما رفت و آمادگي میپروردكرون را در سر  ٠٠٠,٢۵متعصبي بود و خیال دریافت 
  . خود را براي كشتن دوك اورانژ اعالم داشت

ن جوان بیستسالھ را در خور این اقدام تھور آمیز ندانست، از پرداخت مبلغ مختصري كھ او پارما آ
میخواست سرباز زد، ولي بھ او قول داد كھ اگر در این كار موفق شود، پاداش كامل آن را دریافت خواھد 

از دست  كرون صدقھ ١٢ژرار بھ دلفت رفت، خود را بھ صورت كالوني فقیر و عابدي در آورد، . داشت
. ... خدایا، بھ من رحم كن: ((ویلیام فریاد كشید). ١۵٨۴ژوئیھ (ویلیام دریافت داشت، و سھ گلولھ بھ او زد 

ژرار دستگیر و در . سپس ظرف چند دقیقھ جان بھ جان آفرین تسلیم كرد.)) بھ این مردم بیچاره رحم كن
و با تحمل شكنجھ شدید بھ قتل  حضور قضات شھر محاكمھ شد، از پیروزي خود اظھار خشنودي كرد،

از آنجا كھ وي . در دلفت بھ خاك سپرده شد)) پدر كشور خود((ویلیام با احترام فراوان و بھ عنوان . رسید
تقریبا ھمھ دارایي خود را در راه شورش صرف كرده بود، دوازده فرزندش تھیدست ماندند، و این خود بھ 

  . ویلیام بھ كمال شرافت رسیده استمنزلھ گواھي خاموشي بود كھ نشان میداد 

كاتولیكھاي ھلند شاد شدند و، با توجھ بھ بیحرمتي بھ . پدر و مادر ژرار ھمھ پاداش را دریافت داشتند
سپس سر قاتل را بھ عنوان یادگار گرانبھایي بھ . كلیساھا و قتل كشیشان، آن جنایت را انتقام خداوند دانستند

  . كوشیدند كھ او را در شمار قدیسین در آورند كولوني فرستادند و تا نیم قرن

VI - ١۶۴٨- ١۵٨۴:پیروزي  

پارما شھرھاي . مرگ ویلیام باعث دلسردي كساني شد كھ در فالندر و برابان از او طرفداري میكردند
ھمھ نواحي ھلند  ١۵٨۵تا اواخر سال . بروژ، گان، بروكسل، مالین، و آنورس، را بھ تصرف در آورد

  . سلط بودندھنوز بر دریا و بندرھا م)) گدایان((اما. واقع در جنوب رودخانھ ماس جزو اسپانیا شد

ملكھ . در این ھنگام وي حاضر شد بھ آنان كمك كند; ایاالت شمالي بارھا از الیزابت استمداد كرده بودند
میدانست كھ شورش ھلند مانع از آن شده است كھ اسپانیا بھ انگلستان اعالن جنگ دھد، و از این رو مایل 

وي در . ا بازار پشم انگلستان را در دست داشتندگذشتھ از این، ھلندیھ. نبود كھ آن وضع مساعد پایان یابد
لستر بھ عنوان . لشكر نیرومندي تحت فرمان لستر و سر فیلیپ سیدني بھ ھوالند فرستاد ١۵٨۵دسامبر 

حاكم ایاالت شورشي تقریبا قدرتي شاھانھ بھ دست آورد، و چون دید كھ ایاالت جنوبي نیازمندیھاي خود را 
اما بازرگانان . ند، ھر گونھ رابطھ تجاري را با متصرفات اسپانیا ممنوع كرداز نواحي شمالي تامین میكن

ھلندي بدون آن تجارت نمیتوانستند زندگي كنند، زیرا حتي ضمن جنگ با اسپانیا كاالھاي خود را بھ این 
این سردار چون در زوتفن شكست . از این رو از اطاعت دستور لستر سر باز زدند. كشور میفرستادند
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تا یك سال نواحي . ، از نظر ملكھ افتاد، و با رسوایي و تنفر ھوالند را ترك گفت)١۵٨۶سپتامبر  ٢٢(تیاف
: اما آن جمھوري كوچك در نتیجھ عوامل زیر از خطر نجات یافت. شمالي گرفتار ھرج و مرج بودند

دو ناوار در  سرگرم بودن پارما بھ نقشھ فیلیپ جھت حملھ بھ انگلستان، مبارزات پارما علیھ ھانري
ھا، ثروت و پافشاري بازرگانان ھلند، و نبوغ سیاسي یان وان  فرانسھ، تسلط ھلندیھا بر دریا و رودخانھ

  . اولدنبارنولت، و نبوغ نظامي موریس ناسویي، فرزند ویلیام دوك اورانژ

بیست ، در ١۵٨٨وي در سال . موریس چندي پس از مرگ پدرش بھ حكومت زیالند و ھوالند انتخاب شد
 ١۵٩٠در سال . و یك سالگي، بھ دریا ساالري و فرماندھي كل قواي ایاالت متحده ھلند نیز برگزیده شد

ھاي سیمون  موریس، با استفاده از خطابھ. اوترشت، اوورایسل، و گلدرالند او را سردار خود شناختند
سي، و محاصره بھ كار ستوینوس درباره ریاضیات، آخرین اطالعات علمي را در مورد بالیستیك، مھند

، كھ از )١۵٩٠١۵٩۴(سپس ارتش ھلند را با نظم و انضباط جدید تربیت كرد و در یك سلسلھ نبرد . بست
لحاظ حركت سریع و استراتژي شگفتانگیز بسیار جالب بود، زوتفن، دونتر، نیمگن، و گرونینگن را 

را در راه حمالت بیھوده فیلیپ بھ  پارما، پس از آنكھ استعداد و پول خود. دوباره بھ تصرف در آورد
فوریھ  ٢٠(انگلستان و ھانري چھارم بھ ھدر داد، بر اثر فرسودگي و جراحات جنگي در سپاه در گذشت 

١۵٩٢ .(  

پس از او مھیندوك ارنست اتریشي از طرف فیلیپ بھ حكومت ھلند منصوب شد، ولي او نیز مدتي بعد در 
برت بود كھ از مناصب مذھبي خود چشم پوشید و با ایزابل كالرا جانشین او كاردینال مھیندوك آل. گذشت

حق سلطنت در ھلند را بھ آلبرت و ) ١۵٩٨(فیلیپ اندكي پیش از مرگ . اوژنیا، دختر پادشاه، ازدواج كرد
آن دو با . ایزابل تفویض كرد، با این شرط كھ اگر بدون فرزند در گذشتند، سلطنت ھلند بھ اسپانیا باز گردد

و مالطفت حكمروایي كردند، و اگر چھ نتوانستند ایاالت شمالي را مطیع و منقاد خویش سازند، ولي  كفایت
  موفق شدند كھ 

در جنوب حكومتي بھ وجود آوردند كھ تحت آن ھنرھاي مذھبي ھمزمان با كشیدن تصویرھاي زنان عریان 
  . بھ وسیلھ روبنس رونق یافت

لبرت شھر اوستاند را مدت دو سال بدون نتیجھ در محاصره آ. شخصیت تازھاي ظھور كرد ١۶٠٣در سال 
  . گرفتھ بود

یكي از بانكداران ایتالیایي بھ نام آمبروجیو د سپینوال ثروت خود را در اختیار دولت اسپانیا گذاشت، قوایي 
ولي حتي . مركب از ھشت ھزار سرباز فراھم و مجھز ساخت و اوستاند را محاصره و تصرف كرد

این عده مانند گذشتھ كشتیھایي میساختند . م او قدرت مقابلھ با ثروت بازرگانان ھلندي را نداشتدارایي عظی
آلبرت و ایزابل، كھ از . كھ بھ ناوگان اسپانیایي آسیب میرسانید و مانع ارسال طال از آمریكا بھ اسپانیا میشد

یدند، و فیلیپ دوم، كھ از محاصره و كشتار خستھ شده بودند، جھت مذاكره با ھلندیھا اصرار میورز
اولدنبار نولت، علي رغم اعتراضات موریس، ھلندیھا را بھ صلح . ورشكستگي بھ جان آمده بود، پذیرفت

عھدنامھ متاركھ جنگ بھ امضا رسید و ھلند مدت دوازده سال از صلح برخوردار  ١۶٠٩در سال . واداشت
  . شد

موریس از تسلط اولدنبار . نسبت معكوس داشتھماھنگي در داخل و صلح در خارج كشور با یكدیگر 
; اصوال حقوق بگیر عمده ایالت ھوالند تنھا در ھمانجا قدرت داشت. نولت بر امور جمھوري خشمگین بود

اما چون این ایالت بھ اندازه مجموع سایر ایاالت داراي ثروت بود و ھمان اندازه ھم مالیات بھ اتاژنرو 
از قدرتي متناسب با آن ثروت و ھمچنین متناسب با شخصیت خویش میپرداخت، آن شخص در اتحادیھ 

گذشتھ از این، مالكاني كھ بر ایاالت تسلط داشتند، و بازرگانان ثروتمندي كھ در نواحي . بھرھمند بود
مختلف كارھا را اداره میكردند، از اولدنبار نولت كھ مانند آنھا از دموكراسي تنفر داشت طرفداري 
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موریس، كھ از مردم .)) ترجیح میدھم كھ زیر دست باشم، ولي از عوام اطاعت نكنم:((گفتوي می. میكردند
  . كمك میخواست، دریافت كھ اگر كشیشان كالوني را با خود موافق سازد، بھ مقصود خواھد رسید

كشمكش روز افزون : در این ھنگام اختالف مذھبي، كھ كشور را بھ آتش كشید، سھ جنبھ بھ خود گرفت
كلیسا و دولت، دشمني میان كاتولیكھا و پروتستانھا، اختالف بر سر اصول مذھب در داخل فرقھ  میان

  . پروتستان

مجامع كالوني میكوشیدند كھ خط مشي سیاسي را تعیین كنند و دولت را بھ صورت عامل اجراي عقاید خود 
، و اولدنبار نولت، كھ از ھاي خطرناك دموكراسي میدانست اتاژنرو مجامع كالوني را نمونھ. در آورند

. روحانیون میخواست زمام حكومت را بھ دست كارمندان كشوري بدھند، عده زیادي را با خود دشمن كرد
قانون مذھب كاتولیك را . ھنوز كاتولیك بودند ١۶٠٩عجب آنكھ حتي در ایاالت شمالي بیشتر مردم در سال 

  ست و سي و دو كشیش بھ اجراي مراسم ممنوع كرده بود، ولي این قانون اجرا نمیشد، و دوی

   

  

شوراي ایالتي اوترشت بھ كشیشان . پیروان كاتولیك مشغول بودند. مكتب روبنس. آمبروجیو د سپینیوال
دستور داد كھ با زناني كھ خانھ آنان را اداره میكردند ازدواج كنند، ولي عده كمي این دستور را گردن 

  . نھادند

عده اخیر از . اختالف وجود داشت)) عنان گسیختگان((میان كالونیھا و اقلیت  در داخل جوامع پروتستان،
ھا، حتي  آن لحاظ بھ این نام معروف نشدند كھ واقعا عنان گسیختھ بودند، بلكھ میخواستند كھ ھمھ فرقھ
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 كاتولیكھا،از آزادي برخوردار باشند و اصول فرقھ پروتستان آزادانھ و بھ شیوھاي تھذیب كننده مورد
از طرف ) كھ ویلیام دوك اورانژ نیز جزو آنان بود( این وارثان نظریات اراسموس . تفسیر واقع شود

خود گروه اخیر معتقد بھ اصل تقدیر بودند و میخواستند كھ . نامیده شدند)) پاپ پرست((كالونیھاي متعصب 
بق دوك اورانژ، در درك كورنھرت، منشي سا. مذھب آنان در سراسر ایاالت متحده ھلند اجباري شود

یاكوبوس . ھاي خود، كھ زبان ادبي ھلند را بھ وجود آورد، از آزادي مذھبي طرفداري میكرد نوشتھ
آرمینیوس، از كشیشان آمستردام، مامور شد كھ عقاید كورنھرت را رد كند، اما ضمن آنكھ آنھا را جھت 

كھ بھ مقام استادي الھیات در لیدن رسید، پاسخ دادن بھ او مطالعھ میكرد، خود طرفدار آنھا شد و ھنگامي 
كالونیھاي متعصب را با مطالب خود دچار وحشت كرد، زیرا اصل تقدیر را مورد تردید قرارداد و، 

ھاي لوتر و كالون، اظھار داشت كھ بشر ھم بھ وسیلھ اعمال خوب و ھم بھ وسیلھ ایمان  برخالف گفتھ
گار نیز از عذاب جھنم خواھند رست، و سرانجام ھمھ افراد ھمچنین گفت كھ كافران پرھیز. رستگار میشود

در این وقت فرانسیسكوس گوماروس، كھ ھمكار او بود، او را بدعت گذاري فتنھانگیز . نجات خواھند یافت
وي تا آن وقت عده زیادي را از جملھ اولدنبار نولت و ھوخو . درگذشت ١۶٠٩آرمینیوس در سال . شمرد

این اشخاص  ١۶١٠از سال . ، طرفدار خود كرده بود)تردام حقوق میگرفتكھ از رو(گروتیوس را 
مطالبي علیھ اصول تقدیر، برگزیدگي، و محرومیت از نجات یافتن نوشتند و پیشنھاد )) عنان گسیختھ((

كالونیھاي متعصب مطالبي . كردند كھ مجمعي از روحانیان براي تعریف مذھب اصالح شده تشكیل شود
  : و اصول مذھب كالون را بدین ترتیب دوباره تایید كردندعلیھ آن نوشتند 

پس از ھبوط آدم، خداوند عدھاي از افراد بشر را از نابودي محفوظ داشت و مقرر فرمود كھ توسط مسیح 
خداوند در این انتخاب اعتقاد یا تغییر مذھب را در نظر نمیگیرد، بلكھ تنھا بھ میل خود . ... رستگار شوند
  . خداوند فرزند خود عیسي را تنھا براي رستگاري برگزیدگان فرستاد. ملحوظ میدارد اعمال بشر را

طرفداران گوماروس اصرار داشتند كھ اینگونھ موضوعات تنھا بھ وسیلھ روحانیون مورد بحث قرار 
گیرند، و معترضین را چنان ماھرانھ موحد، پاپپرست، پیرو فرقھ پالگیوسیان، یا طرفدار اونیتاریانیسم 

وریس راه آزمایش با م. طرفدار پالگیوس نامیدند كھ اكثر پروتستانھا بھ گروه كالونیھاي متعصب پیوستند
در اینجا . این فرقھ متعصب ھمكاري كند تا شاید بتواند با كمك مردم رھبري ملت را دوباره بھ دست آورد

آشوبھاي سخت باعث قطع متاركھ . نبردي بھ وسیلھ موعظھ و رسالھ در گرفت كھ از جنگ شدیدتر بود
در روتردام واعظان كالوني متعصب . تندبھ غارت رف)) عنان گسیختگان((ھاي  در الھھ خانھ. جنگ شدند

ایالت ھوالند لشكري براي دفاع از مذھب خود فراھم آورد، و سایر ایاالت از آن . از شھر رانده شدند
بھ نظر میرسید كھ جنگ داخلي بزودي آن جمھوري را، كھ تازه تشكیل یافتھ بود، از میان ; پیروي كردند

را از شوراي ھلند گذراند كھ بھ عقیده )) الیحھ تصمیم شدید((لت اولدنبارنو ١۶١٧اوت  ۴در . خواھد برد
براساس این الیحھ، برتري دولت در مسائل مذھبي اعالم گشت و بھ شھرھاي . موریس واقعا شدید بود

سپس بھ اوترشت . ایاالت دستور داده شد كھ براي حفاظت خود علیھ زورگویي كالونیھا مسلح شوند
 ١۶١٨ژوئیھ  ٢۵در . را بر آن داشت كھ قوایي جھت كمك بھ ھوالند گرد آردپرداخت و شوراي ایالتي 

موریس ناساو بھ عنوان فرمانده قانوني ارتش در راس نیرویي مسلح وارد اوترشت شد و تیپھاي تازه آن را 
اوت اتاژنروھاي ایاالت متحده ھلند دستور توقیف اولدنبار نولت،  ٢٩در . مجبور بھ انحالل كرد

نوامبر انجمني از اعضاي كلیساي  ١٣در . را صادر كردند)) عنان گسیختھ((، و سایر رھبران گروتیوس
تشكیل یافت، روحانیون عنان گسیختھ را بھ محاكمھ كشاند، آنان را بھ ) دورت(اصالح شده در دور درخت 

یسایي یا عنوان بدعتگذار محكوم كرد، و مقرر داشت كھ ھمھ كشیشان عنان گسیختھ باید از مناصب كل
پیروان آرمینیوس مانند كاتولیكھا از حقوق خود محروم شدند و حق تشكیل انجمنھاي . تعلیماتي بركنار شوند

بسیاري از آنان بھ انگلستان گریختند، در آنجا بھ خوبي از . عمومي یا اجراي مراسم را از دست دادند
ي مذھبي را سخت تحت نفوذ خود قرار طرف كلیساي رسمي پذیرفتھ شدند، و انگلیكانھاي طرفدار روادار

اتھام علیھ او این . اولدنبار نولت بھ وسیلھ دادگاه مخصوصي محاكمھ شد كھ ھیچ كمكي بھ او نكرد. دادند
بود كھ بھ طرز خیانتآمیزي اتحادیھ ھلند را تجزیھ كرده، آن را بھ خطر انداختھ، و بدان وسیلھ كوشیده است 

در خارج از دادگاه مقدار زیادي جزوه میان مردم پخش . ھ وجود آوردكھ كشوري در داخل كشور دیگر ب
ولي او با چنان فصاحت و قدرتي از خود دفاع كرد كھ . شد تا عیوب زندگي خصوصي او معلوم شوند
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برپا كردند و، بھ تصور آنكھ بزودي آزاد خواھد شد، در كمال  رقصيفرزندانش در برابر زندان او ستون 
دادگاه او را مجرم دانست، و روز بعد حكم اعدامش بھ مورد اجرا  ١۶١٩مھ  ١٢در . اطمینان جشن گرفتند

علي رغم پیروزي متعصبان، آزادي مذھبي در ایاالت . گذاشتھ گریخت و كتابي فراموش نشدني نگاشت
را بھ سبب تعداد زیادشان نمیتوانستند از بین ببرند، و احكام مذھبي سینود دورث قابل  كاتولیكھا. بیشتر شد

پیروان منونیتھا در رینسبورگ فرقھ كولجیان را، كھ شبیھ فرقھ ) ١۶١٩(در ھمین سال . اجرا نبودند
از آزادي دكارت  ١۶٢٩در سال . كویكرز بود، آزادانھ تاسیس كردند، و اسپینوزا بعدا بھ آنان پناه برد

فكري كھ در آمستردام برقرار بود ستایش كرد، و در اواخر قرن ھوالند بھ صورت پناھگاه بدعتگذران 
پس از آنكھ مھیندوك آلبرت . جنگ با ھلند از سرگرفتھ شد ١۶٢١اوت  ٩در . كشورھاي مختلف در آمد

بھ شھرھاي مجاور ھلند حملھ سپینوال . بدون فرزند درگذشت، ایاالت جنوبي ھلند از اسپانیا اطاعت كردند
موریس بھ مقابلھ آنھا شتافت، اما چون در نتیجھ سالھا كشمكش فرسوده شده بود، ناگھان در . برد

سپینوال، بردا را گرفت و بدین ترتیب راه آمستردام را باز كرد و ). ١۶٢۵(پنجاھوھفت سالگي درگذشت 
ھلندیھا اوضاع خود را با سر سختي . آورد زمینھ را جھت تھیھ موضوعي براي تابلو والسكوئز فراھم

فردریك ھانري، كھ بھ عنوان ستاد ھاودر جانشین برادر خود شد، بھ دشمنان حملھ برد و . بھبود بخشیدند
بر اثر دیپلماسي، . دوستان را با استعداد نھاني خویش بھ عنوان سیاستمدار و سردار بھ شگفت انداخت

لیره كمك ھزینھ از ریشلیو بگیرد، و با آن مبلغ لشكر  ٠٠٠,٠٠٠,١فرانسیس آیرسنس موفق شد ساالنھ 
ھاي طوالني، سرتوخنبوس، ماستریشت، و بردا را بھ تصرف در  جدیدي فراھم آرد و، پس از محاصره

  . آورد

در این ضمن، بازرگانان ھلندي پولھاي خود را بھ مصرف . خوشبختانھ سپینوال بھ لومباردي فرا خوانده شد
یك ناوگان  ١۶٢٨در سال . رساندند، زیرا ھر پیروزي دریایي آنان باعث توسعھ تجارت میشد تھیھ كشتي

كوچك ھلندي بھ رھبري پیت ھاین تعدادي از كشتیھاي اسپانیایي را كھ حامل طالي مكزیك بودند بھ 
د، آنھا یك ناوگان دیگر ھلندي بھ سیزده كشتي اسپانیایي در رودخانھ سالك حملھ بردن. تصرف در آوردند

درخشانترین پیروزي دریایي آنان در داونز ). ١۶٣١(را خراب كردند، و پنجھزار تن را بھ اسیري گرفتند 
  . دریا ساالر آنان مارتن ھارپرتسون ترومپ نام داشت. بھ دست آمد

 اسپانیاییھا، كھ مصمم بودند بندرھاي ھلند را از دست مردم این كشور بگیرند، ناوگان تازھاي مركب از
ترومپ پس از . ھفتادوھفت كشتي، كھ بیستوچھار ھزار نفر جاشو در آنھا كار میكردند، فراھم آوردند

مشاھده این ناوگان در دریاي مانش، تعدادي كشتي خواست و با ھفتادوپنج كشتي بھ مقابلھ دشمن شتافت و 
در . ا بھ تصرف در آوردھمھ سفاین اسپانیایي را، بھ استثناي ھفت فروند كشتي، یا غرق یا خراب كرد ی

نبرد داونز در تاریخ ھلند بھ . این نبرد پانزدھھزار و دویست تن از جاشویان اسپانیایي كشتھ یا غرق شدند
اندازه نابودي جھازات شكستناپذیر در تاریخ انگلستان اھمیت دارد، زیرا بھ ادعاي اسپانیاییھا در مورد 

اسپانیا و مستعمرات آن را قطع كرد، و نظیر پیروزي فرانسویھا تسلط بر دریاھا پایان داد، خط حیاتي میان 
اسپانیا، كھ سخت گرفتار . تفوق اسپانیاییھا را در اروپا از میان برد) ١۶۴٣(بر اسپانیاییھا در نبرد روكروا 

در . جنگ سیسالھ شده بود، تصمیم گرفت ھمھ چیز را بھ ھلندیھا بدھد تا بتواند آزادانھ با فرانسویھا بجنگد
جنگ ھشتاد ((در مونستر، نمایندگان اسپانیا عھدنامھ وستفالي را امضا كردند و بھ  ١۶۴٨ژانویھ  ٣٠

بنا بر این عھدنامھ، جدایي كامل ایاالت متحده ھلند از اسپانیا اعالم شد، . در ھلند خاتمھ دادند)) سالھ
ند و ھند غربي حق آزادي متصرفات آنھا مورد قبول قرار گرفت، بھ كشتیھاي بازرگاني ھلندي در ھ

  . تجارت داده شد

ھمچنین مقرر گشت كشتیھاي تجاري كھ از طریق رودخانھ راین با دریاي شمال رابطھ دارند فقط در 
بدین ترتیب، طوالنیترین و دلیرانھترین و بیرحمانھترین كشمكشھا در راه . بندرھاي ھلند لنگر بیندازند

  فصل ھیجدھم. كسب آزادي خاتمھ یافت
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  از روبنس تا رامبران 

١۵۵۵ -١۶۶٠   

I - مردم فالندر   

باعث شگفتي است كھ در قسمت كوچكي از اروپا مانند ھلند دو فرھنگ مختلف نظیر فالندري و ھلندي، 
دو مذھب متضاد نظیر آیین كاتولیك و كالون، دو ھنرمند متفاوت از حیث اخالق و روش مانند روبنس و 

دانست، زیرا نیمي از این اختالف را نمیتوان معلول زبان . رامبران یا ون دایك و ھالس وجود داشتھ باشد
قسمتي از اختالف مذكور . مردم فالندر مانند ھمھ اھالي ایاالت متحده ھلند بھ زبان ھلندي سخن میگفتند

. ممكن است از نزدیكي ھوالند بھ آلمان پروتستان، و نزدیكي فالندر بھ فرانسھ كاتولیك ناشي شده باشد
و سلطنتطلب و اشرافي با بروكسل و آنورس مربوط  قسمتي از آن نیز بھ اتحاد بیشتر اسپانیاي كاتولیك

میشود، فالندر مذھب، ھنر، و سنتھاي قرون وسطي را بھ ارث برد، در صورتي كھ ھوالند ھنوز از خود 
شاید ھم آفتاب بیشتري كھ در نواحي جنوبي وجود داشت مردم را بھ زندگي شھواني، . داراي فرھنگي نبود

حال آنكھ مھ و ; ي، و بھ یك مذھب كاتولیك سھلگیر متمایل میساختبھ عدم سختگیري در امور اخالق
آیا . دشواریھاي شمال ممكن است مردم را بھ داشتن ایمان محكمتر و صبورانھتري ترغیب كرده باشد

ھاي مزاحم و ثروت  میتوان گفت كھ لشكریان اسپانیا، كھ در جنوب فاتح شدند، بر اثر وجود رودخانھ
شمال شكست خوردند ھنگامي كھ ساختن كلیساي جامع بزرگ آنورس با ھمھ تزیینات، ھلندیھا بود كھ در 

ھاي نوكتیزش بھ پایان رسید و با ھمھ سر زندگي و مغلطھكاري تجارت، در مجاورت آن  نما، و مناره
اما . رونق یافت، و كشتیھاي ممالك مختلف در آبھاي آن حركت میكردند، آن شھر زیبایي و شكوھي داشت

خشم آلوا و دستگاه تفتیش افكار باعث فرار ھنرمندان و بازرگانان پروتستان بھ ھوالند، : فرا رسیدجنگ 
ھا و  خشم اسپانیاییھا موجب ویراني خانھ; خشم كالونیھا كلیساھا را خراب كرد; آلمان، و انگلستان شد

. ھارده قحطي شدو محاصره چ; خشم فرانسویھا خون عده كثیري را بر زمین ریخت; سوختن قصرھا شد
باالخره، در نتیجھ مھاجرت دستھجمعي كاتولیكھا و پروتستانھا، تجارب آنورس بھ آمستردام، روتردام، 

  . ھارلم، ھامبورگ، لندن، و روان انتقال یافت

بھبود یافتن سریع بعضي از ملتھا . اما درنده خویي بشر گاھگاه، و بازگشت او بھ حالت اول ھمیشگي است
 ١۵٧٩این نكتھ در مورد فالندر پس از سال . ز جنگ و ویراني موجب تسالي خاطر استو شھرھا پس ا

باران ھنوز آن . ھاي توري فالندري ھنوز مورد تقاضا بودند صنعت بافندگي احیا شد، پارچھ. صدق میكرد
آنورس و بروكسل تحت . سرزمین را پرورش میداد، و زحمات مردم موجب عظمت دربار میشد

مردم فالندر . مھیندوكھا، كھ خوشگذران ولي با مروت بودند، بھ طرز شگفتانگیزي احیا شدندفرمانروایي 
شاید روبنس در تابلویي تحت عنوان جشن، كھ در . بھ جشنھاي مذھبي و كلیساھا و عیدھاي خود پرداختند

 ١۶٣٩در سال  موزه لوور است، مبالغھ كرده باشد، ولي باید گزارشي را كھ كاردینال اینفانتھ فردیناند
دیروز مردم بھ : ((وي در این گزارش نوشتھ است. براي فیلیپ چھارم فرستاد مورد مطالعھ قرار دھیم

پس از . ھاي مربوط بھ جشن بھ اطراف شھر رفتند جمع كثیري با ارابھ. اجراي جشن بزرگ خود پرداختند
یرا جشن را بدون این عمل كامل رژه ھمھ بھ خوردن و نوشیدن پرداختند، و سرانجام ھمگي مست شدند، ز

، چند روز در میان تزییناتي كھ )١۶٣۵(خود كاردینال ھنگامي كھ از اسپانیا بھ برو كسل آمد .)) نمیدانند
یكي از ایتالیاییھا نوشتھ است كھ در . بھ وسیلھ روبنس طراحي شده بود، مورد استقبال مردم قرار گرفت

مع، عروسیھا، و رقصھاي نشاط انگیز بر پا میشدند، و در شھرھاي فالندري پیش از شورش ھمیشھ مجا
ھمھ آن روحیھ بر اثر . این ضمن موسیقي، آواز، و آھنگھاي با روح در ھر كوچھاي بھ گوش میخوردند

ھا دیده  بازیھایي كھ تصویر آنھا بھ وسیلھ برو گل كشیده شده است، ھنوز در كوچھ. جنگ از میان نرفتھ بود
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. اھا آھنگھایي كھ روزگاري باعث شھرت خوانندگان فالندي بود، ھنوز طنین میانداختندمیشدند، و در كلیس
  . فالندر وارد درخشانترین عصر خود میشد

II - ھنر فالندري  

آلبرت و ایزابل، عالوه بر . دربار و كلیسا، اعیان و شھرنشینان، براي احیاي ھنر فالندري مبالغي پرداختند
. تا مدتي آنورس بھ صورت مركز ھنري اروپا در آمد. ندان حمایت كردندروبنس، از بسیاري از ھنرم

شیشھ سازان ونیزي . ھاي برو كسل بر اثر طرحھاي قھرماني روبنس برتري سابق را باز یافتند فرشینھ
بھ وجود )) شكنندھاي((در ھلند اشاعھ دادند، و ھنرمندان آن كشور معجزات  ١۵۴١ھنر خود را در سال 

فلز كاران اشیاي شگفت انگیزي . عضي از آنھا بھ سبب مرغوب بودن قرنھا باقي ماندھاندآوردند كھ ب
جھت آنان ساختھ . ھاي اشیاي متبرك كھ ھنوز در كلیساھاي كاتولیك بلژیك دیده میشوند ساختند، مانند جعبھ

اختند، مانند شود، در برابر ھنرمندان براي تھیھ تصویر خود مینشستند، و قصرھا و عمارات شاھانھ میس
ھنگامي كھ آثار ھنري ). ١۵۶١١۵۶۵( عمارتي كھ كورنلیس دو ورینت بھ افتخار آنورس بر پا كرد 

ھا شدند و از ھنرمندان خواستند كھ با مجسمھ و  كلیساھا از میان رفتند، آن اشخاص حامیان پرشور كارگاه
  . تصویر ایمان را براي مردم مجسم كنند

ي نداشت و فرانسوا دوكنوا، اھل بروكسل، بیشتر كارھاي خود را در رم انجام مجسمھ سازي در اینجا رونق
تنھا عده كمي از جھانگرداني . داد، و در آنجا مجسمھ عظیم سنت اندرو در داخل كلیساي سان پیترو ساخت

یھ شده را ببیند، میدانند كھ این اثر بھ دست دو كنوا تھ)) قدیمترین شارمند بروكسل((كھ حتما اصرار دارند
اثر مذكور، كھ بھ فواره مانكن پیس معروف است، مجسمھ كودكي از مفرغ را نشان میدھد كھ در ; است

  . آب شھر ادارار میكند

ظاھرا ھر خانھاي در ھلند میبایستي چند تصویر اصلي داشتھ . اما شماره تابلوھاي فالندري نامحدود است
غول ساختن تابلوھایي از اشخاص، دورنماھا، جانوران، نزدیك بھ ھزار ھنرمند در صدھا كارگاه مش. باشد

مواد، خوراكي، اساطیر، خاندانھاي مقدس، و مناظر مصلوب شدن مسیح بودند و، بھ عنوان اداي دین مھم 
خود نسبت بھ تاریخ ھنر، تصویرھایي دستھ جمعي از كارمندان شھرداري، و تابلوھایي از زندگي 

كشتیھاي . در آغاز، این نقاشان تحت تاثیر ھنر ایتالیایي قرار داشتند. ندخانوادگي یا روستایي تھیھ میكرد
ایتالیایي ھر روز وارد آنورس میشدند، پیشھوران ایتالیایي دكانھایي در آنجا میگشودند، ھنرمندان ایتالیایي 

براي بسیاري از نقاشان فالندري . براي ریشخندكردن میآمدند و براي كشیدن تصویر در آنجا میماندند
بدین ترتیب بود كھ یوستوس . تحصیل ھنر بھ ایتالیا میرفتند، و بعضي از آنان در این كشور مقیم میشدند

بعضي از بھترین ; سوستر مانس، اھل آنورس، در نظر دوكھاي بزرگ توسكان مقامي ارجمند یافت
تي در رم نزد فرانس فلوریس، پس از آنكھ مد. تصویرھاي قصر پیتي كار این استاد چیره دست است

میكالنژ شاگردي كرد، در مراجعت خود را علنا عضو كلیساي رم معرفي نمود، از تشریح لذت برد، و 
كارگاه او در آنورس بھ صورت مركز و نقطھ اعتالي ) ١۵۴٧١۵٧٠(تا یك نسل . رنگ را تابع خط كرد
موزه آن بھ تماشاي تصویر تحمل مسافرت بھ كان تقریبا بھ این میارزد كھ در . نقاشي فالندري در آمد

فرانس از ثروت برخوردار بود، قصري براي خود ساخت، آزادانھ پول . عظیم ھمسر مرد قوشباز بپردازیم
در میان خانواده بزرگي از نقاشان، كورنلیس دو . خرج كرد، شراب نوشید، و در فقر و فاقھ جان سپرد

ز روبنس خواستند كھ تصویرشان را بكشد، وي ھنگامي كھ عده زیادي از اشراف ا. وس مرد توانایي بود
جمعي از آنان را نزد وس فرستاد و بھ آنان اطمینان داد كھ وي بھ خوبي از عھده سفارشھایشان بر خواھد 

در اواخر قرن . ھنوز تصویر كورنلیس و زن و دو دختر زیبایش را در موزه برو كسل میتوانیم ببینیم. آمد
داوید . متر شد، و ھنرمندان فالندري بر طبق راه و روش ملي بھ كار پرداختندشانزدھم عالقھ بھ ایتالیا ك

با آنكھ در رم كار كرد، در بازگشت بھ آنورس تابلویي بھ نام آشپزخانھ ھلندي و تابلو دیگري ) مھین(تنیھ 
 .بھ نام جشن روستایي كشید، و ھنر خود را طوري بھ فرزند خود آموخت كھ پسر از پدر استادتر شد

اخالف پیتر برو گل سلسھاي از نقاشان را تشكیل دادند كھ كارشان كشیدن دورنماھاي محلي و مناظر 
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ھایش یان دوم  برو گل، نوه)) مخملین((روستایي بود، مانند پسر اوپیتر برو گل دوزخي، پسر دیگرش یان 
این عده مدت دو قرن  .و آمبروز، نبیرھاش ابراھام، و بعد فرزند ابراھام بھ نام یان باتیست برو گل

این ھنرمندان از جد با . بر سر كار بودند، اما اجازه بدھید كھ از آنان سخني بھ میان نیاوریم ١۵٢۵١٧١٩
استعداد خود عالقھ بھ مناظر و جشنھاي روستایي را بھ ارث بردند، و بعضي از آنان زمینھ دورنماھاي 

  . تابلوھاي روبنس پر كار را میكشیدند

ھا  ھا، دشتھا، بیشھ ندي ھنر را از حدود كلیسا و صومعھ خارج كردند و بھ كشیدن مناظر خانھھنرمندان ھل
ھاي گل را بھ  ھا را بھ طرز زیبایي نشان داد، تصویرھاي حلقھ دانیل سگرس جزئیات گلھا و میوه. پرداختند

مھیج و گاھي فرانس سنایدرس با تابلوھاي . حضرت مریم ھدیھ كرد، و سرانجام بھ یسوعیان پیوست
گذشتھ از این، تابلوھاي زیادي از . خونالودي كھ از مناظر شكار كشیده، چند موزه را زینت بخشیده است

ھمچنان روبنس اظھار داشت وي بزرگترین نقاشي است كھ . ظروف میوه و گوشت آھو كشیده است
ت مانند او بازي نور را بر تا كنون ھیچ كس نتوانستھ اس. توانستھ است تابلوھایي از جانوران تھیھ كند

  . روي پوست چھار پایان یا پر و بال پرندگان مجسم كند

آدریان براوئر، مانند بروگل، بھ روستاییان پرداخت و از غذا خوردن، بادھنوشي، آواز خواني، رقص، 
 زندگي خود آدریان در سي و دو. ورق بازي، طاسبازي، دعوا، جشن و خفتن آنان تصویرھایي تھیھ كرد

وي مدتي در ھارلم نزد ھالس شاگردي كرده، و سپس در بیست : سالگي نمونھ زندگي بسیاري از كسان بود
اما چون بیش از عایدات خود . و یك سالگي بھ عنوان استاد در صنف نقاشان آنورس شركت جستھ بود

نون معلوم نیست، میگویند اسپانیاییھا، بھ علتي كھ اك. خرج میكرد، پس از مدت كوتاھي گرفتار قرض شد
پس از رھایي از زندان، . او را حبس كرده بودند، و او در زندان در كمال عیش و نوش گذرانیده بود

قروض خود را با فروش تصویرھایي پرداخت كھ چنان با روح، و از لحاظ دقت در نمایاندن بازي نور بھ 
بھ نظر میرسد كھ . او را خریدند اندازھاي عالي بودند كھ روبنس ھفده تابلو و رامبران ھشت تابلو

كشاورزان مورد نظر او ھرگز احساس خوشبختي نمیكردند، مگر آنكھ تحت تاثیر توتون شدید و مشروب 
اما براوئر كشاورزي را كھ پیالھ دردست آواز میخواند بر ریاكارحریر پوشي كھ . ارزان قرار گرفتھ باشند

در سي و دو سالگي او را در خارج میخانھاي مرده  ١۶٣٨ در سال. از پادشاھي تملق میگفت ترجیح میداد
  . یافتند

یاكوب یوردانس مرد عاقلتري بود كھ براي تنبیھ و عبرت خویش زیر یكي از تصویرھایش نوشتھ 
وي میخواست تصویر مرداني را بكشد كھ .)) ھیچ چیز بیش از یك نفر مست بھ آدمي شباھت ندارد:((بود

شراب بنوشند و زناني كھ بتوانند جامھ ابریشمي خود را با شكوه و جالل بھ خش بتوانند، بدون مست شدن، 
  . تولد یافت و تا سن معقول ھشتادوپنچ سالگي زیست ١۵٩٣وي در سال . خش در آورند

در اینجا با مردي : تصویر او و خانوادھاش را در تابلویي تحت عنوان ھنرمند و خانوادھاش میتوانیم ببینیم
و زني ; شویم كھ بلند باال، داراي اعتماد بھ نفس، زیبا و كامیاب است، و عودي در دست داردرو بھ رو می

دختري كھ نزدیك است مانند فالندریھا شكفتھ ; كھ با وجود یقھ چیندار و آھاري تنگ راحت بھ نظر میرسد
بھ صلیبي كھ او و دختر كوچك خوشحالي كھ در خانھاي آرام زندگي میكند و مذھبي تسلي بخش دارد ; شود

وي چند تابلو . یوردانس در شصت و دو سالگي بھ آیین پروتستان در آمد. بھ گردن آویختھ است توجھ كنید
ھاي  مذھبي كشید، ولي خود او نوع افراد و اساطیر را میپسندید تا بتواند سرھاي درشت مردان و سینھ

چنانكھ این موضوع بخوبي از تابلو  ھاي آنورس دیده بود مجسم كند، درخشان زناني را كھ در خانھ
كھ توسط سنایدرس (در اینجا در میان میوه . مشروبات پادشاه یا بھ طور بھتري در رمزباروري پیداست

و دیو مردان از مشاھده زن عریان زیبایي كھ فقط از دور پیداست، ولي از ) دوست یاكوب كشیده شده است
در فالندر دوره روبنس، یوردانس این نمونھ ظریف را . مھمھ لطافت جواني برخوردار است تعجب میكنی

  از كجا پیدا كرد 
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III  -١۶۴٠- ١۵٧٧: روبنس   

، در خانوادھاي كھ از دیر باز پیشھور بود، دیده بھ جھان گشود و ١۵٧٧بزرگترین مرد فالندري در سال 
، با دختري بھ نام پدرش یان روبنس در پادوا بھ تحصیل حقوق پرداخت. حرفھ نیاكان را در پیش گرفت

. ماریا پیپلینكس ازدواج كرد، و در سي و یك سالگي بھ عنوان عضو انجمن شھرداري آنورس انتخاب شد
محروم شد، با زن و  ١۵٧۴پس از آنكھ بھ پیروي از آیین پروتستان متھم و صریحا از عفو عمومي سال 

بھ عنوان ) لقھ ویلیام، دوك اورانژمط(بعدا از طرف آن آو ساكس . چھار كودك خویش بھ كولوني گریخت
ماریا شوھر . مشاور قضایي انتخاب شد، و با او زنا كرد و بھ فرمان ویلیام در دیلنبورگ بھ زندان افتاد

سعي بسیار كرد، و پس از دو سال  نوشت،ھاي محبت آمیز و سوزناكي براي او  خود را بخشید، نامھ
زنش در سال . مشقت در این كار موفق شد و آن ھم بھ شرط آنكھ یان در زیگن در وستفالي تحت نظر بماند

وي مطابق مراسم لوتریھا غسل تعمید . بھ او پیوست و احتماال در آنجا بود كھ پتر پول متولد شد ١۵٧٣
یان با خانواده خود بھ  ١۵٧٨سال . بود خانودھاش بھ آیین كاتولیك گرویدیافت، اما ھنگامي كھ ھنوز كودك 

ماریا و ) ١۵٨٧(پس از مرگ او . كولوني رفت، در آنجا بھ وكالت دادگستري پرداخت و كارش باال گرفت
  . كودكانش بھ آنورس رفتند

بھ زیاد را بھ آن روبنس تازه در پانزده سالگي تعلیمات رسمي خود را آغاز كرد، اما مطالعھ و تجر
بھ عنوان پیشخدمت كنتس اللن در اودنارد گذرانید، و احتماال در آنجا ) ١۵٩٠١۵٩١(مدت دو سال .افزود

مادرش، . بود كھ زبان فرانسھ و آداب خوبي را كھ وجھ تمایز او و سایر ھنرمندان عصرش شد فرا گرفت
ھخت، سپس نزد آدام فان نورت، و بعد نزد كھ عالقھ او را بھ ترسیم مشاھده كرد، او را نزد توبیاس فر

روبنس، پس از ھشت سال شاگردي نزد . اوتو وانیوس كھ مردي فرھنگي و داراي بیاني متین بود فرستاد
این استاد ارجمند، در بیست و سھ سالگي بھ ایتالیا رفت تا بھ بررسي شاھكارھایي بپردازد كھ شھرت آنھا 

در ونیز یكي از آثار خود را بھ مردي كھ در خدمت و ینچنتسو . تدل ھر ھنرمندي را بھ تپش وا میداش
بود نشان داد، و پس از مدت كوتاھي در قصر دوك در مانتوا بھ عنوان نقاش دربار ) دوك مانتوا(گونتساگا 

یكي از آنھا تحت . دو تابلویي كھ در آنجا كشید در آن ھنگام نیز استادي او را نشان میدادند. بھ كار پرداخت
عنوان یوستوس لیپسیوس و شاگردانش بود كھ جزو شاگردان دانشمند معروف، فیلیپ و برادرش پیر، دیده 

دیگري خودنگارھاي بود كھ روبنس را در بیست سالگي با سري كم مو، صورتي ریشدار، و ; میشدند
ز روي تابلوھا از آنجا سفري بھ رم كرد تا براي دوك تصویرھایي ا. قیافھاي جسور و ھوشیار نشان میدھد

را با ھانري چھارم، ) مدیسي(در این شھر بود كھ ازدواج ماریا دمدیچي . بسازد، و سپس بھ فلورانس رفت
دوك او را بھ  ١۶٠٣در سال . كھ حضور نداشت، بھ چشم خود دید و بعد تابلویي خیالي از آن كشید

دوك تابلوھایي را كھ روبنس از . او سپردماموریتي دیپلماتیك فرستاد و ھدایایي جھت تقدیم بھ دوك لرما بھ 
روي آثار دیگران كشیده بود بھ عنوان تابلوھاي اصلي پذیرفت و این ھنرمند بھ عنوان دیپلمات موفقي بھ 

روبنس در سفر دوم بھ رم با برادر خود، كھ كتابدار كاردینالي بود، براي ھمیشھ در رم . مانتوا بازگشت
یكي از آنھا، كھ قدیس گرگوریوس در حال . اي فراواني از قدیسان پرداختاقامت گزید و بھ كشیدن تابلوھ

، پس از آنكھ شنید كھ ١۶٠٨در سال . پرستش مریم نام دارد، بھ عقیده خود او نخستین تابلو خوب او بود
عشق . مادرش بیمار است، شتابان بھ آنورس بازگشت و از اینكھ مادر خود را مرده یافت، بینھایت متالم شد

ھمچنین . عاقالنھ و صبورانھ این زن حالت پر نشاطي بھ روبنس داده بود كھ باعث پیشرفت كار او شده بود
  . در ایتالیا نكات بسیاري آموختھ بود

رنگ پرمایھ ھنرمندان ونیز، فرسكوھاي دلپذیر جولیورومانو درمانتوا، تصویرھاي اندامھاي زیباي زنان 
ھ روم مشرك و مسیحي، آشتي كردن، مسیحیت با شراب و زن و آواز اثر كوردجود در پارما، ھنر كافران

ھنگامي كھ مھیندوك آلبرت او را در آنورس بھ عنوان نقاشي . ھمھ اینھا وارد خون و ھنر روبنس شدند
، بقایاي ھنر گوتیك از نقاشي فالندري از میان رفت و پیوستگي ھنر )١۶٠٩(درباري بھ كار گماشت 

  . لیایي تكمیل شدفالندري با ھنر ایتا
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اینكھ روبنس طي ھشت سال جنگ از ھلند دور بوده و در نخستین سال متار كھ بھ خدمت گماشتھ شده بود، 
درست طي دوازده سال بعد بود كھ آنورس و بروكسل وضع . معلول قسمتي از عقل ناخود آگاه بود

نویسنده . گي سھم كوچكي نداشتروبنس در این احیاي فرھن. فرھنگي خود را بھ حال نخست باز گرداندند
. طرح اثر او را ذكر میكند، و احتماال آثار دیگري از او مفقود شده است ٣٨٠تابلو و  ١٣٠۴شرح حال او 

. این پر كاري در تاریخ ھنر بینظیر است، و تنوع موضوعات و سرعت عمل او ھر دو قابل توجھند
ارشي، ھر قدر ھم عظیم یا از لحاظ موضوع استعداد من طوري است كھ ھیچ سف: ((روبنس نوشتھ است

وي ظرف بیست و پنچ روز سھ تابلو پایین آوردن مسیح .)) متنوع باشد، ھرگز باعث نگراني من نمیشود
و ظرف سیزده روز نقاشي تابلو عظیم پرستش پادشاھان را، كھ . از صلیب را براي كلیساي آنورس كشید

فلورن در سال  ۵٠٠گذشتھ از حقوق درباري او، كھ بالغ بر . داكنون در موزه لوور است، بھ انجام رسانی
 ٠٠٠,۴٧(فلورن  ٣٨٠٠میشد، براي ھر اثري نیز دستمزدي دریافت میداشت و پول زیادي میگرفت، مثال 

البتھ قسمتي از این . در ھر روز) دالر ١٢۵٠(فلورن  ١٠٠براي دو شاھكاري كھ ذكر كردیم، یعني ) دالر
یشمارش پرداخت میشد، و چندین نفر از آنھا بھ عنوان استاد در صنف ھنرمندان مبلغ بھ دستیاران ب

و ; ھا را پول دو وس كانیھا و میوه; یان مخملین گلھاي تابلوھاي روبنس را میكشید. نامنویسي كرده بودند
گشت در تابلو موسوم بھ دیانا ھنگام باز. یان ویلدنس بھ كشیدن دور نماھا و موضوعات فرعي میپرداخت

در مناظر شكاري كھ در ; از شكار سگي دیده میشود كھ سر زیباي آن را فرانس سنایدرس كشیده است
گالریھاي در سدن، مونیخ، و موزه مترپلیتن در نیویورك وجود دارند، نمیدانیم سنایدرس و روبنس ھر یك 

ود را بھ رنگ كردن آنھا در بعضي موارد روبنس شكلھا را میكشید و دستیاران خ. چھ اندازه كار كردھاند
اما بھ مشتریھاي خود دقیقا میگفت كھ تابلوھایي كھ بھ آنان فروختھ است تا چھ اندازه كار خود . میگماشت

  . وي تنھا بھ این وسیلھ بود كھ میتوانست از عھده سفارشھا بر آید. او بوده است

پر كاري و . كارگاه او بھ صورت كارخانھاي در آمد كھ حاكي از روشھاي حرفھاي در اقتصاد ھلند بود
سرعت او گاھي ارزش آثار او را پایین میآورد، اما كارش تقریبا بھ اندازھاي بھ كمال رسید كھ او بھ منزلھ 

  . خداي ھنر فالندري بھ شمار آمد

  س اطمینان كرد كھ بھ فكر ازدواج افتاد در این ھنگام روبنس در خود چندان احسا

ایزابال برانت دختر مردي از آنورس بود كھ بھ وكالت دادگستري اشتغال داشت و جزو اعضاي ). ١۶٠٩(
  . شھرداري بود

روبنس . و بنابراین شایستگي ھمسري پسر شخصي را داشت كھ وكیل دادگستري و عضو شھرداري بود
در . مدتي در منزل پدر زندگي كرد تا آنكھ ساختمان خانھ قصر مانندش در كنار ترعھ واپنز بھ پایان رسید

زنش جامھاي : ازدواجندیكي از تابلوھاي زیباي او پترو ایزابال را میتوان دید كھ در اوج خوشبختي اوایل 
دست خود را با اعتماد روي دست او گذاشتھ و گویي او . بلند و گشاد، و نیمتنھاي تنگ و پر گل در بر دارد

و بر سرش كاله ; چھره مغرورش از میان یقھ پرچین و آبي او بیرون آمده است; را دارایي خود میداند
ساق پاھایي نیرومند، ریشي طالیي، ; فقیت استخود روبنس در كمال مردي و مو; شھسواري دیده میشود

ایزابال فقط ھفده سال دیگر پس از این تاریخ . و سیمایي زیبا دارد و كالھي لبھ دار بر سر گذاشتھ است
; زندگي كرد، اما كودكاني براي او آورد كھ روبنس آنھا را پرورش داد و تصویرشان را با محبت كشید

. در اینجا این كودك فربھ و شاد با كبوتري بازي میكند. فردریك ببینید كودك مومجعد را در موزه كایزر
تنھا یك مرد ; بار دیگر او را در تابلو، فرزندان مرد ھنرمند میببینیم كھ بھ ھفتاد سالگي رسیده و متین است

  . خوب میتوانست این تصویرھا را بكشد

د، بدن بشر، خواه بدن مرد ورزشكار خواه در ھمان زمان روبنس اساسا مشرك بود و، بیآنكھ خجالت بكش
از مشخصات فالندر این بود كھ تصاویر كالسیك و كفر آمیز، . انحناھاي آرام بدن زنان، را دوست میداشت

و در این ضمن روحانیان از تعبیرھاي موضوعات مذھبي او ; یعني تصاویر بدنھاي عریان را میپسندید
  . لذت میبردند
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شاید ھم میان آنان تناقضي نمي ; مریم و ونوس یكي را بھ طور قطعي انتخاب كندروبنس نمیتوانست میان 
در ستایش ونوس، از موضوع كالسیك بھخوبي استفاده كرده . دید، زیرا ھر دو براي او پول تھیھ میكردند

است، یعني دستھاي از زنان را در حال میگساري نشان میدھد كھ محجوبانھ آرنج یا زانوي خود را 
و در این ضمن چند كودك پیرامون مجسمھ رب ; شانند و در آغوش خدایان جنگلي بزمانندي ھستندمیپو

اگرچھ این موضوعات كالسیك انعكاسي از اقامت او در ایتالیا بھ شمار میروند، . النوع عشق میرقصند
راب زندگي ونوسھاي او فاقد خطوط كالسیكند، و نمیتوانند در شمال مانند جنوب با خورشید، ھوا، و ش

گوشت بدن نژاد شمالي مانند . باید بخورند و بیاشامند تا خود را از باران و مھ و سرما محفوظ دارند; كنند
یكي از . بھ منزلھ دفاعي در مقابل آب و ھواست) خواه انگلیسي خواه اسكاتلندي(ویسكي انگلستان 

ونوس بدون شراب : د چنین نام داردتصویرھاي روبنس كھ سھ زن عریان را با شكمھاي برآمده نشان میدھ
بدین ترتیب )). بدون گوشت آبجو: ((ولي چون روبنس آدم مودبي بود، نخواست بگوید. و نان، سرد است

در تابلو موسوم بھ چوپان در حال عشقبازي چیزي نامتناسب ندید، زیرا چوپاني را نشان میدھد كھ میخواھد 
  خوب، زشت یا زیبا  چیزي بد یا: زني بسیار فربھ را فریب دھد

   

  

در . وجود ندارد، فقط محیط آن را بھ یكي از این صورتھا در میآورد. روبنس و ایزابال برانت: روبنس
. تابلو ھتكناموس سابینھا دو رومي نیرومند را میبینیم كھ یكي از اسیران زیباي خود را روي اسب میگذارند

در تابلو دیانا . نشان دادن افراد بھ عمل نیامده استحتي در تابلو نتایج جنگ كوششي بھ منظور الغر 
ھنگام بازگشت از شكار زني یوناني و پاكیزه و عفیف را نمیبینیم، بلكھ زن خانھدار فالندري را با شانھاي 

در . در ھمھ آن تصویر عظیم فقط سگي الغر اندام میتوان دید. پھن، اندامي قوي و چھرھاي موقر مییابیم
و )) ایكسیون وھرا((وبنس كشیده است عده زیادي دیو مرد فربھ میبینیم، مانند تابلو ھایي كھ ر بیشھ
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چھارگوشھ جھان، و ھمان گونھ كھ انتظار داریم اصل كھكشان فریضھاي مربوط بھ ستارگان ابر مانند 
ن رحمت اما در تابلو االھگا. نیست، بلكھ خانم فربھي را نشان میدھد كھ از سینھ برجستھ خود شیر میدوشد

سھ زن میبینیم كھ نسبتا باریك و خوشاندامند، و در داوري پاریس دو نفر از خانمھا طبق آخرین مد لباس 
معموال در این تصویرھاي . یكي از آنان بھ عنوان زیباترین شكل زن در ھنر بھ شمار میرود; پوشیدھاند

ود از قوه تخیل نیرومند خویش روبنس در تابلوھاي خ. كالسیك چیزي بمراتب بیش از گوشت وجود دارد
استفاده میكرد، و ھزاران چیز فرعي بھ آنھا مي افزود كھ با توجھي بیپروا ترسیم شده بودند، و رنگ و 

در این تصویرھا ھیچ اثري از افكار شھواني نیست، فقط . گرمي و زندگي آنھا نظر را جلب میكرد
. ز این تابلوھا براي تحریك شھوت ساختھ نشدھاندگذشتھ از این، ھیچ یك ا. سرزندگي حیواني وجود دارد

. خود روبنس، كھ طبعا نسبت بھ رنگ و شكل حساسیت داشت، بھ طوري غیر عادي رفتار كرده است
میدانستند كھ ھیچ رسوایي، زنبازي، یا )) مرد متین و خانواده دوستي((مردم او را شوھري خوب و 
ر، ایتالیا، و اسپانیا معصومیت نفسپرستي او را تصدیق روحانیان فالند. عشقبازي نھاني نداشتھ است

او نیز . میكردند و بدون تردید از او میخواستند كھ دوباره تصویرھایي از مریم، مسیح، و قدیسان بكشد
كدام یك از اسالف بیشمار او . خواھش آنان را میپذیرفت، ولي سبك غیرمبتذل خود را بھ كار میبرد

را با قوه تخیل بیشتر یا مھارت ظریفانھ زیادتري مجسم كنند چھ  پادشاھانرستش توانستند موضوع قدیمي پ
كسي جرات میكرد كھ اساس موضوع را برروي شكم فربھ مرد حبشي قھوھاي رنگ و متمایل بھ قرمزي 

بھ مردان رنگ پریده اطراف خود مینگرد چھ كسي باور میكرد كھ این ھنرمند مشرك،  بگذارد كھ با تحقیر
كھ با چشم و قلم مو خیره بھ زوایا و شكافھاي بدن زن مینگریست، بتواند یسوعیان را دوست داشتھ باشد، 

لویوالیي جھت  بھ اجتماعاتي كھ آنان بھ احترام مریم تشكیل میدادند بپیوندد، و تمرینھایي را كھ ایگناتیوس
قراردادي با یسوعیان امضا  ١۶٢٠تھذیب روح با ارائھ مناظر جھنم توصیھ میكردانجام دھد در مارس 

روبنس طرحھا را كشید و وندایك و دیگران . شروع شده بود، بكشد ١۶١۴كرد كھ تا پایان آن سال در سال 
خود روبنس براي محراب بلند . شدندخراب  ١٧١٨ولي تقریال ھمھ آنھا در حریق سال ; آنھا را رنگ زدند

این ھر دو اثر . ایگناتیوس مشغول معالجھ دیوانھ و معجزات قدیس فرانسیس: آن دو تابلو عمده ساخت
با وجود این، روبنس فقط بھ معیار رنسانس از مذھب . اكنون در موزه ھنر تاریخي در وین دیده میشوند
شرك او با وجود پارسایي و ي . كھ داشت مسیحي بودكاتولیك پیروي میكرد، و فقط بر اثر موقعیتي 

تصویرھایي كھ از حضرت : روبنس تصاویر مریم و قدیسان را چنان كھ باید و شاید نمیكشید. برقرار ماند
در تابلو مریم . مریم كشیده است زنان نیرومندي ھستند كھ مردان را بھتر اداره میكنند تا اینكھ خدایي بزایند

زني میبینیم كھ خدایي را در بر نگرفتھ، بلكھ كودك زیبایي را در آغوش دارد و آلت او  در حلقھاي از گل
در تابلو بازگشت از مصر میبینیم كھ عیسي كودك مجعدمویي است، و مریم ; را بھ جھانیان نشان میدھد

  . ستنظیر كدبانویي فالندري است كھ كاله تازه خود را ضمن گردش یكشنبھ در پارك بر سر گذاشتھ ا

عالقھ روبنس بھ تشریح بدن بر موضوع مذھبي ) در كلیساي جامع آنورس(حتي در برافراشتن صلیب 
در ضربھ نیزه . غالب آمده است، چنان كھ عیسي بھ صورت ورزشكاري نیرومند است نھ خدایي محتضر

قبض عیسي و دزدان بھ صورت افرادي قوي ھیكلند، و ھر عضو من: ھر موضوعي حاكي از تشریح است
زناني كھ در پاي صلیب ھستند گویي بھ حالت مخصوصي در برابر ھنرمند ; آنان بھ چشم میخورد

روبنس موقعیت آن منظره را درك نكرده . ایستادھاند، حال آنكھ باید از شدت تاثر در حال ضعف باشند
رترین این در مشھو. روبنس الاقل پنج بار با كشیدن صعود مریم بھ آسمان بھ جنگ تیسین رفت. است

تابلوھا مریم بھ نظر بیجان میآید، و افرادي كھ زنده ھستند عبارتند از مریم مجدلیھ و حواریون وحشتزده 
  . در برابر گور خالي مسیح

بھتر از این، سھ تصویري است كھ بھ دستور مھیندوشس ایزابل براي انجمن اخوت سان ایلدفونسو در 
یم در حالي كھ از آسمان فرود میآید، جامھ مخصوص مراسم در تصویر مركزي، مر. بروكسل كشیده است

این شخص، كھ تقدیس شده، . قداس را، كھ مستقیما از بھشت رسیده است، بھ اسقف اعظم تولدو اھدا میكند
اما در دو تصویر كناري ایزابل و ; ))از شدت عبادت دم بر نمیآورد((سراپا خضوع و خشوع است و 

در اینجا تا مدتي روبنس بھ تقوا و پرھیزگاري ; نار مینھند و مشغول دعا میشوندآلبرت تاجھاي خود را بھ ك
در تابلو قدیس آمبروسیوس و امپراطور تئودوسیوس روبنس توانست قدرت و توانایي . جان بخشیده است 
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، با اسقف اعظم میالن، اگر چھ جز كشیشان و یك خدمتكار كلیسا سالحي ندارد: كلیسا را بھ بیننده بفھماند
جالل تمام، امپراطور را، كھ ھمراه نگھبانان وحشتانگیز است ولي زیر بار گناھان اعتراف نشده خمیده 

روبنس عموما از عھده كشیدن تصویر پیرمردان برمیآمد، زیرا مخصوصا . است، از كلیسا بیرون میراند
اخالق آنان را با مشاھده آن چھره آنان بھ منزلھ شرح حالشان محسوب میشود، و ھنرمند تیز بین میتواند 

در این مورد بھ چھره رئیس خانواده در تابلو لوط و خانوادھاش ضمن حركت از سدوم . ھا دریابد چھره
ھنگامي كھ ماري دو مدیسي پیشنھادي بھ . نگاه كنید، كھ یكي از زیباترین تابلوھاي روبنس در امریكاست

او بود، وي با شوق و ذوق فراوان بھ موضوعات غیر روبنس كرد كھ بھ منزلھ پرسودترین قرارداد عمر 
روبنس قراردادي منعقد كرد كھ ظرف چھار  ١۶٢٢فوریھ  ١۶در . مذھبي و آمیختھ بھ اساطیر بازگشت

. سال بیستویك تابلو بزرگ و سھ تصویر براي یادبود وقایع زندگي ماري و شوھرش ھانري چھارم بكشد
انسھ زندگي كند، ولي روبنس بر اثر عقل سلیم ترجیح داد در خانھ ملكھ از او دعوت كرد كھ در دربار فر

ماري آنھا را پسندید و ریشلیو از آنھا تمجید . نھ تابلو اول را بھ پاریس برد ١۶٢٣در ماه مھ . خود بماند
نھا بھ پایان رسانید، آنھا را بھ پاریس برد، ملكھ دستور داد كھ آ ١۶٢۴روبنس بقیھ تابلوھا را در سال . كرد

آن تابلوھا را بھ لوور انتقال دادند و ھنوز نوزده تابلو  ١٨٠٢در سال . را در قصر لوكزامبورگ بیاویزند
كساني كھ آنھا را دیده و بررسي كردھاند بھ بیستھزار كروني . در آنجا اطاقي مخصوص بھ خود دارند

) انش نیز از آن بھرھمند شدندو بدون تردید دستیار(كھ بھ روبنس جھت كارش پرداختند ) دالر ٠٠٠،٢۵٠(
اگر عجلھ او را در نظر . روي ھم رفتھ، این تابلوھا عالیترین اثر او بھ شمار میآیند. حسد نخواھند برد

بگیریم و آن داستان باور نكردني را چنانچھ در آثار اووید، شكسپیر، و وردي وجود دارد باور كنیم، 
روبنس عظمت . و پرھیزگاري اتفاقي روبنس، كار این استادندخواھیم دید كھ ھمھ آنھا، بھ استثناي تقوا 

ھاي گرانبھا، و  مراسم درباري و شكوه قدرت سلطنتي را دوست داشت و ھرگز از دیدن زنان فربھ، جامھ
وي نیمي از عمر خود را با خدایان و ربالنوعھاي كالسیك گذرانده بود، و در . ھاي عالي خستھ نمیشد پارچھ

این عوامل را در نشان دادن حكایتي دلپذیر، با حوادث ضمني بسیار، رنگھاي فراوان، و این ھنگام ھمھ 
تسلطي كامل بر تركیب و طرح جمع كرد، بھ طوري كھ آن مجموعھ تصویر بھ صورت اپرا و داستاني 

بھ یكي آنكھ : براي تكمیل جالل و عظمت روبنس دو عامل دیگر الزم بود. قھرماني در تاریخ نقاشي در آمد
مھیندوشس ایزابل  ١۶٢٣در سال . مقامي دیپلماتیك دست پیدا كند، دیگر آنكھ عنواني اشرافي بھ دست آورد

روبنس ھم شخصا مایل . او را مامور كرد كھ با ھوالندیھا جھت تجدید متاركھ جنگ مذاكراتي بھ عمل آورد
اگرچھ . بھ ارث ببرد بود كھ صلح برقرار شود، زیرا زنش میخواست كھ از عم ھلندي خود ثروتي

، )١۶٢۴(كوششھاي او بھ ثمر نرسید، اما ایزابل فیلیپ چھارم را بر آن داشت كھ بھ او لقبي اشرافي بدھد 
). مقصود از سركار علیھ خود ایزابل است(را بھ او عطا كند )) نجیبزاده اھل خانھ سركار علیھ((و عنوان 

را مامور پذیرایي از سفیران خارجي و )) رد پست نسبيف((بعدا پادشاه بھ او اعتراض كرد كھ چرا چنین 
با وجود این، ایزابل روبنس را سال بعد بھ مادرید . اعزام میدارد)) قضایاي بسیار مھم((براي بحث درباره 

روبنس تعدادي از . تا زمینھ صلح میان فیلیپ چھارم و چارلز اول را فراھم سازد) ١۶٢٨(فرستاد 
برد، پادشاه عقیده خود را در مورد نسب او تغییر داد و، براي آنكھ روبنس  تابلوھاي خود را با خود

! گویي والسكوئز بھ اندازه كافي تصویر او را نمیكشید; تصویر او را بكشد، پنج بار در برابر او نشست
ك والسكوئز، كھ در آن وقت بیستونھ سالھ بود، بھ روبنس، كھ پنجاھوی. این دو ھنرمند با ھم دوست شدند

را بھ عنوان سفیر بھ )) پست نسب((سرانجام فیلیپ روبنس . سال داشت، از روي تواضع احترام میگذاشت
. ھاي ریشلیو، عھدنامھ صلحي در لندن منعقد كرد این ھنرمند، علیرغم سفیران و رشوه. انگلستان فرستاد

د، ارل آو آروندل با سپس چند تصویر كشید، مانند تصویر دوك و دوشس باكینگم و تصویر تامس ھاوار
بعد از آنكھ راه را براي وندایك ھموار كرد، با درجھاي از آكسفرد و . صورت و ریش و سالح عالي او

، و بنابر )١۶٢۶(در این ضمن اولین زنش وفات یافت ). ١۶٣٠مارس (لقبي از چارلز بھ آنورس بازگشت 
 ٢٠۴ھ براي آن ھنرمند دیپلمات بھ مبلغ عادت فالندریھا، آیین تدفین با ضیافت پرخرجي برگزار گشت ك

در جامعھ )) خوراك و مشروب و كرایھ ظروف رسید((این پول بھ مصرف . تمام شد) دالر ٢٨٠٠(فلورن 
در سال . روبنس از شدت تنھایي بھ دیپلماسي پرداخت. فالندري مرگ تقریبا چیز تجملي پرھزینھاي بود

روبنس بھ وجود . الھ بھ نام ھلن فورمان ازدواج كرددر پنجاھوسھ سالگي با دختري شانزده س ١۶٣٠
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زیبایي در پیرامون خویش نیازمند بود و آن زن گرمي تسالبخشي داشت كھ در ھنر و رویاھاي او بھ وفور 
  . موجود بود

مانند تصویر او در لباس عروسي، كھ : این ھنرمند تصویرھایي از او در ھر جامھ و حتي بدون جامھ كشید
آنجا دستكشي بھ دست گرفتھ است و با خوشحالي كاله زیبایي بر سر دارد، و فقط لبانش را در این زن در 

بھتر از ھمھ تصویري است كھ او را با روبنس در حال گردش در . نیمتنھاي از خز پنھان كرده است
طفل، و بعد سپس روبنس او را با نخستین . این تابلو اوج نقاشي فالندري را میرساند. باغشان نشان میدھد

در اینجا نمیخواھیم از . با دو كودكشان نشان داد و این خود مقدمھاي بر كار رنوار بھ شمار میآید
تصویرھایي سخن بھ میان آوریم كھ این زن در آنھا مانند ونوس بھ طرزي شھوت انگیز یا مانند مریم 

تابلو آن ; را كامال طبیعي كشید وي تصویر آلبرت و ایزابل، فرمانروایان محجوب،. محجوبانھ جلوه میكند
این دو نفر بر آن سرزمین . دو را در گالریھاي وین و پیتي، چنانكھ احتماال بدان صورت بودند، میتوان دید

روبنس در . آشفتھ با ھمھ، حسن نیتي كھ متناسب با كمال مطلوب اسپانیاییھا بود حكومت میكردند
فت، و این موضوع را در تصویر ژان شارل دو كورد و زن فالندرتیپھاي خوبي از مردانگي و زنانگي یا

زیباي عبوسش و ھمچنین در تك چھره میخائل اوفوویوس، اسقف سرتوخنبوس، نشان داد و تصویر پر 
اما قدرت روبنس در چھرھنگاري نبود، زیرا . ھیبتي از سپینوالي شكستناپذیر براي ما بھ جاي گذاشت

. تیار ما نمیگذاشت، و مانند رامبران اعماق را آشكار نمیساختمانند تیسین اطالعات دقیقي در اخ
در اینجا . براي چارلز اول، پادشاه آینده، ساخت ١۶٢۴بزرگترین تك چھره او تصویري است كھ در سال 

ھاي طالیي بر سر نھاده است كھ فقط پیشاني بزرگ و سر طاس او  اورا میبینیم كھ كاله بزرگي با منگولھ
چشمانش نافذ و داراي نگاھي طنز آمیز است، بیني او نوك تیز و دراز است و ظاھرا با ; را نشان میدھد

این تصویر مردي است كھ بھخوبي : سبیلش سیخ سیخ و ریشش قرمز و زیباست; نبوغش تناسب دارد
اما چیزي از آن نیروي حیاتي، از آن لذت جسماني، و رضاي آرامي كھ . میداند در اوج ھنر خویش است

  . تصویر خود او با ایزابال برانت دیده میشد باقي نیست، گویي با گذشت روزگار از بین رفتھ استدر 

روبنس ثروتمند بود و بھ سبك . فقط شكست است كھ سریعتر از موفقیت باعث فرسودگي بشر میشود
 ١۶٣۵ل در سا. منزل با ارزش او در آنورس یكي از مناظر دیدني شھر بھ شمار میآمد. بزرگان میزیست

 ٠٠٠,٩٣یك ملك وسیع و قصر قرون وسطایي در ناحیھ ستین، دربیست و نھ كیلومتري شھر، بھ مبلغ 
وي تابستانھا را در این محل میگذارنید، بھ كشیدن . فلورن خریداري كرد و بھ لقب لرد ستین ملقب شد

در میان . یپرداختدورنماھا میپرداخت، و با دست ھنرمند خود بھ كشیدن نقاشیھایي از نوع ژانر م
تجمالتش، و با داشتن سھ كلفت،، دومھتر، سھ اسب، ھمچنان سخت كار میكرد و سعادت خود را در آغوش 

زنان، فرزندان، حامیان و دستیارانش او را بھ خاطر دلسوزي شدید، . خانواده و در كار خود میدانست
حیت دارند باید خصوصیات فني ھنر آنان كھ بیش از ما صال. آرامش روح، و بخشندگیش دوست میداشتند

او را تجزیھ و تحلیل كنند، ولي ما نمیتوانیم آثار او را با اطمینان خاطر نمونھ ھنر تصویري بھ سبك باروك 
ھمچنین تخیلي ; وي در بھ كار بردن رنگھاي گرم، و در نشان دادن حركت زیاد استاد بود. بھ شمار آوریم

نات فراوان بھ كار میبرد، و این خود بر خالف آرامش كالسیك و قوي داشت و در تابلوھاي خود تزیی
اما منتقدان بھ ما میگویند كھ در میان این آشوب زیبایي، طراحي عالي نیز . جلوگیري از فكر و خط بود

میتوان یافت، طراحیھاي روبنس باعث رونق مكتب مشھوري از كندھكاري شدند كھ نقاشیھاي استاد را در 
از زیر دست . مشھور ساخت، چنانكھ رموندي این كار را با طرحھاي رافائل كرده بوداروپاي مسیحي 

روبنس یا از كارگاه او تصویرھاي مضحكي بیرون آمدند كھ فرشینھ بافان پاریس و بروكسل از آنھا استفاده 
بل تھیھ این عده ھدایاي شاھانھ با تزییناتي براي لویي سیزدھم، چارلز اول، و مھیندوشس ایزا. كردند
ده سال آخر عمر او پیروزي عظیمي بود كھ در نتیجھ ضعف جسماني وي از درخشندگي آن كاستھ . كردند

ھیچ كس جرئت نمیكرد كھ تفوق او . تنھا برنیني بود كھ در عالم ھنر از لحاظ شھرت بھ پاي او میرسید. شد
از پنج شش . ي او روي میآوردندشاگردان از اطراف و اكناف بھ سو. را در نقاشي مورد تردید قرار دھد

. دربار، حتي از دربار ستاد ھاودر فردریك ھانري، از آن سوي خطوط جبھھ جنگ، سفارشھایي میرسید
فیلیپ چھارم از او خواست كھ مناظري از كتاب مسخ اثر اووید براي شكارگاه او در پرادو  ١۶٣۶در 

یكي از . كھ سیویك تصویر آن در پرادوست كارگاه روبنس پنجاه تصویر جھت یك مجموعھ ساخت. بسازد
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آنھا بھ نام داوري پاریس در نظر كاردینال اینفانتھ فردیناند بھ منزلھ بھترین تصویري كھ روبنس كشیده بھ 
  . شمار آمد

كشید بیشتر بپسندیم، چھ نظیر تابلو شلوغي اثر بروگل است كھ  ١۶٣۶شاید منظره جشني را كھ در سال 
خودنگارھاي كھ روبنس در سن شصت . یا فربھي وجود ندارد كھ مردي او را نربایددر آن ھیچ زن پیر 

در این تابلو مردي را میبینیم كھ : سالگي كشیده است بھ منزلھ وجھ دیگر این سالھاي پایاني محسوب میشود
ھنوز بھ خود میبالد، دست خود را روي شمشیرش كھ عالمت اشرافیت است گذاشتھ، ولي صورتش الغر 

در سال . پوستش سست شده، و زیر چشمانش چین افتاده است تصویر دلیرانھ و شرافتمندانھاي است و
این بیماري مدتي دست او را  ١۶٣٧در سال . وي، در نتیجھ ابتال بھ نقرس، مدت یك ماه بستري شد ١۶٣۵

 ١۶۴٠در حدودسال . از كار باز داشت، و دو سال بعد مانع از آن شد كھ وي بتواند نام خود را امضا كند
در شصتوسھ سالگي، بر اثر ورم مفاصل و تصلب شریان،  ١۶۴٠مھ  ٣٠در . ھر دو دستش از كار افتادند

با ; نبود)) مردي جامع((وي ھمچون كمال مطلوب رنسانس . دوره زندگاني او شگفتانگیز بود. درگذشت
. حس جاھطلبي خود را اقناع كندوجود این، توانست با انجام دادن كاري ھم در كشور و ھم در كارگاه 

روبنس مانند لئوناردو داوینچي و میكالنژ مردي جامع نبود، زیرا از خود مجسمھاي باقي نگذاشت و 
تصویرھاي مذھبي، . اما در نقاشي در ھر زمینھاي بھ كمال رسید. ساختماني جز خانھ خود بر پا نكرد
ھا، كودكان و پیرمردان،  ھا، پادشاھان و ملكھ جامھھا، زنان عریان و  میگساري مشركانھ، خدایان، االھھ

گویي این ھمھ از منبع رنگ و . ھاي جنگي، و دورنماھا ھمھ با قلم موي او روي تابلو ظاھر شدند منظره
روبنس نقاشي فالندري را از قید اطاعت نقاشي ایتالیایي رھا ساخت، اما نھ با شورش، . شكل پدید آمدھاند

وي از اعماق تاریكي، كھ در . روبنس عمیقتراز رامبران نبود، ولي از او جامعتر بود. بلكھ با جذب و اتحاد
آثار رامبران ظاھر شده بود، احتراز میجست و خورشید، ھواي آزاد، رقص، نور، و رنگ شور زندگي را 

ندرستي ھنر او صداي ت. ترجیح میداد و با لبخند زدن بھ جھان دین خود را بھ بخت بلند خویش ادا میكرد
ھنگامي كھ نیروي . است، چنانكھ امروزه صداي ما گاھي حاكي از بیماري در روح افراد یا ملت است

  . زیست ما كاھش مییابد، ھر قسمت از كتاب روبنس را كھ بگشاییم، روحمان تازه خواھد شد

IV - ١۶۴١- ١۵٩٩: ون دایك   

بھ كارگاه او  ١۶١٧جواني را كھ در حدود سال آدونیس روبنس، طبق عادت خود، استعداد زودرس 
آنتوني ون دایك در ھشت سالگي بھ شاگردي ھندریك فان بالن، . پیوست اعالم داشت و او را تشویق كرد

الگي از خود شاگرداني داشت، در نوزده سالگي استادي مسلم در شانزده س; استاد سنایدرس، پذیرفتھ شد
روبنس یكي از آثار نخستین . شد، و آن ھم نھ بھ عنوان شاگرد روبنس، بلكھ بھ عنوان دستیاري بسیار مفید

دانست، و تابلو گذاشتن تاجي از خار بر ) كھ در آن سال كشیده بود( ون دایك را ھمپایھ تابلو دانیال خود 
را، كھ ون دایك ساختھ بود، براي مجموعھ شخصي خود نگاه داشت و بعد با اكراه تمام آن را بھ سر عیسي 

در تصویرھاي مذھبي، ون دایك تحت نفوذ دوستانھ روبنس . فیلیپ چھارم، جھت نصب دراسكوریال، داد
ھ چیز، بھ قرار گرفت، ولي چون استعداد استاد پیر را در رنگ آمیزي و نشان دادن حركت نداشت، در ھم

كشیده، خصایصي را ()  ١۶١۵استثناي كشیدن تصویر، از او عقب ماند، در خود نگارھاي كھ در سال 
وقار، ظرافت، و نوعي زیبایي مالیمي كھ تقریبا : نشان داده است كھ نماینده و محدود كننده نبوغ او بودند

بنشینند و او تصویر آنان را براي ھمكاران ھنرمندش خوشحال بودند كھ مقابل او . شایستھ یك مرد نبود
جلوگیري بیشتر از فراموش شدن بكشد، ون دایك تصویرھاي شگفتانگیزي از سنایدرس، دوكنوا، یان 

از صفات دوست داشتني ون دایك یكي آن بود كھ . ویلدنس، یان دول، گاسپار دوكرایر، و مارتن پپین كشید
اه روبنس حاكي از روحیھ مطبوع رفاقت بودند، كھ این تصویرھا در كارگ. رقیبان خود را دوست داشت

ارل آروندل نامھاي بدین مضمون از آنورس دریافت  ١۶٢٠در سال . ھمیشھ در قلمرو ھنر دیده نمیشود
از این .)) ون دایك با روبنس زندگي میكند و آثارش بھ اندازه كارھاي استادش مھم شمرده میشوند: ((داشت

مستمري ناچیزي بھ مبلغ . ون دایك بھ آن كشور رفت. ھ انگلستان دعوت كردرو ارل آن ھنرمند جوان را ب
لیره از جیمز اول دریافت داشت، چند تابلو كشید، و از اینكھ پادشاه او را بھ كشیدن تصویرھایي از  ١٠٠
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روي سایر تابلوھا مجبور میكرد بھ خشم آمد، و از او ھشت ماه مرخصي گرفت و آن را تا دوازده سال 
در آنورس وسایل زندگي معشوقھ و كودك خود را فراھم ساخت، و سپس شتابان بھ ایتالیا رفت . مھ دادادا
در آنجا بود كھ كمال استعداد خود را نشان داد، و تقریبا در ھر توقفي تصویر زیبایي بھ جاي ). ١۶٢١(

بود كھ مانند روبنس بھ با دقت بھ آثار ھنرمندان بزرگ ونیز خیره شد، ولي این عمل بھ سبب آن ن. نھاد
بررسي رنگامیزي و حدود استادي آنان بپردازد، بلكھ میخواست اسرار چھرھنگاري شاعرانھ جورجونھ، 

  از آنجا بھ بولونیا، فلورانس، . تیسین، و ورونزه را دریابد

   

  

یوولیو در رم در منزل كاردینال گویدو بنت. خودنگاره، موزه رم، و حتي سیسیل رفت: آنتوني ون دایك
رفتار مودبانھ او باعث خشم ھنرمندان فالندري شد كھ . اقامت گزید و در عوض تك چھرھاي از او كشید

نامیدند، و چنان روزگار را بر او تلخ )) شھسوار نقاش((در ایتالیا گرسنگي میكشیدند، از این رو او را 
در جنووا مقدم او را گرامي داشتند،  اما. كردند كھ وي با كمال خوشوقتي ھمراه خانم آروندل بھ تورن رفت

زیرا مردم آن شھر روبنس را از یاد نبرده و شنیده بودند كھ ون دایك قادر است اشراف را شریف نشان 
در موزه مترپلیتن نیویورك نمونھاي از . دھد، در تصویر ھر كسي او را بھ صورت شاھزادھاي در آورد

ھمچنانكھ ھمیشھ (تابلو ماركزا دوراتتسو كھ چھرھاي حساس و این گونھ اشراف جنووا دیده میشود، مانند 
در گالري ملي در واشنگتن، تابلو ماركزا بالبي و . دستھایي ظریف دارد) در آثار ون دایك میتوان دید

. ھاي دیگري میتوان دید در برلین و لندن نمونھ; ماركزا گریمالدي كھ مغرور و آبستن است دیده میشوند
ون دایك در حالي . كھ در قصر روسو تابلو ماركزه و ماركزا برینیول سال را نگاه داردجنووا موفق شد 

زادگاھش او را از كشیدن ). ١۶٢٨(كھ متمول شده بود و جامھاي زیبا در برداشت، بھ آنورس بازگشت 
د، ون دایك براي آنكھ خود را جھت این عمل آماده كن. تصویر بزرگان بھ كشیدن تصویر قدیسین واداشت
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انجمن اخوت ((از بینظمي خویش توبھ كرد، ثروت خود را با وصیت بھ دو خواھر راھبھ بخشید، بھ 
وي در این زمینھ . پیوست، و بھ نشان دادن موضوعات مذھبي پرداخت)) یسوعیان ازدواج ناكرده

كھ  نمیتوانست با روبنس رقابت كند، ولي از زیادھرویھاي فراوان و از كشیدن تصویرھاي درخشان،
مطابق روش آن استاد بود، احتراز كرد و بھ تابلوھاي خود قدري از آن ظرافتي را كھ در ایتالیا آموختھ بود 

رنلدز چنین میپنداشت كھ تابلو مصلوب شدن مسیح اثر ون دایك محفوظ در كلیساي مالین از . بخشید
ھ باشد بدین وسیلھ دین خود را بزرگترین نقاشیھاي جھان بھ شمار میرود، اما ممكن است كھ رنلدز خواست

ون دایك تعدادي تصویر كالسیك كشید، و اگر چھ زنان بسیاري را تعقیب كرده بود، در . بھ ون دایك ادا كند
قدرت او ھمیشھ در چھرھنگاري بود و، طي این چھار سال . نشان دادن بدنھاي عریان مھارت نداشت

، ژنرال فرنثیسكو دو مونكادا و اسب او، ھمچنین كنت اقامت در آنورس، بارون فیلیپ لوروا، سگي باوفا
را تا اندازھاي از فراموش شدن نجات ) شبیھفالستاف(، وژان دو مونفور )شبیھ سوینبورن(رودوكاناكیس 

، كھ بھ )شاھزاده زیباي پاالتینا(این نكتھ در مورد زیباترین اثر ون دایك، یعني تصویر روپرت جوان . داد
لستان جنگید، نیز صدق میكند، ھمچنین تك چھره ماریا لویزا دو تاسیس، كھ در میان خاطر چارلز در انگ

تصویر سیاھقلمي كھ ون دایك . لباسھاي پف كرده اطلسي سیاه و ابریشمي سفید خود ناپدید شده، فریبندھاند
ینیم كھ مردي در اینجا بروگل را میب. كشیده نیز مانند سایر آثار او زیباست) دوزخي(از پیر بروگل كھین 

ھنگامي كھ چارلز اول . سالخورده است، ولي مانند سایر افراد خاندان شگفتانگیز خود نیرویي بیپایان دارد
از ون دایك دعوت كرد كھ بخت خود را دوباره در انگلستان بیازماید، وي تعدادي از این تابلوھا را با خود 

د، و از این رو حدس زد كھ این فالندري خوش اندام چارلز، بر خالف پدر خود، ھنر شناس بو. بھ آنجا برد
ون دایك بھ انگلستان . ممكن است براي او كاري را انجام دھد كھ والسكوئز براي فیلیپ چھارم انجام میداد

در این . رفت و تصویر پادشاه، ملكھ ھانریتا ماریا، و فرزندان آنان را براي آیندگان بھ یادگار گذاشت
از پنچ تابلویي كھ وي از پادشاه كشید، . دایك بھ طرزي محو ناشدني بھ چشم میخوردتصویرھا ظرافت ون 

در اینجا آن پادشاه بیكفایت را میببینیم كھ جامھ . یكي از ھمھ مشھورتر و در موزه لوور مضبوط است
سواري بر تن كرده، یك دست خود را بر كمر نھاده است، و شمشیري بلند، كالھي حاكي از غرور، و 

. اما اسبش را كھ در میان دو شكار با بیصبري انتظار میكشد بیشتر میپسندیم. یشي بھ سبك ون دایك داردر
در . در درسدن و تورن تصویرھاي مشابھ آن را، كھ ون دایك از كودكان چارلز كشیده است، میتوان دید

عالقھ او . كرد انساندوست بودچارلز بیش از آنچھ ادعا می. این تابلوھا آن كودكان ھنوز بیزبان و معصومند
ھاي  بھ ون دایك نشان میداد كھ وي میتواند داراي احساسات صمیمانھ باشد، زیرا بھ او لقب داد، خانھ

لیره در حق او مقرر كرد، براي ھر  ٢٠٠گرانقیمتي در لندن و اطراف آن بھ او بخشید، ساالنھ مبلغ 
  . در بار گرامي داشتتابلویي اجرت بیشتري بھ او داد، و مقدمش را در 

آن ھنرمند خوشبخت نیز مطابق با عایدات خود زندگي میكرد، بھ پوشیدن لباسھاي زیبا عالقھ نشان میداد، 
ھاي خود را با موسیقي  ھاي بسیار بود، و خانھ كالسكھاي چھار اسبھ داشت، داراي اسبان اصیل و معشوقھ

یگران میسپرد، بدین معني كھ كشیدن تصویر لباسھا را اما كارھا را بھتر از روبنس بھ د. و ھنر پر میكرد
بھ دستیاران خود واگذار میكرد، از روي طرحي كھ ظرف یك ساعت در یك جلسھ كشیده بود تصویري 

ھا تابلو تھیھ  میساخت، و ضمن آنكھ خورشید از پشت ابر نمایان یا در آن پنھان میشد، از روي منظره
از خست پارلمان در عذاب بود، از آن ھنرمند معروف پرسید كھ آیا میگویند روزي چارلز، كھ . میكرد

وقتي كھ انسان براي دوستان !بلي، اعلیحضرتا:((معني بیپولي را درك كرده است ون دایك در پاسخ گفت
ھاي خود كیسھاي گشوده دارد، پس از مدت كوتاھي بھ تھ صندوق  خود سفرھاي گسترده و براي معشوقھ

نیمي از اشراف . ون دایك اگر گاھگاھي مقروض شد، بھ سبب نداشتن حامي نبود.)) پول خود میرسد
انگلستان پشت سرھم منتظر بودند كھ او تصویرشان را بكشد، مانند جیمز استوارت لنكس، كھ مثل سگش 

و تامس و نتورث، ارل آوستر فرد كھ ; لرد داربي و خانوادھاش; رابرت ریچ، ارل آو واریك; زیبا بود
گذشتھ از . شاعران نیز، مانند كرو، كیلیگریو، و ساكلینگ بینصیب نماندند. را بھ مبارزه میطلبدتقدیر 

اینھا، تصویر پار سالخورده را میتوان دید كھ ادعا میكرد صدوپنجاه سال دارد، و این طور ھم بھ نظر 
وقاري ھستند كھ در  ون دایك در انگلستان سیصد تابلو ساخت كھ تقریبا ھمھ آنھا داراي لطف و. میرسید

  . چھره لردھا میدید، ولو آنكھ این دو صفت در صاحبان این تصویرھا وجود نداشتند
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پادشاه عقیده . مارگارت لمون، معشوقھ خرج تراش او، براي استفاده از خدماتش با اشراف رقابت میكرد
ھاي  روثون، كھ از خانواده داشت كھ ازدواج ارزانتر خواھد بود، و بھ ون دایك كمك كرد تا با خانم ماري

این ھنرمند تصویر زیبایي از عروس خود كشید، اما تصویر مذكور با . مشھور اسكاتلند بود، ازدواج كند
در این تابلو وي . چھرھاي دوست داشتني كھ از خود كشید، و ھمھ كس آن را میشناسد، قابل مقایسھ نیست

ریشي قیچي شده است، و زنجیر طالییاش نشان میدھد  داراي مویي مجعد، چشماني نافذ، سیمایي ظریف، و
آیا ون دایك خود را بھتر از آنچھ بود كشیده است اگر چنین باشد، فایدھاي نداشتھ . كھ از شھسواران است

وي از آنجا كھ نمیخواست او را بھ . است، زیرا تندرستي او در نتیجھ افراط كاري مختل شده بوده است
یاد بیاورند، از چارلز تقاضا كرد بھ او اجازه دھد كھ بر دیوارھاي تاالر پذیرایي سبب چھرھنگاریھایش بھ 

ون دایك بھ امید دریافت سفارشي . در وایتھال مناظري تاریخي بكشد، اما چارلز با كیسھ تھي زندگي میكرد
راي آن لویي سیزدھم پوسن را ب). ١۶۴٠(براي كشیدن تصویرھایي در گراند گالري لوور بھ پاریس رفت 

كار برگزیده بود، و ھنگامي كھ پوسن از انجام دادن این سفارش دست برداشت، دیگر فرصتي براي ون 
ون دایك یازده روز پس . دایك باقي نمانده بود، زیرا بیمار شد، و براي دیدن زن آبستن خود بھ لندن شتافت

  . و دو سال بیش نداشت ، و در این وقت ھنوز چھل)١۶۴١(از آنكھ زنش دختري زایید، در گذشت 

ون دایك مكتبي تاسیس نكرد و در ھنر قاره اروپا تاثیري بھ جاي نگذاشت، اما تاثیر او در انگلستان بسیار 
  . بود

نقاشان محلي، مانند ویلیام دابسن، رابرت واكر، و سمیوئل كوپر، كوشیدند كھ از سبك تملق آمیز و پرسود 
گینز بره تعداد زیادي تابلو كشیدند، میراث ون دایك بود كھ آن مكتب و  او تقلید كنند، و ھنگامي كھ رنلدز و

وي بھ سبب عجلھ نمیتوانست در . چھره نگاریھاي ون دایك عمیق نبودند. آن انگیزه را بھ وجود آورد
كولیرھایي كھ پیرامون چارلز اول . اعماق روحھا رسوخ كند، و گاھي از حد چھرھنگاري فراتر نمیرفت

داشتن آداب مھذب مشھور بودند، اما احتمال اینكھ ھمھ آنان بھ شاعران شباھت داشتھاند كم است، بودند بھ 
و مقداري از شرحھاي اغراق آمیزي كھ درباره طرفداري دلیرانھ آنان از پادشاه وجود دارد ممكن است بر 

ت روبنس، یا عمق منصفانھ نیست كھ از چنین جوان ظریف و خوشبختي ھمان زیس. اثر قلم ون دایك باشد
رامبران را انتظار داشتھ باشیم، اما ھمچنان این تصویرھاي جنووایي، فالندري، و انگلیسي را در میراث 

  اقتصاد ھلند  -Vخود بھ منزلھ اشیاي 

میان آن لردھاي عطرزده انگلیسي و شھرنشینان تنومند و پر طاقت ھارلم، الھھ، و آمستردام چھ تفاوتي 
; ھ منزلھ دنیاي بیمانندي است در پشت سدھا، و بیشتر جھاني از آب است تا از خشكيھلند ب! وجود دارد

زندگي در آنجا، بھ جاي آنكھ صرف سلحشوري و كارھاي درباري شود، مصروف كشتیراني و امور 
در تاریخ اقتصادي بھندرت موضوعي را میتوان یافت كھ از ارتقاي ھلندیھا . تھور آمیز بازرگاني میگردد

ھمچنین در تاریخ فرھنگي موضوعي وجود ندارد كھ تا این اندازه تسلي بخش باشد . انگیزتر باشد شگفت
  . كھ این ثروت ظرف مدت كوتاھي مصروف ھنر شود

در حدود سھ میلیون نفر جمعیت داشتند، كھ فقط نیمي از این عده بھ  ١۶٠٠ایاالت متحده ھلند در سال 
نیمي از آنھا در شھرھا میزیستند، و قسمت اعظم زمینھا در دست  ١۶٢٣تا سال . كشاورزي مشغول بودند

ر بودند كھ بدان مالكان شھرنشیني بود كھ منافع تجاري را مصروف امور كشاورزي میكردند و امیدوا
  . وسیلھ آن منافع را مشروع سازند

سدھایي : ھلندیھا، در نتیجھ فعالیت و مھارت خویش، حتي در كشاورزي از سایر اروپاییان پیش افتادند
ھایي تعبیھ میكردند كھ باعث رونق  میساختند كھ قسمتھایي از اراضي را از دریا پس میگرفتند، ترعھ

در گلكاري حداكثر استفاده را میبردند، و اراضي وسیعي را صرف پرورش كشتزارھا و تجارت میشدند، 
گذشتھ از اینھا، مھندسان ھلندي در . دام میكردند، بھ طوري كھ گلكاري متمم دامپروري بھ شمار میآمد

ھنوز . اواخر قرن شانزدھم آسیاي بادي را تكمیل كردند، ھمچنانكھ نقاشان ھلندي آن را وارد ھنر ساختند
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از صنایع دستي بودند، اما در استخراج معادن و استعمال فلزات، پارچھ بافي، تصفیھ شكر، آبجو  نیمي
كشتي ماھیگیري  ١۵٠٠ھر سال . سازي، صنعت ھلند بھ حد وسیعتر، پرسودتر، ولي پرزحمتتري رسید

. تكشتي سازي صنعت عمدھاي بھ شمار میرف. دو دكلي از بندرھاي ھلند عازم صید شاھماھي میشدند
شانزده ھزار فروند كشتي، كھ ھر فروند تقریبا پنجاه ) ١۶٠٩١۶٢١(ھلندیھا ضمن متاركھ جنگ با اسپانیا 

و ھفت تن ظرفیت، و مجموعا صد و شصت ھزار جاشو داشت، بھ خارج فرستادند، و این خود بھ مراتب 
  . رستاده بودندبیش از كشتیھایي بود كھ انگلستان و اسپانیا و فرانسھ روي ھم رفتھ بھ خارج ف

ناخدایان ھلندي، كھ مشتاق یافتن بازارھاي تجاري و مواد خام بودند، در دریاھایي كھ ھنوز نقشھ آنھا در 
، بازرگانان ھلندي در آرخانگلسك مستقر شدند، با ١۵٨۴در سال . دست نبود بھ دریانوردي میپرداختند

ف كنند، و بدان وسیلھ بھ چین را كش)) گذرگاه شمال شرق((وجود یخ قطب شمال، بیھوده كوشیدند كھ 
ھاي جدید مجمع الجزایر سپیتزبرگ،  در نقشھ. جایزھاي بھ مبلغ ھلند پیشنھاد كرد بود، بھ دست آورند

ھاي زمستان جان  نامھاي ھلندي ما را بھ یاد مسافرتھایي میاندازند كھ در آنھا ویلم بارنتس در یكي از ماه
ھاي  ھلندیھاي متھور در رودخانھ ١۵٩٣در سال ). ١۶٩٧(خود را روي یخھاي نووایا زملیا از دست داد 

  . ساحل طالي گینھ در آفریقا كشتي راندند، با بومیان دوستي ریختند، و روابط تجاري برقرار كردند

بازرگانان ھلندي محصوالت شرقي را در باراندازھاي لیسبون میخریدند تا آنھا را در شمال  ١۵٨١تا سال 
سال فیلیپ دوم، پس از تصرف پرتغال، تجارت با ھلندیھا را ممنوع كرد، و آنان  اما در آن. اروپا بفروشند

كلیمیاني كھ از اسپانیا و پرتغال گریختھ . نیز تصمیم گرفتند كھ خود بھ ھندوستان و خاور دور سفر كنند
ندیھا از بودند، یا اخالف آنان، اطالعات فراواني درباره مراكز تجاري پرتغالیھا در مشرق داشتند، و ھل

، بازرگانان ھلندي، حتي ضمن جنگ با اسپانیا، از تنگھ جبل ١۵٩٠در سال . این اطالعات استفاده كردند
طارق گذشتند، پس از مدت كوتاھي با ایتالیاییھا و سپس با عربھا بھ دادوستد پرداختند، و اختالفات مذھبي 

ي با سلطان بستند، كاالھاي خود را بھ تركان آنگاه بھ قسطنطنیھ راه یافتند، عھدنامھا. را نادیده گرفتند
در سال . عثماني و بھ ایرانیان، كھ دشمن این ملت بودند، فروختند، و از آنجا بھ ھندوستان رو نھادند

كورنلیس دھوتمن، در راس قوایي از دماغھ امید نیك و ماداگاسكار گذشت و بھ جزایر ھند شرقي  ١۵٩۵
كمپاني ھند شرقي با سرمایھ  ١۶٠١در . تي بھ ھند رفتند و بازگشتند، شصت و پنج كش١۶٠٢تا سال . رفت

و این مبلغ چھل و چھار بار بیش از سرمایھ كمپاني ھند شرقي انگلیسي ; فلورن تشكیل یافت ۶,۶٠٠,٠٠٠
با  ١۶١٣با ژاپن، و در سال  ١۶١٠بازرگانان ھلندي در سال . بود كھ سھ سال پیش از آن تشكیل شده بود

. بر فرمز مسلط شدند ١۶٢٣بر جزایر ادویھ در سال  ١۶١۵در سال ; ط تجاري برقرار كردندسیام رواب
ھا تشكیل دھند و آن را از جاكارتا، كھ باتاویا  در یك نسل توانستند امپراطوري بزرگي مركب از جزیره

  . میخواندند و پایتخت جاوه بود، اداره میكردند

فلفل را از . ست و دو در صد نفع بھ سھامداران میپرداختشركت در آن عھد بھ طور متوسط ساالنھ بی
  . جزایر ادویھ حمل میكرد و در اروپا، بھ مبلغي كھ ده برابر خرید آن از بومیان بود، میفروخت

ھلندیھا، كھ جھان را بھ منزلھ یكي از ایاالت خود میدانستند، كشتیھایي براي یافتن راھي بھ چین از گذرگاه 
ناخدایي انگلیسي بھ نام ھنري ھودسن را براي كشف  ١۶٠٩در سال . اشتندشمال غرب اعزام د

دوازده سال بعد، كمپاني ھند غربي ھلندي را . رودخانھاي كھ بعدھا بھ اسم او نامیده شد استخدام كردند
مستعمره ھلند جدید، شامل ایاالت كنوني كونكتیكت، نیویورك، نیوجرزي،  ١۶٢۶در . تشكیل دادند

را برابر اشیاي كم بھایي بھ مبلغ ) مانھاتن(آمستردام جدید ١۶٢۶در . ، و دالور، را تشكیل دادندپنسیلوانیا
ھنگامي كھ این سرزمینھا را بھ سرعت پاك میكردند و توسعھ میدادند، . دالر از سرخپوستان خریدند ٢۴

ملكات دیگر ھلند در مست). ١۶۶۴(متصرفات آنان در شمال امریكا، بر اثر جنگ، بھ دست انگلیسیھا افتاد
تنھا سورینام تحت عنوان گویان در دست . امریكاي جنوبي بھ تصرف اسپانیاییھا و پرتغالیھا در آمدند

  . ھلندیھا باقي ماند
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امپراطوري ھلند، با وجود این زیانھا، در تجارت ھلندیھا در اروپا سھیم بود و بھ بازرگانان آن كشور 
در طي نیمھ اول . ھاي مجلل و توجھ بھ ھنر را بھ آن ارزاني داشت ھپایھاي مالي جھت قدرت سیاسي، خان

قرن ھفدھم، رھبري تجاري اروپا با ایاالت متحده ھلند، و عایدي سرانھ اھالي آنھا بیش از عایدي سرانھ 
سر والتر رالي از برتري ھلندیھا بر انگلیسیھا از لحاظ فعالیت تجاري و آسایش بھ . اتباع سایر كشورھا بود

عقیده داشت كھ ھمھ اھالي ھلند در رفاه زندگي میكنند، اما ) ١۶١٨(یكي از سفیران ونیز . وحشت افتاد
در ھلند . شاید از وضع طبقات پایین، كھ رامبران از فقر و فاقھ آنان بھ خوبي آگاھي داشت، زیاد مطلع نبود

پست بھ نیروي زمیني و دریایي بعضي از آنان با فروش كاالھاي ; اشخاص میلیونر بھ وفور یافت میشدند
بیشتر . و چنین افرادي در كمال جدیت میكوشیدند كھ از استقرار صلح جلوگیري كنند. ھلند ثروتھا اندوختند

ثروت ھلند از ایالت ھوالند بھ دست میآمد كھ تجارت آن از راه دریا بھ مراتب با رونقتر از سایر ایاالت 
روتردام، الھھ، ھارلم، و اوترشت داراي طبقھاي شھرنشین و مرفھ  در ھوالند چند شھر مانند. شمالي بود

افزایش جمعیت آن بھ خوبي این موضوع . بودند، ولي ھیچ یك از آنھا نمیتوانستند با آمستردام رقابت كنند
بازرگانان و . ١۶٢٠، و سیصد ھزار نفر در سال ١۵٩٠ھفتاد و پنج ھزار نفر در سال : را میرساند

پس از سال . نكداران از آنورس، كھ بر اثر جنگ ویران شده بود، بھ آنجا شتافتھ بودندپیشھوران و با
، كلیمیھاي آنورس فعالیت مالي، تجارت، و صنعت جواھرسازي خود را در آمستردام ادامھ دادند ١۵٧۶

ا تا حد فرمانروایان تجارت پیشھ آن شھر آزادي مذھبي ر. الماس تراشان آمستردام ھنوز در جھان پیشقدمند
در این . زیادي برقرار كردند، زیرا تنھا بدین وسیلھ بود كھ تجارت با پیروان مذاھب مختلف تشویق میشد

پول . تاسیس یافت، مھمترین سازمان مالي در اروپا بھ شمار میآمد ١۶٠٩عصر، بانك آمستردام، كھ در 
  . ھلندي ھمھ جا مطلوب و مورد اطمینان بود

VI  - ھلند زندگي و ادبیات در  

رقباي ھلندیھا آنان را بھ داشتن روحیھ بازاري ناشایست، عالقھ شدید بھ پول در آوردن و رفتار خشني كھ 
تاریخنویسان ھلندي این اظھارات را با . گاھگاه مربوط بھ اشتغال آنان بھ امور اقتصادي بود متھم میكردند

بود بازاري  اللھكیزگي، موسیقي، ھنر، و میتوانیم آن فرھنگي را كھ شیفتھ پا. خوشرویي تصدیق كردھاند
بنامیم زیرا در ھر دھكدھاي دبستاني بر پا كرد، بیسوادي را از میان برداشت، محیطي معنوي و پر از 

، بیان، و مطبوعات را مجاز دانست، بھ طوري كھ ھلند مباحثھ و عقیده بھ وجود آورد، و آنھمھ آزادي فكر
در جھان كشوري یافت : ((دكارت میگفت. بھ صورت پناھگاه بین المللي روحھاي عاصي و سركش در آمد

نمیشود كھ آزادي آن كاملتر، امنیت آن بیشتر، جنایات آن كمتر، و سادگي آداب كھن در آنجا بیش از اینجا 
  : انسوي دیگري چنین نوشتفر ١۶۶٠در سال .)) باشد

بھ محض آنكھ . ... در جھان امروز كشوري نمیتوان یافت كھ بھ اندازه ھلند از آزادي برخوردار باشد
ھركس میتواند ھر زمان كھ . فرمانروایي بردگان خود را بھ این كشور میآورد، ھمھ آنان آزاد میشوند

ھا روز و شب، حتي براي  راه. است با خود بر داردبخواھد از آنجا بیرون برود و ھر اندازه پول كھ مایل 
ھیچ . ھیچ اربابي حق ندارد مستخدمي را بر خالف میل او نگاه دارد. كسي كھ تنھا سفر میكند، امن است

ھر كس آزاد است كھ ھر چھ دلش میخواھد بگوید، ولو علیھ . كس بھ سبب مذھب خود در زحمت نمیافتد
  . قضات باشد

از مشخصات مردان، . ھا منعكس میشد م و ترتیب بود، و روشني فكر در پاكیزگي خانھاساس این آزادي نظ
در ھر دو جنس . شجاعت، كوشش، و سر سختي، و از مشخصات زنان، تسلط بر منزل و خانھداري بود

بسیاري از ھلندیھا پس از تحصیل ثروت مناسبي، دست از . مالیمت طبع و مطایبھ گویي بیپرده دیده میشد
لودوویكو . موسیقي، و سعادت خانوادگي میكردند گلف،میكشیدند و خود را وقف سیاست، ادب، بازي كار 

از آزادي زنانشان بینھایت محتاطند، و در نتیجھ . ھلندیھا از زنا تنفر دارند: ((گویتچار دیني نوشتھ است
میتوانند بھ دیدن دوستان بروند و حتي سفر كنند، بیآنكھ شایعھ بدي درباره آنان بھ ; بسیار بر خوردارند

زنان فرھیختھ بسیاري .)) ھمچنین خانھداران خوبي ھستند و خانھ خود را دوست میدارند. ... وجود آید
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را میخواند و بھ ھفت زبان تكلم میكرد و  ، كھ یازده زبان)مینرواھلند(یافت میشدند، مانند ماریا شورمان
اشعار ماریا تسلشاده . مینوشت، در نقاشي و مجسمھسازي دست داشت، و در ریاضیات و فلسفھ ماھر بود

این زن كتاب رھایي اورشلیم اثر تاسو را آن چنان ترجمھ كرد كھ مورد تمجید . بھ اندازه خود او زیبا بودند
نقاشي و مجسمھسازي و سیاه قلم كار میكرد، و چنان بھخوبي چنگ  ھمچنین در. جھانیان قرار گرفت

مینواخت و آواز میخواند كھ چند تن از اشراف، از جملھ كنستانتین ھویگنس، یوست فان دن فوندل، و 
گربراندبردرو، بھ او پیشنھاد ازدواج كردند، ولي او ھمسر ناخدایي شد و بھ خانھداري و بچھ داري 

  . پرداخت
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عشق بھ موسیقي حتي بیش از عالقھ بھ . مردم ھلند ھنوز ھوش و فضایل و نجابت او را از یاد نبردھاند
یان پیترسون سویلینگ، اھل آمستردام، كھ بزرگترین ارگنواز ھلند بود، این فن را بھ . ھنر عمومیت داشت

با وجود این برتري، تا . آموخت ھاینریش شایدمان، و او بھ یوھان آدم راینكن، و او بھ یوھان سباستیان باخ
ھاي فراوان، عالقھ بھ انواع قمار ، و حتي  اندازھاي فساد امور تجاري، میگساري بسیار و روسپیخانھ
پیازھاي آن را . ھارلم مركز پرورش اللھ بود. سفتھبازي در مورد قیمتھاي آینده اللھ در ھلند وجود داشت

در پاریس نیز گل بھ صورت مد و . آلمان بھ ھلند برده بودند در اواخر قرن پانزدھم از ایتالیا و جنوب
یكي از دوستداران گل حاضر نشد در قبال ده پیاز اللھ مبلغ  ١۶٢٣در سال . تشخصي در آمده بود

تقریبا ھمھ مردم ھلند شروع بھ سفتھ بازي  ١۶٣۶در سال . دریافت دارد) سي ھزار دالر(فرانك  ٠٠٠،١٢
ورسھاي مخصوصي وجود داشتند كھ انسان میتوانست در آنھا محصوالت اللھ را ب. در تجارت اللھ كردند
در آن سال، بر اثر ). ١۶٣٧(ھا نیز داراي بحران مالي مخصوص بھ خود بودند  اللھ. قبال بخرد یا بفروشد

 فلورن بھ دست آمد ھر كھ میخواھد، ٠٠٠,٩٠حراج صدوبیست پیاز اللھ بھ نفع یك پرورشگاه یتیمان، مبلغ 
. باور كند

پناھندگان فالندري، فرانسوي، پرتغالي، اسپانیایي و بازرگانان خارجي از نیمي از كشورھاي جھان انواع 
ھاي لیدن، فرانكر،  دانشگاه. اقسام روشھاي غیر بومي و محرك را وارد این محیط مساعد كردند

دعوت كردند و خود نیز ھاردرویك، اوترشت، و گرونینگن از دانشمنداني كھ شھرت جھاني داشتند 
یوستوس لیپسیوس، ژوزف سكالیژر، دانیل ھاینسیوس، ووسیوس ھمگي در نیمھ، . دانشمنداني پروردند

لیدن بھ عنوان  ١۶۴٠در سال . در آنجا تدریس میكردند) ١۵٧۵١۶٢۵(اول قرن فعالیت دانشگاه لیدن 
ت متحده ھلند درجھ سواد احتماال در میان جمعیت ایاال. مشھورترین مركز علمي اروپا شناختھ شده بود

مجلھ ھفتگي نیوز . مطبوعات ھلندي نخستین مطبوعات آزاد بھ شمار میرفتند. بیش از سایر نقاط جھان بود
چاپ لیدن وگازت آمستردام در سراسر اروپا خواننده داشتند، زیرا ھمگي میدانستند كھ مطالب آنھا در 

. وعات در سایر نقاط در این زمان تحت نظارت دولت بودندكمال آزادي چاپ میشوند، در صورتي كھ مطب
ھنگامي كھ یكي از پادشاھان فرانسھ تقاضا كرد كھ جلو یكي از ناشران ھلندي را بگیرند، با كمال تعجب 

 . دریافت كھ این عمل امكان پذیر نیست

منسوخ میشد، یا بھ ھلندي كھ  تعداد ادیبان ھلند بسیار بود، ولي بدبختي آنان در این بود كھ یا بھ التیني كھ
ھلندیھا نمیتوانستند زبانشان را مانند نیروي . باعث محدود شدن خوانندگان آثارشان میگشت، چیز مینوشتند

درك كور نھرت و ھندریك شپیگل زبان بومي با روح . دریایي خود بھ صورت عاملي مشترك درآورند
كورنھرت، . كھ آن را از مضافات ناسازگار برھانند خود را بھ صورت محملي ادبي در آوردند، و كوشیدند

كھ خود ھنرمند، نویسنده، سیاستمدار، و فیلسوف بود، نخستین و مھمترین شخصیت در شكفتگي آن 
بھ عنوان منشي  ١۵۶۶وي در سال . فرھنگي بھ شمار میرفت كھ باعث احترام شورش سیاسي ھلند شد

نژ نوشت، در الھھ بھ زندان افتاد، بھ كلو گریخت، معاش خود شھر ھارلم بیانیھاي براي ویلیام دوك اورا
در . را با گراوورسازي بھ دست آورد، اودیسھ و عھد جدید و آثار بوكاتچو و سیسرون را ترجمھ كرد

بازگشت بھ ھلند در راه آزادي مذھب رنج بسیار برد، و چون دریافت كھ مذھب در نتیجھ مباحثات خونین 
) ھفدھم(ه است، چشم از آن پوشید، و بدین ترتیب مظھر تاریخ فرھنگي قرن بعد بھ صورت ناقصي درآمد

كورنھرت بھ این نتیجھ رسید كھ نمیتواند خدا را بشناسد، و اعتراف كرد كھ بشر ھرگز قادر بھ درك . شد
وي در كتاب عمده خود تحت عنوان ھنر خوب زیستن پیشنھاد كرد كھ آییني بدون . حقیقت نخواھد بود

كورنھرت اتفاقا بر اثر غفلت دشمنان بھ مرگ . یات، و نظامي اخالقي فارغ از عقاید مذھبي برقرار شودالھ
  ). ١۵٩٠(طبیعي در گذشت

رومر فیشر از بازرگانان . از مشخصات ھلند آنكھ پیشھوران غالبا ادبیات را با امور مادي خود میآمیختند
ا را گرامي داشت، خانھ خود را بھ صورت سالني نظیر توانگر آمستردام بھ ھنرمندان جوان كمك كرد، آنھ

پیتر . سالنھاي فرانسھ درآورد، و شخصا اشعاري سرود كھ او را بھ عنوان مارتیالیس ھلندي مشھور ساخت
ھوفت قصر خود را در مویدن در كنار دریاچھ زوئیدرزه بھ صورت پناھگاھي براي دوستداران رنسانس 

خود او در . ن شاعران، دانشمندان، پزشكان، دیپلماتھا، و ژنرالھا را پذیرفتھلند درآورد، و در محفل موید
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بیست سال آخر عمر تاریخ ھلند را بھ رشتھ تحریر درآورد، و سرگذشت شورش ھلند را با نثري چنان 
  . محكم و زیبا نوشت كھ ھلندیھا او را بھ عنوان تاسیت خود دانستند

یكي از آنان بھ . كھ زبان بومي خود را بھ ذروه ادبي آن رسانیدنددر میان صد شاعر ھلندي سھ تن بودند 
نام یاكوب كاتس، كھ مدت بیست سال از ھوالند مستمري دریافت میداشت، امثال و حكم مشھور را بھ 

مدت چندین قرن در )) باباكاتس((آثار . ھاي بامزه توام بودند صورت اشعاري مردمپسند درآورد كھ با قصھ
یوست فان دن فوندل بر مصایب و دشمنان خود فایق شد، و در ادب ھلند . اسوادي یافت میشدندھر خانواده ب

پدرش، كھ بھ كالھدوزي اشتغال داشت، بھ سبب عقاید مخالف غسل تعمید، از . بھ مقامي ارجمند رسید
ام اقامت خانواده او در آمسترد ١۵٩٧در سال . آنورس تبعید شد، و یوست در كولوني دیده بھ جھان گشود

. گزید، و در آنجا پدر، كھ در بسیاري از كارھا راه افراط میپیمود، سرانجام دكان جوراب فروشي باز كرد
یوست آن پیشھ را از او بھ ارث برد، اما اداره دكان را بھ زن و فرزند خود سپرد، و با آموختن التیني، 

ھاي او علیھ مسئلھ  ھجو نامھ. سمي پرداختیوناني، ایتالیایي، فرانسوي، و آلماني بھ جبران تحصیالت ر
وي تحت تاثیر مراسم جالب مذھب كاتولیك قرار گرفت، و . ھاي پروتستان بودند تقدیر و مباحثات فرقھ

و زن ) ١۶٣۴(پس از آنكھ شوھر این زن درگذشت . شیفتھ ماریا تسلشاده شد كھ ھم كاتولیك و ھم زیبا بود
  . با یكدیگر صمیمانھ دوست شدند ، ھر دو شاعر)١۶٣۵(فوندل نیز مرد 

وي ھمچنان از دشمني مذھبي، نیرنگبازي اقتصادي، و . او را در زمره كاتولیكھا پذیرفتند ١۶۴٠در سال 
در سال . فساد سیاسي انتقاد كرد، و با تمجید شجاعت و عزت ھلند مورد توجھ شدید ھلندیھا قرار گرفت

پسرش بھ ھند شرقي گریخت، . ه فرزندش، ورشكست شددكان جوراب فروشي او، بر اثر سو ادار ١۶۵٧
و شاعر براي ارضاي طلبكاران دارایي محقر خود را فروخت، و مدت ده سال با منشیگري در یك بنگاه 

سرانجام دولت او را بازنشستھ كرد، و او از نود و دو سال عمر خویش سیزده . رھني امرار معاش كرد
  . سال آخر را در آرامش گذرانید

این زمان جالبترین فرد در ادب ھلند كنستانتین ھویگنس بود كھ مانند مردان دوره رنسانس ایتالیا در  در
پدرش كریستیان ھویگنس منشي شوراي دولتي در الھھ بود و فرزندش نیز، . بسیاري از ھنرھا تبحر داشت

ر میان این دو، كنستانتین د. بھ نام كریستیان ھویگنس، بعدھا بزرگترین دانشمند اروپا در عھد نیوتن شد
 ١۵٩۶وي در الھھ در سال . استعداد قابل مالحظھاي را كھ در آن خانواده وجود داشت بھ خوبي حفظ كرد

. تولد یافت و تحصیالت عمیق خود را در این شھر و در لیدن، آكسفرد، و كیمبریج بھ پایان رسانید
رماني بر رقیبان فایق آمد، و موسیقیدان و ھنرمند كنستانتین بھ التیني و ھلندي شعر گفت، در ورزشھاي قھ

در بیست و دو سالگي ھمراه ھیئتي دیپلماتیك بھ انگلستان رفت، در برابر جیمز اول عود . برجستھاي شد
در بیست و سھ سالگي بھ . نواخت، و شیفتھ جان دان شد و اشعار او را بعدھا بھ زبان ھلندي ترجمھ كرد

رفت، و در مراجعت با صعود از بلندترین میلھ روي كلیساي ستراسبورگ ماموریتي سیاسي بھ ونیز 
و در سال ; بھ ترتیب منشي چند ستاد ھاودر شد ١۶٢۵در سال . نزدیك بود جان خود را از دست بدھد

در این ضمن چندین جلد شعر انتشار داد كھ در زیبایي . بھ عضویت ھیئت مشاوران دولتي درآمد ١۶٣٠
بھ منزلھ پایان درخشانترین دوره ) ١۶٨٧(مرگ او در نود سالگي ; سات ممتاز بودندسبك و لطافت احسا

  . تاریخي ھلند محسوب میشود

VII - ھنر ھلند  

پروتستانھاي ھلندي احساس میكردند كھ معماري و تزیینات قرون وسطایي كلیسا وسایل تلقین ھستند و بھ 
و بھ این نتیجھ رسیدند كھ خدا را با ; جود آمدھاندمنظور جاویدان ساختن افسانھ و جلوگیري از فكر بھ و

از این رو، . دعا و موعظھ و نھ با ھنر بپرستند، و در مراسم مذھبي خود فقط آواز را باقي گذاشتند
حتي كاتولیكھا كلیساي قابل تذكاري در . مھندسان در ساختن كلیساھا تنھا بھ سادگي محض توجھ كردند
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در قرن شانزدھم بازرگانان ماوراي بحار نقشھ گنبدھاي پیازي شكل . گذاشتندایاالت متحده ھلند بر جاي ن
  . را احتماال از سوریھ و مصر با خود آوردند

بر معماري . ھاي باروك ھنر اروپاي مركزي شد این سبك از ھلند و روسیھ بھ آلمان سرایت كرد و از جنبھ
ھمھ چیز ساختمانھاي ستبري میساختند كھ تقریبا  آنان قبل از. ھلند پیشھوران تسلط داشتند، نھ روحانیان

  . ھمگي مشابھ بودند و باعث حسادت نمیشدند، و مانند قصرھاي فلورانس تولید رعب و وحشت نمیكردند

در ساختمانھاي غیر مذھبي آنان زینت و تفاخر بیشتري . تجمل و ھنر ھمھ در داخل بود و در باغھاي گل
  . وجود داشت

تمان عمارت شھرداري لیدن سبكھاي فرانسوي، آلماني، و رنسانس را بھ صورت لیون د كاي در ساخ
عمارت صنف قصابان در ھارلم، كھ توسط این شخص ساختھ شده است، . متناسب و جالبي بھ كار برد

عمارت شھرداري در الھھ نشان میدھد كھ . مانند كلیساھاي گوتیك، مغرورانھ سر بھ آسمان افراشتھ است
  . در ھلند كامال بومي شده استسبك كالسیك 

در این عصر، میكالنژ ھلند در معماري و مجسمھسازي ھندریك دكایزر بود كھ در بیست و نھ سالگي 
وي در آنجا طرح وستر كرك، ساختمان بورس، و عمارات ھند شرقي ). ١۵۴٩(مھندس شھر آمستردام شد 

ت شھرداري و بنایي بھ یادبود ویلیام اول برپا در دلفت عمار. را بھ سبك رنسانس ایتالیایي و ھلندي كشید
این . در روتردام شاھكار خود یعني مجسمھ باشكوه اراسموس را از مفرغ ساخت ١۶٢٧كرد، و در سال 

تعدادي از . ھاي ناشي از جنگ جھاني دوم مدت چند سال سالم و آرام نشست مجسمھ در میان خرابھ
  . ن دوره در آن فاجعھ از میان رفتندزیباترین ساختمانھاي ھلند و متعلق بھ ای

در روتردام و دلفت، سفالسازي صنعتي بود كھ در . در میان ھنرھاي كوچك، كوزھگري رونقي داشت
دلفت موفق شد كھ اشیاي بدل چیني خود را در ھر خانھاي . نتیجھ خوش سلیقگي بھ صورت ھنر درآمد

  . معمول سازد

غاز روابط تجاري ھلند با مشرق، كوزه گران دلفت شروع بھ ، مدت كوتاھي پس از آ١۶١٠در حدود سال 
  . تقلید از آالت چیني كردند و نوعي چیني آبي بھ نام چیني ھلندي ساختند

در ھیچ دورھاي از تاریخ، حتي در دوره رنسانس ایتالیا، ھنري تا این . تنھا ھنر عمده در ھلند نقاشي بود
پانزده ھزار تابلو  ١۵٨٠١٧٠٠تالوگ ھنري مربوط بھ سالھاي اندازه قبول عام نیافتھ است، زیرا در كا

سبك ایتالیایي بر ھنر فالندري غلبھ داشت، اما در ایاالت شمالي مقاومت موفقیت . ھلندي ذكر شده است
انفجاري ((آمیز مردم در برابر قدرت اسپانیا روحیھ و غروري ملي بھ وجود آورد كھ براي تولید 

از آنجا كھ روحانیان و اشراف دیگر . روت ناشي از تجارت ماوراي بحار بودفقط نیازمند ث)) فرھنگي
تقریبا كمكي بھ ھنرمندان نمیكردند، ھنر وارد مراحل تازھاي شد، یعني وقف واقعگرایي و امور خانوادگي 

 ھا، صنفھا، بخشھا، حامیان جدید عبارت بودند از بازرگانان، شھرداران، وكالي دادگستري، اتحادیھ. شد
از این رو عكسھا و تصویرھاي دستھ جمعي و تابلوھاي مربوط بھ زندگي . ھا بیمارستانھا، و حتي نوانخانھ

تقریبا ھر شھر ھلند مكتبي از ھنرمندان مخصوص بھ خود داشت كھ تحت حمایت . روزانھ بھ وجود آمدند
افراد . دلفت، و الھھ افراد محلي بودند، مانند شھرھاي ھارلم، لیدن، اوترشت، آمستردام، دوردرخت،

ھاي خود را با  سادھاي كھ اگر در سایر كشورھا بودند آثار ھنري را تنھا در كلیسا میدیدند، در اینجا خانھ
تابلوھایي كھ گاھي بھ بھایي گزاف خریداري میشدند میآراستند، چنانكھ نانوایي با خرید یك تابلو اثر فرمر 

جدایي نقاشي از امور مذھبي تقریبا بھ . لیقھ خود را نشان دادذوق و س) دالر ٧۵٠٠(فلورن  ۶٠٠بھ مبلغ 
كشیدن تصویرھاي قدیسان منسوخ شد، و جاي آنان را بازرگانان گرفتند، و خانھ و دشت : حد كمال رسید

بورژوایي كھ در برابر نقاش مینشست از او میخواست كھ بھ . واقعگرایي پیشرفت كرد. بر كلیسا فایق آمد
ھا،  ھاي شن ساحلي، آسیاھاي بادي و كلبھ ش قدري جنبھ خیالي بدھد، اما سدھا و تودهتصویر او و زن
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كشتیھاي بادي و باراندازھاي پرھمھمھ بھ طرز مطبوعي بر روي دیوارھا خاطره اشیاي واقعي و معمولي 
ھرمانان ھایي كھ یك قرن قبل ممكن بود تابلوھایي از شھیدان مقدس و ق در خانھ. را زنده نگاه میداشتند

ھا، حتي زنان روسپي  تاریخي یا خدایان مشركان دیده شود، تصویر میگساران بشاش، باده نوشان، میخانھ
در آن آب و ھواي مرطوب و با آن اندامھاي . تصویر زنان عریان از رواج افتاده بود. باعث مسرت میشد

ایي در این محیط جدید، كھ از ھنر آیین زیبادوستي و ظرافت و وقار ایتالی. ستبر، عریاني لذت نمیبخشید
  . چیزي جز نشان دادن زندگي روزانھ و مناظر عادي توقع نداشت، بیمورد بود

ملتي كھ تا آن اندازه شیفتھ و فریفتھ نقاشي بود یك جنبھ غم انگیز داشت، بدین معني كھ ھنرمندانش بیشتر 
ص مھیندوك، خاوندھا، واسقفھا بھ ھنرمندان در فالندر شخ. در فقر و فاقھ میزیستند و مورد احترام نبودند

اما در ھوالند نقاشان با یكدیگر رقابت میكردند و تابلوھاي خود را . برگزیده خویش دستمزد كافي میدادند
آثار آنان بیشتر توسط دالالني بھ دست مشتري میرسیدند كھ ; براي فروش در بازار مشترك میساختند

ھنرمندان ھلندي بھ ندرت قیمتھاي باالیي براي . گران بفروشندمیدانستند چگونھ ارزان بخرند و 
گیلدر براي تابلو پاسدار شبانھ  ١۶٠٠رامبران در اوج شھرت خود تنھا : تابلوھایشان بھ دست میآوردند

گیلدر براي منظره الھھ و مبالغي كمتر براي بقیھ آثار خود بھ  ۶٠٠دریافت داشت، و یان وان گوین فقط 
گیلدر كشید، و ایساك فان اوستاده سیزده تابلو خود را بھ مبلغ  ٢٧ن ستین سھ تابلو در قبال یا. دست آورد

بسیاري از ھنرمندان ھلندي مجبور بودند كھ براي تامین معاش خود كار دیگري پیشھ . مشابھي فروخت
داد ھنرمندان بھ تع. گوین اللھ میفروخت، ھوبما بھ مالیاتگیري مشغول بود، و ستین مسافرخانھ داشت: كنند

فھرستي از مشاھیر آنان صفحات بسیاري را پر . اندازھاي زیاد بود كھ آثارشان بازار را اشباع میكرد
  . میكند، و فھرستي از كارھاي نفیس آنان كتابي را شامل میشود

VIII -١۶۶۶- ١۵٨٠: فرانس ھالس   

گاه بخش بود اما، بھ عللي كھ معلوم پدرش در آنجا رئیس داد. اجدادش مدت دو قرن در ھارلم زیستھ بودند
دیگر خبري از او  ١۶١١تا سال . نیست، فرانس در آنورس بھ دنیا آمد و تا نوزدھسالگي بھ ھارلم نرفت

نداریم، و در این سال است كھ در بایگاني كلیسایي در ھارلم، غسل تعمید ھرمان، فرزند فرانس ھالس و 
حاكي از آن است كھ فرانس ھالس بھ ) ١۶١۶(ك دادگاه پلیس مدرك دیگر از ی. زنش آنكھ، ثبت شده است

سبب آنكھ زنش را بدون جھت كتك زده بود دستگیر شده، سخت مورد سرزنش قرار گرفتھ و بھ این شرط 
و ; ھفت ماه بعد زنش آنكھ در گذشت. آزاد شده است كھ مھربانتر باشد و از دوستان مست خود احتراز كند

نھ روز بعد این زن اولین كودك از ده بچھاي را . نس با لیزبت رنیرز ازدواج كردپنج ماه پس از آن، فرا
. فرانس تصویر قابل تمجیدي از خود و این زن براي ما بھ یادگار نھاده است. كھ براي او زایید بھ دنیا آورد

. كردزنش طي چھل و ھفت سال باقي عمر فرانس با او زیست و ھمھ تھیدستي و میگساري او را تحمل 
  . وي خصوصیت جالبي نداشت جز اینكھ نقاشي بزرگ و مردي خوش مشرب بود

ھنگامي كھ سي و شش سالھ بود بھ پیروزي بزرگي نایل آمد، زیرا تابلو میھماني افسران صنف تیراندازي 
. بود كھ باعث شھرت ھالس شد)) دولن((و این تابلو نخستین تصویر از تابلوھاي . سن یوریس را كشید

مركز داوطلباني بود كھ تمرین تیراندازي میكردند، مسابقات و انجمنھایي تشكیل میدادند، و بھ عنوان  دولن
گاھگاھي افسران چنین اصنافي بھ ھنرمندي پول میدادند كھ . سربازان غیرنظامي بخش بھ شمار میآمدند

ر تابلو متناسب با پولي تصویر دستھ جمعي آنان را بكشد، و ھر كدام از آنان اصرار میورزید كھ جایش د
بدین ترتیب این افسران را میبینیم كھ بھترین . كھ پرداختھ است و ھمچنین متناسب با درجھ آنان تعیین شود

جامھ خود را در بر كرده و در جشني گرد آمدھاند، و یكي از آنان پرچم رنگارنگ گروھان را بھ دست 
را ھر یك از این سرھا تصویري جداگانھ و مھم بھ ھالس كارمزد خود را بھ دست آورد، زی. گرفتھ است

  . شمار میآید و ھر كدام از آنھا متفاوت است و یك شرح حال و یك شاھكار شناختھ میشود
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دیگر تا یازده سال بعد از چنین سفارشي سخني نمیشنویم، اما وي در این ضمن تصویرھایي كشید كھ از 
ماھي فروش كھ در آنجا نیز سرگذشتي را از چھرھاي : مانند اشیاي ھنري گرانبھاي ھلند بھ شمار میروند،

و سواركار ; )این ھر دو تابلو در نیویورك ھستند(میخوانیم، سھ تن سرخوش، یونكر رامپ و معشوقش 
متبسم، كھ تجسم اعتماد بھ نفس است و ھمھ ثروت او در كت توردار و یقھ پرچین اوست، و تبسمي دارد 

  . زیركانھ استكھ مثل لبخند مونالیزا 

   

  

وي در این تابلو چھرھاي نیرومند و زیبا دارد و . خودنگارھاش را كشید)) ١۶٢۴((فرانس در این دوره 
فرانس با حالتي فرسوده از یك سو . از چشمانش پیداست كھ لباسھاي فاخر و جاه و جالل را خوار میشمرد

  . آرزومند كمال و از سوي دیگر تشنھ باده بود

تابلو دیگري متعلق بھ گروه دولن كشید، و آن تابلو افسران صنف سن یوریس است كھ  ١۶٢٧در سال 
ھالس مدتي بعمد از بھ كار بردن رنگھاي تند دست كشید و . مانند تصویر اول واضح و درخشان نیست

ي خاكستري، و ھا رنگھاي دیگري را، كھ استعمال آنھا دشوار بود، بھ كاربرد، مانند نیمھ تھ رنگ، سایھ
  . طرحھاي مالیمتر

وي تصویر دیگري متعلق بھ ھمان گروه تابلوھا در ھمان سال و تحت عنوان صنف تیراندازان سنت آدرین 
تیراندازان میبایستي خشنود شده باشند، زیرا ھالس . كشید كھ تھرنگھاي مالیم در آن بھ كار برده شده است

در این ھنگام ھنرمند ما رنگھاي سابق را بھ كار ). ١۶٣٣(كشدرا مامور كردند كھ دوباره تصویرشان را ب
در سال . برد و نبوغ خود را در جالب ساختن و منحصر بھ فرد نشان دادن ھر چھرھاي آشكار ساخت
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تابلو دیگري بھ ھمان نام، افسران صنف سن یوریس، كشید، اما در اینجا فرد در میان گروه گم شده  ١۶٣٩
لوھاي دولن از بھترین تصویرھاي دستھ جمعي بھ شمار میروند، و حاكي از اھمیت روي ھم رفتھ تاب. است

چھره نگاریھاي قابل ) ١۶٢۶١۶۵٠(ھالس در دوره دوم . یافتن طبقھ متوسط در تاریخ و ھنر ھلند ھستند
ھا را  تذكاري كشید، مانند میگسار سرخوش، كھ كالھش بھ اندازھاي بزرگ است كھ تعداد زیادي از پیالھ

كولي، كھ تبسم ; كسي كھ روي شن میدود، و مویي آشفتھ، جامھاي پریشان، و قیافھاي جالب دارد; میپوشاند
و تصویر تفنني ; دلقك، كھ در آمستردام است; میكند و شكمي برآمده دارد و در موزه لوور مضبوط است

تصویري عالي تحت عنوان  گذشتھ از اینھا، ھالس در كمال بلوغ. بالتازار كویمانز، كھ در واشنگتن است
ھیئت رئیسھ بیمارستان سنت الیزابت كشید كھ بھ تابلو روساي صنف پارچھ فروشان اثر رامبران بسیار 

  . رامبران این تابلو را بیست و یك سال بعد كشید. شبیھ است، و با وجود این، با آن فرق دارد

ده است، وضع او را حتي در كشوري كھ میگساریھاي بسیار فرانس اگر چھ ظاھرا بھ ھنرش زیاني نرسان
وي ھمچنان تصویرھایي میكشید كھ . بادھنوشي را بھ منزلھ ستایشي از شادي میدانست متزلزل ساخت

تصویر دكارت، با ; باعث شھرت ھر ھنرمند دیگري میشدند، مانند ھیل باب، معروف بھ جادوگر ھارلم
تصویر مرد جوان با كالھي كھ لبھ ; ك و تردید میباردابرواني كشیده، بیني عظیم، و چشماني كھ از آنھا ش

اما در این ضمن مصیبتھاي بسیاري بھ او روي . آن فرو افتاده است، كھ در سن ھشتاد سالگي كشیده است
  . آوردند

. فرزندش، پیتر، دچار اختالل مشاعر شد و بھ خرج شھرداري بھ تیمارستاني فرستاده شد ١۶٣٩در سال 
  . بزرگ خودسر او بنا بھ تقاضاي مادرش بھ كارگاھي سپرده شد دختر ١۶۴١در سال 

گولدن میخواست، از  ٢٠٠نانواي محل، كھ از او  ١۶۵۴در سال . فرانس تھیدست شده بود ١۶۵٠در سال 
ھالس، كھ مرد فرسوده و شكستھاي  ١۶۶٢در سال . دستش شكایت كرد و اثاث آن ھنرمند را توقیف نمود

دو سال بعد شوراي شھر ھارلم . بھ او صدقھ بدھند، و با این تقاضا موافقت شد شده بود، تقاضا كرد كھ
مستمري ساالنھاي برایش مقرر كرد و دستور داد كھ بیدرنگ سھ بار تورب براي گرم كردن منزلش بھ او 

  . بدھند

رئیسھ از او خواستند دو تابلو با نامھاي ھیئت  ١۶۶۴شاید ھم بھ عنوان صدقھ اضافي بود كھ در سال 
در تابلو اول پیداست كھ دست ھنرمند ھشتاد و چھار سالھ . گداخانھ و ھیئت رئیسھ زنان گداخانھ بسازد

  . میلرزیده است

اما در تابلو دوم مھارت دیرین بھ طرز شگفتانگیزي . ھا مبھم و بھ طور بدي نقاشي شدھاند بسیاري از قیافھ
وان دید كھ روحیھ مطیع قانون آنھا از چھرھشان آشكار در اینجا پنج نفر را میت: دوباره ظاھر شده است

  . است

یعني پنج پیرزن كھ در نتیجھ وظایف غیرعادي خود فرسوده شدھاند، بھ خاطر داشتن اصول پیرایشگران 
اما از خالل آن . موقر و خشن بھ نظر میآیند، و پیداست كھ شادیھا و نشاطھاي جواني را از یاد بردھاند

این تابلوھاي نھایي، . اندازھاي محبتي حجبآمیز و نوعي دلسوزي مالل آور میتوان دید سیماھاي عبوس تا
ھاي آتش ھنرمند بھ شمار میآیند، بھ انضمام تابلوھاي معروف دولن اكنون در  كھ بھ منزلھ آخرین شعلھ

 ١۶۶۴ ھالس در سال. موزه فرانس ھالس در ھارلم، كھ در محل ھمان گداخانھ بنا شده است، مضبوط است
در فقر و فاقھ درگذشت، اما نزدیك محراب كلیساي سن بافن در كمال احترام بھ خاك سپرده شد در شھري 

كھ شھرت آن متكي بر مقاومتي طوالني در برابر دشمن بود و ھمگي آن را بھ سبب كارھاي بزرگترین 
و تابلوھایش بھ مبلغي ناچیز، از این تاریخ تا دو قرن بعد نام وي تقریبا فراموش شد، . فرزندش میشناختند

اگر ھنر شناسان نام او را ذكر كردھاند بھ سبب . در حراجھا، بھ فروش میرفتند یا اصال فروختھ نمیشدند
محدودیت نوع كار او بوده است، چنانكھ ھیچ تابلو مذھبي، ھیچ موضوع افسانھاي، ھیچ نكتھ تاریخي، ھیچ 

ھمچنین از روش ظاھرا سرسري و عجوالنھ او یاد ; ستمنظره و ھیچ تصویر زن عریاني را نكشیده ا
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كردھاند، زیرا ھیچ طرح مقدماتي تھیھ نكرده، فقط بھ طرز بد و سریعي رنگھایي بھ كار برده است كھ 
امروزه تمجید و تحسین از آثار او، كھ . بیننده باید بھ كمك نظریھ و حافظھ خود جزئیات آن را تكمیل كند

شد، جبران آن فراموشي طوالني را میكند، و منتقدي جوانمرد عقیده دارد كھ ھالس شاید ھم اغراق آمیز با
جایي كھ روزگار، یعني آن قاضي قابل .)) درخشانترین چھره نگاري است كھ جھان بھ خود دیده است((

  . شیماطمینان، تا این اندازه در داوري خود تردید نشان میدھد، ما جز تمجید و تحسین نباید كاري داشتھ با

   

  

  ھیئت رئیسھ زنان : فرانس ھالس

IX -١۶۶٩- ١۶٠۶: رامبران  

پدرش گریت ھارمنس آسیابدار مرفھي بود كھ لقب فان رین را بھ نام خود . رامبران در لیدن بھ دنیا آمد
ھنرمند . بود) رین بھ ھلندي(افزود، و شاید این عمل بدان علت بود كھ خانھاش مشرف بر رودخانھ راین 

پدرش را بسیار دوست میداشت، زیرا بیش از یازده بار تصویر او را كشید، مانند تصویري از او  ما حتما
با كاله اشرافي و زنجیر، و دیگري بھ صورت صراف و سومي بھ عنوان بزرگزاده اسالو با چھرھاي 

ي تصویر او را، در حالي كھ از پیر ١۶٢٩و در سال ; نیرومند و متناسب كھ حاكي از شخصیت است
تصویر مادرش را نیز دوازده بار كشیده، و بھترین تصویر او، پیرزن، در . افسرده شده است، میبینیم

در ریكس موزئوم در آمستردام او را ; گالري وین است كھ وي را بھ صورتي خستھ و فرسوده نشان میدھد
ھ منونیتھا بدانیم، در آن اگر طبق عقیده بعضیھا او را از فرق. میبینیم كھ مشغول مطالعھ كتاب مقدس است

  . صورت بھتر میتوانیم بھ تمایل رامبران بھ كتاب عھد قدیم و بھ نزدیكي او با كلیمیان پي ببریم
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پس از . اما با چیز دیگري غیر از فكر و كلمھ میاندیشید. رامبران در چھاردھسالگي وارد دانشگاه لیدن شد
وي . داشت كھ بھ او اجازه دھد بھ آموختن ھنر بپردازد یك سال از تحصیل چشم پوشید و پدر خود را بر آن

او را بھ عنوان شاگرد نزد پیترالستمان، كھ در آن  ١۶٢٣در این كار چنان بخوبي پیش رفت كھ در سال 
الستمان از رم بھ ھوالند بازگشتھ بود و . ھنگام بھ منزلھ آپلس عصر بھ شمار میآمد، بھ آمستردام فرستادند

شاید رامبران از او آموخت كھ طراحي ; كالسیك بھ كشیدن طرح درست بسیار اھمیت میداد مانند ھنرمندان
اما آن جوان بیقرار پس از یك سال بھشتاب از آمستردام بھ لیدن بازگشت و در صدد برآمد كھ . عالي شود

وعات وي تقریبا طرح و تصویر ھر چھ را كھ میدید و حتي موض. بر اساس روش خود بھ نقاشي بپردازد
رامبران تصویر خود را میساخت و این كار را . بیمعني و خندھدار یا مناظر زننده و ننگآور را میكشید

  . بارھا با عالقھاي خاص انجام میداد، و بدین ترتیب ھنر خود را پیش میبرد

ز تعداد تصویرھایي كھ وي از روي قیافھ خود كشیده است بیش ا. آیینھ بھ صورت مدل نقاشي او درآمد
در میان آنھا تابلو زیبایي از . مجموع آثار ھر نقاش بزرگي است، و شماره آنھا بھ شصت و دو تابلو میرسد

زیرا تمام (در اینجا رامبران بیست و سھ سالھ و طبعا زیباست . سر خود اوست كھ در الھھ وجود دارد
عتنایي جوانان بھ آداب و قواعد بر و موي سرش با بیدقتي و با ھمان بیا) ھا ما را زیبا نشان میدھند آیینھ

روي شانھاش افشان شده، چشمانش نافذ است، و در آن میتوان اعتماد بھ نفس او را نسبت بھ استعداد 
  . مسلمش دریافت

  

  خانھ موریتس، الھھ. پدر نقاش: رامبران
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  موزه تاریخ ھنر، وین. مادر نقاش: رامبران
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  موزه تاریخ ھنر، . خودنگاره: رامبران

فلورن در برابر  ١٠٠خبرھاي مبلغ  ١۶٢٩در سال . در حقیقت رامبران تسلط خود را برقرار ساختھ بود
یكي از تابلوھا بھ او پرداخت، و این خود دستمزد مناسبي براي حریفي جوان در سرزمیني بود كھ شماره 

نخستین . دند، ولي مانند آنان از نعمتھاي زندگي برخوردار نبودندنقاشان آن بھ اندازه نانوایانش زیاد بو
موضوعاتش، بنا بھ عقیده خود او و والدینش، از كتاب مقدس اقتباس شدند، مانند تابلو ارمیا مشغول ندبھ بر 

و شمعون در ; ویراني اورشلیم، كھ داراي ھالھ مرموزي است كھ تابلوھاي مذھبي رامبران را ممتاز میكند
از آمستردام بھ اندازھاي سفارش رسید كھ . كل كھ كامال حاكي از آمادگي براي خدمت بھ عیسي استھی

  . بھ آنجا بازگشت و تا پایان عمر در آن شھر زیست ١۶٣١رامبران در سال 

رامبران ظرف اولین سال ورود خود یكي از شاھكارھاي جھان، یعني تابلو درس كالبد شناسي، را بھ 
نیكوالس تولپ، آن جراح . نقاشي ھلندي تا آن زمان تصویر تعدادي تشریح كشیده شده بود در. وجود آورد

برجستھ كھ چھار بار شھردار آمستردام شده بود، رامبران را مامور كرد كھ او را در حال تدریس تشریح 
آن . بود در تاالر صنف جراحان نشان دھد، و در این مورد ھیچ سنتي نشكستھ و ھیچ گونھ بیحیایي نشده

شاید . جراح بدین وسیلھ میخواست آن تابلو را بھ عنوان نمونھ استادي خویش بھ صنف جراحان تقدیم كند
این ھفت نفر احتماال . را انتخاب كرد كھ با او در آن تصویر باشند)) شاگرد((دكتر تولپ بود كھ آن ھفت 

. گر بھ كمال و شھرت رسیده بودندھاي دی شاگرد نبودند، بلكھ اشخاصي بودند كھ در پزشكي یا رشتھ
ھایي كھ بر اثر شخصیت و فراست میدرخشیدند استفاده  رامبران از این موفقیت براي نشان دادن چھره

جسدي كھ در تصویر است بھ طرز نامناسبي باد كرده است، و دو تن از تماشاگران براي آیندگان . كرد
بآرامي و مانند شخص با تجربھ و مطمئني تلقي میكند، خود دكتر تولپ موضوع را كامال . قیافھ گرفتھاند
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اما آن دو نفر، كھ از روي سرجسد سركشیدھاند، بھ منزلھ تجسم كنجكاوي و دقت بھ شمار میآیند، و بازي 
  . ھاي چیندار آن اشخاص تخصص رامبران را اعالم میدارد نور بر روي گوشت و یقھ

و ھنرمند ما، كھ پول در جیب ) ظرف دو سال چھل سفارش(در این ھنگام سفارشھاي بسیاري بھ او رسید 
ساسكیا وان اویلنبورگ چھرھاي زیبا، چشماني ). ١۶٣۴(و شور در دل داشت، براي ازدواج آماده شد 

چھ چیز دیگري زیباتر از ساسكیا در . بشاش، مویي ابریشمین و زرین، و اندام و ثروتي متناسب داشت
شاید عمش، كھ . تیم وكیل دادگستري ثروتمند و رئیس دادگاه بخش بودكاسل میتوانست باشد وي دختر ی

خود فروشنده آثار ھنري بود، او را ترغیب كرده باشد كھ براي تھیھ چھره نگارھاي در برابر رامبران 
گیلدر با خود آورد،  ٠٠٠،۴٠ساسكیا جھیزي معادل . دو جلسھ براي یك پیشنھاد ازدواج كافي بود. بنشیند

وي علي . كھ آن شخص ورشكستھ بعدا بھ صورت یكي از توانگرترین ھنرمندان تاریخ در آمدبھ طوري 
  رغم پولش ھمسر خوبي شد، زیرا جاذبھ نبوغ شوھر خود را تحمل كرد و بارھا 

   

  

درس كالبدشناسي استاد بھ او اجازه داد كھ تصویرش را بكشد، اگر چھ این عمل تن فربھ او را : رامبران
ھمچنین بھ او اجازه داد كھ تصویر او را لباسھاي عجیب بكشد، چنانكھ از مشاھده تابلو . ختآشكار میسا

با . گلگون فلورا در لندن یا تابلو فلوراي آرزومند، كھ در نیویورك است، این موضوع بھ چشم میخورد
روي زانو دیدن تابلویي از رامبران در درسدن میتوان بھ خوشبختي او پي برد، زیرا وي زن خود را 

گذاشتھ و تابلو را با لبخند خود روشن كرده است و لیوان بلندي را بھ شادي نشاطي ناشي از وضع جسماني 
  . و مالي خود بلند كرده است
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وي ھمچنان تصویرھایي . شاھكارھاي بسیار بھ وجود آورد) ١۶٣۴١۶۴٢(رامبران در این سالھاي خوش 
كھ در لوور مضبوط است، و در آن او را بھ صورت مرد  )١۶٣۴(مانند خودنگارھاش . از خود میكشید

تصویر دیگري از او . در كالھش جواھر و روي سینھاش زنجیري طالیي است; زیبا و سرخوشي میبینیم
تحت عنوان افسر وجود دارد كھ در آن كالھي عالي حاكي از تسخیر جھان بر سر گذاشتھ است، و در سال 

وي از . داریم كھ در آن پرھاي كاله عظیمش سر بھ آسمان كشیدھاند تصویر دیگري از او در دست ١۶٣۵
تابلو پیرزن را كشید كھ باالي  ١۶٣۴آنجا كھ بھ شخصیت بیشتر اھمیت میداد تا بھ زیبایي، در سال 

دیوارھاي گالري ملي در لندن با چشم حقارت بھ ما مینگرد، و چھره او در آن بر اثر گذشت روزگار چین 
در . ال بعد تصویر پیرزني روي صندلي دستھدار را كشید كھ در نیویورك مضبوط استس. خورده است

میان سالخوردگان آمستردام مردي ھشتاد سالھ را یافت و تصویر او را با عمامھ و جامھ گشاد در تابلویي 
  . ساخت كھ بھ نام مردي شرقي معروف است

كفشھاي تفنني عالقھ مند بود، و ما میتوانیم آنھا را ھا، و  رامبران بھ گردآوري لباس، جواھر، شمشیر، كاله
در اینجا دستكشھاي این شخص توردار، شلوارش . در تابلو مارتین دایي ببینیم) بھ استثناي شمشیر(

رامبران در این زمان نیز موضوعات مذھبي قدیم را با خلوص نیت . ریشھدار، و كفشھایش پوشش دارند
ھا  كار خود را میان مردان و زنان سالخوردھاي برگزید كھ در كوچھ ھاي جدیدي مصور ساخت، و نمونھ

این تصویرھا از لحاظ فني بھ اندازھاي برجستھ، از لحاظ بھ كار رفتن نور بھ اندازھاي . دیده میشدند
جالب، و از لحاظ شدت احساسات بھ اندازھاي ھیجان انگیزند كھ ھر كدام از آنھا را میتوان بھترین اثر آن 

ھاي خوبي در این مورد بھ  قرباني ابراھیم و رفائیل فرشتھ در حال ترك طوبیاس نمونھ. ند دانستھنرم
در این سالھاي پربركت تابلوھاي مشھوري بھ قلم رامبران ساختھ شدند، مانند خانمي با . شمار میروند

  . بادبزن و مردي با دستكش كھ قلم از شرح و توصیف آنھا عاجز است

وره، و شاید بزرگترین تصویري كھ رامبران در عمر خود ساخت، تابلو عظیمي بود آخرین اثر این د
كھ بھ پاسدار شبانھ معروف است، ولي بھ طور مناسبي آن را گروھان ) متر ٢۵/۴متر در  ٣/۶۵(

در آن تابلو عظیم ھیچ نكتھ جزئي ناتمام نمانده، ھیچ سایھ و ). ١۶۴٢(شمخالداران سروان كوك نامیدھاند 
در وسط، سروان مغرور با . نوري بیحساب گذاشتھ نشده، و از ھیچ تضاد رنگي غفلت نشده استھیچ 

; در سمت چپش، ستواني با چكمھ و كت و كاله زرد طالیي دیده میشود. جامھ قھوھاي و سفید ایستاده است
گروه در سمت راست، . ھا برق میزنند، و پرچمھاي دراز تكان میخوردند شمشیرھا میدرخشند، نیزه

گروھان از مركز فرماندھي خود بیرون میآید و ظاھرا قصد دارد . نوازندگان فلوت و طبل زنان قرار دارند
رامبران با ھر یك از آن شانزده نفر قراردادي بستھ و حاضر شده بود كھ تصویرشان . در جشني رژه برود

میكردند كھ، در مقابل پول فلورن دریافت دارد، بسیاري از آنان احساس  ١٠٠را بكشد و از ھر یك 
بعضي از آنان شكایت میكردند كھ تصویرشان . مساوي، امتیاز مساوي در آن تابلو بھ آنان داده نشده است

ھاي بسیار فرا گرفتھ، و استاد توجھي نداشتھ است تا تصویرشان را در برابر دوستانشان قابل  را سایھ
ي ساختن تصویر دستھجمعي بھ كارگاه او رسید و از آن بھ بعد كمتر سفارشي برا. تشخیص نشان دھد

شاید بخت بھ او روي آورده باشد، زیرا در آن سال خانھ  ١۶٣٩اما در سال . اقبالش بھ انحطاط گرایید
وي این خانھ را بھ . وسیعي در كوچھ یودنبردشترایت، كھ اقامتگاه كلیمیان ثروتمند بود، خریداري كرد

شاید ھم قصد . بود، خرید و ھرگز موفق بھ پرداخت ھمھ بھاي آن نشدفلورن، كھ مبلغ گزافي  ٠٠٠،١٣
داشت كھ نھ تنھا خانواده، بلكھ شاگردان كارگاه و مجموعھ روزافزون اشیاي عتیقھ و كمیاب ھنري خود را 

بقیھ را . رامبران پس از آنكھ نیمي از بھاي آن خانھ را در سال اول اقامت خود پرداخت. بھ آنجا منتقل كند
ھ صورت قرض باقي گذاشت و چون ربح آن را نمیداد، سرانجام آن مبلغ بھ اندازھاي زیاد شد كھ او را ب

این زن سھ كودك براي . در این ضمن ساسكیاي محبوب او بھ تدریج ضعیف میشد. دچار ورشكستگي كرد
گیزشان عالقھ او را او زاییده بود، ولي ھر یك از آنان در كودكي درگذشتند، و تولد پر درد و عاقبت غمان

این كودك زنده ماند، ولي . پسري آورد كھ نام او را تیتوس نھادند ١۶۴١در سال . بھ زندگاني تقلیل داده بود
مطابق وصیتنامھ او، ھمھ اموالش بھ رامبران تعلق گرفت، بھ شرط آنكھ . درگذشت ١۶۴٢مادرش در سال 

یك سال پس از وفات ساسكیان، رامبران . انتقال یابد پس از ازدواج مجدد او باقیمانده میراثش بھ فرزندش
آن ضایعھ او را پریشان كرد و از آن بھ بعد چنین بھ نظر میرسید كھ از فكر . تصویر او را از حفظ كشید
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رامبران اگر چھ خانواده خود را بسیار دوست میداشت،ھمیشھ خلوت را بر . مرگ در عذاب است
در اوقاتي كھ مشغول نقاشي بود، كساني . نگام گوشھ عزلت اختیار كردو در این ھ; مصاحبت ترجیح میداد

بوي رنگ براي : ((را كھ پیش از تمام شدن تصویرھا بھ دیدن آنھا میآمدند از خود میراند و میگفت
كم مطالعھ میكرد و تقریبا چیزي . وي مانند روبنس مرد مھذب و دنیادوستي نبود.)) تندرستي خوب نیست

در سرزمین خاموش رنگ و سایھ و روشنایي، كھ مانند جھان ادب متنوع بود . نمیخواند جز كتاب مقدس
ھنگامي كھ گروھي نزد او میآمدند تا تصویرشان . ولي با آن تفاوت داشت و منحصر بھ فرد بود، میزیست

یافتند مردم چون در. را بكشد، وي مجاملھ نمیكرد و براي آنكھ سرشان را گرم كند حرفھاي بیمعني نمیزد
كھ رامبران بر خالف ھنرمندان پیشین طرحي از آنان در یك یا دو جلسھ نمیكشد تا آن را بعد رنگ كند، 

بلكھ ترجیح میدھد كھ تصویرشان را مستقیما روي تابلو بكشد، و این خود مستلزم چند جلسھ است، از این 
ونیستھا آنچھ را كھ فكر یا احساس میكرد گذشتھ از این، رامبران مانند امپرسی. رو كمتر بھ سراغ او میآمدند

بھ روي تابلو میآوررد، و تنھا بھ آنچھ بھ آنچھ میدید قناعت نمیكرد، از این لحاظ نتیجھ كار او ھمیشھ 
وي مدتي بود كھ با بسیاري از . واقع بودن منزلش در محلھ كلیمیان كمكي بھ او نكرد. رضایتبخش نبود

گراووري از منسي بن اسرائیل تھیھ كرده بود، و در این  ١۶٣۶سال كلیمیان طرح دوستي ریختھ، و در 
رامبران بھ . تصویر چھره سبزه افراییم بونوس، پزشك كلیمي، را روي چوب نقاشي كرد) ١۶۴٧(ھنگام 

سبب آنكھ تقریبا بھ وسیلھ كلیمیان محاط شده و ظاھرا مورد توجھ آنان قرار گرفتھ بود، موضوعات خود را 
شاید ھم باروخ اسپینوزا . افزون در میان كلیمیان اسپانیایي و پرتغالي ساكن آمستردام مییافتبھ طرزي روز
بعضیھا خود رامبران را كلیمي . در آن شھر میزیست، میشناخت ١۶۶٠تا  ١۶٣٢را، كھ از سال 

شده، و  این حدس بعید است، زیرا بھ آیین پروتستانھا غسل تعمید یافتھ، با این آیین بزرگ. پنداشتھاند
اما ھیچ تعصب آشكاري در مورد مذھب یا نژاد خود نداشت، در تصویرھایي كھ ; سیمایش كامال ھلندي بود

رامبران از . از كلیمیان كشیده، پیداست كھ بھ طرز شفقتآمیزي از وضع آنان كامال آگاھي داشتھ است
اندوه دیده میشد، مشعوف  مشاھده پیرمردان كلیمي، كھ عقلشان از ریششان پیدا بود و در چشمانشان

، و )موزه ارمیتاژ(نیمي از رنج و عذاب كلیمیان را در چھره مردي كھ در تابلو یھودي پیراست . میگشت
این ربي ھمان شخصي است كھ پس از ورشكستگي ; میتوان دید) لندن(ھمچنین در تصویر یك ربي 

بران بھ كشیدن تابلو ھندریكیھ ستوفلس در ، رام١۶۴٩در سال . رامبران او را دلداري داد و كمك مالي كرد
این زن سابقا خدمتكار ساسكیا بود و پس از مرگ . بستر پرداخت، و چنانكھ میبینیم معشوقھاي اختیار كرد

او نزد رامبران ماند، در كمال وفاداري از او پرستاري كرد، و پس از چندي او را با گرماي بدن خویش 
ي نگرفت، زیرا نمیخواست میراث ساسكیا را بھ دست تیتوس، كھ ھشت رامبران او را بھ زن. تسلي داد

، این زن نسبتا زیبا و داراي )١۶۵٢(در ایامي كھ تصویر ھندریكیھ را میكشید . سال بیش نداشت، بسپارد
مدل دو تابلو بت شبع در گرمابھ و زني كھ بھ آب  ١۶۵۴شاید ھمو بود كھ در سال . چشماني آرزومند بود

در ماه ژوئیھ آن سال روساي كلیساي . این ھر دو تابلو شاھكار رنگ و رسایي ھستند. ر گرفتمیزند قرا
محلي آن زن را احضار و او را بھ جرم زنا سخت مالمت كردند و از شركت در مراسم آیینھاي مقدس 

وفق شد كھ در ماه اكتبر ھدریكیھ كودكي زایید، رامبران آن كودك را از آن خود دانست و م. محروم ساختند
دلیل این . ھنرمند ما معشوقھ خود را بھ اندازه زن خود دوست میداشت. او را بدون خطر غسل تعمید بدھد

با جامھ سرخي كشید كھ با گیسوانش تناسب داشت و در چھرھاش  ١۶۵٨ادعا آنكھ تصویر او را در سال 
جوان زیبایي درمیآمد،  ھندریكیھ براي تیتوس، كھ بھ صورت. آثار محبت و شفقت را آشكار ساخت

در موزه مترپلیتن نیویورك او را در چھاردھسالگي میبینیم كھ مانند دختري زیبا با . نامادري خوبي بود
چشمان شگفتانگیز دوره جواني است كھ زندگي را درك نكرده است و تحت توجھ پدرش كامال در امان 

بھ خوبي نمیتوانیم حدس بزنیم كھ این . بینیمھمچنین او را در پانزدھسالگي در مجموعھ واالس می. نیست
  . پسرتا چھ اندازه رامبران را، كھ در این سال گرفتار خرابي وضع اقتصادي بود، تسلي مي داده است

بعضي از تابلوھاي بزرگ مذھبي او مربوط بھ این . رامبران میكوشید كھ در حدود در آمد خود خرج كند
مانند بركت دادن یعقوب پسران یوسف را، مسیح ): ١۶۴٩١۶۵۶(دوره زناكاري و مقروض بودن است 

در كنار چشمھ، مسیح و زن سامري، و فرود آوردن از صلیب، اما در ھلند پروتستان موضوعات كلیسایي 
رامبران ناچار شروع بھ كشیدن تابلوھاي كالسیك كرد، ولي تنھا در جایي توفیق مییافت . مورد تقاضا نبود

. س میپوشاند، مانند دانائھ كھ زیاد جالب نیست، آتنھ، و مارس كھ در نوع خود بینظیرندكھ بر تن شكلھا لبا
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چھره نگاره نیكوالئوس بروینینگ گویي لحظھاي . وي ھمچنان تصویرھاي بسیار جالبي از انسان میكشید
 است كھ از زندگي و فكر ربوده شده است، و یان سیكس شھردار ھلندي است كھ در كمال قدرت و بھ

  . بھترین صورت است

مقارن ھمین اوقات رامبران تصویرھاي بیاسمي كشید كھ بسیار دقیقند، مانند مرد كالھخود طالیي، سوار 
. گذشتھ از اینھا، بسیاري از تصویرھا داراي درخشندگي سطحي ھستند. لھستاني، و كنتوریون كورنلیوس

بدھیھا و طلبكاران خود را در نظر آورده و وي بھ ندرت . رامبران پنجاھسالھ بود كھ گرفتار مصیبت شد
در این ھنگام، كھ از . بیباكانھ خانھ، آثار ھنري، و حتي سھامي در كمپاني ھلندي ھند شرقي خریده بود

حمایت ھنر دوستان محروم مانده بود و در نتیجھ نمیتوانست معاش خود را تامین كند، اجبارا خود را 
ق یتیمان در آمستردام، بھ منظور حمایت از تیتوس، خانھ و اطا ١۶۵۶در سال . گرفتار قرض كرد

در . زمینھاي رامبران را بھ فرزندش منتقل ساخت، و بھ خود او تا مدتي اجازه داد كھ در آنجا ساكن باشد
ھاي او را با عجلھ بھ بھاي  اثاث، تابلوھا، طرحھا، و مجموعھ; ژوئیھ رامبران را ورشكستھ اعالم كردند

او را  ١۶۵٧دسامبر  ۴در . ، ولي درآمد آنھا بھ مراتب كمتر از بدھیش بود)١۶۵٧١۶۵٨( خوب فروختند
از خانھاش راندند، و او از خانھاي بھ خانھاي دیگر میرفت، تا اینكھ سرانجام در روز نگراخت در محلھ 

تفاق ھندریكیھ او نیز بھ ا. فلورن از دارایي رامبران عاید تیتوس شد ٠٠٠,٧در حدود . یھودیھا اقامت كرد
براي حمایت از رامبران تصمیم گرفت كھ بقیھ آثار پدر را، بدون آنكھ بھ دست طلبكارانش بیفتد، بفروش 

رامبران در میان این ھمھ رنج و . ظاھرا آنان از آن ھنرمند سالخورده با دلسوزي پرستاري كردند. برساند
اخیرا بھ گالري ملي در لندن بھ مبلغ عذاب ھمچنان شاھكار میساخت، مانند مردي بر پشت اسب كھ 

دالر فروختھ شد، یا تصویر شگفتانگیز سر مردي سالخورده كھ گویي كارل ماركس است و در  ۴٠٠,٠٠٠
ھشتادسالگي از توھمات خود رھا شده است، یا تصویر زني در حال ناخنگیري كھ تابلویي فوقالعاده با حال 

ي است كھ بر طبق آن ھر كس میبایستي بدن خود را قبل از و طبیعي است و شاید حاكي از مراسمي مذھب
وي در این ھنگام نیز چند تابلو از خود كشید كھ بسیار جالب توجھند، مانند رامبران با . سبت پاكیزه كند

این ). ١۶۵٨(یا تصویر مشھورتري از او با قیافھ خشن و بدن فربھ ; در درسدن) ١۶۵٧(دفترچھ طراحي 
در وین، یا تصویر ) ١۶۵٩(یا تصویر تمام قد او ; ریك در نیویورك مضبوط استتابلو در مجموعھ ف

) ١۶۶٠١۶۶٩(رامبران در ده سال آخر عمر ). ١۶۵٩(دیگري از او، چھره نگران، كھ در واشنگتن است 
بر اثر توجھ معشوقھ و فرزند خود زنده ماند، اما خانھ او آشفتھ و كارگاھش كمنور بود، و دستش در نتیجھ 

تابلو قدیس متي مبشر انجیل تركیبي . الخوردگي و میگساري، ظاھرا قدرت خود را از دست داده بودس
خشن دارد، اما فرشتھاي كھ در گوشش نجوا میكند كسي جز تیتوس نیست كھ در این زمان بیست سال 

كھ بھ  تابلو روساي صنف پارچھ فروشان را كشید) ١۶۶١(در ھمان سال . داشت و مثل عروسي زیبا بود
بازرسان و ناظران پارچھفروشي آن ھنرمند سالخورده را . منزلھ آخرین شاھكار آن استاد بھ شمار میرود

تردید در تركیب . مامور كردند كھ تابلویي دستھ جمعي از آنھا بسازد تا آن را در تاالر صنف خود بیاویزند
ھ اینھا را میتوان نادیده گرفت، ولي اجزا، اندكي خامي جزئیات و قدري بیدقتي در نشان دادن نور، ھم

زمینھ و قسمت جلو تابلو مالیم است و باعث میشود كھ ھر پنج شكل . منتقدان نمیتوانند از آن انتقاد كنند
، اما ھمگي در لحظھ تفكر مشترك خود دیده ))شخصي منفرد و جداگانھ((ھر یك از آنھا . عمده ظاھر شوند

ھاي انحطاط نیرو و فن او را میبینند، كھ  سالھاي پیري او نشانھاشخاص مطلع در نقاشیھاي . میشوند
با وجود این، . عبارتند از سادگي رنگھا، عدم توجھ بھ جزئیات، و بھ كار بردن سریع و سرسري قلم

تابلوھاي جالبي مانند بازگشت مسرف كشید كھ تصویري فراموش نشدني از گذشت محبتآمیز است، یا تابلو 
اما سخني درباره . ود بھ منزلھ میوه شگفتانگیزي از درختي در حال خشك شدن استعروس یھودي كھ خ

ھاي او برجستھاند، اما  تنھا چندتا از منظره. ھا، طرحھا، و سیاھقلمھایي كھ كشیده است نگفتھایم منظره
، و تصویر )وین(منظره آمستردام كھ بامداد و مركب ساختھ است . طرحھایش در نوع خود بینظیرند

سیاھقلمھاي رامبران در تاریخ آن ھنر پر زحمت . از كارھاي مشھور او بھ شمارند) برلین(یرزني نشستھ پ
قطعھ صد ((یكي از آنھا بھ نام شفادادن مسیح بیماري را بھ . بھ اندازه ھر اثر دیگري ارزش دارند

یك  ١٨۶٨ما در سال ا). دالر ١٢۵٠(مشھور شده است، زیرا بھ آن مبلغ بیسابقھ خریداري شد )) گیلدري
سیصد سیاھقلم، دو ھزار طرح، ششصد و . فروش رفت) دالر ٠٠٠,٢٠(فرانك  ٠٠٠,٢۵نسخھ از آن بھ 

پنجاه نقاشي این ھمھ آثار بھ جا مانده از رامبران ھستند كھ تقریبا بھ شناختھ شدگي و تنوع و ابتكار و عمق 
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اوست، زیرا اگر چھ دستیاراني داشت، ھیچ یك از تقریبا ھمھ آنھا كار خود . ند))ھاي شكسپیر نمایشنامھ((
بعضي از كارھاي او سرسري و بعضي . آنان از رازي كھ او جھت افشاي چیزھاي نامرئي داشت آگاه نبود

گاھي شیفتھ فن كار میشد، و گاھي بھ خاطر منظره از آن . زنندھاند) لوور(دیگر مانند گاو نر پوست كنده 
میان زیبایي و زشتي بیطرف بود، زیرا در نظر او حقیقت بھ منزلھ كمال مانند طبیعت، . چشم میپوشید

در نقاشیھایي كھ . زیبایي بھ شمار میرفت و بھ عقیده او تابلویي براستي زیبا بود كھ زیبایي را نشان میداد
ھاي خیالي بھ شكلھاخودداري میكرد، و چنین  موضوعاتش را از كتاب مقدس میگرفت از دادن جنبھ

از این رو تصویر آنان را بھ . شت كھ آن كلیمیان عھد قدیم خیلي بھ كلیمیان آمستردام شباھت دارندمیپندا
ھمین شكل میكشید، در نتیجھ، آن كلیمیان عھد قدیم جنبھ اساطیري و تاریخي خود را از دست میدھند و 

ست میداشت و بھ رامبران ھرچھ بیشتر پیر میشد، مردم ساده اطراف خود را بیشتر دو. زنده میشوند
جایي كھ . مرداني كھ جنبھ انساني خود را بر اثر تعقیب منفعت از دست داده بودند كمتر توجھ میكرد

ھنرمنداني نظیر روبنس موضوعات خود را طوري انتخاب میكردند كھ مربوط بھ زیبایي و خوشبختي و 
تمندان، و حتي اشخاص ناقص قدرت باشند، رامبران ھنر محبتآمیز خود را صرف بیكسان، بیماران، مس

اگر چھ تظاھر بھ مذھب نمیكرد، چنین بھ نظر میآمد كھ ندانستھ نظریھ مسیح و ویتمن را در . عضو میكرد
مورد كساني كھ با شكست مواجھ شده یا حاضر نشده بودند در جنگ علیھ مردم شركت كنند، مجسم 

میتوانیم براي آخرین بار نظري بھ او  ھایي كھ در پیري از خود كشیده است، در خودنگاره. میساخت
برعكس، آن تصویرھا بھ منزلھ مطالبي بھ شمار ; در اینجا از غرور و خودپسندي اثري نیست. بیفكنیم

میكشد، ھنوز  ١۶۶٠ھنگامي كھ تصویر خود را در سال . میروند كھ وي درباره شكست خود نوشتھ باشد
آن چھره باد كرده نتراشیده ھنوز استھزاآمیز بود، . ستبھ زندگي با آمیزھاي از شجاعت و توكل مینگری

اما در چھرھنگاره دیگري در ھمان سال میبینیم كھ نگاه . رامبران ھنوز پیش میرفت. ولي غمگین نمینمود
در سال . مضطرب او تیرھتر میشود، و در چھرھاش، در اطراف آن بیني سرخ، چین و شكن میافتد

در آخرین سال عمر . یند، ولي غمھاي خود را فیلسوفانھ ازیاد میبردخود را ھمچنان محروم میب ١۶۶١
تصویر خود را بھ طرزي كشید كھ گویي آرامش خود را در پذیرفتن حدود زندگي و طبیعت فاسد آن 

. درگذشت، ولي تیتوس ھنوز با منظره جواني خویش او را شاد میساخت ١۶۶٢ھندریكیھ در سال . میداند
ھنگامي كھ در ھمان سال فرزندش . ند سالخورده از ازدواج پسر خود خشنود شدآن ھنرم ١۶۶٨در سال 

: در دفتر اموات وسترورك چنین نوشتھ شد ١۶۶٩در ھشتم اكتبر . نیز درگذشت، رامبران دل از دنیا بركند
معاصرانش بھندرت متوجھ مرگ او .)) دو كودك از خود باقي گذاشتھ است...رامبران و ان راین، نقاش((
  . ھیچ یك از آنان حاضر نبود او را با روبنس یا حتي با ون دایك برابر بداند. ندشد

از نقایص عمده وي یكي بیاطالعي او : ((یوآخیم فون ساندرارت، از معاصرانش، درباره او چنین نوشت
ھ نظر ب(از ایتالیا و سایر كشورھایي بود كھ بھ ما فرصت میدھند آثار قدیم و فرضیھ ھنر را بررسي كنیم 

اگر رامبران امور خود را محتاطتر اداره كرده و در جامعھ خوشرویي ). ما راز عظمت او ھمین بود
ھنر او در نتیجھ تمایلش بھ . ... بیشتري نشان داده بود، احتمال داشت كھ ثروت بیشتري بھ دست آورد

: است، موافق بود و میگفت راسكین با این مرد آلماني، كھ تاریخ ھنر را نوشتھ.)) دنیاي عوام آسیب دید
ابتذال، مالل، یا بیدیني ھمیشھ در ھنر بھ رنگھاي قھوھاي و خاكستري، مانند آثار رامبران، ظاھر ((

ھدف رامبران . ھدف بھترین نقاشان آن است كھ عالیترین اشیایي را كھ میبینند در آفتاب بكشند. ... میشوند
اما اوژن دالكروا بر اثر . روشنایي چراغ كمنور نشان دھدآن بود كھ كثیفترین اشیایي را كھ میدید در 

من این . شاید روزي دریابیم كھ رامبران از رافائل بزرگتر است: ((تكامل دموكراسي در فرانسھ میگفت
مطلب كفر آمیز را بدون آنكھ از كسي طرفداري كنم مینویسم و میدانم كھ موي اعضاي فرھنگستان بر 

امروزه در میان منتقدان آثار ھنري چنین تمایلي وجود دارد كھ رامبران را .)) تنشان راست خوھد شد
)) حقیقت((چنانكھ میبینیم، . باالتر از رافائل و والسكوئز بدانند، و تنھا ال گركو را با او برابر بشناسد

; نگیزمیان نور نشاطآمیز و سایھ غم ا! از روبنس تا رامبران چھ اختالف و چھ شكافي. تاریخ زمان است
میان نفس پرستي لذتبخش اعیان آنورس، كھ محرم قصرھا و پادشاھان بودند تا آن ; میان دربار و دوزخ

با مشاھده این دو . ھا آشنا بود، فرق بسیار وجود داشت ورشكستھ آمستردامي كھ از بدبختیھا آگاه و با اندوه
كوچكي كھ با امپراطوري بزرگي  نفر كھ عناصر ھماھنگ نغمھاي عظیم بودند، میتوانیم بھ عظمت ملت

جنگید پي ببریم، و تركیب تمدني را كھ از یك سو قادر بھ ایجاد فرھنگي كاتولیك، و از سوي دیگر 
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یكي از این دو مذھب معتقدات مسلم خود را با اساطیر تزیین كرد و : فرھنگي پروتستان بود درك كنیم
زرگترین ھنرمند و بزرگترین فیلسوف عصر را زیارتگاھاي محبوب خود را با ھنر آراست، و دیگري ب

  فصل نوزدھم. در دامان خود پرورد

  

  ترقي كشورھاي شمالي 

١۵۵١- ٩۶۴٨   

I  -اعتالي دانمارك  

ھنگامي كھ فردریك . ھا بھ منزلھ امضاھاي تاریخند ھا مانند چھره اجازه بدھید بھ نقشھ نگاه كنیم، زیرا نقشھ
بر تخت سلطنت دانمارك نشست، این كشور یكي از مقتدرترین و وسیعترین ممالك  ١۵۵٩دوم در سال 

انمارك در مبارزه طوالني د. اروپا بھ شمار میرفت، و ھنوز درنیافتھ بود كھ كوچك بودن از زیركي است
با سوئد بر سر نظارت بر تجارت میان دریاي شمال و بالتیك، در آغاز با پیروزي رو بھ رو شد و حتي 

تسلط خود را از طریق سكاژراك بر سراسر دانمارك، و از طریق كاتگات بر آنچھ امروزه جنوب سوئد را 
  . تشكیل میدھد برقرار ساخت

، و مالمو و )یا سوند(كپنھاك و ھلسینگور را در غرب اورسوند  دانمارك شھرھاي سوقالجیشي
 ۶٣،۵اورسوند گردابي است كھ عرض آن در یك محل فقط . ھلسینگبورگ را در شرق آن در دست داشت

اندكي دورتر در شرق، طي قسمت اعظم این . كیلومتر است و امروزه دانمارك را از سوئد جدا میكند
ورنھولم، گوتالند، و اوزل را در تصرف داشت و بدین وسیلھ بر دریاي بالتیك ھاي ب دوره، دانمارك جزیره

مسلط بود در جنوب، بر دو دوكنشین شلسویگ و ھولشتاین حكومت میراند و، در ناحیھ دوردستي در 
ھاي واقع میان  دانمارك از كاالھایي كھ از تنگھ. شمال باختري خود، ایسلند و گروئنلند را اداره میكرد

. و این خود منبع عمده در آمد آن كشور و موجب تقویت بنیھ نظامي آن بود; ھا میگذشتند باج میگرفتدریا
قدرت سیاسي در دست ھشتصد تن از بزرگان بود كھ نیمي از اراضي را در اختیار داشتند، كشاورزان را 

) شوراي دولتي(یگسراد و ر) مجلس ملي(برده خود میدانستند، پادشاه را انتخاب میكردند، و توسط ریگسدا 
این عده از اصالح دیني استفاده كرده و قسمت اعظم امالكي را كھ سابقا بھ . كشور را اداره میكردند

كلیساي كاتولیك تعلق داشت بھ تصرف در آورده بودند، و، میبایستي در ازاي معافیت از پرداخت مالیات، 
ولي بیشتر اوقات از این كار ; نبرد رھبري كنند بنا بھ فراخوان پادشاه، كشاورزان را مجھز و بھ صحنھ

روحانیان پروتستان، كھ داراي ثروتي نبودند، موقعیت اجتماعي و نفوذ سیاسي ناچیزي . سر باز میزدند
از این رو ادبیات سرانجام . داشتند، اما بر تعلیم و تربیت نظارت و در آثار ادبي اعمال نظر میكردند

مردم عادي، كھ تعدادشان بھ یك میلیون نفر میرسید، از . مذھبي شدمعطوف بھ مسائل و سرودھاي 
یكي از سلمانیھا، كھ ضمنا جراح ھم بود، بھ مشتریان خود چنین ; پرخوري و میگساري لذت میبردند

بھ حال مردم نافع است كھ ماھي یك بار مست كنند، زیرا مستي نیروي آنان را بھ كار : ((توصیھ میكرد
سالم را زیاد میكند، باعث سھولت دفع ادرار میشود، مقدار تنفس را باال میبرد، و انسان را میاندازد، خواب 

تیكو براھھ، عالم بزرگ ھیئت . در این دوره، دو دانماركي در تاریخ اھمیت ویژھاي دارند.)) حال میآورد
بود، بلكھ پادشاه دانمارك ) ١۵٨٨١۶۴٨(عصر خود، و كریستیان چھارم، كھ نھ تنھا مدت شصت سال 

از شرح حال پدرش فردریك دوم صرف . بدون انتساب بھ خانواده سلطنتي نیز میتوانست رھبر مردم باشد
معمار فالندري، قلعھ محكم كرونبورگ را در ; نظر میكنیم و فقط میگوییم كھ آنتونیس فان او برگر

  ). ١۵٧۴١۵٨۵(ھلسینگور، كھ ھمان السینور ھملت است، براي او بر پا كرد
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چھار تن از اشراف مدت ھشت . ، كریستیان كودكي یازدھسالھ بود)١۵٨٨(نگامي كھ فردریك در گذشت ھ
ظرف نیم قرن بعد عمر ; سال نیابت سلطنت را بھ دست گرفتند، و پس از آن كریستیان بر تخت نشست

وي . شد طوالني خود را بھ چنان فعالیت شدیدي در ھر زمینھ گذرانید كھ باعث شگفتي ھمھ اروپاییان
نصیحت آن سلماني جراح را بیش از اندازه بھ كار میبست، زیرا پس از ھر میگساري شبانھ زیر بازوي او 

بیحرمتي او بھ مقدسات سر مشقي بھ وجود آورد كھ تنھا تعداد كمي از . را میگرفتند و بھ خانھاش میبردند
وي بھ اندازھاي زیاد بود كھ معمایي در شماره فرزندان نامشروع . اتباعش در این راه از او پیش افتادند

اتباعش این گناھان معمولي را بھ چیزي نمیگرفتند و او را دوست میداشتند، زیرا او . حسابداري ایجاد كرد
در جشنھاي عروسي آنان میرقصید، در زحماتشان شریك میشد، و جان خود را مكرر در خدمتشان بھ 

علوم دست داشت، آثار ھنري را خوب میشناخت، زیاد پایبند با اینھمھ، در التیني و . خطر میانداخت
در اوقات آسایش بھ مردم كمك كرد كھ شھر كپنھاك . نیكنامي نبود، و شوخي و تفریح را بد نمیدانست

برنامھ ساختماني او باعث . را بھ صورت یكي از زیباترین پایتختھاي اروپا در آورند) بندرگاه بازرگانان(
پس از چندي اداره بورس نماي ; در زمان او قلعھ روزنبورگ ساختھ شد. ط شھر شددو برابر شدن محی

كریستیان حكومت دانمارك را اصالح كرد، . عظیم آن را گسترش داد، و برج پیچیده آن را باالتر برد
صنایع را توسعھ داد، و پایتخت آن را از نو ساخت، بھ طوري كھ این شھر تا سھ قرن بھ نام كریستیانیا 

، ھمچنین امور اداري را اصالح كرد، صنایع )اسم آن را اوسلو گذاشتند ١٩٢۵در سال (خوانده میشد 
ھا و شھرھایي تاسیس كرد، و وضع  دستي را پیش برد، شركتھاي تجاري بھ وجود آورد، مدرسھ

  . كشاورزان امالك سلطنتي را بھبود بخشید

یشھ بود كھ ھمھ كشورھاي اسكاندیناوي را تحت حس جاه طلبي او را واژگون كرد، زیرا وي در آن اند
اشراف اعتراض كردند و گفتند كھ سوئد غیر قابل تسخیر است و . تسلط یك نفر، یعني خود، در آورد

كریستیان بھ طور كلي با مساعدت مزدوران بیگانھ علیھ سوئد وارد جنگ . حاضر نشدند بھ او كمك كنند
جنگ سي سالھ بھ وقوع پیوست، كریستیان مجبور شد كھ ھنگامي كھ ). ١۶١١١۶١٣جنگ كالمار (شد

جھت دفاع از آیین پروتستان با سوئد متحد شود، و پس از خاتمھ آن خطر، جنگ با سوئد را از سر 
در نبرد دریایي كولبرگ . ، حال آنكھ در این زمان بیش از شصت و ھفت سال داشت)١۶۴٣(گرفت

ش كور شد، در سراسر روز جنگ كرد و بھ طور موقت با آنكھ بیست زخم برداشت و یك چشم) ١۶۴۴(
، از پرداخت عوارض )١۶۴۵(سرانجام بسوئد غلبھ كرد و، طبق عھدنامھ صلح برومسبرو. پیروز شد

گمركي در سوئد معاف شد و گوتالند و اوزل و سھ ایالت دیگر در شبھ جزیره اسكاندیناوي را بھ تصرف 
گذشت، كشور او پس از پنجاه سال كار سودمند و جنگ مخرب  ھنگامي كھ كریستیان چھارم در. در آورد

  . كوچكتر از زماني شد كھ وي بر تخت سلطنت نشست، و دوره تفوق دانمارك بھ پایان رسید

II - ١۶۵۴-١۵۶٠: سوئد  

  ١۶١١-١۵۶٠: ایمانھاي رقیب- ١

میان گوستاووس واسا بنیانگذار سوئد جدید، و گوستاووس آدولفوس نجات دھنده آیین پروتستان، تاریخ 
نخستین فرد . سوئد، در نتیجھ كشمكش عقاید مذھبي مختلف بر سر كسب قدرت سیاسي، تیره و تار است

موروثي مقتدري  خاندان واسا سوئد را از تسلط دانمارك رھایي بخشیده و كشور خود را با تاسیس سلطنت
متحد كرده بود، و حال آنكھ حكومت اشراف متنفذ در دانمارك و لھستان باعث تضعیف و تفرقھ این دو 

كشاورزان سوئد آزاد بودند و مانند اشراف، روحانیان، و شھرھا نمایندگاني در ریكسداگ . كشور شده بود
با برده بود، در سوئد لقب افتخار آمیز فرد داشتند و ھمان كلمھ بونده كھ در دانمارك مترادف ) مجلس ملي(

اما در آمد آن كشور بر اثر آب و ھوا، جمعیت كم، و تسلط . آزادي بود كھ شخصا زمین خود را شخم میزد
  . دانمارك بر سوئد و سھ ایالت شبھ جزیره اسكاندیناوي بسیار محدود بود
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و كلیساي كاتولیك، كھ ثروت خود را در ; نداشراف ناراحت بودند از اینكھ میبایستي از پادشاه اطاعت كن
سوئد از دست داده بود، با خونسردي توطئھ میچید تا ثروت خود و امور كشور را دوباره بھ دست گیرد و 

اریك چھاردھم، فرزند واسا، قادر بھ مقابلھ با این دشواریھا . مردم را مانند گذشتھ تحت نفوذ خود در آورد
لیاقت داشت، اخالق تندش دیپلماسي او را عقیم ساخت و بھ سوي قتل و جنون وي اگر چھ شجاعت و . نبود

گذشتھ از این، اشراف را با كشتن پنج تن از رھبرانشان، و حتي قتل یكي از آنان با دست خود، . سوقش داد
شركت كرد و ) ١۵۶٣١۵٧٠)) (جنگ ھفتسالھ شمالي((اریك چھاردھم علیھ دانمارك در . خشمگین ساخت

وي در نتیجھ ممانعت از ازدواجي كھ برادرش ژان . ف لیوونیا زمینھ جنگھاي آینده را فراھم ساختبا تصر
ھنگامي كھ ژان، با وجود این، شاھزاده خانم كاترین یا گیلو ; را ولیعھد لھستان میكرد، او را از خود رنجاند

ي شركت در سختیھاي حبس كاترین برا. را بھ زني گرفت، اریك او را در قلعھ گریپشولم زنداني ساخت
برادران اریك وي را مجبور بھ  ١۵۶٨در سال . ژان نزد او رفت و او را بھ آیین كاتولیك متمایل كرد

  . استعفا كردند، و او پس از شش سال زنداني بودن، بھ دستور ریكسداگ و پادشاه جدید، بھ قتل رسید

زنش شبھا بیش از . مذھبي را بھ وجود آورد ژان سوم با دانمارك و اشراف آن صلح كرد و دوباره كشمكش
بر اثر اجازه این پادشاه، یسوعیان بھ صورت . روزھا از وي خواھش میكرد كھ بھ آیین كاتولیك درآید

. ناشناس وارد سوئد شدند، و آنتونیو پوسوینو، كھ با كفایتترین آنان بود، در صدد تغییر مذھب پادشاه برآمد
ش رضا داده بود وجدانا ناراحت بود، زیرا در مقابل این برادر كشي سوختن ژان از اینكھ بھ قتل برادر

بھ عقیده پوسوینو، پادشاه تنھا با اعتراف و توبھ در مذھبي . جھنم مجازاتي اجتناب ناپذیر بھ شمار میرفت
راسم ژان پیشنھاد او را پذیرفت، م. كھ ھمگي بھ تاسیس آن توسط مسیح ایمان داشتند میتوانست نجات یابد

آیینھاي مقدس را طبق تشریفات كلیساي رم انجام داد، و حاضر شد كھ آیین كاتولیك را بھ صورت مذھب 
رسمي درآورد، بھ شرط آنكھ پاپ اجازه دھد كھ كشیشان سوئد ازدواج كنند، مراسم قداس بھ زبان بومي 

و بھ رم رفت و، چون پوسوین. صورت گیرد، و خوردن نان و شراب بھ یاد جسم و خون عیسي معمول شود
ژان بھ یسوعیان دستور داد كھ آیینھاي مقدس را با . پاپ پیشنھادیھاي او را نپذیرفت، مایوس بازگشت

. خوردن نان و شراب برپا كنند و بھ زبان سوئدي دعا بخوانند، اما آن عده نپذیرفتند و از سوئد بیرون رفتند
ژان بانویي پروتستان را بھ زني گرفت كھ روزھا كاترین كاتولیك درگذشت، و سال بعد  ١۵٨۴در سال 

  . بیش از شبھا زحمت كشید تا اینكھ او را بھ آیین لوتر بازگردانید

طبق . فرزند كاتولیكش با لقب سیگیسموند سوم بھ عنوان پادشاه لھستان انتخاب شد ١۵٨٧در ماه اوت 
سموند ھم بر لھستان و ھم بر سوئد قانون كالمار، پدر و پسر موافقت كردند كھ پس از مرگ ژان، سیگی

. فرمانروایي كند، اما سیگیسموند تعھد كرد كھ استقالل سیاسي سوئد و آیین پروتستان را محترم بشمارد
، مجلس ریكسداگ بھ رھبري برادرش دوك كارل با شركت سیصد نفر )١۵٩٢(ھنگامي كھ ژان درگذشت 

 ٢۵(ن معادن، و كشاورزان، در اوپساال تشكیل یافت غیر مذھبي، یعني نجبا، شھرداران، بزرگان، كارگرا
مطابق آیین لوتر  ١۵٣٠آوگسبورگ را، كھ در سال ) یا اعتقادنامھ(و اصول اعترافنامھ ) ١۵٩٣فوریھ 

سینود تاریخي اوپساال اعالم داشت كھ . تنظیم شده بود، بھ عنوان مذھب رسمي كلیسا و دولت سوئد پذیرفت
ذیرفتھ نخواھد شد، و ھیچ فرقھاي جز پیروان لوتر نباید بھ مناصب كلیسایي یا ھیچ آییني جز آیین لوتر پ

سیاسي برسند، و سیگیسموند فقط وقتي میتواند در سوئد تاجگذاري كند كھ این اصول را تصدیق كرده 
سیگیسموند، كھ توسط . در این ضمن، دوك كارل در غیاب پادشاه بھ عنوان نایب السلطنھ انتخاب شد. باشد

  . سوعیان تربیت شده بود، در نظر داشت كھ سوئد و روسیھ را تابع كلیساي كاتولیك كندی

، دریافت كھ رھبران سوئدي بر سر اینكھ او )١۵٩٣سپتامبر (وي ھنگامي كھ در استكھلم پیاده شد 
كوشید تا مدت پنج ماه . میبایستي اظھارات سینود اوپساال را رسما رعایت كند تقریبا با یكدیگر ھمداستانند

شاید طریقھ مصلحت آمیزي را بیابد، ولي رھبران سوئد در تصمیم خود پافشاري كردند و دوك كارل 
سرانجام سیگیسموند قول الزم را داد و اسقفي از پیروان لوتر تاج شاھي را در . لشكري فراھم آورد

و اعالم داشت كھ بزور از اما وي چندي بعد بیانیھاي صادر كرد ). ١۵٩۴فوریھ (اوپساال بر سر او نھاد 
سپس شش تن از بزرگان را جھت نیابت سلطنت برگزید تا بقیھ كاتولیكھاي سوئد را . او قول گرفتھاند

  . حمایت كنند، و خود در ماه اوت بھ لھستان بازگشت
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. دوك كارل و آنگرمانوس، اسقف اعظم اوپساال، درصدد برآمدند كھ فرمانھاي سینود را بزرو اجرا كنند
اعضاي فرقھاي را كھ ((ت سودر كوپینگ از ملت خواست كھ بھ مراسم آیین كاتولیك خاتمھ دھند و دی

اسقف مذكور اعالم داشت كھ ھر كس از حضور در مراسم آیین . طرد كنند)) مخالف مذھب انجیلي ھستند
ر چنان لوتر خودداري كند، با عصا مضروب خواھد شد، و در بازدیدھایي كھ از كلیساھا كرد شخصا د

ھاي كاتولیكي نابود  ھاي بر جاي مانده بستھ شدند، و تمام زیارتگاه تمام صومعھ. تنبیھاتي حضور یافت
  . گشتند

بھ عقیده او پنج . مشاوران سیگیسموند از وي درخواست میكردند كھ با لشكري گران بھ سوئد حملھ كند
ستگبورگ . در سوئد پیاده شد ١۵٩٨سال  ھزار سرباز براي این امر كافي بودند، و با ھمین عده نیز در

سیگیسموند دوباره ; در نبرد دیگري در ستنگبرو، كارل پیروز شد; كارل با او مصاف داد و شكست خورد
مجلس سوئد او را از  ١۵٩٩در ماه ژوئن . بھ فرمانھاي مجلس او پساال گردن نھاد و بھ لھستان بازگشت

در سال . نایب السلطنھ بود، فرمانرواي واقعي كشور شد سلطنت بركنار كرد، و دوك كارل، كھ ھنوز
مجلس الیحھاي در مورد وراثت تصویب كرد و سلطنت را متعلق بھ آن عده از مردان و زنان  ١۶٠۴

خانواده واسا دانست كھ مذھب لوتري را بپذیرند، و مقرر داشت كھ ھیچ یك از مخالفان آن مذھب حق ندارد 
ھر پادشاھي كھ از اعترافنامھ : ((ھمچنین اعالم كرد. آنجا ملكي داشتھ باشد كھ در سوئد مقیم شود یا در

بدین ترتیب، زمینھ پادشاھي .)) آوگسبورگ سرپیچي كند، سلطنت را خود بھ خود از دست خواھد داد
كارل نھم بھ  ١۶٠٧در سال . گوستاووس آدولفوس، فرزند كارل، و استعفاي نوھاش كریستینا فراھم شد

  . دسلطنت رسی

شھر اخیر باعث دسترسي سوئد بھ ; و شھرھاي كارلستاد، فیلیپستاد، ماریستاد، گوتبورگ را بنا كرد; بخشید
آوریل (كریستیان چھارم بھ وي اعالن جنگ داد . ھا عقیم نھاد دریاي شمال شد، و تسلط دانمارك را بر تنگھ

یستیان را بھ نبرد تن بھ تن دعوت كارل با آنكھ شصت و یكسالھ بود، كر. و بھ سوئد حملھ برد) ١۶١١
، اما پیش از مرگ )١۶١١اكتبر (در بحبوحھ این كشمكش كارل درگذشت . ولي كریستیان نپذیرفت; كرد

و ھمین )). او این كار را بھ پایان خواھد رساند،: ((دست خود را بر روي سر فرزندش گذاشت و گفت
  . طور ھم شد

  ١۶٣٠-١۶١١: گوستاووس آدولفوس -٢

مادرش آلماني و دختر آدولف ھولشتاین . نھایترین شخص در تاریخ سوئد در این ھنگام شانزدھسالھ بودافسا
پدر و مادرش زبانھاي سوئدي و آلماني را بھ او آموختند و طبق اصول آیین پروتستان . گوتورپ بود

د انگلیسي، اسپانیایي، و پیش از دوازدھسالگي التیني، ایتالیایي، و ھلندي را فراگرفت، و بع. تربیتش كردند
بھ این معلومات مقدار زیادي دانستنیھاي كالسیك، از قبیل . حتي مختصري لھستاني و روسي آموخت

در نھسالگي شروع بھ شركت در . ممارست در ورزش، امور عمومي و ھنرھاي جنگي، افزوده شد
زدھسالگي در ایالتي بھ جلسات ریكسداگ كرد، در سیزدھسالگي سفیران را بھ حضور پذیرفت، در پان

گوستاووس آدولفوس بلند باال، زیبا، مودب، . حكومت پرداخت، و در شانزدھسالگي وارد صحنھ جنگ شد
تاریخ چھ چیزي غیر از اینھا مطالبھ میكند محبوبیت او در سوئد بھ . بخشنده، رحیم، و باھوش بود

ل نھم و بھ جرم خیانت اعدام شده بودند با اندازھاي زیاد بود كھ حتي اشرافي كھ پدرانشان بھ دستور كار
  . رغبت فرمان او را گردن نھادند

گوستاووس آدولفوس مانند سایر اعضاي خانواده واسا تمایلي بھ استبداد و زورگویي نداشت، ولي این 
وي مانند پدر خود جنگ كالمار را علیھ سوئد ادامھ داد و . خصیصھ در عالقھ او نسبت بھ جنگ ظاھر شد

چھ با شور در این مبارزه شركت جست، احساس كرد كھ در جھت غلط سیر میكند، و بنابراین در سال اگر
بھ دانمارك داد، و در عوض عھدنامھ صلحي با آن ) دالر ٠٠٠,٠٠٠,١(تلر  ٠٠٠,٠٠٠,١مبلغ  ١۶١٣

ر این وي د. ھا و اورسوند بھ دست آورد كشور امضا كرد و حق عبور كشتیھاي سوئدي را از طریق تنگھ
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مرحلھ از زندگي بیشتر مایل بود كھ روسیھ را از دسترسي بھ دریاي بالتیك باز دارد، و بھ مادر خود چنین 
حملھ كند، بلكھ  فنالنداگر روسیھ بھ قدرت خود واقف شود، نھ تنھا خواھد توانست از دو سو بھ : ((نوشت

گوستاووس آدولفوس .)) میتواند ناوگاني در دریاي بالتیك فراھم آورد و كشور ما را بھ خطر بیندازد
پسكوف را  ١۶١۵قابلترین سردار خود بھ نام یاكوب دالگاردي را براي فتح اینگریا فرستاد و خود در سال 

  مقاومت روسیھ باعث . محاصره كرد

   

  

اما گوستاووس آدولفوس تھدید كرد كھ با لھستان . بر اساس پیش طرح مزاحمت شد. گوستاووس آدولفوس
متحد خواھد شد، و بدان وسیلھ تزار میخائیل رومانوف را بر آن داشت كھ عھدنامھ صلحي با او ببندد 

از این . د كنوني بپذیردو تسلط سوئد را بر لیوونیا، استوني، و شمال باختري اینگریا شامل لنینگرا) ١۶١٧(
گوستاووس آدولفوس ادعا میكرد كھ . رو روسیھ بھ طور موقت از دست یافتن بھ دریاي بالتیك محروم ماند

  . روسیھ بدون اجازه سوئد قادر نخواھد بود كھ یك قایق ھم در آن دریا نگاه دارد

وند سوم، پادشاه این كشور، وي در این ھنگام توجھ خود را بھ سوي لھستان معطوف داشت، زیرا سیگیسم
كلیساي كاتولیك تا این تاریخ در لھستان موفق شده و در جستجوي . ھنوز مدعي تاج وتخت سوئد بود

گذشتھ از این، لھستان با داشتن بندرھاي دانتزیگ، . فرصتي بود كھ سوئد را نیز تحت تسلط خود قرار دھد
 ١۶٢١در سال . اي نظارت بر دریاي بالتیك میكوشیدممل، لیپایا، و ریگا، در آن زمان بیش از روسیھ بر

سرباز در صدد فتح ریگا، كھ یك سوم كاالھاي لھستان از آنجا  ٠٠٠,١٩كشتي و  ١۵٨گوستاووس با 
اكثر جمعیت آنجا پروتستان بودند و احتمال داشت كھ از تسلط پادشاھي لوتري . صادر میشد، برآمد

شد، گوستاووس با مردم آن بخوبي رفتار كرد تا آنان را طرفدار ھنگامي كھ ریگا تسلیم . ناراضي نباشند
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وي طي دوره صلح سھ سالھاي با لھستان روحیھ و انضباط لشكریان خود را تقویت كرد و، مانند . خود كند
سپس فنون نظامي را از . كرامول معاصر خود، تقوا و پرھیزگاري را بھ صورت وسیلھاي نظامي درآورد

خت، روش پیروزي ناشي از حركت سریع و سوق الجیشي احتیاط آمیز را فرا گرفت، موریس ناسویي آمو
در سال . و متخصصاني از ھلند آورد تا فن محاصره و استفاده از توپخانھ را بھ سربازان او بیاموزند

دوباره از دریاي بالتیك گذشت، دورپات را تصرف كرد، تسلط سوئد، را بر لیوونیا بھ طور قطع  ١۶٢۵
سال بعد قواي او پروس خاوري و باختري . رار ساخت، و لیتواني را كامال از دریاي بالتیك جدا كردبرق

نواحي فتح شده جزو . فقط دانتزیگ مقاومت كرد; را، كھ از تیولھاي پادشاه لھستان بود، بھ تصرف درآورد
وتستان اروپا در این ھمھ كشورھاي پر. سوئد شدند، یسوعیان اخراج گشتند، و آیین لوتري رسمیت یافت

  . ھنگام گوستاووس را در جنگ بزرگي كھ آلمان را بھ خاك و خون میكشید بھ عنوان نجات دھنده دانستند

در ایامي كھ صلح برقرار بود، وي با مشكالت داخلي رو بھ رو شد، ولي نتوانست با ھمان نبوغي كھ در 
میدان نبرد بود، اداره حكومت را بھ دست اشراف ھنگامي كھ در . جنگ از خود نشان میداد آنھا را حل كند

سپرد، و براي آنكھ وفاداري آنان را تضمین كند، بھ آنان اجازه داد كھ مناصب و مقامات دولتي را در 
اما فرصت یافت كھ امور مالي را . انحصار خود درآورند و امالك سلطنتي را با بھاي كم خریداري كنند

  ھا و  تثبیت كند، دادگاه

ھاي مجاني بوجود آورد، دانشگاه دورپات را بنا نھاد، و مجددا امالك  و ھمچنین مدرسھ. منظم سازدرا 
سوئد چون ; گذشتھ از این، استخراج و ذوب فلزات را تشویق كرد. فراواني را وقف دانشگاه اوپساال كرد

این پادشاه با اعطاي . دمواد الزم و كارگران ماھر داشت، توانست اسلحھ بسازد و بھ پیروزیھایي نایل آی
وزیرش بھ نام . انحصارات و دادن امتیاز بھ شركت سوئدي دریاي جنوب تجارت خارجي را تشویق كرد

: اوكسنتیرنا، كھ بھ سبب خونسردي در بحرانھا شھرت داشت، با دیدن كوشش او بھ وحشت افتاد و گفت
ك را رھبري میكند، و مانند ناخدایي پادشاه امور تجاري، صنعتي، و كارھاي مربوط بھ معادن و گمر((

پادشاه . از این رو از گوستاووس خواھش كرد كھ كمتر فعالیت كند)) است كھ كشتي خود را بھ پیش میراند
ما ھم اگر : ((وزیر بیدرنگ جواب داد.)) اگر ما مثل شما خونسرد بودیم، منجمد میشدیم: ((در پاسخ گفت

در این ھنگام، گوستاووس عالقھ شدیدي ابراز میكرد تا در جنگ ) .)مثل اعلیحضرت داغ بودیم، میسوختیم
وي پیروزیھاي والنشتاین، .)) ھمھ جنگھاي اروپایي بھ یكدیگر مربوطند: ((سي سالھ شركت كند و میگفت

پیشرفت ارتش خانواده ھاپسبورگ بھ سوي شمال آلمان، در ھم شكستھ شدن مقاومت دانمارك، و اتحاد 
میدید كھ پس از چندي خانواده ; اتریش كاتولیك را با نگراني بسیار تلقي میكردلھستان كاتولیك و 

و در آن صورت تجارت، مذھب، ; ھاپسبورگ خواھد كوشید تا تسلط خود را بر دریاي بالتیك مستقر سازد
گوستاووس بھ  ١۶٢٩در بیستم مھ . و حمایت سوئد ممكن است در اختیار امپراطور و پاپ قرار گیرند

از این . ملي سوئد اخطار كرد كھ والنشتاین قصد دارد بالتیك را جزو متصرفات ھاپسبورگ درآوردمجلس 
لحاظ حملھ را بھترین دفاع دانست، و از ملت خواست كھ وسایل شركت او را در جنگ نھایي و بزرگي كھ 

در نتیجھ جنگھاي  اگر چھ امور مالي سوئد. بھ عقیده او سرنوشت مذاھب را تعیین خواھد كرد، فراھم سازد
گوستاووس با كمك ریشلیو لھستان را بر آن . او مختل بود، مجلس ملي و مردم دعوت او را اجابت كردند

و سپس نھ ماه صرف ) ١۶٢٩سپتامبر (داشت كھ عھدنامھ صلحي براي مدت شش سال با سوئد منعقد كند 
نطق فصیح و ھیجانانگیزي بھ  ١۶٣٠مھ  ٣٠در . گردآوري كشتي، آذوقھ، سرباز، و یافتن متحد كرد

و  ٢۶بین روزھاي . گویي حدس میزد كھ دیگر بار سوئد را نخواھد دید; عنوان تودیع در مجلس ایراد كرد
ژوئن قواي او در جزیرھاي نزدیك ساحل پومراني پیاده شد، و گوستاووس براي نیل بھ افتخار و در  ٢٨

  . آغوش گرفتن مرگ بھ حركت درآمد

   ١۶۵۴-١۶٣٢: املكھ كریستین- ٣
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از آنجا كھ دختر گوستاووس، وارث تخت و تاج او، چھارسالھ بود، وي یكي از باكفایت ترین سیاستمداران 
كریستینا بعدا درباره او چنین . آن عصر پر نابغھ، یعني كنت آكسل آوكسنتیرنا، را بھ نیابت سلطنت برگزید

  بوحھ این شخص در جواني تحصیالت بسیار كرده و در بح: ((گفت

   

  

اطالع او بر امور و عالیق جھان بسیار بود و از نقاط ضعف و قوت . اشتغال خود نیز آن را ادامھ داده بود
ھر كشور اروپایي آگاھي داشت و، با وجود جاه طلبي، فساد ناپذیر و باوفا و ضمنا كمي كند كار و خونسرد 

صوصا ھنگام صحبت نیمي از دیپلماسي این وزیر بھ سبب خاموشي شھرت داشت، اما سكوت، مخ.)) بود
در ایامي كھ گوستاووس در سرزمینھاي بیگانھ میجنگید، وزیرش امور سوئد را بھ خوبي اداره . است

سپس بھ عنوان نایبالسلطنھ كریستینا ھم امور لشكر سوئد در آلمان و ھم كارھاي كشور را زیر نظر . میكرد
قانوني در مورد  ١۶٣۴در سال . یي بھ آن خوبي اداره نشدداشت، و در آن دوازده سال ھیچ كشور اروپا

این قانون . حكومت وضع كرد و در آن تركیب اختیارات و وظایف ھر وزارتخانھاي را تصریح نمود
  . نخستین نمونھ قانون اساسي مدون بھ شمار میرود

وي احساس . دست گرفت، كریستینا، كھ در این ھنگام ھجدھسالھ شده بود، زمام امور را بھ ١۶۴۴در سال 
میكرد كھ شایستگي اداره این ملت فعال را كھ جمعیت آن بھ یك و نیم میلیون نفر رسیده بود دارد، و در 

كریستینا درباره خود چنین گفتھ . حقیقت این دختر از ھمھ خصایص پسري زودرس بھرھمند بود
خشن داشتم، و این امور باعث شدند كھ  ھنگامي كھ بھ دنیا آمدم، كامال مودار بودم و صدایي قوي و:((است

.)) زنان تصور كنند من پسرم، و از شادي چنان سروصدایي راه انداختند كھ در ابتدا پادشاه بھ اشتباه افتاد
گوستاووس از كشف جنسیت او خم بر ابرو نیاورد، و بعدھا او را چنان دوست میداشت كھ معلوم بود از 
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ریا الئانورا اھل براندنبورگ، كھ مادر كریستینا بود، از دختر بودن او والیتعھدي او خشنود است، اما ما
شاید ھمین ناخشنودي مادر بود كھ باعث شد كریستینا تا آنجا كھ بدنش . ھمیشھ اظھار نارضایي میكرد

وي خود آگاھانھ، توجھي بھ وجود خود نمیكرد، عالقھاي بھ . اجازه میداد، خود را بھ صورت مرد در آورد
ریور نداشت، مثل مردان سوگند میخورد، لباس مردانھ میپوشید، بھ ورزشھاي مردانھ میپرداخت، بھ  زر و

با وجود . سرعت اسب میراند، وحشیانھ شكار میكرد، و شكار خود را با نخستین گلولھ بر زمین میانداخت
از زیباییھاي زنانھ بیبھره با اینھمھ كریستینا .)) ھرگز حیواني را بدون احساس تاثر نكشتھام:((این، میگفت

چھره او ظریف و زیبا، ):((١۶۵٣(پیر اوئھ، كھ بعدا اسقف آورانش شد، چنین گزارش داده است . نبود
در صورت او حجب و حیایي وجود دارد كھ در برابر ھر . ... مویش طالیي، و چشمانش برقدار است

در خدمت سفیر كبیر اسپانیا بود  كشیشي یسوعي كھ.)) حرف قبیحي با سرخ شدن او بھ چشم میخورد
این زن حتي از فكر ازدواج ناراحت میشود، زیرا آزاد بھ دنیا آمده و آزاد از دنیا خواھد : ((نوشتھ است

وي ظاھرا چنین احساس میكرد كھ اگر زن روابط جنسي داشتھ باشد، تحت تسلط مرد قرار خواھد .)) رفت
لكھ انگلستان میدانست كھ اگر ازدواج كند، شوھرش خود را بدون تردید او نیز مانند الیزابت م; گرفت

كریستینا از نقایص خود بخوبي آگاه بود، و بدون واھمھ آنھا را تصدیق میكرد و . پادشاه خواھد شناخت
من غیر قابل اعتماد، بدگمان، بسیار جاه طلب، تندمزاج، مغرور، بیقرار، بیاعتنا، و بددھان : ((میگفت

اما این زن بیاندازه بخشنده، و در .)) ن نمیدادم، زودباور نبودم، و حس فداكاري نداشتمبھ كسي اما. بودم
كریستینا تنھا سھ یا چھار ساعت : ((ھمان كشیش یسوعي میگوید. انجام دادن وظایف خود بسیار دقیق بود

ھر قدر . ینوشدھرگز چیزي جز آب نم. ... میخوابد، و وقتي بیدار است، پنج ساعت را بھ مطالعھ میگذراند
در جلسات شوراي سلطنتي بھ طور مرتب . ... غذایش خوب یا بد پختھ شده باشد، ھرگز چیزي نمیگوید

در دورھاي با آنكھ بیست و ھشت روز تب داشت، یك لحظھ از وظایف كشوري خود . ... شركت میكند
بھ منشي یا وزیر ارجاع  سفیران تنھا با او مذاكره میكنند، و ملكھ ھرگز كارشان را. ... غفلت نكرد

كریستینا مایل بود كھ نھ تنھا با جوانان در ورزش و با درباریان در سیاست رقابت كند، بلكھ .)) نمیكند
میخواست در علم بھ پایھ دانشمندان برسد، و آن ھم نھ در زبانھاي مختلف و ادبیات، بلكھ در علم و فلسفھ 

در ھجدھسالگي ; فرانسوي، ایتالیایي، و اسپانیایي، را فراگرفتتا چھاردھسالگي آلماني، . از آن جلو بیفتد
اشعار فرانسوي و ایتالیایي را با . پس از آن بھ آموختن یوناني، عبري، و عربي پرداخت; التیني میدانست

با دانشمندان، عالمان، و . لذت بسیار میخواند و بھ درخشندگي و سرزندگي ادبیات فرانسھ حسد میبرد
ھاي خطي كھنھ فراھم ساخت كھ  دین كشور مكاتبھ میكرد، كتابخانھ عظیمي شامل نسخھفیلسوفان چن

در كنار بستر مرگش متخصصان از سلیقھ خوبي كھ . دانشجویان از نقاط مختلف براي مطالعھ آنھا میآمدند
. دندھا، میناكاریھا، گراوورھا، و اشیاي عتیقھ نشان داده بود تعجب كر وي در خریدن تصویرھا، مجسمھ

وي ھمچنانكھ آثار ھنري را جمع میكرد، دانشمندان را نیز بھ دور خود گرد میآورد و با متفكران معاشرت 
از این رو كالودیوس سالماسیوس، اساك و سیوسي، ھوخو گروتیوس، و نیكوالس ھاینسیوس را بھ . داشت

رون، گھ دو بالزاك، و خانم دانشوراني مانند سكا. دربار خود فراخواند و بھ آنان عطایاي فراوان داد
و میلتن، كھ ; سكودري، كھ نمیتوانستند بھ دربار او بیایند، كتب و مدایح خود را بھ حضور او میفرستادند

شایستگي اداره كردن نھ ((مردي موقر بود، ضمن انتقاد شدید از سالماسیوس، اظھار میداشت كھ كریستینا 
ماشین محاسبھ خود را با نامھ بسیار جالبي نزد او فرستاد و بھ او  پاسكال.)) تنھا اروپا، بلكھ جھان را دارد

  . تبریك گفت كھ ھم ملكھ قلمرو فكر است و ھم ملكھ كشور

وي با گاسندي مكاتبھ داشت، و این دانشمند مانند صدھا نفر . كریستینا بھ فلسفھ بود)) ماقبل آخر((عالقھ 
رنھ . نظیر خود بھ او تبریك میگفت كھ بھ رویاي افالطون در مورد پادشاھان فیلسوف تحقق بخشیده است

عقاید مورد پسند او را از  دكارت، فیلسوف برجستھ این عصر، بھ حضور او آمد و چون دید كھ این ملكھ
ھنگامي كھ دكارت كوشید او را متقاعد كند ھمھ جانوران . ھاي افالطون استنتاج میكند، در شگفت شد گفتھ

بھ منزلھ دستگاه ماشیني ھستند، كریستینا اظھار داشت كھ ھرگز ندیده است كھ ساعتش ساعتھاي كوچك 
  . تدر این باره بعدا مطالب دیگري خواھیم گف. بزاید

در آن ھنگام دانشمندي واقعي بھ نام گئورگ ستیر نھلم در سوئد . این ملكھ از استعدادھاي بومي غافل نبود
میزیست كھ زبانشناس، قانوندان، ریاضیدان، تاریخنویس، و فیلسوف بود و پدر شعر سوئد و مظھر زندگي 
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او احترام قایل بود كھ او را  گوستاووس آدولفوس بھ اندازھاي براي. عقالني این عصر بھ شمار میرفت
  . كریستینا او را شاعر دربار خود كرد، ولي او بھ دشمنانش پیوست. جزو اشراف درآورد

كریستینا چون شیفتھ فرضیات تربیتي كومنیوس شده بود، او را بھ استكھلم آورد تا در مدارس سوئد 
كیمبریج میرفت، از اوپساال دیدن میكرد تا ملكھ نیز مانند الیزابت، كھ بھ آكسفرد و . اصالحاتي انجام دھد

استادان و شاگردان را با حضور خود در دانشگاه آن تشویق كند، و در آنجا بھ سخنان ستیرنھلم و دیگران 
. در دورپات مدرسھاي بنا نھاد و كتابخانھاي بھ آن افزود. درباره متن عبري كتاب عھد قدیم گوش فرا میداد

در فنالند بنا نھاده بود بھ ) توركو(او مدرسھاي را كھ پدرش درابو ; كرد شش مدرسھ دیگر نیز تاسیس
دانشجویاني را نیز براي تحصیل بھ خارج فرستاد، و بعضي از آنان را براي . صورت دانشگاھي درآورد

ھاي ھلند را بھ سوئد  تعدادي از مدیران چاپخانھ. آموختن روش دانشمندان شرقي بھ عربستان اعزام داشت
از عالمان سوئدي تقاضا میكرد كھ مطالب خود را بھ . د تا بنگاھي مطبوعاتي در استكھلم تاسیس كنندآور

كریستینا بدون تردید از روشنفكرترین فرمانروایان . زبان بومي بنویسند تا علم در میان اتباعش اشاعھ یابد
  . جھان بھ شمار میآید

معلومات زمان را بدون تشخیص میپذیرفت عدھاي  آیا این ملكھ شخصا كیاست و تدبیر داشت یا اینكھ
معتقدند كھ وي در امور دولتي شخصا میاندیشید، شخصا تصمیم میگرفت، و ھم حكمفرمایي و ھم سلطنت 

در یكي از فصلھاي بعد خواھیم دید كھ چگونھ جلو سیاست جنگجویانھ او كسنتیرنا را گرفت، بھ . میكرد
بھ جنگ سي سالھ زحمت كشید، خاطرات پراكنده او جذاب و مربوط خاطر صلح كوشید، و در پایان دادن 

  : اصولي كھ در دستنویسھاي خود نوشتھ است مطلب مبتذلي ندارند. بھ زندگیند

  . وجود انسان بھ ھمان نسبت است كھ میتواند دوست داشتھ باشد

  . از نادانان بیش از متقلبان باید ترسید

  . نزلھ رنجاندن اوستكسي را از اشتباه بیرون آوردن بھ م

  . شایستگي فوق العاده، جنایتي نابخشودني است

ولو قرنھا و مسافتھاي بسیار آنھا را از ھم جدا : ستارھاي وجود دارد كھ ارواح بزرگان را بھ ھم میپیوندد
  . كند

  . براي ازدواج بیش از جنگ شجاعت الزم است

  . رسد، بیش از ھمھ ترقي میكندانسان اگر ھیچ چیز را محترم نشمارد و از ھیچ چیز نت

  . آن كھ از دست روزگار بھ خشم میآید ھر چھ آموختھ بیھوده بوده است

  . فلسفھ نھ انسان را تغییر میدھد و نھ او را اصالح میكند

ھا را آزمود، و شاید پس از آنكھ از مسیحیت دست برداشت، بھ آیین  در پایان، پس از آنكھ تعدادي از فلسفھ
ولتر، . كریستینا را متھم بھ فراگرفتن الحاد از بوردلو كردھاند كھ پزشك مخصوص او بود. كاتولیك درآمد

. یدانست كھ خود نیز از آن آگاه بودمانند یكي از تاریخنویسان سوئدي، تغییر مذھب او را نمایشي مضحك م
بر اساس این فرضیھ، كریستینا بھ این نتیجھ رسیده بود كھ انسان، چون نمیتواند حقیقت را بشناسد، بھتر 

است بھ مذھبي متوسل شود كھ بیش از ھمھ با دل و با حس زیبایي شناسي سازگاري دارد و بیش از ھمھ 
بھ آیین كاتولیك عكس العمل صادقانھاي پس از شكایت مفرط  اما غالبا درآمدن. باعث تسلي مردم است

در وجود كریستینا عناصر رازورانھ یافت . رازوري ممكن است بھ اعمال شك و تردید راه یابد; است
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ایمان بھ منزلھ سالحي محافظ است، فقدان كامل آن . خاطرات او خطاب صمیمانھ بھ خداوند است; میشدند
ي میگذارد كھ مستلزم پوشش و حرارت است، و چھ جامھاي گرمتر از آیین نوعي عریاني عقلي بر جا

انسان چگونھ : ((كاتولیك پرنقش و نگار و مسرتبخش فرانسویھا و ایتالیاییھا وجود داشت كریستینا میپرسید
وي مدتھا درباره این مسئلھ و مشكالت ناشي از تغییر مذھب )) میتواند بدون كاتولیك بودن مسیحي باشد

ھاي پدر محبوبش،  ر كرد، زیرا اگر از آیین لوتري دست برمیداشت، بنابر قوانین كشور و توصیھفك
چنین تغییر مذھبي كامال مغایر دفاع . میبایستي نھ تنھا از تاج و تخت چشم بپوشد، بلكھ از سوئد بیرون برود

نطقھاي كشیشان و  اما او از وظایف رسمي، از. قھرمانانھ پدرش از كشورھاي پروتستان اروپا بود
شاید . مشاوران، از سخنان بیھوده و فضل فروشانھ دانشوران، عتیقھ فروشان و تاریخنویسان خستھ شده بود

انتقال دادن امالك سلطنتي، و اعطاي ھدایاي گرانبھا از طرف او بھ . ھم سوئدیھا از او خستھ شده بودند
در . بیشتر اشراف با سیاستھاي او مخالف بودند. اشخاص مورد نظرش، باعث تقلیل و اتالف درآمد وي شد

رھبران آن بسرعت اعدام شدند، اما خشم و غضب بر ضد ; شورشي ناگھاني بھ وقوع پیوست ١۶۵١سال 
سرانجام كریستینا بیمار شد، شاید ھم در نتیجھ كثرت كار و مطالعھ بھ تندرستي خود . وي از میان نرفت
ھا در آن مشاھده میشدند، مبتال  ھاي تورم ریھ بھاي خطرناك، كھ نشانھبیشتر اوقات بھ ت. آسیب رسانده بود

  . میگشت

، طي بیماري ١۶۴٨خود او میگوید كھ در سال . گاھگاھي از حال میرفت و مدت یك ساعت بیھوش میماند
 گویي زني از منطقھ. خطرناكي، نذر كرد كھ اگر زنده بماند، دست از ھمھ چیز برمیدارد و كاتولیك میشود

وي در فكر آلمان، ایتالیا، و سالنھاي فرانسھ بود، و . مدیترانھ بود كھ در منطقھ سردسیر شمالي میلرزید
آرزو میكرد كھ بتواند بھ زنان فرھیختھاي بپیوندد كھ وظیفھ منحصر بھ فرد خود یعني پرورش روشنفكران 

  . خود بھ آنجا ببردھمچنین آرزو داشت كھ بتواند پول زیادي با . فرانسھ را آغاز میكردند

ھاي سفارت پرتغال را نھاني بھ رم فرستاد تا از یسوعیان دعوت كند كھ بھ  یكي از وابستھ ١۶۵٢در سال 
آنان نیز با جامھ مبدل بھ آنجا . سوئد بروند و درباره مسائل مربوط بھ الھیات كاتولیكي با او بحث كنند

آیا واقعا مشیت خداوندي وجود : ت از این قرار بودندسواال; اما در نتیجھ سواالت او دلسرد شدند. رفتند
دارد آیا روح پس از مرگ آدمي باقي میماند آیا میان حق و باطل فرقي واقعي جز از طریق سودمندي 

اگر : ((وجود دارد روزي كھ یسوعیان نزدیك بود از او مایوس شوند، كریستینا آنان را دلداري داد و گفت
بعدا یكي از آنان اظھار )) ر میكنید بھ كاتولیك شدن نزدیك باشم چھ خواھید كردمن بیش از آنچھ شما تصو

در آمدن بھ .)) وقتي كھ این حرف را شنیدیم، احساس كردیم كھ مثل مردگان از گور برخاستیم: ((داشت
نت را اما وي پیش از استعفا میخواست كھ جنبھ موروثي سلط. آیین كاتولیك پیش از استعفا قانونا محال بود

در سوئد حفظ كند، و براي این منظور از مجلس ملي خواست كھ كارل گوستاووس را، كھ عم او بود، بھ 
تشریفات . بھ تاخیر افتاد ١۶۵۴ژوئن  ۶در نتیجھ مذاكرات طوالني، استعفاي او تا . جانشیني وي بشناسد

كریستینا تاج از . ھیجان انگیز بود نھایي تقریبا بھ اندازه مراسم استعفاي شارل پنجم در نود و نھ سال قبل
سر برگرفت، ھر گونھ عالمت سلطنت را كنار نھاد، جامھ سلطنتي را از تن درآورد، با لباسي از ابریشم 

سفید ساده مقابل مجلس ملي ایستاد، و با كشور و ملت خود چنان تودیع كرد كھ اشراف كھنسال كم سخن و 
شوراي سلطنتي وسایل درآمد آینده او را تضمین كرد و بھ وي . شھرنشینان خونسرد را بھ گریھ انداخت

  . اجازه داد كھ با ملتزمان خود مانند ملكھ رفتار كند

كریستینا پنج روز پس از استعفا شب ھنگام از استكھلم بیرون آمد، در نیكوبینگ براي آخرین دیدار از 
داد، بھ ذات الجنب مبتال شد، بھبود یافت مادر خود توقف كرد، دو روز تمام بدون خواب بھ مسافرت ادامھ 

در آنجا نامھاي بھ گاسندي نوشت، مبلغي مستمري براي او مقرر ساخت، و . و بھ سوي ھالمشتاد پیش رفت
در آخرین لحظھ پیشنھادي درباره ازدواج از طرف كارل دھم، كھ بتازگي . زنجیري طالیي بھ وي ھدیھ داد

سپس با جامھ مردان و با نام كنت دوھنا بھ . لي مودبانھ آن را رد كردبر تخت نشستھ بود، دریافت داشت، و
در آن حال نمیدانست كھ طي سي و پنج سال بقیھ عمر خود باز سھمي . كشتي نشست و عازم دانمارك شد

  . در تاریخ خواھد داشت
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