
III -١۶۴٨- ١۵۶٩: لھستان تسلیم میشود  

لھستان نیز در این عصر با كلیساي كاتولیك صلح كرد، و قابل توجھ است كھ آیین كاتولیك تقریبا ھر چھ را 
اما اجازه بدھید كھ با ھمان شتاب معمولي . كھ در آن كشور طي اصالح دیني از دست داده بود، بازیافت

  . را بررسي كنیمخود زمینھ سیاسي تكامل فرھنگي آن 

  حكومت  -١

در جنوب خاوري لھستان مھیندوك نشین لیتواني . این دوره با یكي از شاھكارھاي سیاستمداري آغاز میشود
قرار داشت كھ بھ وسیلھ دوكھاي خود آن اداره میشد و حدود آن از بالتیك از طریق كیف و اوكرائین تا 

لیتواني، اگر . روسیھ خود مختاري لیتواني را تھدید میكردافزایش قدرت . اودسا و دریاي سیاه ادامھ داشت
چھ مانند روسیھ داراي مذھب ارتدوكس بود، با اكراه بھ این نتیجھ رسید كھ اتحاد با لھستان كاتولیك بیش از 

سیگیسموند دوم با امضاي عھدنامھ تاریخي لوبلین جلوھاي . نزدیكي با روسیھ خود مختاریش را حفظ میكند
لیتواني پادشاه لھستان را بھ عنوان دوك بزرگ خود پذیرفت، ). ١۵۶٩ژوئیھ  ١(خود بخشید  بھ سلطنت

ولي نظارت خود را ; نمایندگاني بھ مجلس ملي در ورشو فرستاد، و اداره امور خارجي خود را بھ آن سپرد
این ھنگام داراي  لھستان، كھ بدین ترتیب توسعھ یافتھ بود، در. بر مذھب، قوانین، و امور داخلي حفظ كرد

لھستان . یازده میلیون نفر جمعیت شد، و از دانتزیك تا اودسا و از دریایي تا دریاي دیگر را در دست داشت
، و نبودن ١۵٧٢مرگ سیگیسموند دوم كھ در سال . بدون تردید یكي از كشورھاي معظم بھ شمار میرفت

تاسیس شده  ١٣٨۶این سلسھ، كھ در سال . وارثي كھ جاي او را بگیرد، باعث انقراض سلسھ یا گیلو شد
بود، پادشاھان مبتكري بھ وجود آورده و تمدني بھ لھستان ارزاني داشتھ بود كھ آزادي مذھبي و فرھنگي 

اشراف، كھ ھمیشھ سلطنت موروثي را بھ منزلھ نقض حقوق و آزادیھاي . بشر دوستانھ از مختصات آن بود
د، در این ھنگام در صدد بر آمدند كھ با انتخابي كردن سلطنت ملوك الطوایفي خود محسوب داشتھ بودن

براي این منظور حكومتي جمھوري مركب از اشراف بھ وجود آوردند و . قدرت را بھ دست گیرند
از آنجا كھ این مجلس نھ تنھا شامل اشراف . پادشاھان آینده لھستان را مطیع و فرمانبر مجلس ملي كردند

یز بود، چنین بھ نظر میرسید كھ رویاي ارسطو در مورد ایجاد حكومتي از بزرگ بلكھ اشراف كوچك ن
  عناصر سلطنتي، اشرافي، و دموكراتیك، كھ قدرت یكدیگر 

اما، با توجھ بھ اوضاع آن عصر، قانون اساسي جدید نوعي عكس العمل . كنند، بھ تحقق خواھد پیوست
ر صورتي كھ رقباي لھستان در كنار دریاي ملوك الطوایفي و تجزیھ قدرت و اختیار و رھبري بود، د

بالتیك، یعني سوئد و روسیھ، توسط سلطنتھاي موروثي، كھ نسلھا دوام مییافتند، بھ صورت كشورھاي واحد 
در این ھنگام انتخاب پادشاه نوعي حراج شد، و ھر كس از میان داوطلبان رقیب . و نظامي در میآمدند

داوطلبان مذكور معموال از دولتھاي خارجي پول . طنت بر میداشتندبیشتر پول میداد اشراف او را بھ سل
میگرفتند، چنانكھ عمال فرانسھ، در نتیجھ توزیع پول زیاد، توانستند سلطنت لھستان را براي ھانري دو 

، ولي یك سال بعد او را فرا خواندند تا با لقب ھانري )١۵٧٣(والوا، كھ مرد فاسدي بود، خریداري كنند
  . رانسھ سلطنت كندسوم در ف

دیت انتخابي پس از یك دوره فترت پر ھرج و مرج، با انتخاب ستفان باتوري بھ سلطنت، گذشتھ را جبران 
این شخص، بھ عنوان فرمانرواي ترانسیلواني، در سیاست و جنگ نامي براي خود كسب ). ١۵٧۵(كرد

ب شدن بھ سلطنت قرض ملي را عمال او در ورشو قول داده بودند كھ وي در صورت انتخا. كرده بود
فلورن بھ خزانھ خواھد ریخت، ھمھ سرزمینھایي را كھ روسیھ از لھستان  ٠٠٠,٢٠٠خواھد پرداخت، مبلغ

منتزع كرده است پس خواھد گرفت، و در صورت ضرورت جان خود را در صحنھ نبرد براي حفظ 
شنھادھا مقاومت كند در حالي كھ تني چھ كسي میتوانست در برابر این پی. شرافت و افتخار فدا خواھد كرد

چند از اشراف متمول با انتخاب ماكسیمیلیان دوم اتریشي موافق بودند، ھفتھزار نفر عضو دیت برگزیننده 
او نیز با دو ھزار و پانصد سرباز بھ حركت در آمد، دل بسیاري از . بھ طرفداري از باتوري بر خاستند
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كھ از اطاعت او سر باز (دست آورد، رھبري لشكري را علیھ دانتزیگ  مردم را با ازدواج با آنایا گیلو بھ
  . گولدن بھ خزانھ ملي بپردازد ٠٠٠,٢٠٠بھ عھده گرفت و آن بندر سر بلند را مجبور كرد كھ ) زده بود

با وجود این، اشراف پادشاه جدید را، كھ داراي چشماني نافذ، ذھني واقعگرا، سبیلي وحشت انگیز، و 
خود او شكوه و جالل و تشریفات را خوار میشمرد، ساده لباس . نگیز بود، دوست نداشتندریشي رعب ا

ھنگامي كھ پول . میپوشید، جامھ وصلھدار بر تن میكرد، و كلم و گوشت گاو را بر سایر غذاھا ترجیح میداد
سپس با . كافي نبودمطالبھ كرد تا با روسھا بھ جنگ پردازد، اشراف با اكراه تمام ملزوماتي تھیھ كردند كھ 

كمك مالي ترانسیلواني قواي مختصري فراھم آورد و بھ محاصره پسكوف، كھ در آن وقت سومین شھر 
بود، بھ سبب )) مخوف((ایوان چھارم با آنكھ در نظر اتباعش . مھم روسیھ بھ شمار میرفت، پرداخت

اھان صلح شد، لیوونیا را بھ لھستان ناچار خو; پیري، خود را قادر بھ مقابلھ با چنان دشمن نیرومندي ندید
پس از مرگ ایوان، باتوري بھ سیكیستوس ). ١۵٨٢(داد، و حاضر شد كھ تماس روسیھ با بالتیك قطع شود 

پنجم پیشنھاد كرد كھ حاضر است ھمھ روسیھ را متصرف شود، آن را بھ لھستان ملحق سازد، تركان 
  اوري را تحت فرمان پاپ عثماني را از اروپا بیرون راند، تمامي اروپاي خ

   

  

پاپ اعتراضي نكرد، اما در خالل تداركات پر زحمتي كھ براي . ستفان باتوري، شاه در آورد: یان ماتكو
لھستانیھا پس از آنكھ از دستش ). ١۵٩۶(این مبارزه در راه دین صورت میگرفت، باتوري در گذشت 

  . خالص شدند، او را یكي از بزرگترین پادشاھان خود دانستند
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حثھ، تاج پادشاھي را بر سر سیگیسموند سوم نھاد، و امیدوار بود كھ وي، بھ عنوان دیت پس از یك سال مبا
وارث تاج و تخت سوئد، ھر دو كشور را براي نظارت بر دریاي بالتیك و جلوگیري از توسعھ روسیھ 

این پادشاه نیمي از دوران سلطنت خود را، چنانكھ دیدیم، بعبث صرف تحكیم قدرت خود و . متحد كند
و تولید ھرج و مرج در ) ١۶٠۵(مرگ ناگھاني باریس گادونوف . رار آیین كاتولیك در سوئد كرداستق

داوطلبي خود ) مجلس ملي)) (سنیم((وي بدون مشورت با . روسیھ فرصت دیگري بھ دست سیگیسموند داد
م ضمن دو سالي كھ سرگر. را براي تاج و تخت مسكو اعالم داشت و با سپاھي بھ سوي روسیھ شتافت

محاصره سمولنسك بود، سردارش ستانیسالس زولكیوسكي روسھا را در كلوشینو شكست داد، بھ طرف 
مسكو حركت كرد، و اشراف روسیھ را بر آن داشت كھ فرزند سیگیسموند بھ نام الدیسالوس را بھ 

و، پس سیگیسموند، كھ میخواست خود تزار روسیھ شود، این قرار را نپذیرفت ). ١۶١٠(پادشاھي بردارند
سربازانش، كھ مواجب . از آنكھ سرانجام بھ این شھر نرسید، زیرا كند حركت كرد و زمستان فرا رسید

، دو قرن پیش از ناپلئون، لشكر ١۶١٢خود را دریافت نداشتھ بودند، شورش كردند، و در ماه دسامبر 
ھزینھ بر جاي ماند تصرف آنچھ از آن مبارزات پر . پراكنده و رنجدیده او از روسیھ بھ لھستان بازگشت

  . سمولنسك و سورسكي و تاثیر شدید فرھنگ لھستاني در زندگي روسھا بود

اتحاد او با خانواده ھاپسبورگ باعث شد كھ . باقي سلطنت سیگیسموند در نبردھایي مصیبت آمیز سپري شد
در این گیرودار . وي، ھمچنانكھ امپراطور میخواست، وارد مبارزه پر ھزینھاي علیھ تركان عثماني شود

گوستاووس آدولفوس از گرفتاري . لھستان، تنھا بر اثر مھارت سرداران و شجاعت سربازانش، نجات یافت
سوئد بر لیوونیا ) ١۶٢٩(و در نتیجھ عھدنامھ آلتمارك; لھستان در جنوب استفاده كرد و بھ لیوونیا حملھ برد

  . و دریاي بالتیك مسلط شد

دیت سلطنت را بھ فرزندش تفویض كرد، زیرا در این ھنگام ). ١۶٣٢(ر گذشتسیگیسموند با دلي شكستھ د
سي و ھفت سالھ بود و بھ عنوان سردار از خود لیاقت بسیار نشان داده و بر اثر اخالق خوب و صراحت 

اما در نتیجھ آزاد گذاشتن آیین پروتستان در لھستان و مذھب . خویش دوستان بسیاري بھ دست آورده بود
وي در تورون بھ روحانیان كاتولیك، لوتري، و كالوني . س در لیتواني خشم پاپ را برانگیختارتدوك

این پادشاه ھنر و موسیقي را تشویق ). ١۶۴۵(اجازه داد كھ بھ طور مسالمت آمیزي بھ مباحثھ بپردازند 
تاسیس كرد، و  ھاي گوبلن را خرید، نخستین تماشاخانھ دایمي لھستان را كرد، تابلوھاي روبنس و فرشینھ

ھمچنین با گالیلھ، كھ در زندان بود، مكاتبھ كرد، و گروتیوس . اپراھاي ایتالیایي را روي صحنھ آورد
وي در ایامي كھ شورش عظیمي از قزاقھا موجودیت . دانشمند پروتستان را بھ دربار خود فرا خواند

  ). ١۶۴٨(لھستان را تھدید میكرد در گذشت 

  تمدن لھستان - ٢

اقتصادي لھستان ھنوز بھ صورت قرون وسطایي بود، تجارت داخلي بھ وسیلھ دوره گردان اوضاع 
طبقھ بازرگان ثروت زیادي . تجارت خارجي بیشتر محدود بھ دانتزیگ وریگا بود; صورت میگرفت

امالك وسیع بھ . اشراف بر دیت، پادشاه، و امور اقتصادي تسلط داشتند. نداشت و بندرت بھدیت راه مییافت
وسیلھ كشاورزاني اداره میشدند كھ تابع مقرارت دیرین بودند، و در بعضي موارد زندگي آنان دشوارتر از 

خود مالك این مقرارت را وضع میكرد و آنھا را بھ . زندگي كشاورزان در فرانسھ قرون وسطي میگذشت
بدون موافقتش از قلمرو بھ مستاجران خود اجازه نمیداد كھ . وسیلھ سربازان خود بھ مورد اجرا میگذاشت

او بیرون بروند، آنان را از محلي دیگر انتقال میداد، زمینھایشان را بھ میل خود كم یا زیاد میكرد، از آنان 
آنان را مجبور ; میخواست كھ ھر سال چند روز بیگار كنند و اشیا را فقط از او بخرند و بھ او بفروشند

گذشتھ از این، قادر بود كھ فرزندانشان را براي ; او بخرند میكرد كھ ھر سال مقداري آبجو نامرغوب از
كشاورزان از لحاظ قانون آزاد بودند و میتوانستند از خود . خدمت خود در جنگ و صلح بھ كار بگمارد

  . ثروتي داشتھ باشند و آن را بھ ارث بگذارند، اما سكارگو، كشیش یسوعي، آنان برده را میدانست
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، بریزنداشراف در ورشو گرد میآمدند تا راي دستھ جمعي خود را بھ صندوق . بودزندگي بیشتر روستایي 
اما در امالك خود میزیستند و اوقات خود را بھ شكار، مبارزه، عشق، وجن میگذراندند، از میھمانان 

ازدواجھا بھ وسیلھ پدران و مادران ترتیب . یي میكردند، و خود را براي جنگ آماده میساختندصادقانھ پذیرا
چنین فرض میشد كھ عشق ; نظر دختران بندرت خواستھ میشد، و آنان بندرت مقاومت میكردند; مییافت

حجوب و فعال زنان م. ناشي از ازدواج و تشكیل خانواده، بیش از ازدواج ناشي از عشق پایدار خواھد ماند
ھرگز نشنیدھایم كھ قبل از قرن ھجدھم روابط جنسي ; در روابط جنسي، اخالق كامال حكمفرما بود. بودند

  . خارج از حدود ازدواج وجود داشتھ باشد

با الدیسالوس  ١۶٣٧آداب بھ وسیلھ مردان، نھ زنان، معمول میشد، جز اینكھ سسیلیا رناتا، كھ در سال 
اب ایتالیایي را، كھ سابقا بھ وسیلھ ھنرمندان و روحانیان در لھستان شیوع یافتھ بود، چھارم ازدواج كرد، آد

با او ازدواج كرد، آداب و سخنوري  ١۶۴٨و لوئیز ماري دو گونزاك، كھ در سال ; دوباره رواج داد
آمیختھ رقصھاي لھستاني داراي چنان شكوه . فرانسوي با خود آورد، و این وضع تا قرن بیستم ادامھ یافت

. با اعجاب سخن بگوید پولونزمردي فرانسوي را بر آن داشت كھ درباره  ١۶۴٧باوقاري بودند كھ در سال 
ھاي عالي  فرشینھ. بنیان نھاد ھمگام نبود ١۴٧٧در كراكو در سال  شتوسھنر لھستاني با سنتي كھ فایت 

معماران و مجسمھ سازان ایتالیایي، با ساختن كلیساي جامع . دوره سیگیسموند دوم در فالندر بافتھ میشدند
و ستون معروف ورشو، بھ یادبود  كراكو و كلیساھایي براي یسوعیان بھ سبك باروك در كراكو، نیسویتس،

بر اثر حملھ پروتستانھا بھ تصویرھاي . سیگیسموند سوم، با توري، و آنا یا گیلو را زنده نگاه داشتند
تعلیم و تربیت نیز . مذھبي، نقاشي رو بھ زوال نھاد، ولي مارتین كوبر چھره نگاره جالبي از باتوري كشید

دانشگاه كراكو دوران انحطاط خود را میگذراند، اما باتوري . دید مانند ھنر گرافیك از آشوب مذھبي آسیب
یسوعیان در كراكو، ویلنا، پوزنان، ریگا، و سایر نقاط چنان ; را تاسیس كرد) ١۵٧٨(دانشگاه ویلنا 

مدارس ممتازي بنیان نھادند كھ بسیاري از پروتستانھا، بھ سبب تربیت روحي و اخالقي خوبي كھ 
بھتر از ھمھ، مدرسھ پیروان اونیتاریانیسم در راكوف بود كھ . یدیدند، طرفدار آنھا شدندپسرانشان در آنھا م

یان زامویسكي، صدر اعظم باتوري، كھ . ھزاران دانشجو با مذاھب مختلف را بھ سوي خود جذب كرد
یشتر دوستدار فرھنگ یونان و روم باستان بود، دانشگاه تازھاي در زاموشچ بنیان نھاد كھ برنامھ آن ب

اشخاص در مناقشات مذھبي نسبتھاي بد بھ یكدیگر . آثار ادبي بھ حد وفور یافت میشدند. كالسیك بود
میدادند، ولي مطالب آنان از حیث شكل پرداختھ و صیقلي بودند، چنانكھ ستانیسالس اورزخووسكي، كھ از 

ان لھستاني شگفتانگیزي كھ در با زب((آیین كاتولیك دفاع میكرد، با تعصبي شدید بھ دشمنان میتاخت، اما 
ھمچنین اثر دیگري بھ نام درباري لھستاني، كھ اقتباس از درباري تالیف .)) تاریخ ما بھترین نوع بود

پیوتر . این اثر بھ دست لوكاش گورنیكي بھ وجود آمد. كاستیلیونھ بھ شمار میرفت از لحاظ سبك ممتاز بود
وي نخست رئیس دانشگاه ویلنا بود، . و سیاست دست داشتسكارگو، كشیش یسوعي،در نظم، نثر، تربیت، 

سپس بھ عنوان واعظ ممتاز دربار مدت بیستوچھار سال مانند بوسوئھ بھ وعظ پرداخت و از فساد محیط 
ھمچنین پیشگویي كرد كھ كشور بھ دست بیگانگان خواھد افتاد، مگر آنكھ . بیباكانھ لب بھ انتقاد گشود

وي خواھان سلطنت قرن نوزدھم بینظیر بودند و . در لھستان بھ وجود آید حكومت ثابت و پا بر جایي
این شاعر در مرثیھاي كھ در سوگ دختر خود اورسوال سرود بھ دوره الھام . امروزه نیز محبوبیت دارند

ھمھ فرھنگ لھستان در این عصر در نتیجھ . این دختر در كمال زیبایي كودكي مرده بود. خود رسید
در نیمھ اول قرن شانزدھم چنین بھ نظر میرسید كھ آیین پروتستان ھم . دات مذھبي آشفتھ بودكشمكش اعتقا

بسیاري از اشراف بھ این آیین پیوستند، زیرا آن را . در لھستان و ھم در آلمان و سوئد رواج خواھد یافت
ند سیگیسموند دوم شورشي علیھ قدرت پادشاه و فساد كشیشان، و وسیلھاي براي ضبط اموال كلیسا میدانست

یك سال پس از مرگ او، ھیئتي از نمایندگان دیت اتحادیھاي . آزادي مذھبي را تا حد زیادي برقرار كرد
و بر طبق آن آزادي مذھبي را بھ ) ١۵٧٣ژانویھ  ٢٨(بھ وجود آوردند )) كنفدراسیون ورشو((تحت عنوان 

ھت راي مطرح شد، عدھاي از اسقفان عضو ھنگامي كھ این پیشنھاد ج. ھمھ مخالفان خود ارزاني داشتند
دیت با آن بھ مخالفت برخاستند، اما نود و ھشت تن از اعضاي غیر مذھبي، شامل چھلویك نفر كاتولیك،آن 

این پیشنھاد در تاریخ آزادي مذھبي بھ منزلھ واقعھ مھمي بھ شمار میآید، زیرا قبال ھیچ . را تصویب كردند
ھاي گوناگون  بر اثر این قانون آزادیبخش، تعداد زیادي فرقھ. در نشده بودگونھ اعالمیھ رسمي نظیر آن صا

ھاي دیگري مانند برادران بوھمي و طرفداران  مانند لوتري، كالوني،آناباتیستھا، مخالفان تثلیث، یا فرقھ
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فاوستوس سوكینوس بھ لھستان آمد و شروع بھ ایجاد كلیسایي طبق  ١۵٧٩در سال . وسعھ یافتندت تسوینگلي
اما عوام كراكو او را از خانھاش بیرون كشیدند، كتابخانھاش را خراب . اصول طرفداران تثلیث كرد

ا بھ اتفاق كالونیھ). ١۵٩٨(كردند، و اگر رئیس كاتولیك دانشگاه بھ كمكش نشتافتھ بود، بھ قتل میرسید 
ھاي  ، دیت دستور بستھ شدن مدرسھ١۶٣٨در سال . لوتریھا درصدد طرد پیروان سوكینوس برآمدند

این عده بھ ترانسیلواني، . آن فرقھ را از كشور بیرون راند ١۶۵٨پیروان اونیتاریانیسم را صادر كرد و در 
امرسن، كھ از نوابغ بود، بھ آنان  مجارستان، آلمان، ھلند، انگلستان، و سرانجام بھ امریكا گریختند، و

تعصب مردم، تعلیم و تربیت یسوعیان، انضباط كاتولیكھا، و سیاست پادشاھان، بھ انضمام تعصب . پیوست
ھاي جدید با ھمان شدتي كھ بھ مذھب دیرین  فرقھ. پروتستانھا، باعث نابودي آیین پروتستان در لھستان شد

شاورزان از آن لحاظ بھ آیین دیرین وفادار ماندند كھ قدیمي بود و، بھ ك. تاختھ بودند بھ یكدیگر حملھ بردند
بدان ) با توري و سیگیسموند سوم(ھنگامي كھ پادشاھان . سبب عرف و عادت، تسلیبخش محسوب میشد

پیوستند، بسیاري از پروتستانھایي كھ بتازگي ایمان آورده بودند، یا فرزندانشان، الزم دانستند كھ با كلیسا 
از آنجا كھ بسیاري از آلمانیھاي لھستان پروتستان بودند،آیین كاتولیك از حمایت مالي برخوردار . كنند صلح

  . شد

كلیسا نیز با این عوامل خارجي ھمكاري میكرد تا لھستان را تحت تسلط پاپ در آورد، و از این رو چند تن 
تغییر مذھب پادشاھان، زنان، كودكان،  از زیركترین دیپلوماتھا و عدھاي از جسور ترین یسوعیان را براي

و حتي خود اعیان پروتستان اعزام داشت سیاستمداران كلیسا مانند ستانیسالس ھوژیوس واسقف جوواني 
كومندونھ بھ پادشاھان اخطار كردند كھ ھیچ نظم ثابت اجتماعي، اخالقي، یا سیاسي نمیتواند بر اساس 

یسوعیان بخوبي توانستند از اصول باور نكردني . ن استوار باشدھاي متغیر و متضاد پروتستا تعلیمات فرقھ
در این ضمن روحانیان كاتولیك، بھ پیروي از دستورھاي . مذھب قدیم در قبال مذھب جدید دفاع كنند

. كاتولیكھا نیز معمایي داشتند. شوراي ترانت، اصالحات شدید و قابل توجھي در امور خود بھ عمل آوردند
در اصول این دو كلیسا . با لھستان باعث شد كھ كلیساي ارتدوكس یوناني با كلیساي رم در افتداتحاد لیتواني 

اختالفي جزئي وجود داشت، اما در مراسم مذھب ارتدوكس تشریفات سالوونیك بھ كار میرفت، و كشیشان 
برست (ستسي یان زامویسكي، در نتیجھ الحاق بژ ١۵٩۶در سال . فرقھ ارتدوكس میتوانستند ازدواج كنند

، فرقھ میانھاي از روحانیان و اشخاص غیر مذھبي بھ نام اونیات تشكیل داد كھ موافق ازدواج )لیتوفسك
رھبران كلیساي . كشیشان و تشریفات سالوونیك بود، اما آیین كاتولیك و تفوق پاپ را ھم قبول داشت

  . ھاي یوناني و روسي از پاپ بشود كاتولیك رم امیدوار بودند كھ این مصالحھ بتدریج باعث اطاعت فرقھ

اما كلیساي جدید اونیات با مقاومت سخت روبھرو شد، واسقف آن در پولوك بھ دست عوام، كھ داراي 
پادشاھان لھستان در قرن شانزدھم آن سیاست آزادي مذھبي را كھ . مذھب ارتدوكس بودند، بھ قتل رسید

اما عوام كاتولیك بیشتر اوقات بھ . چنان ادامھ دادندپیشرفتھتر از سیاست سایر كشورھاي مسیحي بود، ھم
این عده بھ یكي از كلیساھاي پروتستان در كراكو حملھ بردند، . سیاست خصومتآمیز دیرین باز میگشتند

ھمچنین یك كلیساي ). ١۶٠۶١۶٠٧(اجساد پروتستانھا را از خاك بیرون آوردند، و آنھا را پراكنده كردند 
در پوزنان، یك ). ١۶١١(ویران كردند، چند تن از كشیشان را زدند و بھ قولي كشتند  پروتستان را در ویلنا

را خراب كردند روحانیان )) برادران بوھمي((كلیساي لوتري را بھ آتش كشیدند و انجمني متعلق بھ 
یط بھ ھمھ شرا. كاتولیك در این تظاھرات مذھبي عوام پسند شركت نمیجستند، ولي از آنھا استفاده میكردند

  . پیروزي آن كامل شد ١۶۴٨نفع كلیساي قدیم بود و تا سال 

IV- ١۶۴۵- ١۵٨۴: روسیھ مقدس   

   مردم -١
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كافي است نظري بھ نقشھ اروپا بیفكنید تا در برابر سرنوشت : ((چنین نوشت ١٨٣١نادیزدین در سال 
از طریق اقیانوس كبیر، و از طریق ولگا بھ دریاي  ١۶٣٨این كشور تا سال )) روسیھ دچار اعجاب شوید

اي آینده آن پي مي ولي ھنوز بھ دریاي سیاه نرسیده بود، و از اینجاست كھ بھ علت جنگھ. خزر راه یافت
خاك آن كشور براي تھیھ غذا جھت این عده . جمعیت روسیھ تنھا ده میلیون نفر بود ١۵٧١در سال . بریم

مناسب بود، اما كشت و زرع مفرط باعث عدم حاصلخیزي مزارع میشد و كشاورزان از دشتي بھ دشت 
بیشتر مستاجران از مالكان . بود این میل بھ مھاجرت ظاھرا در ایجاد بردگي موثر. دیگر كوچ میكردند

; بزرگ مساعده دریافت میداشتند تا كشتزارھاي آنان را پاك و آماده كنند و در آنھا بھ زراعت بپردازند
بسیاري از آنان قادر بھ پرداخت قروض خود ; ضمنا براي چنین وامھایي تا بیست درصد ربح میپرداختند

، اگر كسي قادر بھ پرداخت قرض ١۴٩٧د، زیرا، طبق قانون نبودند، بنابراین بھ صورت برده در میآمدن
عدھاي از كشاورزان براي فرار از چنین . خود نبود، تا زمان اداي آن بھ صورت برده طلبكار در میآمد

عدھاي نیز حاضر میشدند كھ سرزمینھاي تازه و لم ; بردگي بھ كشتزارھاي قزاقان در جنوب میگریختند
گروھي نیز بھ ; بدان وسیلھ آزادي خود را باز مییافتند سیبریھ بدین ترتیب آباد شدیزرعي را آباد كنند، و 

; یا در معادن، صنایع فلز كاري، و اسلحھ سازي كار كنند; شھرھا مھاجرت كردند تا بھ صنعتگران بپیوندند
ھا  ھ ترك مزرعھمالكان شكایت میكردند ك. ھا دورھگردي كنند و یا در كوچھ; یا بھ خدمت بازرگانان در آیند

بھ وسیلھ مستاجران، كھ معموال قروض خود را نمیپرداختند، باعث وقفھ در تولید محصوالت كشاورزي 
، ١۵٨٢در سال . خواھد شد، و از این رو مالكان از عھده پرداخت مالیات روز افزون بر نخواھند آمد

)) اوپریچنیكي((اجران طبقھ اداري ایوان مخوف، براي آنكھ ادامھ امور كشاورزان را تضمین كند، بھ مست
اگر چھ آن طبقھ موجودیت ممتاز خود را . خود دستور داد كھ بدون رضاي مالك مزارع خود را ترك نكنند

در این ھنگام از دست داده بود، روش بردگي، كھ بدین ترتیب برقرار شد، بر روي امالك آن طبقھ باقي 
قسمت اعظم زمینھاي روسیھ را در دست داشتند، مستاجران ماند، و پس از چندي اشراف و روحانیان، كھ 

بیشتر كشاورزان روسي در حقیقت و عمال، و نھ  ١۶۴٨تا . خود را موظف بھ رعایت آن دستور كردند
  . قانونا، بھ صورت سرفھاي وابستھ بھ زمین در آمدند

ت نوعي تجمل نادر بھ آداب خشن بود، نظاف. مردم روسیھ ھنوز در مرحلھاي نزدیك بھ توحش میزیستند
شمار میرفت، باسوادي جزو امتیازات طبقاتي محسوب میشد، تعلیم و ترتیب ابتدایي بود، و ادبیات بھ 

پانصد كتابي كھ . ھاي روزانھ راھبان و وعظھاي كشیشان یا متنھایي مربوط بھ لیتورژي بود صورت نوشتھ
موسیقي تاثیر عظیمي در . مھ مذھبي بودندانتشار یافت تقریبا ھ ١۶٨٢و  ١۶٧٣در روسیھ بین سالھاي 

كلیساھاي پر پیچ و خم داراي نمازخانھ و . مذھب و خانھ داشت، و ھنر در خدمت مذھب ارتدوكس بود
كلیساھا . ھاي پیازي شكل، مانند كلیساي مریم عذراي دون، در مسكو ساختھ میشدند محراب وقبھ

بیشتر روي آنھا را پوشاندھاند، یا تمثالھایي روي  ھا با فرسكوھایي تزیین میشدند كھ امروزه وصومعھ
ھا میساختند كھ اھمیت آنھا بیشتر از لحاظ ابتكار در تصویرسازي بود نھ در مھارت ھنري، چنانكھ از  تختھ

، كشیدن تمثال جنبھ ھنري خود را ١۶٠٠در حدود سال . كلیساي معجزه قدیس میخائیل در كراكو پیداست
نعت در آمد، و قطعات مشابھي بھ مقدار زیاد براي استفاده زاھدان كشور از دست داد، بھ صورت ص

محصول ھنري برجستھ این زمان برجي بھ ارتفاع صد متر بود كھ زنگ كلیساي ایوان ولیكي . ساختھ شدند
، و )١۶٠٠حد (این كلیسا بھ وسیلھ یكي از معماران آلماني در میدان كرملین بر پا شد . را در بر میگرفت

  . اد آن جزو برنامھ عمارت سازي عامالمنفعھ باریس گادونوف براي رفع بیكاري مردم بودایج

در كلیساھاي زیبایي كھ بر اثر تزیینات گرانبھا میدرخشیدند و بعمد آنھا را باریك ساختھ بودند، بھ طوري 
شان ارتدوكس كھ آوازھا و دعاھاي طنین انداز و تشریفات پر ھیبت آنھا تاثیري خواب آور داشت، كشی

بندرت دیده شده است كھ كلیسایي تا .مردم را بھ زھد، اطاعت، و داشتن آرزوھاي خاضعانھ تشویق میكردند
خود تزار اصول مذھبي را صادقانھ رعایت میكرد و . این اندازه با دولت ھمكاري نزدیك داشتھ باشد

پیرامون او ایجاد میكرد، تخت سلطنت  كلیسا، در عوض، ھالھاي از تقدیس در; اموالي را بھ كلیسا میبخشید
او را بھ منزلھ محرابي مقدس میدانست، و بھ مردم تلقین میكرد كھ اطاعت از او وظیفھاي است كھ ھمھ 

باریس گادونوف بطرك، مسكو را از . كس میبایستي بھ عنوان قرضي كھ از خداوند گرفتھ است ادا كند
قریبا تا یك قرن مطران مذكور از لحاظ مقام با تزار رقابت ، و ت)١۵٩٨(تحت تسلط قسطنطنیھ بیرون آورد 
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ھنگامي كھ سفیري از طرف پاپ كلمنس ھشتم بھ مسكو آمد . میكرد و گاھي قدرت او را بھ خطر میانداخت
تا پیشنھاد كند كھ كلیساھاي ارتدوكس و كاتولیك تحت توجھ پاپ متحد شوند، پاریس این نقشھ را با تحقیر 

، و دستور داد كھ دعاھایي در حق او بھ ))مسكو امروزه رم واقعي و ارتدوكس است((: رد كرد و گفت
  . خوانده شود)) تنھا فرمانرواي عیسوي روي زمین((عنوان 

  ١۶٠۵-١۵٨۴: باریس گادونوف -٢

و ) مخوف(تزار فیودور ایوانوویچ فرزند بیكفایت ایوان چھارم . تا این ھنگام تنھا او فرمانرواي واقعي بود
فیودور مرگ برادر بزرگ خود را در زیر ضربات دیوانھوار پدر . خرین فرد از اخالف روریك بودآ

وي بھ منظور رھایي از خطرھاي قصر بھ مذھب توسل . خویش دیده و تحت نفوذ دیگران قرار گرفتھ بود
ي اداره جست، و اتباعش، اگر چھ او را شخص مقدسي میدانستند تصدیق میكردند كھ اراده الزم را برا

یكي از اعضاي آن، یعني . ایوان چھارم شورایي را براي ھدایت این جوان بھ كار گماشتھ بود. مردم ندارد
شوھر خواھر فیودور، كھ ھمان باریس گادونوف بود، زمام امور را بھ دست گرفت و فرمانرواي كشور 

  . شد

) ١۵٨۴(ا گذاشتھ بود كھ در این وقت ایوان چھارم از زن ھفتم خود پسري بھ نام دمیتري ایوانوویچ بھ ج
ھایي غیر از توطئھ ھاي خود او را بھ او  شوراي مذكور، براي حفظ آن كودك از توطئھ. سھ سالھ بود

، بھ عللي كھ تا كنون معلوم ١۵٩١اما او در سال . گلیچ، در صد و نود كیلومتري شمال مسكو، فرستاد
جھت ) از اعضاي شورا(ست شاھزاده و اسیلي شویسكي ھیئتي كھ بھ ریا. نشدھاند، در آنجا در گذشت

تحقیق در این قضیھ بھ او گلیچ رفت گزارش داد كھ آن كودك گلوي خود را ضمن یك حملھ صرعي بریده 
جرم باریس ھرگز محرز . اما مادر دمیتري مدعي بود كھ او بھ فرمان گادونوف بھ قتل رسیده است. است

آنگاه مادر دمیتري را بھ گوشھ گیري در . را مورد تردید قرار میدھندنشد، و بعضي از تاریخنویسان آن 
دمیتري بھ گروه قدیسان ارتدوكس . صومعھاي مجبور كردند و خویشان این زن را از مسكو بیرون راندند

  . ھا محو گشت افزوده شد و نام او بھ طور موقت از خاطره

نایب السلطنگي بھتر فرمانروایي كرد تا بعدا وقتي بر  باریس مانند ریچارد سوم، پادشاه انگلستان بھ ھنگام
وي اگر چھ تربیتي رسمي نیافتھ و شاید ھم بیسواد بود، لیاقت و كفایتي زیركانھ . تخت سلطنت نشست

باریس ادارات داخلي را اصالح . داشت، و بھ نظر میرسد كھ براي حل مشكالت روسھا جدا كوشیده باشد
را گرفت، بھ حمایت از طبقات متوسط و پایین برخاست، بھ منظور ایجاد كرد، جلوي پول پرستي قضات 

بھ قول یكي از تار ; اشتغال براي فقیران شھري عماراتي ساخت، و از آالم و بدھیھاي بردگان كاست
  )). ھمھ او را دوست داشتند((یخنویسان آن زمان،

ھنگامي كھ تزار فیودور . لش اعتماد داشتندگذشتھ از این، دولتھاي خارجي بھ او احترام میگذاشتند و بھ قو
بھ اتفاق آرا از گادونوف تقاضا كرد كھ تاج شاھي ) مجلس ملي(، زمسكي سوبور )١۵٩٨(اول در گذشت 

. وي اعتراض كرد و محجوبانھ خود را شایستھ سلطنت ندانست، ولي سرانجام پذیرفت. را بر سر بگذارد
تني چند از . نمایندگان را براي قبول پادشاھي او آماده كرده باشند اما تا اندازھاي گمان میرود كھ عامالنش

اشراف، كھ بھ سبب دفاع او از عوام خشمگین بودند، حق او را بھ سلطنت نپذیرفتند و جھت خلع او بھ 
پدر (باریس جمعي را بھ زندان افكند، گروھي را تبعید كرد، و فیودور رومانوف . توطئھ چیني پرداختند

چند تن از دشمنان شكست . را مجبور كرد كھ جامھ راھبان بر تن كند) زار سلسھ رومانوفنخستین ت
باریس، كھ در . خورده او بھ شكلي چنان مناسب و موافق با وضع باریس مردند كھ او متھم بھ قتل آنان شد

بیرون راند، این ھنگام در بد گماني و بیم میزیست، جاسوساني بھ نقاط مختلف فرستاد، افراد مظنون را 
نخستین او كاھش یافت و . دارایي آنان را ضبط كرد، و زنان و مردان را از دم شمشیر گذرانید محبوبیت

باعث شدند كھ عوام گرسنھ نتوانند در برابر دسیسھ ھاي مصرانھ  ١۶٠۴تا  ١۶٠٠محصوالت بد سالھاي 
  . اشراف، كاري بھ نفع او انجام دھند
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جواني در لھستان ظاھر  ١۶٠٣در سال . خ، ادبیات، و موسیقي شھرت یافتھا در تاری یكي از این دسیسھ
شد و ادعا كرد ھمان دمیتري است كھ مردھاش میپنداشتند، و وارث قانوني تاج و تخت فیودور ایوانوونچ 

باریس بھ دالیل متقني او را گریشكا او ترپیف دانست كھ جامھ راھبي را از تن بیرون آورده و بھ . است
لھستانیھا، كھ از توسعھ روسیھ بیم داشتند، چون شخصي را در میان . خانواده رومانوف در آمده بودخدمت 

خود دیدند كھ بھ حال آنان مفید بود و تاج و تخت مسكو را از آن خود میدانست، شاد شدند و ھنگامي كھ 
. اظھار نشاط كردند دختري لھستاني را بھ زني گرفت و بھ كلیساي كاتولیك پیوست، بیشتر)) دمیتري((

سیگیسموند سوم، پادشاه لھستان كھ بتازگي عھدنامھ صلحي با روسیھ بھ مدت بیست سال بستھ بود 
یسوعیان با شوق و . ، مانع از آن نشد كھ دمیتري عدھاي داوطلب لھستاني بھ دور خود گرد آورد)١۶٠٢(

تري با چھار ھزار سرباز شامل تبعید دمی ١۶٠۴در اكتبر . ذوق بسیار بھ طرفداري از آن مدعي برخاستند
اشراف روسیھ، كھ بیطرفي . شدگان روسي، مزدوران آلماني، و سلحشوران لھستاني از رود دنیپر گذشت

كشاورزان فراري بھ قوایي كھ پیش میآمد پیوستند، : خود را اعالم كرده بودند، در نھان بھ او كمك رساندند
ند، سخنان دمیتري را باور كردند و پرچم او را بھ عنوان دفاع از مردم گرسنھ، كھ آماده فریب خوردن بود

در ایامي كھ عوام فریاد كنان و دعا خوانان . حقانیت سلطنت او و آرزوھاي یاس آمیز خود بر دوش گرفتند
این . از غرب بھ سوي مسكو پیش میرفتند، قزاقھا، كھ ھمیشھ آماده نزاع بودند، از جنوب بھ حملھ پرداختند

  . ت بھ صورت انقالبي در آمدنھض

لشكریان او . باریس، كھ این واقعھ را حملھاي از طرف لھستانیھا میپنداشت، قواي خود را بھ غرب فرستاد
گادونوف در میان . قسمتي از قشون دمیتري را شكست دادند، اما در مورد بقیھ كاري از پیش نبردند

حتي اشراف مسكو . عوام و اشاعھ نارضایي نمیشنیداطاقھاي كرملین خبري جز ازدیاد نفرات و پیشرفت 
جامھاي باده خود را بھ سالمتي دمیتري مي نوشیدند و بھ مردم میگفتند كھ او ھمان شاھزاده مقدسي است 

ھایي كھ  در این میان، باریس، پس از تردیدھا و اندوه. كھ توسط خداوند براي سلطنت برگزیده شده است
وي ). ١۶٠۵آوریل  ١٣(در گذشت  دارند،ز تاریخنویسان از آنھا آگاھي پوشكین و موسورگسكي بیش ا

اما باسمانوف و اشراف بھ حمایت از . فرزند خود فیودور را بھ اشراف و باسمانوف بطرك سپرده بود
در میان شوق و )) دمیتري دروغین((و فرزند گادونوف بھ قتل رسیدند، و زن . مدعي سلطنت برخاستند

  . ذوق عمومي بھ عنوان تزار سراسر روسیھ بر تخت نشست

   ١۶١٣- ١۶٠۵)): دروان آشوب(( -٣

تزار جدید فرمانرواي بدي نبود، و اگر چھ قامتي زیبا و چھرھاي گیرا كار بردن شمشیر و سوار شدن 
گذشتھ از این، ھوشي سرشار، بیاني فصیح، رفتاري خوشایند، و نوعي . اسب مانند اشرافزادھاي ماھر بود

ر امور اداري و وي كارمندان را با دقت د. سادگي طبیعي داشت كھ با تشریفات دربار سازگار نبود
. اما تفوق او بر محیط بیش از اندازه بھ چشم میخورد. لشكریان را با نظارت شخصي بھ شگفتي میانداخت

از خشونت و بیسوادي اشراف علنا انتقاد میكرد، و در نظر داشت كھ فرزندانشان را براي تحصیل بھ 
ا براي تاسیس دبیرستانھایي بھ ھمچنین در صدد بود كھ آموزگاران خارجي ر; كشورھاي غربي بفرستد

گذشتھ از این، بھ آداب روسھا میخندید، از اجراي مراسم آیین ارتدوكس خودداري . مسكو دعوت كند
میكرد، حاضر بھ احترام در برابر تصاویر قدیسین نمیشد، بیآنكھ آب مقدس بھ روي میز بپاشد ناھار 

وي اگر چھ نمیگفت كھ بھ . ، مصرف میكردمیخورد، و گوشت گوسالھ را، كھ شرعا حرام محسوب میشد
، زن لھستاني و كاتولیك خود را )و شاید ھم آن را ھرگز جدي تلقي نكرده بود(مذھب كاتولیك گرویده است 

خود او جمعي از لھستانیھا و ; ھمراه نماینده پاپ و گروھي از راھبان فرقھ فرانسیسیان بھ مسكو آورد
با اینھمھ در آمد خزانھ را آزادانھ خرج كرد، مواجب افسران . شتھ بودیسوعیان را در خدمت خویش نگاه دا

و از آنجا كھ ; را باال برد، و امالكي را كھ از خانواده گادونوف گرفتھ بود میان دوستان خود تقسیم كرد
بیقرار و جنگجو بود، در صدد مبارزه با خان كریمھ بر آمد و، با ارسال قبایي از پوست خوك جھت آن 

  . انرواي مسلمان، عمال بھ او اعالن جنگ دادفرم
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ھنگامي كھ مسكو را در نتیجھ اعزام قوا بھ جنوب تقریبا تخلیھ كرد، اشراف را بیم فرا گرفت كھ مبادا تزار 
  . راه را براي حملھ لھستانیھا بھ پایتخت باز كند

  . بھ منظور خلع او چیدندچند ھفتھ پس از جلوس دمیتري، دستھاي از اشراف بھ رھبري شویسكي توطئھاي 

شویسكي اعتراف میكرد كھ فرمان آن مدعي را تنھا براي رھایي از دست گادونوف گردن نھاده است و 
دمیتري از توطئھ آگاھي یافت . اكنون باید او را از كار بر انداخت و اشرافزادھاي حقیقي را بر تخت نشاند

معمول آن عده را بھ قتل برساند، دستور داد كھ  اما بھ جاي آنكھ طبق. و رھبران آن را دستگیر كرد
  . زمسكي سوبور آنان را محاكمھ كند

در این ھنگام این مجلس براي نخستین بار از ھمھ طبقات انتخاب شد و شویسكي و دیگران را بھ مرگ 
بسیاري از  .محكوم ساخت، اما بعدھا تزار آنان را تبعید كرد و پنج ماه بعد بھ آنان اجازه داد كھ بازگردند

مردم كھ او را فرزند ایوان مخوف پنداشتھ بودند احساس میكردند كھ چنین ترحم غیر معمول باعث خواھد 
ھاي خود را از  توطئھ كنندگان عفو شده دسیسھ. شد كھ اصل و نسب سلطنتي وي مورد تردید قرار گیرد

یار قرار داده بود، بھ آنان سر گرفتند و خانواده رومانوف، كھ دمیتري اعضاي آن را مورد لطف بس
دمیتري . شویسكي و پیروانش با ملتزمان مسلح خود بھ كرملین حملھ بردند ١۶٠۶مھ  ١٧در . پیوستند

. بخوبي از خود دفاع كرد و چندتن از مھاجمان را با دست خود كشت، اما مغلوب شد و بھ قتل رسید
سپس . ھادند، و فلوتي در دھانش گذاشتندجسدش را بھ میدان اعدام بردند، نقاب مضحكي بر چھرھاش ن

جسدش را سوزاندند و خاكسترش را با توپ بھ اطراف پراكندند تا دیگر كسي خود را بھ جاي شخص 
  . مردھاي جا نزند

تزار جدید تعھد كرد كھ بدون تصویب . اشراف پیروزمند شویسكي را با لقب واسیلي چھارم انتخاب كردند
ي را بھ قتل نرساند، ھیچ ملكي را ضبط نكند، و در كلیساي اوسپنسكي بھ كس) مجمع اشراف(مجلس دوما 

بھ كسي ) یعني زمسكي سوبور یا مجمع ھمھ طبقات(بدون تصویب شورا ((طور رسمي سوگند خورد كھ 
این تعھدات اگرچھ غالبا نقض شدند، در تكامل حكومت روسیھ مرحلھاي تاریخي بھ شمار .)) آسیب نرساند

  . میآیند

در شمال شورشي . بیشتر آناني كھ از خلع دمیتري متاسف بودند از شنیدن این قول و قرارھا آرام نشدنداما 
بھ وقوع پیوست، و در جنوب دمیتري دروغین دیگري بھ رھبري برگزیده شد وسیگیسموند سوم پادشاه 

دشمن سیگیسموند شویسكي از كارل نھم پادشاه سوئد، كھ . لھستان بھ طور غیر رسمي بھ او كمك رسانید
سیگیسموند بھ روسیھ اعالن جنگ داد، سردارش بھ . كارل قوایي بھ روسیھ فرستاد. سوم بود، مدد خواست

، بھ ورشو بردند، و او را مجبور كردند )١۶١٠(شویسكي را خلع كردند . نام زولكیوسكي مسكو را گرفت
كھ فرزند چھاردھسالھ سیگسیموند بھ دستھاي از اشراف روسیھ حاضر شدند . كھ جامھ راھبان بر تن كند

نام الدیسالوس را بھ عنوان تزار بشناسند، بھ شرط آنكھ استقالل كلیساي ارتدوكس حفظ شود و ارتش 
لھستان براي سركوبي شورشي اجتماعي كھ حكومت اشرافي روسیھ را تھدید میكرد بھ اعیان این كشور 

  . كمك كند

  . علت عمده این شورش، كھ جنبھاي مذھبي و میھن پرستانھ داشت، بھ رسمیت نشناختن تزار لھستاني بود

لھستانیھا او را دستگیر . بطرك ارتدوكس مسكو مردم را از اطاعت فرمانرواي كاتولیك رومي نھي كرد
رھبران . ن ساختكردند، و اگر چھ او در زندان در گذشت، اعالمیھ او سلطنت الدیسالوس را غیر ممك

مذھبي از مردم در خواست كردند لھستانیھا را، كھ بدعتگذاران كاتولیك رومي بودند، از كشور بیرون 
. چنین بھ نظر میرسید كھ دولت از میان خواھد رفت و روسیھ گرفتار ھرج و مرج خواھد شد. رانند

براي سلطنت در روسیھ  لشكري سوئدي نو و گو رود را بھ تصرف در آورد و شاھزادھاي سوئدي را
كشاورزان در شمال و جنوب، و قزاقان در جنوب از اطاعت الدیسالوس سر باز زدند و . پیشنھاد كرد
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اوضاع كشاورزي مختل شد، محصوالت غذایي كاھش . حكومتھایي از خود در ایاالت بھ وجود آوردند
بعضي از نواحي مردم بھ خوردن یافتند، حمل و نقل دچار نا امني گشت، قحط و غال باال گرفت، و در 

جمعي از عوام كھ شورش كرده بودند وارد مسكو شدند، و در آشوبي كھ بر پا . گوشت انسان پرداختند
پادگان سوئدي در كرملین تحصن جست و ; )١۶١١مارس  ٩(گشت قسمت اعظم شھر در آتش سوخت 

  . منتظر آمدن و كمك رساندن سیگیسموند شد

صابي بھ نام كوسمامینین از شورشیان كھ بر اثر آیین ارتدوكس بھ ھیجان در آمده در نیژني نو و گورود ق
بودند لشكر دیگري فراھم ساخت و از ھر خانوادھاي درخواست كرد كھ یك سوم دارایي خود را براي تھیھ 

دند اما مردم حاضر نبو. با این در خواست موافقت شد; وسایل حركت بھ سوي پایتخت در اختیار او بگذارد
مینین از شاھزاده دمیتري پوژارسكي تقاضا كرد كھ . زیر بار كسي جز رھبري صاحب عنوان بروند

او نیز پذیرفت، و لشكریان جدید، در حالي كھ روزه گرفتھ بودند و دعا میخواندند، بھ . سردار آنان شود
این . ر محاصره گرفتندسوي مسكو پیش رفتند و، بعد از ورود بھ این شھر، پادگان لھستاني كرملین را د
ھاي یوناني جھت ساختن  عده تا ھنگامي كھ مجبور بھ خوردن موش صحرایي، آدم، و جوشاندن دستنوشتھ

. دست از مقاومت برداشتند و رو بھ گریز نھادند ١۶١٢اكتبر  ٢٢سپس در ; آبگوشت شدند مقاومت كردند
یآمد، و ھنگامي كھ دو قرن بعد فرانسویھا از مدتھا آن سال در تاریخ روسیھ بھ عنوان سال نجات بھ شمار م

مسكو رانده شدند، روسھاي پیروزمند در پایتخت خود، كھ باز دچار حریق شده بود، بنایي بھ یادبود مینین 
نمونھ قھرمانانھاي براي آنان بھ جاي نھاده  ١۶١٢و پوژارسكي، یعني قصاب و شاھزادھاي كھ در سال 

  . بودند، بر پا ساختند

كي و شاھزاده دمیتري تروبتسكوي نمایندگان مذھبي و غیر نظامي ھمھ نواحي امپراطوري را پوژارس
ھاي مختلف اشراف  خانواده. دعوت كردند تا در شورایي براي انتخاب فرمانرواي جدید شركت كنند

، كھ شورا میخائیل رومانوف را. تدبیرھاي مختلفي بھ كار بردند، و سرانجام خانواده رومانوف پیروز شد
در آن وقت پانزده سال بیش نداشت، برگزید و عوام مسكو، كھ بسرعت دور ھم گرد میآمدند و بسرعت 

. مردم پس از آنكھ كشور را نجات دادند). ١۶١٣فوریھ  ١٢(تعلیم میگرفتند، او را فرمانرواي خود دانستند 
  . با فروتني دوباره آن را بھ اشراف سپردند

عي و شورش را از میان برد، بردگي را تایید و تمدید كرد، با دادن اینگریا دولت جدید ھرج و مرج اجتما
این عھدنامھ . بھ سوئد این كشور را آرام ساخت، و عھدنامھ صلحي بھ مدت چھارده سال با لھستان بست

باعث شد كھ فیودور رومانوف، پدر میخائیل كھ بھ دستور باریس جامھ راھبي پوشیده و نام فیالرت برخود 
میخائیل او را بھ عنوان اسقف بزرگ مسكو و مشاور خود . ھاده بود، از اسارت طوالني رھا شودن

روسیھ تحت رھبري . دانستند)) تزار دوم((برگزید، و این شخص بھ اندازھاي مقتدر شد كھ مردم او را 
ه آرامش مشترك این پدر و فرزند، با وجود شورشھا و جنگھاي دیگر، و پس از یك نسل آشوب، بھ دور

دوره ھرج و مرج كھ با مرگ باریس آغاز شده بود، با جلوس میخائیل بر تخت . متزلزل و ناپایداري رسید
  . در روسیھ فرمانروایي كرد ١٩١٧سلطنت پایان یافت، و این خود آغاز سلسلھ رومانوف بود كھ تا سال 

  فصل بیستم

  

  مبارزه طلبي اسالم

١۵۶۶ -١۶۴٨   
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I  -تركان عثماني  

مكشھاي سیاسي و مذھبي كشورھاي مسیحي، جمعي از متفكران از مشاھده بیطرفي ظاھري ضمن كش
اگر چھ مسلمانان از اسپانیا طرد شده بودند، . خداوند در مبارزه میان مسیحیان و مسلمانان ناراحت بودند

عصر  در حقیقت، این زمان; داراالسالم ھنوز عظیم بود و شامل اندونزي و شمال ھندوستان نیز میشد
كشورھاي اسالمي شامل افغانستان، ). ١۵٢۶١٧٠٧(درخشان سلطنت سلسھ مسلمان مغول در دھلي بود 

قسمت اعظم آسیاي مركزي، و سراسر ایران بود، یعني كشوري كھ در این دوره ھنر آن بھ كمال خود 
. رقابت میكرد در غرب ایران، امپراطوري عثماني قرار داشت كھ از حیث وسعت فقط اسپانیا با آن. رسید

ھاي دانوب، دنیپر، و دنیستر مسلط  بردھانھ; تركان عثماني ھمھ سواحل دریاي سیاه را در اختیار داشتند
بودند، و بھ خانھاي تاتار، از متفقین خودشان، كمك میكردند كھ كریمھ و دھانھ رود دون را تحت نظارت 

  . خود داشتھ باشند

در . عربستان، و ھمھ خاورمیانھ جزو امپراطوري عثماني بودھمچنین ارمنستان، آسیاي صغیر،سوریھ، 
اینجا مشھورترین شھرھاي قدیم و قرون وسطي قرار داشتند، مانند بابل، نینوا، بغداد، دمشق، انطاكیھ، 

طرسوس، ازمیر، نیقیھ، مكھ، و اورشلیم، جایي كھ مسیحیان بااجازه مسلمانان در آرامگاه مسیح بھ عبادت 
. ھاي بزرگ قبرس، رودس، و كرت جزو متصرفات عثماني بودند ر مدیترانھ خاوري جزیرهد. میپرداختند

مصر بھ : قسمت اعظم جمعیت شمال افریقا از دریاي سرخ تا اقیانوس اطلس را مسلمانان تشكیل میدادند
 طرابلس، تونس، الجزایر، و. وسیلھ پاشاھایي كھ از طرف سالطین عثماني منصوب میگشتند اداره میشد

ھاي محلي مسلماني بودند كھ درجھ اطاعت آنان از تركان عثماني با دوري و  مراكش تحت تسلط سلسھ
این دوره عصر فرمانروایي سلسلھ سعدیون . نزدیكي آنان از قسطنطنیھ تناسب معكوس داشت

در اروپا . در مراكش بود، و مراكش پایتخت آن، مركز تجارت و ھنر بھ شمار مي رفت) ١۵۵٠١۶۶٨(
، بالكان، مجارستان )معموال آتن و اسپارت(صرفات عثماني مشتمل بود بر نواحي میان بوسفور و یونان مت

از بوسني و آلباني تا نزدیكي ; ھاي ونیز تا صد و شصت كیلومتري وین، از طریق دالماسي تا دروازه
كاتولیكھا نبود، بلكھ  در آنجا، در وین محصور، اختالف عمده میان پروتستانھا و. آدریاتیك و قلمرو پاپ

  . ھاي مختلف مسیحي میزیستند در درون آن خط محاصره مسلمانان، فرقھ. میان مسیحیان و مسلمانان بود

قسطنطنطیھ بھ منزلھ دریچھاي بھ . اسالم ھر اندازه ھم بھ طرف غرب گسترش مییافت، باز شرقي بود
بھ اندازھاي با آسیا پیوستگي داشتند كھ  ھاي امپراطوري عثماني سوي اروپا بھ شمار میآمد، اما ریشھ

در بعضي از كشورھاي اسالمي گرماي بیابان یا مناطق . تركان مغرور حاضر بھ تقلید از غرب نبودند
سرزمینھاي غیر مسكون مردم را از امور بازرگاني بر كنار میداشتند، و . حاره باعث بیحالي افراد مي شد

مسلمانان بیشتر بھ . وپاي باختري حریصانھ بھ كار و كوشش بپردازندافراد نمیتوانستند مانند ساكنان ار
كارھاي دستي تغییر ناپذیر مسلمانان ظریف و زیبا، ولي . سكون رغبت داشتند و بھ سھولت قانع میشدند

كاروانھا آرام طي طریق . مستلزم وقت و سلیقھ بودند،و مردم نمیتوانستند بھ مقدار زیاد از آنھا تھیھ كنند
ھاي تمام آبي بھ  ردند، اما نمیتوانستند با كشتیھاي پرتغالي، اسپانیایي، انگلیسي، و ھلندي، كھ از راهمیك

با وجود این، بعضي از بندرھاي مدیترانھ، مانند ازمیر، در نتیجھ تبادل . ھندوستان میرفتند، رقابت كنند
اعتي آمیختھ بھ امید تحریض اسالم مردم را در جنگ بھ شج. كاال میان كشتي و كاروان ترقي كردند

مردم با سماع درویشان و رویاھاي . میكرد، ولي در روزگار صلح آنان را بھ اعتقاد بھ جبر وا میداشت
صوفیانھ آرام میشدند، و اگر چھ اسالم در آغاز علم را تشویق كرده بود، در این ھنگام فیلسوفان را 

علما كودكان . بیھوده قرون وسطایي ترغیب میكرد مرعوب میساخت و آنان را بھ مباحثات فضل فرو شانھ
در اینجا بود . را بھ آیین تسنن تربیت میكردند و مواظب بودند كھ اثري از عصر خرد در اسالم ظاھر نشود

گذشتھ از اینھا، در سرزمینھایي كھ . كھ، در كشمكش میان مذھب و فلسفھ، مذھب بھ طور قاطعي پیروز شد
در قسطنطنیھ، انطاكیھ، اورشلیم، و . ن گرفتند، اسالم بھ سھولت پیش رفتتركان عثماني از مسیحیا

اسكندریھ كلیساي مسیحي شرقي ھنوز از خود داراي بطرك بود، اما تعداد مسیحیان بسرعت كاھش 
در آسیاي صغیر ارمنیھا، و در مصر قبطیھا، بھ آیین عیسوي باقي ماندند، اما بھ طور كلي در . مییافت

pymansetareh@yahoo.com



احتماال این تغییر مذھب داراي . ھاي مردم بھ اسالم گرویده بودند ، و شبھ جزیره بالكان، تودهآسیا، افریقا
اگر مردم ھمچنان مسیحي میماندند، از مناصب رسمي محروم میشدند، در ازاي : ھاي عملي بود انگیزه

لت بسپارند تا بھ خدمت نظام وظیفھ مالیات عمدھاي میپرداختند، و از ھر ده كودك یكي را میبایستي بھ دو
از طرف دیگر، مسیحیان مقیم كشورھاي . عنوان ینیچري براي خدمت در ارتش یا ادارات تربیت شود

اسالمي از آزادي مذھبیي برخوردار بودند كھ ھیچ فرمانرواي مسیحي حاضر نمیشد آن را بھ مسلمانان 
، مسیحیان ھفت كلیسا، و یھودیان مثال در ازمیر مسلمانان پانزده مسجد. مقیم كشورھاي مسیحي اعطا كند

در تركیھ و بالكان كلیساي ارتدوكس یوناني از طرف نمایندگان دولت عثماني حمایت ; ھفت كنیسھ داشتند
بھ عقیده پپیس، قسمت اعظم مجارستان از آن لحاظ تسلیم تركان شد كھ تحت تسلط عثماني از آزادي . میشد

ھاي مختلف مسیحي  این موضوع مسلما درباره فرقھ. ن كاتولیكمذھبي بیشتري برخوردار بود تا امپراطورا
كالونیھاي مجارستان و ترانسیلواني و پیروان اونیتاریانیسم كشور : ((سر تامس آرنلد مینویسد. صدق میكرد

و .)) اخیر ترجیح میدادند كھ از تركان اطاعت كنند، ولي بھ دست خانواده متعصب ھاپسبورگ نیفتند
یلزي مشتاقانھ بھ تركیھ عثماني مینگریستند و با طیب خاطر حاضر بودند كھ آزادي پروتستانھاي س((

داوري استاد مسلم مسیحي درباره تاریخ یونان .)) مذھبي را بھ بھاي اطاعت از مسلمانان خریداري كنند
  : جدید بیشتر قابل توجھ است

ي بھ برتري مسلمانان واقف بودند كھ بسیاري از یونانیھاي با استعداد و داراي اصول اخالقي بھ اندازھا
ھرگاه بھ عنوان فرزندان ملل خراجگزار بھ خدمت سلطان درنمیآمدند باز آیین اسالم را بھ میل و رغبت 

در این گونھ تغییر مذھبھا برتري اخالقي جامعھ عثماني بھ اندازه حس جاھطلبي افراد تاثیر . میپذیرفتند
   .داشتھ است

تاورنیھ، كھ بین سالھاي . تركان عثماني قرن ھفدھم دشوار است)) برتري اخالقي ((ارزیابي این 
تركیھ پر از : ((در كشورھاي اسالمي مسافرت و تجارت كرد، مینویسد ١۶٣٨١۶۴٣و  ١۶٣١١۶٣٣

ركان عثماني ت.)) ھا در كمین بازرگانان مینشینند دزداني است كھ دستھ دستھ بھ دور ھم گرد میآیند و در راه
ھاي غیر اجتماعي آنان را در زمان  اما ھمان مذھبي كھ جلو انگیزه; بھ نیكوكاري و آرامش مشھور بودند

تركان عثماني اسیران مسیحي را . صلح میگرفت، احساساتشان را در جنگ علیھ كفار بشدت برمیانگیخت
ركیھ میزیستند حملھ میكردند و بھ صورت برده در میآوردند، و بھ مسیحیاني كھ در مجاورت مرزھاي ت

با وجود این، تركان بمراتب كمتر از مسیحیاني كھ جھت گرفتن برده بھ شمال . آنان را بھ اسارت میبردند
در كشورھاي . افریقا حملھ میكردند بھ دادوستد برده میپرداختند و ظلم و شقاوت كمتري مرتكب میشدند

ي مسیحي رواج داشت، و تاثیرات آن مضرتر بود، حال اسالمي آزادي جنسي بمراتب بیشتر از كشورھا
جامعھ تركیھ تقریبا بتمامي مردانھ بود، و از آنجا . آنكھ معموال از حد معمول تعدد زوجات فراتر نمیرفت

كھ معاشرت زن و مرد خارج از خانھ مجاز نبود، مسلمانان بھ روابط ھمجنسي افالطوني یا جسماني 
در میان اقلیتي . ھاي زنانھ رواج داشت در گرمابھ) لسبیانیسم(نان با یكدیگر روابطي جنسي ز. میپرداختند

تعداد باسوادان در متصرفات اروپایي تركیھ در قرن . نسبتا زیاد، فعالیتي فرھنگي، و لو محدود، دیده میشد
ار با مالحظھ فھرست كتبي كھ حاجي خلیفھ از بیستوپنج ھز. ھفدھم شاید بیش از كشورھاي مسیحي بود

در الھیات، فقھ، . میتوان بھ وفور ادبیات پیبرد) ١۶۴٧(كتاب بھ زبانھاي عربي، تركي، و فارسي تھیھ كرد 
  علم پزشكي، معاني 

در میان تاریخنویسان احمدبن محمد مھمتر از ھمھ . بیان، تراجم احوال، و تاریخ صدھا كتاب وجود داشتند
و این اسم ماخوذ از دھكدھاي در الجزایر است كھ زادگاه او  ما او را بیشتر بھ نام المقري میشناسیم،. است

قسمت . ھاي اسالمي اسپانیا غالبا مورد استفاده ما قرار گرفتھ است كتاب او در مورد سلسلھ. بوده است
با وجود این، اثر قابل توجھي در ; اعظم كتاب او عبارت است از استنساخ یا خالصھاي از روایات قبلي

نھ تنھا سیاستھا و جنگھا را شرح میدھد، بلكھ از اخالق، قانون، زن، موسیقي، ادب، و  این عصر است، و
ھایي كھ بدانھا جنبھ انساني میدھد بھ صورت اثري زنده  پزشكي سخن میگوید و با جزئیات جالب و قصھ

در  فرمانروایان) ھمچنانكھ در ژاپن مرسوم است(تقریبا ھر ترك باسوادي شعر میگفت، و . در میآید
معروف است، )) فضولي((محمد ابن سلیمان، كھ بیشتر بھ . مسابقات با شوق و ذوق شركت میكردند
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اگر چھ ترجمھ انگلیسي بدي از اشعار او بھ عمل آمده و آنھا را . شعرھاي غنایي زیبایي سروده است
غداد تا زماني كھ شوھر نامربوط نشان میدھد، اما میتوانیم بھ معاني آنھا پي ببریم، چنانكھ میگوید زنان ب

بزرگترین شاعر غنایي عثماني پس از ) ١۶٠٠' فت(محمود عبدالباقي . نكردھاند نرم و گرم و محجوبند
آنكھ مدتي خواننده محبوب دربار سلیمان قانوني بود، پس از مرگ او، سي و چھار سال بھ آوازخواني 

كھ یكي از آنھا ممكن است بھ گوش  ھایي نوشت ھجو نامھ) ١۶٣۵' فت(نفي ارزرومي . اشتغال داشت
از . خداوند رسیده باشد، زیرا ھنگامي كھ سلطان مراد چھارم آن را میخواند، صاعقھاي بھ پاي او خورد

پس از چندي دوباره بھ دربار احضار . اینرو دیوان او را درھم درید و خود او را از قسطنطنیھ بیرون كرد
ھاي او رنجیده بود، فرمان داد سرش را از تن قطع  از ھجو نامھ شد، اما بیرام پاشاي وزیر، كھ از یكي

با  ١۶١٠مسجد سلطان احمد اول در سال . ھنرمندان عثماني ھنوز شاھكارھایي بھ وجود میآوردند. كنند
ھاي استادانھ، و تزیینات  شش مناره، گنبدھاي بسیار، ستونھاي عظیم رگھدار، طاقھاي موزائیكي، نوشتھ

در این . پنج سال بعد، احمد مسجد جامع زیباي ینیولیده را وقف زن محبوب خود كرد. شددرخشان ساختھ 
دوره دو مسجد عالي در دمشق ساختھ شدند، وسنان، معمار بینظیري كھ طرح مسجد سلیمان را ریختھ بود، 

 در. مسجدي در ادرنھ براي سلطان سلیم دوم ساخت كھ بھ عقیده جمعي بھترین مسجد قسطنطنیھ است
ساختن كاشیھاي ھنرمندانھ ھیچ تمدني از تمدن اسالمي فراتر نرفتھ است، مانند كاشیھاي مسجد سلطان 

احمد اول یا كاشیھاي زیباتري كھ زینتبخش آرامگاه سلطان سلیم دوم نزدیك مسجد ایاصوفیھ است، دستھ 
لھاي واقعي زیباتر از آنھا گ; گلھاي سفید و آبي در زمینھاي سبز و آبي با شاخ و برگھاي سرخ دیده میشوند

بھ سبب كاشیھاي پرجالي خود شھرت ) نیقیھ(نیستند و ممكن است بھ برتري آنھا حسد ببرند در این ازنیق 
در ھمین شھر بود كھ قسطنطین در سیزده قرن پیش بر مجمعي تاریخي كھ مسیحیت را تثبیت كرد -داشت 

  . زه مترپلیتن نیویورك میتوان دیدھاي بارزي در مو از این كاشیھا نمونھ - ریاست داشت

   

  

خوشنویسي . مینیاتور در تركیھ تقلیدي از آثار ایراني بود كھ بزودي آنھا را مورد بررسي قرار خواھیم داد
میگویند كھ یك سطر خط ( ھیچ كتابي در تركیھ چاپ نشد  ١٧٢٨بھ اندازھاي رواج داشت كھ قبل از سال 

ز تركان از ایرانیان پیروي در بافندگي نی). میرعماد در دوره حیات او بھ یك سكھ طال بھ فروش میرفت
ھاي تركیھ بافت ظریف، طراحي پیچیده، و رنگامیزي  قالیچھ. میكردند، اما از ھیچ قوم دیگر عقب نبودند

ھاي  حتي در قرن پانزدھم قالیچھ. ھاي ایراني را نداشتند، اما در تاریخ ھنر مقامي ارجمند دارند قالیچھ
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ا را در نقاشیھاي مانتنیا و بعدھا در آثار پینتوریكیو، پاریس تركیھ در غرب شھرت یافتھ بودند، زیرا آنھ
ھاي تركي مفروش شده بودند،  بسیاري از قصرھاي سلسلھ تودور با قالیچھ. بوردونھ، و ھولباین میتوان دید

ھاي گوبلن، كھ زندگي لویي  و بازار آنھا را در فرشینھ; حتي كرامول دلیر بیست و دو تختھ از آنھا داشت
  . غرب آگاه میشد كھ شرق ھم ھنر و ھم اسلحھ دارد. ھم را مجسم میكند، میتوانیم ببینیمچھارد

II - لپانتو   

اما فرمانروایان غرب بایستي مواظب اسلحھ تركان میبودند، زیرا سالطین عثماني اعالم كرده بودند كھ 
وسیع آنان بزرگترین و افراد و ثروت قلمرو . قصد دارند ھمھ اروپا را زیر سلطھ مسلمانان در آورند
. تعداد ینیچریھا بتنھایي بیش از پنجاه ھزار نفر بود. مجھزترین ارتش را در اروپا در اختیار آنان میگذاشت

شاید ھم نجات غرب و مسیحیت در وسعت امپراطوري عثماني بود، زیرا مسافتھاي بعید مانع از آن 
سالطین عثماني اگر چھ بیش از ھر سلسلھ مسیحي . میشدند كھ منابع پراكنده آن دولت در یك جا گرد آیند

بتدریج فاسد شدند، زیرا اوقات خود رادر حرمسرا میگذراندند و زمام ) ١٢٨٨١٩٢٢(بر سر كار ماندند 
امور را بھ دست وزیران زودگذري رھا میكردند كھ مقام ناپایدارشان آنان را بدین فكر میانداخت كھ براي 

پس از سلطان سلیمان قانوني  ١۵۶۶سلطان سلیم دوم، كھ در سال . بیندوزنددوره بركناري خویش ثروتي 
بر تخت نشست، مردي بیكفایت بود و تنھا كار مفیدي كھ انجام داد این بود كھ امور اداري و سیاسي را بھ 

. حمالت تركان بھ امپراطوري مقدس روم متوقف شد. دست محمد صوقللي وزیر تواناي خود سپرد
دوكات، صلح را خریداري كرد، و صوقللي توجھ  ٠٠٠,٣٠كسیمیلیان دوم، با پرداخت سالیانھ امپراطور ما

عربستان، كھ استقالل مذھبي خود را حفظ كرده بود، در این . خود را بھ شكار نزدیكتري معطوف داشت
رت و از آنجا كھ متصرفات ونیز در دریاي اژه ھنوز مانع تجا.بھ تصرف بابعالي درآمد) ١۵٧٠(ھنگام 

پاپ . كشتیھاي عثماني بودند، الال مصطفي با شصت ھزار سرباز عازم تصرف بھ آن شھر كمك كردند
بندر و قلعھ متعلق (چند فروند از كشتیھاي تركان، آنكونا  ١۵۶۶پیوس پنجم فراموش نكرده بود كھ در سال 

ت كھ مسلمانان اسپانیا، كھ از ظلم فیلیپ دوم میدانس. را تھدید كرده بودند) بھ پاپ و واقع در ساحل آدریاتیك
و نماینده آنان بخوبي پذیرفتھ شده ) ١۵۶٩(و ستم او بھ جان آمده بودند، از سلطان عثماني استمداد كردھاند 

امپراطور حاضر بھ جنگ علیھ تركیھ نبود، زیرا عھدنامھ صلحي با . اوضاع دیپلماتیك روشن بود. است
فرانسھ با ھر نقشھاي كھ . شرافتمندانھ و با اطمینان خاطر نقض كندسلطان بستھ بود و نمیتوانست آن را 

قدرت و اعتبار اسپانیا را باال میبرد مخالف بود و خود را دوستدار تركان معرفي میكرد تا از كمك آنان 
  . علیھ امپراطور استفاده كند

تحت تسلط اسپانیاي كاتولیك انگلستان بیم داشت كھ مبادا اتحاد با فیلیپ آن كشور را، در صورت پیروزي، 
و نیز نگران بود كھ مبادا اسپانیا، در نتیجھ فتح، بر آدریاتیك مسلط شود و بھ قدرت انحصاري . در آورد

  . ونیز در آن دریا خاتمھ دھد

وي مجبور بود قبول كند كھ . پاپ پیوس مدت یك سال زحمت كشید تا این تردیدھا را از میان برداشت
ھر سھ دولت اتحادیھ مقدسي ) ١۵٧١مھ  ٢٠(سرانجام . استفاده ونیز و اسپانیا قرار گیردعواید كلیسا مورد 

طي این مذاكرات، حملھ تركان بھ قبرس با تلفات سنگیني براي ھر دو . تشكیل دادند و آماده جنگ شدند
ار تن از نیكوزیا، پس از یك محاصره چھل و پنج روزه، سقوط كرد و بیست ھز. طرف ادامھ پیدا كرده بود

، )١۵٧١اوت  ۶(ھنگامي كھ تسلیم شد ; فاماگوستا تقریبا یك سال مقاومت كرد. اھالي آن بھ قتل رسیدند
تركان مدافع قھرمان آن، براگادینو، را زندھزنده پوست كندند و پوستش را با كاه انباشتند و آن را بھ عنوان 

قدس، كھ بدین گونھ تحریك شده بود، قواي خود اتحادیھ م. غنیمت جنگ ماركانتونیو بھ قسطنطنیھ فرستادند
كشتي و سرباز ) دشمن دیرین ونیز(ساووا، فلورانس، پارما، لوكا، فرارا، اوربینو، و جنووا . را گرد آورد

در ناپل، دون خوان اتریشي پرچم دریا ساالري را با تشریفات موقري از دست كاردینال دو . فرستادند
سپتامبر، پس از آنكھ یسوعیان و كاپوسنھایي كھ بھ آن قوم پیوستھ بودند  ١۶در . گرانول دریافت داشت

مراسم آیین قرباني مقدس را براي ملوانان و سربازان بھ جا آوردند، ناوگان از مسینا حركت كرد، از 
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در اینجا بود كھ خبر قتل عامھا و . جنوب ایتالیا و تنگھ اوترانتو گذشت، و بھ سوي جزیره كورفو پیش رفت
عطش انتقام ملوانان را برانگیخت، . شقاوتھایي كھ تركان پس از سقوط قبرس مرتكب شده بودند رسید

. از ملوانان برخاست!)) زنده باد عیسي مسیح! فتح! فتح((ھمچنانكھ دون خوان فرمان پیشرفت داد، فریاد 
در آنجا، در سواحل . ، ناوگان از طریق خلیج پاتراس بھ سوي خلیج كورنت حركت كرد١۵٧١اكتبر  ٧در 

سرباز،  ٠٠٠,٣۴توپ  ۵٧٠كشتي كوچكتر،  ۶٠كشتي شراعي،  ٢٢٢بندر لپانتو، نیروي دریایي ترك با 
كشتي شراعي  ۶كشتي شراعي،  ٢٠٧مسیحیان . پاروزن انتظار میكشید ٠٠٠,۴١ملوان، و  ٠٠٠,١٣

ملوان، و  ٩٠٠,١٢ سرباز، ٠٠٠,٣٠توپ،  ١٨٠٠كشتي كوچكتر،  ٣٠بزرگتر ونیزي با توپھاي سنگین، 
ناوگان مسیحیان پرچمي داشت كھ تصویر مسیح مصلوب بر آن نقش . پاروزن در اختیار داشتند ۴٣,٠٠٠
جناح . بر روي آن گلدوزي شده بود، در دست داشتند)) اهللا((تركان پرچم سلطان را، كھ كلمھ . شده بود

فرمان ونیزیھا مقاومت شدید را بھ  راست مسیحیان در برابر حملھ تركان منھزم شد، اما جناح چپ تحت
. صورت حملھ با انضباطي در آورد، و توپخانھ كشتیھاي بزرگ ونیزي ھزاران تن از تركان را ھالك كرد

. دون خوان بھ كشتي پرچمدار دستور داد كھ یكراست بھ كشتي علیپاشا، دریاساالر عثماني، حملھ برد
یك . سربازان كار آزموده دون خوان وارد كشتي ترك شدندھنگامي كھ این دو بھ ھم رسیدند، سیصد تن از 

سرنوشت جنگ . راھب كاپوسن، در حالي كھ صلیبي را در دست گرفتھ بود، آنان را بھ حملھ واداشت
ھنگامي تعیین شد كھ كشتي ترك بھ تصرف در آمد و سر بریده علي را بر روي چوب پرچم خود او 

فروند بھ  ١١٧; فروند از كشتیھاي آنان رو بھ گریز نھادند روحیھ تركان خراب شد، و چھل. گذاشتند
تن از تركان در  ٨٠٠٠بیش از . تصرف مسیحیان در آمدند، و پنجاه كشتي دیگر غرق یا طعمھ حریق شدند

در . نفر بھ اسارت افتادند، و اكثر آنان بھ عنوان برده بین فاتحان تقسیم شدند ٠٠٠,١٠جنگ ھالك شدند، 
كشتي و  ١٢مسیحیان . ده مسیحي كھ در كشتیھاي تركان پارو میزدند رھایي یافتندبر ٠٠٠,١٢حدود 
بدون تردید این . ھاي ایتالیا را از دست دادند نفر شامل اعضاي قدیمیترین و برجستھترین خانواده ٧۵٠٠

تن زخمي مسیحي دیده  ٧۵٠٠سروانتس، كھ در میان . جنگ بزرگترین نبرد دریایي دوران جدید بود
 .))نشودمھمترین واقعھ اعصار گذشتھ و حال است و شاید در آینده نظیر آن دیده ((د، گفت كھ آن جنگ میش

اگر فرسودگي پاروزنان، خرابي كشتیھاي فاتحان، و بھ وجود آمدن طوفاني سھمگین مانع از تعقیب تركان 
میان مسیحیان بر سر توزیع غنایم و . نشده بود، آن جنگ را میتوانستیم قاطعترین نبرد در تاریخ جدید بدانیم

كشتیھا را فراھم كرده و نیمي از ھزینھ از آنجا كھ اسپانیا نیمي از . انتساب افتخارات جنگي اختالف افتاد
اسیران ترك نیز . را پرداختھ بود، و ونیز یكسوم و پاپ یك ششم را، غنایم جنگي بھ ھمین نسبت تقسیم شدند

اسیر پاي در زنجیر دریافت داشت، و از سھم  ٣۶٠٠فیلیپ دوم . بھ ھمین ترتیب میان فاتحان بخش گردیدند
بعضي از رھبران مسیحي مایل بودند كھ اسیران . بھ دون خوان داده شدنداسیر بھ عنوان پاداش  ١٧۴پاپ 

مسیحي را كھ از كشتیھاي تركان آزاده كرده بودند بھ عنوان برده براي خود نگاه دارند، اما پاپ پیوس 
ھا  وقتي كھ مردم در كوچھ. ھنگامي كھ شھر را با تاج گل و ھنرمندي خود آراستند. پنجم مانع این كار شد

تیسین، تینتورتو، و ورونزه تصویرھاي عظیمي از آن . ھ ھم میرسیدند، یكدیگر را در آغوش میگرفتندب
نبرد كشیدند، و سباستیانو ونیرو، سردار ونیزیھا، چندین روز و شب مورد احترام و تجلیل قرار گرفت و 

گام حركت ناوگان از روحانیان و اشخاص غیر مذھبي رم، كھ از ھن. سرانجام بھ عنوان دوج برگزیده شد
مسینا اوقات خود را در اضطراب و دعا خواني گذرانده بودند، فریاد شادي بر آوردند و خدا را سپاس 

: پاپ پیوس پنجم، موجد پیروزي، با اداي این جملھ انجیل تقریبا حالت تقدیس بھ دون خوان داد; گفتند
مراسم قداس برپا داشتند، آتشبازي ). ١.۶)) (بودیحیي شخصي از جانب خدا فرستاده شد كھ اسمش ((

وي از فرمانروایان اروپا . پاپ از فاتحان خواست كھ ناوگان دیگري فراھم آورند. كردند، و توپ انداختند
گ مقدس بھ منظور طرد تركان از اروپا و فلسطین تقاضا كرد كھ از این فرصت استفاده كنند و در جن

و شیخ فرمانرواي عربستان سعید خواست كھ در حملھ بھ تركان با  ایرانھمچنین از شاه . شركت جویند
نیا حسد میبرد، چندي پس از نبرد لپانتو، بھ سلطان پیشنھاد اما فرانسھ كھ بھ اسپا. مسیحیان ھمكاري كنند

خبر این پیشنھاد، بھ انضمام عوامل دیگر، باعث شد كھ  .شودكرد كھ علیھ فیلیپ دوم با آن كشور متحد 
وي گرفتار مناقشات با انگلستان و . دیگري علیھ تركیھ عثماني منصرف شود فیلیپ دوم از تعقیب ھر اقدام

گذشتھ از این، خشمگین بود از اینكھ ونیز میخواھد . اوضاع آشفتھاي بود كھ آلوا در ھلند بھ وجود میآورد
انحصار تجارت در دریاي آدریاتیك را در دست داشتھ باشد، و بیم داشت كھ مبادا پیروزي دیگري بر 
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پاپ پیوس پنجم، كھ از . كان باعث تجدید قدرت ونیز شود و آن را بھ صورت رقیب اسپانیا در آوردتر
درگذشت، و اتحادیھ مقدس با مرگ او مضمحل  ١۵٧٢پیروزي و شكست فرسوده شده بود، در اول مھ 

  . شد

III  -انحطاط سالطین عثماني   

ان دیگري بھ عظمت ناوگان سابق كھ دراین ضمن، تركان، با جدیتي كھ باعث وحشت غرب شد، ناوگ
كشتي در دریاھا  ١۵٠ظرف ھشت ماه بعد از ناوگان عثماني مركب از . تقریبا نابود شده بود فراھم آوردند

ونیز، . منتظر كشتیھاي مسیحیان بود كھ بھ سبب وضع آشفتھ خود جرئت نداشتند از لنگرگاھا بیرون بروند
جنگ میشد، چون از ھیچ یك كمكي دریافت نمیداشت،با بابعالي  كھ از طرف ھمھ دولتھا تشویق بھ ادامھ

و نھ تنھا قبرس را بھ آن دولت داد، بلكھ غرامتي بھ سلطان پرداخت كھ ) ١۵٧٣مارس  ٧(صلح كرد 
با كمال اطمینان بھ ونیز پیشنھاد كرد كھ اگر با  ١۵٧٣صوقللي در سال . معادل بھاي فتح آن جزیره بود

اسپانیا متفق شود، دولت عثماني بھ ونیز كمك خواھد كرد كھ ناپل را بھ تصرف در تركیھ در جنگي علیھ 
از اینجاست كھ میتوانیم دریابیم دولت عثماني بھ . (آورد و از دست رفتن قبرس را بھ نحو اكمل جبران كند

تركان بر ونیز این پیشنھاد را رد كرد و اظھار داشت كھ قبول آن باعث تسلط .) ھیچ وجھ ضعیف نشده بود
در اكتبر، دون خوان، با تصرف تونس، براي اسپانیا افتخار جدیدي . ایتالیا و كشورھاي مسیحي خواھد شد

كشتي آن شھر را دوباره متصرف شدند و  ٢۵٠اما ظرف یك سال تركان عثماني با . كسب كرد
سپس براي تكمیل پیروزي  .اسپانیاییھایي را كھ بتازگي در آنجا اقامت گزیده بودند از دم شمشیر گذراندند

درگذشت، ولي صوقللي ھمچنان كارھا را اداره  ١۵٧۴سلطان سلیم دوم در . بھ سواحل سیسیل حملھ بردند
تاریخنویسان آغاز انحطاط قدرت عثماني را در دوره سلطنت مراد سوم . كرد و جنگ را ادامھ داد

اما این . ي فیلسوفان مسئلھاي استمیدانند كھ فیلسوفان را دوست میداشت، و این برا) ١۵٧۴١۵٩۵(
سلطان زنان را نیز دوست میداشت، و صدوسھ فرزند از زناني نھ بھ این زیادي بھ وجود آورد بافو، زن 

محبوبش، كھ كنیزي ونیزي بود و او را مسحور زیباییھاي خود ساختھ بود، در امور كشور مداخلھ میكرد 
ن رو قدرت صوقللي رو بھ ضعف نھاد، و ھنگامي كھ از ای. و براي اعمال نفوذ خود رشوه میگرفت

، ١۵٧٩پیشنھاد كرد رصدخانھاي در استانبول ساختھ شود، حس تعقیب عوام تحریك شد، و او در سال 
ھرجومرج ادامھ یافت، ارزش پول پایین آمد، ینیچریھا كھ پول . احتماال بھ اشاره مراد، بھ قتل رسید

ردند، رشوه خواري باعث فساد ادارات شد، و حتي یكي از پاشاھا بیارزش دریافت داشتھ بودند شورش ك
مراد بھ عیش و نوش پرداخت و در اثر فسق و فجور . ادعا كرد كھ بھ سلطان نیز رشوه داده است

بافو بر روحیھ فرزندش محمد سوم تقریبا بھ ھمان اندازه مسلط بود كھ سلطان سابق را دستنشانده . درگذشت
د سوم سلطنت خود را، طبق سنت، با كشتن نوزده تن از برادرانش آغاز كرد تا مردم محم. خود كرده بود

زیرا بسیاري از پسرانش بھ . اما كثرت فرزندان مراد این مسئلھ را دشوار میساخت. را بھ آرامش وا دارد
تركیھ جنگ با اتریش و ایران پیروزیھاي . فساد و ھرجومرج اشاعھ یافت. طورخطرناكي ھنوز زنده بودند

در ایران مواجھ [ شاه عباس بزرگ]سلطان احمد اول، كھ با قدرت شاه عباس اول صفوي . را خنثا كرد
  . شده بود، تصمیم گرفت كھ نیروي عثماني را در جبھھ شرق گرد آورد

ازاین رو براي آزاد كردن آن در غرب بھ عمال خود دستور داد كھ در سیتواتوروك عھدنامھ صلحي با 
، و این خود نخستین عھدنامھاي بود كھ تركان مغرور حاضر شدند در خارج )١۶٠۶(د سازنداتریش منعق

در این . دوكات بھ سلطان داد، اما از پرداخت خراج معاف شد ٠٠٠,٢٠٠اتریش مبلغ. از قسطنطنیھ ببندند
  . ھنگام ترانسیلواني بھ میل خود فرمان سلطان را گردن نھاد

و حاضر شد مقدار یك میلیون پوند ابریشم بھ عنوان غرامت جنگ ) ١۶١١(ایران نیز با تركیھ صلح كرد
روي ھم رفتھ این دوره مالزم با موفقیت و میانھروي بود، جز اینكھ یني چریھا پیوستھ شورش . بپردازد
وي با آنكھ كوشید از برادركشي سالطین جلوگیري . احمد مردي پرھیزكار و با حسن نیت بود. میكردند

  . راه توفیق نیافت كند، در این
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عثمان دوم در صد بر آمد كھ یني چریھا را تحت انضباط در آورد و آنان را اصالح كند، اما این عده 
ولي . اعتراض كردند، او را بھ قتل رساندند، و برادرش مصطفي را، كھ مردي احمق بود، بر تخت نشاندند

بھ برادرزاده دوازدھسالھ خود مراد چھارم  مصطفي بھ اندازه كافي عقل داشت و استعفا كرد و سلطنت را
یني چریھا وزیران اعظم را انتخاب میكردند و ھر گاه میخواستند كھ تغییري بھ وجودآورند، آنان را . سپرد

این عده بھ قصر سلطنتي حملھ بردند و زن سلطان را مجبور كردند كھ براي ارضاي آنان . میكشتند
، دوباره ظاھر شدند، سلطان جوان را تا اندرون تعقیب كردند، ١۶٣١ل در سا. سردابھاي گنجینھ را بگشاید

یكي از آنھا بھ نام حافظ حاضر شد كھ خود را قرباني . و خواستار اعدام ھفده تن از اعضاي دولت شدند
سلطان مراد، كھ ھنوز كاري نمیتوانست انجام دھد، بھ طرز . كند، آنان نیز او را قطعھ قطعھ كردند

انشااهللا شما مردان خون آشام، كھ از خدا نمیترسید و از پیغمبر :((نان را تھدید كرد و گفتبیھودھاي آ
اما چون منتظر فرصت بود، عدھاي از سربازان .)) خجالت نمیكشید، بھ عذاب وحشتناكي دچار خواھید شد

از . وفادار را بھ دور خود گرد آورد و رھبران شورشي را یكي پس از دیگري از میان برداشت
كوششھایي كھ بعدا بھ منظور شورش بھ عمل آمد با خشونت و وحشیانھاي جلوگیري شد، و خود سلطان 

وي ھمھ برادران خود را، بھ استثناي یكي كھ . گاه گاه مانند پطركبیر در اجراي حكم اعدام شركت میجست
دستور داد ھر كس را كھ بھ عقیده او بیآزار و احمق بود كشت و چون از اعمال قدرت سلطنتي لذت میبرد، 

میگویند روي ھم رفتھ صدھزار نفر در . تنباكو و تریاك استعمال كند یا قھوه و شراب بنوشد بھ قتل برسانند
تا مدت كوتاھي . دوره سلطنت او كشتھ شدند، و این عده غیر از كساني ھستند كھ در جنگ جان سپردند

  . بر بستنظم اجتماعي بر قرار شد، و ارتشا از ادارات رخت 

پیشنھاد یكي از . مراد، كھ در این ھنگام خود را حقا مصون میدانست علیھ ایرانیان وارد جنگ شد
، و )١۶٣٨(جنگجویان ایراني را جھت نبرد تن بھ تن پذیرفت، او را كشت، بغداد را بھ تصرف در آورد 

  . پیروزمندانھ عھدنامھاي منعقد كرد

سال بعد، در نتیجھ بیماري . از او با شادي فراوان استقبال كردند ھنگامي كھ بھ قسطنطنیھ بازگشت، مردم
  وي در این . نقرس كھ از میگساري بسیار ناشي شده بود، در گذشت

  . ھنگام بیست و ھشت سال بیش نداشت

جانشین او، ابراھیم اول، بر اثر تظاھر بھ حماقت، . پس از او، انحطاط تركیھ عثماني بار دیگر ادامھ یافت
در دوره سلطنت او كار ھرج و مرج و فساد دوباره باال . یغ بیداد برادر جان سالمت بھ در برده بوداز ت

اھالي . ونیزیھا داردانل را مسدود كردند. وي با ونیز بھ جنگ پرداخت و لشكري علیھ كرت فرستاد. گرفت
ممالك . را خفھ كردند رھبران ارتش سر بھ شورش برداشتند و سلطان. قسطنطنیھ گرفتار قحط و غال شدند

مسیحي غرب، با توجھ بھ سر گذشت ماجراي پاسداران امپراطور در روم قدیم، بھ این نتیجھ رسیدند كھ از 
ھاي وین  ظرف سي و پنج سال بعد، تركان دوباره خود را بھ دروازه. قدرت تركان نباید بیمي داشتھ باشند

  . رساندند

IV- ١۶٢٩-١۵٨٨: شاه عباس بزرگ  

  ق'.' ه ٨١٠٣- ٩٩۶

ھنگامي كھ [ ق'.' ه ٩٨۵١٠۴٨] ١۶٣٨تا ١۵٧٧از خوشبختي كشورھاي مسیحي غرب آن كھ از سال 
نخست فرانسھ و سپس آلمان گرفتار جنگھاي مذھبي بودند، تركان عثماني كھ میتوانستند مرزھاي غربي 

از مذاھب براي  در اینجا نیز. خود را بھ وین برسانند، توجھ خود را بھ جنگ با ایران معطوف كردند
تركان عثماني، كھ پیرو آیین تسنن بودند، ایرانیان را، كھ از مذھب . ارضاي حس قدرت طلبي استفاده شد

علت . بھ بعد غاصب میشمردند[ ع]تشییع تبعیت میكردند، بدعتگذار میدانستند و ھمھ خلفا را از علي 

pymansetareh@yahoo.com



یت بھ حكمفرمایي بھ منظور كسب زمین، واقعي جنگ البتھ بیشتر دنیوي بود تا مذھبي، یعني عالقھ اقل
تركان بر اثر یك سلسلھ جنگ مداوم تا حدود فرات، قفقاز، و دریاي خزر پیش رفتند، و . منابع، و مالیات

پدرو تیشیرا مینویسد كھ بغداد در . تبریز پایتخت جدید ایران و پایتخت قدیم خلفا را بھ تصرف در آوردند
شھر معتبري بود كھ اعراب، تركان، و كلیمیان در بیست ھزار خانھ [ ق '.' ه ١٠٢۴] ١۶١۵حدود سال 

مردان . آجري آن، و در میان رفت و آمد زیاد گاوان، شتران، اسبان، خران، و قاطران باري، میزیستند
بسیاري از زنان زیبا بودند، و تقریبا ھمھ آنان ((لباس پاكیزه در برداشتند، و بر طبق گفتھ ھمان شخص 

یكي از ماموران رسمي مختص .)) ا داشتند و از میان نقابھایشان خیره خیره مینگریستندچشمان گیر
  . حفاظت از خارجیان بود

در شرق بغداد و فرات نواحي غیر متحد ایران قرار داشت كھ حدود آنھا در شمال باختري بھ قفقاز و 
ب بھ اقیانوس اطلس، و از دریاي خزر، در شمال خاوري بھ تركستان، در شرق بھ افغانستان، در جنو

این نواحي پراكنده بھ شخصي نیازمند بودند كھ آنھا را تحت لواي . جنوب خاوري بھ خلیج فارس میرسید
  . واحدي در آورد

  شاه عباس بزرگ پنجمین پادشاه از سلسلھ صفوي بود كھ شاه اسماعیل اول آن را 

   

  

طي سلطنت طوالني شاه طھماسب اول، دومین پادشاه . تاسیس كرد[ ق'.' ه ٩٠۵] ١۵٠٢در تبریز در سال 
پس از مرگ او، این قوم بھ ایران حملھ . این سلسلھ، كشور جدید ایران از حمالت تركان آسیب بسیار دید

كان از ماوراي در این ضمن، ازب. برد و ایاالت عراق، لرستان، و خوزستان را بھ تصرف در آورد
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جیحون فرود آمدند و ھرات، مشھد، و نیشابور را تصرف كردند و ایاالت خاوري ایران را بھ باد غارت 
، با )ق'.' ه ٩٩۶م،١۵٨٧. (عباس ھنگامي كھ در سن سي سالگي بر تختي نشست كھ پایتخت نداشت. دادند

پس از چند سال جنگ، ھرات را . تركان صلح كرد، و براي مقابلھ با دشمن ضعیفتر بھ سوي خاور شتافت
وي در این ھنگام مایل بود كھ بھ دفع تركان بپردازد، اما . تسخیر كرد و ازبكان را از ایران بیرون راند

ھا گرفتار ھرج و مرج شده بود و بھ آخرین  ارتش او بر اثر تلفات تقلیل یافتھ، و در نتیجھ حسادتھاي طایفھ
  . ھاي جنگي مجھز نبود وسیلھ

، دو انگلیسي ماجراجو، یكي بھ نام سر آنتوني شرلي و دیگري )ق'.' ه ١٠٠٧م،١۵٩٨(مقارن این احوال 
ھاي گرانبھا،  این دو نفر ھدیھ. برادر كوچكترش بھ نام رابرت، جھت ماموریتي تجاري وارد ایران شدند

ا كمك آنان بھ ارتش خود شاه عباس ب. تجربھ ھاي نظامي، و یك ریختھگر ماھر توپ را با خود آورده بودند
سر و صورتي بخشید، آن را با تفنگ و شمشیر مجھز ساخت، و ظرف مدت كوتاھي پانصد عراده توپ 

' ه ١٠١٢م،١۶٠٣(وي این نیروي جدید را علیھ تركان بھ كار برد، آنان را از تبریز بیرون راند. تھیھ كرد
ركان لشكر نیرومندي مركب از صد ھزار ت. و ایروان، شروان، و قارص را دوباره بھ دست آورد) ق'.

' ه ١٠١۴م،١۶٠۵(سرباز بھ جنگ او فرستادند، ولي شاه عباس با شصت ھزار نفر آنان را شكست داد
آذربایجان، كردستان، موصل، و بغداد دوباره جزو متصرفات ایران شدند، و تسلط شاه عباس از ). ق'.

  . فرات تا سند برقرار گشت

اي طاقت فرسا، شاھعباس شروع بھ ساختن پایتختي كرده بود تا، بھ سبب دوري، حتي پیش از این نبردھ
كمتر از تبریز در معرض حملھ مھاجمان واقع شود، و بر اثر خاطرات بیگانگان و قدوم اھل سنت كمتر 

و داراي ھشتاد ) البتھ نھ تحت ھمین اسم(اصفھان دو ھزار سال قدمت داشت . مورد اھانت قرار گرفتھ باشد
كیلومتري این شھر قدیمي، شاھعباس و مھندسانش میداني راست  ۵,١در حدود . زار نفر جمعیت بودھ

. متر ایجاد كردند و در اطراف آن درخت كاشتند ١۶۵و عرض  ۵١٠بھ طول )) میدان شاه((گوشھ بھ نام 
ي، مسجد شاه، در قسمت جنوب. ھایي ساخت كھ از باران و آفتاب در امان بودند وي در ھر دو سو گردشگاه

بقیھ محیط میدان بھ دكان، كاروانسرا، و . و در مشرق، مسجد شیخ لطف اهللا و یك قصر سلطنتي بر پا كرد
خیاباني بھ عرض دویست پا بھ نام چھار باغ ساخت، در )) میدان((در غرب. مدرسھ اختصاص یافت

ر ھر دوسوي این خیابان د. ھایي بر آن افزود اطراف آن باغھایي بھ وجود آورد، و حوضھا و چشمھ
یكي از پلھا بھ . زاینده رود، كھ داراي سھ پل بود، از میان شھر میگذشت. قصرھاي وزیران قرار داشتند

متر بود كھ راه سنگفرش شده وسیعي داشت و در ھر دو  ٣۵۵نام اهللا وردي خان ساختمان زیبایي بھ طول 
ھا، و آبشارھا  شھر جدید با جویھا، مخزنھا، فواره. سوي آن طاقھایي براي پیاده روھا ساختھ شده بودند

ھمھ این طرح نمونھاي عالي از شھرسازي در آن عصر بود كھ با ھر طرح دیگري . آبیاري و خنك میشد
بھ اصفھان [ ق.ه ١٨٠۴و ١٨٠٣] ١۶٧٣شاردن ھنگامي كھ در سال . در سایر كشورھا برابري میكرد

، تجاري، صنعت، و ھنر كھ ھزار و پانصد دھكده در رفت، از دیدن آن شھر بزرگ و مركز اداري
 ١۶٢شھر و حومھ آن داراي . پیرامون آن بودند و جمعیتي در حدود سیصد ھزار نفر داشت بھ شگفتي افتاد

 ١٠٧۵و  ١٠٧۴] ١۶۶۴تاورنیھ، كھ در سال . كاروانسرا بود ١٨٠٠گرمابھ، و  ٢٧٣مدرسھ،  ۴٨مسجد، 
اما جمعیت آن را یك دھم آن شھر . ن را بھ اندازه پاریس وسیع دانستاز اصفھان دیدار كرد، آ[ ق'.' ه

تخمین زد، زیرا ھر خانوادھاي از خود خانھ و باغي داشت، و بھ اندازھاي درخت در آنجا دیده میشد كھ 
در برابر ھر :((البتھ این تصویر دلپذیري است، اما تاورنیھ مینویسد. شھر بھ صورت جنگل در آمده بود

ھا نجاست و آشغال خود را در آن میریزند، و كشاورزان ھر روز میآیند و  اري است كھ خانوادهدري، تغ
ھا در  ھمچنین سوراخھاي كوچكي در دیوارھاي خانھ. ... آنھا را جھت كود دادن بھ مزارع خود میبرند

اتمھ بزنند و در آنھا ھا میبینند كھ ایرانیان خجالت نمیكشند از اینكھ جلو چشم ھمھ در برابر آنھا چمب كوچھ
شاه عباس كھ میدانست كشورھاي اروپایي از او سپاسگزارند كھ تركان را در مشرق سرگرم .)) ادرار كنند

ساختھ است، سر آنتوني شرلي و دیگران را بھ سفارت فرستاد تا با كشورھاي مسیحي روابط سیاسي 
ھنگامي كھ سفیران . كان، باز كندبرقرار سازد و راھي براي صدور ابریشم ایران، بدون واسطھ تر

شاه عباس . اروپایي بھ اصفھان آمدند، وي آنان را در قصرھا جا داد و بھ آنان آزادي مذھبي كامل عطا كرد
پنج ھزار نفر ارمني را كھ در نبردھاي با تركان بھ اسارت گرفتھ بود بھ صورت برده در نیاورد، بلكھ بھ 
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ان مركزي براي خود بسازند، و بدین ترتیب از فعالیت تجاري و آنان اجازه داد كھ در نزدیكي اصفھ
ارامنھ در آنجا كلیساي خود را بر پا كردند و آن را با آمیزھاي از تمثالھاي . زرنگي آنان استفاده كرد

گاھي شاه عباس بھ این فكر میافتاد كھ ھمھ مذاھب را بھ صورت . مسیحي و تزیینات اسالمي آراستند
گذشتھ از این در حالتي واقع گرایانھتر از .)) صلح را در آسمان و زمین برقرار سازد((و واحدي در آورد 

وي ملت خود را تشویق میكرد كھ مشھد را بھ . تعصب شیعیان براي تقویت روحیھ ملي استفاده میكرد
شھد را كیلومتري میان اصفھان و م ١٢٨٠و خود او مسافت ; منزلھ مكھ خود بدانند و بھ زیارت آن بروند

  . پیاده پیمود تا اخالص و ھدایاي خود را عرضھ كند

مانند اولیاي كلیسا در مغرب، پشیزھاي مستمندان را بھ صورت مساجدي در میآورد كھ عظمت و زیبایي و 
بود كھ )) مسجد شاه((جالبترین ساختمان پایتخت جدید . صفاي آنھا بھ منزلھ افتخار ھمھ و متعلق بھ ھمھ بود

میدان شاه بھ منزلھ باشكوه آن . بنا نھاد[ ق'.' ه ١٠٢٠١٠٣٨] ١۶١١١۶٢٩ن را بین سالھاي شاه عباس آ
توجھ شخص نخست بھ . چنین بھ نظر میرسد كھ ھمھ آن میدان بھ مدخل وسیع آن منتھي میشود. است
اوند ھاست كھ موذن وحدت خد ھاي پیش آمده آنھا معطوف میشود، و از این مناره ھاي پھلو و كنگره مناره

  . را اعالم میكند

سپس توجھ ما با دیدن كاشیھاي درخشاني كھ مدخل را مزین میكنند، و ھمچنین با خطوطي كھ در اطراف 
در ایران . آنھا نوشتھ شده و حاكي از تقدیم این مكان مقدس از طرف شاه عباس بھ خداوندند، جلب میشود

رنسي دیده میشود كھ با گلھاي سفید مزین شده در داخل، طاق مق. حتي الفبانویسي ھنري بھ شمار میرود
  . است

سپس بھ محوطھ داخلي كھ در فضاي باز است و بعد بھ طاقھاي دیگري در داخل مسجد و زیر گنبد بزرگ 
باید دوباره بیرون برویم تا بھ مشاھده گنبد و خط كوفي با شكوه و شكل برجستھ و زیبایي آن . میرسیم

روي زمینھ نیلگون ) عربانھ(یھاي لعابدار آبي و سبز بھ نقشھاي آرابسك بپردازیم كھ رویش را با كاش
حتي امروزه یكي از زیباترین ساختمانھاي جھان ((با وجود گذشت روزگار، این مسجد . پوشاندھاند

م،  ١۶٠٣١۶١٨. (مسجد شیخ لطف اهللا كھ آن را شاه عباس بھ افتخار پدر زن موقر خود ساخت.)) است
مدخل آن زیبا و محرابش از كاشي . داراي ھیبت كمتر و ظرافت بیشتري است) ق'.' ه ١٠١٢١٠٢٧

ظریف است، اما بیش از ھمھ داخل آن داراي زیبایي شگفتانگیزي است و شامل نقوش آرابسك، اشكال 
در اینجا ھنر انتزاعي را میبینیم، ولي با منطق و . ھایي با طرح كامل و یك شكل است ھندسي، و چنبره

ختي كھ ھرج و مرج مبھوت كنندھاي بھ عقل عرضھ نمیكند، بلكھ نظمي قابل فھم و آرامشي سبك و سا
  . عقالني را میرساند

در اینجا بود . در قسمت شرقي میدان، شاه عباس تخت رو بازي زیر طاق بزرگي، یعني عالیقاپو، ساخت
در پشت این  .میكردتماشا  كھ بزرگان را بھ حضور میپذیرفت، یا مسابقات اسبدواني یا چوگان بازي را

دروازه باغھاي سلطنتي قرار داشتند و شامل قصرھایي بودند كھ شاه از آنھا جھت مقاصد مختلف استفاده 
بسیار دید، ھنوز پابرجاست، و آن عبارت یكي از آنھا بھ نام چھلستون، كھ از گذشت روزگار آسیب . میكرد

است از اطاق بارعام و محل جلوس بر تخت كھ داراي بیست ستون از جنس چنار است كھ روي آنھا را 
درھاي . آیینھكاري كردھاند، و تاالر درازي نیز دارد كھ مزین بھ تصویرھایي از وقایع زندگي شاه است

. ھاي گل آراستھ بودند وي آنھا را با مناظري از باغھا و چنبرهقصر از چوب جالیافتھ ساختھ شده بودند و ر
  گچبریھاي . دو لنگھ از این درھا بھ موزه مترپلیتن نیویورك برده شدھاند
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در اینجا نیز ھنر انتزاعي از لحاظ منطق و طرح بھ كمال . طالیي و رنگي سقف اطاق بارعام ھنوز باقیند
  . رسیده است

او نیز مانند . بسیار و از لشگرگاه خود امور قلمرو وسیع خویش را اداره میكردشاه عباس از قصرھاي 
ھا و پلھایي ساخت، و  اكثر فرمانروایان بزرگ بھ ھر مرحلھ از زندگي اتباعش عالقمند بود، این پادشاه راه

ھمچنین صنایع دستي، تجارت خارجي، و استخراج معادن را . فرسنگھا راه را با سنگ مفروش كرد
گذشتھ از این، شھرھاي آسیب دیده مانند مشھد، قزوین، تبریز و ھمدان را تعمیر كرد، . شویق نمودت

این پادشاه غالبا : ((تاورنیھ مینویسد. سدھایي ساخت، آبیاري را تسھیل كرد، و آب آشامیدني بھ شھرھا آورد
اصفھان میگشت، و مواظب مانند افراد عادي، بھ بھانھ خرید و فروش، در اطراف ; جامھ مبدل میپوشید

روزي دو نفر گرانفروش یافت و دستور داد كھ آنھا را . بود كھ كدامیك از بازرگانان گرانفروشي میكند
بھ سبب وجود نقص در نظارت و پلیس، مقصود از شدت مجازات جلوگیري از تمرد .)) زنده بھ گور كنند

  . قانوني بھ شمار میرفت طبیعي افراد بود، و این راه طریقھاي شرقي براي استقرار

شاید چون شاه عباس مدتھا در جنگ گذرانده بود این بیرحمي در وجودش تشدید یافتھ بود، و براي 
وي حتي یكي از فرزندانش را كشت، و ; ترساندن افراد یا انتقام گرفتن از آنھا از آن طریقھ استفاده میكرد

ھمین پادشاه شعر میگفت، جھت امور خیریھ پول  با وجود این،. دستور داد چشم دیگري را بیرون آرند
مرگ او بھ دوره عظمت ھنر و فرمانروایي سلسلھ صفوي . میپرداخت، و صنایع مختلف را تشویق میكرد

پایان داد، اما نظم و ترتیبي كھ بر اثر كوششھاي ھماھنگ او بھ وجود آمده بود تقریبا یك قرن دیگر دوام 
شتن عدھاي پادشاه بیكفایت، توانست تا دوره انقراض خود و تسلط افاغنھ سلسلھ صفوي، با وجود دا. یافت
ھنر دوره صفوي حتي در آن دوره انحطاط سیاسي . پایدار بماند[ ق'.' ه ١١٣۵١١۴٣] ١٧٢٢١٧٣٠در 

  . جزو محصوالت مھذب ذوق و مھارت بشر بھ شمار میرفت
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V- ١٧٢٢-١۵٧۶: ایران در دوره صفوي   

   ق'.' ه ١١٣۵- ٩٨۴

اجازه بدھید دوره سلسلھ صفوي را از مرگ شاه طھماسب اول تا پایان آن یكجا مورد مطالعھ قرار دھیم، 
چند تن از جھانگردان غربي شرحھاي جالبي . زیرا این تكامل فرھنگي است كھ با تاریخ اروپا تناسب ندارد

كشیش كیوسینسكي كھ ; ور بوددر این كش ١۶٠٠پدرو تیشیرا كھ در سال : درباره ایران این دوره نوشتھاند
در اصفھان میزیست و كتابي تحت عنوان [ ق'.' ه ١١٣۵] ١٧٢٢و [ ق'.' ه ١١١۴] ١٧٠٢بین سالھاي 

بھ ) ق'.ژان تاورنیھ كھ مسافرتھاي خود را ; تاریخ انقالب ایران نگاشت كھ شامل ھمھ دوره صفوي بود
ن كھ سرگذشت اقامت خود را در ایران از سال ژان شارد; تركیھ، ایران، ھندوستان، و خاور دور شرح داد

وي اگر چھ نزدیك خلیج فارس گرفتار باد سام . در ده جلد نوشت[ ق'.' ه ١١٧٨١١٩١] ١۶٧٧تا  ١۶۶۴
زیبایي دالنگیزي در ((او اصفھان را در تابستان بھتر از پاریس یافت و چنان . شد ، بھ ایران دل باخت

خودم نھ میتوانم آن را از یاد ببرم، نھ از تعریف آن براي دیگران : ((دید كھ چنین نوشت)) ھواي ایران
بھ عقیده او، آسمان روشن ایران در ھنر این كشور تاثیر كرده و جال و رنگ درخشاني بھ .)) خودداري كنم

وي معتقد بود كھ ایرانیان از اختالط خود  .استآن بخشیده و خوشبختانھ در روح و جسم ایرانیان اثر داشتھ 
با مردم گرجستان و قفقاز سود بردھاند، و میگفت كھ گرجیھا و قفقازیھا، دلیرترین و زیباترین افراد 

ان و شعراي این بھشت حاصلخیز و اقامتگاه خلفاي جواھرنش. جھانند، اما بھ زیبایي اسبان ایراني نیستند
ھاي آبي كھ بھ منزلھ  شیرین سخن، بر اثر حمالت مغوالن، تجزیھ قدرت دولت، و خراب شدن راه

و كشف راه ; ھاي تجاري، رو بھ ویراني نھاده بود شریانھاي حیاتي ھستند، و ھمچنین بر اثر تغییر راه
دي از فعالیت باز داشتھ بود، اما تماما آبي از اروپاي باختري بھ ھندوستان و چین، ایران را از لحاظ اقتصا

[ ق'.' ه ٩٢١] ١۵١۵در سال . ھا تا خلیج فارس انجام میگرفتند بعضي امور تجاري از طریق رودخانھ
اما در . پرتغالیھا ھرمز، بندر عمده خلیج، را بھ تصرف درآوردند و مدت یك قرن آن را در دست داشتند

بھ كمك كشتیھاي كمپاني انگلیسي ھند شرقي، پرتغالیھا  ارتش شاه عباس كبیر،[ ق'.' ه ١٠٣١] ١۶٢٢سال 
  . را از ھرمز بیرون راند

ساخت، و دادوستدي كھ در آنجا انجام میگرفت  بندرعباسسپس شاه عباس بندر دیگري در آن حوالي بھ نام 
كاروانھا ھنوز از طریق ایران از غرب بھ شرق میرفتند و . ق ھنر و تجمل دوره سلطنت او شدباعث رون

خانھ دارد، بسیاري  ٠٠٠,٢۶تیشیرا عقیده داشت كھ حلب . ضمن راه ثروتي نیز در شھرھا باقي میگذاشتند
بھ گفتھ او، در این بنا . از آنھا از سنگ تراشیده ساختھ شده بودند، و بعضي از آنھا در خور امیران بودند

  . ھاي عمومي پاكیزه و زیبا وجود داشت شھر، مسلمانان، و كلیمیان میزیستند و در آن گرمابھ

بیشتر صنایع كشور ھنوز در مرحلھ كارھاي دستي، یعني قرون وسطایي، طاقت فرسا، ھنرمندانھ، و كند، 
بنابر گفتھ شاردن، . كاشتھ میشداما حلب یك كارگاه ابریشم داشت، و تنباكو در سراسر كشور . بودند

ایرانیان روش مخصوصي براي تصفیھ دود داشتند، بھ این ترتیب كھ دود را از میان آب میگذراندند و بدین 
كشیدن قلیان بھ صورت یكي از .)) از تمام مواد روغني و ناخالص تنباكو تصفیھ میكردند((وسیلھ آن را 

شاه عباس یك نمونھ .)) ضر بودند غذا نخورند، ولي قلیان بكشندآنھا حا((نیازمندیھاي ایرانیان درآمد و 
وي این عادت را دوست نداشت، و روزي كوشید درباریان را با نیرنگي از این كار باز ; استثنایي بود

بدین معني كھ مقداري سرگین بھ جاي تنباكو در سر قلیان آنان ریخت و اظھار داشت كھ آن ماده . دارد
است كھ والي ھمدان بھ وي تقدیم كرده است، درباریان آن را كشیدند و در خوبي آن داد  محصول گرانبھایي

لعنت بھ : ((شاه عباس فریاد زد.)) رایحھ آن مثل بوي ھزار گل است: ((سخن دادند، حتي یكي از آنان گفت
در دربار شاه ھر كس كھ داراي لیاقت و ادب بود میتوانست .)) آن دوایي كھ از سرگین تمیز داده نمیشود

لباس زن و مرد و ھمھ طبقات اصوال یكسان و عبارت از جامھ . ترقي كند، زیرا اشرافیت موروثي نبود
بھ دور )) معموال از پارچھ ابریشمي گلدار((بلندي بود كھ تا زانو میرسید، آستینھاي تنگي داشت، كمربندي 
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ود را نزدیك قوزك پا باال میزدند، و عمامھاي آن میبستند، پیراھني پنبھاي زیر آن میپوشیدند، شلوارھاي خ
جامھ گرانبھایي كھ قدري با جامھ مردان فرق داشت بر ((براساس نوشتھ تاورنیھ، زنان . بر سر میگذاشتند

زنان در اندرون میزیستند و بندرت از خانھ بیرون میآمدند، )). تن میكردند و مثل مردان شلوار میپوشیدند
قسمت اعظم اشعار عاشقانھ از طرف . ایرانیان از لحاظ جنسیت بر سھ نوع بودند. و ندرتا پیاده میرفتند

تامس ھربرت، از انگلیسیھاي مقیم دربار شاه عباس، پسرھاي زیبایي میدید . مردان بھ پسران خطاب میشد
ایشان ھ موي مجعدشان روي شانھ; كھ جامھ زربفت در بر، عمامھ پولكدار بر سر، و نعلین زیبا بھ پا دارند

شاردن در این زمان نقصاني در جمعیت . ھایشان گلگون است ریختھ است، چشمانشان رقصان، و گونھ
  :ایران میدید و میگفت این وضع دو علت دارد

اوال، بھ سبب تمایل ناشایستھ ایرانیان است كھ آن گناه نفرت انگیز و مخالف طبیعت را در مورد زن و مرد 
  . مرتكب میشوند

زنان در آنجا پیش از موقع آبستن میشوند، فقط مدت . مردم است[ جنسي]بب آزادي مفرط ثانیا، بھ س
مردان نیز . كوتاھي بارور ھستند، و بھ محض آنكھ سنشان از سي سال گذشت پیر و فرسوده شمرده میشوند

ه میگیرند ، خیلي زود با زنان نزدیكي میكنند، در این كار راه افراط میپویند، و اگر چھ از چندین زن بھر
ھمچنین تعداد زیادي از زنان ھستند كھ خود را عقیم میكنند و داروھایي . بھ ھمان نسبت بچھدار نمیشوند

سھ یا چھار ماھھ حاملھاند، شوھرانشان بھ زنان دیگر ) ھنگامي كھ(علیھ آبستني بھ كار میبرند، زیرا 
  . ي چندماھھ در شكم دارندمیپردازند و شایستھ نمیدانند با زناني ھمبستر شوند كھ كودك

اگر چھ مذھب اسالم شرابخواري را نھي كرده . با وجود تعدد زوجات، زنان روسپي بسیار نیز دیده میشدند
نام اروپایي این گیاه از كلمھ . ھاي بسیاري نیز وجود داشتند قھوھخانھ. است، عده زیادي میگساري میكردند

ھاي  گرمابھ. بدن بیش از پاكیزگي گفتار اھمیت میدادند بھ پاكیزگي. گرفتھ شده است)) قھوه((عربي 
فراواني دیده میشدند كھ گاھي آنھا را ھنرمندان آراستھ بودند، اما بیحرمتي بھ مقدسات و وقاحت بسیار نیز 

و شاردن عقیده )). ریاكاران و چاپلوسان بزرگي ھستند((تاورنیھ مینویسد كھ ایرانیان . بھ چشم میخورد
مھربانترین مردم روي زمینند، غیرمتعصب و ((قوم بیش از اندازه متقلبند، اما میگوید كھ  دارد كھ این

و روي ھم رفتھ متمدنترین ... مھمان نوازند، جالبترین آداب و مودبترین اخالق و چربترین زبانھا را دارند 
  . د را با آواز میخواندندایرانیان بھ موسیقي عالقھ داشتند، و شاعرانشان معموال اشعار خو)). ملت مشرقند

با توجھ بھ محبوبیت شاعران ایراني در دربار امپراطوران مغول میتوان بھ برتري آنان پي برد، اما كسي 
شنیدھایم كھ عرفي . نظیر فیتزجرالد پیدا نشد كھ اشعارشان را بھ یكي از زبانھاي اروپایي ترجمھ كند

اما كدام . او خود را برتر از سعدي میدانست; بوده استشیرازي بزرگترین شاعر ایراني در قرن شانزدھم 
یك از ما ھرگز سخني درباره او شنیده است اشعارش را بیش از خود او دوست داشتند، و این موضوع از 

  : كھ براي لذت بردن از بیماري مھلك او بھ دیدنش رفتھ بودند استنباط میشود)) دوستاني((قول 

ستان فصیح بھ دور بالش و بستر ستاده چون منبر یكي بھ ریش كشد دست و تن او فتاده در این حال و دو
روزگار وفا با كھ كرد جان پدر بھ جاه و مال فرومایھ دل نباید بست كجاست دولت ((كج كند گردن كھ 

جان من ((یكي بنرمي آواز و گفتگوي حزین كند شروع و كشد آستین بھ دیده تر كھ )) جمشید و نام اسكندر
یكي بھ چرب زباني سخن طراز شود كھ )) این ره است و باید رفت تمام راھروانیم و دھر راكب بر ھمھ را

اي وفات تو تاریخ انقالب خبر فراھم آي و پریشان مدار دل زنھار كھ نظم و نثر تو من جمع میكنم یكسر ((
ي فھرست دانش و پس از نوشتن و تصحیح میكنم انشا بھ مدعاي تو دیباچھاي چو درج گھر چنانچھ ھست

فرھنگ چنانچھ ھستي مجموعھ صفات و ھنر بھ نظم و نثر در آویزم و فرو ریزم اگر چھ حصر كمال تو 
   خداي عزوجل صحتم دھد بیني كھ این منافقكان را چھ آورم بر سر)) نیست حد بشر

ان فرانسوي او نیز بنا بر رسم رفت، چنانكھ ھنرمند. بود[ تبریزي]رقیب عرفي در شعر صائب اصفھاني 
اما پس از دو سال بھ اصفھان بازگشت و ملك الشعراي دربار شاه . و فالندري در آن عصر بھ رم میرفتند
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صائب تا اندازھاي فیلسوف بود و اشعار حكیمانھ بسیار سروده است، مانند این . عباس دوم صفوي شد
  :ابیات

مختلف تعبیرھا چاره ناخوشي وضع  گفتگوي كفر و دین آخر بھ یك جا میكشد خواب یك خواب است اما
جھان بیخبري است اوست بیدار كھ در خواب گران است اینجا موج از حقیقت گھر بحر غافل است حادث 

  چگونھ درك نماید قدیم را مرا بھ روز قیامت غمي كھ ھست این است كھ روي مردم عالم دوباره باید دید

اگر نتوانیم موسیقي شعر فارسي را درك كنیم، الاقل میتوانیم از ھنر دوره صفوي لذت ببریم، زیرا ھنر بھ 
مھارت و باریك بیني و سلیقھاي كھ در ایران طي دو ھزار . منزلھ زباني است كھ ھمھ كس آن را میفھمد

سي، كنده كاري روي چوب، سال بھ وجود آمده بود در این ھنگام در معماري، سفالگري، تذھیب، خوشنوی
ھاي جھانند  ھایي از آنھا امروزه زینت بخش موزه فلزكاري، پارچھ بافي، پرده بافي و قالیبافي كھ نمونھ

در این . چنانكھ گفتیم، بھترین سبك معماري در دوره شاه عباس اول در اصفھان بوجود آمد. جلوھگر شد
و در اینجا بود كھ شاه سلطان ) ق'ه ١٠۵٢م  ١۶۴٢(را ساخت  اشرفشھر بود كھ شاه عباس دوم تاالر 

یكي از ((حسین، در روزگار زوال سلسلھ صفوي، مدرسھ مادر شاه را بنیان نھاد كھ بھ قول لرد كرزن 
دیگر نیز شاھكارھاي معماري بھ وجود آمدند، مانند اما در شھرھاي )). ھاي مجلل ایران است خرابھ

در نیشابور كھ اكنون )) قدمگاه((در شیراز، بقعھ خواجھ ربیع در مشھد، محل مقدس )) مدرسھ خان((
  . ویران ولي دوستداشتني است، و مسجد كبود ایروان

طبق برنامھ، از  شاه عباس در اصفھان مدرسھاي براي پیشرفت نقاشي تاسیس كرد و در آنجا شاگردان،
روي مینیاتورھاي مشھوري كھ زیبایي طرح و ظرافت رسم آنھا بر موضوعات و شكلھایشان برتري 

در این ھنگام، ظاھرا تحت نفوذ اروپاییان، نقاشاني كھ كارشان كشیدن . داشت تصویرھایي میكشیدند
  بدین ترتیب ; تصویرھاي غیرمذھبي بود از سنت اسالمي منحرف شدند

در اینجا نتیجھ . كھ مینیاتورھایي ساختند كھ در آنھا شكل بشري بھ عنوان موضوع اصلي بھ شمار میآمد
در نقاشیھاي دوره رنسانس منظره نخست مورد توجھ : كار برخالف نتیجھاي بود كھ در ایتالیا دیده شد

ستقالل فرد در اصالحات شاید بر اثر انحطاط ا(نبود، سپس بھ طور ضمني در زمینھ تابلو كشیده شد، بعد 
اما در نقاشیھاي اسالمي شكل آدمي نخست مطرح نبود، سپس بھ ; مقدم بر شكلھا بھ شمار آمد) كاتولیكي

شاید بھ ھمان نسبت كھ استقالل فرد با افزایش ثروت زیاد (طور ضمني ظاھر شد، و تنھا در مراحل آخر 
سبز جامھ را میبینیم كھ پرندھاي روي مچ خود  چنانكھ در قوشباز یكي از اشراف. حائز اھمیت شد) میشد

زمینھ كوچك این تصویر عبارت از گلھایي طالیي است، و در شاعري نشستھ در باغ ھر یك . گرفتھ است
بدعت دیگر در نقاشي دیواري بود كھ نمونھاي از آن را . از جزئیات تصویر حاكي از ظرافت ایراني است

رگ ھنوز كوشش خود را بیشتر وقف تزیین قرآن یا كشیدن تصویر در اما استادان بز. در چھلستون دیدیم
آثار ادبي مانند شاھنامھ فردوسي، و گلستان سعدي میكردند، و موالنا حسن بغدادي نسخھاي از آنھا را با 

  . آب طال مصور كرده است

ت شاھانھ بھ در نقاشي این دوره دوم عصر صفوي، رضا عباسي، كھ نام شاه را جھت سپاسگذاري از حمای
پس از او ھنر راه . شھرت او تا یك نسل بیش از شھرت بھزاد بود. نام خود افزود، باالتر از ھمھ بود

در این ضمن، سبك . حساسیت ھنرمند و پاكیزگي و ظرافت طرح او بھ افراطي زنانھ گرایید. انحطاط پیمود
تور در دربار مغول و حتي در معماري ایراني، كھ تحت نفوذ سبك ھندي قرار گرفتھ بود، در نقاشي مینیا

خوشنویسي ھنوز .)) فصل تازھاي در ھنر اصفھاني بیش نبود((بھ عقیده گروسھ، تاج محل . آن تاثیر كرد
شاه عباس میرعماد را بھ سبب نسخھ نویسیھاي دقیق او از كتابھاي . ھنري عمده در ایران بھ شمار میآید

كتابھا . بھ رضا عباسي بھ سبب مینیاتورھایش احترام میگذاشتقدیمي بھ ھمان اندازه دوست میداشت كھ 
ھم از لحاظ شكل و ھم از لحاظ محتوا مورد توجھ بودند، كتابي كھ خوب صحافي شده بود، مانند یك ظرف 

ھنرمندان پشت جلد را نظیر تابلوھاي خود با كمال افتخار امضا . زیبا، بھ چشم و حس المسھ لذت میبخشید
اثر محمد : ((كھ جلد چرمي طالكوبي متعلق بھ اوایل قرن ھفدھم داراي این مضمون استمیكردند، چنان
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و مورخ )) علي رضا((، و جلدي كاغذي، كھ با الك نقاشي شده است، داراي امضاي ))صالح تبریزي
  . ھر دو جلد بسیار زیبایند. است[ ق'.' ه ١١٢۵] ١٧١٣

گنبدھا ھم ھستند بعد از گنبدھا نظر انسان را بھ خود در شھرھاي ایران، كاشیھاي نقاشي شدھاي كھ روي 
جلب میكنند، و دوام آنھا انسان را بھ یاد آن ھنر سرامیك سازي میاندازد كھ این دوام را بھ این درخشندگي 

  . افزوده است

ه كاشیھاي لعابدار شوش متعلق بھ دور. تثبیت رنگ بھ وسیلھ لعاب دادن با آتش، ھنري قدیمي در ایران بود
از عیارھاي طال، نقره، مس و سایر فلزھا . در آن زمان در نوع خود كامل بودند) م.ق ۴٠٠(ھخامنشي 

سپس كاشیھا را . براي ساختن رنگھاي درخشانتر، مثال سرخ یاقوتي و آبي فیروزھاي، استفاده میكردند
  دوباره در كوره میگذاشتند 

   

  

  موزه ھنرھاي زیبا، بستن. شاعري نشستھ در باغ
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  . اكنون در موزه مترپلیتن. كاشیكاري دوران صفوي، احتماال از كاخ چھلستون اصفھان
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احتمال دارد كھ ارامنھ براي ساختن كاشیھاي . تا گل و لعاب آنھا محكمتر شوند و قرنھا باقي بمانند
نیاتورھا ظریف طرح آنھا مانند طرح می. كلیساھاي خود در جلفا از سفالگران ایراني استفاده كرده باشند

كاشیھاي نقاشي شده در مجموعھ كوركیان، كھ منسوب بھ اصفھان و نیمھ دوم قرن ھفدھمند، از آنھا . است
  . زیباترند

سفالگران اصفھان و كاشان و سایر شھرھا ظروف لعابي مانند كاسھ، گلدان، بشقاب، بطري، تنگ 
از كاشي براي . ف لعاب خورده بود میساختندھاي مختل دستھدار، و فنجان كھ بھ رنگھاي متنوع روي زمینھ
شاه عباس ظروف چیني را از چین وارد كرد، و . پوشاندن دیوارھاي مسجد و قصرھا استفاده میكردند

ھمچنین بر اثر تشویق این . سفالگران كوشیدند كھ از آنھا تقلید كنند، اما خاك درست و مھارت دقیق نداشتند
فلزكاران در حكاكي و . و شیراز سعي كردند از شیشھ ونیزي تقلید كنند پادشاه بود كھ صنعتگران اصفھان

ساختھ شده [ ق'.' ه ٩٨٧] ١۵٧٩یك نمونھ خوب آن كھ در سال . منبتكاري روي برنج مھارت داشتند
در موزه آرمیتاژ . عبارت از یك شمعدان ایراني است كھ در موزه مترپلیتن نیویورك مضبوط است

  . از طال وجود دارد كھ مرصع بھ قطعات زمرد خوش تراش و درشت است لنینگراد غالف شمشیري

طراحان، بافندگان، رنگرزان قسمت عمدھاي از شھر اصفھان را . پارچھ بافي صنعت و ھنر عمدھاي بود
محصوالت آنان قسمت اعظم صادرات . بھ خود اختصاص داده بودند و شماره آنان بھ ھزاران نفر میرسید

ھاي گلدوزي شده در  میدادند و شھرت ایران در بافتن اطلس، مخمل، تافتھ، و پارچھایران را تشكیل 
شاه عباس ھنگامي كھ میخواست ھدیھ مخصوصي بھ كسي بدھد، . اطراف و اكناف جھان بیشتر میشد

ھایي كھ وي  تعداد جامھ: ((شاردن مینویسد. معموال یكي از شاھكارھاي بافندگي ایران را انتخاب میكرد
ھایي ابریشمي و زري بر تن  در موارد رسمي، شاه و درباریان جامھ)). ترتیب میبخشد بیشمار است بدین

ھنر : ((ھمچنین مینویسد. میكردند، و در نظر شاردن ھیچ درباري از این حیث بھ پایھ دربار ایران نمیرسد
راتب یكدستتر و رنگرزي در ایران ظاھرا بیش از اروپا پیشرفت كرده است، و رنگھاي ایراني بھ م

قطعاتي از آنھا جزو اشیاي پربھاي . نظیر مخملھاي كاشان در ھیچجا بافتھ نمیشد.)) روشنتر و ثابتترند
در میان غنایمي كھ پس از طرد تركان . ھاي بستن، نیویورك، سان فرانسیسكو و واشینگتن ھستند موزه

یك تختھ قالي از مخمل ابریشمي زري ) ق'.' ه ١٠۶٨م،  ١۶٨٣(عثماني از وین بھ دست مسیحیان افتاد 
  . بود كھ ظاھرا در اصفھان و در دوره شاه عباس بافتھ شده بود

منسوجات ایراني در زمینھ طرح و بافت در پھنھ قالي و قالیچھ بھ حد اعالي خود رسیدند، و در عصر شاه 
ي قالي بھ اندازه لباس او در نظر ایران. عباس این ھنر در ایران بھ آخرین مرحلھ پرافتخار خود نایل شد

ایرانیان در خانھ خود اثاث زیادي جز قالي : ((تامس ھربرت در قرن ھفدھم چنین نوشت. حایز اھمیت بود
ھیچ . آنان روي زمین غذا میخورند و مثل خیاطان چھار زانو مینشینند... و مقداري اسباب مسي ندارند 

در .)) د، و سرتاسر خانھ یا اطاق پوشیده از قالي استفرد معمولي نیست كھ قالي خوب یا بدي نداشتھ باش
  این زمان رنگ قالیھا سرخ شدید یا سرخ شرابي بود، اما طرح قالیھا، براي حفظ تعادل با این افراط كاري، 
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موزه آرامش بخش بود، شاید تنھا از آن لحاظ كھ نقشي اساسي را با منطقي : قالي ایراني، از مسجد اردبیل
این نقش ممكن بود ھندسي باشد، و تغییراتي كھ باعث زیبایي ھندسھ اقلیدسي . نده نشان میدادنداقناع كن
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بیشتر اوقات طرح قالیھا مربوط بھ گلھا بودند و محصوالت مورد پسند باغھاي ایراني . میشدند بیپایان بودند
ان قرار داشتند یا ھمین را بھ طرزي غني ولي منظم در نظر ما مجسم میكردند، مانند گلھایي كھ در گلد

طور ریختھ شده بودند، یا گلھایي كھ فقط در عالم خیال وجود داشتند، و دنبالھ آنھا داراي نقوش آرابسك 
ھا، و آبھاي  ھا، باغچھ درختھا، بوتھ. گاھي نیز از روي خود باغ طرحھایي میكشیدند. زیبا و دنبالھدار بود

یا طرح قالي در اطراف ترنج بزرگي بود كھ در ھر گوشھ . جاري ھمھ را بھ صورت ھندسي نشان میدادند
  . آن آویزي بھ چشم میخورد، یا ممكن بود جانوراني را نشان دھد كھ در شكار یا مشغول جست و خیز باشند

نخھا را بھ صورت تارھاي عمودي روي دستگاه بافندگي : پس از آن، زحمت و شكیبایي بیپایاني الزم بود
ھاي كوچكي از پشم یا ابریشم رنگي در میان  فقي پود را از میان آنھا میگذراندند، و گرهمیكشیدند، نخھاي ا

 ٢۵/۶]در یك اینچ مربع . و طرح قالي را بھ وجود میآوردند)) خواب((تارھا میزدند و بدین ترتیب 
. ره باشدگره، یا در قالیچھاي بھ مساحت ھشت متر مربع، نود میلیون گ ٢٠٠,١ممكن بود [ سانتیمتر مربع

بھ نظر میرسد كھ بردگي را در میان این ھنر بافتھ باشند، اما كارگر از دقت و ظرافت كار بھ خود میبالید، 
چنین قالیھایي . زیرا ھرج و مرج مواد را بھ صورت ھماھنگي و نظم، و اجزا را بھ صورت كل درمیآورد

ھا را با آنھا میآراستند،  صرھا، مساجد، و خانھرا در چندین شھر در ایران، افغانستان، و قفقاز میبافتند و ق
  . یا آنھا را بھ عنوان ھدایاي گرانبھا بھ پادشاھان مقتدر یا دوستان میدادند

)) ابر((از لحاظ . قالیھا و تذھیب كاریھاي ایراني در قرون شانزدھم و ھفدھم بھ طرز مشابھي تكامل یافتند
سپس بھ نوبھ خود در آثار ھنري تركي و ھندي تاثیر كردند،  و سایر طرحھا تحت نفوذ چین قرار گرفتند، و

محصول قالي ایران براساس [ ق'.' ه ١٢٠۵و  ١٢٠۴] ١٧٩٠تا سال . و در دوره صفوي بھ كمال رسیدند
كمیت بود، و قالیھا را با كیفیتي نازلتر و كمیتي بیشتر براي عرضھ بھ بازار، مخصوصا بازارھاي 

ن وجود، در میان آنھا نیز قالیھایي استثنایي دیده میشدند كھ از لحاظ بافت، رنگ، و با ای. اروپایي، میبافتند
  . طرح در ھیچ یك از نقاط جھان نظیر نداشتند

وضع ایران و اسالم در آخرین دوره اعتالي قدرت و ھنر آنھا چنین بود تمدني كامال متفاوت با تمدن غرب 
ما را كافر و مادي میدانستند، از اینكھ تحت تسلط زنان  مسلمانان. و گاھگاه بھ طرزي موھن مخالف آن

ھاي ما بھ  بودیم و بیش از یك زن نمیگرفتیم بھ ما میخندیدند، و گاھي سیل آسا براي خراب كردن دروازه
در ایامي كھ اختالفي بزرگ میان مسلمانان و مسیحیان بود، نمیبایستي از ما انتظار . حركت درمیآمدند

تمدنھا ھنوز با یكدیگر رقابت میكنند، اما بھ . تمدن اسالمي را درك یا از ھنر آن تمجید كنیمداشتھ باشند كھ 
شرق صنایع . طور كلي باعث خونریزي نمیشوند، و اكنون میتوانند متقابال یكدیگر را تحت نفوذ قرار دھند

میشود و طالب غرب از ثروت و جنگ خستھ ; و اسلحھ ما را اقتباس میكند و بھ صورت غرب در میآید
و شرق بتواند ما را بھ ; شاید بتوانیم بھ شرق كمك كنیم تا بر فقر و خرافات فایق آید. آرامش درون است

شرق غرب، و غرب شرق است، و این دو با یكدیگر تالقي . فروتني در فلسفھ و بھ ظرافت در ھنر برساند
  . خواھند كرد

  فصل بیست و یكم

  

  نبرد قاطع امپراطوران

١۵۶۴ -١۶۴٨  
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I - امپراطوران  

امپراطوري مقدس روم، با آنكھ بھ قول ولتر نھ مقدس بود و نھ رومي، تركیبي ھیبتآور از  ١۵۶۴در سال 
كشورھاي نیمھ مستقل بود، مانند آلمان، لوكزامبورگ، فرانش كنتھ، لورن، سویس، اتریش، بوھم، 

اطور ماكسیمیلیان دوم از خانواده قدیمي ھمھ این سرزمینھا از امپر. موراوي، و قسمتي از مجارستان
  . ھاپسبورگ اطاعت میكردند

پس از . بر سر كار باقي ماند ١٨٠٨بر امپراطوري مسلط شده بود، تا سال  ١۴٣٨این خانواده كھ در سال 
ھاپسبورگھاي : استعفاي شارل پنجم، خانواده ھاپسبورگ نیمي از اروپا را میان دو شعبھ خود تقسیم كرد

مچنان بر امپراطوري حكمفرمایي كردند، و ھاپسبورگھاي اسپانیا امور اسپانیا و متصرفات آن را اتریش ھ
در تاریخ بندرت دیده شده است كھ خانوادھاي تا این مدت طوالني در این ھمھ كشور . زیر نظر گرفتند

  . حكومت كرده باشد

د، زیرا كشورھاي تشكیل دھنده از سلطنت ھاپسبورگھا در امپراطوري بیش از اسپانیا آزادیخواھانھ بو
لحاظ حكومت، اقتصاد، زبان، مذھب، و خصایص نژادي بھ اندازھاي با یكدیگر تفاوت داشتند كھ حتي 
قدرت و اعتبار ھاپسبورگ ھم نمیتوانست مانع شود كھ این قواي گریز از مركز آن امپراطوري را بھ 

دیت امپراطوري، كھ گاه گاه تشكیل . یاوردصورت اتحادیھ سستي از كشورھاي مغرور خودمختار در ن
جلسھ میداد، محدود كردن قدرت امپراطور را آسانتر از بھ تصویب رساندن قوانیني دانست كھ مورد قبول 

و ھفت امیر برگزیننده امپراطور با قولھایي كھ در ازاي انتصاب او بھ این مقام از وي ; ھمھ كشورھا باشد
این امیران برگزیننده عبارت بودند از پادشاه بوھم، . ارت میكردندگرفتھ بودند در كارھاي او نظ

یعني اسقفھاي اعظم كولوني، )) انتخاب كنندگان روحاني((فرمانروایان ساكس، براندنبورگ، و پاالتینا و 
امپراطور بھ طور مستقیم تنھا بر اتریش، ستیریا، كارینتیا، كارنیوال، و تیرول، گاھي بر . تریر، و ماینتس

درآمد مستقل از این سرزمینھا بود، . بوھم، موراوي، سیلزي، و قسمت باختري مجارستان فرمان میراند
اگر پول دیگري میخواست، میبایستي آن را از دیت امپراطوري كھ اختیار پول را در دست داشت تقاضا 

  . كند

رگزیننده تخت و تاج درگذشت، امیران ب ١۵۶۴در سال ) برادر شارل پنجم(ھنگامي كھ فردیناند اول 
امپراطوري را بھ پسرش ماكسیملیان دوم كھ پادشاه بوھم و مجارستان نیز بود سپردند، وي چون اخالق 

ھمھ از پرتو آفتاب طبیعت و خلق خوش او، محبت و ادبش . خوبي داشت، براي فرمانروایي مناسب نبود
، و اگر ھوش و عدم تعصبش را در نظر نسبت بھ تمام طبقات، و فكر روشن و قلب صافش استفاده میكردند

بیاوریم و تشویقي را كھ او از علم و موسیقي و ھنر میكرد بھ این صفات بیفزاییم، تصویر مرد نجیبي را بھ 
  . دست میآوریم كھ بھ طرزي باور نكردني بھ سلطنت رسیده بود

ظ لوتري را بر كاتولیك ترجیح این پادشاه بیشتر در آیینھاي مقدس بھ شراب و نان ھر دو اھمیت داده، وعا
و ھنگامي كھ مجبور شد یا دوباره آیین كاتولیك ; داده، و از این لحاظ موقعیت خود را بھ خطر انداختھ بود

ضمنا پروتستانھا را از . را بپذیرد یا دست از سلطنت بردارد، از حیث ظاھر آیین كاتولیك را پذیرفت
بارتلمي را كشتار توده مردم دانستھ، و بھ ویلیام آو آرنج وي كشتار سن . تعرض دشمنان بر كنار داشت

در عصري كھ . اجازه داده بود كھ قوایي در آلمان براي مبارزه با آلوا در ھلند فراھم آورد) اورانژ/ گیوم د(
ھاي امپراطوري نمونھ جالبي از رواداري اعم از مذھبي و  دوره تعصب و جنگ بود، بھ كشورھا و فرقھ

، حاضر نشد كھ آخرین مراسم را طبق نظر كلیساي رم )١۵٧۶(در بستر مرگ . بن نشان دادصلح بدون ج
  . انجام دھد، ولي ھمھ كشورھاي امپراطوري بر روان او رحمت فرستادند

ماكسیملیان دوم امیران برگزیننده را متقاعد كرده بود كھ فرزندش رودولف را برگزینند، و حال آنكھ در او 
رودولف دوم ذاتا بدگمان و عبوس . نتایج تربیتي میدید كھ مخالف توافق مذھبي بودندخصایص اخالقي یا 
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وي بھ عنوان وارث فیلیپ دوم براي تحصیل بھ اسپانیا فرستاده شده بود، و یسوعیان این كشور . بود
انھا این امپراطور پس از جلوس بر تخت، آزادي پروتست. نگذاشتھ بودند كھ او موافق رواداري مذھبي شود

را بسختي محدود كرد، جلو اجراي مراسم آنان را گرفت، و، تا اندازھاي بحق، اعالم داشت كھ شدت 
ھاي پروتستانھا با یكدیگر باعث تخریب صلح و ثبات امپراطوري خواھد  مناقشات مذھبي و اختالف فرقھ

زیست، و ھیچ گونھ پیرایھ بسادگي می. اما از صفاتي كھ پدرش را محبوب ساختھ بود كامال بیبھره نبود. شد
ھنگامي كھ یكي از برادرانش از رفتار خوب او با طبقات پایین انتقاد كرد، . امپراطوري بر خود نمیبست

ما اگر چھ بر اثر مقام و نسب خود برتر از دیگرانیم، نباید فراموش كنیم كھ بھ سبب : ((وي در پاسخ گفت
  )). انیمنقاط ضعف و نقایص خود با بقیھ افراد بشر یكس

تقریبا ھر علم و ھنري را . وي چندین زبان آموخت. رودولف دوم در حقیقت ترجیح میداد كھ دانشمند باشد
ھاي زیادي از  ھا، اقسام فراواني از گیاھان، و نمونھ ھاي گرانبھایي از تابلوھا، مجسمھ فرا گرفت، مجموعھ
ھاي بسیاري بنا  را گرامي داشت، و مدرسھ گذشتھ از این، شاعران و تاریخنویسان. جانوران فراھم آورد

این امپراطور نھ تنھا در ریاضیات، فیزیك، شیمي، ھیئت، و پزشكي بلكھ در كیمیاگري و علم احكام . كرد
  . ھمچنین بھ تحقیقات نجومي تیكوبراھھ و كپلر كمك مالي كرد. نجوم نیز تبحر یافت

كھ آن را پایتخت خود (وي چون در پراگ . كردندآنان زیجھاي نجومي زیجھاي رودولفي را بھ او اھدا 
بھ بعد دیگر در  ١۵٩۴از سال . سرگرم علوم بود، وقتي براي ازدواج یا حكمروایي نداشت) قرار داد

از امضاي اوراق رسمي خودداري كرد، و اختیارات خود را  ١۵٩٨جلسات دیت شركت نجست، پس از 
ذشت روزگار فكرش خراب شد، و اگر چھ كارش بھ با گ. ھاي بیكفایت خویش سپرد بھ دست پرورده

این . دیوانگي نكشید، در كمال افسردگي گوشھ عزلت اختیار كرد وحشت داشت از اینكھ مبادا بھ قتل برسد
از این رو . امپراطور در خواب دیده بود یا تیكو براھھ در طالع او خوانده بود كھ راھبي او را خواھد كشت

تحت فشارھاي داخلي و خارجي، . اتولیك، مخصوصا یسوعیان، بدگمان شده بودنسبت بھ ھمھ روحانیان ك
بھ برادر جوانتر خود ماتیاس سپرد و در سال  ١۶٠٨اداره اتریش، مجارستان ، و موراوي را در سال 

. اتفاق افتاد ١۶١٢مرگ او در سال . تخت و تاج بوھم و بقیھ اختیارات خود را بھ او تفویض كرد ١۶١١
ر این ھنگام پنجاه و پنج سال داشت و بھ سبب خستگي ناشي از جنگ نمیتوانست زمام امور را ماتیاس د

از این لحاظ كارھاي اداري و سیاسي را بھ دست ملكیور كلسل، اسقف قابل و با . محكم بھ دست بگیرد
، ولي چون كلسل، با اعطاي امتیازاتي بھ پروتستاتھا، كاتولیكھا را از خود رنجاند. وجدان وین، سپرد

فردیناند، عم ماتیاس، ومھیندوك ستیریا، . امتیازات مذكور كافي نبودند، پروتستانھا از او روي برگرداندند
و پس از مرگ ماتیاس موفق شد كھ انتخاب خود را بھ مقام امپراطوري ) ١۶١٨(كلسل را بھ زندان افكند 

  . تا آن ھنگام نبرد قاطع آغاز شده بود). ١۶١٩(مسجل كند 

II - امپراطوري  

پیروزیھایي سرمست كننده علیھ امپراطوران و مھیندوكھا بھ . سویس تنھا رسما قسمتي از امپراطوري بود
ساووا و اسپانیا تحت رھبري ایالت لوسرن بھ . كانتونھا فرصت داده بود كھ با یكدیگر بھ مبارزه بپردازند

مي خود كانتونھاي پروتستان را تحت تسلط كلیساي كانتونھاي كاتولیك پیوستند تا با مساعي دیپلماتیك و نظا
  . رم درآورند

یسوعیان از مدرسھ خود در لوسرن مبارزه شدیدي را از راه تعلیم و تربیت، موعظھ، و دسیسھ آغاز نھادند 
)١۵٧٧ .(  

ا كشیشان كاتولیك را از معاشرت ب; نمایندگان پاپ در سویس تندرویھاي روحانیان كاتولیك را تعدیل كردند
  . و از نفوذ پروتستانھا، كھ از زوریخ، ژنو، و برن اشاعھ مییافت جلوگیري كردند; زنان باز داشتند
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بھ عنوان رئیس شركت  ١۵۶۴تئودور دوبز در سال . ژنو بتدریج از تحت تاثیرات كالون رھایي مییافت
ك آنھا امور كلیساي بھ جانشیني كالون برگزیده شده بود و با كم) كشیشان و اشخاص غیرروحاني(محترم 

اصالح شده را تا آنجا كھ مخالف با اصول الھیات نبود، با كارداني و ادب اداره میكرد، وي جھت شركت 
. در شوراھاي كالوني بھ فرانسھ رفت و، چنانكھ دیدیم، در مجلس پواسي از آیین پروتستان بھ دفاع پرداخت

مردم تحمیل كرده بود نگاه دارد، اما در این راه در ژنو كوشید كھ اصول اخالقي سختي را كھ كالون بر 
بھ ھمان نسبت كھ بازرگانان عمده بتدریج از آن اصول منحرف میشدند، بز كشیشان را . زیاد توفیق نیافت

  . بر آن میداشت كھ از رباخواري، انحصار، و سودجویي انتقاد كنند

خود را صرف امور مذھبي كنند، بز  ھنگامي كھ شوراھاي شھر ژنو پیشنھاد كردند كھ كشیشان مساعي
از میان رھبران بزرگ . اظھار داشت كھ ھیچ امر انساني نیست كھ بدون نظارت مذھب انجام پذیرد

، در سن ھشتاد و نھ سالگي ١۶٠٨اصالح دیني، او تنھا كسي بود كھ تا قرن ھفدھم زنده ماند، و در سال 
  . درگذشت

اتریش معموال اقامتگاه امپراطوران بود، بھ . سایر كشورھا بوددر این امپراطوري اھمیت اتریش بیش از 
منزلھ قلعھ تمدن غرب علیھ تركان جاه طلب بھ شمار میآمد، و حصار اصالحات كاتولیكي و مركز قدرت 

معالوصف، این كشور تا مدتي در انتخاب بین آیین كاتولیك و . كاتولیك در جنگھاي سي سالھ محسوب میشد
طي سلطنت فردیناند اول كاتشیسم لوتري در بیشتر نواحي . سیحیت و بیایماني، مردد بودپروتستان، حتي م

دیت اتریش اجراي مراسم تناول عشاي . آیین لوتري در دانشگاه وین تفوق داشت. اتریش تعلیم داده میشد
بود كھ  عالمت روشنفكري این. ((رباني را با شراب و نان، و ھمچنین ازدواج كشیشان را مجاز میدانست

از تدفین مردگان بر طبق اصول مسیحیت انتقاد كنند، و بخواھند كھ بدون حضور كشیش و بدون صلیب بھ 
ھا ھزار نفر از اھالي شھرھا، حتي  ھزاران و ده((كشیشي گفت كھ  ١۵۶٧در سال .)) خاك سپرده شوند

اشت كمك مذھب بھ دولت اتریش امپراطور فردیناند، كھ بیم د.)) ھا، دیگر بھ خداوند ایمان ندارند دھكده
آیین كاتولیك تحت رھبري آنان . قطع شود، پتر كانیسیوس و سایر یسوعیان را بھ دانشگاه وین فراخواند

مقام سابق خود را بتدریج بازیافت، زیرا این مردان كارآزموده زیركي و ظرافت را با سادگي موثري در 
  . اي رم دوباره در امپراطوري حائز اھمیت شدكلیس ١۵٩٨در حدود سال . زندگي درآمیختھ بودند

بھ بعد تحت  ١۵٢۶در مجارستان مسیحي نیز چنین تغییري بھ وقوع پیوست، دو سوم این كشور از سال 
مرز تركیھ كمتر از صد و شصت كیلومتر با وین فاصلھ داشت، و . تسلط تركان عثماني باقي مانده بود

پرداخت میشد توسط امپراطوران بھ سالطین  ١۶٠۶صلح با تركیھ تنھا در نتیجھ خراج ساالنھاي كھ تا 
ترانسیلواني، كھ در شمال باختري متصرفات تركیھ در مجارستان قرار داشت، خراج مشابھي . پابرجا ماند

امیر آن بھ نام ایشتوان یوچكاي كھ فرزندي نداشت وصیت كرد كھ آن ایالت  ١۶٠۶میپرداخت، اما در سال 
  . بھ خانواده ھاپسبورگ سپرده شود

علق داشت و تحت نفوذ اعیاني بود كھ میخواستند اموال كلیساي كاتولیك را بھ دیت مجارستان كھ بھ اتریش ت
بر اثر آزادي مذھبي كھ بھ . بھ بعد با نھضت اصالح دیني موافق شده بود ١۵٢۶تصرف درآورند، از سال 

پس پروتستانھا . وسیلھ اعیان مذكور بھ وجود آمده بود، آیین پروتستان در میان طبقات باسواد شیوع یافت
ھاي موحدان لوتري و كالوني تقسیم شدند، و پیروان اونیتاریانیسم نیز بر سر این موضوع  از چندي بھ فرقھ

اعیان، كھ مطمئن بودند متصرفات . كھ آیا میتوان از مسیح با دعا تقاضا كرد با یكدیگر اختالف پیدا كردند
از این رو، پتر . پروتستان نمیدیدند خود را نگاه خواھند داشت، در این ھنگام دلیلي براي وجود آیین

. پازماني و سایر یسوعیان را نزد خود پذیرفتند و قبول كردند كھ با تغییر دین خود نمونھاي بھ دست دھند
 ١۶١٨در سال . كشیشان پروتستان را از شھرھا بیرون راندند و بھ جاي آنان كشیشان كاتولیك را گماشتند

بھ پادشاھي مجارستان برداشتھ شد، در راه پیشرفت اصالحات كاتولیكي  فردیناند، اسقف اعظم ستیریا، كھ
پازماني، كھ فرزند مردي كالوني بود، بھ . كاتولیكھا اكثریت را بھ دست آوردند ١۶٢۵در دیت سال . كوشید

  . مقام كاردینالي رسید و یكي از نویسندگان برجستھ عصر شد
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پیرو آیین پروتستان  ١۵۶٠یلزي، و لوزاس، در سال قسمت اعظم بوھم و توابع آن، یعني موراوي، س
این چھار قسمت ھمگي فرمانرواي بوھم را پادشاه خود میدانستند، اما ھر یك از آنھا مجلس ملي، . بودند

پراگ در آن موقع . ، برسالو، و باوتسن داشتند)برون(قوانین و پایتخت جداگانھاي بھ نامھاي پراگ، برنو 
تن از  ١۴٠٠در دیت بوھم تنھا . ترین و زیباترین شھرھاي اروپا درآمده بودبھ صورت یكي از مترقی

اما نمایندگان شھرنشینان و كشاورزان نیز در آن عضویت داشتند و، . مالكان اراضي میتوانستند راي بدھند
ن بسیاري از شھرنشینان پیرو لوتر یا كالو. بھ سبب تسلط در امور اقتصادي، داراي نفوذ بسیاري بودند

اما گروھي از آنان اوتراكیان در سال ; بودند، و بسیاري از كشاورزان از آیین كاتولیك پیروي میكردند
از اطاعت قوانین یانھوس چشم پوشیدند و اصرار ورزیدند كھ مراسم آیینھاي مقدس با شراب و نان  ١۵٨٧

  ). ١۵٩٣(انجام گیرد، و سرانجام با كلیساي كاتولیك صلح كردند 

بودند كھ بھ موعظھ عیسي در روي كوه اھمیت بسیار ) یا موراوي(ھا برادران بوھمي  ین فرقھصادقانھتر
میدادند، از ھر گونھ كوششي جز كشاورزي اجتناب میكردند، و مانند تولستوي در سادگي آرامبخشي بھ 

راگ بنیان این فرقھ مدرسھاي در پ. فردیناند اول یسوعیان را بھ بوھم آورد ١۵۵۵در سال . سر میبردند
جمعي از كاتولیكھاي متعصب را بھ آنجا دعوت كرد، و بسیاري از اشراف را كھ داراي زنان . نھاد

رودولف دوم فرمانھایي صادر كرد و نخست برادران بوھمي و سپس . كاتولیك بودند طرفدار خود ساخت
پروتستانھا او  ١۶٠٩در سال  .كالونیھا را بیرون راند، اما وسایل اجراي این فرمانھا را در اختیار نداشت

. را بر آن داشتند كھ فرماني امضا كند و بھ موجب آن آزادي مذھبي را بھ پروتستانھاي بوھم ارزاني دارد
دو سال بعد، رودولف تخت و تاج را بھ ماتیاس واگذاشت، و او وین را پایتخت امپراطوري قرار داد و 

، دیت بوھم، كھ كاتولیكھا بتدریج در آن ١۶١٧در  .موجب رنجش و شورش اھالي پراگ را فراھم آورد
راه مییافتند، با آنكھ اكثریت مردم تابع آیین پروتستان بودند، فردیناند مھیندوك ستیریا را بھ پادشاھي 

این شخص، كھ توسط یسوعیان تربیت شده بود، تصمیم گرفتھ بود كھ ھرجا فرمانروایي كند، آیین . برداشت
آلمان از تركیب چند . از اینرو پروتستانھاي بوھم خود را آماده نبرد كردند. بردارد پروتستان را از میان
از ملیت جز نامي نداشت، و عبارت از تعدادي امیر نشین بود كھ از حیث زبان و : ایالت تشكیل یافتھ بود

 .میورزیدند اقتصاد بھ یكدیگر شباھت داشتند، ولي در امور گمركي، دولتي، مذھبي، و پولي با ھم رقابت
ھر كدام از این واحدھا از كسي جز امپراطور اطاعت نمیكرد، ولي طي قسمت اعظم سال او را نادیده 

 ١۶٠٩در سال  سر تامس اووربري. بعضي از خارجیان از این عدم وحدت آلمان خشنود بودند. میگرفت 
حتي در بسیاري )) اگر آلمان كامال مطیع یك پادشاه میبود، باعث وحشت ھمھ اروپا میشد: ((چنین نگاشت

  . از موارد این وضع بھ سود آلمان بود

درست است كھ این وضع آلمان را از لحاظ سیاسي و نظامي در برابر كشورھاي متحد ضعیف میكرد، اما 
و یك تنوع مذھبي و فرھنگي ارزاني میداشت كھ خود آلمانھا آن را بھ بھ آن كشور یك آزادي محلي 

حكومتھاي متمركز و مستبدي مانند حكومت فیلیپ دوم در اسپانیا و لویي چھاردھم در فرانسھ ترجیح 
در آلمان شھر بیرحم و پرھمھمھاي مانند پاریس وجود نداشت كھ خون كشوري را بمكد، بلكھ در . میدادند

  . اي از شھرھاي مشھور دیده میشدند كھ ھر یك خصوصیت و فعالیت خود را حفظ كرده بودندآنجا مجموعھ

با وجود منظره جالبي كھ از شھرھاي بزرگ و دربارھاي كوچك آلمان در دست داریم، آلمان از آن تفوق 
ا ھند، و كشف یك راه تمام آبي از اروپاي باختري ت. اقتصادي كھ پیش از لوتر داشت دیگر بھرھمند نبود

باز شدن اقیانوس اطلس بھ روي تجارت نخست بھ سود پرتغال و اسپانیا، و سپس بھ نفع انگلستان و ھلند 
و ; این وضع بھ ایتالیا، كھ سابقا تجارت با شرق را در دست داشت، زیان رسانده بود. تمام شده بود

ندند از انحطاطي كھ دامنگیر ایتالیا شد ھا و شھرھاي آلمان كھ كاالھا را از ایتالیا بھ شمال میرسا رودخانھ
در دریاي شمال، بندرھاي ھلند، و در دریاي بالتیك بندرھاي دانمارك و لھستان قسمت . بینصیب نماندند

اتحادیھ ھا نسایي پس از این واقعھ مدتھا تفوق . اعظم كاالھا را در دست داشتند و بیش از ھمھ سود میبردند
تنھا فرانكفورت ام . خراب شد) ١۵۶٣١۵٧٠(اثر جنگ متمادي با سوئد  لوبك بر. خود را از دست داد

ھاي اروپا توجھ مردم را بھ خود جلب  نمایشگاه ساالنھ آن بیش از سایر نمایشگاه. ماین ھمچنان پیش رفت
  . میكرد، و باعث میشد كھ آن شھر بھ صورت مركز تجارت داخلي آلمان و امور مالي بین الملل در آید
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فرمانھایي كھ نرخ مرابحھ بیش از پنج درصد را ممنوع میكردند ھمھ جا . پول مثل ھمیشھ مطلوب بود
مسیحیان بیش از یھودیان سابق و با شدت بیشتري :((میگفت ١۵٨۵كشیشي در سال . نادیده گرفتھ میشدند

القھاي مخالف ع:((شكایت كنان میگفت ١۵٨١كشیش دیگري در سال .)) مرتكب این گناه شریرانھ میشوند
ھر كس كھ میخواھد پولي . اصول مسیحیت در ھر فرد و طبقھاي جھت اكتساب ثروت بھ وجود آمده است

بھ جریان بیندازد، بھ جاي آنكھ شرافتمندانھ و ساعیانھ كاري در پیش بگیرد، بھ این فكر میافتد كھ با ھر 
صدھا نفر از كارگران پس .)) د شودگونھ سفتھ بازي، صرافي، و قراردادھاي رباخوارانھ ممكن ثروتمن

در . انداز خود را بھ خاندانھاي فوگر، ولسر، ھوخشتتر سپردند، و در ورشكستگیھاي مكرر از میان رفتند
، بانك برادران لویتس پس از آنكھ مبالغ گزافي از سرمایھ گذاران سادھلوح گرفت، ورشكست ١۵٧٢سال 

امور خانواده فوگر بر . نداز بلكھ خانھ خود را نیز از دست دادندشد، و آنان بعد از این واقعھ نھ تنھا پس ا
خانواده ولسر در سال . اثر ورشكستگیھاي فیلیپ دوم و آلوا، كھ از آنان پول قرض كرده بودند، مختل شد

شاید مردم بر اثر بیم از تورم پول بھ آن نوع سرمایھ . گولدن بدھي ورشكست شد ٠٠٠,۵۶۶با  ١۶١۴
بودند، زیرا تقریبا ھر امیر آلماني، با تقلیل ارزش پول، از دارایي مردم دزدیده بود، و  گذاري پرداختھ

  . وضع پول آلمان بھ صورت شرم آوري در آمده بود ١۶٠٠در سال . جاعالن پول بھ وفور یافت میشدند

  . میشد ضمن آنكھ محصول كمتري بھ دست میآمد، جمعیت افزایش مییافت و فقر و فاقھ بھ انقالب نزدیك

در پومراني، . در ھمھ ایاالت، بھ استثناي ساكس و باویر، كشاورزان بھ صورت سرف در آمدند
یا چندي پس از آن، بھ  ١۶١۶براندنبورگ، شلسویگ، ھولشتاین، و مكلنبورگ رسم سرفداري در سال 

ن كشاورز در چھ قسمت از سرزمین آلما: ((نویسندھاي پرسید ١۵٩٨در سال . وسیلھ قانون برقرار شد
ھنوز از حقوق دیرین خود بھرھمند است، در كجا میتواند از دشتھا، چمنزارھا، و جنگلھاي عمومي استفاده 
كند در كجا حدي براي خدمات یا عوارض قرون وسطایي وجود دارد در كجا كشاورز دادگاھي مخصوص 

بھ كار شدند، اما منافع و بسیاري از كشاورزان در اعماق زمین مشغول !)) دارد خدا بھ حالش رحم كند
دستمزدھاي حقیقي استخراج معدن رو بھ تنزل نھاد، زیرا نقره امریكایي وارد آلمان شد و ارزش این فلز 

در شھرھا، رفاقت صنفي دیرین . ھاي معادن فرسوده بھ دست میآمد، پایین آورد را، كھ بزحمت از رگھ
در بعضي از صنایع، اوقات كار از ساعت . دان دادجاي خود را بھ استثمار كارگران روز مزد توسط استا

چھار بامداد آغاز میشد و تا ھفت بعد از ظھر ادامھ مییافت، و كارگران تنھا لحظاتي چند براي نوشیدن 
  . آبجو آزاد بودند

صنفي كھ ابزارھاي برنجین میساخت كارگران را مجبور میكرد كھ نود و دو ساعت در ھفتھ كار كنند 
اعتصاباتي علیھ ماشیني شدن صنعت بافندگي بھ وقوع  ١۵٧٩شنیده شده است كھ در سال  حتي). ١۵٧٣(

  . تنھا جنگ الزم بود كھ این فقر و فاقھ را بھ صورت بینظیري در آورد. پیوست

III - اخالق و آداب  

انند اگر گفتھ آموزگاران اخالق را در این دوره پنجاھسالھ پیش از جنگ باور كنیم، دور نماي اخالقي م
آموزگاران شكایت میكردند كھ كودكاني كھ نزد . دور نماي اخالقي مانند دور نماي اقتصادي تیره و تار بود

مردم كودكان : ((ماتیاس برد نباخ چنین نوشت ١۵۵٧در سال . آنان فرستاده میشوند وحشیاني بیش نیستند
خوبي میفھمند كھ سرو كارشان با خود را بھ اندازھاي بد بھ بار میآورند كھ معلمان بیچاره مدارس ب

دانشجویان بینھایت سركش و : ((نوشت ١۵۶١شخص دیگري در سال .)) جانواراني وحشي است
در بیشتر شھرھاي دانشگاھي، مردم تردید داشتند كھ شب از خانھ بیرون بروند، زیرا .)) گستاخند

: چنین گفت ١۵٧٨یترنسین در سال ناتان ك. دانشجویان در بعضي موارد با چاقو بھ آنان حملھ مي كردند
  . ... یكي از علل عمده فساد دانشجویان مسلما در عدم تربیت خانوادگي است((
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اكنون كھ یوغ قوانین و مقرارت كھنھ را از گردن خود برداشتھایم، عجبي نیست كھ در میان بیشتر جوانان 
ر قابل نظارت، و چنین شرارت خود چنین ھرزگي عنان گسیختھ، چنین جھل روستایي، چنین گستاخي غی

از علل اخالقي و ھرزگي جوانان باید شركت در ((دیگران عقیده داشتند كھ .)) وحشت انگیزي ببینیم
اما در مورد اشخاص بالغ، كشیشان آنان را ریاكار، پرخور، میگسار، .)) كمدیھا و نمایشھا را ذكر كنیم
در این ایام ((شكایت میكرد كھ  ١۵٧٩كونو در سال  كشیشي بھ نام یوھان. زناكار، و جنگجو مي دانستند

گناھان مختلف بھ اندازھاي شایعند كھ ھمھ كس بدون شرم و خجالت مرتكب گناه میشود، حتي مردم مانند 
كیست . زشتترین و و قیحترین گناھان بھ صورت محسنات در آمدھاند. لوطیان از گناھكاري بھ خود میبالند

، كشیش بار تولومئوس رینگوالت چنین ١۵٨۵در سال .)) را گناه بشمردكھ معاشرت با زنان ھرزه 
بیحرمتي بھ مقدسات در میان ھمھ .)) این ایام بدترین روزگاري است كھ جھان بھ خود دیده است: ((میگفت

چنین  ١۵٩۴كنت اولدنبورگ در . بھتان زدن رایج بود. افراد، قطع نظر از مذھبھاي آنان، شیوع داشت
اشر من از دست دكتر پزل، كھ در برمن است، شكایت میكرد و میگفت كھ این شخص در یكي مب: ((نوشت

از كتابھاي خود بھ او بد گفتھ و تھمت زده و نوشتھ است كھ او اوقات خود را صرف پرخوري، میگساري، 
باید شر  و. ... مار، بزنر، و طفل سقط شده است; گرگي است كھ گوسفندان را میدرد; و فسق و فجور میكند

واعظ .)) او را با دار زدن و غرق كردن، یا بھ حبس انداختن، یا بھ وسیلھ ارابھ و شمشیر از سر خود كند
تقریبا در سراسر آلمان بھ دروغ شایع شده است كھ من در مسابقات میگساري : ((دربار ساكس میگفت

كھ میبایستي زیر بغلم را بگیرند و بھ اندازھاي شراب میخوردم ... جامھاي طالیي بزرگي بھ دست میآورم
خوردن و آشامیدن از .)) و سوار گاري كنند و مثل گوسالھ یا خوك ماده مستي بھ نقطھ دور بفرستند

آلمانیھاي متمول نیمي از روز را صرف خوردن غذا و قضاي حاجت . كارھاي عمده بھ شمار میرفت
یدند، و این اشتھا، مانند جامھ زنان، معرف ثروت شھرنشینان از اشتھایي كھ داشتند بھ خود میبال. میكردند
یكي از بازیكنان سیرك با خوردن یك پوند پنیر، سي عدد تخم مرغ، و یك قطعھ بزرگ نان . آنان بود

ناھارھایي كھ ھفت . شھرت فراواني بھ دست آورد اما پس از این واقعھ جان بھ جان آفرین تسلیم كرد
. ار ھفدھبار بھ سالمتي یكدیگر شراب مینوشیدند غیر عادي نبودندساعت طول میكشیدند و ضمن آنھا حض

شاھزاده خوش . در بسیاري از موارد، جشنھاي عروسي بھ صورت شورش پرخوران و مستان در میآمد
كریستیان دوم، امیر برگزیننده .)) تندرست باشید و مست كنید: ((ھاي خود مینوشت مشربي در زیر نامھ

انجمني كھ براي توصیھ كردن اعتدال . فت سالگي آن قدر شراب نوشید كھ مردساكس، در سن بیست و ھ
در میگساري تشكیل شده بود اقداماتي علیھ باده نوشي بھ عمل آورد، اما نخستین رئیس آن بر اثر افراط در 

چنین  ١۵۵٩اراسموس وینتر در سال . گفتھ میشود كھ پرخوري از طول عمر میكاھد. میسگاري در گذشت
بھ سبب خوردن و میگساري مفرط، امروزه افراد پیر كم یافت میشوند، و مرد سي یا چھل : ((تنوش

سالھاي را نمیتوان دید كھ نوعي بیماري از قبیل نقرس، سرفھ، سل، ابتال بھ سنگ یا مانند آنھا را نداشتھ 
ھ بیشتر مردم ساعي، احتمال میرود ك. البتھ این شكایات آن عصر را نباید زیاد جدي تلقي كنیم.)) باشد

رنجبر، و در حقیقت خداترس بودھاند، اما در تاریخ، نظیر روزنامھنویسي، صفات خوب خبرساز نیستند و 
زنان شھرنشین در خلوت خانگي محجوبانھاي میزیستند . این نكتھ نشان میدھد كھ خوبي امري عادي است

و بسیاري از ; اھي جز پرگویي نداشتندو چنان بھ وظایف متعدد سرگرم بودند كھ دیگر فرصتي براي گن
ھایي از اخالص و  زنان طبقات باال، مانند آنادانماركي، زن آوگوستوس اول، امیر برگزیننده ساكس، نمونھ

در آن آلمان پر آشوب چند جنبھ دلپذیر نیز وجود داشت، مانند عشق بھ خانھ . وظیفھشناسي بھ شمار میرفتند
دي، رقصھاي نشاطانگیز و موسیقي خوب، و بازیھا و جشنھاي پر و كودكان، مھماندوستي، جوانمر

بودند، و  ١۶٠۵نخستین درخت كریسمس در تاریخ جزئي از مراسم جشن در آلمان در سال . سرور
آلمانیھا بودند كھ جشن عید میالد مسیح را با یادگارھاي زیبایي كھ بقایاي گذشتھ شركآمیزشان بود برپا 

  . داشتند

و رقصھا باعث ایجاد موسیقي سازي شدند، و سرودھاي مذھبي بھ صورت آوازھاي آوازھاي محلي 
ھاپسیكوردھا، . ارگھا را طوري میساختند كھ شاھكارھاي معماري محسوب میشدند. ھمسرایي درآمدند

كتابھاي دعا، مخصوصا در بوھم، گاھي بھ . عودھا، و سایر آالت موسیقي محصول عشق بھ ھنر بودند
سرودھاي مذھبي پروتستان غالبا تربیتي یا جدلي بودند و لطافت آوازھاي . ستھ میشدندطرز مجللي آرا

مقدس قرون وسطي را نداشتند، اما آوازھاي ھمسرایي پروتستان حاكي از آن بودند كھ شخصي مانند 
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ي، معلم موسیق. ھا اجباري بود تعلیم موسیقي در مدارس ھمھ فرقھ. یوھان سباستیان باخ ظھور خواھد كرد
نوازندگان ارگ در آن زمان بھ اندازه . از لحاظ اھمیت، فقط از رئیس دانشكده یا مدیر مدرسھ پایینتر بود

یا كوب ھندل در پراگ داراي مقامي ارجمند بود، و برادران ھاسلر، . پیانیستھاي امروزي شھرت داشتند
ورنبرگ، و پراگ بھ ھیجان یعني ھانس، كاسپار، و یاكوب، حاضران را با تصنیفات خود در درسدن، ن

ھا وجود داشت، ولي نھ از طریق یك توارث مرموز، بلكھ بھ سبب  استعداد موسیقي در خانواده. میآوردند
میكائیل پر . چنانكھ عده بیشماري از اعضاي خانواده شوتس نام پر توریوس را اختیار كردند; محیط خانھ

كھ اثري كھ دایرھالمعارف كامل و استادانھاي درباره توریوس نھ تنھا چندین جلد موسیقي تصنیف كرد، بل
  ). ١۶١۵١۶٢٠(تاریخ، آالت، و شكلھاي موسیقي بود بھ وجود آورد

در این عصر و زمینھ، ھاینریش شوتس شھرت بسیار داشت و بھ اتفاق آرا بھ عنوان پدر موسیقي جدید 
، درست یك قرن پیش از باخ و ١۵٨۵وي كھ در خانوادھاي اھل ساكس در سال . آلمان شناختھ شده بود

ھاینریش در . ھندل، تولد یافتھ بود، حال و فرم موسیقي را، كھ این دو نفر بھ كمال رساندند، معین كرد
پس از بازگشت بھ . بیست و چھار سالگي بھ و نیز رفت و در آنجا نزد جوواني گابریلي بھ كار پرداخت

ما سرانجام بھ عنوان رھبر موسیقي در دربار امیر بر آلمان، در انتخاب موسیقي و حقوق مردد بود، ا
بھ بعد آھنگھایي براي آوازھاي ھمسرایي ساخت كھ از لحاظ  ١۶١٨از سال . گزیننده ساكس برگزیده شد

در این ھنگام، . ترتیب و تضاد آوازھا، تكخواني، و سازھا راه را براي اشخاصي مانند باخ كامال باز كردند
، كھ عبارت ))كنسرت((از سنگین كنترپوان ھمسرایي با آھنگھاي خوشتري بھ سبك براي نخستین بار، آو

دختر امیر بر ) ١۶٢٧(شوتس، براي جشن ازدواج . از تركیبي از آوازھا، و سازھا بود، بھ ھم در آمیخت
ثر ا; گزیننده ساكس نخستین اپراي آلمان بھ نام دافنھ را ساخت، كھ متكي بر اپراي پري بھ ھمان نام بود

شوتس، در نتیجھ مسافرت دیگري بھ ایتالیا، . پري سي و سھ سال پیش در فلورانس روي صحنھ آمده بود
اھمیت بیشتري بھ تكخوانیھا و سازھا ) ١۶٢٩(تصمیم گرفت كھ در سمفوني خود بھ نام سمفوني مقدس 

 ١۶٣١در سال . سازدبدھد، و براي قسمتي از منتھاي التیني مزامیر داوود و غزل غزلھاي سلیمان آھنگ ب
ساكس صحنھ نبرد شدیدي شد، و شوتس از درباري بھ دربار دیگر و حتي بھ دانمارك رفت و بھ جستجوي 

در آن سال با تصنیف یك . بود كھ دوباره در درسدن مقیم شد ١۶۴۵تنھا در سال . آوازخوان و نان پرداخت
وسیقي نمایشھاي آالم در آلمان بھ وجود اوراتوریو بھ نام ھفت كلمھ از روي صلیب سبك تازھاي براي م

در این اثر از تكخوانان تقاضا میكرد كھ ھر یك بتنھایي از طرف یكي از اشخاص داستان آواز . آورد
  . ھمچنین پس از ھر صدایي ھمان آھنگ با آالت موسیقي نواختھ میشد; بخوانند

 ١۶۵٧ھاي جدیدي گشود و در سال  شوتس راه. باخ از این روش در نمایش آالم قدیس متي استفاده كرد
در نتیجھ، او و كاریسیمي بھ ; كنسرتھاني آلماني را بھ وجود آورد كھ عبارت از یك سري كانتات بودند

یكي از آثار او بھ نام اوراتوریو عید میالد مسیح . عنوان موسسان اوراتوریو دراماتیك معرفي شدند
، با ساختن آالم و مرگ سرور و ناجي ما عیسي مسیح بھ سال بعد. نمونھ دیگري بھ دست باخ داد) ١۶۶۴(

پس از مدت كوتاھي، شوتس . این اثر تنھا براي خواندن نوشتھ شده و بدون آھنگ است.كمال شھرت رسید
بعد از آنكھ براي قسمتي از . قوه شنوایي خو را از دست داد و ناچار در خانھ خود گوشھ عزلت اختیار كرد

  . گ ساخت، در سن ھشتاد و ھفت سالگي در گذشتمزمور صدو نوزدھم آھن

  .)) منفرایض تو سرودھاي من گردید، در خانھ غربت :((آن مزمور از این قرار است

IV- ادبیات و ھنر   

آثار ادبي برجستھ امپراطوري در این عصر عبارت بودند از ترجمھ كتاب مقدس توسط برادران بوھمي 
در این ). ١۶۴۴(، و شعر حماسي مجاري تحت عنوان زرینیاستس توسط میكلوش زرینیي )١۵٨٨(

مایشگاه ن. ھنگام، آلمان و مخصوصا فرانكفورت آم ماین، جاي ایتالیا را در انتشار كتابھاي فراوان گرفت
انجمنھاي ادبي شعر ودرام را . شروع بھ از كتابھاي منتشر شده كرد ١۵٩٨كتاب در فرانكفورت در سال 
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رھبران لوتري، . تشویق میكردند، اما ادبیات، در نتیجھ سختگیري دولت و كلیسا، دچار اختناق شده بود
ر آثار مخالف دولت، مذھب رسمي، یا كالوني، و كاتولیك در این عقیده با یكدیگر موافق بودند كھ از انتشا

و عجب آنكھ مجموع كتابھایي كھ بھ دستور اولیاي پروتستان ممنوع ; اخالق عمومي باید جلوگیري كنند
بھ ھمان نسبت كھ . اعالم شده بودند از مجموع كتابھایي كھ توسط كلیساي رم نھیشده بودند بیشتر بود

بھ انحطاط مینھاد، ماتیاس فالسیوس ایلیریكوس و  مناقشھ باعث تحریف حقیقت میشد، دانشوري رو
اما این اثر، كھ بھ نام قرون ). ١۵٧۴ ١۵۵٩(ھمكارانش تاریخ كلیسا را در سیزده جلد بزرگ تدوین كردند 

ماگدبورگ موسوم شد، مانند كتابھاي تاریخ كھ بھ دست كاتولیكھا انتشار مییافتند، یك طرفھ بود، آن ھم در 
از اینرو گرگوریوس ھفتم در نظر این نویسندگان، . بھ منزلھ سالحي بھ شمار میرفتزماني كھ ھر كتاب 

بھ شمار میرفت، یعني كسي كھ )) شریرترین شریرھا((كھ تاریخ كلیسا را بھ قرنھایي تقسیم كرده بودند، 
یخي این بھترین كتاب تار. ، چندین پاپ را بھ دیار نیستي فرستاده بود))كرسي طاعون((پیش از نشستن بر 

زمان اثر یوھان سالیدانوس درباره اصالح دیني بود، كھ بھ اندازھاي بیطرفانھ نوشتھ شده بود كھ حتي 
ھم پروتستانھا و . معمولترین فرم ادبي، پس از طعن و حملھ، درام بود. مالنشتون نمیتوانست او را ببخشد

ھاي پروتستان در ھجو پاپ نوشتھ  مایشنامھن. ھم كاتولیكھا از صحنھ تماشخانھ براي تبلیغ استفاده میكردند
بھ  ١۵۴٩آموزگاران موسیقي كاتولیك در سویس، از . میشدند، و معموال با اعزام او بھ جھنم خاتمھ مییافتند

بازیگر  ٢٩٠در یك مورد ; ھایي مربوط بھ آالم، عید قیام مسیح، و واپسین داوري، میساختند بعد، نمایشنامھ
، نمایشنامھ آالمي در او بر امر گاو، بھ منظور ایفاي نذري كھ در ١۶٣۴در . ستنددر یكي از آنھا شركت ج

كرده بودند، برپا شد، و این نمایش كھ براي نخستین بار در آن سال اجرا شد، ھر ده  ١۶٣٣شیوع طاعون 
 سال یك بار بر پا میگشت و از ساعت ھشتونیم صبح تا شش بعدازظھر با دو ساعت وقفھ در ظھر ادامھ

وارد آلمان شدند،و پس از آنان بازیگران ھلندي، فرانسوي، و  ١۵۶٨بازیگران ایتالیایي در . مییافت
انگلیسي بھ این كشور رونھادند، این عده، پس از مدت كوتاھي، بھ جاي كساني كھ بھ طور خصوصي 

حتي . شدند نمایش میدادند، شروع بھ كار كردند و در نتیجھ وقاحت سودآور خود باعث شكایات بسیار
این شخص، موافق . نویس پر كار و ماھر آلزاسي بھ نام یوھان فیشارت بیشتر محبوب بود[ ھجا]ساتیر 

ھاي او بھ اندازھاي كاري بودند كھ  روحیھ زمان خود، یك سلسلھ ساتیر علیھ كاتولیكھا نگاشت، و نوشتھ
نوشتھ است  ١۵٧٩آثار خود كھ در  وي در یكي از. پس از مدت كوتاھي مورد پسند آلمانیھا قرار گرفتند

ھاي  باشدت بھ تاریخ، اصول، تشریفات، و روحانیان كلیسا حملھ برد، و چنین گفت كھ ھمھ صومعھ
بھ آزادي از زنان مردم ((كاتولیكھا مراكز فسق و سقط جنینند، و كلیسا دستور داده است كھ كشیشان 

و مطالبي مانند ; ھا یافت شده است اقامتگاه راھبھشش ھزار كلھ بچھ در استخري مجاور ; ))استفاده كنند
در سال . ھمچنین در اثر دیگري از كاله چھار گوشھ یسوعیان و اعمال و افكار آنان انتقاد كرد. اینھا

، ترجمھاي دروغین را با یك عنوان ھشت سطري مضحك، كھ در واقع تقلید و تكثیر گارگانتوا اثر ١۵٧۵
ظلم و ستم بر : ھاي زندگي مردم آلمان را بھ باد انتقاد گرفت، مانند آن ھمھ جنبھ رابلھ بود، انتشار داد و در

مستمندان، بدرفتاري با شاگردان، پرخوري، مستي، روسپیبازي، و زناكاري مردم و آن ھم با مخلوطي از 
كھ فیشارت در سن چھلوسھسالگي، در حالي . سبك و لھجھ آلزاسي كھ چاشني آن وقاحت و بذلھ گویي بود

  . از ھمھ لغات خود استفاده كرده بود، درگذشت

و در ھمان سن درگذشت، طي عمر ) ١۵٩٠(نیكودموس فریشلین، كھ مانند او سرزنده بود و در ھمان سال 
در بیست سالگي استاد تاریخ و ادبیات در توبینگن شد و مقداري شعر بھ . خود چندین نوع زندگي كرد

ولي درسي و پنج . سرود و تفسیرھاي استادانھاي بر آثار ویرژیل نگاشتالتیني، با ظرافتي نظیر ھوراس، 
از آن بھ بعد با بیپروایي پرنشاطي زندگي كرد، . سالگي، بھ سبب مسخره كردن اشراف از كار بركنار شد

بھ میگساري پرداخت، و معتقد بود كھ شراب براي نبوغ الزم است و اشعار مخالفان شراب، بھ طور 
فریشلین را متھم كردند بھ اینكھ دختري را فریب داده و دیگري را زھر خورانده . است)) بكيآ((بیارزشي، 

  . است، و نزدیك بود او را بھ اتھام عمل منافي عفت تعقیب كنند

آنگاه یكي از سخنرانیھاي منتشر شده خود را بھ . از این لحاظ مجبور شد از شھري بھ شھر دیگر بگریزد
اما . در نقاط مختلف میزیستند، تقدیم كرد تا ھر كجا میسر شود، پناھگاھي بیابدیازده شخص متمول، كھ 

ھنگامي كھ ھنوز عقاید خود را علیھ دشمنان منتشر نكرده بود، بر اثر سقوط از بلندي، جان خود را از 
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نامیدند، )) شاعري متعفن، گر، دروغگو، و سقط پست فطرت شیطان((طبق رسم زمان، او را . دست داد
بر اثر تنفر . ما او بھترین شاعري بودكھ آلمان میتوانست در آن عصر نامیمون در دامان خود بپروراندا

پروتستانھا از تصویر و تمثال، انحطاط كلیسا بھ عنوان حامي ھنر، فاسد شدن سبكھاي بومي در نتیجھ نفوذ 
عدھا آتش مخرب جنگ، ھنر آسیب نامساعد ایتالیایي، بد شدن سلیقھ بر اثر اخالق خشن و مناقشھ شدید، و ب

عجب آنكھ علیرغم این موانع، صنعتگران آلماني، ظرف دوره شصت سالھ پیش از جنگ، چندین . دید
در میان این اشخاص . قصر مجلل، عمارت شھرداري باشكوه، و آثار ھنري گرانبھاي كوچكتري ساختند

ولف دوم و آلبرت پنجم، دوك باویر، ھستھ ھاي ھنري امپراطور رود مجموعھ. یك نقاش ماھر نیز دیده میشد
آلبرت، كھ خود یك مدیچي آلماني بود، دربارش را بھ . مركزي آلتھ پیناكوتك مشھور مونیخ را تشكیل داد

ھاي فراواني  صورت پناھگاه ھنرمندان در آورد، پایتخت را با آثار معماري زینت بخشید، و مجسمھ
ھاي قدیمي در  و این خود نخستین موزه مجسمھ; مجللي قرار داد آنتیكواریومخریداري كرد و آنھا را در 

، یك معمار ھلندي براي دوك ماكسیمیلیان اول در مونیخ عمارت ١۶١٩ ١۶١١بین سالھاي . شمال آلپ بود
. كھ قرنھا محل اقامت دوكھا، امیران برگزیننده امپراطور، و پادشاھان بود; را ساخت رزیدنتس

گوستاووس آدولفوس شكایت میكرد از اینكھ نمیتوانست این نمونھ رنسانس اخیر آلمان را با خود بھ استكھلم 
باروك و پرزرق و برق را میپسندیدند، كلیساھاي زیبایي در كوبلنتس و دیلینگن،و  یسوعیان، كھ سبك. برد

  . كلیساي قدیس میكائیل یا ھوفكیرشھ را در مونیخ ساختند

چند سال پیش از آغاز جنگ سي سالھ، سانتینوسوالري كلیساي بزرگ سالزبورگ را با طرح سادھر و 
  . مجللتري ساخت

معماري در این كشور از زیر . قسمت اعظم ثروت كلیسا راضبط كرده بودند از آنجا كھ شاھزادگان آلماني
قصرھا و كاخھاي عظیمي . نفوذ كلیسا خارج، و ساختمانھایي بھطور معمول و حتي قصرھایي برپا شدند

بھ وجود آمدند، مانند قصر ھایلیگنبرگ در بادن، كھ بھ سبب سقفي از چوب تراشیده زیزفون در یكي از 
یا كاخ آشانبورگ در كنار رودخانھ ; شھرت یافتھ است) تاالر شھسواران(آن بھ نام ریترزال تاالرھاي 

براي شھرداري شھرھاي لوبك، برمن، . یا قصر ھایدلبرگ كھ ھنوز جاھاي دیدني آلمان است; ماین
پارچھفروشان . روتنبورگ، پادربورن، آوگسبورگ، نورنبرگ و گراتس عمارات باشكوھي ساختھ شدند

) تاالر پارچھ(سبوگ، الیاس ھول، سرمعمار شھر، را بر آن داشتند كھ عمارتي بھ نام تسویگھاوس آوگ
، و در فرانكوفورت عمارتي بھ نام )تاالر غلھ(در برمن جایي بھ نام كورنھاوس . براي آنان بسازد

كھ سركھ ھم بھ  اما چھ كسي انتظار داشت; براي بازرگانان این دو كاال ساختھ شد) تاالر نمك(سالتھاوس 
در برمن داشتھ باشد در این دوره، و در صدوپنجاه ) تاالر سركھ(طرز با مزھاي جایي بھ نام اسیگھاوس 

. سال بعدي، قصرھایي در آلمان بھ سبك باروك و پر از پیچ و خم براي شاھزادگان پیروزمند ساختھ شدند
صرف قصر خود در ) دالر امروزي ٠٠٠,٠٠٠,٣٠(فلورن  ٠٠٠،٢٣٧ماركگراف آنسباخ بایرویت مبلغ 

قصري كھ در ماینتس براي اسقفھاي . پالسنبورگ كرد كھ یكي از امیرنشینھاي فقیر امپراطوري بود
سبك معماري بومي این دوره بھ طرز . برگزیننده امپراطور ساختھ شد داراي زیبایي بیشتري بود
شك خشمگیني عمارات آلمان را پز ١۶١٠شگفتانگیزي پر از تصویر و یادگاري است، اما در سال 

با وجود . اطاقھاي تاریك، بویناك، و كثیفي دانست، و گفت كھ ھواي تازه بندرت وارد این محلھا میشود
  ھاي ھنرھاي كوچك آلماني  این، منزل شھرنشینان آلماني بھ صورت موزه
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ھاي كنده  ھا پر از تزییناتي بودند كھ بھ دست صنعتگران ماھر ساختھ شده بودند مانند تختھ در آمد خانھ
ھاي آھني تزئیني،  كاري شده در روي دیوارھا یا سقفھا، میز و صندلیھاي كنده كاري و منبتكاري شده، نرده

شھرنشینان آلماني . ر از طال یا نقرهھاي كوچك از عاج، و گیالسھاي پایھدا ھاي عالي، مجسمھ قفلھا و میلھ
. ھرگز بھ تزییناتي كھ داشتند قناعت نمي كردند

، ١۶٠٠در حدود سال . گراوورسازي، بویژه در روي مس، حتي ضمن جنگھا، در آلمان پیشرفت كرد
لوكاس كیلیان و برادرش و لفگانگ بھ اصطالح سلسلھاي از گراوورسازان را تاسیس كردند كھ طي قرن 

. ادامھ یافت ١٧٨١ھاي فیلیپ تا سال  م بھ وسیلھ فیلیپ و بارتولومسئوس، فرزندان ولفگانگ و نبیرهھفدھ
اما مجسمھسازي بر اثر مساعي ھنرمندان براي تقلید از شكلھاي كالسیك، كھ مغایر با روحیھ آلماني بود، 

درجھ اولي بھ وجود  ھنگامي كھ كندھكاران محلي مطابق ذوق خود بھ كار پرداختند، آثار. آسیب دید
آوردند، مانند محرابھاي مركزي و جناحي كھ بھ وسیلھ ھانس دگلر براي كلیساي اولریشس كیرشھ در 

آوگسبورگ از چوب ساختھ شد، یا ھفتاد شكلي كھ بھ دست میكائیل ھونل براي كلیساي گورك در اتریش 
ند كھ بھ تقلید از آبنماھاي ایتالیا كندھكاري شدند یكي از مشخصات این عصر آبنماھاي شگفت انگیزي بود

ساختھ شدند، مانند آبنماي ویتلسباخر در مقابل رزیدنتس در مونیخ، و تو گندبرونن یا آبنماي فضیلت، در 
 . برابر لورنتس كیرشھ در نورنبرگ

چنین : ((،گفت)١۶١٠(روبنس ھنگامي كھ شنید آدام السھایمر در سن سي و دو سالگي در گذشت 
پیدا كردن جانشیني براي او آسان نخواھد بود، و . د ھمھ كار و پیشھ ما را غرق سوگواري كندضایعھاي بای

ھا، و بسیاري چیزھاي دیگر  بھ عقیده من كسي دیگر نخواھد توانست با او در كشیدن تصویرھا، منظره
پس از توقف  آدام، كھ در فرانكفورت تولد یافتھ بود، در بیست سالگي بھ ایتالیا رفت و.)) رقابت كند

گناه تنبلي آدام السھایمر ((روبنس از خدا میخواست كھ . كوتاھي در ونیز، بقیھ عمر خود را در رم گذرانید
اما نمیدانیم آیا تنبلي بود كھ باعث شد السھایمر كوشش خود را صرف نقاشیھاي كوچك روي )) را ببخشد،

ھاي زیبایي مانند  د كھ باعث شد وي چنان منظرهبھ دشواري میتوان گفت تنبلي بو. ھاي مسي كند یا نھ لوحھ
فرار بھ مصر بسازد و تاثیر نور و ھوا را آن گونھ نشان دھدو آن ھم بھ مقیاس كوچكتري كھ او را بھ 

بھ نظر میرسد كھ پاداش زحمات او را . صورت شخصي مانند رامبران پیش از ظھور رامبران معرفي كند
السھایمر ورشكست . ھاي او باشد ھاي كھ متناسب با نیازمندیھا و سلیقھخوب داده باشند، ولي نھ بھ انداز

  . شد، بھ سبب قرض بھ زندان افتاد، و اندكي پس از رھایي از زندان، در گذشت

نقاشي روي شیشھ در این عصر، نخست در زوریخ و بال، سپس درمونیخ، آوگسبورگ، ونورنبرگ، 
  . متداول شد

شیشھ تراشي براي بار اول . ا مانند كلیساھاي قرون وسطي رنگارنگ شدندھ ھا و خانھ ھاي صومعھ پنجره
خانواده ھیرشفوگل در نورنبرگ بھ سبب شیشھ سازي و . در قرن ھفدھم در نورنبرگ و پراگ معمول شد

ھا و  ھنرمندان كولوني و زیگبورگ دلھاي آلمانھا را با كوزه. كوزھگري ھنرمندانھ خود مشھور بود
كھ با دقت و ظرافت ساختھ میشدند شاد میكردند، و بخاریھا را بیشتر در ظروف سفالي  آبخوریھاي سنگي

در چوبكاري، عاجكاري، آھنكاري، جواھر تراشي، و فلزھاي گرانبھا آلمانھا بدون . رنگین قرار میدادند
رم دزدي بھ قفسھ سازان بھ اندازھاي مورد احترام بودند كھ وقتي قرار شد یكي از آنھا بھ ج. رقیب بودند

ھاي آھنین پیرامون قبر  نرده. بود بخشیدند)) نجار ھنرمندي((دار آویختھ شود، او را بھ سبب آنكھ 
ظروفي مخصوص مراسم  ١۵٨٨آنتون آیزنھوت در سال . امپراطور ماكسیمیلیان اول در اینسبروك عالیند

زرگران . خود بینظیرندتناول عشاي رباني را از نقره ساخت كھ بھ سبب ظرافت طرح ھنوز در نوع 
گیالسھاي پایھ دار، . آلماني ھمھ جا مورد نیاز بودند، و محصوالت آنان بسرعت در اروپا بھ فروش میرفت

آلمانھا میتوانستند با جامھایي كھ شكل . ھاي نقرھاي را بھ صد طریقھ مضحك میساختند فنجانھا، و كوزه
آنھا حتي در . و راھبھ بودند خود را مست كنندآسیاي بادي، فانوس، سیب، االغ، اسب، خوك، راھب، 

  . جامھاي خود اختالفات مذھبي را جلوھگر میساختند
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V- كیشھاي خصم  

ھر ناحیھاي را ((كشمكش مذھبي را بر پایھاي جغرافیایي، یعني اساس اینكھ ) ١۵۵۵(دیت آوگسبورگ 
رمانرواي خود پیروي كنند و باشد، حل كرد، بدین معني كھ مقرر داشت مردم باید از مذھب ف)) مذھبي

این موافقت بھ منزلھ ذرھاي پیشرفت بھ شمار میآید، زیرا مھاجرت را جانشین اعدام . مخالفان بیرون بروند
ھا بھ  كرد، اما موافقت منحصر بھ لوتریھا و و كاتولیكھا بود، و جابھ جا شدن دردناك بسیاري از خانواده

گامي كھ فرمانروایي جانشین فرمانرواي دیگري میشد، مردم ھن. ھرج و مرج و مرارت در آلمان افزود
  . مذھب وسیلھ و قرباني سیاست و جنگ شد. مجبور بودند كھ مذھب خود را نیز تغییر دھند

نواحي شمالي . ھاي بسیار داشت آلمان، كھ پیش از جنگ سیسالھ از لحاظ مذھبي تجزیھ شده بود، فرقھ
اما، از آنجا كھ پیمان آوگسبورگ بتمامي یا ; ا ینالند كاتولیك بودندبیشتر پروتستان، و نواحي جنوبي و ر

بسرعت قابل اجرا نبود، عده زیادي پروتستان در نواحي كاتولیك، و جمع كثیري كاتولیك در نواحي 
  . پروتستان باقي ماندند

تانھا آزادي مذھبي پرتس; كاتولیكھا این امتیاز را داشتند كھ از لحاظ سنت و وحدت بھ یكدیگر مربوط بودند
ھاي گوناگون، مانند لوتریھا، كالونیھا، پیروان اونیتاریانیسم و آناباتیستھا، تقسیم  بیشتري داشتند و بھ فرقھ

حتي در میان لوتریھا اختالفي بین طرفداران و مخالفان مالنشتون، كھ مردي آزاد فكر بود، . شده بودند
خود را در كتاب توافق مدون كردند، و از آن بھ بعد لوتریھا اصول دین  ١۵٧٧در سال . وجود داشت

در پاالتینا، فردریك سوم، امیر بر گزیننده، طرفدار آیین كالون شد، و . كالونیھا از ایاالت لوتري طرد شدند
در آنجا بود كھ عالمان دین كالون كاتشیسم ھایدلبرگ . دانشگاه ھایدلبرگ را مركز تعلیم جوانان كالوني كرد

كردند، كھ چون منكر حضور واقعي عیسي در نان و شراب مراسم عشاي رباني بود، باعث  را تنظیم
ھاي خود میكردند،  اگر كاتولیكھا مراسم عبادت خود را محدود بھ خانھ. وحشت كاتولیكھا و لوتریھا شد

دو نفر  ١۵٧٠در سال . كسي با آنھا كاري نداشت، اما از مذھب پیروان اونیتاریانیسم بزور جلوگیري میشد
كھ الوھیت مسیح را مورد تردید قرار میدادند یا آن را محدود میدانستند، بنا بھ اصرار استادان كالوني 

فرزند فردریك بھ نام لویس كھ امیر بر گزیننده بود، آیین لوتر را پسندیده و . دانشگاه ھایدلبرگ اعدام شدند
ویس، بھ عنوان نایب السلطنھ پیرو آیین كالون شد جان كاسیمیر،برادر ل. مردم را بھ پیروي از آن واداشت

فرزندش فردریك پنجم . فردریك چھارم، امیر بر گزیننده، آن سیاست را تایید كرد. و آن را بزور اشاعھ داد
الیزابت استوارت، دختر جیمز اول پادشاه انگلستان، را بھ زني گرفت، مدعي تاج و تخت بوھم شد، و 

كشمكش میان لوتریھا و كالونیھا بھ اندازه كشمكش میان پروتستانھا و . ع كردوقوع جنگ سیسالھ را تسری
كاتولیكھا شدید بود و مانع ھمكاري پروتستانھا در آن جنگھا شد، زیرا تسلط ھر ظالمي بغض و عداوت 

ولفگانگ، كنت ایزنبورگ رونبورگ ھمھ كارمندان لوتري را از  ١۵٨۵در سال . بسیار بر جاي مینھاد
برادر و جانشین او بھ نام كنت ھانري  ١۵٩٨در سال . كنار كرد و كالونیھا را بھ جاي آنان گماشت كار بر

در . بھ كشیشان كالوني اطالع داد كھ، علي رغم زمستان،باید ظرف چند ھفتھ از قلمرو او بیرون بروند
الون را دوباره كنت ولفگانگ ارنست بھ حكومت رسید، كشیشان لوتري را بیرون راند، و آیین ك ١۶٠١

روي كار ) ١۶٠٠(، و لیپھ )١۵٩۶(، ھانو )١۵٩٧(بھ جاي لوتریھا كالونیھا نیز در آنھالت . برقرار ساخت
در پروس شرقي، یوھان فونك را، كھ متھم بھ داشتن تمایالت كالوني شده بود، در میدان . آمدند

كرل، صدر اعظم درسدن، بھ  نیكوالس). ١۵۶۶(كونیگسبرگ در میان شادي و شعف مردم اعدام كردند 
در سال . سبب تغییر دادن مراسم عبادت در جھت آیین كالون، و كمك بھ ھو گنوھاي فرانسوي، اعدام شد

آن را در این محل و در  ١۶٠۵در سال ; موریس، الندگراف ھسن كاسل، بھ آیین كالون در آمد ١۶٠۴
بھ عقب راند، و تصویرھاي مذھبي را در قواي او جمعي از لوتریھاي مخالف را . ھسن علیااشاعھ داد
كشیشاني كھ حاضر نبودند از آیین لوتري دست بردارند و بھ آیین كالوني در آیند طرد ; كلیساھا در ھم درید

در براندنبورگ، لوتریھا و كالونیھا بسختي با یكدیگر در این موضوع بحث میكردند كھ آیا نان مقدس . شدند
  . سرانجام دولت اعالم كرد كھ آیین كالون مذھب حقیقي است. نھدر واقع گوشت عیسي است یا 
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میآمد، با شدتي كھ قبل یا )) ھاري دیني((در میان این تغییر و تبدیلھاي مذھبي، آنچھ كھ در نظر مالنشتون 
، چھل صفت مشخص گرگھا را )١۵٨٢(نیواندر، كشیش لوتري. بعد در تاریخ سابقھ نداشت، در جریان بود

وي مرگ وحشت انگیز مخالفان . ھاي اختصاصي كالونیھاست نشان داد كھ این صفات نشانھ ذكر كرد، و
بھ دست دشمنان ((لوتریھا را شرح داد و گفت كھ تسوینگلي، پس از آنكھ در صحنھ نبرد از پا در افتاد،

كفشھاي ھا و  و چون مرد فربھي بود، سربازان از چربي بدن او براي روغن زدن بھ چكمھ; قطعھ قطعھ شد
اگر كسي بخواھد كھ بھ طور خالصھ :((ھاي لوتري چنین آمده بود در یكي از جزوه.)) خود استفاده كردند

بھ او بگویند كھ بر سر چھ اصولي با كالونیھاي شیطان صفت و افعیزاده مي جنگیم، جواب این است كھ بر 
ستانیسالوس .)) و مسلمانان تبعید شدھاندزیرا كالونیھا مسیحي نیستند، بلكھ كلیمیان ... سر یكایك آن اصول 

طي سالھاي اخیر مالحظھ كردھایم كھ :((در نمایشگاه صنعتي فرانكفورت چنین نوشت) ١۵٩٢(رسیوس 
كتابھایي كھ بھ وسیلھ پروتستانھا علیھ پروتستانھا نوشتھ شدھاند سھ برابر بیشتر از آنھایي ھستند كھ 

این :((چنین شكایت میكرد ١۶١٠نویسندھاي پروتستان در سال .)) اندپروتستانھا علیھ كاتولیكھا انتشار دادھ
عالمان دین، كشمكش مصیبت آمیزي را كھ میان مخالفان پاپ در گرفتھ است بھ اندازھاي تشدید كردھاند 

كھ انتظار نمي رود این فریاد كشیدن، تھمت زدن، دشنام دادن، لعنت فرستادن، والخ، تا پیش از روز قیامت 
ھاي مخالف قبول داشتند  الزم است توجھ كنیم كھ ھمھ فرقھ)) ھاري دیني((براي درك این .)) ان برسدبھ پای

. كھ كتاب مقدس كالم مسلم خداوند است، و حیات پس از مرگ باید موضوع مورد عالقھ افراد باشد
ود داشت كھ باعث ھمچنین باید گفت كھ در ماوراي این ھذیانھا بر سر مسائل مذھبي، تقوایي حقیقي نیز وج

پرھیزگاران از مناقشات مذھبي میگریختند . فروتني و وجد بسیاري از لوتریھا، كالونیھا، و كاتولیكھا، میشد
كتاب باغ كوچك بھشت، اثر . و در خلوت تا اندازھاي از حضور اطمینان بخش خداوند بھرھمند میشدند

كھ حاكي از تفكري پارسامنشانھ است خوانده  یوھان آرنت، ھنوز در آلمان پروتستان بھ عنوان كتابچھاي
سر ((یا كوب بومھ این موضوع را بھ صورت وحدت عرفاني روح انسان با خدایي دانست كھ . میشود

بومھ ادعا میكرد . ھمھ چیز است، با ھمھ گونھ تناقض، چھ بد و چھ خوب)) اساس ((و )) چشمھاي جھاني
كسي كھ بھ عرفان نظر خوبي نداشتھ .)) قدس را دیده استخداوند، دوزخ، و ھمچنین اصل تثلیت م((كھ 

ولي باعث خشنودي .باشد در كتاب بومھ تحت عنوان درباره رقم اشیا چیزي جز مطالب بي سروتھ نمیبیند
سرودھاي . دانستھ است)) مزخرفي عالي((است كھ بدانیم عارف دیگري بھ نام جان وزلي كتاب او را 

  . ریش فون شپي، یسوعي متورع، از آثار فوق بھتر استمذھبي ساده و پر حرارت فرید

چنانكھ در سراسر اروپا معمول بود، در آلمان نیز یسوعیان بودند كھ كاتولیكھا را تحریض كردند بھ اینكھ 
 ١۵۴٠در سال . اعتبار ازدست رفتھ را بازیابند، و نخست در صدد اصالح كشیشان كاتولیك بر آمدند

خدا را شكر كھ در این شھر حتي دو یا سھ كشیش :((ل ورمس چنین نوشتكشیش یسوعي پتر فابر اھ
اما اقدام مھم .)) زندگي میكنند كھ روابط نامشروع نداشتھاند و گناه شناختھ شده دیگري را مرتكب نمیشوند

ھایي در كولوني، تریر، كوبلنتس، ماینتس، شپایر،  از این رو یسوعیان مدرسھ. گردآوري جوانان بود
پتركانیسیوس، كھ این . ین، مونستر، وورتسبورگ اینگولشتات، پادربورن، و فرایبورگ بنیان نھادنددیلینگ

ھاي بسیاري تاسیس كرد،  مبارزه یسوعیان را رھبري میكرد، تقریبا سراسر آلمان را پیاده پیمود، مدرسھ
نروایان آلماني مباحثات یسوعیان را در مجراي صحیحي انداخت، و منافع مذھب دیرین را براي فرما

در . وي بھ دوك آلبرت پنجم توصیھ كرد كھ ریشھ آیین پروتستان را از باویر با زور براندازد. توضیح داد
نتیجھ مساعي یسوعیان و كاپوسنھا، اصالح كشیشان، شوق و ذوق اسقفھا، و دیپلوماسي پاپھا و سفیران 

ول قرن شانزدھم كسب كرده بودند در نیمھ دوم آنان، نیمي از امتیازاتي كھ پروتستانھاي آلمان در نیمھ ا
اگر چھ در بعضي نقاط تا اندازھاي ھم بھ اعمال زور متشبث شدند، آن . ھمان قرن بھ دست كلیسا افتاد

ھاي مردم از شك و تردید، مباحثھ، و مسئلھ تقدیر خستھ شده  توده: نھضت بھ طور كلي رواني و سیاسي بود
متحد و دیرین كاتولیك را بھ منزلھ تكیھگاه محكم حكومت و اجتماع میدانستند، فرمانروایانشان آیین ; بودند

در صورتي كھ آیین پروتستان، كھ دچار تفرقھ بود و بھ سبب تازگي خود ثباتي نداشت، داراي ھمان 
  . خصایص نبود

و منبر علیھ  پروتستانھا چون سرانجام دریافتند كھ اختالفات داخلي باعث نابودي آنان خواھد شد، از قلم
جنگ قلمي زمینھ را براي جنگ واقعي آماده كرد، و ناسزاگویي متقابل تقریبا . دشمنان خود استفاده كردند
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كلماتي مانند كود، آشغال، االغ، خوك، روسپي، و قاتل وارد . بھ صورت وجدي براي آدمكشي در آمد
قتل، دزدي، دروغ، ((تریھا را متھم بھلو ١۵۶۵یوھان ناس نویسنده كاتولیك، در سال . مسائل مذھبي شدند

بھ عقیده آنان، ((كرد و گفت كھ )) فریب، پرخوري، میگساري، زنا با محارم، و شرارت بدون ترس و بیم
. ھمچنین اظھار داشت كھ بھ ظن ھمھ زنان لوتري روسپي ھستند; ))ایمان ھمھ كارھا را موجھ میكند

اما آندرئاس النگ در سال ; ز اصول بدیھي مذھب میدانستندكاتولیكھا لعنت فرستادن بھ پروتستانھا را ا
پیروان پاپ، مانند تركان، كلیمیان، و كافران، خارج از حد لطف :((با اطمینان مشابھي چنین نوشت ١۵٧۶

آنان محكومند بھ اینكھ تا ابد در آتش سوزان جھنم زوزه بكشند، ; خدا و بخشایش گناھان و نجات قرار دارند
ھاي تھمت آمیزي درباره یكدیگر  نویسندگان ھر دو فرقھ قصھ.)) ندانھایشان را بھ ھم بسایندبنالند، و د

افسانھ جوانا، زني كھ بھ . میگفتند، چنانكھ ما امروزه در اختالفات سیاسي خود از این سالح استفاده میكنیم
مردم میتوانستند :((وشتكشیشي چنین ن ١۵٨٩در سال . مقام پاپي رسید، در ادبیات پروتستانھا مشھور بود

ببینند و در یابند كھ یسوعیان تا چھ اندازه پست و شریر و وحشتناك بودند كھ مصرا انكار میكردند كھ 
.)) اگنس، روسپي انگلیسي، در رم بھ مقام پاپي رسیده و طي یك حركت دستھ جمعي بچھاي زاییده است

تثنا امر دباز و جادوگرند، با عالم ارواح رابطھ كھ پاپھا ھمیشھ و ھنوز بدون اس) ١۵٨٩(واعظي گفتھ بود 
شیطان بھ : ((ھمچنین اظھار داشتھ بود. دارند، و از دھان بسیاري از آنان آتش جھنم بیرون جھیده است

طور واضح بر پاپھا ظاھر شده، با آنان در لعنت فرستادن بھ صلیب مسیح و زیر پا كوفتن آن ھمكاري 
مردم بھ این گونھ .)) است، و آنھا این عمل را مراسمي آسماني دانستھاند كرده، و عریان روي آن رقصیده

ھاي كوچھ یاد  بچھ: ((كشیشي پروتستان میگفت ١۵٨۴در . مطالب شورانگیز با ذوق و شوق گوش میدادند
یسوعیان .)) گرفتھاند كھ چگونھ دجال رومي و ھمكاران ملعون او را لعنت كنند و آنان را نشان دھند

مردمپسندي بودند و در صدھا كاریكاتور، جزوه، كتاب، و شعر بھ ارتكاب امردبازي، زنا و ھدفھاي 
كھ ھنوز در موزه گوتھ دروایمار ( ١۵۶٩در یكي از منبتكاریھاي آلماني مورخ . سبعیت محكوم میشدند

پاپ بھ صورت خوكي ماده نشان داده شده است كھ خوكھاي كوچكي بھ صورت یسوعیان ) محفوظ است
، یكي از عالمان لوتري بھ نام پولیكارپ الیزر كتابي بھ زبان التین تحت عنوان ١۵٩٣در سال . زایدمی

تاریخ فرقھ یسوعي نگاشت و در آن یسوعیان را متھم بھ ارتكاب وقیحترین گناھان بر اساس مجوز و 
انتشار یافت،  ١۶١۴در كتابي دیگر بھ نام یك روزنامھ تازه حقیقي، كھ در سال . بخشایش كامل پاپ كرد

سپس مرگ . زن زنا كرده است ١۶۴٢بار با  ٢٢٣۶نوشتھ شده بود كھ بالرمینو، كاردینال یسوعي، 
  . دردناك آن كاردینال را، كھ ھفت سال بعد درگذشت، شرح داده بود

ش كانیسیوس بھ ھمكاران خود توصیھ كرد كھ راه اعتدال را در پی. یسوعیان در آغاز با احتیاط پاسخ دادند
اما مردم دشنام و ناسزاگویي را بر اعتدال . كشیشي پروتستان بھ نام یوھان ماتسیوس نیز چنین كرد; گیرند

  . ترجیح دادند

عدھاي از پروتستانھاي مناقشھجو یسوعیان را محكوم بھ پذیرفتن نظریھ ماریاناي یسوعي در مورد كشتن 
باید این نظریھ مخصوصا درباره امیراني كھ  یكي از یسوعیان آلماني در پاسخ گفت كھ. ستمگران كردند

اما سایر یسوعیان بھ فرمانروایان . آیین پروتستان را بزور بھ اتباع خود تحمیل كردھاند عملي شود
كونراد فتر . پروتستان اطمینان دادند كھ آنان امیراني قانوني ھستند و بھ مویي از آنان آسیب نخواھد رسید

، در آنھا وقیحترین دشنامھا را بھ مخالفان خود داد، و پوزش )١۵٩۴١۵٩٩(یسوعي ده رسالھ منتشر كرد 
ھا بھ محض خروج از چاپ بھ فروش  این رسالھ. خواست و گفت كھ از علماي لوتري پیروي كرده است

  بدعتگذاران سرسخت كھ تخم نفاق را در سرزمین كاتولیك میپراكنند ((یسوعیان كولوني میگفتند . میرسیدند

در حقیقت باید بیش از جانیان مجازات شوند، زیرا ; نند دزدان، راھزنان، و قاتالن بھ مجازات برسندباید ما
اگر . جانیان تنھا بھ بدن آسیب میرسانند، در صورتي كھ آن اشخاص روح را بھ فناي ابدي دچار میكنند

رسیده نفرت انگیز یا لوتر سي سال پیش اعدام شده یا در آتش سوختھ بود، یا اگر بعضي اشخاص بھ قتل 
  . ھاي متعدد كھ جھان را بھ ھم زدند نمیشدیم آن فرقھ
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داوید پارنس، استاد الھیات در ھایدلبرگ، كھ كالوني بود، ھمھ امیران پروتستان را بھ جنگ علیھ پاپ 
تنھا .)) از ھیچ نوع خشونت یا مجازاتي نباید روگردان باشند((برمیانگیخت و میگفت كھ در راه این اقدام 

  . جزوه رسید ١٨٠٠، نخستین سال جنگ، تعداد نشریات بھ ١۶١٨در سال 

ز آنكھ قدرت و خشم كاتولیكھا باال گرفت، جمعي از امیران پروتستان اتحادیھاي بھ نام اتحادیھ پس ا
برگزیننده ساكس خود را كنار گرفت، ولي ھانري ). ١۶٠٨(پروتستان جھت حفاظت یكدیگر تشكیل دادند 

ر سال د. چھارم، پادشاه فرانسھ، حاضر بود كھ در ھر جنگي علیھ امپراطور ھاپسبورگ شركت كند
، چند تن از فرمانروایان كاتولیك بھ رھبري ماكسیمیلیان اول، دوك باویر، اتحادیھ كاتولیك را تشكیل ١۶٠٩

تقریبا ھمھ ایاالت كاتولیك امپراطوري بھ آن پیوستند، و اسپانیا حاضر شد از  ١۶١٠تا ماه اوت ; دادند
بھ ھانري چھارم در تصرف دوكنشین اتحادیھ پروتستان موافقت كرد كھ . لحاظ نظامي بھ آن كمك كند

پروتستاتھا را از داشتن متفق ) ١۶١٠مھ  ١۴(یولیش كلیوز كمك كند، ولي كشتھ شدن پادشاه فرانسھ 
. در آلمان پروتستان ترس و وحشت باال گرفت، اما اتحادیھ كاتولیك آماده نبرد نبود. نیرومندي محروم كرد

با ((ل بھ اتحادیھ پروتستان اطالع داد كھ اتحادیھ كاتولیك ، موریس، الندگراف ھسن كاس١۶١۵در ژانویھ 
بھ منظور قلع و ... دستور تھیھ مواد جنگي را ... موافقت پاپ، پادشاه اسپانیا، دربار بروكسل، و امپراطور 

كاسپارسیوپیوس بھ ھیجان عمومي افزود، زیرا بھ كاتولیكھا و .)) قمع مذھب پروتستان صادر كرده است
كھ كالونیھا قصد دارند صلح مذھبي و عمومي، و امپراطوري مقدس روم را ) ١۶١۶(خطار كرد لوتریھا ا

شاید این )) بھ ھم بزنند، اعترافنامھ آوگسبورگ را پاره كنند و آیین كاتولیك را از امپراطوري براندازند
شمكش بر سر ك. گفتھ كوششي بود كھ بھ منظور ایجاد تفرقھ بیشتري در میان پروتستانھا صورت گرفت

شد، و مردم دوباره بھ  ١۶١۶مسائل ارضي میان اتریش و باویر باعث تضعیف اتحادیھ كاتولیك در سال 
  . فكر استقرار صلح افتادند

اما در پراگ، كنت ھاینریش فون تورن از رھبران پروتستان مصرا خواھش كرد كھ نگذارند مھیندوك 
امپراطور ماتیاس، در طي غیبت خود، پنج معاون براي . ندفردیناند كاتولیك تخت و تاج بوھم را تصاحب ك

در مباحثاتي كھ بر سر ساختمان كلیسا در كلوسترگراب درگرفت، اینان . اداره كشور بھ جاي نھاده بود
، تورن با جمعي از ١۶١٨مھ  ٢٣در . پیشنھاد پروتستانھا را رد كردند و معترضان را بھ زندان فرستادند

بھ اطاقي كھ دو تن از معاونین در آنجا نشستھ . بھ سوي قصر ھرادشین حركت كرد پروتستانھاي خشمگین
ھر سھ نفر از . بودند رفت و آنان را، بھ انضمام یك نفر منشي كھ استغاثھ میكرد، از پنجره بیرون انداخت

آلوده  متري بھ زمین افتادند، اما روي كومھاي از كثافت فرود آمدند و بیش از صدمھ دیدن۵,١۵ارتفاع 
نامیده شده است، براي امپراطور، )) از پنجره بیرون افكندن پراگ((این واقعھ معروف، كھ . شدند

تورن اسقف و یسوعیان را بیرون كرد و یك . مھیندوك، و اتحادیھ كاتولیك نوعي مبارزطلبي مھیج بود
تش جنگ را روشن خواھد وي شاید خوب درك نكرده بود كھ بدین وسیلھ آ. ھیئت مدیره انقالبي تشكیل داد

  . كرد

VI - جنگ سي سالھ  

  ١۶١٨١۶٢٣: مرحلھ بوھمي -١

مھیندوك . ماتیاس پیشنھادي در مورد عفو عمومي و مذاكره نزد ھیئت مدیره فرستاد، اما پذیرفتھ نشد
فردریك پنجم، برگزیننده . فردیناند، بدون توجھ بھ امپراطور، دو لشكر براي تصرف بوھم اعزام داشت

نا، شارل امانوئل، دوك ساووا و مخالف خانواده ھاپسبورگ را ترغیب كرد كھ قوایي تحت فرماندھي پاالتی
ھ قلعھاي مانسفلد، پیلسن را، ك. قابلي بود، بھ كمك بوھم بفرستدتیره پتر ارنست فون مانسفلد، كھ كوندو 

كریستیان . محكم از آن كاتولیكھا در بوھم بود، بھ تصرف درآورد، و قواي فردیناند عقبنشیني كرد
برونسویكي، صدر اعظم فردریك، بھ ھیئت مدیره پیشنھاد كرد كھ قواي خود را تقویت كند و در صورت 
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ماتیاس  ١۶١٩رس ما ٢٠در . تفویض تاج و تخت بھ فردریك، فردیناند را از سلطنت محروم سازند
اوت،  ١٩در . درگذشت و فردیناند را بھ عنوان پادشاه قانوني بوھم و ولیعھد امپراطوري بھ جاي گذاشت

دیت بوھم فردیناند را از سلطنت خلع كرد و در بیست و ھفتم ھمان ماه فردریك، امیر پاالتینا، را بر تخت 
  . ا با لقب فردیناند دوم بھ امپراطوري برگزیدندروز بعد، برگزینندگان فرمانرواي ستیریا ر. بوھم نشاند

وي میدانست كھ بھ عنوان رھبر كالونیھا از . فردریك در انتخاب منصب جدید خویش تردید نشان داد
ھمكاري لوتریھا بھره مند نخواھد شد، در صورتي كھ میبایستي با امپراطور، پاپ، و اسپانیا بھ نبرد 

پادشاه انگلستان كھ پدر زن او بود، استمداد كرد، ولي این پادشاه زیرك  از این رو از جیمز اول،. پردازد
الیزابت، زن با نشاط فردریك، او را بھ قبول . در عوض بھ او نصیحت كرد كھ تخت وتاج بوھم را نپذیرد

آن تخت وتاج تحریض نكرد، اما قول داد كھ در ھر واقعھاي كھ پیش آید شریك او باشد، و بر سر این قول 
اكتبر  ٣١سرانجام، در . كریستیان برونسویكي بھ او توصیھ كرد كھ سلطنت بوھم را بپذیرد. م ایستادھ

  . ، پادشاه و ملكھ جدید بھ پراگ رفتند و از طرف دیت و مردم با شوق و شعف بسیار پذیرفتھ شدند١۶١٩

. یاستمداري نداشتفردریك خوان بیست سالھ خوش اخالق و جوانمردي بود، ولي تجربھ الزم را براي س
یكي از نخستین كارھاي او پس از جلوس بر تخت بوھم این بود كھ فرمان داد ھمھ محرابھا و تصویرھا را 

از كلیساي سن ویتوس، كھ بھ منزلھ تحصنگاه ملي بود، بردارند، و پس از چندي اطرافیانش نیز ھمین عمل 
كاتولیك از این كار انتقاد كرد، لوتریھاي بوھم آن  اقلیت. را در مورد سایر مكانھاي مقدس بوھم انجام دادند

آوریل  ٣٠در . را ناپسند دانستند، و لوتریھاي آلمان اقدام این كالوني متعصب را با خونسردي تلقي كردند
فردیناند فردریك را غاصب اعالم كرد و بھ او فرمان داد كھ تا پیش از اول ژوئن از امپراطوري  ١۶٢٠

. فت كھ اگر از این كار امتناع كند، یاغي محسوب و اموالش ضبط خواھد شدضمنا گ; بیرون برود
امپراطور حاضر شد كھ ایاالت آلمان را از خطر حملھ مصون دارد، بھ شرط آنكھ قول مشابھي بھ ایاالت 

 امیران پروتستان عقیده داشتند. این پیشنھاد پذیرفتھ شد) ١۶٢٠ژوئن  ٣(در عھدنامھ اولم . كاتولیك بدھند
برگزیننده ساكس كشور . كھ فردریك، بر اثر مخالفت با فردیناند، آزادیھاي آنان را بھ خطر انداختھ است

  . لوتري خود را با امپراطور كاتولیك متحد ساخت

رھبري این . در ماه اوت، یك لشكر امپراطوري مركب از بیست و پنج ھزار نفر از اتریش وارد بوھم شد
ن، امیر باویر بھ نام یوھان تسر كالس، معروف بھ كنت دوتیي بود، كھ تقواي لشكر با سردار ماكسیمیلیا

نزدیك كوه سفید، در غرب پراگ، این . خود را از یسوعیان و ھنر جنگ را از دوك پارما آموختھ بود
فردریك، الیزابت، و اطرافیانشان بھ سیلزي ). نوامبر ٨(لشكر با قواي بوھم مقابل شد و آن را شكست داد 

شاه و ملكھ چون نتوانستند قوایي در آنجا فراھم آرند، ناچار بھ ایالت كالوني براندنبورگ پناه . ریختندگ
پس از مدت كوتاھي، . یك روز بعد از جنگ، ماكسیمیلیان، امیر باویر، پراگ را بھ تصرف درآورد. بردند

ند، یسوعیان بازگشتند، تعلیم و آیین كاتولیك دوباره رسمي شد، تصویرھا مجددا بھ كلیساھا عودت داده شد
. تربیت تحت نظارت كاتولیكھا قرار گرفت، و مقرر شد ھیچ مذھبي جز آیین كاتولیك و یھود مجاز نباشد

سالگرد یان ھوس، كھ سابقا بھ منزلھ جشن ملي بھ شمار ; تناول عشاي رباني با نان و شراب منسوخ شد
سي تن . ھمھ كلیساھا در آن روز درھاي خود را ببندندمیآمد، روز عزاداري اعالم شد، و مقرر گشت كھ 

مدت ده سال، دوازده سربریده . از رھبران عمده شورشیان دستگیر و بیست و ھفت نفر از آنان اعدام شدند
بھ شورشیان دستور داده شد كھ از . از روي پل شارل، كھ بر فراز مولد او ساختھ بودند، نیشخند میزدند

اموال آنان بھ تصرف شاه فردیناند درآمد و او نیز آنھا را بھ بھاي اندك بھ . مھاجرت خودداري كنند
یك طبقھ جدید از اشراف مركب از كاتولیكھا و بر اساس سرفداري كشاورزي بھ وجود ; كاتولیكھا فروخت

  . طبقات متوسط و تجارت پیشھ تقریبا از میان رفتند. آمد

ب آیین كالوني را از بوھم برمیانداخت، سپینوال، طي متاركھ در ایامي كھ ماكسیمیلیان باویر بدین ترتی
  جنگي كھ در ھلند پیش آمد، قواي عظیمي از فالندر بھ منظور تصرف 
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جمعي از امیران كم قدرت پروتستان در صدد مقابلھ با او برآمدند، و فردریك .پاالتینا بھ حركت در آورد
ھنگامي كھ سپینوال، در نتیجھ تجدید جنگ ھلندیھا با . زن خود را در پراگ نھاد و بھ اردوگاه آنان پیوست

، وھایدلبرگ )١۶٢٢(ھا را شكست داد اسپانیاییھا، بھ ھلند فرا خوانده شد، تیي جاي او را گرفت، پروتستان
كتب كتابخانھ بزرگ دانشگاه آن شھر در پنجاه ارابھ گذاشتھ شدند و، بھ عنوان . را تصرف و غارت كرد

ماكسیمیلیان پس از بازگشت . ھدیھاي از طرف ماكسیمیلیان باویر بھ گرگوریوس پانزدھم، بھ رم حمل شدند
نا و امتیاز برگزینندگي را در ازاي خدمات خود بھ امپراطور، پیروزمندانھ خود از بوھم، ایالت پاالتی

حدود و تمامیت . در این وقت، ایاالت كاتولیك در دیت انتخاباتي داراي اكثریت شدند. دریافت داشت
اعتبار و قدرت افزاینده فردیناند دوم . پیروزي كاتولیكھا باعث نگراني پادشاھان پروتستان و كاتولیك شد

ماكسیمیلیان از درك این نكتھ نگران شد كھ میبایستي پاالتینا و ; امیران آلماني را تھدید میكرد ))آزادیھاي((
پاپ اوربانوس ھشتم با نظریھ فرانسویھا دایر بر . باویر را تنھا بھ عنوان ایاالت تابع امپراطور نگاه دارد

ي دستگاه پاپ را بھ خطر انداختھ اینكھ خانواده ھاپسبورگ بھ اندازھاي قوي شده كھ منافع فرانسھ و آزاد
و چون ریشلیو براي كمك بھ پروتستانھاي آلمان، و بعدا براي كمك بھ یكي از پادشاھان ; است موافق بود

سوئد در جنگ با امپراطور كاتولیك، بر كاتولیكھاي فرانسھ مالیات بست، پاپ این عمل را بھ دیده اغماض 
ناگھان صحنھ سیاسي را با یك سلسلھ اقدامات دیپلوماتیك تغییر  ، كاردینال ریشلیو١۶٢۴در سال . نگریست

در دھم ژوئن عھدنامھاي با ھلند پروتستان و در نھم ژوئیھ با سوئد و دانمارك علیھ فالندرو اسپانیاي . داد
 ١١در ; در پانزدھم ژوئن انگلستان پروتستان را نیز بھ امضاي آن عھدنامھ واداشت; كاتولیك امضا كرد

ساووا و ونیز را ترغیب كرد كھ، بھ منظور قطع خطوط ارتباطي اسپانیا و اتریش، از طریق  ژوئیھ
كریستیان چھارم،  ١۶٢۵در . ھاي آلپ ایتالیا و سویس، بھ فرانسھ ملحق شوند ھاي والتلین در كوه گردنھ

پریشان از ماكسیمیلیان با حالتي . پادشاه دانمارك، بیست ھزار سرباز مانسفلد در ساكس سفال آورد
امپراطور تقاضا كرد قوایي بھ كمك تیي بفرستد، زیرا ھجده ھزار سرباز او بر اثر بدي آب و ھوا و 

فردیناند با احضار والنشتاین از بوھم، تقاضاي او را . گرسنگي و بیماري بھ ده ھزار نفر تقلیل یافتھ بودند
  . پذیرفت

   ١۶٣٠- ١۶٢٣: والنشتاین -٢

خانواده او یكي از . ن والدشتاین بود او نام خود را بھ ھمین صورت مینوشتنام واقعي او آلبرشت فو
دیده بھ جھان گشود و نخست توسط برادران  ١۵٨٣وي در سال . ھاي اشرافي بوھم بود قدیمیترین خانواده

با بیوه زن متمولي ازدواج كرد كھ پس از مدت كوتاھي . بوھمي، و سپس بھ دست یسوعیان پرورش یافت
  و ارث فراواني براي او بھ جا  درگذشت
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آنگاه شصتوھشت پارچھ از امالكي را كھ توسط فردیناند . والنشتاین، مجموعھ گذاشت: آنتوني ون دایك
. ضبط شده بود بھ بھایي كھ بر اثر بیارزش شدن پول بوھم ناچیز بود خریداري كرد و بھ ثروت خود افزود

عت را رونق وي مالكي باھوش و ترقیخواه بود، روشھا و محصوالت كشاورزي را اصالح كرد، صن
ھایي بنیان نھاد، زمینھ خدمات پزشكي و كمك بھ مستمندان را فراھم آورد، و براي تغذیھ  بخشید، مدرسھ

گذشتھ از این، معاصران خود را نھ تنھا بر اثر نبوغ . مردم در روزگار قحطي مواد غذایي ذخیره كرد
رامي، غرور و گستاخي، و طبع خشن نظامي، بلكھ با اندام بلند و الغر، چھره رنگ پریده و خشن، بي آ

او را بھ صورت مردي برتر از ھمنوعانش در )) عفاف تغییر ناپذیرش. ((آمرانھ خویش بھ شگفتي انداخت
وي بھ فردیناند، از زماني كھ عنوان . اعتماد او بھ علم احكام نجوم بیش از ایمان او بھ مسیح بود. آورد

بھ بعد نیز مبافغ گزافي  ١۶١٩و از سال ; رسید، كمك كرده بود مھیندوك داشت تا زماني كھ بھ امپراطوري
در اختیار او نھاد، بھ طوري كھ میگفت پایھ امپراطوري را با پول خود مستحكم ساختھ است، چنانكھ 

والنشتاین در قبال . بھ او قرض داد ١۶٢٣گولدن در سال  ٠٠٠,۵٠، و ١۶٢١گولدن در سال  ٠٠٠,٢٠٠
خواست، ھمین قدر كافي بود كھ یك چھارم بوھم را زیر فرمان داشتھ باشد، بتواند این وامھا وثیقھاي نمی

ھنگامي كھ . قوایي بھ میل خود فراھم كند، و قادر باشد رھبري آن را با مھارت فوقالعادھاي بھ عھده بگیرد
ایي ھاي والتلین بھ تصرف فرانسویھا و ونیزیھا در آمد، و دیگر قواي اسپانی گردنھ ١۶٢۴در سال 

نمیتوانست از ایتالیا بھ اتریش برود، والنشتاین حاضر شد پنجاه ھزار نفر را تجھیز كند و در اختیار 
اما ; فردیناند چون بر جاھطلبي والنشتاین واقف بود، در قبول پیشنھاد او تردید نشان داد. امپراطور بگذارد

تاین دستور داد كھ بیست ھزار سرباز فردیناند ناچار بھ والنش. از وي استمداد كرد ١۶٢۵تیي در سال 
با ; این لشكر جدید بخوبي مجھز شد، داراي انضباط كامل بود، و فرمانده خود را دوست داشت. فراھم آورد

والنشتاین . ھا تامین كرد سرعتي شگفتانگیز بھ سوي ساكس سفال شتافت و ضمن راه آذوقھ خود را از دھكده
  ). ١۶٢۶(و تیي قواي كریستیان چھارم را در لوتر درھم شكست  حملھ مانسفلد را در دساو دفع كرد،
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. مانسفلد درگذشت، و كریستیان دریافت كھ قواي تحلیل رفتھ او بیچاره شده و حاضر بھ شورش است
اتحادیھ بزرگي كھ ریشلیو بھ وجود آورده بود، بر اثر حسادت گوستاووس آدولفوس بر كریستیان چھارم، و 

بھ فرانسھ، و لشكركشي باكینگم بھ منظور كمك بھ ھوگنوھاي مقیم الروشل، از میان  اعالن جنگ انگلستان
ھا دوباره بھ روي  ریشلیو مجبور شد قواي خود را از والتلین فرا خواند، و در نتیجھ این گردنھ. رفتھ بود

  . اتریش و اسپانیا باز شدند

رگ رفت و گئورگھ ویلیام برگزیننده را بر آن والنشتاین، كھ قواي او ھر روز افزایش مییافت، بھ براندنبو
سپس بھ دوكنشین ھولشتاین كھ از متصرفات كریستیان بود، . داشت كھ بھ حمایت از امپراطور قیام كند

سراسر دانمارك بھ تصرف او  ١۶٢٧پیش از پایان سال . رفت و بسھولت ھر مقاومتي را در ھم شكست
در این ھنگام كھ تقریبا سراسر سواحل شمالي . والنشتاین شد ھاي ھواي بالتیك باعث بسط نقشھ. در آمد

آلمان و قسمت اعظم دانمارك تحت تسلط امپراطور در آمده بود، والنشتاین در صدد بر آمد كھ ناوگاني 
براي او بھ وجود آورد، اتحادیھ ھانسایي را احیا كند و، بھ اتفاق لھستان كاتولیك، تسلط امپراطور را بر 

در این صورت ھلندیھا و انگلیسیھا دیگر نمیتوانستند از بالتیك و از . ریاھاي شمالي برقرار سازدبالتیك و د
طریق سوئد چوب حمل كنند، كشتیھایي براي نظارت بر دریاي شمال و تجارت آن بسازند، و دریاي مانش 

بدین ; انھ راین شدتصرف پاالتینا بھ دست امپراطور باعث تسلط او بر رودخ. را بھ روي اسپانیا ببندند
ترتیب ھلندیھا از طریق رودخانھ و دریا بھ محاصره افتادند و امكان داشت كھ قدرت، ثروت، و انقالب 

والنشتاین . لجوجانھ آنان از بین برود و گوستاووس آدولفوس نیز در شبھجزیره اسكاندیناوي محصور شود
امیران آلماني از . دریاي بالتیك داد بھ خود لقب دریاساالر اقیانوسیھ و) ١۶٢٧(حتي دراین وقت 

پیروزیھاي او زیاد خشنود نبودند، زیرا میدیدند كھ ارتش اتحادیھ كاتولیك بھ رھبري ماكسیملیان باویر و 
كنت دو تیي بھ بیست ھزار نفر تقلیل یافتھ است، در صورتي كھ والنشتاین رھبري صد و چھل ھزار 

امپراطور تا زماني كھ متكي بھ . در برابر امپراطور مسئول میداندسرباز را بھ عھده دارد و خود را تنھا 
در واقع، امكان داشت كھ والنشتاین در . امیران آلماني خاتمھ دھد)) آزادیھاي((این قوا بود، میتوانست بھ 

این فكر بوده باشد كھ استقالل امیران را از میان ببرد و سراسر آلمان را بھ صورت كشور واحد و 
ي در آورد، چنانكھ ریشلیو مشغول انجام دادن این كار در فرانسھ بود، و بیسمارك نیز دویست و نیرومند

، برگزینندگان امپراطور ١۶٢٧١۶٢٨در زمستان . چھل سال بعد ھمین نقشھ را بھ مرحلھ اجرا در آورد
ولیك میخواستند كھ از امیران كات. در مولھاوزن گرد آمدند تا درباره بیم و امیدھاي خود بھ مذاكره بپردازند

اما . والنشتاین طرفداري كنند، و امیدوار بودند كھ وي آیین پروتستان را از مركز پیدایش آن بر اندازد
 ١١(ھنگامي كھ فردیناند، دوك پروتستان مكلنبورگ را خلع كرد و آن دوكنشین را بھ والنشتاین سپرد 

طور در عزل و نصب دوكھا بھ دست آورده بود بھ ، حتي امیران كاتولیك از قدرتي كھ امپرا)١۶٢٨مارس 
وي در صدد بود كھ از آنان . برگزینندگان تنھا یك كار میتوانستند علیھ فردیناند انجام دھند. وحشت افتادند

بخواھد فرزندش را بھ پادشاھي رم برگزینند، یعني رسیدن فرزندش را بھ تخت و تاج امپراطوري تضمین 
ارس بھ امپراطور اطالع دادند كھ تا زماني كھ قواي او تحت فرمان والنشتاین م ٢٨ولي آنان در . كنند

و ماكسیمیلیان باویر بھ او تذكر داد كھ اگر قوا و ; است، فرزندش را نامزد مقام امپراطوري نخواھند كرد
تاین گویي والنش. قدرت والنشتاین تقلیل نیابد، سیاست امپراطوري تحت نفوذ این شخص قرار خواھد گرفت

براي عطف توجھ بھ این تذكر بود كھ ظاھرا بھ دلخواه خود مذاكراتي پنھاني با كریستیان چھارم انجام داد 
اما بر خالف تصور كشورھاي اروپایي، ژوتلند و ). ١۶٢٩مھ  ٢٢(و عھدنامھ لوبك را امضا كرد 

نكرد، ولي فقط از وي  شلسویگ و قسمتي از ھولشتاین را بھ پادشاه دانمارك داد، غرامت جنگي مطالبھ
ھایي داشت  این جوانمردي چھ انگیزه. خواست كھ دریاھاي آلماني و اقتدارات خود را در اختیار او بگذارد

ھاي آن  یكي آنكھ وي میترسید كشورھاي اروپاي باختري علیھ نظارت امپراطور بر دریاي بالتیك و تنگھ
. ستاووس آدولفوس در صدد حملھ بھ آلمان استدیگر آنكھ عقیده داشت كھ گو; با یكدیگر متحد شوند

والنشتاین پیشبیني میكرد كھ سرانجام مبارزھاي میان خود او و گوستاووس آدولفوس نھ كریستیان در 
ممكن است كھ فردیناند در نتیجھ قدرت دیپلوماتیك سردارش نگران شده باشد، ولي مجبور . خواھد گرفت

ن خود را ظاھر نكند، زیرا در این ھنگام در صدد اجراي بود كھ حسادت و بدگمانیھاي روز افزو
. جسورانھترین اقدام خود بود و در ھر مرحلھ این بازي خطرناك بھ كمك سپاھیان والنشتاین احتیاج داشت

مشاوران یسوعي او مدتھا از وي تقاضا كرده بودند كھ از قدرت جدید خود استفاده كند و، با فرماني 
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بھ بعد از آن  ١۵۵٢مالك و عواید كلیسا را كھ از آغاز اصالح دیني الاقل از سال  امپراطوري، ھر قدر از
فردیناند، كھ خود كاتولیك متعصبي بود، این تقاضا را تا اندازھاي . منتزع شده بود بھ روحانیان باز گرداند

امالكي كھ سابقا  بھ بعد بسیاري از ١۵۵٢از سال . موجھ دانست، اما از اشكاالت عملي آن بخوبي آگاه نبود
براي انجام دادن آن مقصود، . بھ كلیسا تعلق داشتند بھ وسیلھ مالكان بعدي آنھا خرید و فروش شده بودند

میبایستي امالك مذكور را احتماال بزور از مالكان بگیرند، و ھرجومرج ناشي از آن آلمان را بھ انقالب 
نظریھ طرفداري میكرد، در این ھنگام از حدود و  و ماكسیمیلیان باویر، كھ روزگاري از این. میكشانید

اشكاالت آن بھ وحشت افتاد و از امپراطور تقاضا كرد تا زماني كھ مجلس آن را مورد مطالعھ دقیق قرار 
فردیناند بیم داشت كھ چنین مجلسي آن را رد كند، و در ششم مارس . نداده است، از این فكر منصرف شود

ما كاري دیگر جز حمایت از خسارت : ((در این فرمان نوشتھ بود. كرد فرمان اعاده را صادر ١۶٢٩
ھاي اسقف اعظم  دیدگان نداریم، و باید ماموران خود را بفرستیم تا سر زمینھایي را كھ در تصرف حوزه

ھا بوده و ھمچنین دارایي كلیسا را كھ از  ھاي نخست كشیشي، و صومعھ ھاي اسقفي، حوزه نشین، حوزه
این عمل اصالحات كاتولیكي منضم بھ ). ١۵۵٢)) (نامھ پاسو بھ بعد ضبط شده است بازستانندانعقاد عھد

ھمچنین بھ منزلھ تصریح اختیار امپراطور بھ شمار میرفت، در صورتي كھ شارل پنجم . انتقامگیري بود
و شدید  فرمان مذكور اگر چھ با اعتراضات عمومي. ممكن بود در اتخاذ چنین اختیاري تردید نشان دھد

ھر جا كھ مقاومتي صورت میگرفت، سربازان والنشتاین . مواجھ گشت، بھ مورد اجرا گذاشتھ شد
فراخوانده میشدند، و در ھمھ نقاط، بھ استثناي ماگدبورگ كھ در برابر سپاھیان والنشتاین بخوبي مقاومت 

  . كرد، مخالفتھا درھم شكستھ شدند

تموند، و سي شھر دیگر، ھمچنین پنج اسقف نشین و در حدود شھرھایي مانند آوگسبورگ، روتنبورگ، دور
صدھا ناحیھ كھ سابقا تحت نظارت كاتولیكھا اداره میشدند دوباره . صد صومعھ، بھ دست كاتولیكھا افتادند

بھ مورد اجرا )) قلمرو از آن ھر كھ، مذھب از آن او((بھ ھمان نسبت كھ اصل . بھ تصرف آنان در آمدند
دم مذھب فرمانرواي خود را پذیرفتند، ھزاران تن از پروتستانھا مجبور بھ ارتداد یا گذاشتھ شد و مر

در میان آنھا الیاس ھول، كھ ; تنھا از آوگسبورگ ھشت ھزار نفر جالي وطن اختیار كردند; مھاجرت شدند
  . تاالر مجللي در آن شھر ساختھ بود، نیز بھ چشم میخورد

ند در اطراف كشور بھ گدایي میپرداختند، و كشیشان كاتولیك كھ جاي كشیشان پروتستان كھ تبعید شده بود
تنھا ظھور گوستاووس آدولفوس بود كھ مانع از . آنان را گرفتھ بودند از دولت خواستند بھ آنان كمك كند

فردیناند پس از آنكھ از قواي والنشتاین براي . اجراي نھایي آن فرمان و اصالح مذھب كاتولیك در آلمان شد
جراي فرمان خود استفاده كرد، و دید كھ لشكري از پروتستانھا در صحنھ نبرد نیست، دیگر در ابقاي او ا

از این سردار خواست كھ سي ھزار تن از سربازانش را  ١۶٣٠از این رو در ماه مھ . اصرار نورزید
د در صدد حملھ بھ والنشتاین ھرچھ اعتراض كرد و گفت كھ پادشاه سوئ. براي خدمت در ایتالیا مرخص كند

در ماه ژوئیھ، برگزینندگان . امپراطوري است، سخن او مسموع نیفتاد و سیھزار سرباز از او گرفتھ شد
امپراطور پذیرفت، و در سیزدھم سپتامبر بھ افسران . دوباره خواستندكھ والنشتاین از این كار بركنار شود

والنشتاین با خاطري آسوده بھ . انتخاب شده است ارتش اطالع داد كھ ماكسیمیلیان باویر بھ فرماندھي كل
امالك خود در بوھم رفت، زیرا میدانست كھ گوستاووس آدولفوس وارد خاك آلمان شده است و امپراطور 

  . دوباره بھ سرداري احتیاج خواھد داشت

   ١۶٣٢-١۶٣٠: ساگاي گوستاو آدولف -٣

پرست، در صدد نجات مذھب حقیقي از تعرض بت نباید تصور كرد كھ این پادشاه بزرگ، مانند مردي خیال
وظیفھ او این بود كھ اسقالل سیاسي و تكامل اقتصادي سوئد را محفوظ دارد، و در . پرستان بر آمده باشد

و ; تعقیب ھمین مقاصد بود كھ با لھستان كاتولیك، روسیھ ارتدوكس، و دانمارك پروتستان بھ جنگ پرداخت
خود را آماده مبارزه علیھ قواي متحد امپراطور، پاپ، و اسپانیا كرد از آن  اگر از این ھنگام قواي مختصر

لحاظ نبود كھ آنھا از آیین كاتولیك پیروي میكردند، بلكھ بھ این سبب بود كھ در صدد بودند كشور او را تابع 
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از ایجاد بھ عقیده او بھترین دفاع در برابر چنین خطري عبارت . پادشاھان بیگانھ و مخالف سوئد كنند
از آنجا كھ ساكس پروتستان تردید نشان میداد، گوستاووس با فرانسھ كاتولیك متحد . اتحادیھاي در اروپا بود

با . شد، زیرا ھر دو میدانستند كھ اختالف بلكھ بر سركشمكشي بھ خاطر امنیت از طریق اعمال قدرت است
حرك نیرومندي در میان مردم بھ شمار وجود این مذھب اگر چھ انگیزه ضعیفي در میان رھبران بود، م

از . میرفت، و این عامل میبایستي بھ میھن پرستي افزوده شود تا عوام بھ جنگ و خونریزي تحریض شوند
این رو گوستاووس آدولفوس پس از آنكھ با سیزدھھزار سرباز وارد پومراني شد، خود را بھ ایاالت شمالي 

ھا  و بھ فرانسھ بھ عنوان شمشیري علیھ قدرت روز افزون خانوادهآلمان بھ عنوان مدافع آیین پروتستان، 
وي منتظر ورود قواي امدادي از سوئد، اسكاتلند، براندنبورگ، و لھستان شد، تا . پسبورگ معرفي كرد

نھ تفنگ (این عده بھ تفنگ چخماقي . اینكھ در حدود چھل ھزار سرباز با انضباط در اختیارش قرار گرفت
فرمانده این قوا ھنوز . مجھز بودند و با توپخانھ سبك خود میتوانستند بسرعت حركت كنند )فتیلھاي قدیم

جوان بود و سیوشش سال بیش نداشت، اما، باوجود جنگھاي بسیار، تنومند شده و براي اسبان و ھمچنین 
و با  معالوصف، بیشتر اوقات در صفوف مقدم جبھھ میجنگید. دشمنانش بھ صورت مسئلھاي در آمده بود

سربازانش او را از آن لحاظ . كمال اطمینان، بھ دنبال ریش طالیي خود، بھ سوي پیروزي پیش میرفت
در آن زمان كھ در دنبال . دوست نداشتند كھ طبعي مالیم داشت، بلكھ بھ سبب آنكھ پادشاھي دادگستر بود

ر بود براي حفظ نظام آنان ھایي از زنان روسپي بھ راه میافتادند و دولت مجبو لشكرھاي آلماني دستھ
افسران مخصوصي بگمارد، گوستاووس ھیچ زن روسپي را بھ اردوگاه خود راه نمیداد و حال آنكھ زنان 

  . معمولي اجازه داشتند كھ شوھران خود را در ارتش ببینند

; صبح و عصر، ھر تیپي در مراسم دعا خواندن شركت میجست و ھر یكشنبھ بھ موعظھ گوش فرا میداد
گوستاووس، مانند . اینجا نظم و انضباط سربازان كرامول ده سال پیش از جنگھاي كرامول یافت میشد در

. كرامول، از تغییر مذھب اجباري جلوگیري میكرد و ھر جا كھ میرفت با مذھب مردم كاري نداشت
. كرد را صرف بسط نفوذ خود در پومراني و بھ دست آوردن متفق ١۶٣٠گوستاووس آدولفوس بقیھ سال 

وي اگر میتوانست ھمھ دشمنان خانواده ھاپسبورگ را با یكدیگر متحد كند، امكان داشت كھ لشكري مركب 
، فرانسھ و سوئد پیماني بستند ١۶٣١ژانویھ  ١٣در . از صدھزار نفر براي مقابلھ باوالنشتاین بھ وجود آورد

 ٠٠٠,۴٠٠االنھ در حدود كھ بھ موجب آن قرار شد پادشاه افراد را تھیھ كند، و كاردینال س
ھمچنین مقرر شد كھ ھیچ یك از آن دو كشور بدون . براي نبردي پنجسالھ بپردازد) دالر ٠٠٠,٠٠٠,۴(تالر

ریشلیو . موافقت دیگري صلح نكند، و گوستاووس تعھد كرد كھ با اجراي مراسم كاتولیك مخالفت نورزد
عوض ماكسیمیلیان تیي را براي جلو گیري از  در; ماكسیمیلیان را دعوت كرد كھ بھ این پیمان بپیوندد

و ) ١۶٣١مارس  ١٩(تیي نویبراندنبورگ را بھ تصرف در آورد . پیشرفت قواي سوئد اعزام داشت
گوستاووس فرانكفورت آن در اودر را گرفت . پادگاني مركب از سھ ھزار نفر را از دم شمشیر گذراند

در ایامي كھ این پادشاه میكوشید . سرباز بود، قتلعام كرد و پادگان آنجا را، كھ شامل دوھزار) آوریل ١٣(
یان گئورگھ، امیر ساكس، را بھ اتحادیھ خود بپیوندد، تیي و كنت تسوپاپنھایم ماگدبورگ را، كھ ھنوز سر 

مھ، این شھر پس از یك مقاومت ششماھھ ٢٠در . از پذیرفتن فرمان استرداد باز میزد، محاصره كردند
در كشتارگاه جنگ بیستھزار نفر ; اتح ضمن چھار روز غارت ھر چھ خواست انجام دادقواي ف. سقوط كرد

بھ قتل رسیدند، و این عده نھ فقط شامل سھھزار سرباز پادگان، بلكھ شامل ھفده ھزار تن از سیوشش ھزار 
ندگان یكي از نویس. و سراسر شھر، بھ استثناي كلیساي جامع آن، با خاك یكسان شد; نفر جمعیت شھر بود

  : معاصر مینویسد

مخصوصا ھر یك از سربازان دشمن . در این ھنگام جز زدن، سوزاندن، غارت، شكنجھ، و قتل دیده نمیشد
مردم بیچاره بر اثر مصیبت و ھمچنین خطر . ... اصرار داشت كھ حتیاالمكان غنیمت بیشتري بھ دست آرد
ازھاي ترسیده بودند كھ ھر چھ را ولو در ھزار تیر باران شدن، خنجر خوردن، و اعدام با چوبھدار بھ اند

در این غضب جنون آمیز، آن شھر بزرگ و عالي كھ مانند شاھزاده . قلعھ پنھان كرده بودند، نشان میدادند
خانمي بر پا بود طمعھ آتش شد، و ھزاران تن از مردان و زنان و كودكان بیگناه در میان فریادھاي 

بیرحمانھ و ننگآور و بھ وضعي كھ قلم از شرح آن عاجز است، شكنجھ وحشتانگیز و دلخراش، بھ طرزي 
  . دیدند و بھ قتل رسیدند
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. تیي، كھ در این ھنگام پیرمردي ھفتادویك سالھ بود، تا آنجا كھ توانست، براي جلوگیري از قتلعام كوشید
بھ ((شھرھاي خود،  وي بدرستي پیش بیني كرد كھ ایاالت پروتستان، در نتیجھ ویراني یكي از زیباترین
ژوئیھ  ٢٢در .)) سبب تنفري كھ از این عمل دارند، بدون تردید بیشتر بھ یكدیگر نزدیك خواھند شد

آوریل، یان  ٣٠در ; ، امیر براندنبورگ ھمھ قواي خود را در اختیار گوستاووس آدولفوس گذاشت١۶٣١
متحد سوئد و ساكس لشكر تیي را، كھ  سپتامبر، قواي ١٧و در ; گئورگھ ایالت ساكس را با سوئد متحد كرد

این واقعھ، كھ نخستین . تعداد سربازانش بیش از سربازان آنھا بود، در برایتنفلد نزدیك الیپزیگ شكست داد
پادشاه سوئد بدون زره در بحبوحھ آن ; پیروزي مھم پروتستانھا در جنگ بود، روحیھ آنان را تقویت كرد

رق و پوشیده از گردوغبار بود، سربازان خود را بیباكانھ رھبري كرد، نبرد جنگید و با وجود آنكھ غرق ع
و از این رو، بھ منزلھ نشان تشجیع كنندھاي در نظر مردمي بود كھ چندي پیش از آن بیدفاع و گرفتار 

مكلنبورگ دوباره تصرف شد، و دوك مخلوق . تفرقھ بودند و از بیم سپاھیان والنشتاین بر خود میلرزیدند
ایالتھاي آلمان یكي پس از دیگري بھ اتحاد سوئد پیوستند،و پس از مدتي . ابق خود را باز یافتمقام س

وي مركز فرماندھي خود . گوستاووس بر خطي كھ از سراسر آلمان از اودر تا راین امتداد یافت مسلط شد
در نوامبر، یان . را در ماینتس، یعني در قلب منطقھاي كھ معموال محل اقامت كاتولیكھا بود، قرار داد

گئورگھ با قواي خود از ساكس برخورد با مقاومت بھ سوي پراگ رفت، و بین راه عمدا از حملھ بھ امالك 
فردیناند، كھ متحدي جز اسپانیاي فقیر و سرداري جز تیي سالخورده نداشت، در . والنشتاین خودداري كرد

از او خواست كھ قوایي براي نجات بوھم و و ) ١۶٣١دسامبر(كمال فروتني از والنشتاین استمداد كرد 
یكي آنكھ ; آن سردار خودخواه بھ چند شرط فوقالعاده با این پیشنھاد موافقت كرد. حمایت اتریش فراھم آورد

دوم آنكھ میبایستي اختیار عقد و امضاي ; میبایستي بھ فرماندھي كل قواي امپراطوري منصوب شود
سوم آنكھ در سرزمینھایي كھ بھ تصرف او در آمده ; فوس داشتھ باشدھا را جز با گوستاووس آدول عھدنامھ

ھمھ این  ١۶٣٢در آوریل . است میبایستي حق داشتھ باشد كھ اموال مردم را ضبط یا آنان را عفو كند
والنشتاین لشكري فراھم آورد، با یان گئورگھ بھ طور جداگانھ صلح كرد، و پراگ را . شرطھا پذیرفتھ شدند

در این ضمن گوستاووس وارد كارزار شد و . قواي ساكس بھ ایالت خود بازگشت. متصرف شدبدون جنگ 
و گوستاووس . چندي بعد، تیي بر اثر جراحات خود درگذشت; )آوریل ١۵(تیي را در رین شكست داد 

اره در این ھنگام، شم. والنشتاین از بوھم بیرون آمد و بھ قواي ماكسیمیلیان پیوست. مونیخ را تصرف كرد
سربازان دشمن از سربازان گوستاووس بمراتب بیشتر بود، و متفقین این پادشاه، كھ او را بھ داشتن مقاصد 

لشكریان او، كھ از گرسنگي رنج میبردند، بھ . امپراطوري متھم میكردند، بیتاب و غیرقابل اعتماد بودند
یان گئورگھ در ھنگام مستي . دشمن كردند غارت مردم پرداختند و پروتستانھا را نیز مانند كاتولیكھا با خود

گوستاووس، كھ در صدد برآمده بود وین را بھ . عالقھ خود را بھ رھایي از دست پادشاه سوئد اظھار داشت
در . تصرف درآورد، در این ھنگام چون از اتحاد یان گئورگھ با والنشتاین بیم داشت، بھ طرف شمال رفت

د كھ جریان بر خالف مصالح اوست، بھ او كسنتیرنا دستور داد كھ نورنبرگ، بھ سبب آنكھ احساس میكر
در  ١۶٣٢در شانزدھم نوامبر. در ارفورت بازن خود وداع كرد. جنگ و امور دولت سوئد را ادامھ دھد

لوتسن، نزدیك الیپزیگ، دو نفر، كھ بزرگترین سرداران عصر خود بودند، سرانجام با یكدیگر روبھرو 
دو لشكر در تمام روز ; بیستوپنج ھزار سرباز و والنشتاین با چھل ھزار سربازگوستاووس با : شدند

جنگیدند و خون ریختند، متزلزل شدند و صفوف خود را دوباره منظم كردند والنشتاین مجبور شد عقبنشیني 
. شتكند، اما پاپنھایم آن شكست را جبران كرد، تا اینكھ از ناحیھ ریھ زخمي شد و بر اثر خونریزي درگذ

گوستاووس، كھ میدید قلب لشكرش رو بھ ھزیمت مینھد، رھبري یك ھنگ سوار را بھ عھده گرفت و بھ 
گلولھاي بھ دست چپ او و گلولھ دیگر بھ اسبش خورد، و چون بھ زمین افتاد، گلولھاي . دشمن حملھ برد

و پرسیدند چھ كسي سواران زرھپوش امپراطور بھ گرد او حلقھ زدند و از ا. دیگر بھ پشتش اصابت كرد
من پادشاه سوئدم، و مذھب و آزادي ملت آلمان را با خون خودم تضمین : ((وي در پاسخ گفت. است
سواران زرھپوش شمشیرھاي خود را چندین بار بھ تن او فرو بردند و خبر مرگ او را با صداي .)) میكنم

  . بلند اعالم داشتند

و سوئدیھا، كھ بر اثر مرگ پادشاه خود ; ا بھ عھده گرفتبر نھارد، دوك دو ساكس و ایمار، فرماندھي ر
خشمگین شده بودند، مانند سیل پیش رفتند و پیروزي را بھ بھاي گزافي خریدند و جسد گوستاووس را، كھ 
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شب آن روز، شكست خوردگان شادي كردند و . با گلولھ و شمشیر سوراخ سوراخ شده بود، پس گرفتند
  . مرده بود ))شمالشیر ((فاتحان اشك ریختند، زیرا 

  ١۶۴٨-١۶٣٣: تدني -۴

ریشلیو رھبري پروتستانھاي آلمان را بھ عھده گرفت، او . از آن پس عظمت از جنگ رخت بربست
نھاي اجرا كرد، بر نھارد، دوك دوساكسوایمار، كسنتیرنا اراده پادشاه سابق خود را با دیپلوماسي عاقال

اما افتخار ; فرانسویھا، و ژنرال یوھان بانر و تورستنسون سوئدیھا را بھ پیروزیھاي جدیدي رھنمون شدند
  . از میان رفتھ و تنھا وحشت بھ جاي مانده بود

ز اینكھ براي نجات خود امیران پروتستان، پس از مرگ گوستاووس، خود را كامال رھا شده نمیدانستند و ا
ضمن مبارزه . از دست فردیناند بھاي سنگیني بھ پادشاه سابق سوئد پرداختھ بودند اظھار نارضایي میكردند

و پادشاھي بیگانھ ; نیز كشتزارھایشان بھ دست لشكرھاي رقیب ویران، و شھرھایشان خراب شده بود
  . ر تن از آنان را بھ خاك ھالك افكنده بودآلمانھا را علیھ آلمانھا رھبري كرده و در حدود صد ھزا

چنین بھ نظر میرسید كھ والنشتاین، كھ براي نخستین بار طعم شكست را چشیده بود، خونسردي خود را از 
اما او نیز، كھ در . وي پس از نبرد لوتسن، بھ بوھم رفت و آرام مشغول تھیھ لشكر دیگري شد. دست میدھد

ز جنگ خستھ شده بود و آرزو میكرد فرصتي بھ دست آورد تا بھ معالجھ این ھنگام پنجاه سال داشت، ا
. از این رو، بھ طور مستقل با رھبران پروتستان و حتي با ریشلیو بھ مذاكره پرداخت. نقرس خود بپردازد

ا فردیناند حتما میدانست كھ تبعید شدگان بوھمي، با صوا بدید او كسنتیرنا، مشغول توطئھاند تا والنشتاین ر
ھنگامي كھ بر نھارد، دوك دوساكسوایمار، با سپاھي بھ سوي باویر بھ . بر تخت سلطنت بوھم بنشانند

والنشتاین جواب . حركت در آمد، ماكسیمیلیان و فردیناند از والنشتاین تقاضا كردند كھ بھ كمك آنان بشتابد
اره خود را در امالك امپراطور در داد كھ نمیتواند قوایي براي این منظور فراھم آرد، و سپس لشكریان بیك

و چون امپراطور از او خواست كھ مالیاتھایي را كھ بر این امالك بستھ است تقلیل دھد، ; بوھم جا داد
  . نپذیرفت

. فردیناند و مشاورانش تصمیم گرفتند كھ بزرگترین سرادر خود را از كار براندازند ١۶٣٣دسامبر ٣١در 
در میان سربازان والنشتاین شایع شد كھ وي قصد دارد خود را پادشاه بوھم، ولویي سیزدھم را پادشاه 

چھار روز بعد، . الم شدفوریھ فرمان امپراطور درباره بركناري او از فرماندھي اع ١٨در . رومیھا كند
در اگر، در بیست و پنجم فوریھ تني چند از سربازان، بھ . والنشتاین بھ اتفاق ھزار سرباز از پیلس گریخت

بنا بر . امید پاداش، وارد اطاق او شدند و چون او را تنھا و بدون اسلحھ دیدند، با شمشیر بھ او حملھ كردند
ھا میخورد، او را بیرون  ا گرفتند و در حالي كھ سرش بھ پلھآنھا پاي او ر((گفتھ یكي از معاصران، 

امپراطور، كھ روزھا . آنگاه قاتالن بھ وین شتافتند و در آنجا مقام و پول و زمین بھ دست آوردند.)) انداختند
  . او سپاس گفت)) ھمكاري((و شبھا در بیم و دعا خواندن گذارانده بود، خدا را بھ مناسبت 

فرزند بیست و شش سالھ فردیناند وھمنام او بھ عنوان فرمانده كل . دیگر ادامھ یافتجنگ چھارده سال 
فلسفھ را دوست ; وي جواني دوستداشتني، مودب، مھربان، و بخشنده بود. قواي امپراطوري منصوب شد

بر اثر مساعدت . داشت، آھنگ میساخت، و عاج تراشي میكرد، ولي از ھنر جنگ نیز بیبھره نبود
سالخورده، توانست برنھارد را در نوردلینگن در قاطعترین نبرد امپراطوري در این جنگ  سرداران

اوكسنتیرنا، با امضاي عھدنامھ كومپیني، كھ ریشلیو . قواي پروتستانھا بھ اضمحالل نزدیك شد. شكست دھد
امیران  اما). ١۶٣۵آوریل  ٢٨(را بھ شركت بیشتري در آن مبارزه وامیداشت، از وخامت اوضاع كاست 

از این لحاظ، . پروتستان آلمان از اینكھ یك كاردینال فرانسوي سرنوشت آنان را تعیین میكردد خشنود نبودند
یكي پس از دیگري، بھ پیروي از یان گئورگھ، امیر ساكس، با امپراطور صلح كردند، و امپراطور نیز 

 ٣٠(بنابر عھدنامھ پراگ . فرانسھ میدید آنان را با آغوش باز پذیرفت، زیرا خود را مواجھ با ارتش و پول
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، امپراطور موافقت كرد كھ اجراي فرمان اعاده را تا چھل سال متوقف كند، در عوض، اكثر )١۶٣۵مھ 
امیران پروتستان قول دادند بھ او و متفقین او كمك كنند تا ھمھ سرزمینھایي را كھ از زمان ظھور آدولفوس 

از آنجا كھ این سرزمینھا شامل لورن نیز بودند، . ده بود بازستانندبھ بعد بھ تصرف این پادشاه در آم
عھدنامھ مذكور در حقیقت علیھ فرانسھ و سوئد تنظیم شده بود، و این خود بھ منزلھ اعالم وحدت آلمان علیھ 

، قواي ساكس پروتستان با سوئدیھاي ١۶٣۵در اواخر . مسئلھ مذھب از جنگ جدا شد. مھاجمان آن بود
ن در شمال آلمان میجنگید، جایي كھ بانر و تورستنسون، بانبوغي نظامي كھ در خور گوستاووس پروتستا

  . بود،كوشیدند كھ قسمتي از اراضي اروپا را براي حفظ امنیت سوئد نگاه دارند

، فرانسھ ١۶٣٨در سال . در غرب، بر نھارد دلیرانھ در برابر قواي روز افزون امپراطور مقاومت كرد
جھت او فرستاد، و از ھمھ بھتر آنكھ دو ھزار سر باز تحت فرماندھي تورن، كھ شھرتش باال  مبالغي پول

بر نھارد، كھ بدین ترتیب تقویت شده بود، شروع بھ مبارزھاي . گرفتھ بود، براي كمك بھ او اعزام داشت
قابل تذكار  كرد كھ در تاریخ نظامي، از لحاظ عالي بودن عملیات سوق الجیشي و نشان دادن سر سختي،

. وي قواي امپراطور را در ویتنوایر شكست داد و قلعھ مستحكم برایزاخ را مجبور بھ تسلیم كرد. است
، وقوا و متصرفاتش، بھ )١۶٣٩(سپس، در چھل و چھارسالگي، بر اثر خستگي و فرسودگي در گذشت 

  . انضمام آلزاس، بھ دست فرانسھ افتادند

شم از جھان فرو بست، و فردیناند سوم، كھ امپراطوري فقیري بھ چ ١۶٣٧امپراطور سالخورده در سال 
ارث برده بود، دریافت كھ تھیھ پول براي تامین ھزینھ لشكر تقریبا میسر نیست، در صورتي كھ ریشلیو 

، تورستنسون لشكریان سوئدي را تا حدود چھل ١۶۴٢در سال . میتواند بر فرانسوایان تھیدست مالیات ببندد
ن رھبري كرد، در نبرد دوم برایتنفلد پیروزي مھمي بھ دست آورد، و ده ھزار تن از كیلومتري وی

مھیندوك لئوپولد ویلیام شكست خورده، برادر امپراطور جوان، . سربازان امپراطور را بھ خاك ھالك افكند
ار آویخت، و افسران خود را بھ جرم جبن محاكمھ كرد، افراد عالیرتبھ را گردن زد، زیردستان آنان را بھ د

بھ نظر میرسید كھ ھر سال مصیبت . از صفوف سربازان باقیمانده از ھر ده نفر یك نفر را تیرباران كرد
/ متفق او، اسپانیا، در نتیجھ پیروزي دوك د ١۶۴٣در سال . تازھاي عارض امپراطور جدید خواھد شد

الند را تا حدود ماینتس آنگن و تورن سرزمین راین ١۶۴۴در سال ; آنگن در رو كروا شكست خورد
ھاي وین پیش رفت، فرانسویھا در نبرد  تورستنسون دوباره تقریبا تا دروازه ١۶۴۵در سال ; تصرف كردند

خونیني در آلرھایم پیروز شدند، و یك لشكر سوئدي تحت رھبري كنت ھانس كریستوف فون كونیگسمارك 
ارتش باویر در . جبور بھ ترك جنگ كردساكس را تصرف كرد، الیپزیگ را گرفت، و یان گئورگھ را م

تورن بھ خود باویر حملھ برد و آن را ویران  ١۶۴۶در سال ; از پاالتینا بیرون رانده شده بود ١۶٣۴سال 
ماكسیمیلیان، كھ روزگاري مغرور بود، خواھان صلح شد، و از امپراطور خواست كھ با فرانسھ كنار ; كرد
ر خود افسرده حال و انعطاف ناپذیر نبود و فریاد رعایاي پریشان را فردیناند سوم، كھ برخالف پد. بیاید

ھا نوعي سازگاري  میشنید، تني چند از اطرفیان با كفایت خود را بھ وستفالي فرستاد تا میان مذھبھا و سلسھ
  . بھ وجود آورند

شاید او بھ سبب آنكھ خیلي جوان بود، نمیتوانست درك كند كھ نظیر آن قتل و خرابي در ھیچ سرزمیني در 
در میدان نبرد نھ دو لشكر، بلكھ شش لشكر آلماني، دانماركي، سوئدي، بوھمي، . یك نسل روي نداده است

وران بیگانگاني تشكیل یافتھ بودند لشكرھایي كھ بیشتر افراد آنھا از مزد; اسپانیایي، و فرانسوي دیده میشدند
كھ با مردم و خاك و تاریخ آلماني ھیچ پیوستگي نداشتند، و تحت رھبري ماجراجویاني بودند كھ بھ خاطر 

ھا را ضبط میكردند، در  لشكرھایي كھ غلھ و میوه و چارپاي دھكده; پول براي ھر مذھبي میجنگیدند
اگر پادگاني از ; ا در لذت غارت، قتل، وھتك ناموس میدانستندھاي مردم مقیم میشدند، و پاداش خود ر خانھ

تسلیم شدن خودداري میكرد، پس از شكست، از دم شمشیر میگذشت، و این وضع بھ عنوان اصلي مورد 
از این رو ; سربازان احساس میكردند كھ مردم بھ مثابھ شكار حاللند. قبول ھمھ جنگجویان در آمده بود

ر قرار میدادند، آنان را بھ عنوان مستخدم بھ كار میگماشتند، كودكانشان را بھ امید پاھاي آنان را ھدف تی
ھاي علف خشك آنان آتش میانداختند، و كلیساھایشان را  دریافت پول میربودند، براي تفریح خود در كومھ

نشان داده روزي دست و پاي كشیش پروتستاني را كھ در برابر حملھ آنان بھ كلیسا مقاومت . میسوزاندند
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كشیشان را بھ ارابھ میبستند و آنان را مجبور میكردند كھ آن قدر روي دست و پا راه بروند . بود قطع كردند
میگویند پدري شكایت كرد كھ سربازي با . ھتك عصمت از حقوق مسلم سربازان بود. كھ بیھوش شوند

فرمانده در پاسخ گفت كھ اگر آن دختر افسر . دختر او بزور عمل منافي عفت انجام داده و او را كشتھ است
علي رغم آمیزشي جنسي بي . تا آن اندازه بھ حفظ بكارت خود عالقھ نشان نداده بود، ھنوز زنده بود

در مورد این كاھش جمعیت، كھ موقتي بود، . بندوبار، جمعیت آلمان در طي جنگ بسرعت تقلیل یافت
  . رت نتایج مصیبتباري بھ وجود آوردمطالب اغراق آمیزي گفتھ شده است، ولي در ھر صو

تخمین زده میشود كھ جمعیت آلمان و اتریش بھ طور متوسط از بیست میلیون بھ سیزده میلیون و پانصد 
كنت فون لوتسو حساب كرد كھ از سھ میلیون نفر جمعیت بوھم تنھا ھشتصد ھزار . ھزار نفر كاھش یافت

در بوھم وجود داشتند، در حدود بیست و نھ  ١۶١٨ھ در سال نفر باقي ماند، از سي و پنج ھزار دھكدھاي ك
در بعضي . در سراسر امپراطوري صدھا دھكده بدون سكنھ ماندند. ھزار دھكده در طي جنگ تخلیھ شدند

از ھزار و ھفتصدوھفده . نواحي ممكن بود در مسافت صد كیلومتر حتي یك دھكده یا خانھ یافت نشود
وجود داشت، تنھا ششصد وبیست و ھفت دھكده در  ١۶١٨ورینگن در سال خانھاي كھ در نوزده دھكده ت

ھزران متر مربع از زمینھاي . باقي ماندند، كھ بسیاري از آنھا نیز بدون سكنھ بودند ١۶۴٩سال 
حاصلخیز، بھ سبب نبود كارگر، حیوان باركش، یا بذر، یا بھ سبب آنكھ كشاورزان مطمئن نبودند كھ آنچھ 

محصول بھ مصرف تغذیھ سربازان میرسید، و . خواھند دروید، بھ صورت بایر باقي ماندندرا كھ میكارند 
در بسیاري از نقاط، . آنچھ ھم بھ جاي میماند براي جلوگیري از تغذیھ لشكر دشمن سوزانده میشد

  . كشاورزان مواد غذایي مخفي شده یا سگ، گربھ، موش صحرایي، بلوط، و علف میخوردند

مرد و زن در . آنان، در حالي كھ علف در دھان داشتند، در گوشھ و كنار دیده میشدنداجساد بعضي از 
در آلزاس، مجرمان اعدام شده را از دار پایین . خوردن گوشت اسبان مرده با كالغ و سگ رقابت میكردند

مواد در سرزمین راین، اجساد را از خاك بیرون میكشیدند و بھ عنوان ; میآوردند و با لذت میخوردند
وضع حمل و نقل بھ . در تسوایبرو كن زني اعتراف كرد كھ كودك خود را خورده است; غذایي میفروختند

اندازھاي مختل شده بود كھ ھیچ ناحیھاي نمیتوانست مازاد محصول خود را براي سرزمین قحطي زده دور 
سربازان فراري و ھا بر اثر جنگ، خراب و بھ سبب راھزنان، خطرناك و پر از  راه; دستي بفرستد

  . پناھندگان شده بودند

شھرھاي . جمعیت بسیاري از آنھا بھ نصف جمعیت سابق رسید. ھا آسیب ندیدند شھرھا كمتر از دھكده
صنعت بھ سبب . بزرگ مانند ماگدبورگ، ھایدلبرگ، وورتسبورگ، نویشتات، و بایرویت ویران شدند

بازرگانان متمول سابق بھ گدایي و ; جارت دچار وقفھ شدت. فقدان سازندگان و خریداران و پیشھ، تنزل كرد
سرمایھدارن . ھا اعالم ورشكستگي كردند و از پرداخت قرضھاي خود سرباز زدند جامعھ. دزدي پرداختند

اخذ مالیات باعث . از قرض دادن امتناع كردند، زیرا میترسیدند كھ قرض بھ عنوان ھدیھ محسوب شود
بر اثر كثافت و آشغال . ثناي سرداران، ماموران مالیات، اسقفھا، و پادشاھان شدتھیدستي ھمھ افراد، بھ است

  . ھا، ھوا متعفن گشت و اجساد جانواران مرده در كوچھ

بیماریھاي واگیردار تیفوس، تیفویید، اسھال خوني، واسقربوط در میان مردم وحشتزده شیوع یافتند و از 
اسپانیایي كھ از مونیخ گذشتند طاعوني بھ جاي گذاشتند كھ سربازان ; شھري بھ شھر دیگر سرایت كردند

درخت ھنر و ادبیاتي كھ باعث رونق شھرھا شده بود . در چھار ماه ده ھزار نفر را بھ دیار نیستي فرستاد
  . بر اثر شعلھ جنگ پژمرده شد

ري بشر و یاس ونومیدي باعث بدگماني نسبت بھ درستي و نیكوكا. اخالق و روحیھ مردم نیز خراب شد
در این . كماالت مطلوب مذھب و میھن پرستي پس از یك نسل زورگویي نابود شدند. موجب سبعیت شد

ھنگام مردان ساده لوح بھ خاطر خوراك یا نوشیدني یا تنفر میجنگیدند، در صورتي كھ رھبرانشان مساعي 
ھایي  موارد جنبھ در بعضي. خود را صرف تھیھ اراضي قابل مالیات گیري و قدرت سیاسي میكردند

كشیشان از ; انساني بھ چشم میخورد، چنانكھ یسوعیان كودكان آواره را جمع میكردند و بھ آنھا غذا میدادند
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یكي از كشاورزان در دفترچھ خود چنین نوشتھ . دولتھا میخواستند كھ دست از خونریزي و خرابي بردارند
اي خدایي كھ در آسماني، . كند كھ صلح برقرار شود خدا. خدا كند كھ این كار عاقبتي داشتھ باشد: ((بود

  .)) صلح را براي ما بفرست

VII - عھدنامھ و ستفالي   

در آن سال پاپ اوربانوس ھشتم . بھ بعد فرمانروایان و سیاستمداران در فكر صلح بودند ١۶٣۵از سال 
لوني گرد آمدند، ولي بھ نمایندگان در كو. پیشنھاد كرد كنگرھاي براي بحث در شرایط توافق تشكیل شود

نمایندگان فرانسھ، سوئد و امپراطور موافقتنامھاي مقدماتي براي تشكیل  ١۶۴١در سال . نتیجھاي نرسیدند
امضا كردند و قرار گذاشتند كھ نمایندگان فرانسھ و امپراطور با  ١۶۴٢دو كنفرانس در وستفالي در سال 

ران فرانسھ و امپراطور، با وساطت كریستیان چھارم، وساطت پاپ و ونیز در مونستر مالقات كنند و سفی
پادشاه دانمارك، با نمایندگان سوئد در اوسنابروك، در چھل و ھشت كیلومتري جدایي از آن لحاظ ضرور 

بود كھ نمایندگان سوئد حاضر نبودند تحت ریاست نماینده پاپ مذاكره كنند، و نماینده پاپ نیز نمیخواست با 
  . مجلس بنشیندبدعتگذاران در یك 

پیروزي تورستنسون در . بر اثر مسائل مربوط بھ خط امان و مقاولھ نامھ، تاخیراتي در كار روي داد
. اعزام دارد ١۶۴٣برایتنفلد امپراطور را بر آن داشت كھ قول دھد نمایندگان خود را پیش از یازدھم ژوئیھ 

یھ اسپانیا میبست، نمایندگان فرانسھ وقت را بھ سپس، ضمن آنكھ فرانسھ عھدنامھاي با ایاالت متحده ھلند عل
با حضور صدوسي وپنج نماینده  ١۶۴۴كنگره وستفالي رسما در چھارم دسامبر . مسائل بیھوده تلف كردند

حتي در آن شرایط نیز شش ماه صرف بحث . بھ انضمام عدھاي از عالمین االھي و فیلسوفان گشایش یافت
سفیر كبیر فرانسھ حاضر نبود . رود بھ مجلس و ترتیب جلوس آنان شددرباره حق تقدم نمایندگان ضمن و

سفیر كبیر اسپانیا توجھي بھ سفیر كبیر . بخوانند)) عالیجناب((مذاكرات را آغاز كند، مگر آنكھ او را 
فرانسھ نمیكرد، زیرا ھیچ یك از آن دو دیگري را بر خود مقدم نمیدانست، و بھ وسیلھ شخص ثالثي با 

اسپانیا ; فرانسھ حاضر نبود فیلیپ چھارم را پادشاه پرتغال و امیر كاتالونیا بداند. اكره میكردندیكدیگر مذ
نمایندگان سوئد مشاجره میكرند و وقت را . نمیخواست لویي چھاردھم را بھ عنوان پادشاه ناوار بشناسد

جدي بھ آنان دستور داد كھ با بیھوده میگذراندند، تا آنكھ كریستینا، كھ ملكھاي جوان و مصمم بود، بھ طور 
  . در این ضمن، سربازان در جنگ كشتھ میشدند. خود و با دشمن صلح كنند

بھ ھمان نسبت كھ دولتھا پیروز میشدند یا شكست میخوردند، نمایندگانشان در مذاكرات تاخیر یا تعجیل 
ھا را یا  گشت تدبیر گرهقاضیان سرگرم ایجاد اشكاالت یا كشف طرق مصالحھ بودند و با سر ان. میكردند

از آنجا كھ سرداران فرانسوي بھ موفقیتھایي نایل میشدند، دولت فرانسھ اصرار داشت . میبستند یا میگشودند
و حال آنكھ بیشتر آنان مدتھا پیش از امپراطور صلح : كھ ھمھ امیران آلماني نمایندگاني بھ كنفرانس بفرستند

. گزینندگان، امیران، و امپراطوران نمایندگان خود را بفرستند مدتي الزم بود تا ھمھ بر. كرده بودند
اسپانیا،براي تضعیف فرانسھ، عھدنامھ جداگانھاي با ایاالت متحده ھلند كھ بھ فرانسھ قول داده بود عھدنامھ 

قلم اما ھلندیھا نمیتوانستند از این فرصت استفاده نكنند، زیرا با چند گردش . جداگانھاي ببندند منعقد ساخت
فرانسھ معاملھ بھ مثل كرد و . میتوانستند آنچھ را كھ بھ خاطر آن ھشتاد سال جنگیده بودند بھ دست آورند

  . ادامھ یافت)١۶۵٩(حاضر نشد با اسپانیا صلح كند مبارزه این دو كشور تا زمان انعقاد عھدنامھ پیرنھ

انیاییھا در لنس باعث نشده بود كھ اگر تخریب باویر بھ دست تورن، حملھ سوئدیھا بھ پراگ، و شكست اسپ
در این . امپراطور عھدنامھ را امضا كند، كنگره ممكن بود كھ بدون نتیجھ بھ وقت دیگر موكول شود

مازارن را مجبور كرد كھ امتیازاتي بھ دشمن بدھد، تا بتواند بھ ) فروند(ضمن، شیوع جنگ داخلي فرانسھ 
نجام عھدنامھ وستفالي ھم در مونستر و ھم در اوسنابروك بدین ترتیب، سرا. حل مشكالت كشور بپردازد

ھاي جنگ میرسید، خونریزي  ضمن آنكھ این خبر بھ جبھھ. بھ امضا رسید ١۶۴٨در بیست و چھارم اكتبر 

pymansetareh@yahoo.com



سپس فریاد شكرگزاریھاي خاضعانھ و پر مسرت از ھزاران شھر و دھكده . نھ روز دیگر ادامھ یافت
  . برخاست

این اشكالت، كھ مربوط بھ تسویھ دعاوي ; مایندگان با اشكالت پیچیدھاي مواجھ بودندباید تصدیق كرد كھ ن
گذشتھ از این، نمایندگان دعاوي متضاد . بود، در ھیچ كنفرانس صلحي پیش از قرن بیستم دیده نشده است

ن عھدنامھ كھ مواد ای. را تا آنجا كھ عداوتھا، غرورھا، و قدرتھاي موجود اجازه میدادند عاقالنھ حل كردند
 ١. نقشھ اروپا را تغییر داد باید خالصھ شوند، زیرا خالصھاي از تاریخ است و حوادث بسیاري ایجاد كرد

پاالتینا را با حق راي بر ) یا جنوبي(باویر قسمت علیا  ٢. سویس و ایاالت متحده ھلند رسما استقالل یافتند
تینا، بھ عنوان حوزه فرمانروایي ھشتمین برگزیننده، پاال) یا شمالي(قسمت سفال  ٣. گزینندگي بھ دست آورد

براندنبورگ قسمت خاوري پومراني، اسقفنشینھاي میندن،  ۴. بھ شارل لویي فرزند فردریك، داده شد
فرانسھ با خانواده . ھالبرشتات، و كامین، و حق تصرف اسقفنشین ماگدبورگ را بھ دست آورد

د، كمك كرد تا این سرزمینھا را بھ دست آورد، و بدین وسیلھ ھوھانزولرن، كھ قدرتش رو بھ افزایش بو
  . میخواست دولت دیگري مانند خانواده ھاپسبورگ ایجاد كند

انتظار نمیرفت كھ فرانسھ بتواند پیشبیني كند كھ براندنبورگ، پس از آنكھ بھ پروس تبدیل شد، تحت 
 ۵. بیسمارك آن كشور را شكست دھد رھبري فردریك كبیر، با فرانسھ بھ معارضھ برخیزد و در زمان

سوئد، بھ طور كلي در نتیجھ پیروزیھاي خود، و تا اندازھاي بر اثر كمك فرانسھ در كنگره، اسقفنشینھاي 
از آنجا كھ این .برمن و وردن، شھرھاي ویسمار و شتتین و قسمتي از اراضي مصب اودر را متصرف شد

و از ; ین ھنگام یك كرسي در دیت امپراطوري بھ دست آوردقسمتھا تیولھاي امپراطوري بودند، سوئد در ا
آنجا كھ این كشور لیوونیا، استوني، اینگریا، كارلیا، و فنالند را در تصرف داشت، در این ھنگام بھ 

ایاالت آلماني  ۶. صورت یكي از دولتھاي مقتدر در آمد و تا زمان ظھور پطر كبیر بربالتیك مسلط شد
امپراطور مجبور شد كھ فقط بھ  ٧. خود را در مقابل امپراطوران حفظ كردندآزادیھاي پیش از جنگ 

ھنگري بھ صورت - از اینرو امپراطوري اتریش. شناسایي حقوق خود در بوھم و مجارستان اكتفا كند
اساس اقتصادي امپراطوري تا حدي بر اثر تقلیل جمعیت، . واقعیتي در میان امپراطوري مقدس روم در آمد

ھاي بزرگ در  گذشتھ از این، مصب رودخانھ. ت، و تجارت ناشي از جنگ درھم ریختخرابي صنع
اختیار دولتھاي خارجي قرار گرفت، چنانكھ مصبھاي اودر و الب بھ سوئد و مصب راین بھ ایاالت متحده 

ا بر فرانسھ، كھ با پول خود موجبات پیروزي سوئدیھا را فراھم آورده و با سردارانش صلح ر. ھلند داده شد
در حقیقت آلزاس با اسقف نشینھاي مس، وردن، . دشمنان تحمیل كرده بود، بیش از سایر كشورھا سود برد

بدین ترتیب، لویي چھاردھم در . تول، و قلعھ برایزاخ واقع در قسمت آلماني رود راین بھ فرانسھ داده شد
ھدف ریشلیو، كھ پیش از این  .موقعیتي بود كھ میتوانست فرانش كنتھ و لورن را بھ آساني تصرف كند

وفات یافتھ بود، بھ تحقق پیوست، و آن عبارت بود از درھم شكستن قدرت ھاپسبورگ، بسط دادن مرزھاي 
فرانسھ، تحكیم وحدت و دفاع این كشور، حفظ تعداد بیشماري ایالت مستقل در داخل امپراطوري، ادامھ 

ن كشورھاي پروتستان شمالي و ممالك كاتولیك كشمكش میان امیران و امپراطور، افزایش مخالفت میا
فرانسھ جاي اسپانیا، و خانواده بوربون جاي . جنوبي بھ منظور حفظ فرانسھ از خطر یك آلمان متحد

 .دانستندچندي پس از این جریان، لویي چھاردھم را با خورشید برابر . ھاپسبورگھا را در اروپا گرفتند
منصرف شود، وضع )) فرمان اعاده((كلیساي روم مجبور شد از . قرباني نامرئي جنگ، مسیحیت بود

. باز گرداند، و قبول كند كھ امیران دوباره مذھب اتباع خود را معین كنند ١۶٢۴مالكیت را بھ قبل از سال 
یسا آیین پروتستان را از بوھم، كھ سرزمین اصالح دیني یان ھوس بود، ولي این وضع باعث شد كھ كل

مثال دیگر امكان نداشت كھ لھستان آیین كاتولیك را در سوئد ; اصالحات كاتولیكي متوقف شدند. براندازد
  . پروتستان، كھ نیرومندتر از سابق شده بود، برقرار سازد

باطل، لعنت شده، و ((پاپ اینوكنتیوس دھم آن را ; نماینده پاپ در مونستر حاضر بھ امضاي عھدنامھ نشد
كشورھاي اروپا توجھي بھ این ). ١۶۴٨بیستم نوامبر (دانست )) بدون ھیچ نتیجھاي درگذشتھ، حال، و آینده

اد، و مذھب در اروپا از اھمیت اعتراض نكردند، و از آن تاریخ بھ بعد دستگاه پاپ نفوذ خود را از دست د
بعضي از پروتستانھا، مخصوصا كساني كھ خانھ خود را در بوھم و اتریش از دست داده بودند، نیز . افتاد

pymansetareh@yahoo.com



اما روي ھم رفتھ این عھدنامھ، كھ ناشي از زحمات یك كار دینال مرده و یك كاردینال . اعتراض كردند
آیین كالون بر طبق این عھدنامھ بھ رسمیت شناختھ . بود، بھ منزلھ پیروزي پروتستانھا بھ شمار میآمد زنده
برقرار شد، اساسا بدون تغییر ماند، تا اینكھ، در قرن بیستم،  ١۶۴٨حدود اختالفات مذھبي، كھ در سال . شد

اصالح دین اگرچھ . ك بتدریج و بھ طرزي آرام باعث افزایش پیروان این مذھب شدازدیاد نوزادان كاتولی
نجات یافتھ بود، مانند آیین كاتولیك، از شكاكیتي كھ بر اثر خشونت مباحثات مذھبي، سبعیت جنگ، و 

در آتش افكنده )) زن جادوگر((در طي این جنگ ھزاران . ھا بوجود آمده بود آسیب دید بیرحمیھاي فرقھ
ھاي سیاسي و اقتصادي را كھ تحت لفافھ  و چون انگیزه; نشان دادند و برادر كشي را رایج كردند. دندش

مذھبي بود كشف كردند، بھ این نتیجھ رسیدند كھ فرمانروایانشان ایماني جز شھوت قدرت ندارند و حال 
تي در این دوره، كھ ح. آنكھ فردیناند دوم بارھا قدرت خود را بھ خاطر ایمانش بھ خطر انداختھ بود

تیرھترین ادوار تاریخ جدید است، عده روز افزوني بھ علم و فلسفھ روي آوردند تا جوابھایي بھدست 
گالیلھ انقالبي را كھ كوپرنیك : ھا خواستھ بودند بزور اجرا كنند كمتر تلقین شده باشد آوردند كھ از آنچھ فرقھ

و ; ھمھ سنتھا و منابع موثق را مورد تردید قرار داددكارت ; برپا كرده بود بھ صورتي مھیج در آورد
عھدنامھ وستفالي بھ كتاب . برونو، ضمن آنكھ در آتش میسوخت، مردم اروپا را متوجھ فریادھاي خود كرد

  فصل بیست و دوم ١۵۵٨١۶۴٨سوم آزمایشھاي خرد 

  

  علم در عصر گالیلھ

١۵۵١ - ٨۶۴٨  

I - خرافات  

تنھا خوشبختھا میتوانند بدون . مذھبھا ممكن است بھ وجود آیند و از بین بروند، ولي خرافات جاودانیند
كن طبیعت مقداري بیشتر ما از لحاظ روحي و جسمي بیماریم، و موثرترین داروي مس. اساطیر زندگي كنند

كپلر معتقد بھ جادوگري بود، و : حتي كپلر و نیوتن علم خود را با اساطیر میآمیختند. چیز فوق طبیعي است
  . نیوتن درباره علم كمتر از مكاشفھ نوشت

; وقتي كھ درباره ما سخن میگویند، گوشمان زنگ میزند: خرافات مردمپسند از شمار بیرون بود
زخمھا را میتوان با تدھین سالحي كھ ; مھ صورت میگیرند عاقبت خوشي ندارند ازدواجھایي كھ در ماه

پري، جن، غول، ; جسد در حضور قاتل شروع بھ خونریزي میكند; آنھا را بھ وجود آورد معالجھ كرد
مانند آنھایي كھ نزد كاترین دو مدیسي پس از (بعضي از طلسمھا ; روح، جادوگر، و دیو ھمھ جا در كمینند

خوشبختي را تضمین میكنند تعویذھا باعث رفع چروك، ناتواني جنسي مردان، و دفع ) او یافت شدندمرگ 
عددھا، كانیھا، گیاھان، و جانوران ; تماس پادشاه خنازیر را معالجھ میكند; چشم زخم و طاعون میشوند

عمل شیطان ھر واقعھاي عالمت خشنودي یا غضب خداوند، یا نشان ; داراي خاصیت و قوه سحرآمیزند
تندرستي، نیرو، و توانایي ; حوادث را میتوان با مشاھده شكل سر یا خطوط دست پیش بیني كرد; است

; ماھتاب باعث جنون میشود و زگیل را بھبود میبخشد; جنسي با بزرگ و كوچك شدن ماه تغییر میكند
  . بھ آخر میرسد) ھمان طور كھ بارھا گفتھاند(دنیا ; ھاي دنبالھدار مصیبت است ظھور ستاره

در سال . علم احكام نجوم، با آنكھ بھ طور روزافزون بھ وسیلھ باسوادان رد شده بود، ھنوز عمومیت داشت
دستگاه تفتیش افكار در اسپانیا از آن انتقاد  ١۵٨٢در سال ; تعلیم آن در دانشگاه بولونیا متوقف شد ١۵٧٢

اما در دانشگاه ساالمانكا تعلیم ; ز آن بر حذر داشتپاپ سیكستوس پنجم كاتولیكھا را ا ١۵٨۶در سال ; كرد
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اكثریت عظیم مردم، و گروه زیادي در طبقات باال، از تنظیم كنندگان . ادامھ یافت ١٧٧٠آن احیانا تا سال 
زایجھ ھر كودكي كھ داراي . زایجھ میخواستند كھ آینده آنان را با مشاھده وضع ستارگان پیشگویي كنند

نزدیك اطاق آن دتریش در موقع تولد لویي چھاردھم یك نفر عالم . د تولد او معین میشداھمیتي بود بھ مجر
ھنگامي كھ گوستاووس آدولفوس بھ دنیا آمد، پدرش شارل نھم از تیكوبراھھ . احكام نجوم مخفي شده بود

سلطنت خواست كھ زایجھ او را تنظیم كند، و این منجم در كمال احتیاط پیش بیني كرد كھ آن كودك بھ 
از : ((كپلر نسبت بھ علم احكام نجوم بدگمان بود، اما براي آنكھ ناني براي خود تھیھ كند، گفت. خواھد رسید

آنجا كھ طبیعت بھ ھر جانوري وسیلھاي براي بھ دست آوردن روزي داده است، بھ منجم ھم علم احكام 
مبلغي صرف  ١۶٠٩نشتاین در سال وال.)) نجوم را ارزاني داشتھ است تا او را قادر بھ كسب معاش كند

و شاید غرض او از این كار تشویق سپاھیانش ; زایجھاي مساعد كرد، و ھمیشھ نیز منجمي با خود میبرد
جان دي در علم احكام نجوم . كاترین دو مدیسي و درباریانش پیوستھ با منجمان مشورت میكردند. بود

ب اقتضا میكند یكي از شاگردانش زن خود را با شھرت داشت، و قضا را روزي دریافت كھ موقعیت كواك
  . زن او عوض كند

این دوره اوج اعدامات قضایي : اعتقاد بھ جادوگري بتدریج كمتر میشد، اما یك استثناي خونین وجود داشت
زجردھنده و زجربیننده ھر دو معتقد بودند بھ اینكھ میتوانند با افسون، جادو، و . بھ سبب جادوگري بود

مردم از خود میپرسیدند اگر شفاعت شخص مقدسي . ي مشابھ از كمكي فوق طبیعي بھرھمند شوندنیرنگھا
 ١۵٨۵با دعا امكان پذیر است، چرا با عطف توجھ بھ شیطان از او استمداد نكنند در كتابي كھ در سال 
: ده بودتحت عنوان عقاید مسیحیان درباره جادو در ھایدلبرگ انتشار یافت، بھ طوري بدیھي نوشتھ ش

.)) سراسر جھان، چھ داخل چھ خارج از آن، آب و ھوا، ھمھ پر از شیطان و ارواح خبیث و نامرئي است((
اھالي شھر (( ١۵٩٣در سال . ھمگي را عقیده بر آن بود كھ شیطان میتواند بھ بدن افراد بشر حلول كند

ھ بدن بیش از شصت نفر حلول كوچك فریدبرگ را وحشتي ناگھاني فراگرفت، زیرا گفتھ میشد كھ شیطان ب
ضمن وعظ گرفتار شیطان شده ... حتي خود كشیش . ... كرده و آنان را بھ طرزي مخوف زجر داده است

ذكر شده است كھ عیسي چگونھ ) ٨.٢٨٣۴انجیل متي (ھاي سرزمین جدریان  در ماجراي دیوانھ.)) است
ت كھ وي بھ پیروان خود قدرت داده است كھ مگر نھ این اس; دیوھا را از بدن دیوانگان بیرون رانده است

مردم از كشیشان میخواستند كھ انواع افسونھا را، مثال ) ١۵.١٧انجیل مرقس، (دیوھا را بھ نام او برانند 
براي طرد آفتھا از دشت، آرام كردن طوفان، بیرون راندن ارواح خبیث از ساختمانھا، و تطھیر كلیساھاي 

. پاپ پاولوس پنجم كتابچھاي براي استفاده كشیشان در آن موارد انتشار داد ١۶٠۵در سال . مقدس، بخوانند
نویسندگان پروتستان افسون خواندن كشیشان را نوعي جادوگري میدانستند، ولي كلیساي انگلستان افسون 

در اینجا، مانند تشریفات بسیار دیگر، تاثیر رواني . خواندن را جزو تشریفات شفا دھنده محسوب میداشت
  . آن عمل خوب بود

)) جادوگران((ھمان طور كھ مردم در طلب ورد و افسون پیشقدم میشدند، بھ ھمان نسبت خواھان تعقیب 
  . بودند

رابطھ یافتن با : ((چنین نوشتھ شده بود ١۵۶٣در رسالھاي مورخ . بیم از قدرت جادوگران ھمگاني بود
ر او با افسون، متحد شدن با او، و اجراي صدھا شیطان، دسترسي بھ او بھ وسیلھ انگشتري یا بلور، احضا

جادوگري بھ كمك او امروزه در میان وضیع و شریف، و عالم و جاھل، بیش از ھمھ وقت شیوع یافتھ 
 ١۵۶٨در سال . ، مربوط بھ نحوه دسترسي بھ دیوھاي مفید، عمومیت داشتند))كتابھاي جن یابي.)) ((است

در بعضي موارد، . آن را در دو نمایشگاه صنعتي فروختمردي ھزار و دویست و بیست نسخھ از 
مردم را از بیھودگي ((كارمندان دستگاه تفتیش افكار رم بھ كشیشان كلیساھاي بخش توصیھ میكردند كھ 

گذشتھ از این، تذكر میدادند كھ اگر ; باز دارند)) سبت جادوگران((و از اعتقاد بھ )) جادوگري آگاه كنند
  . ط بھ جادوگري را باور كند، باید از كار بر كنار شودكشیشي اتھامات مربو

اشخاصي را كھ در نتیجھ جادوگري خود باعث مرگ افراد میشدند ) ١۶٢٣(پاپ گرگورپوس پانزدھم 
بھ سبب ((از كارمندان كاتولیك دستگاه تفتیش افكار ) ١۶٣٧(اما اوربانوس ھشتم . محكوم بھ اعداد میكرد
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جادوگران، گرفتن اعترافات بیھوده، و تسلیم آنان بھ دست محاكم غیر مذھبي تعقیب مستبدانھ و ظالمانھ 
كھ اگر كسي محكوم بھ ) ١۵۶٨(امپراطور ماكسیمیلیان دوم فرمان داد . انتقاد كرد)) بدون دلیل موجھ

شدیدترین مجازات، پس از سھ ; جادوگري شود، باید بنابر اعترافات خود در مال عام بھ جادوگري بپردازد
  . اما عوام وحشتزده خواھان سختگیري در بازجویي و شتاب در اعداد بودند. ر محكومیت، تبعید بودبا

مراجع كشوري یا كلیسایي كھ خود از جادوگري بیم داشتند، یا میخواستند از وحشت و نگراني ناشي از آن 
بكاھند، متھمان را بھ انجام دادن آزمایشھاي بسیار دشوار وا میداشتند و غالبا، براي گرفتن اعتراف، بھ 

شت كھ بھ جوامع مجاور قرض در نوردلینگن، انجمن شھر یك دستھ آالت شكنجھ دا. شكنجھ متوسل میشدند
غالبا اراده فرموده است كھ حقیقت را،  اشكلك،خداوند با این وسایل، مخصوصا بھ وسیلھ : ((میداد و میگفت

شكنجھ با جلوگیري از خواب از .)) زداگر نھ در مرحلھ اول، در ھر صورت در مرحلھ آخر، آشكار سا
معموال اعترافات مورد نظر بھ وسیلھ شكنجھ گرفتھ میشد، و قضات فقط . روشھاي معتدل بھ شمار میرفت

  . گاھي بھ بیاساسي این گونھ اعترافات توجھ میكردند

جاه و سھ نفر را بھ در ایالت لوگرونیو دستگاه تفتیش افكار پن. در اسپانیا زجر و تعقیب از ھمھ جا كمتر بود
در غیر این مورد، اتھامات معموال واھي یا ناشي از ; )١۶١٠(جرم جادوگري محكوم بھ اعدام كرد 

رھبر دستگاه مذكور بھ  ١۶١۴در سال . انتقامگیري بھ شمار میآمدند، و اعدام بھ علت جادوگري نادر بود
وھمات عصبي بدانند و در مجازاتھا كارمندان خود دستور داد كھ اعترافات مربوط بھ جادوگري را ت

  . سختگیري نكنند

صدھا نفر خود را تحت اختیار . بیم از جادوگري جنوب خاوري فرانسھ را فراگرفت ١۶٠٩در سال 
ھیئتي از . بعضي میپنداشتند كھ بھ صورت سگ درآمدھاند، و از این رو پارس میكردند; شیطان میدانستند

مظنونان شدند، براي كشف محلھایي كھ شیطان از آنجا وارد بدن میشد پارلمان بوردو، كھ مامور محاكمھ 
روشي ابداع كردند، بدین معني كھ چشمان متھم را میبستند و سوزن بھ بدنش فرو میكردند، اگر در نقطھاي 

مظنونان، بھ امید بخشیده شدن، بھ یكدیگر . احساس درد نمیكرد، آن محل را جاي ورود شیطان میدانستند
تماشاگران . ھشت نفر محكوم شدند، پنج نفر فرار كردند، سھ نفر دیگر در آتش افكنده شدند. یزدندتھمت م

در . بعدھا سوگند خوردند كھ عدھاي شیطان را بھ صورت قورباغھ دیدند كھ از سر قربانیان بیرون میجھید
اكتبر (روز لورن ھشتصد نفر ظرف شانزده سال، و در ستراسبورگ صد و سي و چھار نفر در چھار 

در شھر لوسرن كاتولیك، شصت و دو نفر بین سالھاي . بھ جرم جادوگري در آتش افكنده شدند) ١۵٨٢
در شھر برن كاتولیك، سیصد نفر در دھھ آخر قرن شانزدھم، و دویست و ; اعدام شدند ١۵٧٢و  ١۵۶٢

  . چھل نفر در دھھ اول قرن ھفدھم از بین رفتند

بھ طرزي باورنكردني . تانھا در سوزاندن جادوگران با یكدیگر رقابت میكردنددر آلمان، كاتولیكھا و پروتس
، بھ بھانھ آنكھ ١۵٩٠از منبعي موثق نقل شده است كھ اسقف تریر صدوبیست نفر را در پنالتس در سال 

یك آفت گلھ در ناحیھ شونگاو بھ جادوگران نسبت داده . باعث افزایش روزھاي سرد شدھاند، در آتش افكند
در اقدامات خود جدیت و خشونت بیشتري : ((شوراي دولتي باویر در مونیخ بھ بازرسان چنین نوشت; دش

در نتیجھ شصت و سھ نفر از جادوگران را سوزاندند و خویشان قربانیان را مجبور كردند كھ ; ))نشان دھید
وگري ظرف دو سال در ھاینبورگ، در اتریش، ھشتاد نفر را بھ جرم جاد. مخارج دادرسي را بپردازند

اسقف وورتسبورگ نھصد جادوگر ) ١۶٢٧١۶٢٩(میگویند كھ بین سالھاي ). ١۶١٨ ١۶١٧(اعدام كردند 
، ناشران پروتستان، با تصویب خود، كتاب چكش جادوگران را دوباره ١۵٨٢در سال . را در آتش انداخت

  . منتشر كردند

بھ  ١۴٨٧ومینیكیان، این كتاب را در سال یاكوب شپرنگر، مامور دستگاه تفتیش افكار و عضو فرقھ د
كھ ) ١۵٧٢(آوگوستوس، برگزیننده ساكس، فرمان داد . منظور كشف و تعقیب جادوگران منتشر كرده بود

در الینگن ھزار و پانصد جادوگر در . جادوگران را بسوزانند، ولو آنكھ آنھا بھ كسي آسیب نرسانده باشند
، در وسترشتتن سیصد نفر ظرف دو سال ١۶١٢ھفت نفر در  ، و در الوانگن صد و شصت و١۵٩٠سال 
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، و در وورتمبرگ موارد مشابھي دیده ١۵٩٠، در نوردلینگن در ١۵٨٨در اوسنابروك . طعمھ آتش شدند
  . ھاي معاصر كھ بھ عدم دقت مشھور بودند اقتباس شده است اما آمار اخیر از روزنامھ. شدند

دود صد ھزار نفر در آلمان در قرن ھفدھم بھ جرم جادوگري اعدام محققان آلماني تخمین میزنند كھ در ح
  . شدند

در جاي دیگر از اعتراضات یوھان . تنھا عده معدودي بودند كھ مردم را بھ پیروي از خرد دعوت میكردند
ویر و رجینالدسكات سخن بھ میان آوردیم، و دیدیم كھ مونتني چگونھ با طنز و شكاكیت خود بھ آن وضع 

درنظر من چقدر طبیعیتر و محتملتر است كھ : ((، حملھ برد و گفت))لنگ یا فالج((میز، ضمن مقالھ جنونآ
اینكھ [ یا... ]ببینم دو نفر دروغ میگویند، تا اینكھ مردي در دوازده ساعت از شرق بھ غرب برده شود، 

عات معتقد است كسي كھ بھ این موضو.)) یكي از ما سوار بر جاروبي از میان دودكشي بیرون برود
  . احتیاج بھ دارو دارد، نھ مرگ

ھنگامي كھ ھمھ كارھا انجام گرفتھ است، اگر مردي را زنده زنده بسوزانند، نشانھ آن است كھ بھ حدس و ((
كورنلیوس لوس، استادي كاتولیك در ماینتس، در كتاب خود تحت .)) گمانھاي خود ارزش بیشتري میدھند

، اما پیش از آنكھ آن كتاب )١۵٩٢(و تقلبي بھ عمل جادوگریابي حملھ كرد  عنوان درباره جادوگري حقیقي
فریدریش فون شپي، یسوعي متورع، پس از آنكھ . را منتشر كند، زنداني و مجبور بھ انكار عقاید خود شد

بھ عنوان كشیش نزد دویست نفر از متھمان بھ جادوگري بود، كتابي دلیرانھ تحت عنوان كوتیوكریمینالیس 
وي منكر وجود جادوگران نبود، ولي از توقیفھاي بیاساس، ). ١۶٣١(لیھ زجر و تعقیب جادوگران نوشت ع

را مجبور بھ اعتراف )) علما و اسقفھاي كلیسا((ھاي بیرحمانھاي كھ  نامنصفانھ بودن محاكمات، و شكنجھ
  . بھ ھمھ چیز میكرد تاسف میخورد

عالمان پروتستان مانند توماس . در برابر ھر مخالفي مانند او، ده دوازده نفر مدافع بیدادگر یافت میشدند
در این مطلب  ١۵٨٩، و عالمان كاتولیك مانند اسقف پطربینسفلد در سال ١۵٧٢اراستوس در سال 

قف مذكور موافق اس. ھمداستان بودند كھ جادوگري وجود دارد و جادوگران باید در آتش افكنده شوند
ژان بودن، . شكنجھ بود، ولي توصیھ میكرد كھ جادوگران پشیمان شده را باید قبل از سوزاندن خفھ كنند

سال بعد، یوھان ). ١۵٨٠(وكیل و فیلسوف كاتولیك، از كشتن جادوگران در كتاب جنون جن دفاع كرد 
ر كرد و با ژان بودن در این عقیده فیشارت، شاعر پروتستان، این كتاب را با شوق و ذوق ترجمھ و تفسی

  . موافق شد كھ باید سختگیري بیرحمانھاي صورت گیرد

، ھنگامي كھ جنگ سي سالھ علنا جنبھ سیاسي بھ ١۶٣٢پس از . با وجود این، جنون جادوگركشي كمتر شد
صنعت چاپ رونق گرفت، كتاب زیاد شد، و . خود گرفت، مذھب دیگر در دل پرخشم مردم جایي نداشت

ھر سال، زحمتكشان شكیبا . ھاي جدیدي بھ وجود آمدند دانشگاه. مدرسھ اھمیت دیرین خود را بازیافت
بتدریج حیطھ . سنگي بھ ھرم روز افزون علم افزودند، و درصدھا شھر، افراد فرضیھ را با تجربھ آزمودند

این خود تاریخ مالل . عقاید فوق طبیعي محدودتر شد، و دامنھ مطالب طبیعي و غیر مذھبي گسترش یافت
  . آور و غیر شخصي و جزئي و در عین حال بزرگترین درام دوران جدید است

II - انتقال علم  

ھا بودند، كھ كتاب منتشر میكردند و وسایلي فراھم میساختند كھ علم از  نخستین قھرمانان مدیران چاپخانھ
بع و نشر استین در ژنو بھ وسیلھ بنگاه ط. شخصي بھ شخص دیگر و از نسلي بھ نسل دیگر انتقال یابد

مشابھ )) سلسلھ((در لیدن . ھانري استین دوم، و در پاریس بھ وسیلھ روبر استین سوم بھ كار خود ادامھ داد
ھاي اوكار را دنبال  ھا، و نبیره پنج پسر، نوه. بھ وسیلھ لویي الزویر تشكیل شد ١۵٨٠دیگري در حدود 
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در زوریخ، كریستوفر فروشاور، در نتیجھ طبع دقیق . اپي دادندكردند و نام خود را بھ نوعي حروف چ
  . ، جایي در تاریخ چاپ و استادي براي خود باز كرد))كتاب مقدس((

از كتابخانھ بودلیان در آكسفرد، كتابخانھ . ھاي قدیم بودند ھا محلھاي جدیدي براي گنجینھ كتابخانھ
كاترین دو مدیسي . نامي بھ میان آوردھایم) ١۶٠۶( اسكوریال، و كتابخانھ زیباي آمبروزیان در میالن

در . نامیده میشود افزود) در پاریس(ھاي خطي و كتابھاي بسیاري بھ آنچھ كھ امروزه كتابخانھ ملي  نسخھ
عالیترین، مجللترین، و زیباترین كتابخانھ ) ((١۵٨٨(نظر اول، كتابخانھ جدید سیكستوس پنجم در واتیكان 

  . بود)) جھان

ھاي تك صفحھاي گاه گاه در آلمان انتشار  روزنامھ ١۵٠٧حتي در سال . ھا بتدریج جوانھ میزدند مھروزنا
، ھشتصد و ھفتاد و ھفت نوع از این گونھ انتشارات، كھ ھمگي نامنظم بودند، وجود ١۵٩٩تا سال . مییافتند
زا رالسیون اودر آوی((قدیمیترین نشریھ منظمي كھ میشناسیم عبارت است از مجلھ ھفتگي . داشتند

بھ وجود آمد، و حاوي گزارشھاي نمایندگاني بود كھ در سراسر  ١۶٠٩كھ در آوگسبورگ در )) تسایتونگ
فرانكفورت اوبرپست ((مجلھ . اروپا از طرف بازرگانان و متخصصان امور مالي معین شده بودند

 ١۶١٠ي در وین در سالھاي مجالت منظم مشابھ. ھمچنان انتشار مییافت ١٨۶۶تا  ١۶١۶از )) آتسایتونگ
پس از مدتي، فیشارت شروع بھ انتقاد از مردمي كرد كھ بھ مطالب روزنامھ اعتقاد . منتشر شدند ١۶١١و 

انتقال ناقص و مغرضانھ اخبار، و انتشار پرمنفعت . داشتند و آن را با حرص و ولع و زودباوري میخواندند
قالنھ یا دستھ جمعي در سیاست بازداشت و دموكراسي مطالب بیمعني، مردم را بھ طور كلي از شركت عا

  . را غیر ممكن ساخت

ممیزي انتشارات در جھان مسیحي، خواه كاتولیك و پروتستان، خواه امور كلیسایي و غیرمذھبي، معمول و 
كلیسا ھیئتي را مامور كرد كھ مومنان را از مطالعھ كتابھاي مخالف آیین كاتولیك  ١۵٧١در سال . رایج بود

پروتستانھا بھ شدت كاتولیكھا مطبوعات را ممیزي نمیكردند، ولي بھ ھمان اندازه مراقب . بر حذر دارد
ھا در  تعداد فرقھ. این وضع در انگلستان، اسكاتلند، اسكاندیناوي، ھلند، آلمان، و سوییس وجود داشت. بودند

ات جلوگیري كنند، بدین ترتیب كشورھاي مختلف باعث شد كھ بدعتگذاران تا اندازھاي از ممیزي انتشار
قسمتي از . ھایي از آنھا را مخفیانھ وارد میكردند كھ كتابھاي خود را در خارج بھ چاپ میرساندند و نسخھ

  . طنز و ظرافت ادبیات جدید مرھون آن ممیزي است

ھ منزلھ ، كھ بھ زبانھاي مختلف ترجمھ شده ولي ھمیشھ كالم خدواند بھ شمار آمده بود، ب))كتاب مقدس((
محبوبترین كتابھا و با نفوذترین اثرھا از لحاظ اصول، زبان، و حتي رفتار محسوب میشد، زیرا در توجیھ 

بھ ھمان . نقل میكردند)) كتاب مقدس((بیرحمانھترین اقدامات آن عصر، یعني جنگھا و زجر و تعقیبھا، از 
كالسیك جاي خود را بھ پرستش  نسبت كھ رنسانس اومانیست از اصالح دیني عقب ماند، پرستش آثار

  . داد)) كتاب مقدس((

عوام نوشتھ كوینھ بھ زبان یوناني كالسیك نیست، بلكھ بھ زبان )) انجیل((ھنگامي كھ دانشمندان دریافتند كھ 
عالمان دین گفتند كھ روحالقدس از لھجھ معمولي براي فھم عوام استفاده  اما. شده است، آشوبي بھ پا شد

  . كرده است

دردسر دیگر این بود كھ لویي كاپل پروتستان، استاد زبان عبري و علوم االھي در سومور، بھ این نتیجھ 
ت، ، كھ مورد قبول كلیساس))عھد قدیم((ھاي حرف مصوت در متن عبري  رسیده بود كھ حركات و نقطھ

م یا پس از آن افزوده  عبارت از ملحقاتي است كھ بھ وسیلھ كلیمیان ماسورایي ناحیھ طبریھ در قرن پنجم ق
شده است، و اینكھ حروف مربع در متن مورد قبول عبارت از حروف آرامي است كھ بھ جاي حرف 

كاپل تقاضا كرد  یوھان بوكستورف كھین، كھ بزرگترین عبریشناس زمان خود بود، از. عبري گذاشتھاند
لفظاالھام شده است، )) كتاب مقدس((كھ این نظریات را از مردم پنھان دارد، زیرا آنان معتقد بودند بھ اینكھ 

با وجود این، كاپل نظریات خود را انتشار داد . ھاي او بھ این اعتقاد آسیب میرساند و حال آنكھ گفتھ
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ھا از  او را رد كند، و دلیل آورد كھ حركات و نقطھ ھاي یوھان بوكستورف كھین كوشید كھ گفتھ). ١۶٢۴(
كلیسا عاقبت آن نظریات را پذیرفت و ; این مباحثھ در سراسر قرن ادامھ داشت. طرف خداوند الھام شدھاند

بعضي از . ، بھ منزلھ بیان یك قوم، اثري عالي است))كتاب مقدس((قدم كوتاھي در این راه برداشتھ شد كھ 
ویسان در این دوره میزیستند، یوستوس لیپسیون،كھ بین انتخاب لوون و لیدن، و آیین مشھورترین تاریخن

پروتستان و كاتولیك، مردد بود، در نتیجھ تصحیح آثار تاسیت، پالوتوس، وسنكا در اروپا شھرت یافت، و 
وي بر زوال . ھمھ دستور زبانھا را كھ سابقا نوشتھ بود تحتالشعاع خود قرار داد )١۶٣۵(با نوشتن كتابي 

خورشید امپراطوري تازھاي در غرب ((قریبالوقوع تمدن اروپایي افسوس میخورد، و خود را در پرتو 
، از ))شاید متبحرترین استاد معلومات عمومي در جھان((ژوزف ژوست سكالیژر، . گرم میكرد[)) امریكا]
وي در آژن، در جنوب فرانسھ، منشي . در خود ژول سزار سكالیژر تخت و تاج استادي را بھ ارث بردپ

ظرف سھ ھفتھ موفق بھ خواندن آثار ھومر شد و . پدر خود بود و دقیقھاي از كسب معلومات غافل نمیماند
ن عبري، عربي، و ھمچنی. ھاي شاعران، تاریخنویسان، و سخنرانان معروف یوناني را مطالعھ كرد نوشتھ

كھ شامل فیزیك و شیمي و زمین )) (فلسفھ((ھشت زبان دیگر را آموخت و بھ فراگرفتن ریاضیات، نجوم و 
كارآموزي قضایي . پرداخت و مدت سھ سال بھ تحصیل حقوق سرگرم شد) شناسي و زیست شناسي بود

ولوس، تیبولوس، پروپرتیوس، و ممكن است حس انتقاد او را تیزتر كرده باشد، زیرا ھنگامي كھ آثار كات
براي فھم تاریخ، اھمیت . گمانھاي بیاساس انجام میگرفت، بھ صورت آیین دادرسي و تفسیر قانون درآورد

براي )) درباره تصحیح تاریخھا((وي در بزرگترین اثر خود تحت عنوان . عاقالنھاي بھ سالمھ میداد
ان یوناني و رومي نوشتھ شده بودند با آنچھ كھ در تاریخ، ھایي را كھ بھ وسیلھ تاریخنویس نخستین بار سالمھ

در كتاب ). ١۵٨٣(سالنامھ، ادبیات، و نجوم یونان، بابل، یھود، ایران، و مكزیك ذكر شده بود تطبیق كرد 
و نخستین اثر را ; را در ادبیات كالسیك جمع كرد و آنھا را منظم ساخت ھر فقره زماني )١۶٠۶(دیگري 

ھمین دانشمند بود كھ گفت عیسي چھار سال پیش از آنچھ . در مورد یافتن سالمھ تاریخ قدیم بھ وجود آورد
از لیدن حركت كرد، دانشگاه این  ١۵٩٠ھنگامي كھ یوستوس لیپسیوس در سال . شھرت داشت متولد شد

و از آن ; وي پس از سھ سال تردید، این منصب را پذیرفت. استادي كالسیك را بھ سكالیژر داد شھر كرسي
  . ، لیدن مركز تجمع دانشمندان بود١۶٠٩بھ بعد، تا زمان مرگ او در 

سكالیژر مانند پدر خود از انتساب فرضي خانواده خویش بھ شاھزادگان دالسكاالي ورونا بھ خود میبالید و 
عالمترین ((ھمكار خود بسختي انتقاد میكرد، اما در لحظھاي غفلت ایزاك كازوبون را  از دانشمندان

  . دانست)) مردان

و گریختھ بودند، از آنجا كھ پدر و مادر ھوگنو او از فرانسھ بھ ژن. بھرھمند شد بدبختيكازوبون از منافع 
ھنگامي كھ سھ سالھ بود، پدر و مادرش بھ فرانسھ بازگشتند، و مدت شانزده سال . در این شھر تولد یافت

پدرش مدتھا در لشكرھاي ھوگنوھا مشغول خدمت . در وحشت ناشي از زجر و تعقیب دشمنان زندگي كرد
ر دشتھا میزیست، و او نخستین درسھاي ھاي مسلح كاتولیك، د خانوادھاش بیشتر اوقات، از ترس دستھ; بود

در نوزده سالگي وارد فرھنگستان ژنو شد، در . ھاي دوفینھ فرا گرفت یوناني خود را در غاري در كوه
بیست و دو سالگي بھ استادي زبان یوناني رسید و آن مقام را پانزده سال، ضمن فقر و محاصره، بھ عھده 

زندگي كند، اما براي خرید كتاب از غذا چشم میپوشید و تنھایي وي بسختي میتوانست با حقوق خود . داشت
كتابھایي كھ از آثار . ھاي محبت آمیزي كھ از سكالیژر بزرگ دریافت میداشت جبران میكرد خود را با نامھ

ارسطو، پلیني كھین، و تئوفراستوس انتشار داد دانشمندان را نھ تنھا با تصحیحات متون، بلكھ با توضیحات 
، ھنگامي كھ ھانري چھارم بھ ١۵٩۶در سال . نھ خود درباره عقاید و روشھاي قدیم مشعوف كردعالما

سھ سال بعد بھ پاریس دعوت شد، اما . كشمكشھاي مذھبي خاتمھ داد، كازوبون بھ مقام استادي مونپلیھ رسید
 ١٢٠٠او را با دانشگاه این شھر درھاي خود را بھ روي غیر كاتولیكھا بستھ بود، و ھانري مجبور شد 

سولي، كھ وزیري مقتدر بود، . لیور در سال، كھ حقوق مناسبي بود، بھ ریاست كتابخانھ سلطنتي بگمارد
حقوق شما دو برابر ; آقا، شما براي پادشاه بھ قیمت گزافي تمام میشوید: ((روزي بھ این دانشمند چنین گفت

پس از مرگ ھانري كبیر، ایساك بھ .)) میكنیدحقوق دو سروان الیق است، و خدمتي ھم بھ مملكت خودتان ن
جیمز اول، مقدم او را بھ عنوان استاد ھمكار خود گرامي داشت . فكر افتاد كھ دعوتي از انگلستان را بپذیرد

اما نایب السلطنھ فرانسھ نگذاشت كھ كتابھایش را برایش . لیره مستمري براي او تعیین كرد ٣٠٠و ساالنھ 
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ھاي خود او را معذب كرد، و ظریفان لندن از اینكھ وي قادر بھ تكلم  ستان با نوشتھبفرستند، پادشاه انگل
، و در )١۶١۴(در انگلستان، در پنجاه و پنج سالگي ترك ھمھ چیز گفت . انگلیسي نبود او را نبخشیدند

  . كلیساي وستمینستر بھ خاك سپرده شد

شت، زیرا دانشمند كسي بود كھ با دانش و در آن زمان دانشمند بیش از شاعر یا تاریخنویس اھمیت دا
سكالیژر . شكیبایي خویش زیبایي و حكمتي را كھ در ادبیات و فلسفھ كالسیك نھفتھ بود حفظ و روشن میكرد

بسیاري از ملتھا خواھان كلود دو . پس از ورود بھ لیدن، بھ منزلھ امیر فاتحي مورد استقبال قرار گرفت
وي پس از مرگ كازوبون بھ اتفاق عموم . ھ سالماسیوس معروف شده بودسومز بودند، كھ در جھان علم ب

اھمیت او در چھ بود پس از تولد در . شناختھ شد)) معجزه دنیا((و بھ طور كلي )) عالمترین مرد موجود((
بورگوني و تحصیل در ھایدلبرگ، در این شھر بھ آیین كالون درآمد و در بیست سالگي با تصحیح آثار دو 

سال بعد . ه قرن كھ درباره مسئلھ مورد بحثي تفوق پاپھا اظھار عقیده كرده بودند شھرت بسیار یافتنویسند
روي ھم رفتھ چھل اثر كھ ھر كدام نشانھ دانشمندیش بود بھ دست . اثر فلوروس را انتشار داد)) خالصھ((

كھ شامل نھصد برگ دوستوني بود، بھ ذروه شھرت خود رسید  كتابيوي با نوشتن . او منتشر شدند
سولینوس، عالم دستور زبان، در قرن سوم، تاریخ، جغرافیا، نژاد شناسي، اقتصاد، جانوران، و ) . ١۶٢٩(

ده بود كھ توسط ناشر دیگري گیاھان ھمھ كشورھاي عمده اروپا را در كتابي دایره المعارف گونھ گرد آور
سالماسیوس در حواشي این متن یادداشتھاي فراوان و استادانھاي درباره . نامیده شد)) پولي ھیستور((

سپس، از میان دعوتھاي بسیاري كھ دریافت داشتھ بود، استادي دانشگاه لیدن . امپراطوري روم نوشتھ بود
اوضاع بھ دلخواه او بود، تا اینكھ . معروفي انتخاب شدرا پذیرفت و در آنجا بیدرنگ بھ ریاست دانشكده 

چارلز دوم، پادشاه انگلستان، كھ در آن زمان در ھلند در تبعید بھ سر میبرد، او را بر آن داشت كھ كرامول 
فقط ده ماه پس از آن اعدام )) دفاع از شاه چارلز اول((كتاب . را بھ سبب اعدام چارلز اول محكوم كند

كرامول از این اثر رنجید و بزرگترین شاعر انگلیسي را وادار كرد كھ بھ او ). ١۶۴٩نوامبر (انتشار یافت 
، و اعتبار كشتن او )١۶۵٣(سالماسیوس جوابي بھ میلتن نوشت، اما پیش از اتمام آن درگذشت . پاسخ بدھد

  . نصیب میلتن شد

وپاي باختري ھنوز بیسواد بودند، با وجود اینھمھ معلومات این چندتن، شاید ھشتاد درصد از جمعیت ار
در موراوي تولد  ١۵٩٢وي كھ در سال . كومنیوس سي سال صرف اصالح روشھاي آموزشي اروپا كرد

بھ . یافتھ بعدھا اسقف فرقھ برادران موراوي شده بود، ھمیشھ مذھب را اساس و ھدف تربیت میدانست
زندگي او، در نتیجھ اختالفات شدید مذھبي،  و با آنكھ; عقیده او، حكمتي بدون ترس از خدا وجود ندارد

قرین عذاب شده بود، ھمچنان نسبت بھ فلسفھ فرقھ برادران موراوي، كھ افرادي غیر متعصب بودند، 
تنفر از كسي بھ سبب . ما ھمگي اتباع یك جھان و ھمگي از یك خونیم: در این مورد مینویسد. وفادار ماند

ا بھ زبان دیگري سخن میگوید، یا درباره موضوعي عقیدھاي متفاوت آنكھ در كشور دیگري تولد یافتھ، ی
من از شما استدعا میكنم كھ روش خود را تغییر دھید، زیرا ھمھ ما بدون تفاوت . دارد، ناداني عظیمي است

 بیایید ھر گونھ خودخواھي كنار; بیایید تنھا یك ھدف، یعني سعادت بشر، را در نظر داشتھ باشیم. ... انسانیم
  . بگذاریم

كھ در تاریخ تربیت یكي از آثار  كتابيوي پس از آنكھ در حدود صد كتاب تربیتي نوشت، اصول آن را در 
ز جنس یا ثروت، نخست آنكھ تعلیم و تربیت باید، قطع نظر ا). ١۶٣٢(مھم محسوب میشود خالصھ كرد

باید ھر دھكدھاي مدرسھاي، ھر شھري دانشكدھاي، ھر ایالتي دانشگاھي داشتھ : براي ھمھ یكسان باشد
دولت . دسترسي بھ تحصیالت عالي باید براي ھمھ كساني كھ از خود استعداد نشان میدھند میسر باشد. باشد

دوم . كند و آن را مورد استفاده قرار دھد باید با پول خود ھر گونھ استعدادي را در افراد كشف و تربیت
ھاي زبان مادري یا خارجي  واژه; در ھر مرحلھاي عقاید با عمل توام باشند: آنكھ تربیت باید واقعبینانھ باشد

تعلیم دستور زبان ; باید بھ وسیلھ مشاھده یا لمس یا استعمال اشیایي كھ آنھا را نمایش میدھند آموختھ شوند
; سوم آنكھ تربیت باید گذشتھ از فكري و اخالقي بودن، جنبھ جسماني داشتھ باشد. گیرد باید بعدا انجام

چھارم آنكھ تربیت باید . تندرستي و نیروي كودكان را باید با ورزش و زندگي در ھواي آزاد تامین كرد
ام كرد و جوانان تربیت را نباید در زندان فكر نگاه داشت، بلكھ باید آن را با عمل و تمرین تو: عملي باشد
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پنجم آنكھ ھمزمان با رشد كودك باید مطالب عملي بیشتري بھ او . را براي پیشھ زیستن آماده ساخت
ششم آنكھ ھدف ھرگونھ . ھایي جھت تعلیمات علمي تاسیس شوند باید در ھر شھر یا ایالتي مدرسھ; آموخت

  . عادت در كشور باشدتربیت و دانش باید اصالح اخالق و ایجاد تقوا در فرد و نظم و س

. امیران آلماني كوشیدند كھ در ھر دھكدھاي دبستاني تاسیس كنند. تا اندازھاي پیشرفت صورت گرفت
، براي ھمھ پسران و دختران از شش ١۶١٩اصل تعلیمات ھمگاني، بھ وسیلھ دوك ساكس وایمار در سال 

تا سال ; خرمن یك ماه تعطیل باشد سالھ تا دوازدھسالھ، اجباري اعالم شد، و مقرر گردید كھ در فصل
ھنوز درھاي دبیرستان بر روي دختران بستھ بودند، اما . این روش در سراسر آلمان تعمیم یافتھ بود ١٧١٩

 .آمدتعداد دبیرستانھا افزایش یافتند و نوع آنھا بھتر شدند، در این دوره بیست و دو دانشگاه جدید بھ وجود 
  . گفتھ بود ١۶١٣چنان كھ كازوبون در سال 

ھاي  حقوق و موقعیت اجتماعي استادان این دانشگاه در مقایسھ با سایر دانشگاه. آكسفرد در حال ترقي بود
ود كھ آنان مجبور میشدند براي در آلمان حقوق استادان بھ اندازھاي كم ب. اروپا در نظر او خیلي زیاد آمد

ھایي كھ بھ وسیلھ استادان  درینا، دانشجویان در میخانھ). ١۶٠٠(معاش مختصري شراب و آبجو بفروشند 
ھاي اسپانیا پس از فیلیپ دوم دچار انحطاط شدند و بر اثر  دانشگاه. اداره میشدند بھ میگساري میپرداختند

تادند، اما در این ضمن چندین دانشگاه در متصرفات اسپانیا در اقدامات دستگاه تفتیش افكار از رونق اف
ھلندیھا، كھ در این عصر كارشان باال گرفتھ بود، شش دانشگاه . ١۶٣۶در لیما سال : آمریكا تاسیس شدند

، اتاژنروي ایاالت )١۵٧۴(پس از آنكھ لیدن با موفقیت در برابر اسپانیاییھا مقاومت كرد . تاسیس كردند
آنان سخن از ایجاد دانشگاھي بھ . د از اھالي آن شھر درخواست كرد كھ پاداش خود را بخواھندمتحده ھلن

در كشورھاي كاتولیك و كالوني، تعلیم و تربیت در دست . میان آوردند، و با این تقاضا موافقت شد
. ر داشتنددر انگلستان و كشورھاي لوتري در دست كشیشاني بود كھ تحت نظارت دولت قرا; روحانیان بود

ھا، جز پادوا، استادان و دانشجویان مجبور بودند كھ مذھب رسمي را بپذیرند، و  تقریبا در ھمھ دانشگاه
اختالفات مذھبي بھ جنبھ بین المللي . ھا ھم بھ وسیلھ دولت و ھم بھ وسیلھ كلیسا محدود میشد آزادي دانشگاه

ود بیرون نمیرفتند، دانشجویان انگلیسي وارد دانشجویان اسپانیایي از كشور خ; ھا خاتمھ داد دانشگاه
از ھر داوطلبي میخواست كھ سي و نھ ماده كلیساي  ١٨٧١دانشگاه پاریس نمیشدند، و آكسفرد تا سال 

ھا رخت بربست و بھ فرھنگستانھاي خصوصي و مطالعات  ابتكار از دانشگاه. رسمي را بپذیرد
  . غیردانشگاھي محدود شدند

خصوص، فرھنگستانھاي خصوصي، كھ از حیث مطالعھ و تحقیق مخصوصا در علم بدین ترتیب، در این 
فرھنگستان ((، فدریكو چسي، ماركسي دومونتبلو، ١۶٠٣در رم، در سال . آزاد بودند، بھ وجود آمدند

ھدف این فرھنگستان در اساسنامھ آن چنین . بھ آن پیوست ١۶١١را تاسیس كرد، و گالیلھ در سال )) تیزبین
فرھنگستان تیزبین مایل است فیلسوفاني را بھ عضویت بپذیرد كھ خواھان دانش واقعي : بود ذكر شده

در عین حال از تزیینات زبانشناسي و ; باشند، و خود را وقف مطالعھ طبیعت، بویژه ریاضیات، كنند
از تفریح بھ در برنامھ این فرھنگستان سخني . ... ادبیات، كھ بدن علم را مانند لعل میآراید، غافل نیست

اعضاي فرھنگستان باید از ھر گونھ مناقشھ سیاسي و ھر . ... وسیلھ گزارش یا مباحثھ بھ میان نیامده است
  . نوع مباحثھ طوالني یا دعوا بپرھیزند

مقاصد آن را ) فرھنگستان آزمایش و دلیل(منحل شد، اما آكادمیا دل چیمنتو  ١۶٣٠این فرھنگستان در سال 
چندي، انجمنھاي مشابھي در انگلستان، فرانسھ و آلمان تاسیس شدند، و ھمكاري علمي  پس از. تعقیب كرد

  . بین المللي الھامبخش و شالوده عقالني و فني جھان نو شد

III - ابزارھا و روشھاي علمي  
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چشم آدمي قادر نبود كھ اشیا را از دور یا بوضوح . نخست میبایستي ابزارھاي علمي وجود داشتھ باشند
; بدن قادر نبود كھ فشار، گرما، و وزن اشیا را با دقت الزم احساس كند. مشاھده كند یا آنھا را دقیقا ببیند

میكروسكوپ، تلسكوپ، . ریابدفكر قادر نبود كھ فضا، زمان، كمیت، كیفیت، و جرم مخصوص را دقیقا د
  . دماسنج، ھواسنج، آبسنج، ساعتھاي بھتر، و ترازوھاي دقیقتر مورد احتیاج بود

وچكتر ولي واضحتر اشیا با یك عدسي مقعر ك:)) چنین مینویسد )١۵٨٩(جامباتیستا دالپورتا در كتاب خود 
اما اگر بتوانید ھر دو . با یك عدسي محدب آنھا را بزرگتر میتوان دید، ولي واضحتر نیستند; بھ نظر میآیند

این خود اصل .)) نوع را با یكدیگر بھ كار برید، میتوانید دور و نزدیك را واضح و درشت ببینید
و تعدادي اختراع است، و بافت شناسي از  دوربین نجومي،; میكروسكوپ، دوربین صحرایي، دوربین اپرا

. میكروسكوپ معمولي، یعني یك عدسي محدب، مدتھا شناختھ شده بود. ھمین جا رونق گرفتھ است
اختراعي كھ زیست شناسي را زیر و رو كرد عبارت از میكروسكوپ مركب یعني تركیبي از چندین 

تكامل یافتھ بود اسپینوزا عمر خود را  صنعت تراش و صیقل عدسي مخصوصا در ھلند. عدسي ھمگرا بود
شخصي بھ نام زاخاریاس یانسن، كھ در میدلبورگ پیشھ  ١۵٩٠در حدود سال . بر سر این كار گذاشتھ بود

عینك سازي داشت، یك عدسي محدب الطرفین و یك عدسي مقعر الطرفین را با ھم بھ كار برد و ظاھرا 
  . ي و پزشكي جدید از ھمین اختراع ناشي شدھاندزیست شناس. نخستین میكروسكوپ مركب را ساخت

، عینك ساز دیگري بھ نام ١۶٠٨در دوم اكتبر . استعمال دیگر این اصول باعث تغییراتي در نجوم شد
نوشت و ) كھ ھنوز با اسپانیا در جنگ بود(ھانس لیپرشاي در میدلبورگ نامھاي بھ نام اتاژنرو ھلند 

را در یك ) نقش گیر(لیپرشاي یك عدسي محدب الطرفین . ح دادابزاري را براي دیدن اشیاي دور شر
قانونگزاران ارزش نظامي . را در سر نزدیكتر آن گذاشتھ بود) دیدگر(سرلوحھ و یك عدسي مقعر الطرفین 

در ھفدھم اكتبر، ھلندي دیگري بھ نام . فلورن بھ لیپرشاي انعام دادند ٩٠٠این اختراع را دریافتند و مبلغ 
  . تیوس اظھار داشت كھ مستقال ابزار مشابھي ساختھ استپاكوبوس م

، ساخت كھ تا سھ بعد ١۶٠٩گالیلھ پس از شنیدن این اخبار شخصا چند دوربین نجومي در پادوا، در سال 
كپلر اظھار داشت  ١۶١١در سال . را بزرگ نشان میداد اینھا ابزارھایي بودند كھ باعث شناخت جھان شدند

و عدسي مقعر )) دیدگر((عدسیھاي گالیلھ، یعني با گذاشتن عدسي محدب بھ جاي كھ با عوض كردن جاي 
، كریستوف شاینر، ١۶١٧ ١۶١٣و بین سالھاي ; ، نتیجھ بھتري میتوان بھ دست آورد))نقش گیر((بھ جاي 

  . كشیش یسوعي، دوربین نجومي بھتري بر طبق این طرح ساخت

ي در قرن سوم ق م، یا قبل از این تاریخ، با آنھا آشنا در این ضمن، بر اساس اصولي كھ ھرون اسكندران
وي سر باز یك لولھ شیشھاي را، كھ در سر دیگر آن یك ). ١۶٠٣حد (بود، گالیلھ دماسنجي اختراع كرد 

حباب شیشھاي خالي بود، در ظرف آبي گذاشت و آن را با دست خود گرم كرد ھنگامي كھ دست خود را 
ر لولھ یكي از شاگردان گالیھ بھ نام اوانجلیستا توریچلي سر یك لولھ در از برداشت، حباب خنك شد و آب د

جیوھاي كھ در ; شیشھاي را بست، آن را با جیوه پر كرد، و سر باز آن را در ظرفي پر از جیوه فرو برد
توریچلي . بود)) تنفر طبیعت از خال((لولھ بود بھ ظرف نریخت طبق فیزیك مدرسي، این وضع مربوط بھ 

وي اظھار داشت كھ این فشار خارجي . ن را مربوط بھ فشار ھواي اطراف بر جیوه داخل ظرف دانستآ
تجربھ صحت گفتار او را ثابت . میتواند جیوه داخل ظرف را در یك لولھ خالي كھ بدون ھوا باشد باال ببرد

از این . فشار ھوا پي برد كرد، وي نشان داد كھ بھ وسیلھ تغییرات ارتفاع جیوه در لولھ میتوان بھ تغییرات
نخستین ھواسنج را ساخت، كھ ھنوز ابزار اساسي علم آثار جوي یا كاینات جو بھ شمار  ١۶۴٣رو در سال 

  . میرود

دانشمندان، با این ابزارھاي تازه، از ریاضیات براي روشھاي بھتري از محاسبھ و اندازھگیري و عدد 
. گفتیم، لگاریتم را ساختند و اوترد خط كشي محاسبھ را ساخت نپر و بورگي، چنانكھ. نویسي استمداد كردند

طبق معمول، پیشنھادھاي آزمایشي زمینھ را . اما با در كار آمدن سیستم اعشاري قدم بزرگي برداشتھ شد
نسبت محیط ) ق'.' ه ٨٣٢، ١۴٣۶' فت(غیاث الدین جمشید كاشاني، معروف بھ سمرقندي . فراھم میكردند
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دانست، كھ عددي اعشاري است و در آن از فاصلھ بھ  ١۴١۵٩٢۶۵٣۵٨٩٨ ٧٣٢آن دایره را بھ قطر 
سیمون ستوینوس روش . فرانچسكو پلوس، اھل نیس، از ممیز استفاده كرد. جاي ممیز استفاده شده است

ثابت كند كھ ((و در آن نوشت كھ میتواند ) ١۵٨۵(جدید را در رسالھاي بسیار مھم بھ نام اعشار شرح داد 
در سیستم متریك در .)) ممكن است ھر گونھ محاسبھاي را با اعداد صحیح و بدون كسر انجام داد چگونھ
اما در دایره و ساعت، ; از عقاید او درباره طول، حجم، و پول استفاده شده است) غیر از انگلستان(اروپا 

  . ا مدد گرفتھایماست، از عقاید ریاضي بابلیھ) شصت تایي(كھ تقسیمات آنھا بر مبناي شمار ستیني 

فرانسوا ویت پاریسي، . رسالھاي كالسیك درباره قطوع مخروطي انتشار داد ١۶٣٩ژرار دزارگ در سال 
با استعمال حروف بھ جاي معلوم و مجھول، جبر را احیا كرد و پیش از دكارت جبر را در ھندسھ بھ كار 

ت را میتوان با اشكال ھندسي و دكارت در یك لحظھ الھامبخش اظھار داشت كھ اعداد و معادال. برد
بدین ترتیب، بیارزش شدن تدریجي پول را در طي زمان میتوان بھ عنوان یك نمودار (بالعكس نشان داد 
ھمچنین اظھار داشت كھ از یك معادلھ جبري، ; ، و بدین وسیلھ ھندسھ تحلیلي را بنیاد نھاد)آماري ثابت كرد

از این رو، از جبر ; گرفت كھ از لحاظ ھندسي درست باشند معرف یك شكل ھندسي، نتایجي جبري میتوان
دكارت از كشفیات خود چنان مشعوف شد كھ پنداشت اھمیت . میتوان براي حل مسائل ھندسي استفاده كرد

ھندسھ تحلیلي او، . ھندسھ او نسبت بھ ھندسھ پیشینیان مانند فصاحت سیسرون نسبت بھ الفباي كودكان است
بھ طور تقریب توسط كپلر، و )) تربیع دایره((، )١۶٢٩(توسط كاوالیري )) اپذیرھااصل قسمت ن((تقریر 

توسط روبروال، توریچلي، و خودش زمینھ را براي كشف حساب دیفرانسیل و انتگرال )) تربیع چرخزاد((
  . بھ وسیلھ نیوتن و الیبنیتز فراھم ساخت

كپلر عقیده داشت كھ فكر ھرگاه . مار میرفتدر این ھنگام، ریاضیات ھدف و ابزار الزم دانشمندان بھ ش
فلسفھ، بھ معني فلسفھ طبیعي یا ((بھ گفتھ گالیلھ، . قلمرو كمیت را ترك كند، گرفتار تاریكي و تردید میشود

  )). علم

اما آن را نمیتوان فھمید، مگر آنكھ . در این كتاب بزرگ، كھ پیوستھ در برابر ما باز است، نوشتھ شده است
  . این كتاب بھ زبان ریاضیات نوشتھ شده است. را بیاموزیم و كلمات آن را بخوانیمنخست زبان 

  . دكارت و اسپینوزا مایل بودند كھ ما بعدالطبیعھ را بھ صورت ریاضي در آورند

از قید ارسطو رھایي یافت، از ما . در این ھنگام علم خود را از جفت مادرش، یعني فلسفھ نجات داد
عت پرداخت، روشھاي متمایزي از خود بھ وجود آورد، و بھ مصرف اصالح زندگي بعدالطبیعھ بھ طبی

، ))خرد محض ((این نھضت با مركز عصر خرد پیوستگي داشت، ولي بھ . بشر در روي زمین رسید
در این . غالبا چنین استداللي با موھومات آمیختھ بود. یعني بھ خرد فارغ از تجربھ و آزمایش، متكي نبود

; د، ھمچنین سنت و منابع موثق، با مطالعھ و ضبط حقایق معمولي، تحت رسیدگي قرار میگرفتزمان، خر
میگفت، عالمان فقط آن قسمت را میپذیرفتند كھ از لحاظ كمي قابل )) منطق((و بر خالف آنچھ 

  . اندازھگیري، از لحاظ ریاضي قابل بیان، و از لحاظ آزمایش قابل اثبات باشد

IV - علم و ماده  

ریاضیات و فیزیك در قرن ھفدھم، شیمي در قرن : طي تاریخ جدید، علوم بھ طرز منطقي پیش رفتدر 
  . ھجدھم، زیست شناسي در قرن نوزدھم، و روانشناسي در قرن بیستم

ستوینوس در تدوین . در فیزیك این دوره گالیلھ مقامي ارجمند دارد، اما دانشمندان دیگري نیز شایستھ ذكرند
واھرم كوشید و مطالعات با ارزشي درباره فشار آب، مركز ثقل، متوازي االضالع نیروھا، قوانین قرقره 

، پیش از آزمایش گالیلھ در پیزا، نشان داد كھ، ١۶٩٠و سطح مورب انجام داد و در دلفت، در حدود سال 
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، در یك با سنگیني متفاوت از ارتفاعي رھا میشوند)) مشابھ((برخالف عقیده دیرین، ھنگامي كھ دوشي 
جسمي كھ از تاثیر نیروي خارجي ((دكارت اصل جبر را اعالم داشت، و آن اینكھ . زمان بھ زمین میافتند

وي بھ اتفاق گاسندي نظریھ مولكولي .)) بركنار باشد یا ساكن است، یا حركت متشابھ مستقیم الخط دارد
تكي بر اصل كیھانشناخت است، كھ حرارت را پیش بیني كرد، گذشتھ از این، رسالھ شھابھاي او اگر چھ م

از ) ١۶۴٢(توریچلي . امروزه مورد قبول نیست، در پیشرفت علم آثار جوي تاثیري بسزا داشتھ است
بھ عقیده او بادھا جریانھاي یكنواخت كنندھاي ھستند ; مطالعھ درباره فشار جوي بھ مكانیك بادھا پرداخت

گاسندي كشیش، كھ در ھمھ علمھا . بھ وجود میآیندكھ در نتیجھ اختالفات محلي در جرم مخصوص ھوا 
 ٩,۴۴٨دست داشت، آزمایشھایي براي اندازه گرفتن سرعت صوت انجام داد و در نتیجھ سرعت آن را 

یكي از دوستان او، كھ راھب بود و مارن مرسن نام داشت، این آزمایش را تكرار كرد . متر در ثانیھ دانست
مرسن در . متر نزدیكتر است ٣٣١متر در ثانیھ است، كھ بھ رقم  ۶,۴٢٠و گزارش داد كھ سرعت صوت 

  . ھمھ صداھاي فرعي را كھ از یك زه لرزنده بھ وجود میآیند اندازه گرفت ١۶٣۶سال 

تحقیق در نور شناخت بیشتر درباره مسائل مربوط بھ انعكاس و انكسار نور بود، مخصوصا بھ طرزي كھ 
، ماركو آنتونیو د دومینیس، اسقف اعظم سپاالتو، ١۵٩١د سال در حدو. در رنگین كمان دیده میشود

كھ عموما تنھا رنگین (و در آن توضیح داد كھ تشكیل رنگین كمان اولیھ ) ١۶١١(كردرسالھاي منتشر 
ناشي از دو انكسار و یك انعكاس نور در قطرات آب موجود در ابر، و رنگین كمان ) كمان مرئي است

) كماني از رنگھا، بترتیب معكوس، كھ گاھي بھ طور ضعیف در خارج از رنگین كمان دیده میشود(ثانوي 
كپلر در كتاب خود تحت عنوان دیوپتریس  ١۶١١در سال . از دو انكسار و دو انعكاس نور استناشي 

ده سال بعد، ویلبرورد سنل، اھل لیدن، قوانین . انكسار نور بھ وسیلھ عدسیھا را مورد مطالعھ قرار داد
سكوپھا و انكسار را با دقتي بھ دست داد كھ حساب دقیقتر عمل عدسیھا بر روي نور و ایجاد میكرو

ھاي تشعشع در  دكارت این قوانین را در مورد محاسبھ مكانیكي زاویھ. دوربینھاي نجومي را ممكن ساخت
  . علت ترتیب رنگھا تا زمان نیوتون مجھول ماند. رنگین كمان بھ كار برد

فامیانوس . بحث بسیار مھم گیلبرت درباره مغناطیس زمین یك سلسلھ فرضیھ و آزمایش بھ وجود آورد
سترادا، از فرقھ یسوعي، امكان تلگراف را گوشزد كرد، بدین ترتیب كھ دو نفر میتوانند از دور با یكدیگر 

طرز عمل این است كھ باید از میل طبیعي دو سوزن مغناطیسي، كھ ھمزمان با یكدیگر . مخابره كنند
  . متوجھ یك حرف الفبا میشوند، استفاده كرد

براي نخستین بار از دفع الكتریكي سخن بھ میان آورد ) ١۶٢٩(و یسوعي دیگري بھ نام نیكولو كابئ
شخص سومي از ھمان فرقھ، بھ نام آتانازیوس كرشر، در كتاب خود تحت عنوان مغناطیس ). ١۶٢٩(
، طریقھ اندازھگیري مغناطیس را شرح داد، بدین معني كھ آھنربایي را از یك كفھ ترازو آویزان )١۶۴١(

دكارت مغناطیس را ناشي از بھ ھم خوردن . ھایي آویخت ي تعادل ترازو وزنھكرد و در كفھ دیگر برا
  . ذراتي میدانست كھ بھ عقیده او از حلقھ بزرگي كھ جھان از آن بھ وجود آمده است خارج میشوند

 میرفت،كیمیاگري، مخصوصا بھ عنوان وسیلھاي كھ توسط پادشاھان براي بیارزش كردن پول بھ كار 
امپراطور رودولف دوم، امیران برگزیننده ساكس، براندنبورگ، و پاالتینا، دوك . ھنوز مورد توجھ بود

بر اثر . برونسویك، و الندگراف ھسن، ھمگي عدھاي كیمیاگر براي ساختن طال و نقره استخدام میكردند
ایشھا، بر اثر نیازمندیھاي فلزكاران و رنگرزان، و بر اثر اھمیت دادن پاراسلسوس بھ داروھاي این آزم

كتاب او تحت عنوان دفاع از . اندرئاس لیباویوس نماینده این تحول است. شیمیایي، علم شیمي تكامل یافت
) ١۵٩٧(ھ نام كیمیا كتاب دیگرش ب). ١۶٠۴(تبدیل كننده عناصر كیمیا بھ منزلھ ادامھ تجسس دیرین بود 

وي كلرور قلع را كشف كرد، نخستین كسي بود كھ . نخستین رسالھ اصولي درباره شیمي علمي بود
. سولفات آمونیوم را ساخت، و از نخستین كساني بود كھ انتقال خون را بھ منزلھ درمان مفید دانست

ستافان ھلمونت، مرد متمولي كھ یان پاتی. آزمایشگاه او در كوبورگ از عجایب این شھر بھ شمار میرفت
عمر خود را وقف علم و خدمت بھ بینوایان از لحاظ پزشكي كرد، با تشخیص گاز از ھوا و تجزیھ تركیب 

وي . ھم او بود كھ كلمھ شیمي را از كلمھ یوناني خائوس اقتباس كرد. و انواع آن، از بنیانگذاران شیمي شد
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گازھاي قابل انفجار باروت گرفتھ تا امكان اشتعال پذیري در رشتھ مخصوص خود اكتشافات بسیاري، از 
ھمچنین استعمال قلیا را براي معالجھ ترشي بیش از اندازه دستگاه گوارش . باد انساني، بھ عمل آورد

)) دارویي عالي براي استعمال داخلي و خارجي((یوھان گالوبر سولفات دوسود بلوري را . توصیھ كرد
ھم او و ھم ھلمونت براي سرگرمي خود . ھنوز بھ عنوان مسھل بھ كار میرود) )نمك گالوبر((دانست، و 

  . بھ كیمیاگري پرداختند

  . در پیش بردن محصوالت صنعتي و افزایش كشتگان جنگ سھم بسزایي داشتند)) علوم طبیعي((ھمھ این 

عات و گازھا، متخصصان فن اطالعاتي را كھ درباره حركت و فشار بھ دست آورده بودند در مورد مای
از باروت براي . ھا، و تصفیھ فلزھا بھ كار بردند ، مسیر پرتابھ)پاندول(تركیب نیروھا، قوانین آونگ 

، سیمون شتور تفنت روشي براي تھیھ زغال ١۶١٢در سال ). ١۶١٣(منفجر كردن معدنھا استفاده كردند 
این كك، كھ . عناصر فرار جدا كندكك كشف كرد، بدین ترتیب كھ زغال سنگ را حرارت داد تا آن را از 

، جاي زغال چوب را )زیرا اشیاي ناخالص زغال در آھن تاثیر دارند(در فلز كاري بھ مصرف میرسید 
  . گرفت از نابودي جنگلھا جلوگیري كرد

با . ساختن شیشھ با بھاي كمتري انجام گرفت، و از این رو جامھاي پنجره در این زمان متداول شدند
این اختراعات كمتر بھ سبب تحقیقات دانشمندان، و . ، اختراعات مكانیكي افزایش یافتندپیشرفت صنعت

از این روست كھ اول بار خبر . بیشتر مرھون صنعتگراني بودند كھ میخواستند در وقت صرفھجویي كنند
، ماشین ١۵٩٧، صحنھ گردان در ١۵٨٩، دستگاه كشبافي در ١۵٧٨ساخت دستگاه خراطي را در سال 

  . میشنویم ١۶٣۶نكوبي و قلم خودنویس را در خرم

دیدیم كھ چگونھ دومنیكو فونتانا، با . مھندسان كارھاي مھمي انجام میدادند كھ حتي امروزه در خور تمجیدند
. كالیگوال در میدان سان پیترو، غوغایي در رم برپا كرد) ستون ھرمي شكل سنگي(كار گذاشتن مسلھ 

خدمت موریس ناسویي، نوعي دریچھ براي نظارت بر سدھا، كھ محافظ ستوینوس، با عنوان مھندس در 
و با پمپھاي پیچیده آب را ; با دمھاي عظیم، معدنھا را تھویھ میكردند. جمھوري ھلند بودند، بھ وجود آورد
 .ھا و آبنماھا در شھرھایي مانند آوگسبورگ، پاریس، و لندن آب برسانند روي برجھا باال میبردند تا بھ خانھ

. بر روي چوب بست، پلھایي بر اساس این اصل ھندسي میساختند كھ مثلث، بدون تغییر طول یك ضلع
  . خراب نخواھد شد

جرونیمو كاردان، . ، یك زیر دریایي مسافت سھ كیلومتر را زیر رودخانھ تمز پیمود١۶٢۴در سال 
 ١۶١۵كوس در سال ; وردندجامباتیستا دالپورتا، و سالومون دوكوس فرضیھ ماشین بخار را بھ وجود آ

  . ماشیني را براي باال بردن آب بھ وسیلھ نیروي قابل انبساط بخار عرضھ داشت

بررسي زمین معدن شناسي . دانش زمین شناسي ھنوز بھ وجود نیامده بود، حتي سخني از آن در میان نبود
جرئت نمیكرد در مورد نام داشت، و بھ خاطر احترام بھ ماجراي آفرینش، منقول در كتاب مقدس، كسي 

برنارپالیسي بدعتگذار شناختھ شد، زیرا این نظریھ پیشینیان را كھ . آفرینش گیتي فرضیھاي بیاورد
دكارت بجرئت اظھار داشت كھ . ھا بقایاي سنگ شده موجودات مردھاند دوباره ذكر كرده بود سنگواره

ودھاند، و بتدریج كھ زمین خنك شد، ھاي مشتعلي ب سیارات، شامل زمین، روزگاري مانند خورشید توده
ھاي  جرمي از مایعات و اجسام بر روي آتش مركزي بھ وجود آمد و بخارھاي حاصل از آن باعث چشمھ

  . ھا شدند ھاي آتشفشان و زمینلرزه آب گرم كوه

ن بھ ھمان نسبت كھ مبلغان مذھبي، جھانگردان و بازرگانان براي تعمیم مذھب، افزایش دانش، و باال برد
دریانوردان اسپانیایي در دریاھاي جنوب بھ اكتشافات . مقدار فروش میكوشیدند، جغرافیا تكامل مییافت

ھا از آن رو بھ این اسم  این جزیره. گودالكانال و سایر جزایر سلیمان را كشف كردند[ جزیره]پرداختند و 
پچوپائس، یكي از مبلغان . آنجا بیابندھاي سلیمان را در  نامیده شدند كھ دریانوردان انتظار داشتند گنجینھ
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دیدن كرد و نشان داد كھ طغیانھاي ) آبي(در حبشھ اسیر شده بود، از نیل ازرق  ١۵٨٨پرتغالي كھ در سال 
ویلم . و بدین ترتیب معمایي دیرینھ را حل كرد. متناوب رود نیل مربوط بھ فصل باراني مرتفعات حبشھاند

، و آبل تاسمان زلند جدید، تاسماني )١۶٠۶(ي بود كھ بھ استرالیا رسید یانسون ظاھرا نخستین فرد اروپای
. پیشھوران ھلندي وارد سیام، برمھ، و ھندوچین شدند). ١۶۴٣(، و جزایر، فیجي را كشف كرد )١۶۴٢(

ساموئل . اما اطالعات درباره این سرزمینھا و چین بھ طور كلي بھ وسیلھ مبلغان یسوعي تھیھ شدند
بھ اكتشاف ) اسكاتلند جدید(ستور لویي چھاردھم پادشاه فرانسھ، در ساحل نووا سكوتیا شامپلن، بھ د

پرداخت، از طریق رودخانھ سن لوران تا حدود مونتر آل پیش رفت، شھر كبك را بنیان نھاد، و نقشھ 
  . دریاچھاي را كھ بھ نام او مشھور است كشید

در لوون ) گرھارد كومر(گراردوس مركاتور . نمانندنقشھ سازان میكوشیدند كھ از جھانگردان زیاد عقب 
وي . ھاي آسماني باز كرد بھ تحصیل پرداخت و در آنجا دكاني براي نقشھ سازي، ابزارھاي علمي، و كره

با . بھ جرم عقاید بدعت آمیز دستگیر شد و آزارھا دید، اما از عواقب وخیم آن نجات یافت ١۵۴۴در سال 
و در آنجا نقشھ ساز دوك دو ; ت كھ دعوت دانشگاه دوسبورگ را بپذیردوجود این صالح در آن دانس

وي ضمن ھشتاد و دو سال عمر خود بھ طرزي خستگي ناپذیر كوشید كھ نقشھ ). ١۵۵٩(یولیش كلیوز شد 
را معمول ساخت كھ )) ھاي مركاتور نقشھ(( اوكتاب مشھور . فالندر، لورن، اروپا، و زمین را بكشد

دریانوردي را تسھیل كرد، بدین معني كھ ھمھ نصف النھارھا را با یكدیگر موازي، و ھمھ مدارات را با 
شروع بھ انتشار اطلس  ١۵٨۵در سال . خطوط مستقیم، و ھر دو دستھ خط را عمود بھ یكدیگر نشان داد

، پنجاه نقشھ منطقھاي را با درستي و دقت بیسابقھاي )این كلمھ بھ وسیلھ او معمول شد(رد بزرگ خود ك
دوست او بھ نام . منتشر ساخت، و سراسر زمین را، بھ صورتي كھ در آن ھنگام شناختھ بود، شرح داد

این دو نفر جغرافیا را ). ١۵٧٠آنورس (با او بھ رقابت پرداخت  كامليآبراھام اورتلیوس با انتشار كتاب 
بھ سبب خدمات این مردان . از انقیاد ھزار سالھ بطلمیوس رھا ساختند و آن را بھ صورت جدید درآوردند

  . بود كھ ھلند تقریبا انحصار نقشھسازي را تا یك قرن حفظ كرد

V-  زندگيعلم و   

گیاه شناسي، در نتیجھ مطالعات پزشكي . ھنوز دو قرن بھ دوره عظمت زیست شناسي باقي مانده بود
مبلغان یسوعي پوست درخت . درباره گیاھان دارویي و ورود گیاھان خارجي بھ اروپا، بتدریج ترقي كرد

، سیب زمیني ١۵۶٠در حدود سال . را با خود آوردند) ساقھ برگ ریواس(، وانیل، وریوند )گنھ گنھ(پرو 
پروسپروآلپیني، استاد گیاھشناسي در . از پرو بھ اسپانیا آورده شد و از آنجا بھ سراسر اروپا راه یافت

وي از مطالعات خود درباره درخت . پادوا، پنجاه گیاه خارجي را كھ در اروپا كشت شده بودند شرح داد
این نظریھ را تئوفراستوس در قرن سوم ; مییابند خرما بھ این نتیجھ رسید كھ گیاھان نیز از راه جنسي تكثیر

درخمت خرماي ماده ماده را در ھم ریزند، یا آنكھ طبق معمول ((آلپیني عقیده داشت كھ . ق م شرح داده بود
لینایوس بعدا گیاھان را بر اساس .)) گردھاي را كھ در غالف نر یا گل نر است روي گلھاي ماده بپاشند

آندرئاچزالپینو، اھل فلورانس، براي ) ١۵٨٣(اما در این ضمن . ا رده بندي كردروش توالد و تناسل آنھ
. ھاي آنھا رده بندي كرد ھا و میوه نخستین بار ھزار و پانصد گیاه را بھ طور اصولي و بر اساس دانھ

شش ھزار گیاه را پیش از لینایوس از حیث جنس و  )١۶٢٣(گاسپاربوئن، اھل بال، در كتاب عظیم خود 
بوئن مدت چھل سال را بھ نوشتن كتاب جدول جھان گیاھي گذرانید، و یك سال پیش از . نوع رده بندي كرد
  . این كتاب مدت سھ قرن بھ منزلھ متن درسي بود. انتشار آن درگذشت

ھاي خصوصي پزشكان در این ھنگام بھ صورت باغھاي گیاھشناسي )خشك مجموعھ گیاھان(ھرباریوم 
قدیمیترین آنھا، كھ در . ھا یا دولتھا براي استفاده مردم پرداخت ھزینھ آنھا را تقبل كردند درآمدند، و دانشگاه

، و سپس در ١۵۶٠در زوریخ در سال ; تاسیس شد، تحت نظارت چزالپینو قرار داشت ١۵۴٣پیزا در 
گي دو . ، كاسل، الیدن، الیپزیگ، برسالو، بال،ھایدلبرگ، و آكسفورد، از این گونھ باغھا ساختھ شدبولونیا

. بھ وجود آورد ١۶٣۵ال بروس، پزشك لویي سیزدھم، باغ معروف گیاھان دارویي را در پاریس در سال 
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یك در دوره ، در روم قدیم و در مكز)ق م ١١٠٠حد (باغ وحشھاي بسیار براي سرگرمي مردم در چین 
و در ورساي در زمان لویي  ١۵۵۴نوع جدید آن در درسدن در سال . ساختھ شده بودند) ١۴۵٠حد (آزتك 

  . سیزدھم بھ وجود آمد

جانورشناسي كمتر از گیاھشناسي مورد توجھ بود، زیرا، جز در پزشكي خرافاتي، مصرف عالج بخشي 
  . نداشت

شار سیزده جلد بزرگ درباره تاریخ طبیعي كرد، ولي پس ، اولیس آلدروواندي شروع بھ انت١۵٩٩در سال 
ھاي او و بھ خرج  سناي بولونیا ھفت جلد باقیمانده را از روي دستنوشتھ; از چاپ شش جلد آن درگذشت

آتانازیوس كیرشر، . انتشار یافت) ١٧۴٩١٨٠۴(پس از این اثر، تنھا تاریخي طبیعي بوفون . ملي چاپ كرد
ریزي )) كرمھاي((وي در این كتاب . رایج ساخت )١۶۴۶(ي را با كتاب خود عالمھ یسوعي، بافت شناس

عقیده بھ تولید خود بھ خود موجودات . را شرح داد كھ آنھا را با میكروسكوپ خود در مواد فاسد دیده بود
ندیده یا حتي از لجن ھنوز رایج بود، و ھاروي پس از چندي آن را در كتاب خود زنده از گوشت گ

جانورشناسي از آن لحاظ ترقي نكرد كھ فقده عده معدودي از متفكران جانوران را نیاكان . رد كرد )١۶۵١(
اختالف : ((گالیلھ در نامھاي خطاب بھ مھیندوك توسكان چنین نوشت ١۶٣٢اما در سال . ستندبشر میدان

میان بشر و سایر جانوران اگرچھ بسیار زیاد است، بدرستي میتوان جدید بتدریج بھ مرحلھاي میرسید كھ 
  . دو ھزار سال پیش یونانیان بھ آن رسیده بودند

عدھاي مانند ھوخو گروتیوس ھنوز با . ه، متوقف مانده بودتشریح، پس از زحمات وسالیوس در این را
بیشمار، كھ انعكاس آنھا را در ھنر ھلندیھا )) درسھاي تشریح((كالبد شكافي جسدھا مخالفت میكردند، ولي 

در اینجا، ھمچنین در جراحي، نام . میبینیم، نشان میدھند كھ این عمل مورد قبول مردم قرار گرفتھ بود
در . آكواپندنتھ بھ چشم میخورد كھ شاگرد فالوپیوس و استاد ھاروي بود/روالمو فابریتسیو دبزرگي یعني جی

روزگار استادي او در دانشگاه پادوا، سالن تشریح بزرگي در آنجا ساختھ شد كھ تنھا ساختماني است كھ 
العاتش ھاي سیاھرگھا توسط او، و مط كشف دریچھ. ھنوز از آن عصر بھ طور كامل باقي مانده است

اطالع بر گردش مایعات . درباره تاثیر شریان بندھا، باعث شد كھ ھاروي بتواند گردش خون را نشان دھد
این دانشمند كشف كرد كھ رگھاي لنفي، كیلوس را، كھ شبیھ شیر . بدن بوسیھ گاسپارو آسلي افزایش یافت

جریان خون را ) ))كوچكخر (((در حقیقت آسلي، علي رغم نام خود . است از روده كوچك بیرون میبرند
، نیم ١۵٧١آندرئاچزالپینو این فرضیھ مھم را در سال . شش سال پیش از انتشار فرضیھ ھاروي شرح داد

ا داشت كھ قسمتي از خون از طریق او ھنوز این عقیده قدیمي ر; قرن پیش از ھاروي، تفسیر كرده بود
در . جدار قلب میگذرد، اما بھتر از ھاروي بیان كرد كھ چگونھ خون از سرخرگھا بھ سیاھرگھا راه مییابد

  . صدھا جبھھ، عالیترین لشكرھا در بزرگترین نبردھا پیش میرفتند

VI - علم و تندرستي  

یان مرگ و زندگي صورت میگیرد، نبردي كھ در آن جنگ كھ بھ خاطر فتح دانش برپا میشود، نبرد مھم م
پزشكان و . در آن مساعي فردي ھمیشھ شكست میخوردند و كوشش جمعي بھ طور معمول پیروز میشود

ناپاكي افراد، كثافت : بیمارستانھا، در مبارزه علیھ بیماري و رنج، دشمنان انساني بسیاري داشتھاند
، معالجھ ))دانشمند((از با داروھاي سحرآمیز، رازوران اجتماعي، زندانھاي زیان آور، پزشكان نیرنگب

; كنندگان فتق، آب كنندگان سنگھاي بدن، معالجھ كنندگان آب مروارید، دندانكشان، و ادرار شناسان تفنني
  . این بیماریھاي تازه با درمانھاي تازه مسابقھ میدادند

فالوپیوس غالفي كتاني . س شده بودندبرص از میان رفتھ بود و اختراعات حفاظي باعث كم شدن سیفیلی
این وسیلھ پس از چندي بھ عنوان ضد آبستني استعمال شد . براي جلوگیري از این بیماري اختراع كرده بود

اما بیماریھاي واگیردار تیفوس، تیفوئید، ماالریا، اسكوربوت . ھا بھ فروش رفت و بھ وسیلھ سلمانیھا و داللھ
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، و اسھال خوني در چندین كشور اروپایي، مخصوصا آلمان، در این دوره دیده ، انفوالنزا، آبلھ)اسقربوط(
رقمھایي كھ شاید اغراقآمیز باشند نشان میدھند كھ در شھر بال چھار ھزار نفر در نتیجھ ابتال بھ . شدند

بیست و پنج درصد از اھالي فرایبورگ ایم برایسگاو بر اثر ; ، در گذشتند١۵۶٣١۵۶۴دمل، بین سالھاي 
در روستوك نھ ھزار نفر، در فرانكفورت ان در اودر پنج ھزار نفر، ; تلف شدند ١۵۶۴طاعون در سال 

نیز در نتیجھ  ١۵۶۶، در ھانوور چھار ھزار نفر، و در برونسویك شش ھزار نفر در سال ١۵۶۵در سال 
در . میدانستند اھالي وحشتزده بعضي از بیماریھا را ناشي از مسمویتھاي عمومي. طاعون از میان رفتند

، طاعون خیاركي ١۶٠۴در سال . اعدام شدند)) سمپاشي((فرانكنشتاین، واقع در سیلزي، ھفده نفر بھ اتھام 
. بھ اندازھاي در فرانكفورت ام ماین شدید شد كھ براي دفن مردگان بھ اندازه كافي آدم بھ دست نمي آمد

آمده است كھ در یك مورد طاعون خیاركي در اینھا اغراقگوییھاي محسوسي ھستند، اما در منابع موثق 
در حدود پانصد ھزار نفر در ((، ھشتاد و شش ھزار نفر در میالن و ١۶٢٩١۶٣١ایتالیا، بین سالھاي 

  . جمھوري و نیز تلف شدند

.)) در حدود یك میلیون نفر در شمال ایتالیا بر اثر ابتال بھ طاعون درگذشتند ١۶٣٠١۶٣١بین سالھاي ... 
زایمان، در نتیجھ بیھودگي مكرر آن، بیشتر دردآور . نان بزحمت جلو كارداني مرگ را میگرفتباروري ز

  . ھا زیاد و جمعیتھا كم بودند افراد خانواده. دو پنجم ھمھ كودكان پیش از رسیدن بھ دو سالگي میمردند. شد

تعلیمات پزشكي بھ صورت جدیتري درمیآمدند اگر . بھداشت عمومي بھتر شد و بیمارستانھا افزایش یافت
ھاي پزشكي  در پادوا، بال لیدن، مونپلیھ، و پاریس دانشكده: چھ ھنوز طبابت بدون درجھ علمي معمول بود

سانكتوریوس مدت . ندوجود داشتند، و دانشجویان از ھمھ كشورھاي اروپایي بھ سوي آنھا روي میآورد
ھاي بسیار، كوشید كھ فرایندھاي فیزیولوژیكي را بھ صورت اندازه گیري كمي درآورد،  سیسال، با تجربھ

این دانشمند قسمت اعظم تحقیقات خود را . و این خود نمونھ مخصوصي از تحقیقات پزشكي صبورانھ است
ناشي از دخول و خروج مایعات و مواد در  وي تغییرات وزن خود را كھ. در برابر میز بزرگي انجام داد

بدنش بود ضبط كرد، و حتي مقدار عرق خود را بھ دست آورد، و بدین نتجیھ رسید كھ بدن آدمي روزانھ 
وي یك دماسنج پزشكي و یك . چندین پوند عرق خارج میكند، و آن را نوع بسیار الزمي از دفع دانست

  ). ١۶١٢( نبض سنج براي تشخیص بیماریھا اختراع كرد

بعضي از پزشكان مشھور توصیھ میكردند . معالجھ بھ وسیلھ وزغ بھ صورت معالجھ بھ وسیلھ زالو درآمد
كھ براي گرفتن و جذب ھواي آلوده، كھ در مناطق طاعونزده در اطراف شخص یافت میشود، باید تعدادي 

س از حجامت و استعمال زالو، پ. وزغ را خشك كنند و آنھا را در كیسھاي بدوزند و روي سینھ بیاویزند
یكي ناشي از تعلیمات دكارت بود كھ میگفت ھمھ : مقدار زیادي آب بھ بیمار میدادند و مكتب وجود داشت

دیگري مبني بر عقیده پاراسلسوس بود كھ ھلمونت آن را تكمیل كرده بود و ; مراحل بدني مكانیكي ھستند
معالجھ با آبھاي معدني معمول . وژیكي، شیمیایي استبر این اساس قرار داشت كھ ھر گونھ عمل فیزیول

، و چندین محل دیگر در ایتالیا و در كنار راین، )فرانسھ(، پلونبیر)ھلند(، سپا)انگلستان(در باث . بود
. چنانكھ دیدیم، مونتني این آبھا را آزموده بود و ضمن سفر سنگ میانداخت. بیماران آب معدني مینوشیدند

بھ ) ١۶٣٢(و گنھ گنھ ) ١۶٢۵(، ایپكا )١۶٠٣حد (، سرمھ )١۵٨٠حد (نند سنبل الطیب داروھاي تازه، ما
در لندن انتشار یافت، ھزار و نھصد و شصت  ١۶١٨در كتاب فارما كوپھاي كھ در . اروپا آورده شدند

مونتني از داروھاي مخصوصي كھ چند تن از پزشكان بھ بیماران صبور تجویز . دارو ذكر شده بود
  :نام میبرد میكردند

پاي چپ سنگ پشت، ادرار مارمولك، مدفوع فیل، جگر موش كور زیرزمیني، خون بال راست كبوتر 
و سایر چیزھاي نادان فریبي كھ ; مدفوع خشك و ساییده موش صحرایي... سفید، و براي ما كھ سنگ داریم 

  . بیشتر شبیھ جادوگري و طلسم است تا علم جدي

ران بودند، و مردم در قرن ھفدھم از پولي كھ داروفروشان مطالبھ میكردند چنین چیزھاي لذیذي بسیار گ
  . بیش از نسخھ پزشك شكایت داشتند
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)) سلمانیھاي جراح((در این زمان . دندانسازي كار سلمانیھا بود و تقریبا ھمیشھ بھ دندانكشي میانجامید
مل سزارین را احیا كرد، و گاسپارو شامل پزشكان ماھري بودند مانند آمبروازپاره، فرانسوا روسھ كھ ع
دانشمندان علم اخالق او را بھ سبب . تاگلیا كوتتسي متخصص در جراحي پالستیك گوش و دھان و بیني

از این رو مردم جسدش را از زمین وقف شدھاي بیرون كشیدند و . دخالتش در كار خداوند محكوم كردند
، نخستین كسي بود كھ ))پدر جراحي آلماني((فابري،  ویلھلم. آن را در جاي غیر مقدسي بھ خاك سپردند

توصیھ كرد عضو باالي محل زخم را قطع كنند، و جوواني كولھ اھل پادوا قدیمیترین شرح انتقال خون را 
  ). ١۶٢٨(بھ دست داد

بیماران، چنانكھ در ھر زماني مرسوم بوده است، نمیخواستند حق الزحمھ پزشكان را بپردازند، بازیگران 
اگر . ایشھاي خندھدار جامھ بلند، كفش قرمز، و ابھت آنان را در كنار بستر بیمار مسخره میكردندنم

ھاي آن زمان را قبول داشتھ باشیم، موقعیت اجتماعي پزشكان باالتر از موقعیت آموزگاران نبوده  ھجویھ
كھ پزشكان در جامعھ اما ھنگامي كھ تابلو درس تشریح اثر رامبران را مالحظھ میكنیم، میبینیم . است

دكارت، . مقامي محترم دارند و حتي میتوانند براي شركت در تصویر بزرگي پول نسبتا زیادي بپردازند
بزرگترین فیلسوف آن دوره، كھ مانند ھمھ ما در فكر آینده بھتري براي بشر بود، این را مربوط بھ اصالح 

حتي : ((وي میگوید. ساسي این انقالب میشمرداخالق بشر میدانست، و پزشكي را بھ احتمال قوي عامل ا
فكر بھ اندازھاي مربوط بھ طبیعت و وضع اندامھاي بدن است كھ اگر امكان داشتھ باشد روشھاي بیابیم كھ 

بھ عقیده من باید آن را در علم پزشكي جستجو ... بدان وسیلھ بشر بھ طور كلي عاقلتر و با كفایتتر بشود
  .))كنیم

VII -  تاكپلراز كوپرنیك  

و . نجوم را در مرحلھ آخر مورد بررسي قرار میدھیم، زیرا قھرمانان آن در پایان این دوره ظاھر میشوند
  . قسمت اساسي موضوع بحث ما را تشكیل میدھند

ھمان كلیسایي كھ گالیلھ را خاموش كرد زمینھ را براي اقدام مھمي در نجوم جدید فراھم ساخت، و آن 
ق م در تقویم بھ عمل  ۴۶گنس در اصالحي كھ بر طبق دستور قیصر در سال سوسی. اصالح تقویم بود

، ١۵٧٧بنابراین، در حدود سال . آورده بود، سال را یازده دقیقھ و چھارده ثانیھ بیشتر حساب كرده بود
تقویم یولیاني قریب دوازده روز از ھر فصلي عقبتر بود، و جشنھاي كلیسایي با فصلھایي كھ مورد نظر 

ھاي كلمنس  در دوره(چندین بار اقداماتي براي اصالح تقویم صورت گرفت . دیگر تناسب نداشتند بودند
، اما بھ سبب مخالفت مردم و عدم اطالعات نجومي الزم، اشكاالتي بھ )ششم، سیكستوس چھارم، و لئودھم

گرگوریوس سیزدھم تقویمي را كھ بھ وسیلھ لویجي جیلیو اصالح شده بود بھ  ١۵٧۶در سال . میان آمده بود
پاپ آن را بھ ھیتي از عالمان دین، حقوقدانان، و دانشمندان، شامل كریستوفركالویوس، كشیش . تقدیم كردند

. طرح نھایي ظاھرا كار او بود. یسوعي اھل باویر كھ در ریاضیات و ستاره شناسي شھرت داشت، سپرد
ولي آنھا بدان كار اعتراض كردند، . فتبراي جلب موافقت امیران و اسقفھا، مذاكرات مفصلي صورت گر

، گرگوریوس سیزدھم فرماني را ١۵٨٢در بیست و چھارم فوریھ . و كلیساھاي شرقي آن را نپذیرفتند
امضا كرد و بھ موجب آن تقویم گرگوري را در كشورھاي كاتولیك مرسوم ساخت، بھ منظور تساوي تقویم 

اكتبر را  ۴یعني روز بعد از (ده روز حذف شود  ١۵٨٢ر قدیم با واقعیتھاي نجومي، قرار شد كھ در اكتب
ھمچنین . و براي محاسبھ ربح و سایر روابط بازرگاني، ترتیبات پیچیدھاي داده شود) اكتبر تلقي كنند ١۵

قرار شد، براي جبران اشتباه در تقویم یولیاني، تنھا سنواتي داراي بیست و نھ روز در فوریھ باشند كھ بھ 
مردم در فرانكفورت آم ماین . ملتھاي پروتستان با این تغییر موافق نبودند .باشندابل تقسیم عدد چھار صد ق

ھ بھ دنیا حتي مونتني، ك. و بریستول، بھ خیال اینكھ پاپ میخواھد ده روز از آنھا بدزدد، آشوب بھ پا كردند
پنھان شدن یا كم شدن ده روز، كھ ناراحتي من شده است كھ بھ : ((عالقھ زیادي داشت، شكایت كنان میگفت

دیگر احتیاج بھ اصالح نداشت،  ٣٣٣٣اما بتدریج، تقویم جدید، كھ تا .)) سختي میتوانم بھ حال اول بازگردم
، و روسیھ در ١٧۵٣، سوئد در ١٧۵٢در  ، انگلستان١٧٠٠ایاالت آلماني در سال : مورد قبول واقع شد
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در ایتالیا امكان داشت كھ . تاخیر مشابھي در قبول اصول نجوم كوپرنیكي روي داد .پذیرفتندآن را  ١٩١٨
جوردانوبرونو از آن دفاع . ، بررسي كنند و بیاموزنداین اصول را بھ عنوان یك فرضیھ و نھ حقیقتي مسلم

میكرد، و كامپانال تعجب كنان میگفت كھ شاید ساكنان سیارات دیگر، مانند آدمیان، خود را مركز و ھدف 
بھ طور كلي، عالمان فرقھ پروتستان در انكار روش جدید با كاتولیكھا ھم چشمي . ھمھ چیزھا بدانند

عجب آنكھ بزرگترین منجم در نیم قرني كھ پس از مرگ . ز آن را نپذیرفتندبیكن و بودن نی. میكردند
  ). ١۵۴٣(كوپرنیك گذشت آن را رد كرد

در ایالت سكانیا، كھ در آن ھنگام از متصرفات دانمارك بود و اكنون در منتھي  ١۵۴۶تیكو براھھ در سال 
لتي دانمارك، و مادرش ندیمھ ملكھ پدرش از اعضاي شوراي دو. الیھ جنوبي سوئد قرار دارد، تولد یافت

یورگن، عم متمول او، كھ از نداشتن بچھ ناراحت بود، او را ربود، پدر و مادرش را با این كار موافق . بود
. تیكو در سیزده سالگي وارد دانشگاه كپنھاك شد. كرد، و ھر گونھ وسیلھ تربیت را در اختیار آن كودك نھاد

. بھ نجوم رغبت یافت كھ استادي وقوع كسوفي را در آینده پیش بیني كردبھ گفتھ گاسندي، تیكو ھنگامي 
وي كسوف را ھمچنانكھ استاد گفتھ بود مشاھده كرد و از علمي كھ قادر بھ آن گونھ پیش بیني بود بھ 

سپس نسخھاي از كتاب المجسطي اثر بطلمیوس را خریداري كرد و بھ اندازھاي در مطالب . شگفتي افتاد
كھ سایر درسھا را از یاد برد و ھرگز از نظریھ زمین مركزي، كھ در این كتاب در قرن دوم  آن فرو رفت

  . میالدي نوشتھ شده بود، دست برنداشت

در شانزده سالگي او را بھ دانشگاه الیپزیگ انتقال دادند، و او در آنجا روزھا حقوق میخواند و شبھا بھ 
او اخطار كردند كھ این روش باعث فرسودگي جسم و در این مورد بھ ; مطالعھ ستارگان میپرداخت

در . اما تیكو نپذیرفت و پولھاي زیادي خود را صرف خرید ابزارھاي نجومي كرد. اعصاب خواھد شد
تیكو، پس از تسویھ امور تجاري خود، بھ . عمش درگذشت و ثروتي بیكران بھ جاي گذاشت ١۵۶۵سال 

ولي بر اثر طاعون از این شھر . ت و علوم نجوم بپردازدویتنبرگ شتافت تا بیشتر بھ تحصیل ریاضیا
در اینجا قسمتي از بیني خود را در نتیجھ دوئل از دست داد، و ناچار بیني . گریخت و بھ روستوك رفت

براھھ اوقات آسایش خود را . تازھاي از طال و نقره ساخت و تا پایان عمر آن را بھ كار برد)) درخشان((
میگذرانید، و روزي مرگ قریب الوقوع سلیمان قانوني، سلطان عثماني، را پیش بیني بھ علم احكام نجوم 

پس از مسافرتھاي فراوان در آلمان، بھ . كرد، ولي با كمال تعجب دریافت كھ وي پیش از آن مرده است
و چون ستاره تازھاي در صورت فلكي ذات الكرسي ; دانمارك بازگشت و خود را با شیمي سرگرم كرد

مشاھدات او درباره این ستاره زودگذر، و شرحي كھ در ). ١۵٧٢(ده كرد، دوباره بھ نجوم پرداخت مشاھ
نخستین كتاب خود موسوم بھ درباب اختري جدید داد، باعث شھرت او در اروپا شد، اما بعضي از بزرگان 

ازدواج تیكو با . ددانمارك كھ نویسندگي را نوعي خودنمایي و مخالف اشرافیت میدانستند بھ وحشت افتادن
ظاھرا وي چنین احساس میكرد كھ یك كدبانوي ساده . دختري روستایي آنان را بیشتر مبھوت ساخت

  . است)) بیني طالیي((بھترین ھمسر براي یك ستاره شناس مجذوب و بھترین زن براي مردي 

جا الندگراف ویلیام در این. براھھ، كھ از نقص ابزارھاي نجومي در كپنھاگ ناراضي بود، بھ كاسل رفت
، و یوست بورگي ساعتي پاندول دار درست )١۵۶١(چھارم نخستین رصدخانھ را با سقف گردان ساختھ 

تیكو با شوق و . كرده بود كھ با دقت بي سابقھاي وقت مشاھده ستارگان و حركات آنھا را بھ دست میداد
پادشاه جزیره ون . رصدخانھاي بسازدذوق تازھاي بھ كپنھاگ بازگشت و فردریك دوم را بر آن داشت كھ 

تیكو با این وسایل و بھ ھزینھ . واقع در سوند را بھ او داد و مستمري متناسبي برایش معین كرد) ونوس(
نامید، و محلھایي براي سكونت، ) قلعھ آسمانھا(خود قصري با باغ در آنجا ساخت و آن را اورانیبورگ 

وي تلسكوپ در . و كارگاھي براي تھیھ ابزارھاي خود ساختكتابخانھ، آزمایشگاه، چندین رصدخانھ، 
با وجود این، مشاھدات او بودند كھ ; بیست و ھشت سال بھ اختراع این وسیلھ مانده بود; اختیار نداشت

  . باعث شدند كپلر بھ اكتشافات بسیار مھمي نایل آید

وردند كھ تا آن تاریخ از لحاظ تیكو و شاگردانش ضمن بیست و یك سال اقامت درون اطالعاتي بھ دست آ
وي چندین سال حركت ظاھري خورشید را ھر روز یادداشت كرده، و از . وسعت و دقت سابقھ نداشت
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نخستین منجمیني بود كھ انكسار نور و امكان اشتباه كردن رصادھا و ابزارھا را تذكر داد، از این رو ھر 
ت حركت ماه را كشف كرد و آن را بھ صورت قانون گذشتھ از این، تغییرا. رصدي را بارھا تكرار میكرد

، بھ نتیجھاي رسید كھ امروزه مورد ١۵٧٧ھمچنین، بر اثر تعقیب دقیق ستاره دنبالھداري در سال . درآورد
قبول ھمگان است، و آن اینكھ ستارگان دنبالھدار، بھ جاي آنكھ در فضاي زمین بھ وجود آیند، اجسام 

تیكو ھنگامي كھ فھرستي از ھفتصد و . سیرھاي ثابت و منظمي حركت میكنندآسماني واقعي ھستند كھ در م
ھفتاد ستاره انتشار داد و آنھا را با دقت بسیار در روي كرھاي آسماني واقع در كتابخانھ خود مشخص 

  . كرد، بھ ثبوت رساند كھ زندگانیش بھ عبث نگذشتھ است

اشخاصي كھ نیابت سلطنت را . ه سال بیش نداشتپادشاه جدید یازد. فردریك دوم درگذشت ١۵٨٨در سال 
. عھدھدار بودند، برخالف فردریك، نمیتوانستند غرور، خلق و خو، و زیادھرویھاي براھھ را تحمل كنند

تیكو از دانمارك بیرون آمد و در . متوقف شدند ١۵٩٧پس از چندي، كمكھاي مالي تقلیل یافتند و در سال 
وان مھمان امپراطور رودولف دوم، كھ از وي انتظار پیشگویي با علم قصر بناتك، نزدیك پراگ، بھ عن

سپس ابزارھا و دفترھاي خود را از ون بھ آنجا انتقال داد و بھ فكر . احكام نجوم را داشت، اقامت گزید
و بھ طور نامنظم، ولي صادقانھ، بھ استاد سختگیر ) ١۶٠٠(یوھان كپلر نزد او آمد. یافتن دستیاري افتاد

در ھمان اوقات كھ براھھ آرزو داشت اطالعات فراھم آورده خود را بھ صورت فرضیھ . خدمت كردخود 
وي یازده روز دیگر در رنج و . معقولي در مورد آسمانھا در آورد، در كنار میز دچار عارضھ مثانھ شد

كسي كھ . ستافسوس میخورد كھ كار خود را بھ پایان نرسانده ا) ١۶٠١(عذاب گذرانید و در ھنگام مرگ 
  ))آرزومند چیزي جز وقت نبود((بر سر جسدش نطقي ایراد كرد چنین اظھار داشت كھ او 

VIII - ١۶٣٠-١۵٧١: كپلر  

رفتن تیكو بھ پراگ بھ سود علم تمام شد، زیرا در آنجا بود كھ كپلر از مشاھدات او بھره برد و از آنھا 
اساس علم نجوم جدید بر . استنتاج كرد; قوانین مربوط بھ سیارات را، كھ بھ فرضیھ جاذبھ نیوتن انجامید

  . پایھ اقدامات براھھ، كپلر، نیوتن، و كوپرنیك استوار است

پدرش افسري بود كھ بارھا بھ جنگ رفتھ بود و این . ایل، نزدیك شتوتگارت، دیده بھ جھان گشودكپلر در و
وي، پس از بازگشت، میخانھاي باز كرد، و یوھان در آنجا بھ كار . عمل را بر خانھ ماندن ترجیح میداد

دوك . سیب رسانده بودولي كودك علیل بود، زیرا آبلھ دستھایش را فلج كرده و بھ قوه بینایي او آ. پرداخت
در توبینگن، . ووتمبرگ عقیده داشت كھ او كشیش خوبي خواھد شد، و وسایل تربیتش را فراھم ساخت

میخائل مستلین، كھ استاد علم نجوم بطلمیوسي بود، كپلر را در نھان بھ فرضیھ كوپرنیك معتقد ساخت، و 
  . ھر گونھ خدمت در كلیسا منصرف شد آن جوان بھ اندازھاي بھ ستارگان عالقھ پیدا كرد كھ از فكر

گولدن در  ١۵٠كپلر، پس از پایان تحصیل، در مدرسھاي در گراتس، ستیریا، آموزگار شد و، در ازاي 
گذشتھ از این، قرار شد . سال و محل اقامت مجاني، بھ تدریس التیني، معاني و بیان، و ریاضیات پرداخت

الگي با زن بیست و سھ در بیست و پنج س. گولدن نیز دریافت دارد ٢٠با انتشار ساالنھ یك تقویم نجومي 
این زن دختر خود . سالھاي ازدواج كرد كھ شوھر اول خود را بھ خاك سپرده و از دومي طالق گرفتھ بود

یك سال پس از ازدواج، او . را ضمن جھیز با خود آورد و كپلر، با گذشت روزگار، داراي شش فرزند شد
گراتس خارج شود، زیرا فردیناند، مھیندوك  را مجبور كردند كھ، بھ سبب پیروي از آیین پروتستان، از

جدید ستیریا، كاتولیك متعصبي بود كھ بھ ھمھ روحانیان و آموزگاران پروتستان دستور داد كھ از ستیریا 
و تمجید از روش كوپرنیك ) اسرار كیھان نگاري(كپلر، با انتشار میستریوم كوسمو گرافیكوم . بیرون بروند

پس . ھایي از آن را با امید فراوان نزد براھھ و گالیلھ فرستاد وي نسخھ. بودباعث رنجش نیز شده ) ١۵٩۶(
از آنكھ یك سال در فقر و نومیدي بھ سر برد، تیكو او را بھ پراگ دعوت كرد و بدین وسیلھ وي را از 

بر سر نان درآوردن و مذھب اشكاالتي بروز ; اما معاشرت با تیكو كار آساني نبود. بیچارگي نجات داد
  . فلورن ساالنھ بھ جانشیني او انتخاب شد ۵٠٠پس از مرگ تیكو، كپلر با . زنش دچار صرع شد; كرد
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كپلر، كھ قادر بھ خرید بھترین . براھھ یادداشتھاي خود را براي او بھ جا نھاده بود، نھ ابزارھایش را
و از خود چیزي بر آنھا ابزارھا نبود، خود را مجبور دید كھ مشاھدات براھھ را مورد مطالعھ قرار دھد 

. بر عكس، فكر او پر از فرضیھ بود; ))من فرضیھ بھ وجود نمیآورم((وي مانند نیوتن نمیگفت كھ . نیفزاید
استعداد مخصوص او در امتحان كردن فرضیات .)) ذخیره فراواني از توھمات دارم: ((در این باره میگفت

. ھاي رصد شده بود، آن فرضیات را عاقالنھ رد میكرد هو اگر نتایجي كھ از آنھا میگرفت مخالف پدید; بود
  . ضمن جستجو در تھیھ نقشھ مدار مریخ، ھفتاد فرضیھ را در چھار سال مورد رسیدگي قرار داد

بھ كشف اساسي و بسیار مھمي نایل آمد، و آن اینكھ مدار مریخ بھ دور خورشید بیضي ) ١۶٠۴(سرانجام 
چنین پنداشتھ ) بھ انضمام خود این دانشمند(افالطون گرفتھ تا كوپرنیك است، نھ دایره چنانكھ منجمین از 

كپلر، كھ داراي . تنھا یك مدار بیضوي با رصدھاي مكرر براھھ و دیگران سازگاري داشت; بودند
آیا میتوان گفت كھ مدارھاي كلیھ سیارات : ((اندیشھاي نیرومند بود، بیدرنگ این سوال را از خود پرسید

براي بررسي این موضوع، ھمھ رصدھاي ضبط شده را آزمایش كرد و دریافت كھ سوال )) بیضي ھستند
در رسالھاي بھ زبان التیني، كھ درباره حركات . مذكور تقریبا بھ طور كامل با آن مشاھدات ھماھنگي دارد

مدار ھر سیاره بھ گرد خورشید بیضیي است  ١: را انتشار داد)) قوانین كپلر((دو قانون از  نوشت،مریخ 
خط واصل میان خورشید و (شعاع حامل ھر سیاره  ٢. كھ خورشید در یكي از كانونھاي آن جاي دارد

ھ شعاع حامل از قانون اخیر چنین مستفاد میشود ك. ، در زمانھاي مساوي، سطوح مساوي میپیمایند)سیاره
نمیچرخد، بلكھ سیاره ھر چھ بھ خورشید نزدیكتر باشد، بنابر [ مانند عقربھ ساعت]سیاره با سرعت ثابتي 

ھر : كپلر اختالفات سرعت سیارات را چنین توجیھ كرد. فرمول الیتغیري، سریعتر حركت خواھد كرد
در این مورد، از . میگیرد سیارھاي ضمن نزدیك شدن بھ خورشید، بیشتر تحت تاثیر انرژي آن قرار

  . گیلبرت عقیدھاي مربوط بھ جذب مغناطیسي را كھ بسیار شبیھ فرضیھ جاذبھ نیوتن بود اقتباس كرد

، كپلر بھ لینتس رفت و دوباره با تدریس معاش خود را )١۶١٢(ھنگامي كھ امپراطور رودولف در گذشت 
ضمن آنكھ براي خانھ تازه . نوایي را بھ زني گرفتو از آنجا كھ زنش مرده بود، دختر یتیم و بی; تامین كرد

مقالھاي كھ . خود شراب تھیھ میكرد، شیفتھ اندازه گیري محتویات چلیك، كھ پھلوھایي منحني دارد شد
  . درباره این مسئلھ انتشار داد زمینھ را براي كشت حساب بینھایتیك فراھم ساخت

سرعت سیاره و اندازه مدار آن بود، در كتاب خود  كپلر پس از آنكھ ده سال مشغول مطالعھ نسبت میان
نسبت مربعات زمانھاي حركت انتقالي ھر : تحت عنوان ھماھنگي جھان، سومین قانون خود را انتشار داد

مثال زمان حركت . (دو سیاره بھ یكدیگر، مساوي است با نسبت مكعبات فواصل متوسط آنھا از خورشید
; است ۵٣,٣مربع آن ; بار بیشتر از حركت انتقالي زمین است ٨٨,١ت انتقالي مریخ بھ طرزي قابل اثبا

بار بیشتر از فاصلھ متوسط  ۵٢,١یعني فاصلھ متوسط مریخ از خورشید ; است ۵٢,١جذر مكعب این عدد 
كپلر از اینكھ توانستھ بود حركات سیارات را تحت نظم و قانون درآورد چنان .) زمین از خورشید است

سرعت مداري را بھ نتي در روي گام موسیقي تشبیھ كرد، و نتیجھ گرفت كھ حركات مشعوف شد كھ ھر 
كپلر . خورشید آن را درك میكند)) روح((را بھ وجود میآورند، كھ فقط )) ھماھنگي كرات((مركب 

رازوري را با علم درآمیخت و، مانند گوتھ، جوانمردانھ گفت كھ عیوب افراد ھمانا عیوب زمان است، و 
  . كھ محسناتشان متعلق بھ خود آنان استحال آن

  :این گفتھ غرور آمیز كپلر را در كتاب ھماھنگي جھان میتوانیم ببخشیم

آنچھ را كھ شانزده سال پیش بھ منزلھ نكتھاي قابل ... آنچھ در عنوان این كتاب بھ دوستانم وعده دادم 
ترین قسمت عمرم را صرف آن كردم و بھ... تجسس دانستم چیزي كھ بھ خاطر آن بھ تیكو براھھ پیوستم

ھیچ چیز . ھیجده ماه بیش نیست كھ خورشید بیحجاب بھ من جلوه كرد... ھمھ را سرانجام بھ اثبات رساندم
اگر مرا ببخشید، شادي میكنم، اگر بھ خشم آمدھاید ... از دیوانگي مقدس خود لذت میبرم; جلو مرا نمیگیرد
است، كتاب نوشتھ شده است، اگر در این زمان یا در آینده خوانده كار از كار گذشتھ . میتوانم تحمل كنم
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شاید ھم یك قرن بگذرد تا خوانندھاي پیدا شود، چنانكھ خداوند شش ھزار سال براي ; شود، مھم نمیدانم
  ! كاشفي صبر كرد

، و در خالصھاي از نجوم كوپرنیكي، كپلر نشان داد كھ چگونھ قوانینش روش كوپرنیك را تایید، ایضاح
من آن را در ضمیرم بھ عنوان واقعیتي شناختم، و زیبایي آن را با لذتي باور : ((وي میگوید. اصالح میكنند

این رسالھ جزو كتابھاي ممنوع اعالم شد، زیرا در آن نوشتھ شده بود كھ .)) نكردني و فریبنده مشاھده میكنم
تا مدتي از سعادت و . سا بود، نگران نشدكپلر، كھ پروتستاني پار. فرضیھ كوپرنیك بھ ثبوت رسیده است

  . شھرت برخوردار بود

جیمز اول از انگلستان دوردست وي را . معموال پرداخت میشد)) منجم امپراطوري((حقوق او بھ عنوان 
ولي كپلر نپذیرفت و گفت مایل نیست در ; دعوت كرد كھ دربار انگلستان را بھ قدوم خود مزین كند

  . جزیرھاي زنداني شود

مادرش را بھ جادوگري متھم كردند، و گواھان گفتند . كپلر، مانند اكثر مردم، بھ سحر و جادو عقیده داشت
یكي از آنھا سوگند خورد كھ دختر ھشت سالھاش . كھ گلھ یا خود آنھا بھ سبب تماس خانم كپلر بیمار شدھاند

، اگر دخترش را معالجھ نكند، ))ادوگرج((بر اثر جادوگري خانم كپلر بیمار شده است، و تھدید كرد كھ این 
مادر كپلر ھمھ این اتھامات را رد كرد، اما او را گرفتند، بھ زندان فرستادند، و . بیدرنگ كشتھ خواھد شد
دادستان پیشنھاد كرد . كپلر در ھر مرحلھاي از این جریانات بھ خاطر او جنگید. در غل و زنجیر گذاشتند

از این لحاظ او را بھ اطاق شكنجھ بردند و ابزارھا را بھ او نشان . بگیرندكھ با شكنجھ از آن زن اعتراف 
سرانجام از زندان بیرون آمد، ; پس از سیزده ماه حبس. دادند، ولي او ھمچنان خود را بیگناه معرفي میكرد

  ). ١۶٢٢(اما ظرف مدت كوتاھي درگذشت

ش مییافت، سالھاي آخر عمر كپلر را تیره این واقعھ غمانگیز، و تاثیر جنگي كھ دامنھ آن پیوستھ گستر
، لینتس بھ تصرف قواي امپراطوري درآمد، و مردم آن نزدیك بود از گرسنگي تلف ١۶٢٠در سال . كردند
در طي آنھمھ ھرج و مرج، وي ھمچنان مشاھدات براھھ، دیگران، و خود را بھ صورت قانون . شوند

این . ھاي ھزار و پنج ستاره را در آن جا داد ت و نقشھدرآورد و زیجھاي رودولفي را تنظیم كرد و فھرس
حقوقي كھ از . بھ اولم رفت ١۶٢۶كپلر در سال . زیجھا مدت یك قرن از مراجع مھم بھ شمار میرفتند

از این . امپراطور میگرفت بھ تعویق افتاده بود، و او براي معاش خانواده خود سخت بھ پول احتیاج داشت
والنشتاین این تقاضا را پذیرفت و او چند سال . ھ او را بھ عنوان منجم استخدام كندرو والنشتاین، خواست ك

در . این سردار حركت كرد، او را از اوضاع كواكب آگاه ساخت، و تقویمھاي نجومي انتشار داد! در دنبال
 این كوشش آخرین. بھ رگنسبورگ رفت تا از دیت مواجب عقب مانده خود را مطالبھ كند ١۶٣٠سال 

 ١۵(بھ تب مبتال شد و پس از چند روز، در پنجاه و نھ سالگي، درگذشت ; نیروھاي جسمي او را تحلیل برد
  ). ١۶٣٠نوامبر 

  . ھرگونھ اثر گور او در نتیجھ جنگ از میان رفت

وي با تعیین مدارھاي بیضوي بھ جاي . وظیفھ او، در تاریخ نجوم، میانجیگري میان كوپرنیك و نیوتون بود
، و با قرار دادن خورشید در یك كانون بیضي، و نھ اپیسیكلھاي مدور، با فلكھاي خارج از مركز و مدارھا

بر اثر این تغییرات، روش فلكھاي تدویر را از اشكاالت . در مركز یك دایره، از كوپرنیك فراتر رفت
ھمچنین كاري كرد كھ نظریھ ; بسیاري كھ باعث طرد آن از طرف تیكو براھھ شده بودند رھا ساخت

وي آنچھ را كھ حدسي عالي بود بھ . م بھ سرعت قبول واقع شدمربوط بھ خورشید مركزي در این ھنگا
  صورت 

ھمو بود كھ قوانین مربوط بھ سیارات را براي نیوتن بھ جاي گذاشت و باعث . جالب ریاضي درآورد
ضمن آنكھ ایمان مذھبي خود را پرشور و كامل نگاه داشت، جھان را بھ منزلھ . فرضیھ جاذبھ عمومي شد
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وي . یاي منظمي دانست كھ در آن یك سلسلھ قوانین بر زمین و ستارگان حاكم استدستگاه قانون و دن
  ))آرزو دارم خدایي را كھ در جھان خارج و در درون خود مییابم بتوانم مشاھده كنم:((گفت

IX - ١۵۶۴١۶۴٢: گالیلھ  

  فیزیكدان -١

، )١۵۶۴(پیر بھ دنیا آمد ، و در سالي كھ شكس)فوریھ ١٨(گالیلھ در پیزا در روزي كھ میكالنژ درگذشت 
پدرش فلورانسي با فرھنگي بود كھ یوناني، التیني، ریاضیات، و موسیقي را مانند . دیده بھ جھان گشود

موسیقي یكي ; بیجھت نبود كھ گالیلھ تقریبا از ھر حیث معاصر مونتوردي بود. سایر استادان بھ او آموخت
وي ارگ را . ي او ھمیشھ خاطرش را تسلي میدادنداز وسایلي بود كھ مخصوصا در روزگار پیري و كور

  . نسبتا خوب و عود را با مھارت مینواخت

رسم و نقاشي را دوست داشت و گاھي افسوس میخورد كھ چرا نمیتواند معبدي طرح كند، مجسمھاي 
دلش میخواست كھ ھمھ این . بتراشد، تصویري بكشد، شعري بسراید، آھنگي بسازد، و كشتیاي رھبري كند

چنین شخصي در شرایط . و ما با مشاھده او احساس میكنیم كھ وي فقط وقت نداشت; كارھا را انجام دھد
خواه بھ اتفاق، در كودكي بھ ساختن ماشینھاي مختلف و . مختلفي میتوانست در ھر رشتھ مرد بزرگي بشود

  . بازي كردن با آنھا پرداخت

سال بعد براي نخستین بار . پزشكي و فلسفھ فرستادند در ھفده سالگي او را بھ دانشگاه پیزا جھت تحصیل
كشفي علمي كرد، و آن این بود كھ نشان داد نوسانات آونگ، قطع نظر از دامنھ آنھا، داراي زمانھاي 

با بلند یا كوتاه كردن بازوي آونگ توانست میزان نوسان را كند یا تند كند، تا آنكھ با نبض . مساوي ھستند
  . ا این وسیلھ بود كھ توانست ضربان قلب خود را دقیقا اندازه بگیردب. او ھمزمان بشود

روزي شنید كھ معلم سرخانھاي بھ پیشخدمتھاي مھیندوك . مقارن این حال بود كھ پي بھ وجود اقلیدس برد
منطق ریاضیات در نظر او بھ مراتب از فلسفھ ارسطو و مدرسي، كھ در مدرسھ . توسكان ھندسھ یاد میدھد

از این لحاظ، كتاب اصول ھندسھ اثر اقلیدس را بھ دست آورد و پنھاني آنچھ را كھ . بود، عالیتر آمدآموختھ 
آن آموزگار بھ او عالقھمند شد و بھ طور خصوصي بھ . معلم سرخانھ بھ پیشخدمتھا یاد میداد فرا گرفت

زا را ترك گفت و تحت گالیلھ، بیآنكھ دانشنامھاي بگیرد، دانشگاه پی ١۵٨۵در سال . تعلیم او پرداخت
سال بعد . راھنمایي آن معلم سرخانھ با شوق و ذوق بسیار بھ فراگرفتن ریاضیات و مكانیك پرداخت

  ترازوي آبي 
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گالیلھ، گالري پتي، مبتني بر اصول ئیدروستاتیك را براي اندازه گیري وزنھاي نسبي فلزات : سوسترمانس
ي درباره مركز ثقل اجسام جامد، مورد تقدیر كالویوس یسوعي در آلیاژ اختراع كرد و، با نوشتن مقالھا

در این ضمن پدرش تھیدست شد، و گالیلھ خود را مجبور دید كھ معاش خود را شخصا تھیھ . قرار گرفت
از این لحاظ در پیزا، فلورانس، و پادوا در صدد یافتن كاري برآمد، ولي او را بھ سبب آنكھ زیاد جوان . كند

، ھنگامي كھ بھ اتفاق دوستي میخواست بھ قسطنطنیھ برود، شنید كھ كرسي ١۵٨٩در سال . دبود نپذیرفتن
گالیلھ در . از این رو نومیدانھ تقاضا كرد كھ این شغل را بھ او بدھند. ریاضیات در پیزا خالي مانده است

نھاي ناچیز بود كھ كاري كھ بھ او دادند براي مدت سھ سال با ساال. این زمان بیست و پنج سال بیش نداشت
  . براي معاشش كفایت نمیكرد، اما او میتوانست، استعداد خود را نشان دھد

گالیلھ مردي نسبتا سركش بود، زیرا از روي كرسي استادي خود بیدرنگ جنگي را علیھ فیزیك ارسطو 
  . آغاز كرد

وزین دیگري، بھ طرف  حركت تودھاي از طال و یا سرب، یا ھر جسم((بنابر گفتھ این دانشمند یوناني، 
لوكرتیوس و لئوناردو داوینچي ھمان عقیده را داشتند، حتي در .)) پایین، بھ نسبت حجم آن سریعتر است

در مورد اجسامي كھ بر اثر وزن بھ طرف ((، ھیپارخوس عقیده ارسطو را )ق م ١٣٠حد (روزگار باستان 
، ضمن تفسیر گفتھ ارسطو، )م ۵٣٣(س فیلوپونوس و یوآن; مورد تردید قرار داده بود)) پایین كشیده میشوند

یا ((بھ این نتیجھ رسیده بود كھ اختالف زمان سقوط دو جسمي كھ یكي از آنھا دو برابر دیگري وزن دارد 
در اینجا بھ قصھاي مشھور و قابل بحث میرسیم كھ براي نخستین بار در یك .)) ھیچ یا غیر محسوس است

نوشتھ شده ) یعني دوازده سال پس از مرگ گالیلھ( ١۶۵۴و یویاني در سال  شرح حال گالیلھ بھ قلم دوستش
  :است و، بنابر ادعاي او، متكي بر گفتھ خود گالیلھ است
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در نتیجھ آزمایشھا و ) گالیلھ(ھاي ارسطو توسط او  علي رغم وحشت ھمھ فیلسوفان، بسیاري از نتیجھ
یكي از آنھا این بود كھ اگر اجسام متحركي كھ از یك ماده و داراي وزنھاي . ... برھانھاي واقعي رد شدند

ھ ارسطو، نگاه نمیدارند، مختلف باشند از یك محیط بگذرند، سرعت خود را نسبت بھ وزن خود، بنابر گفت
وي این موضوع را با آزمایشھاي فراوان، از باالي برج پیزا، ; بلكھ ھمگي با سرعت واحد حركت میكنند

وي منصب استادي خود . ... در حضور سایر استادان و فیلسوفان و ھمھ دانشجویان بارھا بھ اثبات رسانید
، یعني رقیبانش، كھ بھ او حسد میبردند، بھ مخالفت با را با چنان شھرتي حفظ كرد كھ بسیاري از فیلسوفان

  . او برخاستند

. ھایي كھ از گالیلھ بھ جاي ماندھاند، خود او سخني از آزمایش بر فراز برج پیزا بھ میان نمیآورد در نوشتھ
با انداختن اشیاي مختلفالوزن از فراز برج مذكور  ١۶۴١و  ١۶١٢دو تن از معاصرانش، كھ در سالھاي 

بعضي از دانشمندان آلماني و . زمایشھایي كردند و آنھا را گزارش دادند، از آزمایش گالیلھ سخني نمیگویندآ
مطلبي كھ درباره حسادت . دانستھاند>"href="f0707081.htmامریكایي قصھ و یویاني را افسانھ 

ترك  ١۵٩٢در تابستان  گالیلھ آن دانشگاه را. استادان ھمكار او در پیزا گفتھ شده است نیز مسلم نیست
در سپتامبر ھمان سال میبینیم كھ . گفت، شاید كرسي عالیتري با حقوق بیشتري بھ او پیشنھاد كرده بودند

خانھ خود را بھ صورت ; گالیلھ در دانشگاه پادوا مشغول تدریس ھندسھ، مكانیك، و ستاره شناسي است
گالیلھ از ازدواج احتراز كرد، . یدن آن میروندآزمایشگاھي درآورده است، و دانشجویان و دوستانش بھ د

  . ولي معشوقھاي گرفت كھ براي او سھ كودك آورد

وي در این ھنگام تحقیقات و آزمایشھایي بھ عمل آورد و آنھا را فقط در اواخر عمر خود در كتابي تحت 
اپذیري ماده را تاكید گالیلھ فنان. عنوان گفتگو درباره دو علم جدید، یعني دو مبحث سكون و حركت، نوشت

  . كرد

ھمچنین اصول اھرم و قرقره را بھ صورت قانون درآورد، و نشان داد كھ سرعت اجسامي كھ بھ طور آزاد 
با سطحھاي مورب آزمایشھاي بسیاري كرد، و اظھار . سقوط میكنند بھ میزان یكنواختي افزایش مییابد

در روي سطح مشابھي، تا ارتفاعي مساوي با  داشت كھ اگر جسمي از روي سطحي بھ طرف پایین بغلطد،
و قانون ; اندازه سقوطش باال خواھد رفت، مگر آنكھ مقاومتي بر اثر اصطكاك یا موانع دیگر در میان باشد

جبر را بھ دست آورد كھ نخستین قانون حركت است و بھ اسم اوست، و آن این است كھ جسمي كھ از تاثیر 
سپس نشان داد كھ اگر . اكن است یا حركت مستقیم الخط متشابھ داردنیروھاي خارجي بر كنار باشد س

جسمي در جھت افقي پرتاب شود، تحت تاثیر سرعت اولیھ و وزن خود، بر مسیري سھمي شكل حركت، و 
گذشتھ از این، نتھاي موسیقي را طولھاي موج ھوا دانست، و نشان داد كھ كوتاھي و . بھ زمین خواھد افتاد

بھ عقیده او نتھا ھنگامي . ربوط بھ تعداد ارتعاشات زه مرتعش شده در زمان معیني استبلندي یك نت م
تنھا خواصي از . ھمصدا و ھماھنگ شنیده خواھند شد كھ نوسانھاي آنھا با نظمي موزون بھ گوش بخورند

ه ماده مربوط بھ مادھاند كھ مانند امتداد، وضع، حركت، و جرم مخصوص از لحاظ ریاضي قابل انداز
اگر موجود ; فقط با ھوشیاري رابطھ دارند((ھمھ خواص دیگر، مانند صدا، مزه، بو، و رنگ . گیري باشند

بھ )) خواص ثانوي((وي امیدوار بود كھ این .)) زنده از میان برود، ھمھ این خواص از میان خواھند رفت
اضي قابل اندازه گیري موقع خود بھ خواص فیزیكي ابتدایي ماده و حركت تجزیھ شوند و از لحاظ ری

  . باشند

مثال گالیلھ عامل ; این اكتشافات كمكھاي اساسي و ثمربخشي بھ علم كردند، ولي مانع آنھا نقص ابزارھا بود
اما از زمان ارشمیدس بھ . ھا چنان كھ باید و شاید در نظر نگرفت مقاومت ھوا را در سقوط اشیا و پرتابھ

  . خدمت نكرده بود بعد، ھیچ كس تا آن اندازه بھ فیزیك

  منجم -٢
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كھ (در نامھاي خطاب بھ كپلر . گالیلھ در اواخر اقامت خود در پادوا بیشتر وقت خود را صرف نجوم كرد
  :از وي بھ سبب ارسال اسرار جھان نگاري تشكر كرد و بھ او چنین نوشت) ھفت سال از او جوانتر بود

من اثر شما را از آن . ي چون شما دارم، خشنودماز اینكھ در كاوش خود، براي درك حقیقت، متفق بزرگ
لحاظ با رغبت بیشتري خواھم خواند كھ خودم سالھا طرفدار نظریھ كوپرنیك بودھام، و از آن رو كھ رسالھ 

ھاي مورد قبول مردم بكلي غیر قابل  ھاي طبیعي بسیاري را برایم فاش میكند كھ با فرضیھ شما علل پدیده
دلیلھاي فراواني جمع كردھام، ولي آنھا را منتشر نمیكنم، زیرا از ; ھا د این فرضیھبراي ر; فھم خواھند بود

و اگر چھ او و تني چند شھرتي جاوداني بھ دست آوردند، عده ; سرنوشت استاد خودمان كوپرنیك بیم دارم
وجود  اگر افرادي مانند شما.) زیرا تعداد نادانان بیشمار است. (بیشماري رامسخره و محكومش كردند

  .داشتند، در آن صورت جرئت میكردم كھ عقاید خود را انتشار دھم

در سال . ایمان خود را بھ كوپرنیك اعالم داشت ١۶٠۴گالیلھ در یكي از سخنرانیھاي خود در پیزا در سال 
در این باره . اوت آن را بھ متصدیان ونیز نشان داد ٢١نخستین دوربین نجوم خود را ساخت، و در  ١۶٠٩

  :ویسدمین

بسیاري از اشراف و سناتورھا، اگر چھ بسیار مسن بودند، بیش از یك بار برفراز بلندترین كلیساي ونیز 
رفتند تا بادبانھا و كشتیھایي را ببینند كھ بھ سبب دوري دو ساعت طول میكشید تا، بدون [ سان ماركو]

  . ... دوربین من، دیده شوند

كھ چیزي را در ھشتاد كیلومتري طوري بزرگ نشان میدھد كھ  زیرا تاثیر ابزار من بھ اندازھاي است
... سنا چون میدانست كھ ھفده سال بھ آن در پادوا خدمت كردھام. ... گویي در ھشت كیلومتري قرار دارد

  . دستور داد كھ مرا مادام العمر بھ استادي بپذیرند

آنگاه بھ . ھزار بار بزرگتر نشان میداد گالیلھ دوربین نجومي خود را بھ اندازھاي تكمیل كرد كھ اشیا را
سوي آسمانھا روي آورد و از كشف دنیاي تازھاي از ستارگان، كھ ده برابر آنچھ كھ تصور میرفت بیشتر 

در این ھنگام صورتھاي فلكیاي دیده شدند كھ شامل تعداد زیادي ستاره بودند و، . بود، غرق در حیرت شد
از این رو ثریا مجموعھاي از سي و شش ستاره در عوض . ا ببیندكسي بدون دوربین نمیتوانست آنھا ر

ھفت ستاره، جوزا ھشتاد ستاره بھ جاي سي و ھفت ستاره، و كھكشان نھ بھ منزلھ تودھاي ابري، بلكھ 
ماه دیگر عبارت از سطحي ھموار نبود، بلكھ شامل . جنگلي از ستارگان بزرگ و كوچك بھ نظر رسید

و معلوم شد كھ مختصر روشنایي یك نیمھ بدون آفتاب آن تا حدي ; وردھاي بودھاي چین خ ھا و دره كوه
گالیلھ چھار قمر از نھ قمر  ١۶١٠در ژانویھ [. زمین تاب]مربوط بھ نوري است كھ از زمین بھ آن میتابد 

این كرات تازه در پیرامون ستاره بسیار بزرگ : ((مشتري را كشف كرد، و در این باره چنین نوشت
میچرخند، بھ ھمان ترتیب كھ عطارد، زھره، و شاید سیارات شناختھ شده دیگري بھ دور خورشید  دیگري

منتقدان كوپرنیك گفتھ . در ژوئیھ حلقھ زحل را كشف كرد و بھ اشتباه آن را سھ ستاره دانست.)) میگردند
یعني داراي تغییراتي بودند كھ اگر زھره در اطراف خورشید میچرخد، باید مانند ماه اھلھاي داشتھ باشد، 

اما . و ادعا میكردند كھ نشاني از چنین تغییراتي وجود ندارد; از لحاظ روشنایي و شكل ظاھري باشد
دوربین نجومي گالیلھ در ماه سپتامبر چنین اھلھاي را آشكار كرد و او بھ این نتیجھ رسید كھ این تغییرات 

  . یان كردرا تنھا با گردش آن سیاره بھ دور خورشید میتوان ب

گالیلھ در نامھاي خطاب بھ كپلر مینویسد كھ استادان در پادوا حاضر نشدند كھ اكتشافات او را بپذیرند، حتي 
گالیلھ، كھ از پادوا . نخواستند با دوربین او بھ آسمان نگاه كنند، و این موضوع بھ نظر باور نكردني میآید

، اقمار مشتري را بھ )كھ از ھنر بھ علم میپرداخت(د خستھ شده و آرزومند محیط عقالني بھتر فلورانس بو
رسالھاي تحت عنوان پیك  ١۶١٠در مارس . نامید)) سیدرامدیچئا((افتخار كوزیمو دوم، مھیندوك توسكان، 

در ماه مھ . آسمان بھ كوزیمو تقدیم كرد، كھ اكتشافات نجومي خود را در آن بھ اختصار شرح داده بود
، پر ١۴٨٢ت كھ، مانند نامھ لئوناردو داوینچي خطاب بھ دوك میالن در سال نامھاي بھ منشي دوك نوش
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وي موضوعاتي را كھ مطالعھ میكرد و كتابھایي را كھ امیدوار بود نتایج خود . حرارت و غرور آمیز بود
را در آنھا شرح دھد ذكر كرده، و پرسیده بود كھ آیا ممكن است از طرف ارباب خود كاري دریافت دارد 

در ماه ژوئن، . مستلزم وقت كمتري براي تدریس باشد و فرصت بیشتري براي تحقیق بھ دست دھدكھ 
)) نخستین ریاضیدان دانشگاه پیزا، و نخستین ریاضیدان و فیلسوف در خدمت مھیندوك((كوزیمو او را 

سپتامبر، در . فلورن در حق او مقرر داشت ١٠٠٠نامید و، بیآنكھ او را مجبور بھ تدریس كند، ساالنھ 
  . گالیلھ بدون معشوقھ خود بھ فلورانس رفت

گالیلھ اصرار داشت كھ او را ھم فیلسوف و ھم ریاضیدان بدانند، زیرا میخواست در فلسفھ نیز مانند علم 
وي نظیر راموس، برونو تلزیو، و دیگران در روزگار گذشتھ، و بیكن در ھمان سالھا، عقیده . تغییري بدھد

با ارسطو دفن ) ھاي آن بود بھ نظر او عبارت از بررسي و تغییر طبیعت در ھمھ جنبھ كھ(داشت كھ فلسفھ 
شده، و ھنگام آن فرا رسیده است كھ از این چھل جلد كتاب یوناني بگریزند، بھ دنیا با چشم و روح باز 

بھ : ((شاید او زیاد بھ خرد اعتماد داشت، و میگفت. برھانند[ عشر]بنگرند و خود را از چنگ مقوالت 
منظور اثبات نتایجم براي مخالفانم، مجبور شدھام كھ آزمایشھاي متنوعي انجام دھم، در حالي كھ براي 

گالیلھ غرور و جنگجویي بدعتگذاران را .)) اقناع خودم ھرگز الزم ندانستھام كھ آزمایشي صورت گیرد
بسیار نادان را ندیدھام كھ از  ھرگز مردي ولو: ((داشت، و حال آنكھ خود بارھا با حجبي عاقالنھ میگفت

وي جدلي پرشوري بود و میتوانست قلب دشمني را با جملھاي سوراخ )) وي چیزي نتوانستھ باشم بیاموزم
در حاشیھ كتابي اثر آنتونیو روكو، كھ در دفاع از ھیئت بطلمیوسي نوشتھ . كند، یا او را از خشم بسوزاند
اما این وضع ھنگامي پیش آمد كھ .)) خواجھ... یل، احمق، كودننادان، ف: ((شده بود، گالیلھ چنین نگاشت

گالیلھ پیش از آنكھ در برابر دستگاه تفتیش افكار حاضر شود، . یسوعیان مانند دیگران او را محكوم كردند
كریستوفر كالویوس رصدھاي گالیلھ را شبیھ رصدھاي خود . دوستان بسیاري در فرقھ یسوعي داشت

ھیئتي از دانشمندان یسوعي، كھ توسط ; او را بزرگترین منجم عصر شمرد یسوعي دیگري; دانست
. كاردینال بالرمینو براي تحقیق در اكتشافات گالیلھ تعیین شده بود، درباره ھمھ مطالب گزارش موافق داد

وي در نامھاي . بھ رم رفت، یسوعیان در كولجوم رومانوم از او پذیرایي كردند ١۶١١ھنگامي كھ در سال 
آنھا وجود واقعي سیارات جدید را تایید، و مدت دو ماه تمام آنھا ; نزد كشیشان یسوعي ماندم: ((نین نوشتچ

بزرگان كلیساي رم بھ او .)) را رصد كرده بودند، و دریافتم كھ رصدھاي آنھا دقیقا با رصدھاي من برابرند
  . ر خود مطمئن ساختخیر مقدم گفتند، و پاپ پاولوس پنجم او را از حسن نیت تغییر ناپذی

در آوریل، نتایج رصدھاي خود را بھ نخست كشیشان و دانشمندان رم عرضھ، و ثابت كرد كھ بر روي 
ظاھرا گالیلھ نمیدانست كھ یوھانس . ھاي ابرند وجود دارند كھ بھ عقیده او لكھ[ كلف]ھایي  خورشید لكھ

اعالم داشتھ و پیش از او گفتھ است ) ١۶١١ویتنبرگ، (فابریكیوس كشف آنھا را در كتاب كلفھاي خورشید 
كریستوف شاینر، استاد یسوعي ریاضیات در  ١۶١۵در . كھ تناوب كلفھا دلیل گردش خورشید است

اینگولشتات، سھ نامھ خطاب بھ ماركوس ولسر، قاضي كل آوگسبورگ، نگاشت و در آنھا ادعا كرد كھ 
ھاي شاینر را  راجعت بھ فلورانس، نسخھاي از نوشتھگالیلھ، پس از م. دیده است ١۶١١كلفھا را در آوریل 

در )) فرھنگستان تیزبین((توسط ولسر دریافت داشت، و در سھ نامھ درباره كلفھاي خورشید، كھ بھ وسیلھ 
 ١۶١٠گالیلھ مدعي بود كھ كلفھا را در سال . ھا را مورد بحث قرار داد ، آن نوشتھ)١۶١٣(رم منتشر شد 

در اختالفي كھ بر سر حق تقدم در كشف . دوستان خود در پادوا نشان داده است كشف كرده و آنھا را بھ
  . كلفھا پیش آمد، دوستي میان گالیلھ و یسوعیان بھ سردي گرایید

گالیلھ، كھ اطمینان داشت اكتشافاتش تنھا بر اساس نظریھ كوپرنیكي قابل شرح خواھند بود، چنان سخن 
منجمین یسوعي اعتراضي نداشتند بھ اینكھ آن را فرضیھاي . ستمیگفت كھ گویي آن نظریھ ثابت شده ا

. شاینر اعتراضات خود را در مورد عقیده كوپرنیك ھمراه نامھاي آشتي جویانھ نزد گالیلھ فرستاد. بدانند
اگر شما دالیل مخالفي اقامھ میكنید، ما بھ ھیچ وجھ از این كار نخواھیم : ((وي در این نامھ نوشتھ بود

بسیاري از .)) رعكس، آنھا را بھ امید بررسي خواھیم كرد كھ در راه ایضاح حقیقت موثر باشندرنجید، ب
عالمان دین احساس میكردند كھ ھیئت كوپرنیكي چنان مباینت آشكاري با كتاب مقدس دارد كھ، در صورت 

  . انتشار، باعث خواھد شد كھ كتاب مقدس از اعتبار بیفتد و خود مسیحیت آسیب ببیند
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حیان از خود میپرسیدند كھ بر سر این عقیده اساسي چھ خواھد آمد كھ خداوند زمین را بھ منزلھ خانھ مسی
انساني خود برگزیده است زمیني كھ از این بھ بعد تفوق و شان خود را از دست داد، و ھمگي آن را 

  است  كرھاي خواھند دانست كھ در میان كرات بسیار بزرگ دیگر و ستارگان بیشمار سرگردان

   در دادگاه -٣

گالیلھ بھ طرزي آشتي ناپذیر این مسئلھ را مورد بررسي قرار داد، و در نامھاي خطاب بھ كشیش كاستلي 
اگر چھ كتاب مقدس مستلزم تفسیري است كھ با معناي فوري كلمات : ((چنین نوشت) ١۶١٣دسامبر  ٢١(

، بھ )دستھا، و پاھاي خداوند بھ میان میآورد مانند مواردي كھ سخن از خشم، تنفر، پشیماني،(مباینت دارد 
بھ عقیده من جریانات طبیعي را كھ خواه با مشاھده . ... نظر من در مباحث ریاضي مرجعیت زیادي ندارد

كاردینال .)) دقیق، خواه با برھان متقاعد كننده درك میكنیم با ذكر عبارتي از كتاب مقدس نمیتوان رد كرد
بھ وحشت افتاد، بھ وسیلھ دوستان مشترك اخطار كنایھداري براي گالیلھ فرستاد، و بالرمینو از این سخنان 

بھ نظر من بھتر است شما و گالیلھ : ((ضمن نامھاي خطاب بھ فوسكاریني، شاگرد آن منجم، چنین نوشت
بھ طور قاطع حرف نزنید، بلكھ با حدس و گمان صحبت كنید، [ درباره نجوم جدیدي كھ بھ اثبات رسیده]

، كشیشي از فرقھ دومینیكیان ١۶١۴دسامبر  ٢١در .)) چنانكھ اطمینان دارم خود كوپرنیك نیز چنین میكرد
اي مردان : ((بھ نام توماسوكاتچیني حملھ را آغاز كرد و این جناس عالي را بھ عنوان متن خود برگزید

كوشید ثابت كند كھ فرضیھ ، و )١١٠١كتاب اعمال رسوالن، (جلیلي، چرا ایستاده بھ سوي آسمان نگرانید 
مخالفان بیاھمیت دیگري بھ دستگاه تفتیش افكار . كوپرنیك با كتاب مقدس اختالف صریح و بارز دارد

. كاتچیني نامھاي رسمي و اتھام آمیز بھ دستگاه تفتیش افكار نوشت ١۶١۵و در بیستم مارس . شكایت كردند
ر داد كھ اگر چند جملھاي در انتشارات خود بگنجاند و عالیجناب دیني نامھاي بھ گالیلھ نوشت و بھ او تذك

اما گالیلھ نپذیرفت، . اعالم كند كھ نظریھ كوپرنیك فرضیھاي بیش نیست، كسي با او كاري نخواھد داشت
در نامھاي خطاب بھ ھمسر مھیندوك . كند)) تعدیل((زیرا بھ قول خودش نخواست كھ حرف كوپرنیك را 

درباره ترتیب : ((تشر شد، با وضوحي جسارت آمیز چنین نوشتھ بودمن ١۶١۵توسكان، كھ در سال 
قسمتھاي جھان، معتقدم كھ خورشید بھ طور ثابت در مركز حركت انتقالي كرات آسماني قرار دارد، در 

ھرگز قوانیني را ; بیرحم و تغییر ناپذیر است... صورتي كھ زمین بر محور خود و دور خورشید طبیعت 
ده است نقض نمیكند، و ھیچ گاه اھمیت نمیدھد كھ مردم دالیل غامض و روشھاي او را كھ بر او تحمیل ش

بھ این علت ظاھرا نباید ھیچ چیز مادیاي را كھ حس و تجربھ در برابر دیدگان ما مینھد، یا وجود آن . بفھمند
لمات آن داراي كھ شاید ك)) كتاب مقدس((بھ وسیلھ برھانھاي الزم ثابت میشود، بنا بھ شھادت عبارتھاي 

  . معني پوشیدھاي باشند، مورد تردید قرار دھیم یا محكوم كنیم

  :با وجود این قول داد كھ از كلیسا تمكین كند

كھ نھ تنھا قصد دارم آزادانھ خود را تسلیم كنم و ) و صداقت من آشكار خواھد شد(بدین وسیلھ اعالم میكنم 
قضایاي مربوط بھ مذھب در این مورد مرتكب شده  از ھر خطایي كھ ممكن است بر اثر عدم اطالع از

اگر در : تنھا ھدف من این است. ... باشم دست بردارم، بلكھ حاضر نیستم در این قضایا با كسي بحث كنم
خطاھایي كھ ضمن این مالحظات، كھ با پیشھ من مباین است، موضوعي وجود دارد، كھ میتواند در تصمیم 

ل كوپرنیك موثر واقع شود، بزرگتران میتوانند بھ بھترین وجھي كھ گیري كلیساي مقدس درباره اصو
در غیر این صورت، كتابم را پاره كنید و بسوزانید، زیرا نھ قصد و نھ ادعاي آن . میدانند از آن استفاده كنند

  . دارم كھ ثمري از آن بھ دست آورم كھ پرھیزكارانھ و كاتولیك نباشد

انم كھ باور كنم ھمان خدایي كھ بھ ما حس و خرد و ھوش ارزاني داشتھ خود را موظف نمید: ((اما افزود
، گالیلھ، دلگرم از ١۶١۵در سوم دسامبر .)) است از ما خواستھ باشد كھ از استعمال آنھا چشم بپوشیم

ھاي دوستانھ مھیندوك خطاب بھ نخست كشیشان متنفذ و سفیر كبیر فلورانس در واتیكان، بھ دلخواه  نامھ
رم رفت و در صدد برآمد كھ فرد فرد روحانیان را با عقیده خود موافق سازد و در ھر مورد از خود بھ 
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در بیست . در رم بھ بحث درباره ستارگان پرداخت)) ھر كس((طولي نكشید كھ . اصول كوپرنیك دفاع كند
مذكور را نزد خود گالیلھ ((، دستگاه تفتیش افكار بھ كاردینال بالرمینو دستور داد كھ ١۶١۶و ششم فوریھ 

با حضور سردفتر و ... بخواند و بھ او اخطار كند كھ دست از عقاید مذكور بشوید، و در صورت امتناعش 
و ; گواھان، بھ او دستور دھد كھ از تعلیم یا دفاع از عقاید مذكور یا حتي از بحث درباره آنھا خودداري كند

گالیلھ نزد كاردینال بالرمینو حضور یافت و آمادگي خود در آن روز .)) اگر نپذیرفت، بھ زندان افكنده شود
در پنجم مارس، دستگاه تفتیش افكار فرمان تاریخي خود را بدین . را براي قبول آن دستور اعالم داشت

  :مضمون انتشار داد

فكر اینكھ خورشید بھ طور بیحركت در مركز جھان قرار دارد احمقانھ، از لحاظ فلسفي غلط، و كامال 
این عقیده كھ زمین مركز جھان نیست و حتي داراي . است)) كتاب مقدس((آمیز است، زیرا مخالف  بدعت

  . حركت انتقالي روزانھ است از لحاظ فلسفي غلط و الاقل فكري نادرست است

در ھمان زمان ھیئت ناظر بر كتابھاي ممنوع از انتشار یا قرائت ھر كتابي كھ درباره اصول رد شده بود 
آن، )) زمان تصحیح((اما از انتشار كتاب درباره انقالبات كره آسماني، اثر كوپرنیك، تا . كردجلوگیري 

بھ كاتولیكھا اجازه داد چاپھایي را بخوانند كھ نھ جملھ درباره واقعیت  ١۶٢٠و در سال ; جلوگیري كرد
  . فرضیھ وي در آنھا حذف شده بودند

 ١۶٢٢لوس گواردو، در عزلت مشغول كار شد، و تا سال گالیلھ بھ فلورانس بازگشت و در ویالي خود، ب
كھ امروزه مورد قبول (ماریو گویدوتچي مقالھاي شامل فرضیھ گالیلھ  ١۶١٩در . از بحث احتراز كرد

انتشار داد مبني بر اینكھ ستارگان دنبالھدار از جو زمین ناشي میشوند، و بشدت بھ نظریات گراسي ) نیست
ي، كھ خشمگین شده بود، انتقادي با نام مستعار علیھ گالیلھ و پیروانش انتشار این كشیش یسوع. حملھ كرد

گالیلھ دستنبشتھ خود تحت عنوان عیارگیر را، كھ در جواب گراسي بود و در علم ھر  ١۶٢٢در سال . داد
. ثقھ و مرجعي را جز رصد، خرد، و آزمایش رد میكرد، نزد عالیجناب چزاریني در رم فرستاد

پاپ اوربانوس ھشتم این . ، با موافقت نویسنده، بعضي از عبارات آن را تعدیل كرد))ان تیزبینفرھنگست((
اثر ). ١۶٢٣اكتبر (اثر را، كھ بھ او تقدیم شده بود، پذیرفت و موافقت خود را با انتشار آن اعالم داشت 

میگویند . بھ شمار میرود مذكور درخشانترین نوشتھ گالیلھ، شاھكار نثر ایتالیایي، و نمونھ مھارت در جدل
  . پاپ از خواندن آن لذت برد، و یسوعیان بسیار پریشان شدند

، و امیدوار بود )١۶٢۴اول آوریل (گالیلھ، كھ بدین ترتیب تشویق شده بود، دوباره بھ سوي رم حركت كرد 
القات طوالني اوربانوس او را صمیمانھ پذیرفت، شش م. كھ بتواند پاپ را با عقاید كوپرنیك موافق سازد

با او بھ عمل آورد، ھدایاي بسیاري بھ او بخشید، بھ دالیل كوپرنیكي گوش داد، اما حاضر نشد كھ تحریم 
گالیلھ بھ فلورانس بازگشت، و خشنود بود از اینكھ اوربانوس این . دستگاه تفتیش افكار را از میان بردارد

ین مرد بزرگ را، كھ شھرتش در آسمان مدت مدیدي است ا((پیام را براي مھیندوك فرستاده است 
 ١۶٢۶در سال .)) میدرخشد و صیتش بر روي زمین جاري است، مشمول عنایات پدرانھ خود ساختھایم

گالیلھ از اینكھ بندتو كاستلي، شاگرد او، بھ عنوان ریاضیدان در خدمت پاپ استخدام شده، و 
گالیلھ در . ات منصوب شده است دلگرم شدنیكولوریكاردي، شاگرد دیگرش، بھ عنوان ممیز عمده مطبوع

این ھنگام درصدد بر آمد كھ اثر عمده خود را، كھ شرحي درباره اصول كوپرنیك و مخالفان او بود بشتاب 
در ماه مھ دستنبشتھ خود را بھ رم برد، آن را بھ پاپ نشان داد، و از كلیسا اجازه انتشار آن را . تكمیل كند

گالیلھ، در بازگشت بھ فلورانس، در . ع مذكور بھ عنوان فرضیھ بھ شمار آیدگرفت، بھ این شرط كھ موضو
فوریھ (كتاب خود تجدید نظر كرد و آن را تحت عنوان مطولي كھ بھ گفتگو معروف شده است انتشار داد 

١۶٣٢ .(  

در انجمن چھار روزه، كھ در آن دو نظام عمده جھان ... گفتگوي گالیلئو گالیلئي: عنوان كتاب چنین است
بطلمیوسي و كوپرنیكي مورد بحث قرار گرفتند و، بینتیجھ، دالیل فلسفي و طبیعي برلھ ھر یك از این دو 

  . نظام عرضھ شدند
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در دیباچھ آن، خطاب بھ . شھرت كمتري داشتبھ سبب آغاز و انجام آن كتاب نبود، گالیلھ گرفتاري و 
  :، چنین آمده بود))خواننده بصیر((

چند سال پیش، فرمان سودمندي در رم انتشار یافت كھ، بھ منظور برطرف ساختن تمایالت خطرناك عصر 
عدھاي بي شرمانھ گفتند كھ این فرمان . ما، از شیوع عقیده فیثاغورس بھ طرزي معقول جلوگیري میكرد

شكایاتي شنیده . از تحقیقي عادالنھ نیست، بلكھ متكي بر خشم و غضب و حاكي از بیاطالعي است ناشي
شدند مبني بر آنكھ مشاوراني كھ كامال در امر رصدھاي نجومي مھارت ندارند نباید با ممنوعیت و 

  . تحریمھاي عجوالنھ جلو اشخاص ھوشمند و متفكر را بگیرند

د كھ خواننده بداند كھ شكل گفتگو براي فرار از چنگ دستگاه تفتیش افكار این مطلب در حقیقت براي آن بو
در این گفتگو دو نفر، یعني سالویاتي و ساگردو نام دو تن از صمیمیترین دوستان گالیلھ از . اتخاذ شده است

ایان در پ. نفر سومي بھ نام سیمپلیسیو آن را با سفسطھاي ظاھري رد میكند. اصول كوپرنیك دفاع میكنند
كتاب، گالیلھ مطلبي را تقریبا كلمھ بھ كلمھ در در دھان سیمپلیسیو میگذارد كھ اوربانوس ھشتم در افزودن 

از این ; خداوند قادر كل است، بنابر این بر ھر كاري تواناست((آن اصرار ورزیده بود، و آن این بود كھ 
.)) ا مخالف دانش بیپایان خداوند استرو نمیتوان گفت كھ امواج دلیل الزم حركت دوگانھ زمینند، زیر

!)) عجب دلیل قابل تحسین و واقعا آسمانیاي: ((سالویاتي در این باره بھ طرزي طعنھ آمیز میگوید
غرور آمیز و ((عقاید شاینر (یسوعیان، كھ چند تن از آنان در گفتگو مورد حملھ قرار گرفتھ بودند 

حرفھایش در دھان شخصي گذاشتھ شده كھ در سراسر كتاب  ، بھ پاپ گفتند كھ)خوانده شده بود)) احمقانھ
  . ساده لوح معرفي شده است

ھیئت مذكور گزارش داد كھ گالیلھ اصول كوپرنیك را نھ . اوربانوس ھیئتي را مامور بررسي آن كتاب كرد
یان با سپس یسوع. فرضیھ، بلكھ حقیقت دانستھ و اجازه طبع را با توجیھاتي غیر واقعي بھ دست آورده است

دور اندیشي چنین گفتند كھ اصول كوپرنیك و گالیلھ از ھمھ بدعتھاي لوتر و كالون براي كلیسا 
، دستگاه تفتیش افكار از ادامھ فروش گفتگو جلوگیري بھ عمل آورد و دستور ١۶٣٢در اوت . خطرناكترند

را نزد نماینده خود در رم  در بیست و سوم سپتامبر، گالیلھ. ھاي باقیمانده را صادر كرد توقیف ھمھ نسخھ
دخترش، كھ در . ھر چھ دوستانش گفتند كھ او شصت و ھشت سالھ و علیل است، سود نداشت. فرا خواند

. ھاي رقت انگیزي بھ او نوشت و از وي خواست كھ از كلیسا تمكین كند این ھنگام راھبھاي شده بود، نامھ
یچد، و تخت روان خود را در اختیار او نھاد، و بھ مھیندوك بھ او توصیھ كرد كھ سر از اطاعت كلیسا نپ

بھ  ١۶٣٣گالیلھ در سیزدھم فوریھ . سفیر كبیر فلورانس دستور داد كھ او را در ساختمان سفارت جاي دھد
  . رم رسید

گالیلھ را متھم كردند بھ ). آوریل ١٢(دو ماه گذشت تا دستگاه تفتیش افكار او را بھ كاخ خود فرا خواند 
نقض كرده است، و از او  ١۶١۶ل خود را در مورد اطاعت از فرمان مورخ بیست و ششم فوریھ اینكھ قو

گالیلھ نپذیرفت و اعتراض كنان گفت كھ نظریھ كوپرنیك را فقط بھ . خواستند كھ بھ جرم خود اعتراف كند
در . نداني كردندآنگاه او را تا سیام آوریل در كاخ دستگاه تفتیش افكار ز. عنوان فرضیھاي ذكر كرده است

و اگر چھ او را شكنجھ ندادند، ممكن است با ارائھ آالت شكنجھ او را مرعوب كرده ; اینجا بود كھ بیمار شد
در مالقات دوم با ماموران، وي خاضعانھ اعتراف كرد كھ آنچھ درباره كوپرنیك گفتھ است بیشتر بھ . باشند

سپس . كھ این نكتھ را در گفتگوي دیگري اصالح كندنفع تا بھ ضرر این دانشمند بوده است، و حاضر شد 
در دھم مھ باز مطالبي از او پرسیدند، و او حاضر شد . بھ او اجازه دادند كھ بھ خانھ سفیر كبیر باز گردد

در بازجویي چھارم . كھ توبھ كند، و خواھش كرد كھ سالخوردگي و بیماري او را از نظر دور ندارند
از ھر تردیدي رھایي یافتم و معتقد ((، ١۶١۶لھ اظھار داشت كھ پس از فرمان ، گالی)بیست و یكم ژوئن(

ماموران .)) شدم بھ اینكھ عقیده بطلمیوس درباره سكون زمین و حركت خورشید كامال درست و مسلم است
از گالیلھ اصرار داشت كھ بگوید ; تفتیش افكار میگفتند كھ گفتگوھاي گالیلھ دلیل قبول نظریھ كوپرنیك است

پاپ از بازجوییھا آگاھي یافتھ، ولي شخصا در آنھا . بھ بعد با كوپرنیك مخالف شده است ١۶١۶سال 
. گالیلھ امیدوار بود كھ اوربانوس ھشتم بھ كمك او بیاید، ولي پاپ حاضر بھ مداخلھ نشد. شركت نكرده بود
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ي متھم كرد، ولي حاضر شد كھ، در بیست و دوم ژوئن، دستگاه تفتیش افكار او را بھ بدعتگذاري و نافرمان
  . در صورت انصراف كامل گالیلھ از فرضیات خود، او را تبرئھ كند

ضمنا او را تا آنگاه كھ بعدھا دستگاه صالح بداند بھ زندان محكوم كرد، و مقرر داشت كھ گالیلھ ھفت زبور 
مجبور كردند كھ زانو بزند و سپس او را . توبھ آمیز را ھر روز تا سھ سال بھ عنوان مجازات از بر بخواند

  :فرضیھ كوپرنیك را انكار كند و بگوید

با خلوص قلب و ایماني راسخ سوگند یاد میكنم كھ از این عقیده غلط، از این كفر و زندقھ، و از ھر گونھ 
بدعت و پندار ناصوابي كھ مخالف و مغایر با اصول و تعلیمات كلیساي مقدس رم باشد ابراز انزجار و 

و سوگند میخورم كھ در آینده نیز، چھ كتبا و چھ شفاھا، از بیان و اظھار ھر مطلبي كھ باعث ; كنم بیزاري
و ضمنا چنانچھ در آینده بھ زندیقي برخوردم یا كسي را . تولید چنین سوظني در حق من شود خودداري كنم

بنابراین، . ... معرفي نمایم... آن مظنون بھ كفر و الحاد بدانم، او را بھ این دادگاه مقدس یا اعضاي واالمقام 
مقدسي كھ اینك آن را با دستان خود )) انجیل((بشود كھ خداوند مرا یاري و نصرت عطا فرماید، و بكند كھ 

  . لمس میكنم مرا كمك كند

میگویند گالیلھ پس از خروج از . این حكم بھ امضاي ھفت كاردینال رسید، ولي پاپ آن را تصویب نكرد
اما این افسانھ را پیش از سال )). با این حال، تو میچرخي: ((و گفت[ پا بھ زمین اشاره كردبا ]دادگاه 
گالیلھ، پس از گذراندن سھ روز در زندان دستگاه تفتیش افكار، از طرف پاپ . در جایي نمیتوان دید ١٧۶١

را بھ جاي راحتي در ھفتھ بعد، او . اجازه یافت كھ بھ ویالي مھیندوك در ترینیتادیي مونتي در رم برود
در دسامبر . قصر اسقف اعظم آسكانیوپیكولومیني، كھ از شاگردان سابق او بود و در سینا میزیست، بردند

بھ اصطالح، ھنوز زنداني . بھ او اجازه دادند كھ بھ ویالي خود در آرچتري، نزدیك فلورانس، برود ١۶٣٣
اجازه داشت كھ مطالعات خود را دنبال كند، درس بود و نمیتوانست بھ خارج از زمینھاي خود برود، اما 

دختر . از او دیدار كرد ١۶٣٨بدھد، كتاب بنویسد، و میھمان بپذیرد در اینجا بود كھ میلتن در سال 
  . راھبھاش نیز نزد او آمد، در ویالي او اقامت گزید، و جریمھ از بر خواندن زبورھا را بھ عھده گرفت

  شیخ دانش -۴

شكستھ شده و از كلیسایي كھ خود را محافظ ایمان و امیدھا و اخالق بشر میدانست شكست ظاھرا گالیلھ دل
و ; وي سوختن برونو را در سي و سھ سال پیش از این واقعھ بھ یاد داشت. خورده و جریحھدار شده بود

عقاید  ھا حبس و روزھا بازجویي، كھ روحیھ و اراده جنگجوي جواني او را از میان برد، اگر پس از ماه
كتابش بھ چندین زبان . در حقیقت او شكست نخورده بود. خود را انكار كرد، باید مورد اغماض قرار گیرد

در سینا و آرچتري، براي ! ترجمھ شد و در سراسر اروپا انتشار یافت، و این كتاب عقاید او را رد نكرد
ه دیگري تحت عنوان گفتگو درباره تسلیت خود و تا آنجا كھ جسما قادر بود، شروع بھ نگاشتن كتاب عمد

از آنجا كھ در نتیجھ محكومیت نمیتوانست كتاب خود را در ایتالیا انتشار دھد، پنھاني با . دو علم جدید كرد
. منتشر كرد ١۶٣٨ناشران خارجي مكاتبھ كرد، و سرانجام شركت الزویر آن كتاب را در لیدن در سال 

گالیلھ پس از . فتند كھ علم مكانیك را بھ پایھ بي سابقھاي رسانده استدانشمندان از این اثر تمجید كردند و گ
انتشار این كتاب، گفتگوھاي دیگري تھیھ كرد و در آنھا مكانیك برخورد اشیا را مورد بررسي قرار داد و 

در آخرین روزھاي عمر و : ((نخستین زندگینامھ نویس او میگوید. زمینھ قانون دوم نیوتن را فراھم ساخت
، ١۶٣٧در سال .)) ر میان رنج و عذاب جسمي، فكرش پیوستھ مشغول مسائل مكانیك و ریاضي بودد

اندكي پیش از نقص بینایي خویش، آخرین كشف نجومي خود را كھ عبارت از رقص محوري ماه بود 
مقصود از آن تغییراتي است كھ در آن قسمت ماه كھ ھمیشھ بھ طرف زمین است روي ; اعالم داشت

، اندكي پیش از مرگ، نقشھاي را براي فرزند خود بھ منظور ساختن یك ١۶۴١گالیلھ در سال . میدھند
  . ساعت پاندول دار شرح داد
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نشانھ نبوغ ) و اكنون در گالري پیتي مضبوط است(تصویري كھ سوسترمانس از او در آرچتري كشید 
این خود یكي از شریفترین ; شمان نافذپیشاني بلند، لبھاي مبارز طلب، بیني جستجو كننده، و چ: مجسم است

، و شاید بر اثر خیره نگریستن ١۶٣٨چشمان او بینایي خود را در سال . ھاي شریف تاریخ است چھره
زیاد، از دست دادند، وي با این مطلب خود را تسلي میداد كھ از زمان آدم ابوالبشر تا آن عھد كسي آن قدر 

اكنون منقبض ... من آن را ھزار بار بیش از آنچھ كھ ھست بسط دادم این جھاني كھ : ((ندیده بود، و میگفت
از آنجا كھ خداوند چنین میخواھد، من نیز باید این . شده و بھ صورت حدود باریك بدن من درآمده است

، در حالي كھ از بیخوابي و صدھا ناراحتي دیگر رنج ١۶٣٩در سال .)) وضع را دوست داشتھ باشم
گاه تفتیش افكار اجازه یافت كھ، تحت نظارت دقیق، براي دیدن پزشك و شركت در میبرد، از طرف دست

در بازگشت بھ آرچتري، مطالب خود را براي ویویاني و توریچلي امال . مراسم قداس بھ فلورانس برود
ریبا ، تق١۶۴٢و در ھشتم ژانویھ ; تا زماني كھ قوه شنواییش تقلیل نیافتھ بود، بھ نواختن عود پرداخت; كرد

  . در ھفتاد و ھفت سالگي، در میان بازوان شاگردانش، چشم از جھان فرو بست

البتھ در اخالق او عیبھایي مانند غرور، . دانست)) بزرگترین متفكر ھمھ اعصار((گروتیوس او را 
تندخویي، و خودخواھي دیده میشدند كھ در واقع نقایص یا بھاي محاسن او، یعني مداومت، شجاعت، و 

  . رش بودندابتكا

وي اھمیت محاسبات كپلر را در مورد مدارھاي سیارات قبول نداشت، براي عقاید معاصران خود ارزش 
چنداني قایل نبود، و بھ دشواري درك میكرد كھ چھ مقدار از اكتشافات او در مكانیك قبل از او انجام گرفتھ 

نظریاتي كھ .) ینچي، صورت گرفتھ بودندبعضي از آنھا توسط فلورانسي دیگري، یعني لئوناردو داو(بودند 
او مانند بیشتر شھیدان از پایمال ; بھ سبب آنھا آزار دید دقیقا شبیھ عقایدي نیستند كھ امروزه منجمان دارند

اما بھ درستي احساس میكرد كھ دینامیك را بھ صورت علم كاملي درآورده و افق فكر . شدن حق رنج میبرد
وي مانند . ن عظمت وحشت انگیز جھان، بھ طرزي بیسابقھ وسیع كرده استو نظر بشر را، با نشان داد

كپلر عقاید كوپرنیك را رایج كرد و مانند نیوتن نشان داد كھ آسمانھا عظمت قانون را اعالم میدارند، و 
  . مانند یكي از دست پروردگان رنسانس بھترین نثر زمان خود را نوشت

او پایھ علم را در كشورھاي شمالي اروپا باال برد، در صورتي كھ  محكومیت. نفوذ او اروپا را فراگرفت
توریچلي، كاسیني، بورلي، : تفتیش افكار نتوانست علم را در ایتالیا از بین ببرد. آن را در اسپانیا پایین آورد

تالیایي، اما دانشمندان ای. ردي، مالپیگي و مورگانیي مشعل علم را بھ دست ولنا، گالواني، و ماركوني دادند
پس از سوختن برونو و مرعوب . با توجھ بھ سرنوشت گالیلھ، از گرفتاریھاي فلسفي علم احتراز كردند

  . شدن دكارت بر اثر ناراحتیھاي گالیلھ، فلسفھ در اروپا بھ انحصار پروتستانھا درآمد

ستھ و شكست آن پیر دلشك: ، كلیسا آثار گالیلھ را از فھرست كتابھاي ممنوع حذف كرد١٨٣۵در سال 
  . خورده بر قویترین دستگاه تاریخ پیروز شده بود

  فصل بیست و سوم

  

  تولد مجدد فلسفھ

١۵۶۴ -١۶۴٨  
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I - شكاكان  

ضمن اختالفاتي كھ میان كشورھاي مستقل، نیروھاي اقتصادي، حزبھاي سیاسي، و مذھبھاي گوناگون 
روي داد، مسئلھ مھیجي در تاریخي جدید اروپا بھ وجود آمد، و آن عبارت از مبارزه حیاتي مذھب بزرگي 

روھي از خود گ. بود كھ در معرض حملھ و محاصره علم، تفرقھ، خوشگذراني، و فلسفھ قرار گرفتھ بود
میپرسیدند كھ آیا مسیحیت از میان میرود آیا مذھبي كھ اخالق، شجاعت، و ھنر را بھ اروپاي باختري 

ارزاني داشتھ است، بر اثر انتشار علم، توسعھ افقھاي نجومي و جغرافیایي و تاریخي، تحقق یافتن بدي در 
ایي نیكخواھانھ دنیا بتدریج منحط میشود در تاریخ و در روح، كم شدن ایمان بھ قیامت، و اطمینان بھ راھنم

این صورت، واقعھ مھمي در تاریخ جدید صورت میگیرد، زیرا مذھب روح تمدن است، و اگر مذھب از 
در نظر برونو، دكارت، ھابز، اسپینوزا، پاسكال، بل، ھولباخ، . میان برود، تمدن نیز مضمحل خواھد شد
، مسئلھ بر سر اختالف آیینھاي كاتولیك و پروتستان نبود، بلكھ بر ھلوتیوس، ولتر، ھیوم، الیبنیتز، وكانت

متفكران . سر خود مسیحیت و تردیدھایي بود كھ درباره گرامیترین اصول مذھب دیرین پیش آمده بود
اروپا، یعني طالیھداران نھضت فكري این قاره، دیگر در خصوص مرجعیت پاپ بحث نمیكردند، بلكھ 

  . تردید قرار میدادندوجود خداوند را مورد 

اصل داوري شخصي، كھ توسط كلیساي كاتولیك بھ . عوامل بسیاري زمینھ را براي بیایماني فراھم میكردند
عنوان انگیزھاي براي ھرج و مرج اخالقي و اصولي محكوم شده بود، اعالم و برقرار، و سپس توسط 

. این ضمن شالوده ایمان را سست كرده بوداما اصل مذكور در . ھاي پروتستان نیز رد شده بود ھمھ فرقھ
ھاي روزافزون، مانند فرزندان بسیار، بھ یكدیگر حملھ میبردند، نقایص یكدیگر را آشكار میكردند، و  فرقھ

آنھا در این باره مبارزه از كتاب مقدس و خرد مدد . ایمان را در برابر حمالت اصحاب عقل تنھا میگذاشتند
دس باعث تردیدھایي درباره معني و ھمچنین مصونیت آن از خطا شد، و بررسي كتاب مق. میخواستند

  . استمداد از خرد بھ عصر ایمان خاتمھ داد

انتقاد از كتاب مقدس باعث . اصالح دیني بھ وسیلھ پروتستانھا نتایجي بیش از آنچھ مطلوب بود بھ بار آورد
اصالح نظم اجتماعي و . نستھ بود، زیان ببیندشد كھ فرقھ پروتستان، كھ بیباكانھ انجیل را كالم خداوند دا

امنیت بشري از وحشت و ستمگري كاست، و مردم بر آن شدند كھ خدا را مھربانتر از آن بدانند كھ توسط 
ھمچنین جھنم و تقدیر را باور ; قدیس آوگوستینوس، قدیس ایگناتیوس لویوالیي، و كالون توصیف شده بود

افزایش ثروت و لذت زمینھ را . جدید باعث بیاعتباري الھیات قدیم شدند نكردني دانستند، و اصول اخالقي
در جنگ میان . براي خوشگذراني افراد، كھ در جستجوي فلسفھاي براي توجیھ آن بودند، فراھم ساخت

ھاي مشركان، و آگاھي بر مراسم و  اطالع روزافزون بر اخالق و فلسفھ. ھا، مذھب آسیب دید فرقھ
سیایي، مردم را بر آن داشت كھ در مقام مقایسھ مسیحیت با آنھا برآیند و در نتیجھ دچار تشریفات اقوام آ

استمداد میكرد، و )) سقراط مقدس((آنان از خود میپرسیدند آیا نشنیدھایم كھ اراسموس از . حیرت شوند
ت پیشرفت ھاي مذھبي را ناشي از تصادفات جغرافیایي و حكمیت جنگ میدانس ندیدھایم كھ مونتني فرقھ

در بسیاري از موارد، مثال عبور ستارگان دنبالھدار كھ مومنان آن را )) قانون طبیعي((علم نشان داد كھ 
افراد تحصیلكرده بھ دشواري میتوانستند معجزه را، حتي . ناشي از اراده خداوند میدانستند، جاري است

و گروھي از خود میپرسیدند این زمین، ; دھنگامي كھ بیسوادان بھ شكوه و جالل آن معتقد بودند، باور كنن
را احساس كرده است، آیا ممكن است، بنا بھ گمان كوپرنیك و  خداھاي مردمپسند پاھاي  كھ در افسانھ

داوند حسود و انتقام جوي تورات آن را نیز عظیم گالیلھ، حباب و لحظھاي باشد در جھان پھناوري كھ خ
میداند اكنون كھ زمین و آسمان دوباره در روز تغییر مكان میدھند، پس بھشت بھ كجا میرود اعتدالیترین 

شكاكان، پیروان اونیتاریانیسم بودند كھ در ایتالیا، سویس، لھستان، ھلند، و انگلستان تردیدھایي درباره 
عده معدودي خداپرست نیز بھ خدایي كھ در نظر آنان تقریبا بھ طبیعت . داشتندالوھیت عیسي اظھار 

شباھت داشت معتقد بودند، مقام الوھیت عیسي را رد میكردند و میخواستند كھ مسیحیت جنبھ مذھبي خود 
ني را از دست بدھد و بھ صورت اخالق درآید این عده ھنوز پراكنده و محتاط بودند، اما در میان آنھا كسا

جسورتر از این گروه . جنجال راه انداختند ١۶۴٨مانند ادوارد ھربرت آوچربري، پس از سال 
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آلمان بودند كھ دیر فرا رسیدن رستاخیز را مسخره میكردند و جھنم را زیاد وحشتناك )) اپیكوریان((
قوي ((راد را در فرانسھ این اف. نمیدانستند، زیرا میگفتند كھ اشخاص خوشگذران در آنجا گرد آمدھاند

رفتار بیبندوبار این عده بود كھ بھ كلمھاي كھ معناي آن در آغاز ; میدانستند)) عنان گسیختھ((یا )) االراده
فیلیپ دوپلسي مورنھ كتابي در نھصد  ،١۵٨١در سال  .دادبود معناي مورد استفاده امروز را )) آزاد فكر((

، فرانسوا گاراس كتابي بھ قطع خشتي ١۶٢٣در سال . صفحھ تحت عنوان درباره حقیقت مذھب مسیحي داد
را بھ باد انتقاد گرفت و گفت كھ این عده )) ھا قوي االراده((در بیش از ھزار صفحھ منتشر كرد و در آن 

. و تنھا طبیعت و سرنوشت را قبول دارند)) حت دولت میشناسندخدا را فقط از حیث ظاھر و بنا بھ مصل((
پاریس را بھ پنجاه ھزار نفر تخمین زد، ولي آن كلمھ در )) خدانشناسان((در ھمان سال، مارن مرسن عده 

گابریل  ١۶٢۵در سال . آن زمان چندان كلي استعمال میشد كھ ممكن است مقصود او خداپرستان بوده باشد
ارسال قوانین از طرف خداوند بھ نوما پومپیلیوس و موسي افسانھاي است كھ براي نوده میگفت كھ 

ھایي درباره مبارزه خود با  نیز قصھ) در مصر قدیم(پیشرفت نظم اجتماعي جعل شده است، و راھبان تب 
نشي فرانسوا دوالموت لووایھ، م. شیطان نگاشتھاند تا بھ شھرت خود بیفزایند و عوام زودباور را بدوشند

كتابي تحت عنوان گفتگوھاي اوراسیوس تابرو  ١۶٣٣ریشلیو و آموزگار آینده لویي چھاردھم، در سال 
علم، جھل، امور مسلم، افسانھ، و : ((منتشر ساخت كھ در آن ھمھ چیز را مورد تردید قرار داده و گفتھ بود

انشان در برابر تعدد مذھبھاي او از كساني بود كھ ایم.)) نمایش خندھدار جاودانھاي است... ھمھ جھان 
ھاي مختلف، كسي نیست كھ مذھب  در میان این ھمھ فرقھ: ((خطاناپذیر متزلزل شد، و در این باره میگفت

وي، با وجود شكاكیت خویش، در ھفتاد و ھشت سالگي زن .)) خود را حقیقي نداند و بقیھ را محكوم نكند
  . ص، مانند شكاك خوبي، با كلیسا آشتي كرده بوداین شخ. گرفت و در ھشتاد و چھار سالگي درگذشت

قسمت عمده این شكاكیت در فرانسھ ناشي از بازتاب منفي مونتني بود، كھ سرانجام توسط دوست او بھ نام 
پیر شارون، كشیش اھل بوردو كھ آخرین مراسم را براي او بھ جا آورد و كتابخانھ او را بھ ارث برد، بھ 

، شامل شرحي درباره عقل و در سھ )١۶٠١(رسالھ عقل، اثر شارون . د درآمدصورت نیرویي مثبت و مفی
برعكس، باید آن را رسالھاي ; جلد است كھ بھ طور نارسایي نوعي تنظیم عقاید مونتني نامیده شده است

مستقل دانست كھ قسمت زیادي از آن مرھون مقاالت مونتني، اما حاكي از رفتار مودبانھ و موقر شارون 
. وي عقیده دارد كھ ھر گونھ علمي ناشي از حواس و بنابراین تابع خطاھا و محدودیتھاي آنھاست. است

نادانان را عقیده بر این است كھ حقیقت با موافقت ھمگان ثابت میشود، و صداي . حقیقت براي ما نیست
دھان  شارون میگوید كھ صداي مردم صداي جھل است، صداي عقایدي است كھ در. مردم صداي خداست

روح . آنھا گذاشتھ شده است، و انسان باید مخصوصا در آنچھ مورد قبول ھمگان است شك و تردید كند
عبارت از كوششي اسرارآمیز، بیآرام، جوینده، و مربوط بھ مغز است و ظاھرا با فناي جسم از میان 

بانیھاي وحشیانھ و مذھب از رازھاي غیرقابل اثبات و اباطیل بسیار تشكیل یافتھ است، و قر. میرود
ھمھ افراد فیلسوف و ) ھمچنانكھ بعدھا ولتر میگفت(اگر . ستمگریھاي متعصبانھاي از آن ناشي شدھاند

دوستدار حكمت بودند و بدان عمل میكردند، نیازي بھ مذھب نداشتیم و جامعھ با پیروي از یك سلسلھ اصول 
دلم میخواھد مردي : ((شارون ھمچنین میگوید. ھداخالقي و فارغ از الھیات میتوانست بھ حیات خود ادامھ د

اما با مالحظھ شر طبیعي و جھل بشر، مذھب بھ منزلھ .)) پرھیزگار بدون بھشت و دوزخ وجود داشتھ باشد
بنابراین، شارون ھمھ اصول مسیحیت، حتي فرشتگان و . وسیلھاي الزم براي نیل بھ اخالق و نظم است

ن توصیھ میكند كھ ھمھ مراسم مذھبي كلیسایي را كھ تصادفا بدان معجزات، را قبول دارد و بھ عاقال
  . وابستھاند انجام دھند شكاك واقعي ھرگز بدعتگذار نخواھد بود

ھا، كھ باب طبع كلیسا، بود یكي از یسوعیان معاصر شارون او را جزو شریرترین و  با وجود این نتیجھ
و ھنگامي كھ شارون در شصت و دو سالگي بر اثر حملھ صرع . خطرناكترین خدانشناسان دانست

اندكي پیش  وي. ، پارسایان آن را نتیجھ داوري خداوند درباره عقاید كفرآمیز او دانستند)١۶٠٣(درگذشت
در آن عبارات بي پرواي خود را تعدیل كرد، و بھ . از مرگ، درصدد چاپ دوم رسالھ خود برآمد

با وجود این، رسالھاش جزو . روحانیان ھمكار خویش اطمینان داد كھ مقصودش از طبیعت، خداوند است
بین . ي مورد پسندتر بودندھاي او تا نیم قرن بھ مراتب از مقاالت مونتن نوشتھ. كتابھاي ممنوع اعالم شد

، رسالھ شارون سي و پنج بار بھ چاپ رسید، و در قرن ھیجدھم عقایدش بیش از ١۶٧٢و  ١۶٠١سالھاي 
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اما ھمان نظم و ترتیب انشایي كھ در قرن ھفدھم توجھ خوانندگان را بھ خود . نظریات استادش رواج داشت
بق بر شیوه مكتب مدرسي بھ نظر میآمد، و جلب میكرد در قرن ھیجدھم نوعي تعلیم خستھ كننده منط

  . ھاي شارون از نظر افتادند ھنگامي كھ مردم دوباره بھ درخشندگي و نشاط آثار مونتني پي بردند، نوشتھ

II - ١۶٠٠-١۵۴٨: جوردانو برونو  

در این ھنگام چھ كسي میتوانست معماي وجود خدا را حل كند و . كوپرنیك حدود جھان را توسعھ داده بود
  . او را بھ طرزي متناسب با آن كھكشانھاي بیشمار آرام نشان دھد برونو آماده این كار شد

لیپو داشت، پس او اگرچھ نام تعمیدي فی. برونو در نوال، در بیست و شش كیلومتري شرق ناپل، تولد یافت
در آنجا كتابخانھ . از ورود بھ صومعھ دومینیكیان در ناپل در ھفده سالگي، آن را بھ جوردانو تغییر داد

ھاي افالطون و  خوبي یافت كھ نھ تنھا پر از كتابھاي دیني بود، بلكھ آثار كالسیك یونان و روم، نوشتھ
. كھ بھ التیني ترجمھ شده بودند، شامل میشدارسطو، و حتي كتابھاي نویسندگان عرب و یھودي را نیز، 

طبیعت شاعرانھاش بآساني با اساطیر مشركان خو گرفت، و این عالقھ، پس از آنكھ وي دست از الھیات 
بود كھ جھان ) دموكریتوس(وي شیفتھ فرضیھ ذیمقراطیس . مسیحي برداشت، مدتھا در وجودش باقي ماند

فرضیھاي كھ اپیكور آن را ادامھ داد، و لوكرتیوس آن را  .را مركب از ذرات كوچك بیشمار میدانست
ھاي ابن جبرون،  برونو آثار ابن سینا و ابن رشد، از متفكران اسالم، و ھمچنین نوشتھ. استادانھ تفسیر كرد

ھاي او راه یافت و با عقایدي كھ از  قسمتي از رازوري عبري در نوشتھ. فیلسوف یھودي، را مطالعھ كرد
روغین و برناردینو تلسیو در مورد اتحاد اضداد در طبیعت و خداوند اقتباس كرده بود آمیختھ دیونوسیوس د

ھمچنین تحت تاثیر افكار نیكوالي كوزایي قرار گرفت، كھ گفتھ بود جھان نامحدود است، مركز و . شد
اسلسوس، برونو رازوري پزشكي و انقالبي پار. محیط ندارد، و بھ وسیلھ یك روح منفرد در حركت است

ھمھ . ھاي ھوش افزاي رامون لول، و فلسفھ پیچیده كورنلیوس آگریپا را میستود كنایات سرپوشیده و نقشھ
این عوامل در او تاثیر كردند و او را بر آن داشتند كھ با ارسطو، مكتب مدرسي، و قدیس توماس آكویناس 

میزیست، و قدیس توماس آكویناس اما برونو در صومعھاي متعلق بھ دومینیكیان . بھ مخالفت برخیزد
  . قھرمان عقالني و معنوي دومینیكیان بود

  . ھاي خود موجب نگراني روساي خود را فراھم ساخت راھب جوان طبعا با اعتراضھا، تردیدھا، و فرضیھ

گذشتھ از این، شھوت در خون او میجوشید، و خود او بعدھا اعتراف كرد كھ ھمھ برفھاي قفقاز نمیتوانست 
برونو در سال . میان بیداري شھواني و بیداري عقالني رابطھاي دقیق نھفتھ است. او را فرو نشاند آتش

جامھ كشیشان بر تن كرد، ولي شك و تردید نھاني او را ھمچنان آزار میداد و باعث میشد كھ وي از  ١۵٧٢
ست كشیشي، بھ ھر چگونھ ممكن است سھ شخص در یك خدا وجود داشتھ باشند چگونھ ممكن ا: خود بپرسد

وسیلھ، بتواند نان و شراب را بھ صورت جسم و خون عیسي درآورد برونو پس از آنكھ بھ جامھ كشیشان 
، پس از یازده سال ١۵٧۶درآمد، رسما دوبار مورد توبیخ روساي خود قرار گرفت، و ناگھان در سال 

اه جامھ كشیشي را از تن بیرون آنگ. اقامت در صومعھ، از این محل گریخت و تا مدتي در رم پنھان شد
آورد، نام تعمیدي سابق را دوباره بر خود نھاد، و با تدریس در دبستان پسرانھاي در نولي، نزدیك جنووا، 

  . بھ دامن امن و خلوت پناه برد

بدین ترتیب، دوره سرگشتگي شانزده سالھ او آغاز شد، دورھاي كھ در آن بیتابي بدن با تذبذب فكرش 
  . تناسب داشت

در اینجا، براي . پس از چھار ماه اقامت در نولي، نخست بھ ساوونا و سپس بھ تورن، ونیز، و پادوا رفت
آنگاه بھ برشا و . ھا، جامھ راھبان فرقھ دومینیكیان را دوباره بر تن كرد استفاده از مھمان نوازي صومعھ

سپس بھ . اي دومینیكي اقامت گزیدھاي آلپ بھ شامبري رفت و در صومعھ برگامو و از آنجا از فراز كوه
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دوباره جامھ راھبان را پوشید، تا دو . در محل اخیر، كھ مركز آیین كالوني بود. سوي لیون و ژنو رو نھاد
ھا و غلط گیري متون  ماه با صلح و آرامشي كھ متناسب با خوي او نبود زندگي كرد، و با تصحیح نسخھ

ون، مطلبي وجود داشت كھ خود او نوشتھ و توسط یكي از علماي در میان این مت. چاپي ناني بھ دست آورد
ھاي  برونو در این نوشتھ تجدید نظر كرد، و تذكر داد كھ در گفتھ. كالوني در دانشگاه ژنو تدریس شده بود

  . آن دانشمند كالوني بیست اشتباه راه یافتھ است

ونو را براي محاكمھ بھ حضور روساي ناشر این نسخھ تصحیح شده را دستگیر و جریمھ كردند، و خود بر
برونو، كھ میدید از دست مصیبتي گریختھ . وي پوزش خواست و مورد عفو قرار گرفت. كلیسا فرا خواندند

و بھ مصیبت دیگري گرفتار آمده است، با یاس و نومیدي از ژنو بیرون آمد و بھ لیون و از آنجا بھ تولوز 
كاتولیكھا و ھوگنوھا، و ورود كلیمیان تازه عیسوي شده از اسپانیا در این شھر، بھ سبب رقابت میان . رفت

شاید ضمن اقامت برونو بود كھ فرانسوا سانشز رسالھاي . و پرتغال، تا اندازھاي آزادي مذھبي برقرار بود
. كھ ھیچ چیز معلوم نیست در تولوز انتشار داد... تردید آمیز تحت عنوان درباره این علم شریف و واقعي 

سپس بھ دالیلي نامعلوم، و شاید بھ . ونو مدت ھیجده ماه در مورد درباره روح ارسطو سخنراني كردبر
  . منظور كسب شھرت بیشتر، بھ پاریس رفت

ھانري . برونو نھ تنھا در فلسفھ، بلكھ بھ عنوان كسي كھ تدابیري براي تقویت حافظھ میداند مشھور شده بود
پادشاه فرانسھ از نتایج درسھاي برونو . راز تقویت حافظھ را مطالبھ كردسوم او را نزد خود خواند و از او 

. برونو تا دو سال دندان روي جگر گذاشت. خشنود شد و او را بھ استادي كولژ دو فرانس منصوب كرد
نمایشنامھاي خندھآور تحت عنوان مشعلدار انتشار داد كھ در آن راھبان، استادان، و  ١۵٨٢سپس در سال 

  :در مقدمھ آن چنین آمده بود. شان را بشدت مسخره كرده بودفضل فرو

ھمچنین . در اینجا عده كمي جیببر، فرسنگھا متقلب، و اقدامات اراذل را بھ طور درھم میتوانید مشاھده كنید
چیزھاي تنفرآور لذیذ، شیرینیھاي تلخ، تصمیمات احمقانھ، ایمان غلط، آرزوھاي بر باد رفتھ، صدقات 

  . ..خسیسانھ، 

تبھاي چھار روزه، سرطانھاي . و ھمھ جا عشق بھ ثروت را میتوانید ببینید... زنان مردانھ و مردان زنانھ 
علم مترقي، اقدام ثمربخش، و كوشش سودمند از اینجا ناشي ... روحاني، افكار سبك، حماقتھاي متداول 

  . در میان نیستو خبري از زیبایي و خوبي ... خالصھ، ھیچ امنیت وجود ندارد . میشوند

برونو، اھل نوال، فارغ التحصیل فرھنگستان، و معروف بھ : ((برونو در زیر آن نمایشنامھ چنین نوشت
بھ جاي آنكھ از ((ھانري سوم . ، برونو درصدد برآمد انگلستان را بیازماید١۵۶٣در ماه مارس .)) مزاحم

ھاي  و از این رو برایش نامھ)) رفي كند،خدماتش بھرھمند شود، بیشتر مایل بود كھ او را بھ دیگران مع
  . توصیھ آمیزي بھ میشل دو كاستلنو، سیور دو الموویسیر، سفیر كبیر فرانسھ در لندن نوشت

وي دو سال در قصر آن سفیر كبیر اقامت . از این تاریخ بھ بعد، پرنشاطترین دوره عمر برونو آغاز میشود
ھمچنین از طوفانھاي ناشي از . ن آثار خود را در آنجا نوشتگزید، از حوایج اقتصادي فارغ شد، و مھمتری

اخالق خودش بھ آن قصر پناه میبرد، و ضمن مباحثاتي كھ داشت، بر اثر سخنان آزادمرد مطلعي كھ مسائل 
برونو در آن قصر با سر فیلیپ سیدني، . ما بعدالطبیعھ را زیاد جدي تلقي نمیكرد، تسلي خاطري مییافت

فلوریو، ادمند سپنسر، گیبریل ھاروي، و جمعي دیگر كھ از دانایان عصر الیزابت بودند  ارل آولستر، جان
. این گفتگوھا زمینھ را براي كتاب برونو تحت عنوان نخستین شب روزه بزرگ فراھم ساخت. آشنا شد

از آنھا علیھ برونو آن ملكھ بزرگ را نیز مالقات كرد و او را با كلماتي ستود كھ بعدھا دستگاه تفتیش افكار 
  . او استفاده كرد

از دانشگاه آكسفرد تقاضا كرد كھ بھ او این افتخار را بدھد كھ در تاالرھاي آن  ١۵٨۵برونو در سال 
سخنراني كند، و در توصیف خود مطالبي گفت كھ باعث شد ھیچ كس در آینده او را داراي حجب و حیا 
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جمعي بھ اتفاق رئیس . و اصول كوپرنیك سخن گفتوي پس از دریافت اجازه، درباره بقاي روح . نداند
  :خود برونو، بھ شیوھاي كھ مخصوص اوست، میگوید. كالج لینكن چندین بار سخن او را قطع كردند

چگونھ پاسخ میدادند و او چگونھ پانزده بار، بھ وسیلھ پانزده قیاس، دكتر [ برونو]آیا میشنیدید كھ بھ دلیل او 
لس رسمي و موقر بھ عنوان رئیس فرھنگستان معرفي شده بود مانند جوجھاي بیچارھاي را كھ در آن مج

حیران بھ جاي گذاشت میخواھید بدانید كھ آن خوك، رئیس كالج لینكن، با چھ بیادبي و بیتربیتي رفتار كرد، 
و شكیبایي و انسانیت كسي كھ ثابت كرد اھل واقعي ناپل است و زیر آسمان بھتري پرورش یافتھ است 

  نھ بود آیا خبر دارید كھ آنھا چگونھ مجالس سخنراني عمومي خود را بھ پایان میرساندندچگو

مركز فضل فروشي، جایگاه شدیدترین جھالت و ((، ))بیوه دانش منطقي((برونو بعدھا آكسفورد را 
  . دانست)) گستاخي آمیختھ بھ بیتربیتي روستایي، و باعث فرسوده شدن صبر و شكیبایي ایوب

وي مطالب شیوایي درباره ستارگان مینوشت و آدمیان را بھ طرزي تحمل ناپذیر . ما ایوب نبودفیلسوف 
گذشتھ از این، احساس میكرد كھ تفسیر او درباره اصول كوپرنیك بھ سود علم تمام میشود، . كودن میدانست

ا پس از آرام شدن گر چھ فلوریو او ر)) بھ سختي انتقاد میكرد،((و از كساني كھ مخالف نظریاتش بودند 
وي بھ . خودپسندي او باعث عذاب دوستان و ضمنا موجب تقویت او بود. میدانست)) خوشخو و با تربیت((

عالم علم دین پیشرفتھتر، استاد حكمت بیضرر و : ((خود لقبھاي پرشكوھي میداد، مانند این عنوان
ناپل بود و ھر كجا كھ میرفت  برونو داراي قوه تخیل پرشور و فصاحت ھیجان آمیز مردم.)) خالصتر

بھ خاطر حكمت حقیقي و بھ سبب تعصب در : ((ھمیشھ میگفت. خورشید جنوب خونش را گرم میكرد
با سفیر  ١۵٨۵برونو در اواخر سال .)) مورد تفكر واقعي، رنج و عذاب میكشم و خود را مصلوب میكنم

وربون بھ سخنراني پرداخت و، طبق سپس در س. كبیر فرانسھ، كھ احضار شده بود، بھ پاریس بازگشت
مبارزه اتحادیھ كاتولیك علیھ ھانري سوم برونو را . معمول، پیروان ارسطو را بھ دشمني با خود برانگیخت

و چون بھ ; وارد دانشگاه ماربورگ شد ١۵٨۶در ماه ژوئیھ . ھاي آلمان را بیازماید بر آن داشت كھ دانشگاه
مدت دو سال در . دانشگاه بدگویي كرد و از آنجا بھ ویتنبرگ رفت او اجازه سخنراني ندادند، از رئیس

اما تحت تاثیر ; دانشگاه لوتر درس داد و پس از حركت از این شھر، با این محل حقشناسانھ تودیع كرد
امپراطور او را ھوسباز . آنگاه از رودولف دوم در پراگ مدد خواست. افكار مصلحان دیني قرار نگرفت

برونو چند . تالر بھ او عطا كرد و اجازه داد كھ در دانشگاه ھلمشتد بھ تدریس بپردازد ٣٠٠نامید، ولي 
از نتیجھ این عمل چیزي . ماھي خود را خوشبخت میدانست، اما رئیس كلیساي لوتري او را تكفیر كرد

گشت نمیدانیم، ولي برونو از آنجا بھ فرانكفورت و سپس بھ زوریخ رفت و دوباره بھ فرانكفورت باز
  . و در این شھر مقیم شد تا بھ انتشار كتابھاي التیني خود بپردازد) ١۵٩٠١۵٩١(

تا این ھنگام، یعني یك سال پیش از زنداني شدن او توسط دستگاه تفتیش افكار، فلسفھ او كامل شده بود، اگر 
آنھا تعجب با مالحظھ آثار عمده برونو، از عنوانھاي . چھ ھرگز بھ صورتي واضح و مرتبط در نیامد

گاھي شاعرانھ و مبھماند، و ما را متوجھ میكنند كھ، بھ جاي فلسفھاي اصولي یا منطقي، باید انتظار . میكنیم
بندرت در جاي دیگر، جز در آثار رابلھ، اینھمھ نعمت، معاني و . خیالبافي یا وجد و جذبھ را داشتھ باشیم

غھ، نكتھ بیاھمیت، ستایش، مسخره، و لطیفھ را میتوان بیان، مثال، رمز، افسانھ، بذلھ گویي، خودبیني، مبال
. یافت كھ بدین گونھ در میان مخلوط غیر واضحي از عقاید دیني، اطالعات، و فرضیات گنجانده شده باشند

برونو مھارت درام نویسان ایتالیایي، نشاط فضیحت آمیز شاعراني را كھ كلمات التیني فراواني بھ كار 
اگر فلسفھ را توقع آرام، خودداري . جو گویي شدید برني و آرتینو را بھ ارث بردمیبردند، و ھمچنین ھ

معقول، قدرت مشاھده ھمھ جوانب، تحمل اختالف، حتي دلسوزي نسبت بھ سادھلوحان بتوان دانست، در 
آن صورت برونو فیلسوف نیست، بلكھ جنگجویي است كھ چشمبند بر خود نھاده است تا مبادا خطرھاي 

این ھدف، دو قرن پیش از ولتر، عبارت از محو زجر، تعقیب، و . و را از ھدفش منحرف كننداطراف ا
در ھجویھ وحشیانھاي علیھ مومنان بیفكر، یعني كساني كھ الھیات را . جلوگیري از دشمني با اصالحات بود

  : كمال مطلوب میدانستند، برونو شدیدتر از ولتر لب بھ انتقاد گشود و گفت
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ھمچنین ناداني كسي كھ منتظر . ، آینھاي بھتر از خرد در برابر دیدگان بشر گذاشتھ نشده استبھ عقیده من
از سوي دیگر، چیزي موثرتر از تفكرات فلسفي و عقلي، . رستاخیز است بھ طور واضحتري آشكار میشود

. ك جھنم بیفكندكھ ناشي از حسھاست و در ھوش تكامل یافتھ بشر مانند میوه میرسد، نمیتواند ما را در مغا
و اي كساني كھ خرید، سعي كنید اگر خوبید، ; بنابراین، اي كساني كھ بشرید، بكوشید بھ صورت خر درآیید

بھتر بشوید تا بھ ھدف و مقامي برسید كھ دستیابي بھ آن نھ با علم و كوشش، ھر قدر ھم بزرگ باشد، بلكھ 
و بد كرداري، ھر قدر ھم بزرگ باشد، كھ با و از دست دادنش نھ با جھل . با ایمان امكان پذیر است
اگر بر اثر این رفتار نام شما در كتاب زندگي نوشتھ شود، مورد لطف كلیساي . بیایماني صورت میگیرد

وجود كلیساي پیروز، كھ خداوند در آن زندگي میكند و در سراسر اعصار حكمفرماست، مباھات خواھید 
  . كرد

  . آمین

ه جھان دارد در مرحلھ اول شناخت زشت و زیباست، یعني ستایشي عمیق و عقیدھاي كھ برونو دربار
نیز كوششي است فلسفي بھ منظور تطبیق فكر بشري با جھاني كھ در آن ; شگفتي آمیز از بینھایتي فروزان

در ماوراي ; زمین و خورشید مركز جھان نیستند. سیاره ما قسمت بسیار كوچكي از عظمتي است ناشناختھ
چنانكھ (دنیاھاي دیگري وجود دارند ) در زمان برونو دوربین نجومي وجود نداشت(ھ میبینیم دنیایي ك

چنانكھ دوربینھاي (، و در ماوراي این دنیاھا نیز دنیاھاي دیگري ھستند)دوربینھاي نجومي نشان دادند
و بھ ; نظر بگیریمآغاز و انجامي را نمیتوانیم در . ، و بدین ترتیب تا بینھایت)نجومي بھتري نشان دادند

، آن طور كھ كوپرنیك میاندیشید، ثابت باشند، پیوستھ جاي خود را تغییر ))ثابت((جاي آنكھ ستارگان 
  . فضا، زمان، و حركت نسبي ھستند. حتي در آسمانھا ھمھ چیز حركت میكند; میدھند

بھ شكل متفاوتي دیده ھاي مختلف  حركتھا از مكانھا و ستاره. مركز، محیط، باال و پاییني وجود ندارد
ممكن است موجودات زنده و باھوشي در . و وقت، كھ میزان حركت است، خود نیز نسبي است; میشوند

آیا عیسي بھ خاطر آنھا نیز جان خود را از دست داد با وجود این، در این . بسیاري از ستارگان زندگي كنند
و قانون بھ طرزي جاوداني و نقض ناشدني ثابت عظمت بیپایان، ماده بھ صورتي تغییر ناپذیر حفظ میشود، 

  . میماند

از آنجا كھ جھان بینھایت است، و دو بینھایت نمیتواند وجود داشتھ باشد، خداي بینھایت و جھان بینھایت 
محرك اول، ))). خدا، جوھر، یا طبیعت: ((در اینجا بھ عقیده اسپینوزا میرسیم كھ میگفت(یكي بیش نیستند 
. ... در ھر جزئي از كل حركت و انرژي بھ طرزي ذاتي موجودند; میپنداشت، وجود نداردچنانكھ ارسطو 
بیشتر شایستھ اوست كھ اصل داخلي حركت باشد كھ طبیعت . خداوند عقل خارجي نیست((بھ عقیده برونو 

ه اما این فكر در آسمان نیست، بلكھ در ھر ذر. منتھاي طبیعت فكر خداوندي است.)) و روح خود اوست
  . حقیقت است

برونو میگوید كھ عالم تركیبي است از مونادھاي كوچك، كھ اجزاي الیتجزایي از نیرو، زندگي، و فكر 
ھر ذرھاي از خود فردیت و فكر ). در اینجا وي بمثابھ پلي میان لوكرتیوس و الیبنیتز است(رشد نكردھاند

رفتارش ) بنابر عقیده اسپینوزا(ست، بلكھ دارد، و با وجود این، آزادي آن عبارت از آزادي از قانون نی
اصل ترقي و تكامل در طبیعت، بدین معني كھ ھر قسمتي بھ . مطابق قانون ذاتي و خاصیت خود آن است

  ). ارسطو)) كمال اول(((سوي كمال پیش میرود، وجود دارد 

اداره ((الم، یعني در اما در رفتار ھمھ ع. در طبیعت، تضادھا، نیروھاي مخالف، و تناقضھایي وجود دارند
بدین ترتیب، حركات مختلف سیارات بھ . ، ھمھ تضادھا یكنواخت میشوند و از میان میروند))خداوند

در ماوراي تنوع شگفت انگیز و سحر آمیز طبیعت وحدت عجیبتري . صورت ھماھنگي كرات درمیآیند
وحدت است كھ مرا : ((و میگویدبرون. وجود دارد كھ در آن ھمھ قسمتھا اعضاي یك پیكر بھ نظر میآیند

بر اثر قدرت آن است كھ من در بردگي آزاد، در غم شاد، در فقر توانگر، و حتي در مرگ . شیفتھ میكند

pymansetareh@yahoo.com



اگرچھ رنج میكشم، از این موضوع تسلي ; اگر چھ تابع قانونم، طبیعت خود را ابراز میدارم.)) (زندھام
اگر چھ خواھم مرد، مرگ جز بھ ; كل، نامفھوم میشودجز با در نظر گرفتن )) بدي((خاطري مییابم كھ 

از اینجاست كھ شناخت وحدت عالي ھدف علم و فلسفھ و داروي شفا .) منزلھ زندگي نیروبخش كل است
  ))). عشق عقالني نسبت بھ خداوند((طبق عقیده الیبنیتز، (بخش فكر است 

نھ او حذف شده است، و انسان تصور میكند در این خالصھ ناتمام فلسفھ برونو، ھمھ شور و ھیجان قھرمانا
كھ در فكرش پیوستگي و ثباتي وجود داشتھ كھ با آن كامال بیگانھ بوده است، زیرا بھ طور متساوي داراي 

. تناقض و ادعاست و حاالت مختلفي را نشان میدھد كھ تنھا با سرمستي مربوط بھ عالم ھستي توافق دارند
برونو درباره خصایص فردي . ھ صورت رازوري جادوگر درمیآوردمنتخب دیگري از عقایدش او را ب

تحت تاثیر زھره بھ دنیا میآیند داراي استعداد عشق، ((بھ عقیده او، كساني كھ ; چندین سیاره سخن میگفت
ھمچنین بھ خاصیتھاي . و افراد تحت تاثیر مریخ بھ كشمكش و تنفر تمایل دارند; شاعري، و آرامشند
اد اعتقاد داشت و میگفت كھ بیماریھا شاید ناشي از دیوان باشند، و ممكن است در بعضي مرموز اشیا و اعد

  . موارد با تماس دست پادشاه یا آب دھان پسر ھفتم شفا یابند

خطاي نھایي او این بود كھ میپنداشت اگر بھ ایتالیا باز گردد و مورد بازجویي دستگاه تفتیش افكار قرار 
بعضي از عبارات موافق كلیسا را از كتابھاي خود نقل كند و آن را نسبت بھ ) و میتوانست(گیرد، میتواند 

  . ارادت خویش متقاعد سازد

این كتاب طرد جانور . را كھ در انگلستان انتشار داده بود نشنیده باشدشاید امیدوار بود كھ ایتالیا خبر كتابي 
برونو . و مقصودش از جانور، آیین كاتولیك، یا مسیحیت، یا اصول مذھب بھ طور كلي بود; فاتح نام داشت

در غیر این صورت چگونھ میتوان شوق و ذوق او را در قبول دعوت ; حتما آرزومند دیدن ایتالیا بود
موچنیگو توجیھ كرد كھ بھ ونیز بیاید و مھمان او باشد و بھ او درس بدھد موچنیگو از افراد یكي جوواني 

وي كاتولیك پارسایي بود، اما بھ جادوگري اعتقاد داشت، و شنیده بود . از مشھورترین خاندانھاي ونیز بود
دستگاه تفتیش افكار . تھاي جادوگري دست دارد و از راز تقویت حافظھ آگاه اس كھ برونو در ھمھ رشتھ

مدتھا پیش اعالم داشتھ بود كھ برونو یاغي است و باید در نخستین فرصت دستگیر شود، اما ونیز در 
از این رو، برونو در . حمایت از چنین یاغیان و نپذیرفتن دستورھاي بازجویان آن دستگاه شھرت داشت

  . بھ ایتالیا رفتشتابان فرانكفورت را ترك گفت و از طریق آلپ  ١۵٩١پاییز 

  ولي چون ; موچنیگو او را نزد خود پذیرفت و درسھایي جھت تقویت حافظھ از او گرفت
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در این راه زیاد پیشرفت نكرد، چنین پنداشت كھ شاید استاد علم سحرآمیز و مرموزي را از او پنھان 
موچنیگو از كشیش . و در این ضمن از بدعتھاي آن فیلسوف پرسخن و بیاحتیاط بر خود میلرزید; میدارد

كشیش . بدھد یا نھمخصوص خود پرسید كھ آیا صالح است درباره برونو گزارشي بھ دستگاه تفتیش افكار 
موچنیگو نیز . بھ او توصیھ كرد اندكي صبر كند تا استادش مطالب دیگري را بھ طور قطع ابراز دارد

اما ھنگامي كھ برونو قصد خود را مبني بر مراجعت بھ فرانكفورت اعالم داشت، موچنیگو . پذیرفت
دستگاه تفتیش افكار در ونیز  ، بھ زندان١۵٩٢بازجویان را آگاه كرد، و برونو، در بیست و سوم مھ 

)) بر اثر اجبار وجدان و كشیش خود((موچنیگو رفتار خود را بدین ترتیب توجیھ میكرد كھ . فرستاده شد
وي بھ بازجویان گفت كھ برونو با ھمھ مذھبھا مخالف است، اگر چھ آیین كاتولیك را . عمل كرده است

مسیح و ; نان و شراب بھ جسم عیسي را نمیپذیردتثلیث و تجسم خداوند و تبدیل ; بیشتر دوست دارد
گفتھ است كھ ھمھ راھبان خرند ; حواریون را متھم میكند بھ اینكھ مردم را با معجزات دروغین میفریفتھاند
; فلسفھ باید جاي مذھب را بگیرد; و زمین را با ریاكاري، حرص، و زندگي شرارت آمیز خود آلوده میكنند

و او، یعني برونو، تا آنجا كھ فرصت دست داده است، ; گناه نیست)) جسمي لذایذ((بھرھمند شدن از 
از زنھا خوشش میآید، ولو آنكھ ھنوز تعداد زنھا ((و بھ او گفتھ است كھ ; شھوات خود را ارضا كرده است

دستگاه تفتیش افكار آن زنداني را، بدون عجلھ از مھ تا .)) ھایش بھ پاي سلیمان نرسیده است و معشوقھ
برونو معتقد بود بھ اینكھ بھ عنوان فیلسوف مطالبي نوشتھ و مانند . مورد بازجویي قرار داد ١۵٩٢سپتامبر 

را از یكدیگر تمیز داده است، یعني انسان ممكن است بھ عنوان فیلسوف )) دو حقیقت((پومپوناتتسي 
 .اصولي را مورد تردید قرار دھد كھ بھ عنوان كاتولیك آنھا را پذیرفتھ است

وي تصدیق كرد كھ در مسئلھ تثلیث نیز تردید نشان داده است، و اعتراف كرد كھ اشتباھات بسیاري 
با توجھ بھ ناتواني من، مرا بھ آغوش : ((از این رو اظھار توبھ كرد و بھ دادگاه گفت. مرتكب شده است

بازجویان او را .)) م كنیدكلیساي مادر بپذیرید، داروھایي براي خوشبختي من فراھم سازید، و بھ حالم ترح
در سیام ژوئیھ دوباره مطالبي از او پرسیدند، بھ . دلداري ندادند، بلكھ وي را بھ زندانش باز گرداندند

در سپتامبر، رئیس دستگاه . اعتراف و استغاثھاش گوش دادند، و دوباره او را دو ماه در زندان نگاه داشتند
حكومت ونیز علیھ دستور . ر داد كھ آن زنداني را بھ رم بفرستندتفتیش افكار رم بھ بازجویان ونیزي دستو

در . و سنا با تسلیم او موافقت كرد; اعتراض كرد، ولي بازجویان گفتند كھ برونو تابع ناپل است، نھ ونیز
 . ، برونو را بھ رم انتقال دادند١۵٩٣بیست و ھفتم فوریھ 

ھم مدت مدیدي پیش از بازجویي، و ضمن آن و از مشخصات رسیدگي قضایي در آن عھد این بود كھ مت
بھ حضور دادگاه رم  ١۵٩٣تقریبا یك سال گذشت تا برونو را در دسامبر . پس از آن، در زندان میماند

از او بازجویي كردند یا بھ وسیلھ بازجویي او  ١۵٩۴ھاي آوریل، مھ، سپتامبر، و دسامبر  در ماه. آوردند
طبق . ، بازجویان دوبار جھت بررسي پرونده او با یكدیگر مالقات كردند١۵٩۵در ژانویھ . را شكنجھ دادند

آنھا او ((و .)) نزد كاردینالھاي معظم آوردند((برونو را  ١۵٩۶و آوریل  ١۵٩۵مدارك دادگاه، در مارس 
شكایاتش  ١۵٩۶در دسامبر .)) را مورد بازجویي قرار دادند و بھ سخنانش در مورد احتیاجاتش گوش دادند

بھ ((او را بھ حضور بازجویان آوردند و آنھا دوباره  ١۵٩٧در مارس .شنیدند)) در مورد غذا((را 
ھاي مكرر او حاكي  معلوم نیست كھ این احتیاجات از چھ قبیل بودند، اما استغاثھ)). احتیاجاتش گوش دادند

یلھ میخواستند روح از سختیھایي ناگفتني بودند، آنھم قطع نظر از بیتكلیفي طوالنیي بود كھ بدان وس
 ١۵٩٧در دسامبر . یك سال بدین منوال سپري شد. سركشش را خوار كنند و او را عبرت ناظران سازند

بھ او اجازه  ١۵٩٨در دسامبر . دادگاه دیگري تشكیل یافت و دوباره برونو یك سال دیگر در زندان ماند
او را بھ حضور دادگاه فرا خواندند،  ١۵٩٩یھ در چھاردھم ژانو. دادند كھ قلم و كاغذ در اختیار داشتھ باشد

ھشت موضوع بدعت آمیزي را كھ از كتابھایش اقتباس كرده بودند برایش خواندند، و از او خواستند كھ آن 
برونو از عقاید خود دفاع كرد، ولي حاضر شد كھ تصمیم پاپ را در مورد . حرفھا را پس بگیرد

یھ، كلمنس ھشتم و اعضاي دستگاه تفتیش افكار بھ این نتیجھ در چھارم فور. موضوعات نقل شده بپذیرد
در مدارك دادگاه ذكري از عقاید كوپرنیكي برونو . رسیدند كھ آن موضوعات برگزیده آشكارا بدعت آمیزند

آنگاه بھ او اجازه داده شد كھ تا چھل . بھ میان نیامده است، بدعتھاي او مربوط بھ تجسم و تثلیث خداوندند
  . بھ اشتباھات خود اعتراف كند روز دیگر
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در بیست . ھاي آوریل و سپتامبر، و نوامبر، مجددا از او بازجویي بھ عمل آمد در ھیجدھم فوریھ، و در ماه
، یادداشتي ١۶٠٠در بیستم ژانویھ . و یكم دسامبر، برونو اعالم داشت كھ حاضر بھ ترك عقاید خود نیست

ت مورد اعتراض را بھ غلط از متون آنھا نقل كردھاند، و براي پاپ فرستاد و تذكر داد كھ موضوعا
حاضر شد كھ از آنھا در برابر عالمان دین دفاع كند، و دوباره آمادگي خود را براي قبول تصمیم پاپ 

آنگاه، طبق مدارك دادگاه، پاپ كلمنس ھشتم مقدس فرمان داد كھ محاكمھ را بھ پایان برسانند . اظھار داشت
در ھشتم فوریھ، بازجویان برونو را احضار . نند و او را تحویل دادگاه غیر مذھبي بدھندو حكم را صادر ك

و اتھامات را تكرار كردند و بھ او گفتند كھ ھشت سال فرصت دارد كھ توبھ كند، و یادآور شدند كھ وي 
داده است، گفتھ است تصمیم پاپ را در مورد بدعت آمیز بودن عقایدش خواھد پذیرفت، و پاپ جواب مثبت 

مانده )) غیر تایب، متمرد، و خودسر((و زنداني ھنوز دست از افكار بدعت آمیز خود برنداشتھ و ھمچنان 
از این رو حكم میشود كھ وي بھ دست دادگاه غیر مذھبي و حاكم رم سپرده شود تا بھ مجازاتي كھ ; است

از شدت قانون در مورد [ حاكم رم]ھ او از صمیم قلب دعا میكنیم ك: ((ھمچنین گفتند.)) شایستھ اوست برسد
نھ تن از .)) تنبیھات جسمي تو بكاھد، تو را خطر مرگ تھدید نكند، و ھیچ یك از اعضایت ناقص نشود

بنا بھ گفتھ كاسپار سیوپیوس، دانشمند آلماني كھ بتازگي . كاردینالھا،شامل بالرمینو، آن حكم را امضا كردند
تصور میكنم : ((ھنگامي كھ حكم خوانده شد، برونو بھ قضات چنین گفت كاتولیك شده و در رم مقیم بود،

آنگاه او را بیدرنگ بھ زنداني غیر روحاني انتقال .)) شماھا كھ مرا محكوم میكنید بیش از من میترسید
  . در نوزدھم فوریھ، او را در حالي كھ ھنوز توبھ نكرده بود. دادند

كنار میلھاي آھنین بر روي تودھاي ھیزم در میدان كامپو د . بودندو دھانش را بستھ . جامھاي بر تن نداشت
برونو . و در حضور جمع كثیري كھ از آن واقعھ عبرت گرفتھ بودند، زنده زنده سوزاندند. فیوري گذاشتند

، مجسمھ او را، كھ با گردآوري اعاناتي از اكناف ١٨٨٩در سال . در این ھنگام پنجاه و دو سال داشت
  . شده بود، در ھمان مكان برپا داشتند جھان ساختھ

III - وانیني و كامپانال   

این شخص كھ وانیني نام داشت، . نوزده سال بعد، شخص مشابھي بھ سرعت گرفتار سرنوشت مشابھي شد
در جنوب ایتالیا از ازدواج مردي ایتالیایي با زني اسپانیایي كھ در واقع بھ منزلھ مجاورت باروت و آتش 

وي پس از آنكھ مانند برونو مدتي در اروپا گردش كرد و آب و ھوا و مذھبھاي مختلف . آمد بود بھ وجود
، و ایضا مانند برونو تا دو سال از صلح و آرامش )١۶١٧(را آزمود، سرانجام در تولوز رحل اقامت افكند 

و سرپوشیده آن كتابھایي كھ پیش از ورود بھ تولوز نوشتھ بود بندرت بھ مطالب بیمعني . برخوردار بود
زمان شباھت داشتند و گاھگاھي حاكي از بصیرت او بودند، چنانكھ گفتھ بود بشر روي چھار دست و پا 

روزي یكي از اشخاصي كھ در سخنرانیھاي او حضور مییافت گزارش داد كھ وي بھ مسئلھ . راه رفتھ است
مستمع . دید قرار داده استمورد تر) شخص(تجسم خداوند خندیده و وجود خداوند را بھ صورت اقنوم

دیگري بھ نام فرانكون اعتماد وانیني را بھ خود جلب كرد، عقاید خصوصي او را، مانند رفتار موچنیگو با 
، وانیني نھ بھ امر كلیسا، ١۶١٨در دوم اوت . برونو، پرسید و مطالب او را با شوراي شھر در میان نھاد

سپس، بر اساس سخنرانیھایش، بھ الحاد و كفر متھم گشت، و . بلكھ بھ دستور دادستان پادشاه دستگیر شد
اگرچھ وانیني اعتقاد خود را بھ وجود خدا تاكید كرد، . این دو جنایت در نظر دولت قابل مجازات بودند

. فرانكون اظھار داشت كھ وي چند بار منكر خدا شده و گفتھ است كھ خدا غیر از طبیعت چیزي نیست
رفتند و، علي رغم اعتراضات شدید وانیني و زھد و تقوایي كھ در زندان از خود قضات این گواھي را پذی

  نشان داد، او را، كھ در این ھنگام سي و چھار سال بیش نداشت، محكوم كردند و 

تا او را در صندوق روبازي بنشاند، جز جامھ زیرین چیزي بر تنش )) بھ دست دژخیم عدالت سپردند((
سپس او را بدین شكل بھ كنار مدخل اصلي )). ملحد و منكر خداوند: ((قرار دھد نپوشد، افساري بر گردنش

و از خداوند، پادشاه، و دستگاه عدالت بخواھد كھ او را ... كلیساي سن استفان ببرد تا او روي زانو بنشیند 
  . بھ سبب كفر و الحادش ببخشند
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نخست زبانش را ببرد، . ر آنجا افراشتھاند ببنددآنگاه او را بھ میدان سالین ببرد، بدنش را بھ چوبھاي كھ د
  . سپس او را خفھ كند، و بعد بدنش را بسوزاند و خاكسترش را بھ باد دھد

: ، فریاد زد)١۶١٩نھم فوریھ (ھا را ببیند  میگویند وانیني، در اثنایي كھ از زندان بیرون میآمد تا آن شكنجھ
تومازو كامپانال، كھ در كاالبریا بھ دنیا آمد، مردي .)) بدھیمبرویم، برویم مثل فیلسوفي با خوشحالي جان ((

پرحرارت بود و تا مدتي در صومعھاي دومینیكي آتش درون را با آب زھد و عبادت فرو نشاند، بھ مطالعھ 
تكفیرنامھاي را كھ پاپ نوشتھ بود مورد . ھاي ارسطو را رد كرد آثار تلزیو و امپدوكلس پرداخت، گفتھ

پس از ). ١۵٩٢ ١۵٩١(داد، و چند ماھي توسط دستگاه تفتیش افكار در ناپل زنداني شدمسخره قرار 
در این شھر بود كھ نخستین اثر مھم . خروج از زندان، بھ دانشگاه پادوا رفت، و بھ جرم بیعفتي محكوم شد

و در آن، مانند فرانسیس بیكن در یازده سال بعد، بھ متفكران  ،)١۵٩۴(خود را بھ رشتھ تحریر درآورد 
توصیھ كرد كھ بھ جاي آثار ارسطو بھ مطالعھ طبیعت بپردازند، و طرحي براي برقراري مجدد علم و 

پس از مراجعت بھ ناپل، در توطئھاي بھ منظور رھا ساختن این شھر از تسلط اسپانیا شركت . فلسفھ ریخت
). ١۵٩٩١۶٢۶(ي نرسید، و كامپانال مدت بیست و ھفت سال را در زندان گذرانیدتوطئھ بھ جای. كرد

  . دوازده بار، و یك بار بھ مدت چھل ساعت، او را شكنجھ دادند

غزل او . وي براي تخفیف آالم خود بھ فلسفھ، شعر، و تصوراتي درباره دولتھاي كامل و عالي میپرداخت
  :یھ عدم موفقیت عوام در طرفداري از شورش اوستحاكي از خشم او عل)) مردم((تحت عنوان 

; مردم بھ مثابھ حیواني بیشعورند و از قدرت خود خبر ندارند و بنابراین زیر بار چوب و سنگ ایستادھاند
  . دستھاي ضعیف كودكي قادر است آنھا را با دھنھ و افسار رھبري كند

یترسد و كارھا را بھ دلخواه آن كودك انجام اما این جانور م; براي گسستن زنجیر، لگدي بیش الزم نیست
  . میدھد

  . سراسیمھ و مبھوتند)) لولوھا((از وحشت خود نیز خبر ندارند، و بر اثر خودخواھي 

  . عجبتر آنكھ خود را با دستھاي خود میبندند و دھان خود را میگیرند

  . یدھندو بھ خاطر پولي كھ پادشاھان از اندوختھ بھ جنگ میروند و تن بھ كشتن م

و اگر كسي قیام كند، براي گفتن ; ھر چھ میان زمین و آسمان است بھ آنھا تعلق دارد، اما از آن آگاه نیستند
  . این حقیقت، او را نمیبخشند و بھ دیار عدمش میفرستند

كامپانال چنین پنداشتھ بود كھ این شھر . مشھورترین حاصل این سالھاي خستھ كننده كتاب شھر آفتاب اوست
ر فراز كوھي در سیالن است، و كارمندان آن توسط یك مجلس ملي منصوب و معزول میشوند، و این ب

بزرگاني كھ بدین ترتیب . مجلس را ھمھ افراد شھر كھ سنشان از بیست سال باالتر است انتخاب میكنند
زدواج زنان و آنان مراقب ا. است، برمیگزینند)) ھو((انتخاب میشوند رئیس دولت را، كھ كشیشي بھ نام 

مردم بھ . زنان و مرداني با ھم ازدواج كنند كھ بھترین فرزندان را بھ وجود آورند((مردانند و مواظبند كھ 
از این لحاظ، خلقت .)) ما میخندند كھ در تربیت اسب و سگ دقت میكنیم، اما از تربیت افراد بشر غافلیم

بھ ھمھ خواھند بود و تحت انضباط شدید قرار زنان بھ طور اشتراكي متعلق . ناقص وجود نخواھد داشت
اگر زني سرخاب بمالد . ... بشرھاي روشن داشتھ باشند((باید بھ تمرینات شدید بپردازند تا . خواھند گرفت

كساني كھ از صحنھ . زن و مرد براي جنگ تربیت میشوند.)) یا كفش پاشنھ بلند بپوشد، اعدام خواھد شد
ھر كسي را كاري معین است، . ر شدن، بھ كنام شیر و خرس افكنده میشوندنبرد میگریزند، پس از گرفتا

كودكان بھ طرز اشتراكي تربیت میشوند و طوري بار میآیند كھ در . اما بیش از چھار ساعت كار نمیكنند
تصویر جاندار ((مذھب این مردم پرستش خورشید است، كھ بھ منزلھ . كاال و ثروت با یكدیگر برابر باشند
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.)) آنھا معتقدند بھ اینكھ ھمھ جھان طبق رسوم آنھا زندگي خواھد كرد. ((بھ شمار میآید)) ره خداوندو چھ
نوشتھ شد و در  ١۶٠٢این بیانیھ كمونیستي، كھ انعكاس از افكار افالطون است، در زندان در حدود سال 

ئھگران ناپل بود، و ممكن شاید ھم حاكي از آرزوھاي توط. انتشار یافت ١۶٢٢فرانكفورت آم ماین در سال 
وي بھ موقع خود با كلیسا صلح كرد و از زندان بیرون . است در حبس طوالني كامپانال بیتاثیر نبوده باشد

 ١۶٣۴در سال . آمد و، با تصریح حق پاپھا در عزل و نصب پادشاھان، اوربانوس ھشتم را خشنود ساخت
ریشلیو او را تحت . دیگري در ناپل نجاتش دھد اوربانوس او را بھ پاریس فرستاد تا از نتایج شورش

حمایت خود گرفت، و این یاغي خستھ، مانند روزگار جواني، وارد حجره فرقھ دومینیكیان شد، و در آنجا 

  فلسفھ و سیاست -IVكھ سپیده جدید  زنگممن آن ((وي گفتھ بود ). ١۶٣٩(درگذشت 

  ١۶٢۴-١۵٣۶: خوان د ماریانا -١

جنبھ برجستھ ; سیماي اصلي سیاست در قرون وسطي عبارت از تفوق وحدت بخش پاپ بر پادشاھان بود
از این لحاظ، نخستین . سیاست در قرون جدید كشمكش دولتھایي بود كھ از تحت نفوذ پاپ آزاد شده بودند

ھفدھم، پس از نھضت اصالح دیني، باعث آشفتگي فلسفھ سیاسي شد تقاضاي متفكران سوالي كھ در قرن 
كاتولیك در مورد استقرار مجدد برتري پاپ، و تقاضاي متفكران پروتستان در مورد محو كامل سلطھ پاپ 

ض طرفداران پاپ میگفتند كھ پادشاھان مستبد، چون مدعیاند كھ سلطنت از طرف خداوند بھ آنھا تفوی. بود
مدافعان اصالح دیني ; شده است و منكر قیود مذھبي و اخالقي و قانوني ھستند، اروپا را ویران خواھند كرد

در پاسخ میگفتند كھ ھیچ مرجع فوق ملي نمیتواند بھ فكر خیر و صالح نوع بشر باشد، بلكھ بیشتر بھ فكر 
ھا وجود داشتھ باشد، آزادي فكر و گذشت از این، اگر كلیسایي باالتر از دولت; قدرت و منفعت خویش است

  . حق زندگي را سلب خواھد كرد

فیلسوفان مكتب مدرسي در قرون وسطي، بھ پیروي از حقوقدانان روم قدیم، قدرت پادشاه را ناشي از 
بنابراین، میگفتند كھ حق االھي پادشاھان بھ سلطنت وجود ندارد، و ; میدانستند) نھ خداوند(موافقت مردم 

از حقوق ]متفكران كالوني، مانند بز، بیوكنن، و نویسنده كتاب دفاع . بد را میتوان خلع كردفرمانرواي 
اما علماي لوتري و پیروان كلیساي . علیھ ظالمان با شوق و ذوق از این عقیده طرفداري میكردند[ مردم

جلوگیري از طغیان انگلیكان از حق االھي پادشاھان بھ سلطنت دفاع میكردند، و میگفتند كھ این حق براي 
  . مردم و ادعاي پاپ الزم است، و حتي اطاعت از پادشاھان ظالم را توصیھ میكردند

جزو مدافعان حاكمیت ملت، بسیاري از یسوعیان نیز یافت میشدند كھ تصور میكردند مقصود از این نظریھ 
قدرت پادشاھان ناشي  كاردینال بالرمینو میگفت كھ اگر. تضعیف قدرت پادشاه در برابر قدرت پاپ است

از ملت و بنابراین تابع آن باشد، پس ظاھرا تابع قدرت پاپ خواھد بود، كھ آن نیز ناشي از استقرار كلیسا 
مولینا، از یسوعیان اسپانیا، بھ این نتیجھ رسیده . توسط عیسي است، و بنابراین فقط تابع خداوند خواھد بود

ھبي، میتوانند بحق اما با نظم و ترتیب پادشاه ظالم را از كار بود كھ مردم، بھ عنوان منبع قدرت غیر مذ
، این نظریھ را با تغییرات ))بھترین عالمي كھ فرقھ یسوعي پرورده است((فرانثیسكو سوارث، . براندازند

احتیاط آمیزي جھت رد ادعاھاي مستبدانھ جیمز اول اظھار داشت، و از حق مردم در خلع پادشاھان دفاع 
كھ، بھ طوري كھ پیش از این گفتیم، (ري خوان د ماریاناي یسوعي از ظالم كشي ماریاناطرفدا. كرد

از ھر جھت فردي شایستھ بود و، بھ سبب علم، ) بزرگترین تاریخ نویس عصر خود بھ شمار میآمد
رسالھاي تحت عنوان درباره  ١۵٩٩وي در سال . فصاحت، و بیباكي عقالني خود، شھرت بسیار داشت

. تربیت او نگاشت، آن را بھ فیلیپ سوم ھدیھ كرد، و با اجازه ممیز یسوعي محل آن را انتشار دادپادشاه و 
بھ گفتھ او، بشر . قبل از ایجاد جامعھ بھ میان آورد)) حالتي طبیعي((وي نیم قرن پیش از ھابز سخن از 

با قانون و ; فارغ بوداز ھر قید و اجباري جز رفع حوایج بدني ;مانند جانوران وحشي، در جنگل میزیست
اما در این . و، در جستجوي ھمسر و غذا، فقط تابع غریزه خود بود; مالكیت خصوصي آشنایي نداشت

آزادي، كھ ژان ژاك روسو نیز بدان معتقد بود، اشكاالتي وجود داشت، بدین معني كھ جانوران خطرناك بھ 
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را بھ وجود آورد، كھ بزرگترین ابزاري  بشر، براي حفظ خود از این خطر، اجتماع. وفور دیده میشدند
است كھ تاكنون اختراع شده، و بھ منزلھ دفاعي الزم علیھ آالت تدافعي و تعرضیي است كھ طبیعت بھ 
جانوران ارزاني داشتھ است، اعضاي ھر گروه، ضمن قراردادي صریح یا ضمني، موافقت كردند كھ 

اما حاكمیت مردم از میان نرفت، و . ي تفویض كننداختیارات دستھ جمعي خود را بھ سردستھ یا پادشاھ
تقریبا در ھمھ موارد، نظیر كورتس در اسپانیا، مجلس ملي بر قدرتي كھ بھ دست نمایندگان سپرده شده بود 

  . نظارت میكرد، مواظب مخارج بود، و ھیئتي قانوني تشكیل میداد كھ قدرت آن بیش از قدرت پادشاه بود

) دموكراسي(سبب توزیع نامتساوي استعداد و ھوش در میان افراد، حكومت مردم بھ عقیده ماریانا، بھ 
  . امكان ندارد

سلطنت مشروطھ بھترین نوع حكومتي . تعیین سیاست با مراجعھ بھ آراي عمومي زیانبخش خواھد بود
منزلھ است كھ با طبیعت بشر و بقاي كشور تناسب دارد، و باید موروثي باشد، زیرا سلطنت انتخابي بھ 

  . دعوتي است كھ گاه گاه براي ایجاد ھرج و مرج بھ عمل آید

قدرت پادشاه باید بھ وسیلھ قانون و قیود مذھبي و اخالقي محدود شود، و اگر پادشاھي بھ ظلم و ستم 
او نباید بدون موافقت مردم تغییر در قوانین . پردازد، مردم حق خواھند داشت او را از سلطنت براندازند

، زیرا كلیسا برتر از دولت ))نباید تصمیمي درباره مذھب بگیرد((ھمچنین . بر آنان مالیات ببندد بدھد یا
كشور بدون ((با وجود این، پادشاه باید از مذھب رسمي دفاع كند، زیرا ; است و باید حاكم بر خود باشد
بازي را بھ جرم تشویق دولت باید بھ مذھب جھت حفظ اخالق كمك و گاو)). توجھ بھ مذھب پایدار نمیماند

ھمچنین باید با ساختن بیمارستان و موسسات . سبعیت، و نمایش را بھ جرم ایجاد آزادي جنسي ممنوع كند
توانگران نیز باید آنچھ را كھ صرف تجمل و خرج سگان ; خیریھ از بیماران و مستمندان دستگیري كند

اجناس روي . زاید زیاد، و بر اشیاي الزم كم باشدمالیات باید بر اجناس . خود میكنند بھ نیازمندان بدھند
پادشاه خوب كسي است كھ از تمركز . زمین، در صورت توزیع عادالنھ، براي ھمگي كفایت خواھند كرد

حریصان ((مالكیت خصوصي از آن لحاظ جاي مرام اشتراكي پیشین را گرفت كھ . ثروت جلوگیري كند
امروزه اگر چھ .)) گذاشتند و ھمھ چیز را از آن خود دانستندپرطمع دستھاي خود را روي مواھب خداوند 

  . این وضع برقرار است، مرام اشتراكي دوباره در آسمان روي كار خواھد آمد

  . پادشاه ظالم را میتوان خلع كرد، و حتي در بعضي موارد میتوان او را بحق كشت

این امر را بھ تصمیم ھر فرد، یا حتي بھ داوري ھر گروھي، ... چھ كسي را حقا میتوان ظالم دانست 
. موكول نمیكنیم، مگر آنكھ ھمھ مردم راي بدھند، و مردان دانشمند و جدي در این مباحثھ شركت جویند

دم تجاوز كند، قوانین ھنگامي كھ پادشاھي كشور را بھ خرابي بكشاند، بھ خزانھ دولت و مال مر[ اما...]
[ ھنگامي كھ...]ملي و مذھب مقدس را زیر پا بگذارد، گستاخانھ و وقاحت آمیز و خدانشناسانھ رفتار كند

شارمندان از امكان تجمع بھ منظور بحث عمومي محروم شدھاند، ولي جدا بھ آنان گفتھ میشود بھ ظلم 
اگر در چنین وضعي كسي ... ر قابل تحمل باشدموجود خاتمھ دھند، و با فرض اینكھ این ظلم معلوم و غی

قدم بھ جلو بگذارد و بخواھد بنا بھ میل عموم رفتار كند و حاضر شود چنان ظالمي را بكشد، من بھ نوبھ 
بسیار سودمند است كھ پادشاھان متقاعد شدھاند كھ، در صورت ... خود او را شریر و بدكار نخواھم شمرد

  . را بحق، بلكھ با احساس افتخار خواھند كشت بیدادگري، مردم نھ تنھا آنان

ماریانا جباركشیھاي تاریخي را بھ یاد خوانندگان آثار خود میآورد، مانند قتل ھیپارخوس، جبار آتن، بھ 
ھمچنین یادآور شد كھ . دست ھارمودیوس و آریستوگیتون، و طرد تاركوینیوس جابر از رم توسط بروتوس

اما ماریانا عقیده و تعصب . د با سواد اروپا، خاطره آنان را گرامي میدارندآتن و رم، در حقیقت ھمھ افرا
  :خود را با تصویب قتل ھانري سوم بھ دست كلمان نشان داد و گفت
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منظره . ھانري سوم پادشاه فرانسھ، بر اثر ضربھاي كھ راھبي با كاردي زھر آلود بھ شكمش زد، درگذشت
علمایي كھ وي . ھ دومینیكي فرقھ خود بھ تحصیل الھیات پرداختنفرت انگیزي بود، ژاك كلمان در مدرس

بھ عقیده جمع كثیري، كلمان با كسب . با آنان مشورت میكرد بھ او گفتند كھ ظالم را شرعا میتوان كشت
  . افتخار جاوداني براي فرانسھ جان سپرد

ھ از لحاظ عقل و دانش در صورتي كھ جمعي دیگر ك; گروھي برآنند كھ وي شایستھ مقامي جاوداني است
  . بر دیگران رجحان دارند عمل او را تقبیح میكنند

چنانكھ میدانیم، ھانري سوم با اتحادیھ كاتولیك مخالفت ورزیده و بھ دستیاران خود دستور داده بود كھ رھبر 
كرده و براي  فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، از آن اتحادیھ حمایت. ، را بھ قتل برسانند)دوك دوگیز(آن، ھانري 

; موافقت كرده بود) اورانژ/گیوم د(وي با كشتن الیزابت اول و ویلیام آوآرنج . تقویت آن پولي پرداختھ بود
  . و فیلیپ سوم اعتراضي بھ این اصل نداشت كھ قتل دشمن اسپانیا موجھ است

شاه ماریانا ، كلودیو آكواویوا، سردار فرقھ یسوعي، دستور داد كھ كتاب درباره پاد١۵٩٩در سال 
  . شود)) تصحیح((

، آكواویوا تعلیمات ماریانا را )١۶١٠مھ  ١۴(ھنگامي كھ ھانري چھارم بھ دست راوایاك بھ قتل رسید 
در . و از انتشار آن در مدارس یسوعي جلوگیري كرد) ژوئیھ ٨(درباره جباركشي مورد انتقاد قرار داد 

توضیح آنكھ وي . بلكھ بھ علت دیگري دستگیر شده بوداین ضمن ماریانا، نھ بھ سبب تمجید از جباركشي، 
از بیارزش كردن پول توسط فیلیپ سوم انتقاد كرده و در رسالھ بسیار جالبي، تحت عنوان درباره تغییر 

ماریانا دوره حبس خود را فیلسوفانھ تحمل كرد، پس از . پول، او را از عواقب تورم پولي آگاه ساختھ بود
  . در قید حیات بود، و در ھشتاد و ھشت سالگي درگذشت ١۶٢۴ل آن زنده ماند، تا سا

  ١۵٩۶- ١۵٣٠: ژان بودن -٢

وي عالم االھیي نبود كھ سرش بھ آسمان باشد، و عشق مالل آوري بھ . بودن با آنھا فرق بسیار داشت
مذھب بود،  بود كھ از لوپیتال طرفداري میكرد، مدافع آزادي)) سیاستمداري((اتحادیھ كاتولیك نداشت، بلكھ 

بودن در آنژه، احتماال از مادري كلیمي و . و از مشاوران و ستایش كنندگان ھانري چھارم بھ شمار میرفت
، وكیل دادگستري شد و از آن طرفي نبست، و با شوق و )١۵۶٠(اسپانیایي، بھ دنیا آمد، بھ پاریس رفت 

بھ فراگرفتن عبري، یوناني، آلماني،  سپس با ولع بسیار. ذوق بسیار بھ مطالعھ فلسفھ و تاریخ پرداخت
ایتالیایي، و مطالعھ كتاب عھد قدیم و آثار لیوي، تاسیت، و سیسرون و قوانین اساسي ھمھ كشورھاي 

نخستین . وي عقیده داشت كھ مطالعھ تاریخ براي فھم مطالب سیاسي الزم است. اروپاي باختري پرداخت
در نظر دانشجو، این كتاب خستھ كننده، دشوار، و . نام داشتاثر او كھ بھ چاپ رسید روش فھم آسان تاریخ 

بودن در سي و شش سالگي چنین میپنداشت كھ تاریخ، با ارائھ . مطول است فكر فلسفي زود تكامل نمییابد
با این وجود، آن كتاب، پس از . شكست بدان و پیروزي نیكان، ما را بھ پیروي از تقوا برمیانگیزد

  . نخستین اثر مھم درباره فلسفھ تاریخ استگفتارھاي ماكیاولي، 

در این كتاب، و در كتاب دیگري تحت عنوان شش كتاب جمھوري، یك قرن و نیم پس از ویكو و 
. مونتسكیو، مسائل آب و ھوا و نژاد بھ عنوان عوامل موثر در تاریخ مورد بررسي اصولي قرار گرفتھاند

جغرافیا در اخالق، . بع دما، باران، خاك، و كیفیات ھر محل استبنابر گفتھ او، تاریخ تابع جغرافیا، یعني تا
اخالق و رفتار افراد بشر بھ نسبت اقامت آنھا در كوه یا دشت یا در كنار . و اخالق در تاریخ تاثیر میكند

در شمال مردم بھ قدرت بدني و عضالني مباھات میكنند، و در جنوب بھ حساسیت . دریا تغییر مییابند
در منطقھ معتدل، مثال در میان فرانسویان و ساكنان اطراف مدیترانھ، . ریك بیني مینازندعصبي و با

صفات شمالیھا و جنوبیھا ھر دو دیده میشوند، یعني مردم از جنوبیھا كارآزمودھتر و از شمالیھا 
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رند، دموكراسي باید با اخالق مردم، كھ تحت تاثیر عوامل جغرافیایي و نژادي قرار میگی. باھوشترند
از این رو، بر اقوام شمالي با زور . متناسب باشد، و این نوع حكومت بندرت با گذشت روزگار تغییر میكند

  . و بر اقوام جنوبي با مذھب میتوان فرمانروایي كرد

را )) اقتصاد سیاسي((بودن، در كتاب كم اھمیتتري تحت عنوان پاسخ بھ پارادوكس آقاي مالستروا، تقریبا 
وي عللي را كھ بھ موجب آنھا قیمتھا در اروپا بھ سرعت ترقي میكردند شرح داد، زیانھاي  .بنیان نھاد

و، . پولھاي بیارزش را خاطرنشان ساخت، روابط میان واقعیات اقتصادي و سیاستھاي دولتي را تایید كرد
  . در عصري كھ حمایت از صنایع داخلي مرسوم بود، خواستار آزادي تجارت شد

، كھ مھمترین كمك بھ فلسفھ سیاسي از زمان ماكیاولي تا ھابز بھ شمار میرود، شش كتاب اما شاھكار او
وي . بودن این كلمھ را بھ مفھوم رومي آن بھ كار برد كھ بھ معناي ھر دولتي است). ١۵٧۶(جمھوري بود 

زن و مرد میان جامعھ و دولت فرق گذاشت، و گفت كھ جامعھ متكي بر خانواده است و اساس آن بر روابط 
خانواده بھ صورت طبیعي . در صورتي كھ دولت متكي بر زور مصنوعي است; و نسلھا استوار است
و شاید تمدن بھ طور ; یعني پدر بر زنان و كودكان و اموال خانواده تسلط داشت. خود، پدر شاھي، بود

و اگر ; ال ضعیفتر استزن باید ھمیشھ تابع مرد باشد، زیرا عق. خطرناكي از حقوق پدر شاھي كاستھ است
شوھر باید ھمیشھ داراي . بخواھیم او را بھ پایھ مرد برسانیم، بھ طور مخربي طبیعت را نادیده گرفتھایم

بھ عقیده بودن، انحطاط قدرت پدر و كاھش . حق طالق باشد، چنانكھ این موضوع در عھد قدیم آمده است
زیرا خانواده واحد و منبع منظم و اخالق است ; یزندانضباط خانواده اساس طبیعي نظم اجتماعي را بر ھم م

. نھ دولت، و ھنگامي كھ وحدت و انضباط خانواده از بین برود، ھیچ قانوني نمیتواند جاي آن را بگیرد
مرام اشتراكي محال است، زیرا افراد بھ طور . مالكیت خصوصي براي تركیب و دوام خانواده الزم است

  . نامساوي بھ دنیا میآیند

در اینجا مطلبي بیمعني درباره پیمان . در مورد اصل دولت، ژان بودن واقعگراتر از ماریانا و روسو است
ھاي روستانشین ممكن است از چنین قراردادي ناشي  بودن میگوید جامعھ. یا قرارداد اجتماعي وجود ندارد

، و رھبر فاتحان پادشاه شده ھا بر گروه دیگري بوده شده باشند، اما اصل دولت تسلط گروھي از خانواده
در نتیجھ، . مردم نبوده، بلكھ نیروي متشكل دولت بوده است)) حاكمیت((مجوز قانوني اراده یا . است

دولت اگر تابع . این ھمان ادامھ قدرت پدر در خانواده پدر شاھي است; سلطنت استبدادي امري طبیعي است
ھمان گونھ كھ ھابز بر اثر فرار از ھرج و مرج . ندارد قانوني غیر از قانون طبیعت و خدا باشد، حاكمیت

ھا رسید، بودن نیز حكومت استبدادي را تنھا  بھ این نتیجھ) ١۶۴٢١۶۴٩(ناشي از جنگ داخلي انگلستان 
توجھ بفرمایید كھ این كتاب تنھا چھار سال پس از . راه فرار از جنگلھاي مذھبي و تجزیھ فرانسھ میدانست

بھ . ھاي پاریس ریختھ شد نوشتھ است گویي آن را با خوني كھ در كوچھ; انتشار یافتكشتار سن بارتلمي 
این عمل را تنھا با حاكمیت مطلق و انتقال . نظر ژان بودن چنین میآمد كھ اگر وظیفھ دولت حفظ نظم باشد

  . ناپذیر میتواند انجام دھد

باید استبدادي : دادي و موروثي استاز اینجاست كھ میگوید بھترین نوع حكومت عبارت از سلطنت استب
باشد تا بھ ھرج و مرج نینجامد، و باید موروثي باشد تا از جنگھایي كھ بر سر جانشیني پادشاه روي میدھد 

سلطنت، مانند قدرت پدر، در قسمت اعظم كره زمین و در قرون متمادي برقرار بوده و . جلوگیري شود
. ھاي محدودي وجود داشتھاند اي دموكراتیك تنھا در دورهحكومتھ. مورد تایید تاریخ واقع شده است

دموكراسي، بر اثر تلون مردم و بیكفایتي و پولدوستي اعضایي كھ از طرف مردم انتخاب شدھاند، بھ 
و تعداد احمقان، بدكاران،  ;میشمارنددر ھر مجلس ملي، آرا را بدون سنجش آنھا . ((سرعت از میان میرود

نجات دموكراسي در این خواھد بود كھ تنھا .)) و نادانان ھمیشھ ھزار بار بیش از شماره افراد شایستھ است
  . و مغزھا بیش از شمارش سرھا اھمیت داشتھ باشند; اقلیت كوچكي، با ادعاي تساوي، حكمروایي كنند

ق میكرد كھ در صورت ظالم شدن پادشاه، باید راھي براي فرار از استبداد او بیابند، و از این بودن تصدی
وي قبول داشت كھ حتي . رو بود كھ، شاید ھم بھ طوري غیر منطقي، انقالب و جباركشي را تجویز میكرد
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. ز میان خواھند رفتسلطنتھاي كامل نیز بھ موقع خود فاسد خواھند شد و، بر اثر تغییري اجتناب ناپذیر، ا
در دوره اول كشورھاي شرقي، ; بودن پیش از ھگل اظھار داشتھ بود كھ تاریخ بھ سھ دوره تقسیم میشود

بھ عقیده بودن، . در دوره دوم ملتھاي مدیترانھاي، و در دوره سوم ممالك اروپاي شمالي تفوق داشتھاند
عصر طالیي در گذشتھاي افسانھآمیز . ده استایجاد و انحطاط این كشورھا تا اندازھاي دلیل پیشرفت بو

. نبوده است، بلكھ در آیندھاي خواھد بود كھ از نتایج مھمترین اختراعات، یعني چاپ، بھره مند خواھد شد
بودن .)) علوم گنجینھاي در بردارند كھ در ھیچ عصري تمام نخواھد شد: ((نیم قرن پیش از بیكن، نوشت

بھ عبارت درستتر، وي عھد قدیم . ولي بھ كتاب مقدس احترام میگذاشتدر امر مذھب سختگیري نمیكرد، 
گذشتھ از این، بھ جادوگري، فرشتگان، دیوان، و . را بیشتر میپسندید و بھ عھد جدید تقریبا اعتنایي نمیكرد

 اما. علم احكام نجوم اعتقاد داشت، و معتقد بود كھ باید كشوري بنا بر خصایص رمزي اعداد بھ وجود آورد
بھ پادشاھان توصیھ میكرد كھ تا حد امكان وحدت مذھب . خواستار شدیدترین مجازاتھا علیھ جادوگران بود

را حفظ كنند، ولي اگر عقیده بدعت آمیزي نضج گرفت و اشاعھ یافت، براي جلوگیري از آن نباید بھ زور 
  . رداندبھتر است بگذارند روزگار بدعتگذاران را بھ مذھب رسمي باز گ; متوسل شوند

وي در كتاب عجیب خود تحت . ایمان خود او مشكوك بود. بودن نمیگوید كھ این مذھب چگونھ باید باشد
 ١٨۴١این كتاب براي نخستین بار در سال ]عنوان گفتگوي ھفت تن، كھ آن را از راه احتیاط منتشر نكرد

یمي، یك مسلمان، یك اپیكوري، ، نشان میدھد كھ یك كاتولیك، یك لوتري، یك كالوني، یك كل[بھ چاپ رسید
عقاید ; پس از این گفتگو، آیین یھودي تا حدي پیروز میشود. و یك خداپرست در ونیز مشغول مباحثھاند

و تنھا بھ عقیده آن ; مسیحي درباره گناھكاري ذاتي، تثلیث، و تجسم خداوند مورد انتقاد قرار میگیرد
  . خداپرست حملھ نمیشود

مرده )) مانند سگ((یمي، كالوني، و خدانشناس میدانستند و میگفتند كھ وي بیمذھب و منتقدان بودن او را كل
  . است

اما در شش كتاب جمھوري عقیده بھ ھدایت خداوندي بھ خوبي ابراز و خدانشناسي بھ عنوان امري غیرقابل 
  . اغماض و باعث بیھودگي جھان اعالم شده است

  . میخواھد در میان انقالب و جنگ راه خود را با استدالل بیابد بودن، مانند ھابز، مرد وحشتزدھاي است كھ

این كتاب بھ منزلھ فلسفھاي بود براي دنیاي آشفتھاي كھ . بزرگترین كتاب او تحت تاثیر زمان قرار گرفت
البتھ نمیتوانیم آن را با حكمت مودبانھ مقاالت مونتني، كھ كمتر مورد آزار . بھ دنبال نظم و آرامش میگشت

با وجود این، شاید از عصر ارسطو تا آن زمان ھیچ كس احتماال بھ استثناي ابن خلدون . د، مقایسھ كنیمبو
نتوانستھ بود كھ فلسفھ سیاسي را تا آن اندازه بسط دھد، یا از عقاید شخصي تا آن اندازه با علم و قدرت 

، چنان كوششي از روي تصمیم براي كشف منطق )١۶۵١(توسط ھابز  لویاتانتا زمان انتشار . دفاع كند
  . در امور كشورھا بھ عمل نیامده بود

   ١۶۴۵-١۵٨٣: ھوخوگروتیوس -٣

ھا رفتھاند، و اگر  از خاطره كردھاندبیشتر كساني كھ مانند ھوخوگروتیوس در رشتھ حقوق بین الملل كار 
نامي از او بھ میان میآید، شاید بیشتر از این لحاظ است كھ وي ھم شاھد وقایعي بوده و ھم كتاب نوشتھ 

. ستھاي خطرناك بھ رشتھ تحریر درآورده استاست، و اثر كالسیك خود را ضمن دیپلماسي فعال و سیا
بھ سبب ; گروتیوس در دلفت تولد یافت، در لیدن بھ فراگرفتن ریاضیات، فلسفھ، و قانون شناسي پرداخت

و در بیست و شش سالگي با نوشتن كتابي تحت ; سبك نوشتن التیني مورد تقدیر سكالیژر قرار گرفت
این كتاب قانون دریانوردي را بھ اختصار شرح داده و آزادي  وي در. عنوان آزادي میھنان خود واقع شد

دریاھا را بھ نفع ھمھ ملتھا، مخصوصا ھلندیھا، دانستھ است كھ تفوق دریایي پرتغالیھا را در خاور دور بھ 
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پس از آنكھ بھ عنوان وقایعنگار ایاالت متحده ھلند منصوب شد، تاریخ انقالب بزرگ . خطر انداختھ بود
چنانكھ گفتیم، در مبارزه . را تقریبا بھ سبك التیني كالسیك و بھ طرزي با روح و دقیق نوشتكشور خود 

پس از گرفتاري، بھ . میان اولدنبار نولت و موریس ناسویي، وي مانند آرمینیوس طرفدار آزادي بود
پس از ; زنش اجازه گرفت كھ شریك زندان او باشد. خطاھاي خود اعتراف كرد، و بھ حبس ابد محكوم شد

گروتیوس بھ پاریس گریخت . سھ سال، او را در صندوق كتاب پنھان كرد و از زندان رھایي بخشید
ضمن آنكھ جنگ سي سالھ در آلمان . و موفق بھ دریافت مستمري مختصري از لویي سیزدھم شد) ١۶٢١(

). ١۶٢۵( بشدت جریان داشت، گروتیوس در فقر و فاقھ كتابي تحت عنوان قانون جنگ و صلح نگاشت
  :وي از این كتاب چنین مینویسد

میبینیم كھ ھمھ كشورھاي مسیحي چنان در جنگ كردن آزادند كھ ملتھاي وحشي از آن شرم دارند، زیرا بھ 
و ھنگامي كھ سالح بر میگیرند، اعتنایي بھ ; دالیل بیارزش یا بدون ھیچ دلیلي، بھ جنگ متوسل میشوند

یي چنین میپندارند كھ بشر اجازه دارد، بدون مانع، ھر گونھ جنایتي كھ قوانین آسماني یا بشري نمیكنند گو
  . میخواھد مرتكب شود

ماكیاولي گفتھ بود كھ كشورھا نمیتوانند پایدار بمانند مگر آنكھ مردمانشان از قید اطاعت قوانین اخالقي 
بھ خاطر منافع كشور، و تا  سیاستمداران باید معموال بھ نمایندگي از طرف ملت آماده باشند كھ. آزاد شوند

زیرا كشورھا ھنوز در مرحلھاي جنگي شبیھ . جایي كھ میخواھند، دروغ بگویند، دزدي كنند، و آدم بكشند
گروتیوس . ھاي پیش از پیدایش كشورھا بھ سر میبرند، و قانوني جز صیانت نفس نمیشناسند مرحلھ خانواده

ن ساختگي رھا شوند، اما آنھا را موظف بھ رعایت قانون تصدیق میكند كھ دولتھا میتوانند از قید قوانی
نداي عقل سلیم، كھ فساد اخالقي، یا لزوم اخالقي، ((بھ عقیده او، این قانون عبارت است از . طبیعي میكند

كھ [ ثابت میكند]ھر عملي را در نتیجھ توافق یا عدم توافق آن با طبیعت معقول نشان میدھد، و بنابراین 
از این رو، قانون طبیعي .)) ھ دستور خداوند، یعني خالق طبیعت، ممنوع یا مستحسن استچنین عملي ب

عبارت است از مجموعھ حقوق و وظایفي كھ از طبیعت ذاتي بشر، بھ عنوان موجودي عاقل در جامعھ، 
آنچھ براي بقا و شركت او در جامعھ الزم است ھمین حق طبیعي اوست كھ مرھون طبیعتش . ناشي میشود

  . دولتھا باید این حقوق را محترم بدانند. ھ شمار میآیدب

بھ عقیده حقوقدانان رومي، مقصود از حقوق . گروتیوس میگوید كھ قانون طبیعي باید تابع حقوق مردم باشد
ھنگامي كھ امپراطوري روم منقرض شد، حقوقدانان . مردم حقوقي بود كھ در تابعیت روم یافت نمیشد

در نظر گروتیوس، حقوق . در مورد روابط دولتھا با یكدیگر استفاده كردند قرون وسطي از آن حقوق
مذكور بھ صورت مجموعھ مبھمي از مقررات و قیودي درآمد كھ مترقیترین دولتھا معموال آنھا را در 

وي بر روي این دو شالوده، یعني قانون طبیعي و حقوق مردم، ساختمان . روابط مشترك خود بھ كار میبرند
  . خود را بنیان نھاد كھ عبارت از نخستین بیانیھ درباره حقوق بینالملل مطلوب در دوران جدید بودفرضي 

ھا، مانند  وي از این نكتھ آگاه است كھ گروه. گروتیوس بھ طور كلي جنگ را بھ ھیچ وجھ ممنوع نمیداند
با ھر وسیلھاي كھ باشد حیوانات، ھنگامي كھ جان یا گرامیترین دارایي خود را در معرض خطر میبینند، 

و اگر ممكن شود، با بحث یا قانون، و اگر این دو نیز موثر نیفتاد، با ھر قدرتي كھ در ; از خود دفاع میكنند
  . اختیار دارند بھ مبارزه میپردازند

در نتیجھ، دولتي كھ خود را در چنین وضعي ببیند حق دارد كھ براي دفاع از جان و مال اتباعش بھ جنگ 
  . متوسل شود

ھمچنین اگر بھ طور واقعي یا ; اما جنگ بھ خاطر پیروزي یا غارت یا تصرف اراضي ظالمانھ است
را بر قومي بدون رضاي آنھا تحمیل كنند عملي نادرست انجام دادھاند  نیكوكاريتصنعي بخواھند حكومت 

بعضي از : ((گروتیوس میگوید. جنگھایي كھ بھ منظور جلوگیري از جنگ صورت میگیرند ظالمانھاند
این است كھ قوانین بین الملل تنھا بھ نویسندگان اصلي را اقامھ كردھاند كھ ھرگز پذیرفتھ نخواھد شد، و آن 
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. دولتي اجازه میدھد علیھ دولت دیگري بھ جنگ پردازد كھ مقتدر شدن تدریجي آن باعث وحشتش بشود
شاید، در صورت مصلحت، چنین تصمیمي بتوان گرفت، اما ھرگز اصول عدالت را نمیتوان بھ نفع آن 

  . شان ظالمانھ میآیند شركت نكنندافراد موظفند در جنگھایي كھ بھ نظر.)) اقامھ كرد

بھ فرض اینكھ جنگ عادالنھ باشد، ھر ملتي كھ وارد جنگ شود حقوقي دارد و میتواند نیرنگ بھ كار برد، 
اما ملت، عالوه بر حقوق، وظایفي . تالفي بھ مثل كند، غنیمت بھ دست آورد، و اسیران را بھ كار بگمارد

آن را اعالم كند، و ھر عھدنامھاي را با ھر كس كھ باشد محترم مثال باید قبل از شروع جنگ . ھم دارد
در پیروزیھا، جان زنان، كودكان، پیران، و در حقیقت جان ھمھ كساني كھ خارج از صحنھ نبردند ; بشمارد

گروتیوس از واقعھاي . اسیران را میتوان بھ صورت برده درآورد، اما آنھا را نباید كشت; باید بخشیده شود
ھ ترقي بھ شمار میرفت خشنود بود، و آن این بود كھ مسیحیان و مسلمانان دیگر اسیران ھم مذھب كھ نشان

  . خود را بھ صورت برده در نمیآوردند

بدانیم، چھ )) نداي عقل سلیم((اگر قانون طبیعي را . این بحث اگر چھ عالي و مالیم بود، نقایصي داشت
ورھا این مسئلھ بھ وسیلھ دولتي كھ مجھز بھ قوه قھریھ كسي میتواند بگوید كدام حق درست است در كش

سرانجام، مردم مجبورند بنابر دستور رفتار كنند، زیرا قانونگزار میتواند مردم ; است حل و فصل میشود
قانون بین الملل . زور باعث ایجاد حق نیست، ولي قانون را بھ وجود میآورد; را بھ رعایت آن وا دارد

ضمنا قانون بین الملل ; ن بینالملل است كھ بھ پشتیباني یك قواي بین الملل تشكیل شودمستلزم وجود یك مقن
اگر . ھاي قابل نقضي باشد كھ دولتھاي عضو عجالتا آنھا را بپذیرند باید شامل قیود متوسط و موافقتنامھ

تداري است كھ را رسوم مترقیترین اقوام بدانیم، این خود نیز مستلزم وجود مرجع صالحی)) قانون ملل((
اما چنین مرجعي در كجاست در اروپا در چین در كشورھاي اسالمي و آیا ; مترقیترین آنھا را نام ببرد

دولت میتواند بھ اتباع خود اجازه دھد كھ خودشان در مورد عادالنھ بودن یا نبودن یك جنگ داوري كنند 
  . زھاي بدھداگر دستگاه تلقین و تعلیم دولتي قوي باشد، میتواند چنین اجا

; ھزاران جنگ غیر عادالنھ روي داده بودند. این كتاب اگر چھ منطقي نبود، وجود آن ضروري مینمود
; خوب بود كھ كسي با تصریح قیودي كھ براي ھر دو طرف قابل قبول باشد آدمكشي قانوني را تعدیل كند

كھ كسي براي اسیران و خوب بود ; خوب بود كھ جنگ بھ عنوان وسیلھ پیروزي یا غارت محكوم شود
اما ; جنگ سیسالھ بھ این تمایزات و تقاضاھا خاتمھ داد. اشخاصي كھ در جبھھ نبرد نبودند استرحام كند

  . ھنگامي كھ آن جنون تخفیف یافت، كتاب گروتیوس با توجھ بھ اوضاع آلمان بیشتر موجھ بھ نظر آمد

گروتیوس را قطع كرد، و این نویسنده، كھ ریشلیو، كھ تصمیم داشت وارد جنگ سي سالھ شود، مستمري 
اوكسنتیرنا او را بھ عنوان سفیر كبیر سوئد  ١۶٣۵در سال . زندگیش بھ خطر افتاده بود، بھ ھامبورگ رفت

تنفري كھ ; اما گروتیوس، مانند اكثر فیلسوفان، با تفكر بیشتر مانوس بود تا با مردم. بھ پاریس فرستاد
 ١۶۴۵و در سال ; سبت بھ مازارن داشت در دیپلماسي او تاثیر كردنخست نسبت بھ ریشلیو و سپس ن

ملكھ كریستینا از او دعوت كرد كھ بھ دربار بیاید، و مستمري . دوباره آرامش خود را در میان كتابھا یافت
ملكھ وسایل عبور او را . اما او از ملكھ اجازه گرفت كھ بھ آلمان برود; مناسبي نیز در حق او مقرر فرمود

طوفاني كشتي او را بھ ساحل راند، و گروتیوس از تكان و سرماخوردگي آسیب دید و . ز لوبك فراھم آوردا
  . ، در شصت و دو سالگي، در روستوك درگذشت١۶۴۵در بیست و نھم اوت 

دویست و شصت و ھفت سال بعد، ھلند آزادیخواھي او را بخشید و مجسمھ یادبود او را در محل تولدش 
، نمایندگان كشورھاي متحد امریكا در كنفرانس بین المللي صلح در ١٨٩٩در سال ). ١٨٨۶(نصب كرد

  . الھھ، بھ پاس اینكھ كتابش تا مدتي از استبداد پادشاھان كاستھ بود، حلقھاي سیمین بر روي گورش نھادند

V- كشیش اپیكوري  
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پیش از بحث درباره دكارت، براي آخرین بار توقف میكنیم و بھ مالحظھ راز كشیشي كاتولیك كھ فلسفھ 
این خود تا اندازھاي دلیل تكامل عقالني اروپا بود كھ آن فیلسوف یوناني و . اپیكور را احیا كرد میپردازیم

ن ھنگام، ضمن تنفر عمومي از نماینده لذت پرستي، كھ نامش قرنھا مترادف با كافر و ملحد بود، در ای
ارسطو، بر اثر افكار مردي پرھیزگار و گیاھخوار كھ از سختیھاي دوران روزه بزرگ درگذشت، مقامي 

  . ارجمند یافت

در شانزده . پیرگاسندي، كھ فرزند مردي كشاورز بود، در حدود دیني، در پرووانس، بھ فعالیت پرداخت
منصوب شد و در ) ادبیات(داد كھ جھت تعلیم معاني و بیان  سالگي چنان ھوش و فراستي از خود نشان

سپس كشیش شد و ریاست كلیساي شھر . بیست و پنج سالگي بھ مقام استادي فلسفھ در دانشگاه اكس رسید
علیھ ارسطو بھ رشتھ )) تمرینات پارادوكسي((تا این ھنگام كتابي پرشور حاوي . دیني را بھ عھده گرفت

 ١۶٢۴قسمت بیشتر آن را بھ توصیھ دوستان سوزاند، اما قسمتھایي را كھ در سال . تحریر درآورده بود
انتشار داد در تایید ھیئت كوپرنیكي، اعتقاد لوكرتیوس بھ اصل قسمت ناپذیرھا، و فلسفھ اخالقي اپیكور 

و گاسندي امكان داشت كھ شھید شود، ولي چنان جوان خوبي بود، چنان محجوبانھ رفتار میكرد، . بودند
چنان در اجراي وظایف مذھبي خود مراقبت نشان میداد كھ بھ خاطر كسي خطور نمیكرد كھ او را 

را قبول داشت و آن اینكھ نتایجي كھ در ظاھر بھ )) دو حقیقت((وي در سراسر عمر خود اصل . بسوزانند
آیین و تشریفات حال آنكھ در مذھب میتوان ھنوز از . وسیلھ عقل تحمیل شدھاند، در فلسفھ مورد قبولند

  . گاسندي از یك كار دو نتیجھ متناقض میگرفت. رسمي مانند فرزند مطیع كلیسا پیروي كرد

درباره این موضوع . وي بنا بھ دعوت مرسن، دوست دكارت، اعتراضات شدیدي بھ فلسفھ دكارتي كرد
شد، اما پس از گاسندي استاد ریاضیات در كولژروایال پاریس  ١۶۴۵در سال . بعدا سخن خواھیم گفت

در اینجا بھ نوشتن آثار عمده خود، . مدت كوتاھي، بر اثر بیماري ریوي، بھ سرزمین آفتابي دیني بازگشت
سبت بھ مذھب كاتولیك ھمچنان گاسندي ضمن آنكھ ایمان خود را ن .پرداختكھ ھمگي درباره اپیكور بودند، 

   اتمیسم،ابراز میداشت، ماتریالیسم، 

اما پس از این علت محركھ، . ھمھ چیزھا خداست)) علت نخستین((بھ عقیده او، . بھ زبان التیني شرح میداد
ھر گونھ علمي از احساسات ناشي میشود و از . وانین و قواي ذاتي خود پیش میروندھمھ چیز بھ وسیلھ ق

یا عقاید عمومي بھ منزلھ ابزارھاي مفید اندیشھاند، اما قرینھ )) كلیات. ((خود داراي جوھر انفرادي است
  . عیني ندارند

ظر میرسد كھ حافظھ روح، بدون شك، جاویدان و غیر ھادي است، اما ظاھرا متكي بر جسم است، و بھ ن
اما لذتھایي كھ . لذت جنسي، اگر بھ طرزي احتیاط آمیز معتدل باشد، مخالف اخالق نیست. عمل مغز است

البتھ خود گاسندي . مثال ریاضیات باعث نشاط مفرط میشود; كمتر از ھمھ مضرند لذتھاي فكري ھستند
رعكس، زندگي فوق العاده پرھیزگارانھاي فلسفھ اپیكور را قبول داشت، اما بھ لذت جسماني معتاد نبود ب

وي پس از یك دوره طوالني روزه گیري بھ تب مبتال شد، و در نتیجھ سیزده بار حجامت كھ بھ . داشت
  ). ١۶۵۵(توصیھ پزشكان انجام گرفت، كارش ساختھ شد

دوالنكلو  فونتنل، سنت اورمون، و نینون. مولیر و سیراتو دو برژراك جزو شاگردان او در پاریس بودند
الك ممكن است بعضي از . ھابز از گفتگو با او استفاده برد. فلسفھاش را بدون عقاید مذھبي او پذیرفتند

ھاي دوست خود و شاگرد گاسندي اقتباس كرده باشد كھ  اصول روانشناسي ھیجان انگیز خود را از گفتھ
نیوتن . سفھ گاسندي منتشر كردكتابي تحت عنوان خالصھ فل ١۶٧٨فرانسوا برنیھ نام داشت و در سال 

عقیده گاسندي را درباره اتم بر عقیده دكارت درباره ذرات ترجیح داد و در آثار آن كشیش پرووانسي 
در قرن ھیجدھم، فلسفھاي مادي كھ در آثار . اطالع مختصري مربوط بھ قوه جاذبھ زمین بھ دست آورد

ارسطو و فلسفھ دكارت، بھ علم و تجربھ میداد باعث گاسندي نھفتھ بود، و اھمیتي كھ وي، در مقابل منطق 
پس چھ . شد كھ در نظر نویسندگان دایرھالمعارف ارجمندتر از ھمھ متفكران، غیر از دكارت، جلوه كند
  عاملي سبب شد كھ دكارت تا یك قرن بھ صورت سرچشمھ رودي عظیم در فلسفھ جدید درآید 

pymansetareh@yahoo.com



VI - ١۶۵٠-١۵٩۶: رنھ دكارت   

ت در مكتب یسوعیان تربیت یافت، كھ محل حركت و محرك بدعتگزاران فرانسوي از نخست آنكھ دكار
، چكشھایي ساختھ شدند كھ بعدا آن را خراب [ھیكل]در . ((دكارت تا ولتر و رنان و آناتول فرانس بود

ا مادرش چند روز بعد بر اثر سل درگذشت، و او این بیماري ر. وي در الھھ، در تورن تولد یافت.)) كردند
در كودكي چنان رنگپریده و ضعیف بود و چنان رقت آور سرفھ میكرد كھ پزشكان در . از وي بھ ارث برد

وي حیات . یكي از پرستاران از او نومید نشد و او را گرم نگاه داشت و شیر داد. معالجھ او فرو ماندند
  خود را باز یافت، و شاید بھ ھمین سبب بود كھ رنھ 

   

  

پدرش وكیل دادگستري و مردي ثروتمند و مشاور . نامیده شد))) دوباره تولد شده((یا رناتوس، بھ معناي (
  . فرانك ساالنھ براي فرزند بھ جاي گذاشت ۶٠٠٠پارلمان رن بود، و پس از مرگ، درآمدي معادل 

ضیداني مشھور، رنھ در ھشت سالگي وارد مدرسھ یسوعي الفلش شد كھ، بھ قول آزاد فكري پرشور و ریا
ھا ھم نمیتوانست تا آن اندازه  ظاھرا پایھ او را در ریاضي چنان قوي كرد كھ وي در بیشتر دانشگاه((

آموزگارانش ضعف جسماني و قوت عقالني او را تصدیق كردند و بھ او اجازه دادند كھ بعد از .)) بیاموزد
دكارت . ا را یكي پس از دیگري مطالعھ میكندبیدار شدن مدت بیشتري در بستر بماند، و دیدند كھ وي كتابھ

در ھمھ سرگردانیھاي فلسفي خود ھرگز از تمجید و تحسین یسوعیان باز نایستاد، و آنان نیز بھ نوبھ خود 
  . بھ شك و تردیدھاي او با اغماضي پدرانھ نگریستند
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دھد، زیرا ھنوز نسبت بھ  در ھفده سالگي براي تفریح بھ پاریس رفت، ولي دریافت كھ كاري نمیتواند انجام
اما مانند ریاضیدان پرشوري بھ قمار پرداخت، و تصور میكرد میتواند با معلومات خود . زنان بیعالقھ بود

از آنجا بھ دانشگاه پواتیھ رفت و در قانون مدني و قانون كلیسایي . بانك كازینو را ورشكست كند
را بازیافت، دوستان را با نام نویسي در لشكر پس از آنكھ سالمت و قوت خود . ھایي گرفت دانشنامھ

ھنگامي كھ جنگ سي سالھ تشدید شد، دكارت بھ قواي ). ١۶١٨(موریس ناسویي غرق تعجب كرد
  . شركت جست)) كوه سفید((بنا بھ قول غیر موثقي، وي در نبرد . ماكسیمیلیان، دوك باویر، پیوست

فرارسیدن زمستان باعث وقفھ در كشتار میشد، ھاي درازي كھ  ضمن این مبارزات، و مخصوصا طي ماه
در نویبورگ ) ١۶١٩دھم نوامبر (روزي . دكارت بھ مطالعات خود، مخصوصا در ریاضیات، ادامھ داد

پنھان ) كھ شاید اطاق مخصوصا گرمي بود)) (گرمخانھاي((از سرما گریخت و در ) نزدیك اولم در باویر(
من آنھا برقھایي مشاھده كرد و رعدھایي شنید، و بھ نظر او خود او میگوید سھ بار خواب دید و ض. شد

بیرون )) گرمخانھ((ھنگامي كھ از آن . چنین آمد كھ فرشتھاي آسماني فلسفھ جدیدي را بھ او الھام میكند
آمد، بنا بھ قول خودش، ھندسھ تحلیلي را وضع كرده و راھي براي استعمال روش ریاضي در فلسفھ یافتھ 

  . بود

تقریبا . بھ فرانسھ بازگشت، امور مالي خود را سروساماني داد، و دوباره آھنگ سفر كرد ١۶٢٢در سال 
رفت، دین خود را نسبت بھ حضرت ) بھ قول بعضي پیاده(از ونیز تا لورتو ; یك سال در ایتالیا بھ سر برد

ت گالیلھ نرفت، از فلورانس گذشت، ولي بھ مالقا. دید ١۶٢۵مریم ادا كرد، و رم را ضمن جشني در سال 
سپس ھمراه ژرار . در این شھر، در ییالق، بھ مطالعات علمي خود ادامھ داد. و بھ پاریس بازگشت

در اواخر آن سال بھ ). ١۶٢٨(دزارگ، ریاضیدان و مھندسي نظامي، جھت محاصره الروشل حركت كرد 
  . عمر را در ھلند گذرانیدھلند رفت و، بھ استثناي مسافرتھاي تجاري كوتاھي بھ پاریس، تقریبا باقي 

بھ سبب آنكھ دالیلي براي تردید در بسیاري چیزھا ((شاید . درباره عزیمت او از فرانسھ اطالعي نداریم
میترسید كھ بھ داشتن عقاید بدعت آمیز متھم شود، و حال آنكھ در آنجا دوستان روحاني )) نشان داده بود،

از كند، و امیدوار بود كھ شاید ھم میخواست از دوست و دشمن احتر. بسیاري مانند مرسن و برول داشت
زندگي كند تا بھ فلسفھاي كھ در درونش ) ولي نھ عقالني(در سرزمیني بیگانھ در انزواي اجتماعي 

دكارت از ازدحام و اراجیف پاریس تنفر داشت، ولي در آمستردام بھ رفت و آمد زیاد . میجوشید شكلي بدھد
در میان ازدحام ((خود او میگوید در اینجا . نمیدادھاي شھر از ھمھمھ آن میكاست، اھمیت  مردم، كھ ترعھ

چنان منزوي و تنھا زندگي كند كھ گویي در میان بیابانھاي دوردست )) میتوانست((قومي بزرگ و فعال 
شاید ھم براي اختفاي بیشتر بود كھ ظرف بیست سال بعد محل اقامت خود را بیست و چھار بار .)) است

تردام، از آنجا بھ دونتر، دوباره بھ آمستردام، و سپس بھ اوترشت رفت، اما از فرانكر بھ آمس; تغییر داد
وي با عایداتي كھ داشت میتوانست بھ راحتي در قصر . معموال كنار دانشگاه یا كتابخانھاي اقامت میكرد

دكارت از ازدواج خودداري كرد، ولي معشوقھاي گرفت كھ برایش . كوچكي با چند مستخدم زندگي كند
ھنگامي كھ این كودك در پنج سالگي درگذشت، دكارت بھ شیوھاي انساني اشك ریخت، و ما . آورد دختري

. اگر او را نسبت بھ امور جھاني خونسرد و بیعالقھ بدانیم، در اشتباھیم; از شنیدن این مطلب خشنودیم
خالق قرار میگیرد چنانكھ بعد خواھیم دید، دكارت بسیاري از احساساتي را كھ مورد انتقاد آموزگاران ا

  . خود او از این احساسات عاري نبود، و تابع غرور، خشم، و خودپسندي بود. موجھ میداند

ریاضیات، فیزیك، : مالحظھ كنید بھ چھ علومي میپرداخت. معلومات او ناشي از روحیھ غرور آمیزش بود
امروزه چھ كسي را . الھیات نجوم، تشریح، فیزیولوژي، روانشناسي، فلسفھ، معرفت شناسي، علم اخالق، و

یاراي آن است كھ این ھمھ علم را بیاموزد براي این منظور، دكارت مایل بھ گوشھنشیني بود، آزمایش 
میكرد، معادلھ و نمودار میساخت، در فكر فرار از دست دستگاه تفتیش افكار یا آرام كردن آن بود، و 

  . في را در زندگي خویش، بھ كار بردمیكوشید كھ روش ریاضي را در فلسفھ خود، و روش فلس
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، دكارت نخستین اصلي را اعالم داشت روشاز كجا میبایستي شروع كند در رسالھ معروف بھ گفتار در 
خصوصا آنكھ رسالھ ; شمني با او برانگیزدكھ بھ تنھایي كافي بود ھمھ طرفداران اصول دیرین را بھ د

گذشتھ از این، اول . مذكور بھ زبان ساده فرانسوي نوشتھ شده بود، و ھمھ كس میتوانست آن را درك كند
دكارت در این رسالھ چنین نوشتھ است كھ میخواھد ھمھ . را زنده و مجذوب كننده بود) من(شخص مفرد 

. رسطو، را كنار بگذارد، و ھمھ چیز را مورد تردید قرار دھداصول را رد كند، ھمھ مراجع، مخصوصا ا
اصولي كھ من در جواني .. علت عمده خطاھاي ما در پیشداوریھاي زمان كودكي ماست: ((ھمچنین میگوید

اما اگر ھمھ چیز را مورد تردید قرار میداد، .)) آنھا را پذیرفتم، بیآنكھ درباره حقیقت آنھا تحقیق كرده باشم
میتوانست شروع كند، از آنجا كھ دكارت عاشق ریاضیات، و بیش از ھمھ چیز شیفتھ ھندسھ بود، و از كجا 

با نبوغ خود تغییراتي در آن وارد میكرد، مایل بود كھ بدان وسیلھ، و بنا بر شك و تردید ابتدایي و مطلق 
قبول باشد، و در این باره خود، اصلي را بیابد كھ، مانند بدیھیات اقلیدس، بھ فوریت و بھ طور كلي قابل 

ارشمیدس براي بیرون آوردن كره زمین از محل خود و انتقال آن بھ جاي دیگر، تقاضا كرد كھ : ((مینویسد
اگر بتوانم فقط چیزي را بیابم كھ مسلم و غیرقابل بحث . فقط یك نقطھ ثابت و غیر قابل حركت بھ او بدھند
دكارت با شوق و شعف بسیار بھ آنچھ كھ .)) داشتھ باشم باشد، من نیز حق دارم آرزوھاي دور و درازي

وي این جملھ را نھ بھ  .استكھ مشھورترین جملھ فلسفي .)) میاندیشم، پس ھستم: ((دلش میخواست پي برد
ي آني و غیر قابل انكار، و بھ مثابھ واضحترین و روشنترین تصوري عنوان قیاس، بلكھ بھ عنوان تجربھا
  . كھ میتوانیم داشتھ باشیم، بھ كار برد

تصورات ما باید بھ نسبت نزدیك شدن بھ این كشف یا شھود نخستین این ادراك مستقیم از لحاظ وضوح و 
دید، این بود كھ مفاھیم جدید دكارت در فلسفھ، ارغنون ج)) روش. ((روشني مورد بررسي قرار گیرند

مركب را بھ اجزاي تشكیل دھنده آنھا تجزیھ و تحلیل میكرد تا اینكھ عناصر ساده نشدني بھ صورت 
تصوراتي ساده، روشن، و مشخص درمیآمدند، و نشان میداد كھ چنین تصوراتي اساسي ممكن است از 

از طرف دیگر، باید بكوشیم كھ از . ادراك نخستین موجودي كھ فكر میكند ناشي شود یا بر آن متكي باشد
  . این ادراك نخستین ھمھ اصول اساسي فلسفھ را استنتاج كنیم

دكارت انقالب دیگري در فلسفھ بھ وجود آورد، و آن این بود كھ چیزھاي خارجیاي را كھ ظاھرا معلوم 
; شف مجدد فرد شدنھضت رنسانس باعث ك. بودند بھ عنوان مبدا نپذیرفت، بلكھ خود ادراك را قبول داشت

بھ وضوح میبینم كھ چیزي جز فكر : ((وي میگفت. دكارت فرد را بھ منزلھ محل حركت فلسفھ خود شمرد
اگر از ماده شروع كنیم و از طریق مراحل زندگي آلي بھ بشر برسیم، شاید، .)) خود را نمیتوانم بشناسم

تنھا فكر ; ماده را فقط از راه فكر میشناسیماما . تحت تاثیر منطق پیوستگي و اتصال، فكر نیز مادي بدانیم
در اینجا اصالت تصور بھ مفھوم جدید آغاز میشود، نھ اصالت . است كھ بھ طور مستقیم شناختھ میشود

تصور بھ معناي اخالقي، بلكھ بھ عنوان فلسفھاي شروع آن حقیقت فوري تصورات است، نھ چیزھایي كھ 
ت موضوع اصل و ماھیت و حدود معرفت را در فلسفھ جدید دكار. بھ وسیلھ تصورات شناختھ شدھاند

تحقیق مفیدتري از آن كھ ھدفش تعیین ماھیت و حدود معرفت بشري : ((اروپا بھ دست میدھد و میگوید
جھان ((از این تاریخ تا سھ قرن بعد، فیلسوفان از خود میپرسیدند كھ آیا .)) است نمیتوان پیشنھاد كرد

ز صورت یا مثال چیز دیگري باشد ھمان گونھ كھ پرداختن از جسم بھ روح با ممكن است غیر ا)) خارجي
ھر فرضیھاي كھ ھم منطبق با منبع ظاھرا مادي و عملي احساسات، و ھم منطبق با ماھیت ظاھرا غیر 

شروع كرد، نمیتوانست از فكر بھ )) خود((مادي تصورات باشد دشوار است، دكارت نیز، پس از آنكھ از 
فكر چگونھ میتواند دریابد كھ احساسي كھ حاكي از جھاني خارجي است چیزي غیر از . ازداشیا بپرد

است و چگونھ میتواند بھ احساسات، كھ غالبا ما را فریب میدھند، یا بھ تصورات ) فكر(حاالت خود آن 
ي كھ در بھ نظر میآیند، اعتماد كند، در صورت)) حقیقي((و در بیداري )) بیحقیقت((ذھني، كھ در خواب 

، از خداوندي ))من گرایانھ((ھر دو حال واضح بھ نظر میرسند دكارت، براي گریز از قید این فرضیھ 
اما در این روش، كھ وي . استمدادي میكند كھ مسلما ھمھ دستگاه عصبي ما را جھت اغفال ما نیافریده است

توانست نامي از خدا ببرد دكارت بھ وسیلھ آن ھمھ عقاید دریافت شده را گستاخانھ رد میكرد، چگونھ می
نمیتواند وجود خدا را از دالیل قصدھاي او در جھان خارج ثابت كند، زیرا ھنوز وجود چنین دنیایي را 

 ))وجوديدلیل برھان ((از این رو خدا را ناشي از خود آگاه میداند، ھمچنانكھ آنسلم در . نشان نداده است
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دكارت میگوید كھ من تصوري از موجودي كامل، . در شش قرن پیش چنین عقیدھاي ابراز داشتھ بود
اما چیزي كھ وجود دارد بیشتر بھ . الزم، و جاویدان، كھ ھمھ چیز را میداند و ھمھ جا حاضر است، دارم

بنابراین، موجود كامل باید وجود را نیز جزو صفات خود . اردكمال نزدیك است تا چیزي كھ وجود ند
اگر خدا واقعا وجود نداشت، ممكن نبود .((و جز خدا كسي این فكر را در مخیلھ من ننھاده است; داشتھ باشد

بنابراین، . زیرا اگر خدا میخواست ما را فریب دھد، كامل نبود.)) فكر خدایي در سر من وجود داشتھ باشد
ھمچنین وقتي كھ بھ احساسات ما ; تصورات روشن و واضحي داریم، خدا ما را فریب نمیدھد وقتي كھ

  . اجازه میدھد كھ بھ دنیایي خارجي پي ببریم، ما را گول نمیزند

اگر این تصورات بھ وسیلھ عللي غیر از اشیاي جسمي تولید میشدند نمیدانم چگونھ :((در این مورد مینویسد
بدین .)) از اینجاست كھ باید تصدیق كنیم كھ اشیاي جسماني وجود دارند. ا میماندخدا از تھمت فریب مبر

ترتیب، فاصلھ میان فكر و ماده، و نفس عین بھ طرز شگفت انگیزي از میان میرود، و دكارت، با یاري 
بل خود علم، یعني اعتقاد متقن ما بھ جھاني منطقي، منظم، تابع قانون، و قا. خداوند، واقعگرا میشود

  . محاسبھ، تنھا بدان سبب ممكن میشود كھ خدا وجود دارد و نمیمیرد

بھ ھمان نسبت كھ افكار دكارت را دنبال میكنیم، میبینیم كھ عصر خرد، كھ ھمچون كودكي است، خود را با 
عنوان . وحشت از برابر خطرھاي اندیشھ واپس میكشد، و میكوشد كھ دوباره وارد زھدان گرم ایمان شود

تفكرات رنھ دكارت در فلسفھ اولي، كھ در : تفكرات بھ طرزي اطمینان بخش بھ این صورت در آمد رسالھ
رئیس دانشمند و برجستھ دانشكده مقدس ((آن وجود خداوند و خلود روح ثابت شده است، و این رسالھ بھ 

 ١۶۶٢لي در سال رئیس دانشكده این ھدیھ را پذیرفت، و. تقدیم شده است))) یعني سوربون(الھیات پاریس 
مقدمھ آن، مانند دیباچھ گفتار در روش، )). تا تصحیح شود((رسالھ مذكور جزو كتابھاي ممنوع اعالم شد 

سرانجام، آزادانھ و بھ . امروزه، كھ آسایش اطمینان بخشي در گوشھ عزلت آرامي دارم : ((جسورانھ بود
ارت آنھا را از پنجره بیرون میافكند و سپس دك.)) طور جدي، بھ طرد كلي ھمھ عقاید پیشین خود میپردازم

اما نھ تنھا بھ خدایي عادل و توانا اعتقاد دارد، بلكھ معتقد بھ اراده آزاد انساني در . آنھا را از در وارد میكند
میان دستگاه ماشیني جھاني، و ھمچنین معتقد بھ روحي جاوداني علي رغم اتكاي ظاھري آن بھ جسمي 

ھم تابع منطق زنجیري ناگسستني از علت و معلول در جھان ماده و جسم باشیم،  ھر اندازه. فاني است
آزادي اراده ما یكي از آن تصورات ذاتي است كھ بھ اندازھاي روشن، صریح، و آني است كھ ھیچ كس 

تصوري كھ از خدا، خود . عمال منكر آن نیست، ولو آنكھ در فرضیات مجرد آن را مورد بحث قرار دھیم
ان، حركت، و بدیھیات ریاضي داریم ھمھ ذاتي ھستند، یعني روح نھ با حس یا تجربھ، بلكھ بر اثر فضا، زم

در این مورد شاید الك زبان بھ اعتراض میگشود و كانت از .(ماھیت و معقولیت خود آنھا را درك میكند
ند، تا زماني كھ اما این تصورات ذاتي ممكن است بھ صورت ناخود آگاه باقي بمان.)دكارت تمجید میكرد

بنابراین، روح محصول تجربھ نیست، بلكھ شریك فعال و . تجربھ آنھا را بھ صورت خود آگاه در آورد
. ، یعني قدرت استدالل، بھ وضوح غیر مادي است))روح معقول((این . مبتكر آن در تولید فكر است

. بھ ماده است ندارد تصورات آن طول، عرض، وضع، وزن، یا ھر گونھ خاصیت دیگري را كھ مربوط
این من، یعني روحي كھ بدان وسیلھ من ھمانم كھ ھستم، ذاتا متمایز از جسم است، و حتي شناخت آن ((

  . بنابراین، این فكر یا روح غیر مادي محققا میتواند پس از جسم زنده بماند.)) آسانتر از جسم است

شده بودند آیا میتوان گفت كھ دكارت چون  این نتایج كلیسا پسند صادقانھ بودند بھ منظور حفاظت وضع
مشتاق بود مطالعات علمي خود را بدون مزاحمت دیگران دنبال كند، از فلسفھ براي جلوگیري از حمالت 

امكان دارد كھ مردي الاقل در زمینھ فیزیك، ; دشمنان استفاده میكرد در این باره چیزي نمیتوانیم بگوییم
. ي، عالم خوبي باشد و در عین حال اصول اساسي مسیحیت را بپذیردشیمي، نجوم، و نھ در زیست شناس

مانع از آن نیست كھ بھ موضوعاتي ایمان داشتھ باشیم كھ از طرف ((دكارت در جایي میگوید كھ خرد
فصیح و  الیزابتمكاتبات او با شاھزاده خانم .)) خداوند بھ ما الھام شدھاند و مسلمتر از قطعیترین معلوماتند

در لیدن مالقات كرد،  ١۶٣٧سالماسیوس، كھ با او در سال . حاكي از عقاید پرھیزگارانھ و كلیسا پسند اویند
  . دانست)) متعصبترین كاتولیكھا((او را از 
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ف علم كرد، اطاقھاي خود را بھ صورت آزمایشگاه در با وجود این، دكارت ده سال آخر عمر خود را صر
روزي مھماني از او خواست كھ كتابخانھاش را بھ . آورد، و درباره فیزیك و فیزیولوژي بھ تحقیق پرداخت

گاه گاه مانند بیكن . وي نشان دھد، و دكارت بھ قطعھ گوشت سالھاي اشاره كرد كھ آن را تشریح كرده بود
. ، نتایج عملي بزرگي از این كار خواھد برد))بر طبیعت مستولي شود((اثر علم میگفت كھ اگر بشر بر 

اما در چند رشتھ علمي ; تاكید ذھني او و اعتمادش بھ استنتاج، غالبا او را بھ اخذ نتایج مشكوك وا میداشت
ون دكارت اصرار میورزید كھ بھ جاي تجریدات كیفي و مبھم فیزیك قر. بھ طرزي ابتكاري تحقیق كرد

دیدیم كھ وي چگونھ تحلیلي را تكمیل و حساب . وسطایي، توضیحات كمي بھ صورت ریاضي داده شوند
و تثلیث )) تضعیف مكعب((ھمچنین حل مسائل مربوط بھ . دیفرانسیل و انتگرال را طرح ریزي كرد

وف آن را بھ را بھ دست داد، و استعمال نخستین حروف الفبا را جاي مقادیر معلوم، و آخرین حر)) زاویھ
وي درباره . ظاھرا قانون انكسار نور را بدون توجھ بھ سنل كشف كرد. جاي مقادیر مجھول رایج كرد

نیروھایي كھ از ابزارھاي كوچكي چون قرقره، گاوه، اھرم، گیره، و چرخ ناشي میشوند مطالعات مفیدي 
او بود كھ پاسكال را بھ این فكر  شاید. انجام داد و قوانین مربوط بھ جبر، ضربھ، و گشتاور را كشف كرد

انداخت كھ بگوید فشار جو با افزایش ارتفاع تقلیل مییابد، و حال آنكھ اشتباه میكرد كھ میگفت خال در ھیچ 
  . مكاني جز در سر پاسكال وجود ندارد

ھاي كروي بھ دور آن  دكارت معتقد بود كھ ھر جسمي در محاصره گرد بادھایي از ذراتي است كھ در الیھ
در مورد عبور نور از . میچرخند عقیدھاي كھ بھ فرضیھ جدید درباره میدانھاي مغناطیسي بیشباھت نبود

بھ وسیلھ عدسي چشم و تغییراتي را كھ در نور . اجسام مختلف، زاویھ انكسار را بھ درستي حساب كرد
گذشتھ از این، مسئلھ مربوط بھ اصالح انحراف كروي در دوربین نجومي را حل . حادث میشوند نشان داد

دكارت جنین را . كرد و عدسیھایي با انحناھاي بیضي یا ھذلولي ساخت كھ داراي چنین انحرافاتي نیستند
سرھاي جانوران مختلف را ((میگوید كھ خود او . تشریح كرد و آن را از لحاظ كالبد شكافي شرح داد

در مورد عكس العمل نیز )) تشریح كردم تا بدانم كھ حافظھ و تصویر و مانند آنھا از چھ ساختھ شدھاند
. آزمایشھایي كرد و دستگاھي را شرح داد كھ بھ كمك آن چشم بھ محض نزدیك شدن ضربھ، بستھ میشود

. بیھ فرضیھ ویلیام جیمز و كارل النگھ بھ وجود آوردوي فرضیھاي مربوط بھ احساسات ھیجان آمیز ش
، خود بھ خود و در ھمان )مثال دیدن یك جانور خطرناك(بدین معني كھ علت خارجي احساس ھیجان آمیز

. این ھیجان ضمیمھ عمل است، نھ علت آن. تولید میكند) ترس(و ھیجان مشابھي ) فرار(زمان عكس العمل 
ن آمیز را در فیزیولوژي بجوییم، و آنھا را بھ مثابھ عملیات ماشیني مطالعھ و ھاي احساسات ھیجا باید ریشھ
اما ھنگامي كھ با خرد تعدیل نشوند، میتوانند ; آنھا بھ خودي خود بد نیستند، بلكھ بھ نفع ما ھستند. بیان كنیم

ل، را میتوان بھ ھمھ جھان، جز خداوند و روح معقو. ما را اسیر خود كنند و شخصیت ما را از میان ببرند
دكارت، با توجھ بھ گالیلھ و دستگاه تفتیش افكار، مواظب است كھ این نظریھ را . منزلھ ماشین دانست

با فرض اینكھ خداوند ماده را آفریده و حركت را بھ آن ارزاني داشتھ است، : فرضي قلمداد كند، و میگوید
در جھان بدون . عوامل مختلف حركت میكند میتوان گفت كھ جھان براساس قوانین مكانیك و بدون دخالت

. خال حركت طبیعي ذرات مادي حركتي مستدیر خواھد بود و حالتي شبیھ گردشار یا گرداب تشكیل میدھد
خورشید، سیارات، و ستارگان ممكن اسب بر اثر جمع شدن ذرات در مراكز این گردشارھا بھ وجود آمده 

اي ریز قرار گرفتھ است نكتھاي كھ ھم چسبي و قوه جاذبھ را ھمچنانكھ ھر جسمي در محاصره اتمھ. باشند
میرساند ھر سیارھاي نیز در میان گردشاري از ذرات واقف است و اقمار خود را در مدارشان نگاه 

خورشید مركز گردشار عظیمي است كھ در آن سیارات در پیرامون خورشید بھ صورت دایره . میدارد
دانھاي بود، ولي وقتي كھ كپلر ثابت كرد كھ مدارھاي سیارات بھ این مطلب فرضیھ ھوشمن. میچرخند

  . از حیز اعتبار افتاد. صورت بیضي ھستند

دكارت عقیده داشت كھ اگر علم ما كامل بود، میتوانستیم نھ تنھا نجوم و فیزیك و شیمي، بلكھ ھمھ عملیات 
تنفس، گوارش، و حتي احساس . حیات را، بھ استثناي خود خرد، بھ صورت قوانین مكانیكي درآوریم

دكارت . مالحظھ كنید كھ این اصل چگونھ در كشف گردش خون توسط ھاروي موثر افتاد; مكانیكي ھستند
با كمال اطمینان این اصل مكانیكي را در مورد ھمھ عملیات جانوران بھ كار برد، زیرا حاضر نمیشد آنھا 

ھبي خود را مجبور میدید كھ این بیعدالتي را در حق شاید او از لحاظ مذ. را داراي قدرت استدالل بداند
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زیرا جاودانگي روح را متكي بر غیر مادي بودن فكر معقول دانستھ بود، و اگر ; جانوران روا دارد
و این مطلب اگر چھ باعث ناراحتي سگ ; جانوران نیز چنین افكاري داشتند، آنھا نیز جاویدان میشدند

  . ین را بر سر خشم میآورددوستان نمیشد، الاقل عالمان د

اما اگر جسم آدمي ماشین مادي باشد، روح غیر مادي چگونھ میتواند با نیروي غیر مكانیكي چون اراده 
آزاد بر روي آن اثر كند یا آن را تحت فرمان خود قرار دھد در اینجا بود كھ دكارت اعتماد خود را از 

روح و جسم را بھ طرق اسرار آمیزي تنظیم میكند كھ  دست داد و در پاسخ گفت كھ خداوند عملیات متقابل
خارج از فھم محدود ماست، و شاید روح بھ وسیلھ غده صنوبري كھ بھ طور مناسبي در وسط مغز قرار 

  . گرفتھ است بر روي جسم اثر میگذارد

نزد ھایي از تفكرات را پیش از انتشار،  عجوالنھترین عمل دكارت تقاضاي او از مرسن بود كھ نسخھ
گاسندي، در پاسخ، ادعاھاي دكارت را با . متفكران بفرستد و از آنان بخواھد كھ انتقاداتي بر آن بنویسند

این كشیش دلیلي را كھ دكارت براي اثبات وجود خدا آورده بود كافي . ادب مخصوص فرانسویان رد كرد
بنابر گفتھ . ھ ثبوت نرسانده استھابز اعتراض كرد كھ دكارت استقالل فكر را از ماده و مغز ب. نمیدانست

و اگر بھ مسائل . ... میگفت كھ دكارت خود را كامال وقف ھندسھ كرده است((ھاروي، ھابز در خلوت 
ھویگنس نیز با ھابز ھمعقیده بود و چنین میپنداشت كھ .)) فلسفي سرگرم نمیشد، بھترین مھندس در دنیا بود

  . ق آمیزي ساختھ استدكارت از تار و پودھاي فلسفي داستان اغرا

دلیرانھ فلسفي را خاطر )) روش((در این ھنگام آسان است كھ پس از سھ قرن بحث، نقایص این نخستین 
فكر تبدیل فلسفھ بھ صورتي ھندسي باعث شد كھ دكارت بھ روشي استنتاجي بپردازد، و در آن، . نشان كنیم

روشني، وضوح، و آني بودن عقیدھاي را . اشدعلي رغم آزمایشھایش، بھ طرزي بیپروا متكي بھ استدالل ب
دلیل صحت آن دانستن بھ زیان او تمام میشد، زیرا بر این اساس چھ كسي میتوانست منكر گردش خورشید 

بھ دور زمین شود اگر بگوییم خدا وجود دارد زیرا تصوري روشن و واضح از ذاتي كامل و نامحدود 
شن و واضح قابل اعتمادند زیرا خداوند ما را فریب نمیدھد، داریم، و سپس دلیل بیاوریم كھ تصورات رو

در این صورت از نوعي استدالل دوراني و مشكوك، نظیر فرضیھ دكارت درباره مدارھاي سیارات، 
در این فلسفھ عقاید بسیاري وجود دارند كھ بھ مكتب مدرسي قرون وسطایي مربوطند و . استفاده كردھایم

شك و تردید مونتني اساسیتر و بادوامتر از شك و تردید دكارت بود، . ا رد كندخود دكارت میكوشید آنھا ر
  . زیرا مونتني ابتذاالت گذشتھ را رد كرد تا جایي براي اباطیل خود پیدا كند

مطالب دیگري وجود داشتند كھ باعث وحشت او از . با وجود این، در علم دكارت، شاید نھ در فلسفھ او
ر فرضیھ او راجع بھ دستگاه ماشیني جھان، سخني از اراده آزاد و معجزه در میان د. زجر و تعقیب میشدند

. در صورتي كھ دكارت عقایدي كلیسا پسند اظھار كرده بود; نبود، و این خود خطرھایي در برداشت
، كتاب عمده خود را، كھ عالم نام داشت، بھ )١۶٣٣ژوئن (دكارت پس از شنیدن خبر محكومیت گالیلھ 

سپس با كمال . نھاد، و حال آنكھ تصمیم گرفتھ بود ھمھ كارھا و نتایج علمي خود را در آن بگنجاندكناري 
  :تاثر بھ مرسن چنین نوشت

بھ اندازھاي در من تاثیر كرده است كھ تقریبا تصمیم گرفتھام ھمھ [ محكومیت گالیلھ]این عمل 
غلط باشد، ھمھ [ حركت زمین]اگر آن . ... مھاي خود را بسوزانم، الاقل آن را بھ كسي نشان ندھ دستنوشتھ

اما بھ ھیچ . غلط خواھند بود، زیرا آنھا موید یكدیگرند[ درباره دستگاه ماشیني جھان]اصول فلسفي من 
  . وجھ مطلبي منتشر نخواھم كرد كھ كلمھاي بر خالف میل كلیسا در آن باشد

  . ه بودنددر زمان مرگ او فقط قطعاتي چند از كتاب عالم بر جاي ماند

ھاي او ترشت  در حیات او، شروع حملھ از طرف كلیساي رم نبود، بلكھ از سوي علماي كالوني در دانشگاه
این اشخاص چنین میپنداشتند كھ دفاع او از اراده آزاد عملي بدعت آمیز و مخالف اصل تقدیر . و لیدن بود
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گذشتھ از این، چنین میگفتند كھ اگر . ارداست، و كیھان زایي مكانیكي او تا كفر و الحاد زیاد فاصلھ ند
جھان فقط با تكان نخستیني كھ خداوند بھ آن داده شروع بھ حركت كرده باشد، دیري نخواھد گذشت كھ 

، ھنگامي كھ یكي از استادان دانشگاه ١۶۴١در سال . نیازي بھ آن حركت مقدماتي خداوند نیز نخواھد بود
رت وئتیوس، رئیس دانشگاه، بزرگان شھر را بر آن داشت كھ او ترشت طرفدار روش دكارت شد، خیسب

دكارت بھ وئتیوس حملھ كرد، وئتیوس بھ او پاسخي تلخ داد، و . از انتشار فلسفھ جدید جلوگیري كنند
بزرگان شھر آن فیلسوف را بھ حضور خود خواندند، ولي دكارت از . دكارت بھ معارضھ با او برخاست

ھ صادر شد بھ ضرر او بود، اما دوستانش در الھھ مداخلھ كردند، و بزرگان حكمي ك. آمدن خودداري كرد
  . شھر ناچار دستور دادند كھ علنا ھیچ گونھ بحثي لھ یا علیھ افكار دكارت نشود

این زن با مادر خود، كھ او نیز . دكارت بر اثر دوستي با شاھزاده خانم الیزابت تسلي خاطري مییافت
ھنگامي كھ گفتار در روش انتشار یافت، آن . قا ملكھ بوھم بود، در الھھ میزیستالیزابت نام داشت و ساب

شاھزاده خانم، كھ نوزده سال بیش نداشت، آن رسالھ را با لذت بسیار خواند، و تعجب كرد از اینكھ فلسفھ 
فھ ممكن و دكارت ھنگامي كھ او را دید، مشعوف شد از اینكھ فلس; ممكن است تا آن اندازه قابل فھم باشد

  ). ١۶٨٠(سپس اصول فلسفھ را با عباراتي پروجد و مجاملھ آمیز بھ او تقدیم كرد. است زیبا باشد

حس میھن پرستي او با . دكارت، كھ مانند سابق از اقامت در ھلند خشنود نبود، چند بار بھ فرانسھ سفر كرد
در صدد یافتن شغلي  سپس). ١۶۴۶(تفویض مستمري تازھاي از طرف لویي چھاردھم برانگیختھ شد

در فوریھ . باعث شد كھ وي با وحشت بھ ھلند باز گردد) فروند(اداري برآمد، اما نزدیك شدن جنگ داخلي 
دعوتي از طرف كریستینا، ملكھ سوئد، دریافت داشت مبني بر آنكھ بھ آن كشور برود و بھ او فلسفھ  ١۶۴٩

زبان فرانسھ فصیحي نوشتھ شده بودند و نشان میدادند ھاي او، كھ بھ  دكارت تردید كرد، اما نامھ. بیاموزد
ملكھ دریاساالري را نزد او فرستاد تا او را . كھ آن زن از طرفداران اوست، وي را تحت تاثیر قرار دادند

دكارت بھ این . بھ رفتن بھ سوئد ترغیب كند، و سپس ناوي جنگي ارسال داشت تا او را بھ آن كشور ببرد
  . ر سپتامبر از آمستردام عازم استكھلم شدكار تن در داد و د

ولي او چون دید كھ ملكھ میخواھد سھ بار در ھفتھ و ھمیشھ در ساعت ; دكارت را با اعزاز تمام پذیرفتند
علت آن بود كھ دكارت مدتھا عادت داشت كھ دیر از خواب . پنج صبح تعلیم بگیرد، بھ وحشت افتاد

وافقت كرد و در آن صبحھاي زمستان از میان برف گذشت و بھ تا دو ماه با برنامھ ملكھ م. برخیزد
سرما خورد و بھ ذات الریھ مبتال شد، و در یازدھم آن ماه، پس از  ١۶۵٠در اول فوریھ . كتابخانھ او رفت

  . شركت در آخرین مراسم كلیساي كاتولیك، دیده از جھان فرو بست

اما شھرت او چندین سال پیش .)) پنھان شده استكسي خوب زیستھ است كھ خوب : ((شعار دكارت این بود
ھا فلسفھ او را نمیپذیرفتند و روحانیان در زھد و پرھیزگاري  اگر چھ دانشگاه. از مرگش عالمگیر شده بود

او آثار بدعت میدیدند، دانشمندان از ریاضیات و فیزیك او تمجید میكردند، و اشخاص با سلیقھ در پاریس 
)) زنان دانشمندي((مولیر . زبان فرانسھ روشن و شیوایي نوشتھ شده بودند، میخواندندكتابھاي او را، كھ با 

مسخره )) نمیتوانستند خلئي را تحمل كنند((را كھ در سالنھا درباره گردشارھاي دكارت سخن میگفتند ولي 
عضاي خود یسوعیان تا این ھنگام درباره شاگرد باھوش خود اغماض میكردند و حتي جلو یكي از ا. میكرد

، چشم از حمایت او پوشیدند و در سال ١۶۴٠اما پس از سال . را كھ بھ او حملھ كرده بود گرفتھ بودند
بوسوئھ و فنلون دلیلھاي او را . ، بھ اتفاق دیگران، آثارش را جزو كتابھاي ممنوع اعالم كردند١۶۶٣

. باید ایمان را بر خرد متكي كرددرباره معتقدات اساسي مسیحیان با خشنودي پذیرفتند، ولي گفتند كھ ن
  . پاسكال اتكا بھ خرد را بھ مثابھ نیي میدانست كھ بر اثر باد میلرزد

فونتنل قضیھ را بدین . در واقع ھمین اعتماد دكارت بھ خرد بود كھ اساس فكري اروپا را در ھم ریخت
اد، روشي كھ از فلسفھ كھ روش تازھاي در استدالل بھ دست ما د... دكارت است : ((صورت خالصھ كرد

او شگفت انگیزتر است، و قسمت عمده آن، بنا بر قوانیني كھ خود بھ ما آموختھ است، غلط یا بسیار 
شك و تردید دكارت براي فرانسھ و براي قاره اروپا بھ طور كلي ھمان كاري را .)) مشكوك بھ نظر میآید
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كھ فلسفھ را از چنگال زمان بیرون آورد و آن را  انجام داد كھ بیكن براي انگلستان انجام داد، بدین معني
دلیرانھ بر روي دریاي آزاد رھا كرد، ولو آنكھ خود او بزودي بھ عقاید اطمینان بخش و عادي دیرین 

لویي چھاردھم، یعني درخشانترین دوره )) قرن بزرگ((در طي . خرد بھ موفقیتي آني نایل نیامد. بازگشت
  . مقدس ھنوز اعتبار داشتندتاریخي فرانسھ، سنت و كتاب 

این دوره عصر پورروایال، پاسكال، و بوسوئھ بود، نھ عصر و وارثان دكارت، اما در ھلند، ھمان دوره 
  . عصر اسپینوزا و بل، و در انگلستان روزگار ھابز و الك بود

  . اندك اندك بذر جوانھ میزد

و فلسفھ . سبك او بھ منزلھ بدعتي نیروبخش بود. آثار دكارت تا حدي در ادبیات و ھنر فرانسھ تاثیر كردند
بندرت فیلسوفي . او بھ زبان عامیانھ نوشتھ شده و بھ طور خطرناكي در دسترس ھمگان قرار گرفتھ بود

گویي ; دیده شده بود كھ با چنان صمیمیت مجذوب كنندھاي ماجراھاي خرد را بھ وضوح شرح دھد
گفتار در روش، كھ اثري . وزگار شوالیھگري توصیف میكردفرواسار بود كھ واقعھ تھور آمیزي را در ر

مختصر و قابل فھم است، نھ تنھا شاھكار نثر فرانسھ بود، بلكھ، ھم از لحاظ زبان و ھم از لحاظ عقیده، 
این نمونھ باعث نظم، قابل فھم شدن، و اعتدال ادبیات، . نمونھاي براي عصر كالسیك فرانسھ بھ دست داد

اھمیتي كھ دكارت بھ عقاید صریح و روشن میداد موافق فكر فرانسویان . ن آن كشور شدھنر، آداب، و زبا
  . ھاي بوالو، ستایش از خرد بھ صورت نخستین اصل سبك كالسیك درآمد در نوشتھ. بود

  :وي میگوید

ھاي شما درخشندگي و بھاي خود را تنھا از آن اقتباس  بگذارید كھ نوشتھ; پس خرد را دوست داشتھ باشید
  . كنند

. تا دو قرن، درام فرانسھ بھ صورت ادبیات خردمندانھاي درآمد كھ با طوفان احساسات شدید درگیر بود
ھاي  ت او، و اھمیتي كھ بھ دستگاهحال: شاید بتوان گفت كھ شعر فرانسھ در نتیجھ سخنان دكارت آسیب دید
پس از او، ھرج و مرج پر جوش و . ماشیني میداد، جایي براي تصورات یا احساسات باقي نمیگذاشتند

خروش آثار رابلھ، پرت گوییھاي نامتناسب مونتني، حتي بینظمیھاي شدید جنگھاي مذھبي جاي خود را بھ 
پرھیزگاري منطقي بوسوئھ، و نظم و قانون و شكل و  دالیل معقول كورني، وحدتھاي سھگانھ جدي راسین،

دكارت، بھ اتفاق دیگران، ندانستھ سبك جدیدي در زندگي و فلسفھ . آداب سلطنت دربار لویي چھاردھم داد
  . فرانسھ بھ وجود آورده بود

تحت تاثیر مالبرانش . نفوذ او در فلسفھ شاید زیادتر از نفوذ ھر متفكر جدید دیگري بیش از كانت بوده است
اسپینوزا در مدرسھ منطق دكارت درس خواند و، ضمن تفسیر و تعبیر آن، بھ نقایص . افكار او قرار گرفت

وي در كتاب در بھبود فھم شرحي درباره خود بھ تقلید از رسالھ گفتار در روش نوشت، و در . آن پي برد
داده )) بردگي بشري((ي كھ درباره شرح. اصول ھندسھ را در فلسفھ بھ كار برد) اتیك(كتاب علم اخالق 

سنت مطلوب در فلسفھ جدید، كھ از زمان بار كلي تا . متكي بر رسالھ در انفعاالت نفساني است. است
عصر فیشتھ ادامھ یافت، از اھمیتي سرچشمھ گرفت كھ دكارت بھ اندیشھ میداد و آن را بھ منزلھ تنھا 

د، چنانكھ سنت تجربي از ھابز ناشي شد و تا دوره سپنسر حقیقتي میدانست كھ بھ طور مستقیم شناختھ میشو
اما دكارت پادزھري براي اصالت تصور یافت، و آن عبارت از مفھوم جھان عیني بود . بھ طول انجامید

كوشش او براي درك عملیات موجودات آلي و غیر آلي با كمك . كھ كامال مكانیكي معرفي میشد
و تجزیھ و تحلیل ; لي مفید بھ زیست شناسي و فیزیولوژي داداصطالحات مكانیكي، تحركي بیپروا و

پس از . مكانیكي او از احساسات، تصورات، حافظھ، و اراده بھ صورت منبع عمده روانشناسي درآمدند
آنكھ در قرن ھفدھم در فرانسھ اصول عقاید مذھبي بھ واسطھ سخنان دكارت تقویت شدند، در قرن ھیجدھم، 

یجھ شك و تردید اصولي او، اعتمادش بھ خرد، و تفسیرھایش درباره ھمھ مراحل نھضت روشنگري، در نت
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ھمھ غرور تقویت كننده . ھایي نیرومند یافت حیات حیواني با ھمان اصطالحات فیزیكي و شیمیایي، ریشھ
این فرانسوي تبعید شده، بھ سبب تاثیر سودمندي كھ در فكر فرانسویان داشت، بھ نظر موجھ آمد بحث 

  . میان خرد و ایمان صورتي خودآگاه بھ خود گرفت، اما تاریخ جدید آن بتازگي شروع شده بود بزرگ

، بھ دوره بین الیزابت و ریشلیو، و نیز بھ سالھاي بین شكسپیر ١۶۴٨و  ١۵۵٨ھنگامي كھ بھ سالھاي بین 
مقدس را كالم خدا  ھاي مذھبي رقیبي كھ كتاب و دكارت مینگریم، میبینیم كھ در قلمرو مسیحیت میان فرقھ

تنھا اشخاص متفرقي بودند كھ میگفتند خود . را میدانستند، ھنوز مسائل مجذوب كنندھاي وجود داشتند
پس از . مسیحیت را باید بھ دادگاه كشاند و فلسفھ ممكن است بزودي ھر گونھ اعتقادي بھ مذھب را طرد كند

پرتغال تفوق خود را حفظ كرد، و دستگاه تفتیش این نخستین مراحل مبارزه، آیین كاتولیك در اسپانیا و 
در ایتالیا آیین دیرین بھ صورت انسانیتري درآمد، زندگي . افكار ھمچنان مشغول تولید رعب و وحشت شد

مسیحیت بھ شكلي : فرانسویان تن بھ صلح دردادند. را با ھنر آراست، و مردگان را با امید تدھین كرد
خواه كاتولیك خواه ھوگنو باقي ماند، در صورتي كھ طبقات مرفھ با شك و  نیرومند و مفید در میان مردم،

ایاالت ھلند از لحاظ . تردید بھ عیش و نوش پرداختند و زھد و تقوا را تا اواخر عمر بھ تعویق انداختند
نواحي جنوبي ھمچنان پیرو آیین كاتولیك ماندند، در صورتي كھ در : جغرافیایي با یكدیگر سازش كردند

اما باویر ; در آلمان، آیین پروتستان بھ دست كاردینالي فرانسوي نجات یافت. مال آیین كالوني پیروز شدش
و اتریش در تابعیت سابق خود باقي ماندند، و حال آنكھ مجارستان و بوھم دوباره مجبور بھ اطاعت از پاپ 

اما ملكھ سوئد تشریفات رم را  در كشورھاي اسكاندیناوي، آیین پروتستان بھ صورت قانون درآمد،. شدند
در انگلستان، الیزابت پیشنھاد كرد كھ تشریفات كاتولیكي و آزادي ملي بھ طرز خوشایندي بھ . بیشتر پسندید

ھاي بیشماري تقسیم شده بودند، قوه حیاتي خود  یكدیگر ملحق شوند، اما پروتستانھاي انگلستان، كھ بھ فرقھ
  . خطر انداختند را نشان دادند و زندگي خود را بھ

در میان تصادمات لشكرھا و آیینھا، دانشمندان كشورھاي مختلف میكوشیدند كھ از خرافات و وحشت 
مساعي آنھا مصروف تكمیل میكروسكوپ، تلسكوپ، دماسنج، و ھواسنج، ابداع لگاریتم و سیستم . بكاھند

فكر بودند كھ ھر گونھ واقعیتي را حتي در آن زمان در ; اعشاري، اصالح تقویم، و تكمیل ھندسھ تحلیل شد
تیكو براھھ، با مشاھدات مكرر و صبورانھ خود، كپلر را قادر ساخت كھ . بھ شكل معادلھ جبري درآورند

قوانین مربوط بھ حركت سیارات را اعالم دارد، و اكتشافات او نیز بھ نوبھ خود باعث شدند كھ نیوتن بھ 
ھ وسیلھ دوربینھاي نجومي و بزرگتر خود جھانھاي جدیدتر و گالیلھ ب. وجود یك قانون جھاني پي ببرد

عظیمتري را آشكار ساخت و، در تاالرھاي دستگاه تفتیش افكار، كشمكش میان علم و دین را بھ صورت 
در فلسفھ، جوردانو برونو تن بھ مرگ داد تا از خدا و جھان مفھوم تازھاي با عباراتي در . مھیجي درآورد

فرانسیس بیكن ھوش را بھ كمك علم طلبید و وظیفھ آن را براي قرنھاي آینده . ت دھدخور كوپرنیك بھ دس
اخالق . و دكارت، با شك و تردید خود درباره جھان، راه دیگري بھ سوي عصر خرد نشان داد; معین كرد

فیلسوفان  خود ادبیات از نتایج این كشمكش برنماند، و افكار. و آداب تحت تاثیر تحوالت ایمان قرار گرفتند
پس از چندي، ھمھ جنگھا و انقالبھاي ممالك رقیب، در . در اشعار مارلو، شكسپیر، و دان منعكس شدند

  مقایسھ با كشمكش روزافزون و گسترش یابنده میان ایمان و خرد، كھ بعدھا تحولي در افكار اروپاییان 
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و معلوم شد كھ مختصر روشنایي یك نیمھ بدون آفتاب آن تا حدي مربوط بھ ; ھاي چین خوردھاي بود دره
گالیلھ چھار قمر از نھ قمر مشتري را  ١۶١٠در ژانویھ [. زمین تاب]نوري است كھ از زمین بھ آن میتابد 

ار بزرگ دیگري این كرات تازه در پیرامون ستاره بسی: ((كشف كرد، و در این باره چنین نوشت
میچرخند، بھ ھمان ترتیب كھ عطارد، زھره، و شاید سیارات شناختھ شده دیگري بھ دور خورشید 

منتقدان كوپرنیك گفتھ . در ژوئیھ حلقھ زحل را كشف كرد و بھ اشتباه آن را سھ ستاره دانست.)) میگردند
داشتھ باشد، یعني داراي تغییراتي  بودند كھ اگر زھره در اطراف خورشید میچرخد، باید مانند ماه اھلھاي

اما . و ادعا میكردند كھ نشاني از چنین تغییراتي وجود ندارد; از لحاظ روشنایي و شكل ظاھري باشد
دوربین نجومي گالیلھ در ماه سپتامبر چنین اھلھاي را آشكار كرد و او بھ این نتیجھ رسید كھ این تغییرات 

. رشید میتوان بیان كردرا تنھا با گردش آن سیاره بھ دور خو

گالیلھ در نامھاي خطاب بھ كپلر مینویسد كھ استادان در پادوا حاضر نشدند كھ اكتشافات او را بپذیرند، حتي 
گالیلھ، كھ از پادوا . نخواستند با دوربین او بھ آسمان نگاه كنند، و این موضوع بھ نظر باور نكردني میآید

، اقمار مشتري را بھ )كھ از ھنر بھ علم میپرداخت(تر فلورانس بود خستھ شده و آرزومند محیط عقالني بھ
رسالھاي تحت عنوان پیك  ١۶١٠در مارس . نامید)) سیدرامدیچئا((افتخار كوزیمو دوم، مھیندوك توسكان، 

در ماه مھ . آسمان بھ كوزیمو تقدیم كرد، كھ اكتشافات نجومي خود را در آن بھ اختصار شرح داده بود
، پر ١۴٨٢منشي دوك نوشت كھ، مانند نامھ لئوناردو داوینچي خطاب بھ دوك میالن در سال  نامھاي بھ

وي موضوعاتي را كھ مطالعھ میكرد و كتابھایي را كھ امیدوار بود نتایج خود . حرارت و غرور آمیز بود
یافت دارد را در آنھا شرح دھد ذكر كرده، و پرسیده بود كھ آیا ممكن است از طرف ارباب خود كاري در

در ماه ژوئن، . كھ مستلزم وقت كمتري براي تدریس باشد و فرصت بیشتري براي تحقیق بھ دست دھد
)) نخستین ریاضیدان دانشگاه پیزا، و نخستین ریاضیدان و فیلسوف در خدمت مھیندوك((كوزیمو او را 

در سپتامبر، . قرر داشتفلورن در حق او م ١٠٠٠نامید و، بیآنكھ او را مجبور بھ تدریس كند، ساالنھ 
 . گالیلھ بدون معشوقھ خود بھ فلورانس رفت

گالیلھ اصرار داشت كھ او را ھم فیلسوف و ھم ریاضیدان بدانند، زیرا میخواست در فلسفھ نیز مانند علم 
وي نظیر راموس، برونو تلزیو، و دیگران در روزگار گذشتھ، و بیكن در ھمان سالھا، عقیده . تغییري بدھد

با ارسطو دفن ) ھاي آن بود كھ بھ نظر او عبارت از بررسي و تغییر طبیعت در ھمھ جنبھ(كھ فلسفھ  داشت
شده، و ھنگام آن فرا رسیده است كھ از این چھل جلد كتاب یوناني بگریزند، بھ دنیا با چشم و روح باز 

بھ : ((داشت، و میگفتشاید او زیاد بھ خرد اعتماد . برھانند[ عشر]بنگرند و خود را از چنگ مقوالت 
منظور اثبات نتایجم براي مخالفانم، مجبور شدھام كھ آزمایشھاي متنوعي انجام دھم، در حالي كھ براي 

گالیلھ غرور و جنگجویي بدعتگذاران را .)) اقناع خودم ھرگز الزم ندانستھام كھ آزمایشي صورت گیرد
ھرگز مردي ولو بسیار نادان را ندیدھام كھ از : ((داشت، و حال آنكھ خود بارھا با حجبي عاقالنھ میگفت

وي جدلي پرشوري بود و میتوانست قلب دشمني را با جملھاي سوراخ )) وي چیزي نتوانستھ باشم بیاموزم
در حاشیھ كتابي اثر آنتونیو روكو، كھ در دفاع از ھیئت بطلمیوسي نوشتھ . كند، یا او را از خشم بسوزاند

اما این وضع ھنگامي پیش آمد كھ .)) خواجھ... نادان، فیل، احمق، كودن: ((تشده بود، گالیلھ چنین نگاش
گالیلھ پیش از آنكھ در برابر دستگاه تفتیش افكار حاضر شود، . یسوعیان مانند دیگران او را محكوم كردند

كریستوفر كالویوس رصدھاي گالیلھ را شبیھ رصدھاي خود . دوستان بسیاري در فرقھ یسوعي داشت
ھیئتي از دانشمندان یسوعي، كھ توسط ; یسوعي دیگري او را بزرگترین منجم عصر شمرد; دانست

. كاردینال بالرمینو براي تحقیق در اكتشافات گالیلھ تعیین شده بود، درباره ھمھ مطالب گزارش موافق داد
ي در نامھاي و. بھ رم رفت، یسوعیان در كولجوم رومانوم از او پذیرایي كردند ١۶١١ھنگامي كھ در سال 

آنھا وجود واقعي سیارات جدید را تایید، و مدت دو ماه تمام آنھا ; نزد كشیشان یسوعي ماندم: ((چنین نوشت
بزرگان كلیساي رم بھ او .)) را رصد كرده بودند، و دریافتم كھ رصدھاي آنھا دقیقا با رصدھاي من برابرند

  . ت تغییر ناپذیر خود مطمئن ساختخیر مقدم گفتند، و پاپ پاولوس پنجم او را از حسن نی

در آوریل، نتایج رصدھاي خود را بھ نخست كشیشان و دانشمندان رم عرضھ، و ثابت كرد كھ بر روي 
ظاھرا گالیلھ نمیدانست كھ یوھانس . ھاي ابرند وجود دارند كھ بھ عقیده او لكھ[ كلف]ھایي  خورشید لكھ
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اعالم داشتھ و پیش از او گفتھ است ) ١۶١١ویتنبرگ، (د فابریكیوس كشف آنھا را در كتاب كلفھاي خورشی
كریستوف شاینر، استاد یسوعي ریاضیات در  ١۶١۵در . كھ تناوب كلفھا دلیل گردش خورشید است

اینگولشتات، سھ نامھ خطاب بھ ماركوس ولسر، قاضي كل آوگسبورگ، نگاشت و در آنھا ادعا كرد كھ 
ھاي شاینر را  لیلھ، پس از مراجعت بھ فلورانس، نسخھاي از نوشتھگا. دیده است ١۶١١كلفھا را در آوریل 

در )) فرھنگستان تیزبین((توسط ولسر دریافت داشت، و در سھ نامھ درباره كلفھاي خورشید، كھ بھ وسیلھ 
 ١۶١٠گالیلھ مدعي بود كھ كلفھا را در سال . ھا را مورد بحث قرار داد ، آن نوشتھ)١۶١٣(رم منتشر شد 

در اختالفي كھ بر سر حق تقدم در كشف . و آنھا را بھ دوستان خود در پادوا نشان داده است كشف كرده
  . كلفھا پیش آمد، دوستي میان گالیلھ و یسوعیان بھ سردي گرایید

گالیلھ، كھ اطمینان داشت اكتشافاتش تنھا بر اساس نظریھ كوپرنیكي قابل شرح خواھند بود، چنان سخن 
منجمین یسوعي اعتراضي نداشتند بھ اینكھ آن را فرضیھاي . یھ ثابت شده استمیگفت كھ گویي آن نظر

. شاینر اعتراضات خود را در مورد عقیده كوپرنیك ھمراه نامھاي آشتي جویانھ نزد گالیلھ فرستاد. بدانند
اھیم اگر شما دالیل مخالفي اقامھ میكنید، ما بھ ھیچ وجھ از این كار نخو: ((وي در این نامھ نوشتھ بود

بسیاري از .)) رنجید، برعكس، آنھا را بھ امید بررسي خواھیم كرد كھ در راه ایضاح حقیقت موثر باشند
عالمان دین احساس میكردند كھ ھیئت كوپرنیكي چنان مباینت آشكاري با كتاب مقدس دارد كھ، در صورت 

  . ب ببیندانتشار، باعث خواھد شد كھ كتاب مقدس از اعتبار بیفتد و خود مسیحیت آسی

مسیحیان از خود میپرسیدند كھ بر سر این عقیده اساسي چھ خواھد آمد كھ خداوند زمین را بھ منزلھ خانھ 
انساني خود برگزیده است زمیني كھ از این بھ بعد تفوق و شان خود را از دست داد، و ھمگي آن را 

  یشمار سرگردان است كرھاي خواھند دانست كھ در میان كرات بسیار بزرگ دیگر و ستارگان ب

   در دادگاه -٣

گالیلھ بھ طرزي آشتي ناپذیر این مسئلھ را مورد بررسي قرار داد، و در نامھاي خطاب بھ كشیش كاستلي 
اگر چھ كتاب مقدس مستلزم تفسیري است كھ با معناي فوري كلمات : ((چنین نوشت) ١۶١٣دسامبر  ٢١(

، بھ )نفر، پشیماني، دستھا، و پاھاي خداوند بھ میان میآوردمانند مواردي كھ سخن از خشم، ت(مباینت دارد 
بھ عقیده من جریانات طبیعي را كھ خواه با مشاھده . ... نظر من در مباحث ریاضي مرجعیت زیادي ندارد

كاردینال .)) دقیق، خواه با برھان متقاعد كننده درك میكنیم با ذكر عبارتي از كتاب مقدس نمیتوان رد كرد
از این سخنان بھ وحشت افتاد، بھ وسیلھ دوستان مشترك اخطار كنایھداري براي گالیلھ فرستاد، و بالرمینو 

بھ نظر من بھتر است شما و گالیلھ : ((ضمن نامھاي خطاب بھ فوسكاریني، شاگرد آن منجم، چنین نوشت
ن صحبت كنید، بھ طور قاطع حرف نزنید، بلكھ با حدس و گما[ درباره نجوم جدیدي كھ بھ اثبات رسیده]

، كشیشي از فرقھ دومینیكیان ١۶١۴دسامبر  ٢١در .)) چنانكھ اطمینان دارم خود كوپرنیك نیز چنین میكرد
اي مردان : ((بھ نام توماسوكاتچیني حملھ را آغاز كرد و این جناس عالي را بھ عنوان متن خود برگزید

، و كوشید ثابت كند كھ فرضیھ )١١٠١ن، كتاب اعمال رسوال(جلیلي، چرا ایستاده بھ سوي آسمان نگرانید 
مخالفان بیاھمیت دیگري بھ دستگاه تفتیش افكار . كوپرنیك با كتاب مقدس اختالف صریح و بارز دارد

. كاتچیني نامھاي رسمي و اتھام آمیز بھ دستگاه تفتیش افكار نوشت ١۶١۵و در بیستم مارس . شكایت كردند
ت و بھ او تذكر داد كھ اگر چند جملھاي در انتشارات خود بگنجاند و عالیجناب دیني نامھاي بھ گالیلھ نوش

اما گالیلھ نپذیرفت، . اعالم كند كھ نظریھ كوپرنیك فرضیھاي بیش نیست، كسي با او كاري نخواھد داشت
در نامھاي خطاب بھ ھمسر مھیندوك . كند)) تعدیل((زیرا بھ قول خودش نخواست كھ حرف كوپرنیك را 

درباره ترتیب : ((منتشر شد، با وضوحي جسارت آمیز چنین نوشتھ بود ١۶١۵ر سال توسكان، كھ د
قسمتھاي جھان، معتقدم كھ خورشید بھ طور ثابت در مركز حركت انتقالي كرات آسماني قرار دارد، در 

ھرگز قوانیني را ; بیرحم و تغییر ناپذیر است... طبیعت صورتي كھ زمین بر محور خود و دور خورشید 
بر او تحمیل شده است نقض نمیكند، و ھیچ گاه اھمیت نمیدھد كھ مردم دالیل غامض و روشھاي او را كھ 

بھ این علت ظاھرا نباید ھیچ چیز مادیاي را كھ حس و تجربھ در برابر دیدگان ما مینھد، یا وجود آن . بفھمند
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كھ شاید كلمات آن داراي )) سكتاب مقد((بھ وسیلھ برھانھاي الزم ثابت میشود، بنا بھ شھادت عبارتھاي 
  . معني پوشیدھاي باشند، مورد تردید قرار دھیم یا محكوم كنیم

  :با وجود این قول داد كھ از كلیسا تمكین كند

كھ نھ تنھا قصد دارم آزادانھ خود را تسلیم كنم و ) و صداقت من آشكار خواھد شد(بدین وسیلھ اعالم میكنم 
عدم اطالع از قضایاي مربوط بھ مذھب در این مورد مرتكب شده  از ھر خطایي كھ ممكن است بر اثر

اگر در : تنھا ھدف من این است. ... باشم دست بردارم، بلكھ حاضر نیستم در این قضایا با كسي بحث كنم
خطاھایي كھ ضمن این مالحظات، كھ با پیشھ من مباین است، موضوعي وجود دارد، كھ میتواند در تصمیم 

دس درباره اصول كوپرنیك موثر واقع شود، بزرگتران میتوانند بھ بھترین وجھي كھ گیري كلیساي مق
در غیر این صورت، كتابم را پاره كنید و بسوزانید، زیرا نھ قصد و نھ ادعاي آن . میدانند از آن استفاده كنند

  . دارم كھ ثمري از آن بھ دست آورم كھ پرھیزكارانھ و كاتولیك نباشد

را موظف نمیدانم كھ باور كنم ھمان خدایي كھ بھ ما حس و خرد و ھوش ارزاني داشتھ  خود: ((اما افزود
، گالیلھ، دلگرم از ١۶١۵در سوم دسامبر .)) است از ما خواستھ باشد كھ از استعمال آنھا چشم بپوشیم

لخواه ھاي دوستانھ مھیندوك خطاب بھ نخست كشیشان متنفذ و سفیر كبیر فلورانس در واتیكان، بھ د نامھ
خود بھ رم رفت و در صدد برآمد كھ فرد فرد روحانیان را با عقیده خود موافق سازد و در ھر مورد از 

در بیست . در رم بھ بحث درباره ستارگان پرداخت)) ھر كس((طولي نكشید كھ . اصول كوپرنیك دفاع كند
گالیلھ مذكور را نزد خود ((كھ  ، دستگاه تفتیش افكار بھ كاردینال بالرمینو دستور داد١۶١۶و ششم فوریھ 

با حضور سردفتر و ... بخواند و بھ او اخطار كند كھ دست از عقاید مذكور بشوید، و در صورت امتناعش 
و ; گواھان، بھ او دستور دھد كھ از تعلیم یا دفاع از عقاید مذكور یا حتي از بحث درباره آنھا خودداري كند

در آن روز گالیلھ نزد كاردینال بالرمینو حضور یافت و آمادگي خود )) .اگر نپذیرفت، بھ زندان افكنده شود
در پنجم مارس، دستگاه تفتیش افكار فرمان تاریخي خود را بدین . را براي قبول آن دستور اعالم داشت

  :مضمون انتشار داد

و كامال  فكر اینكھ خورشید بھ طور بیحركت در مركز جھان قرار دارد احمقانھ، از لحاظ فلسفي غلط،
این عقیده كھ زمین مركز جھان نیست و حتي داراي . است)) كتاب مقدس((بدعت آمیز است، زیرا مخالف 

  . حركت انتقالي روزانھ است از لحاظ فلسفي غلط و الاقل فكري نادرست است

بود  در ھمان زمان ھیئت ناظر بر كتابھاي ممنوع از انتشار یا قرائت ھر كتابي كھ درباره اصول رد شده
آن، )) زمان تصحیح((اما از انتشار كتاب درباره انقالبات كره آسماني، اثر كوپرنیك، تا . جلوگیري كرد
بھ كاتولیكھا اجازه داد چاپھایي را بخوانند كھ نھ جملھ درباره واقعیت  ١۶٢٠و در سال ; جلوگیري كرد

  . فرضیھ وي در آنھا حذف شده بودند

 ١۶٢٢ویالي خود، بلوس گواردو، در عزلت مشغول كار شد، و تا سال  گالیلھ بھ فلورانس بازگشت و در
كھ امروزه مورد قبول (ماریو گویدوتچي مقالھاي شامل فرضیھ گالیلھ  ١۶١٩در . از بحث احتراز كرد

انتشار داد مبني بر اینكھ ستارگان دنبالھدار از جو زمین ناشي میشوند، و بشدت بھ نظریات گراسي ) نیست
این كشیش یسوعي، كھ خشمگین شده بود، انتقادي با نام مستعار علیھ گالیلھ و پیروانش انتشار . حملھ كرد

گالیلھ دستنبشتھ خود تحت عنوان عیارگیر را، كھ در جواب گراسي بود و در علم ھر  ١۶٢٢در سال . داد
. ادثقھ و مرجعي را جز رصد، خرد، و آزمایش رد میكرد، نزد عالیجناب چزاریني در رم فرست

پاپ اوربانوس ھشتم این . ، با موافقت نویسنده، بعضي از عبارات آن را تعدیل كرد))فرھنگستان تیزبین((
اثر ). ١۶٢٣اكتبر (اثر را، كھ بھ او تقدیم شده بود، پذیرفت و موافقت خود را با انتشار آن اعالم داشت 

میگویند . مھارت در جدل بھ شمار میرود مذكور درخشانترین نوشتھ گالیلھ، شاھكار نثر ایتالیایي، و نمونھ
  . پاپ از خواندن آن لذت برد، و یسوعیان بسیار پریشان شدند
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، و امیدوار بود )١۶٢۴اول آوریل (گالیلھ، كھ بدین ترتیب تشویق شده بود، دوباره بھ سوي رم حركت كرد 
پذیرفت، شش مالقات طوالني  اوربانوس او را صمیمانھ. كھ بتواند پاپ را با عقاید كوپرنیك موافق سازد

با او بھ عمل آورد، ھدایاي بسیاري بھ او بخشید، بھ دالیل كوپرنیكي گوش داد، اما حاضر نشد كھ تحریم 
گالیلھ بھ فلورانس بازگشت، و خشنود بود از اینكھ اوربانوس این . دستگاه تفتیش افكار را از میان بردارد

ت مدیدي است این مرد بزرگ را، كھ شھرتش در آسمان مد((پیام را براي مھیندوك فرستاده است 
 ١۶٢۶در سال .)) میدرخشد و صیتش بر روي زمین جاري است، مشمول عنایات پدرانھ خود ساختھایم

گالیلھ از اینكھ بندتو كاستلي، شاگرد او، بھ عنوان ریاضیدان در خدمت پاپ استخدام شده، و 
گالیلھ در . یز عمده مطبوعات منصوب شده است دلگرم شدنیكولوریكاردي، شاگرد دیگرش، بھ عنوان مم

این ھنگام درصدد بر آمد كھ اثر عمده خود را، كھ شرحي درباره اصول كوپرنیك و مخالفان او بود بشتاب 
در ماه مھ دستنبشتھ خود را بھ رم برد، آن را بھ پاپ نشان داد، و از كلیسا اجازه انتشار آن را . تكمیل كند

گالیلھ، در بازگشت بھ فلورانس، در . ن شرط كھ موضوع مذكور بھ عنوان فرضیھ بھ شمار آیدگرفت، بھ ای
فوریھ (كتاب خود تجدید نظر كرد و آن را تحت عنوان مطولي كھ بھ گفتگو معروف شده است انتشار داد 

١۶٣٢ .(  

دو نظام عمده جھان  در انجمن چھار روزه، كھ در آن... گفتگوي گالیلئو گالیلئي: عنوان كتاب چنین است
بطلمیوسي و كوپرنیكي مورد بحث قرار گرفتند و، بینتیجھ، دالیل فلسفي و طبیعي برلھ ھر یك از این دو 

  . نظام عرضھ شدند

در دیباچھ آن، خطاب بھ . بھ سبب آغاز و انجام آن كتاب نبود، گالیلھ گرفتاري و شھرت كمتري داشت
  :، چنین آمده بود))خواننده بصیر((

سال پیش، فرمان سودمندي در رم انتشار یافت كھ، بھ منظور برطرف ساختن تمایالت خطرناك عصر  چند
عدھاي بي شرمانھ گفتند كھ این فرمان . ما، از شیوع عقیده فیثاغورس بھ طرزي معقول جلوگیري میكرد

یاتي شنیده شكا. ناشي از تحقیقي عادالنھ نیست، بلكھ متكي بر خشم و غضب و حاكي از بیاطالعي است
شدند مبني بر آنكھ مشاوراني كھ كامال در امر رصدھاي نجومي مھارت ندارند نباید با ممنوعیت و 

  . تحریمھاي عجوالنھ جلو اشخاص ھوشمند و متفكر را بگیرند

این مطلب در حقیقت براي آن بود كھ خواننده بداند كھ شكل گفتگو براي فرار از چنگ دستگاه تفتیش افكار 
در این گفتگو دو نفر، یعني سالویاتي و ساگردو نام دو تن از صمیمیترین دوستان گالیلھ از . ده استاتخاذ ش

در پایان . نفر سومي بھ نام سیمپلیسیو آن را با سفسطھاي ظاھري رد میكند. اصول كوپرنیك دفاع میكنند
كھ اوربانوس ھشتم در افزودن  كتاب، گالیلھ مطلبي را تقریبا كلمھ بھ كلمھ در در دھان سیمپلیسیو میگذارد

از این ; خداوند قادر كل است، بنابر این بر ھر كاري تواناست((آن اصرار ورزیده بود، و آن این بود كھ 
.)) رو نمیتوان گفت كھ امواج دلیل الزم حركت دوگانھ زمینند، زیرا مخالف دانش بیپایان خداوند است

!)) عجب دلیل قابل تحسین و واقعا آسمانیاي: ((یگویدسالویاتي در این باره بھ طرزي طعنھ آمیز م
غرور آمیز و ((عقاید شاینر (یسوعیان، كھ چند تن از آنان در گفتگو مورد حملھ قرار گرفتھ بودند 

، بھ پاپ گفتند كھ حرفھایش در دھان شخصي گذاشتھ شده كھ در سراسر كتاب )خوانده شده بود)) احمقانھ
  . ساده لوح معرفي شده است

ھیئت مذكور گزارش داد كھ گالیلھ اصول كوپرنیك را نھ . اوربانوس ھیئتي را مامور بررسي آن كتاب كرد
سپس یسوعیان با . فرضیھ، بلكھ حقیقت دانستھ و اجازه طبع را با توجیھاتي غیر واقعي بھ دست آورده است

كالون براي كلیسا  دور اندیشي چنین گفتند كھ اصول كوپرنیك و گالیلھ از ھمھ بدعتھاي لوتر و
، دستگاه تفتیش افكار از ادامھ فروش گفتگو جلوگیري بھ عمل آورد و دستور ١۶٣٢در اوت . خطرناكترند

در بیست و سوم سپتامبر، گالیلھ را نزد نماینده خود در رم . ھاي باقیمانده را صادر كرد توقیف ھمھ نسخھ
دخترش، كھ در . لھ و علیل است، سود نداشتھر چھ دوستانش گفتند كھ او شصت و ھشت سا. فرا خواند

. ھاي رقت انگیزي بھ او نوشت و از وي خواست كھ از كلیسا تمكین كند این ھنگام راھبھاي شده بود، نامھ

pymansetareh@yahoo.com



مھیندوك بھ او توصیھ كرد كھ سر از اطاعت كلیسا نپیچد، و تخت روان خود را در اختیار او نھاد، و بھ 
بھ  ١۶٣٣گالیلھ در سیزدھم فوریھ . كھ او را در ساختمان سفارت جاي دھدسفیر كبیر فلورانس دستور داد 

  . رم رسید

گالیلھ را متھم كردند بھ ). آوریل ١٢(دو ماه گذشت تا دستگاه تفتیش افكار او را بھ كاخ خود فرا خواند 
از او نقض كرده است، و  ١۶١۶اینكھ قول خود را در مورد اطاعت از فرمان مورخ بیست و ششم فوریھ 

گالیلھ نپذیرفت و اعتراض كنان گفت كھ نظریھ كوپرنیك را فقط بھ . خواستند كھ بھ جرم خود اعتراف كند
در . آنگاه او را تا سیام آوریل در كاخ دستگاه تفتیش افكار زنداني كردند. عنوان فرضیھاي ذكر كرده است

ت با ارائھ آالت شكنجھ او را مرعوب كرده و اگر چھ او را شكنجھ ندادند، ممكن اس; اینجا بود كھ بیمار شد
در مالقات دوم با ماموران، وي خاضعانھ اعتراف كرد كھ آنچھ درباره كوپرنیك گفتھ است بیشتر بھ . باشند

سپس . نفع تا بھ ضرر این دانشمند بوده است، و حاضر شد كھ این نكتھ را در گفتگوي دیگري اصالح كند
در دھم مھ باز مطالبي از او پرسیدند، و او حاضر شد . سفیر كبیر باز گرددبھ او اجازه دادند كھ بھ خانھ 

در بازجویي چھارم . كھ توبھ كند، و خواھش كرد كھ سالخوردگي و بیماري او را از نظر دور ندارند
از ھر تردیدي رھایي یافتم و معتقد ((، ١۶١۶، گالیلھ اظھار داشت كھ پس از فرمان )بیست و یكم ژوئن(

ماموران .)) ھ اینكھ عقیده بطلمیوس درباره سكون زمین و حركت خورشید كامال درست و مسلم استشدم ب
گالیلھ اصرار داشت كھ بگوید از ; تفتیش افكار میگفتند كھ گفتگوھاي گالیلھ دلیل قبول نظریھ كوپرنیك است

ولي شخصا در آنھا پاپ از بازجوییھا آگاھي یافتھ، . بھ بعد با كوپرنیك مخالف شده است ١۶١۶سال 
. گالیلھ امیدوار بود كھ اوربانوس ھشتم بھ كمك او بیاید، ولي پاپ حاضر بھ مداخلھ نشد. شركت نكرده بود

در بیست و دوم ژوئن، دستگاه تفتیش افكار او را بھ بدعتگذاري و نافرماني متھم كرد، ولي حاضر شد كھ، 
  . تبرئھ كند در صورت انصراف كامل گالیلھ از فرضیات خود، او را

ضمنا او را تا آنگاه كھ بعدھا دستگاه صالح بداند بھ زندان محكوم كرد، و مقرر داشت كھ گالیلھ ھفت زبور 
سپس او را مجبور كردند كھ زانو بزند و . توبھ آمیز را ھر روز تا سھ سال بھ عنوان مجازات از بر بخواند

  :فرضیھ كوپرنیك را انكار كند و بگوید

و ایماني راسخ سوگند یاد میكنم كھ از این عقیده غلط، از این كفر و زندقھ، و از ھر گونھ با خلوص قلب 
بدعت و پندار ناصوابي كھ مخالف و مغایر با اصول و تعلیمات كلیساي مقدس رم باشد ابراز انزجار و 

ر مطلبي كھ باعث و سوگند میخورم كھ در آینده نیز، چھ كتبا و چھ شفاھا، از بیان و اظھار ھ; بیزاري كنم
و ضمنا چنانچھ در آینده بھ زندیقي برخوردم یا كسي را . تولید چنین سوظني در حق من شود خودداري كنم

بنابراین، . ... معرفي نمایم... مظنون بھ كفر و الحاد بدانم، او را بھ این دادگاه مقدس یا اعضاي واالمقام آن 
مقدسي كھ اینك آن را با دستان خود )) انجیل((، و بكند كھ بشود كھ خداوند مرا یاري و نصرت عطا فرماید

  . لمس میكنم مرا كمك كند

میگویند گالیلھ پس از خروج از . این حكم بھ امضاي ھفت كاردینال رسید، ولي پاپ آن را تصویب نكرد
یش از سال اما این افسانھ را پ)). با این حال، تو میچرخي: ((و گفت[ با پا بھ زمین اشاره كرد]دادگاه 
گالیلھ، پس از گذراندن سھ روز در زندان دستگاه تفتیش افكار، از طرف پاپ . در جایي نمیتوان دید ١٧۶١

ھفتھ بعد، او را بھ جاي راحتي در . اجازه یافت كھ بھ ویالي مھیندوك در ترینیتادیي مونتي در رم برود
در دسامبر . ود و در سینا میزیست، بردندقصر اسقف اعظم آسكانیوپیكولومیني، كھ از شاگردان سابق او ب

بھ اصطالح، ھنوز زنداني . بھ او اجازه دادند كھ بھ ویالي خود در آرچتري، نزدیك فلورانس، برود ١۶٣٣
بود و نمیتوانست بھ خارج از زمینھاي خود برود، اما اجازه داشت كھ مطالعات خود را دنبال كند، درس 

دختر . از او دیدار كرد ١۶٣٨یرد در اینجا بود كھ میلتن در سال بدھد، كتاب بنویسد، و میھمان بپذ
  . راھبھاش نیز نزد او آمد، در ویالي او اقامت گزید، و جریمھ از بر خواندن زبورھا را بھ عھده گرفت

  شیخ دانش -۴
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ظاھرا گالیلھ دلشكستھ شده و از كلیسایي كھ خود را محافظ ایمان و امیدھا و اخالق بشر میدانست شكست 
و ; وي سوختن برونو را در سي و سھ سال پیش از این واقعھ بھ یاد داشت. خورده و جریحھدار شده بود

را از میان برد، عقاید ھا حبس و روزھا بازجویي، كھ روحیھ و اراده جنگجوي جواني او  اگر پس از ماه
كتابش بھ چندین زبان . در حقیقت او شكست نخورده بود. خود را انكار كرد، باید مورد اغماض قرار گیرد

در سینا و آرچتري، براي ! ترجمھ شد و در سراسر اروپا انتشار یافت، و این كتاب عقاید او را رد نكرد
نگاشتن كتاب عمده دیگري تحت عنوان گفتگو درباره تسلیت خود و تا آنجا كھ جسما قادر بود، شروع بھ 

از آنجا كھ در نتیجھ محكومیت نمیتوانست كتاب خود را در ایتالیا انتشار دھد، پنھاني با . دو علم جدید كرد
. منتشر كرد ١۶٣٨ناشران خارجي مكاتبھ كرد، و سرانجام شركت الزویر آن كتاب را در لیدن در سال 

گالیلھ پس از . تمجید كردند و گفتند كھ علم مكانیك را بھ پایھ بي سابقھاي رسانده استدانشمندان از این اثر 
انتشار این كتاب، گفتگوھاي دیگري تھیھ كرد و در آنھا مكانیك برخورد اشیا را مورد بررسي قرار داد و 

روزھاي عمر و  در آخرین: ((نخستین زندگینامھ نویس او میگوید. زمینھ قانون دوم نیوتن را فراھم ساخت
، ١۶٣٧در سال .)) در میان رنج و عذاب جسمي، فكرش پیوستھ مشغول مسائل مكانیك و ریاضي بود

اندكي پیش از نقص بینایي خویش، آخرین كشف نجومي خود را كھ عبارت از رقص محوري ماه بود 
است روي  مقصود از آن تغییراتي است كھ در آن قسمت ماه كھ ھمیشھ بھ طرف زمین; اعالم داشت

، اندكي پیش از مرگ، نقشھاي را براي فرزند خود بھ منظور ساختن یك ١۶۴١گالیلھ در سال . میدھند
  . ساعت پاندول دار شرح داد

نشانھ نبوغ ) و اكنون در گالري پیتي مضبوط است(تصویري كھ سوسترمانس از او در آرچتري كشید 
این خود یكي از شریفترین ; ستجو كننده، و چشمان نافذپیشاني بلند، لبھاي مبارز طلب، بیني ج: مجسم است

، و شاید بر اثر خیره نگریستن ١۶٣٨چشمان او بینایي خود را در سال . ھاي شریف تاریخ است چھره
زیاد، از دست دادند، وي با این مطلب خود را تسلي میداد كھ از زمان آدم ابوالبشر تا آن عھد كسي آن قدر 

اكنون منقبض ... این جھاني كھ من آن را ھزار بار بیش از آنچھ كھ ھست بسط دادم ((: ندیده بود، و میگفت
از آنجا كھ خداوند چنین میخواھد، من نیز باید این . شده و بھ صورت حدود باریك بدن من درآمده است

، در حالي كھ از بیخوابي و صدھا ناراحتي دیگر رنج ١۶٣٩در سال .)) وضع را دوست داشتھ باشم
برد، از طرف دستگاه تفتیش افكار اجازه یافت كھ، تحت نظارت دقیق، براي دیدن پزشك و شركت در می

در بازگشت بھ آرچتري، مطالب خود را براي ویویاني و توریچلي امال . مراسم قداس بھ فلورانس برود
، تقریبا ١۶۴٢ژانویھ و در ھشتم ; تا زماني كھ قوه شنواییش تقلیل نیافتھ بود، بھ نواختن عود پرداخت; كرد

  . در ھفتاد و ھفت سالگي، در میان بازوان شاگردانش، چشم از جھان فرو بست

البتھ در اخالق او عیبھایي مانند غرور، . دانست)) بزرگترین متفكر ھمھ اعصار((گروتیوس او را 
شجاعت، و  تندخویي، و خودخواھي دیده میشدند كھ در واقع نقایص یا بھاي محاسن او، یعني مداومت،

  . ابتكارش بودند

وي اھمیت محاسبات كپلر را در مورد مدارھاي سیارات قبول نداشت، براي عقاید معاصران خود ارزش 
چنداني قایل نبود، و بھ دشواري درك میكرد كھ چھ مقدار از اكتشافات او در مكانیك قبل از او انجام گرفتھ 

نظریاتي كھ .) ني لئوناردو داوینچي، صورت گرفتھ بودندبعضي از آنھا توسط فلورانسي دیگري، یع(بودند 
او مانند بیشتر شھیدان از پایمال ; بھ سبب آنھا آزار دید دقیقا شبیھ عقایدي نیستند كھ امروزه منجمان دارند

اما بھ درستي احساس میكرد كھ دینامیك را بھ صورت علم كاملي درآورده و افق فكر . شدن حق رنج میبرد
وي مانند . را، با نشان دادن عظمت وحشت انگیز جھان، بھ طرزي بیسابقھ وسیع كرده استو نظر بشر 

كپلر عقاید كوپرنیك را رایج كرد و مانند نیوتن نشان داد كھ آسمانھا عظمت قانون را اعالم میدارند، و 
  . مانند یكي از دست پروردگان رنسانس بھترین نثر زمان خود را نوشت

محكومیت او پایھ علم را در كشورھاي شمالي اروپا باال برد، در صورتي كھ . راگرفتنفوذ او اروپا را ف
توریچلي، كاسیني، بورلي، : تفتیش افكار نتوانست علم را در ایتالیا از بین ببرد. آن را در اسپانیا پایین آورد

ما دانشمندان ایتالیایي، ا. ردي، مالپیگي و مورگانیي مشعل علم را بھ دست ولنا، گالواني، و ماركوني دادند
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پس از سوختن برونو و مرعوب . با توجھ بھ سرنوشت گالیلھ، از گرفتاریھاي فلسفي علم احتراز كردند
  . شدن دكارت بر اثر ناراحتیھاي گالیلھ، فلسفھ در اروپا بھ انحصار پروتستانھا درآمد

آن پیر دلشكستھ و شكست : رد، كلیسا آثار گالیلھ را از فھرست كتابھاي ممنوع حذف ك١٨٣۵در سال 
  . خورده بر قویترین دستگاه تاریخ پیروز شده بود

  فصل بیست و سوم

  

  تولد مجدد فلسفھ

١۵۶۴ -١۶۴٨  

I - شكاكان  

ضمن اختالفاتي كھ میان كشورھاي مستقل، نیروھاي اقتصادي، حزبھاي سیاسي، و مذھبھاي گوناگون 
وجود آمد، و آن عبارت از مبارزه حیاتي مذھب بزرگي روي داد، مسئلھ مھیجي در تاریخي جدید اروپا بھ 

گروھي از خود . بود كھ در معرض حملھ و محاصره علم، تفرقھ، خوشگذراني، و فلسفھ قرار گرفتھ بود
میپرسیدند كھ آیا مسیحیت از میان میرود آیا مذھبي كھ اخالق، شجاعت، و ھنر را بھ اروپاي باختري 

شار علم، توسعھ افقھاي نجومي و جغرافیایي و تاریخي، تحقق یافتن بدي در ارزاني داشتھ است، بر اثر انت
تاریخ و در روح، كم شدن ایمان بھ قیامت، و اطمینان بھ راھنمایي نیكخواھانھ دنیا بتدریج منحط میشود در 
این صورت، واقعھ مھمي در تاریخ جدید صورت میگیرد، زیرا مذھب روح تمدن است، و اگر مذھب از 

در نظر برونو، دكارت، ھابز، اسپینوزا، پاسكال، بل، ھولباخ، . برود، تمدن نیز مضمحل خواھد شد میان
ھلوتیوس، ولتر، ھیوم، الیبنیتز، وكانت، مسئلھ بر سر اختالف آیینھاي كاتولیك و پروتستان نبود، بلكھ بر 

متفكران . آمده بود سر خود مسیحیت و تردیدھایي بود كھ درباره گرامیترین اصول مذھب دیرین پیش
اروپا، یعني طالیھداران نھضت فكري این قاره، دیگر در خصوص مرجعیت پاپ بحث نمیكردند، بلكھ 

  . وجود خداوند را مورد تردید قرار میدادند

اصل داوري شخصي، كھ توسط كلیساي كاتولیك بھ . عوامل بسیاري زمینھ را براي بیایماني فراھم میكردند
اي ھرج و مرج اخالقي و اصولي محكوم شده بود، اعالم و برقرار، و سپس توسط عنوان انگیزھاي بر

. اما اصل مذكور در این ضمن شالوده ایمان را سست كرده بود. ھاي پروتستان نیز رد شده بود ھمھ فرقھ
، و ھاي روزافزون، مانند فرزندان بسیار، بھ یكدیگر حملھ میبردند، نقایص یكدیگر را آشكار میكردند فرقھ

آنھا در این باره مبارزه از كتاب مقدس و خرد مدد . ایمان را در برابر حمالت اصحاب عقل تنھا میگذاشتند
بررسي كتاب مقدس باعث تردیدھایي درباره معني و ھمچنین مصونیت آن از خطا شد، و . میخواستند

  . استمداد از خرد بھ عصر ایمان خاتمھ داد

انتقاد از كتاب مقدس باعث . اصالح دیني بھ وسیلھ پروتستانھا نتایجي بیش از آنچھ مطلوب بود بھ بار آورد
اصالح نظم اجتماعي و . شد كھ فرقھ پروتستان، كھ بیباكانھ انجیل را كالم خداوند دانستھ بود، زیان ببیند

ا مھربانتر از آن بدانند كھ توسط امنیت بشري از وحشت و ستمگري كاست، و مردم بر آن شدند كھ خدا ر
ھمچنین جھنم و تقدیر را باور ; قدیس آوگوستینوس، قدیس ایگناتیوس لویوالیي، و كالون توصیف شده بود
افزایش ثروت و لذت زمینھ را . نكردني دانستند، و اصول اخالقي جدید باعث بیاعتباري الھیات قدیم شدند
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در جنگ میان . لسفھاي براي توجیھ آن بودند، فراھم ساختبراي خوشگذراني افراد، كھ در جستجوي ف
ھاي مشركان، و آگاھي بر مراسم و  اطالع روزافزون بر اخالق و فلسفھ. ھا، مذھب آسیب دید فرقھ

تشریفات اقوام آسیایي، مردم را بر آن داشت كھ در مقام مقایسھ مسیحیت با آنھا برآیند و در نتیجھ دچار 
استمداد میكرد، و )) سقراط مقدس((ود میپرسیدند آیا نشنیدھایم كھ اراسموس از آنان از خ. حیرت شوند

ھاي مذھبي را ناشي از تصادفات جغرافیایي و حكمیت جنگ میدانست پیشرفت  ندیدھایم كھ مونتني فرقھ
را در بسیاري از موارد، مثال عبور ستارگان دنبالھدار كھ مومنان آن )) قانون طبیعي((علم نشان داد كھ 

افراد تحصیلكرده بھ دشواري میتوانستند معجزه را، حتي . ناشي از اراده خداوند میدانستند، جاري است
و گروھي از خود میپرسیدند این زمین، ; ھنگامي كھ بیسوادان بھ شكوه و جالل آن معتقد بودند، باور كنند

را احساس كرده است، آیا ممكن است، بنا بھ گمان كوپرنیك و  خداھاي مردمپسند پاھاي  كھ در افسانھ
گالیلھ، حباب و لحظھاي باشد در جھان پھناوري كھ خداوند حسود و انتقام جوي تورات آن را نیز عظیم 

ھند، پس بھشت بھ كجا میرود اعتدالیترین میداند اكنون كھ زمین و آسمان دوباره در روز تغییر مكان مید
شكاكان، پیروان اونیتاریانیسم بودند كھ در ایتالیا، سویس، لھستان، ھلند، و انگلستان تردیدھایي درباره 

عده معدودي خداپرست نیز بھ خدایي كھ در نظر آنان تقریبا بھ طبیعت . الوھیت عیسي اظھار داشتند
وھیت عیسي را رد میكردند و میخواستند كھ مسیحیت جنبھ مذھبي خود شباھت داشت معتقد بودند، مقام ال

را از دست بدھد و بھ صورت اخالق درآید این عده ھنوز پراكنده و محتاط بودند، اما در میان آنھا كساني 
جسورتر از این گروه . جنجال راه انداختند ١۶۴٨مانند ادوارد ھربرت آوچربري، پس از سال 

ان بودند كھ دیر فرا رسیدن رستاخیز را مسخره میكردند و جھنم را زیاد وحشتناك آلم)) اپیكوریان((
قوي ((در فرانسھ این افراد را . نمیدانستند، زیرا میگفتند كھ اشخاص خوشگذران در آنجا گرد آمدھاند

آن در آغاز  رفتار بیبندوبار این عده بود كھ بھ كلمھاي كھ معناي; میدانستند)) عنان گسیختھ((یا )) االراده
، فیلیپ دوپلسي مورنھ كتابي در نھصد ١۵٨١در سال  .دادبود معناي مورد استفاده امروز را )) آزاد فكر((

اس كتابي بھ قطع خشتي ، فرانسوا گار١۶٢٣در سال . صفحھ تحت عنوان درباره حقیقت مذھب مسیحي داد
را بھ باد انتقاد گرفت و گفت كھ این عده )) ھا قوي االراده((در بیش از ھزار صفحھ منتشر كرد و در آن 

. و تنھا طبیعت و سرنوشت را قبول دارند)) خدا را فقط از حیث ظاھر و بنا بھ مصلحت دولت میشناسند((
س را بھ پنجاه ھزار نفر تخمین زد، ولي آن كلمھ در پاری)) خدانشناسان((در ھمان سال، مارن مرسن عده 

گابریل  ١۶٢۵در سال . آن زمان چندان كلي استعمال میشد كھ ممكن است مقصود او خداپرستان بوده باشد
نوده میگفت كھ ارسال قوانین از طرف خداوند بھ نوما پومپیلیوس و موسي افسانھاي است كھ براي 

ھایي درباره مبارزه خود با  نیز قصھ) در مصر قدیم(ت، و راھبان تب پیشرفت نظم اجتماعي جعل شده اس
فرانسوا دوالموت لووایھ، منشي . شیطان نگاشتھاند تا بھ شھرت خود بیفزایند و عوام زودباور را بدوشند

كتابي تحت عنوان گفتگوھاي اوراسیوس تابرو  ١۶٣٣ریشلیو و آموزگار آینده لویي چھاردھم، در سال 
علم، جھل، امور مسلم، افسانھ، و : ((ت كھ در آن ھمھ چیز را مورد تردید قرار داده و گفتھ بودمنتشر ساخ
او از كساني بود كھ ایمانشان در برابر تعدد مذھبھاي .)) نمایش خندھدار جاودانھاي است... ھمھ جھان 

، كسي نیست كھ مذھب ھاي مختلف در میان این ھمھ فرقھ: ((خطاناپذیر متزلزل شد، و در این باره میگفت
وي، با وجود شكاكیت خویش، در ھفتاد و ھشت سالگي زن .)) خود را حقیقي نداند و بقیھ را محكوم نكند

  . این شخص، مانند شكاك خوبي، با كلیسا آشتي كرده بود. گرفت و در ھشتاد و چھار سالگي درگذشت

بود، كھ سرانجام توسط دوست او بھ نام  قسمت عمده این شكاكیت در فرانسھ ناشي از بازتاب منفي مونتني
پیر شارون، كشیش اھل بوردو كھ آخرین مراسم را براي او بھ جا آورد و كتابخانھ او را بھ ارث برد، بھ 

، شامل شرحي درباره عقل و در سھ )١۶٠١(رسالھ عقل، اثر شارون . صورت نیرویي مثبت و مفید درآمد
برعكس، باید آن را رسالھاي ; م عقاید مونتني نامیده شده استجلد است كھ بھ طور نارسایي نوعي تنظی

مستقل دانست كھ قسمت زیادي از آن مرھون مقاالت مونتني، اما حاكي از رفتار مودبانھ و موقر شارون 
. وي عقیده دارد كھ ھر گونھ علمي ناشي از حواس و بنابراین تابع خطاھا و محدودیتھاي آنھاست. است

نادانان را عقیده بر این است كھ حقیقت با موافقت ھمگان ثابت میشود، و صداي . ستحقیقت براي ما نی
شارون میگوید كھ صداي مردم صداي جھل است، صداي عقایدي است كھ در دھان . مردم صداي خداست

روح . آنھا گذاشتھ شده است، و انسان باید مخصوصا در آنچھ مورد قبول ھمگان است شك و تردید كند
ز كوششي اسرارآمیز، بیآرام، جوینده، و مربوط بھ مغز است و ظاھرا با فناي جسم از میان عبارت ا
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مذھب از رازھاي غیرقابل اثبات و اباطیل بسیار تشكیل یافتھ است، و قربانیھاي وحشیانھ و . میرود
لسوف و ھمھ افراد فی) ھمچنانكھ بعدھا ولتر میگفت(اگر . ستمگریھاي متعصبانھاي از آن ناشي شدھاند

دوستدار حكمت بودند و بدان عمل میكردند، نیازي بھ مذھب نداشتیم و جامعھ با پیروي از یك سلسلھ اصول 
دلم میخواھد مردي : ((شارون ھمچنین میگوید. اخالقي و فارغ از الھیات میتوانست بھ حیات خود ادامھ دھد

شر طبیعي و جھل بشر، مذھب بھ منزلھ  اما با مالحظھ.)) پرھیزگار بدون بھشت و دوزخ وجود داشتھ باشد
بنابراین، شارون ھمھ اصول مسیحیت، حتي فرشتگان و . وسیلھاي الزم براي نیل بھ اخالق و نظم است

معجزات، را قبول دارد و بھ عاقالن توصیھ میكند كھ ھمھ مراسم مذھبي كلیسایي را كھ تصادفا بدان 
  . ذار نخواھد بودوابستھاند انجام دھند شكاك واقعي ھرگز بدعتگ

ھا، كھ باب طبع كلیسا، بود یكي از یسوعیان معاصر شارون او را جزو شریرترین و  با وجود این نتیجھ
و ھنگامي كھ شارون در شصت و دو سالگي بر اثر حملھ صرع . خطرناكترین خدانشناسان دانست

وي اندكي پیش . یز او دانستند، پارسایان آن را نتیجھ داوري خداوند درباره عقاید كفرآم)١۶٠٣(درگذشت
در آن عبارات بي پرواي خود را تعدیل كرد، و بھ . از مرگ، درصدد چاپ دوم رسالھ خود برآمد

با وجود این، رسالھاش جزو . روحانیان ھمكار خویش اطمینان داد كھ مقصودش از طبیعت، خداوند است
بین . ب از مقاالت مونتني مورد پسندتر بودندھاي او تا نیم قرن بھ مرات نوشتھ. كتابھاي ممنوع اعالم شد

، رسالھ شارون سي و پنج بار بھ چاپ رسید، و در قرن ھیجدھم عقایدش بیش از ١۶٧٢و  ١۶٠١سالھاي 
اما ھمان نظم و ترتیب انشایي كھ در قرن ھفدھم توجھ خوانندگان را بھ خود . نظریات استادش رواج داشت

یم خستھ كننده منطبق بر شیوه مكتب مدرسي بھ نظر میآمد، و جلب میكرد در قرن ھیجدھم نوعي تعل
  . ھاي شارون از نظر افتادند ھنگامي كھ مردم دوباره بھ درخشندگي و نشاط آثار مونتني پي بردند، نوشتھ

II - ١۶٠٠-١۵۴٨: جوردانو برونو  

خدا را حل كند و  در این ھنگام چھ كسي میتوانست معماي وجود. كوپرنیك حدود جھان را توسعھ داده بود
  . او را بھ طرزي متناسب با آن كھكشانھاي بیشمار آرام نشان دھد برونو آماده این كار شد

او اگرچھ نام تعمیدي فیلیپو داشت، پس . برونو در نوال، در بیست و شش كیلومتري شرق ناپل، تولد یافت
در آنجا كتابخانھ . ردانو تغییر داداز ورود بھ صومعھ دومینیكیان در ناپل در ھفده سالگي، آن را بھ جو

ھاي افالطون و  خوبي یافت كھ نھ تنھا پر از كتابھاي دیني بود، بلكھ آثار كالسیك یونان و روم، نوشتھ
. ارسطو، و حتي كتابھاي نویسندگان عرب و یھودي را نیز، كھ بھ التیني ترجمھ شده بودند، شامل میشد

ركان خو گرفت، و این عالقھ، پس از آنكھ وي دست از الھیات طبیعت شاعرانھاش بآساني با اساطیر مش
بود كھ جھان ) دموكریتوس(وي شیفتھ فرضیھ ذیمقراطیس . مسیحي برداشت، مدتھا در وجودش باقي ماند

فرضیھاي كھ اپیكور آن را ادامھ داد، و لوكرتیوس آن را . را مركب از ذرات كوچك بیشمار میدانست
ھاي ابن جبرون،  نو آثار ابن سینا و ابن رشد، از متفكران اسالم، و ھمچنین نوشتھبرو. استادانھ تفسیر كرد

ھاي او راه یافت و با عقایدي كھ از  قسمتي از رازوري عبري در نوشتھ. فیلسوف یھودي، را مطالعھ كرد
د آمیختھ دیونوسیوس دروغین و برناردینو تلسیو در مورد اتحاد اضداد در طبیعت و خداوند اقتباس كرده بو

ھمچنین تحت تاثیر افكار نیكوالي كوزایي قرار گرفت، كھ گفتھ بود جھان نامحدود است، مركز و . شد
برونو رازوري پزشكي و انقالبي پاراسلسوس، . محیط ندارد، و بھ وسیلھ یك روح منفرد در حركت است

ھمھ . یوس آگریپا را میستودھاي ھوش افزاي رامون لول، و فلسفھ پیچیده كورنل كنایات سرپوشیده و نقشھ
این عوامل در او تاثیر كردند و او را بر آن داشتند كھ با ارسطو، مكتب مدرسي، و قدیس توماس آكویناس 

اما برونو در صومعھاي متعلق بھ دومینیكیان میزیست، و قدیس توماس آكویناس . بھ مخالفت برخیزد
  . قھرمان عقالني و معنوي دومینیكیان بود

  . ھاي خود موجب نگراني روساي خود را فراھم ساخت ن طبعا با اعتراضھا، تردیدھا، و فرضیھراھب جوا
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گذشتھ از این، شھوت در خون او میجوشید، و خود او بعدھا اعتراف كرد كھ ھمھ برفھاي قفقاز نمیتوانست 
برونو در سال  .میان بیداري شھواني و بیداري عقالني رابطھاي دقیق نھفتھ است. آتش او را فرو نشاند

جامھ كشیشان بر تن كرد، ولي شك و تردید نھاني او را ھمچنان آزار میداد و باعث میشد كھ وي از  ١۵٧٢
چگونھ ممكن است سھ شخص در یك خدا وجود داشتھ باشند چگونھ ممكن است كشیشي، بھ ھر : خود بپرسد

ونو پس از آنكھ بھ جامھ كشیشان وسیلھ، بتواند نان و شراب را بھ صورت جسم و خون عیسي درآورد بر
، پس از یازده سال ١۵٧۶درآمد، رسما دوبار مورد توبیخ روساي خود قرار گرفت، و ناگھان در سال 

آنگاه جامھ كشیشي را از تن بیرون . اقامت در صومعھ، از این محل گریخت و تا مدتي در رم پنھان شد
با تدریس در دبستان پسرانھاي در نولي، نزدیك جنووا، آورد، نام تعمیدي سابق را دوباره بر خود نھاد، و 

  . بھ دامن امن و خلوت پناه برد

بدین ترتیب، دوره سرگشتگي شانزده سالھ او آغاز شد، دورھاي كھ در آن بیتابي بدن با تذبذب فكرش 
  . تناسب داشت

در اینجا، براي . رفت پس از چھار ماه اقامت در نولي، نخست بھ ساوونا و سپس بھ تورن، ونیز، و پادوا
آنگاه بھ برشا و . ھا، جامھ راھبان فرقھ دومینیكیان را دوباره بر تن كرد استفاده از مھمان نوازي صومعھ

سپس بھ . ھاي آلپ بھ شامبري رفت و در صومعھاي دومینیكي اقامت گزید برگامو و از آنجا از فراز كوه
دوباره جامھ راھبان را پوشید، تا دو . آیین كالوني بوددر محل اخیر، كھ مركز . سوي لیون و ژنو رو نھاد

ھا و غلط گیري متون  ماه با صلح و آرامشي كھ متناسب با خوي او نبود زندگي كرد، و با تصحیح نسخھ
در میان این متون، مطلبي وجود داشت كھ خود او نوشتھ و توسط یكي از علماي . چاپي ناني بھ دست آورد

ھاي  برونو در این نوشتھ تجدید نظر كرد، و تذكر داد كھ در گفتھ. و تدریس شده بودكالوني در دانشگاه ژن
  . آن دانشمند كالوني بیست اشتباه راه یافتھ است

ناشر این نسخھ تصحیح شده را دستگیر و جریمھ كردند، و خود برونو را براي محاكمھ بھ حضور روساي 
برونو، كھ میدید از دست مصیبتي گریختھ . قرار گرفت وي پوزش خواست و مورد عفو. كلیسا فرا خواندند

و بھ مصیبت دیگري گرفتار آمده است، با یاس و نومیدي از ژنو بیرون آمد و بھ لیون و از آنجا بھ تولوز 
در این شھر، بھ سبب رقابت میان كاتولیكھا و ھوگنوھا، و ورود كلیمیان تازه عیسوي شده از اسپانیا . رفت

شاید ضمن اقامت برونو بود كھ فرانسوا سانشز رسالھاي . ندازھاي آزادي مذھبي برقرار بودو پرتغال، تا ا
. كھ ھیچ چیز معلوم نیست در تولوز انتشار داد... تردید آمیز تحت عنوان درباره این علم شریف و واقعي 

م، و شاید بھ سپس بھ دالیلي نامعلو. برونو مدت ھیجده ماه در مورد درباره روح ارسطو سخنراني كرد
  . منظور كسب شھرت بیشتر، بھ پاریس رفت

ھانري . برونو نھ تنھا در فلسفھ، بلكھ بھ عنوان كسي كھ تدابیري براي تقویت حافظھ میداند مشھور شده بود
پادشاه فرانسھ از نتایج درسھاي برونو . سوم او را نزد خود خواند و از او راز تقویت حافظھ را مطالبھ كرد

. برونو تا دو سال دندان روي جگر گذاشت. و او را بھ استادي كولژ دو فرانس منصوب كردخشنود شد 
نمایشنامھاي خندھآور تحت عنوان مشعلدار انتشار داد كھ در آن راھبان، استادان، و  ١۵٨٢سپس در سال 

  :در مقدمھ آن چنین آمده بود. فضل فروشان را بشدت مسخره كرده بود

ھمچنین . در اینجا عده كمي جیببر، فرسنگھا متقلب، و اقدامات اراذل را بھ طور درھم میتوانید مشاھده كنید
چیزھاي تنفرآور لذیذ، شیرینیھاي تلخ، تصمیمات احمقانھ، ایمان غلط، آرزوھاي بر باد رفتھ، صدقات 

  ... خسیسانھ، 

تبھاي چھار روزه، سرطانھاي . ا میتوانید ببینیدو ھمھ جا عشق بھ ثروت ر... زنان مردانھ و مردان زنانھ 
علم مترقي، اقدام ثمربخش، و كوشش سودمند از اینجا ناشي ... روحاني، افكار سبك، حماقتھاي متداول 

  . و خبري از زیبایي و خوبي در میان نیست... خالصھ، ھیچ امنیت وجود ندارد . میشوند
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رونو، اھل نوال، فارغ التحصیل فرھنگستان، و معروف بھ ب: ((برونو در زیر آن نمایشنامھ چنین نوشت
بھ جاي آنكھ از ((ھانري سوم . ، برونو درصدد برآمد انگلستان را بیازماید١۵۶٣در ماه مارس .)) مزاحم

ھاي  و از این رو برایش نامھ)) خدماتش بھرھمند شود، بیشتر مایل بود كھ او را بھ دیگران معرفي كند،
  . شل دو كاستلنو، سیور دو الموویسیر، سفیر كبیر فرانسھ در لندن نوشتتوصیھ آمیزي بھ می

وي دو سال در قصر آن سفیر كبیر اقامت . از این تاریخ بھ بعد، پرنشاطترین دوره عمر برونو آغاز میشود
ھمچنین از طوفانھاي ناشي از . گزید، از حوایج اقتصادي فارغ شد، و مھمترین آثار خود را در آنجا نوشت

اخالق خودش بھ آن قصر پناه میبرد، و ضمن مباحثاتي كھ داشت، بر اثر سخنان آزادمرد مطلعي كھ مسائل 
برونو در آن قصر با سر فیلیپ سیدني، . ما بعدالطبیعھ را زیاد جدي تلقي نمیكرد، تسلي خاطري مییافت

انایان عصر الیزابت بودند ارل آولستر، جان فلوریو، ادمند سپنسر، گیبریل ھاروي، و جمعي دیگر كھ از د
. این گفتگوھا زمینھ را براي كتاب برونو تحت عنوان نخستین شب روزه بزرگ فراھم ساخت. آشنا شد

برونو آن ملكھ بزرگ را نیز مالقات كرد و او را با كلماتي ستود كھ بعدھا دستگاه تفتیش افكار از آنھا علیھ 
  . او استفاده كرد

گاه آكسفرد تقاضا كرد كھ بھ او این افتخار را بدھد كھ در تاالرھاي آن از دانش ١۵٨۵برونو در سال 
سخنراني كند، و در توصیف خود مطالبي گفت كھ باعث شد ھیچ كس در آینده او را داراي حجب و حیا 

جمعي بھ اتفاق رئیس . وي پس از دریافت اجازه، درباره بقاي روح و اصول كوپرنیك سخن گفت. نداند
  :خود برونو، بھ شیوھاي كھ مخصوص اوست، میگوید. ندین بار سخن او را قطع كردندكالج لینكن چ

چگونھ پاسخ میدادند و او چگونھ پانزده بار، بھ وسیلھ پانزده قیاس، دكتر [ برونو]آیا میشنیدید كھ بھ دلیل او 
نند جوجھاي بیچارھاي را كھ در آن مجلس رسمي و موقر بھ عنوان رئیس فرھنگستان معرفي شده بود ما

حیران بھ جاي گذاشت میخواھید بدانید كھ آن خوك، رئیس كالج لینكن، با چھ بیادبي و بیتربیتي رفتار كرد، 
و شكیبایي و انسانیت كسي كھ ثابت كرد اھل واقعي ناپل است و زیر آسمان بھتري پرورش یافتھ است 

  خود را بھ پایان میرساندندچگونھ بود آیا خبر دارید كھ آنھا چگونھ مجالس سخنراني عمومي 

مركز فضل فروشي، جایگاه شدیدترین جھالت و ((، ))بیوه دانش منطقي((برونو بعدھا آكسفورد را 
  . دانست)) گستاخي آمیختھ بھ بیتربیتي روستایي، و باعث فرسوده شدن صبر و شكیبایي ایوب

دمیان را بھ طرزي تحمل ناپذیر وي مطالب شیوایي درباره ستارگان مینوشت و آ. فیلسوف ما ایوب نبود
گذشتھ از این، احساس میكرد كھ تفسیر او درباره اصول كوپرنیك بھ سود علم تمام میشود، . كودن میدانست

گر چھ فلوریو او را پس از آرام شدن )) بھ سختي انتقاد میكرد،((و از كساني كھ مخالف نظریاتش بودند 
وي بھ . او باعث عذاب دوستان و ضمنا موجب تقویت او بود خودپسندي. میدانست)) خوشخو و با تربیت((

عالم علم دین پیشرفتھتر، استاد حكمت بیضرر و : ((خود لقبھاي پرشكوھي میداد، مانند این عنوان
برونو داراي قوه تخیل پرشور و فصاحت ھیجان آمیز مردم ناپل بود و ھر كجا كھ میرفت .)) خالصتر

بھ خاطر حكمت حقیقي و بھ سبب تعصب در : ((ھمیشھ میگفت. ردخورشید جنوب خونش را گرم میك
با سفیر  ١۵٨۵برونو در اواخر سال .)) مورد تفكر واقعي، رنج و عذاب میكشم و خود را مصلوب میكنم

سپس در سوربون بھ سخنراني پرداخت و، طبق . كبیر فرانسھ، كھ احضار شده بود، بھ پاریس بازگشت
مبارزه اتحادیھ كاتولیك علیھ ھانري سوم برونو را . ھ دشمني با خود برانگیختمعمول، پیروان ارسطو را ب

و چون بھ ; وارد دانشگاه ماربورگ شد ١۵٨۶در ماه ژوئیھ . ھاي آلمان را بیازماید بر آن داشت كھ دانشگاه
ل در مدت دو سا. او اجازه سخنراني ندادند، از رئیس دانشگاه بدگویي كرد و از آنجا بھ ویتنبرگ رفت

اما تحت تاثیر ; دانشگاه لوتر درس داد و پس از حركت از این شھر، با این محل حقشناسانھ تودیع كرد
امپراطور او را ھوسباز . آنگاه از رودولف دوم در پراگ مدد خواست. افكار مصلحان دیني قرار نگرفت

برونو چند . ھ تدریس بپردازدتالر بھ او عطا كرد و اجازه داد كھ در دانشگاه ھلمشتد ب ٣٠٠نامید، ولي 
از نتیجھ این عمل چیزي . ماھي خود را خوشبخت میدانست، اما رئیس كلیساي لوتري او را تكفیر كرد
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نمیدانیم، ولي برونو از آنجا بھ فرانكفورت و سپس بھ زوریخ رفت و دوباره بھ فرانكفورت بازگشت 
  . ي التیني خود بپردازدو در این شھر مقیم شد تا بھ انتشار كتابھا) ١۵٩٠١۵٩١(

تا این ھنگام، یعني یك سال پیش از زنداني شدن او توسط دستگاه تفتیش افكار، فلسفھ او كامل شده بود، اگر 
با مالحظھ آثار عمده برونو، از عنوانھاي آنھا تعجب . چھ ھرگز بھ صورتي واضح و مرتبط در نیامد

میكنند كھ، بھ جاي فلسفھاي اصولي یا منطقي، باید انتظار  گاھي شاعرانھ و مبھماند، و ما را متوجھ. میكنیم
بندرت در جاي دیگر، جز در آثار رابلھ، اینھمھ نعمت، معاني و . خیالبافي یا وجد و جذبھ را داشتھ باشیم

بیان، مثال، رمز، افسانھ، بذلھ گویي، خودبیني، مبالغھ، نكتھ بیاھمیت، ستایش، مسخره، و لطیفھ را میتوان 
. كھ بدین گونھ در میان مخلوط غیر واضحي از عقاید دیني، اطالعات، و فرضیات گنجانده شده باشندیافت 

برونو مھارت درام نویسان ایتالیایي، نشاط فضیحت آمیز شاعراني را كھ كلمات التیني فراواني بھ كار 
توقع آرام، خودداري اگر فلسفھ را . میبردند، و ھمچنین ھجو گویي شدید برني و آرتینو را بھ ارث برد

معقول، قدرت مشاھده ھمھ جوانب، تحمل اختالف، حتي دلسوزي نسبت بھ سادھلوحان بتوان دانست، در 
آن صورت برونو فیلسوف نیست، بلكھ جنگجویي است كھ چشمبند بر خود نھاده است تا مبادا خطرھاي 

بارت از محو زجر، تعقیب، و این ھدف، دو قرن پیش از ولتر، ع. اطراف او را از ھدفش منحرف كنند
در ھجویھ وحشیانھاي علیھ مومنان بیفكر، یعني كساني كھ الھیات را . جلوگیري از دشمني با اصالحات بود

  : كمال مطلوب میدانستند، برونو شدیدتر از ولتر لب بھ انتقاد گشود و گفت

ھمچنین ناداني كسي كھ منتظر . تبھ عقیده من، آینھاي بھتر از خرد در برابر دیدگان بشر گذاشتھ نشده اس
از سوي دیگر، چیزي موثرتر از تفكرات فلسفي و عقلي، . رستاخیز است بھ طور واضحتري آشكار میشود

. كھ ناشي از حسھاست و در ھوش تكامل یافتھ بشر مانند میوه میرسد، نمیتواند ما را در مغاك جھنم بیفكند
و اي كساني كھ خرید، سعي كنید اگر خوبید، ; ورت خر درآییدبنابراین، اي كساني كھ بشرید، بكوشید بھ ص

بھتر بشوید تا بھ ھدف و مقامي برسید كھ دستیابي بھ آن نھ با علم و كوشش، ھر قدر ھم بزرگ باشد، بلكھ 
و از دست دادنش نھ با جھل و بد كرداري، ھر قدر ھم بزرگ باشد، كھ با . با ایمان امكان پذیر است

اگر بر اثر این رفتار نام شما در كتاب زندگي نوشتھ شود، مورد لطف كلیساي . یگیردبیایماني صورت م
وجود كلیساي پیروز، كھ خداوند در آن زندگي میكند و در سراسر اعصار حكمفرماست، مباھات خواھید 

  . كرد

  . آمین

ي عمیق و عقیدھاي كھ برونو درباره جھان دارد در مرحلھ اول شناخت زشت و زیباست، یعني ستایش
نیز كوششي است فلسفي بھ منظور تطبیق فكر بشري با جھاني كھ در آن ; شگفتي آمیز از بینھایتي فروزان

در ماوراي ; زمین و خورشید مركز جھان نیستند. سیاره ما قسمت بسیار كوچكي از عظمتي است ناشناختھ
چنانكھ (اي دیگري وجود دارند دنیاھ) در زمان برونو دوربین نجومي وجود نداشت(دنیایي كھ میبینیم 

چنانكھ دوربینھاي (، و در ماوراي این دنیاھا نیز دنیاھاي دیگري ھستند)دوربینھاي نجومي نشان دادند
و بھ ; آغاز و انجامي را نمیتوانیم در نظر بگیریم. ، و بدین ترتیب تا بینھایت)نجومي بھتري نشان دادند

وپرنیك میاندیشید، ثابت باشند، پیوستھ جاي خود را تغییر ، آن طور كھ ك))ثابت((جاي آنكھ ستارگان 
  . فضا، زمان، و حركت نسبي ھستند. حتي در آسمانھا ھمھ چیز حركت میكند; میدھند

ھاي مختلف بھ شكل متفاوتي دیده  حركتھا از مكانھا و ستاره. مركز، محیط، باال و پاییني وجود ندارد
ممكن است موجودات زنده و باھوشي در . ود نیز نسبي استو وقت، كھ میزان حركت است، خ; میشوند

آیا عیسي بھ خاطر آنھا نیز جان خود را از دست داد با وجود این، در این . بسیاري از ستارگان زندگي كنند
عظمت بیپایان، ماده بھ صورتي تغییر ناپذیر حفظ میشود، و قانون بھ طرزي جاوداني و نقض ناشدني ثابت 

  . میماند
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نجا كھ جھان بینھایت است، و دو بینھایت نمیتواند وجود داشتھ باشد، خداي بینھایت و جھان بینھایت از آ
محرك اول، ))). خدا، جوھر، یا طبیعت: ((در اینجا بھ عقیده اسپینوزا میرسیم كھ میگفت(یكي بیش نیستند 

. ... طرزي ذاتي موجودنددر ھر جزئي از كل حركت و انرژي بھ ; چنانكھ ارسطو میپنداشت، وجود ندارد
بیشتر شایستھ اوست كھ اصل داخلي حركت باشد كھ طبیعت . خداوند عقل خارجي نیست((بھ عقیده برونو 

اما این فكر در آسمان نیست، بلكھ در ھر ذره . منتھاي طبیعت فكر خداوندي است.)) و روح خود اوست
  . حقیقت است

اي كوچك، كھ اجزاي الیتجزایي از نیرو، زندگي، و فكر برونو میگوید كھ عالم تركیبي است از مونادھ
ھر ذرھاي از خود فردیت و فكر ). در اینجا وي بمثابھ پلي میان لوكرتیوس و الیبنیتز است(رشد نكردھاند

رفتارش ) بنابر عقیده اسپینوزا(دارد، و با وجود این، آزادي آن عبارت از آزادي از قانون نیست، بلكھ 
اصل ترقي و تكامل در طبیعت، بدین معني كھ ھر قسمتي بھ . و خاصیت خود آن است مطابق قانون ذاتي

  ). ارسطو)) كمال اول(((سوي كمال پیش میرود، وجود دارد 

اداره ((اما در رفتار ھمھ عالم، یعني در . در طبیعت، تضادھا، نیروھاي مخالف، و تناقضھایي وجود دارند
بدین ترتیب، حركات مختلف سیارات بھ . د و از میان میروند، ھمھ تضادھا یكنواخت میشون))خداوند

در ماوراي تنوع شگفت انگیز و سحر آمیز طبیعت وحدت عجیبتري . صورت ھماھنگي كرات درمیآیند
وحدت است كھ مرا : ((برونو میگوید. وجود دارد كھ در آن ھمھ قسمتھا اعضاي یك پیكر بھ نظر میآیند

است كھ من در بردگي آزاد، در غم شاد، در فقر توانگر، و حتي در مرگ  بر اثر قدرت آن. شیفتھ میكند
اگرچھ رنج میكشم، از این موضوع تسلي ; اگر چھ تابع قانونم، طبیعت خود را ابراز میدارم.)) (زندھام

اگر چھ خواھم مرد، مرگ جز بھ ; جز با در نظر گرفتن كل، نامفھوم میشود)) بدي((خاطري مییابم كھ 
از اینجاست كھ شناخت وحدت عالي ھدف علم و فلسفھ و داروي شفا .) دگي نیروبخش كل استمنزلھ زن

  ))). عشق عقالني نسبت بھ خداوند((طبق عقیده الیبنیتز، (بخش فكر است 

در این خالصھ ناتمام فلسفھ برونو، ھمھ شور و ھیجان قھرمانانھ او حذف شده است، و انسان تصور میكند 
ي و ثباتي وجود داشتھ كھ با آن كامال بیگانھ بوده است، زیرا بھ طور متساوي داراي كھ در فكرش پیوستگ

. تناقض و ادعاست و حاالت مختلفي را نشان میدھد كھ تنھا با سرمستي مربوط بھ عالم ھستي توافق دارند
برونو درباره خصایص فردي . منتخب دیگري از عقایدش او را بھ صورت رازوري جادوگر درمیآورد

تحت تاثیر زھره بھ دنیا میآیند داراي استعداد عشق، ((بھ عقیده او، كساني كھ ; چندین سیاره سخن میگفت
ھمچنین بھ خاصیتھاي . و افراد تحت تاثیر مریخ بھ كشمكش و تنفر تمایل دارند; شاعري، و آرامشند

اشند، و ممكن است در بعضي مرموز اشیا و اعداد اعتقاد داشت و میگفت كھ بیماریھا شاید ناشي از دیوان ب
  . موارد با تماس دست پادشاه یا آب دھان پسر ھفتم شفا یابند

خطاي نھایي او این بود كھ میپنداشت اگر بھ ایتالیا باز گردد و مورد بازجویي دستگاه تفتیش افكار قرار 
ند و آن را نسبت بھ بعضي از عبارات موافق كلیسا را از كتابھاي خود نقل ك) و میتوانست(گیرد، میتواند 

  . ارادت خویش متقاعد سازد

این كتاب طرد جانور . شاید امیدوار بود كھ ایتالیا خبر كتابي را كھ در انگلستان انتشار داده بود نشنیده باشد
برونو . و مقصودش از جانور، آیین كاتولیك، یا مسیحیت، یا اصول مذھب بھ طور كلي بود; فاتح نام داشت

در غیر این صورت چگونھ میتوان شوق و ذوق او را در قبول دعوت ; یدن ایتالیا بودحتما آرزومند د
جوواني موچنیگو توجیھ كرد كھ بھ ونیز بیاید و مھمان او باشد و بھ او درس بدھد موچنیگو از افراد یكي 

و شنیده بود وي كاتولیك پارسایي بود، اما بھ جادوگري اعتقاد داشت، . از مشھورترین خاندانھاي ونیز بود
دستگاه تفتیش افكار . ھاي جادوگري دست دارد و از راز تقویت حافظھ آگاه است كھ برونو در ھمھ رشتھ

مدتھا پیش اعالم داشتھ بود كھ برونو یاغي است و باید در نخستین فرصت دستگیر شود، اما ونیز در 
از این رو، برونو در . رت داشتحمایت از چنین یاغیان و نپذیرفتن دستورھاي بازجویان آن دستگاه شھ

  . شتابان فرانكفورت را ترك گفت و از طریق آلپ بھ ایتالیا رفت ١۵٩١پاییز 
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ولي چون در این راه زیاد ; موچنیگو او را نزد خود پذیرفت و درسھایي جھت تقویت حافظھ از او گرفت
و در این ; او پنھان میداردپیشرفت نكرد، چنین پنداشت كھ شاید استاد علم سحرآمیز و مرموزي را از 

موچنیگو از كشیش مخصوص خود . ضمن از بدعتھاي آن فیلسوف پرسخن و بیاحتیاط بر خود میلرزید
كشیش بھ او توصیھ . پرسید كھ آیا صالح است درباره برونو گزارشي بھ دستگاه تفتیش افكار بدھد یا نھ

اما . موچنیگو نیز پذیرفت. ابراز دارد كرد اندكي صبر كند تا استادش مطالب دیگري را بھ طور قطع
ھنگامي كھ برونو قصد خود را مبني بر مراجعت بھ فرانكفورت اعالم داشت، موچنیگو بازجویان را آگاه 

موچنیگو . ، بھ زندان دستگاه تفتیش افكار در ونیز فرستاده شد١۵٩٢كرد، و برونو، در بیست و سوم مھ 
وي بھ . عمل كرده است)) بر اثر اجبار وجدان و كشیش خود((د كھ رفتار خود را بدین ترتیب توجیھ میكر

تثلیث و ; بازجویان گفت كھ برونو با ھمھ مذھبھا مخالف است، اگر چھ آیین كاتولیك را بیشتر دوست دارد
مسیح و حواریون را متھم میكند بھ اینكھ ; تجسم خداوند و تبدیل نان و شراب بھ جسم عیسي را نمیپذیرد

گفتھ است كھ ھمھ راھبان خرند و زمین را با ریاكاري، حرص، ; با معجزات دروغین میفریفتھاندمردم را 
لذایذ ((بھرھمند شدن از ; فلسفھ باید جاي مذھب را بگیرد; و زندگي شرارت آمیز خود آلوده میكنند

ضا كرده و او، یعني برونو، تا آنجا كھ فرصت دست داده است، شھوات خود را ار; گناه نیست)) جسمي
ھایش بھ پاي  از زنھا خوشش میآید، ولو آنكھ ھنوز تعداد زنھا و معشوقھ((و بھ او گفتھ است كھ ; است

مورد  ١۵٩٢دستگاه تفتیش افكار آن زنداني را، بدون عجلھ از مھ تا سپتامبر .)) سلیمان نرسیده است
دو ((ي نوشتھ و مانند پومپوناتتسي برونو معتقد بود بھ اینكھ بھ عنوان فیلسوف مطالب. بازجویي قرار داد

را از یكدیگر تمیز داده است، یعني انسان ممكن است بھ عنوان فیلسوف اصولي را مورد تردید )) حقیقت
  . قرار دھد كھ بھ عنوان كاتولیك آنھا را پذیرفتھ است

بسیاري  وي تصدیق كرد كھ در مسئلھ تثلیث نیز تردید نشان داده است، و اعتراف كرد كھ اشتباھات
با توجھ بھ ناتواني من، مرا بھ آغوش : ((از این رو اظھار توبھ كرد و بھ دادگاه گفت. مرتكب شده است

بازجویان او را .)) كلیساي مادر بپذیرید، داروھایي براي خوشبختي من فراھم سازید، و بھ حالم ترحم كنید
ژوئیھ دوباره مطالبي از او پرسیدند، بھ  در سیام. دلداري ندادند، بلكھ وي را بھ زندانش باز گرداندند

در سپتامبر، رئیس دستگاه . اعتراف و استغاثھاش گوش دادند، و دوباره او را دو ماه در زندان نگاه داشتند
حكومت ونیز علیھ دستور . تفتیش افكار رم بھ بازجویان ونیزي دستور داد كھ آن زنداني را بھ رم بفرستند

در . و سنا با تسلیم او موافقت كرد; ن گفتند كھ برونو تابع ناپل است، نھ ونیزاعتراض كرد، ولي بازجویا
  . ، برونو را بھ رم انتقال دادند١۵٩٣بیست و ھفتم فوریھ 

از مشخصات رسیدگي قضایي در آن عھد این بود كھ متھم مدت مدیدي پیش از بازجویي، و ضمن آن و 
بھ حضور دادگاه رم  ١۵٩٣ذشت تا برونو را در دسامبر تقریبا یك سال گ. پس از آن، در زندان میماند

از او بازجویي كردند یا بھ وسیلھ بازجویي او  ١۵٩۴ھاي آوریل، مھ، سپتامبر، و دسامبر  در ماه. آوردند
طبق . ، بازجویان دوبار جھت بررسي پرونده او با یكدیگر مالقات كردند١۵٩۵در ژانویھ . را شكنجھ دادند

آنھا او ((و .)) نزد كاردینالھاي معظم آوردند((برونو را  ١۵٩۶و آوریل  ١۵٩۵مارس  مدارك دادگاه، در
شكایاتش  ١۵٩۶در دسامبر .)) را مورد بازجویي قرار دادند و بھ سخنانش در مورد احتیاجاتش گوش دادند

بھ ((او را بھ حضور بازجویان آوردند و آنھا دوباره  ١۵٩٧در مارس .شنیدند)) در مورد غذا((را 
ھاي مكرر او حاكي  معلوم نیست كھ این احتیاجات از چھ قبیل بودند، اما استغاثھ)). احتیاجاتش گوش دادند

از سختیھایي ناگفتني بودند، آنھم قطع نظر از بیتكلیفي طوالنیي بود كھ بدان وسیلھ میخواستند روح 
 ١۵٩٧در دسامبر . سپري شدیك سال بدین منوال . سركشش را خوار كنند و او را عبرت ناظران سازند

بھ او اجازه  ١۵٩٨در دسامبر . دادگاه دیگري تشكیل یافت و دوباره برونو یك سال دیگر در زندان ماند
او را بھ حضور دادگاه فرا خواندند،  ١۵٩٩در چھاردھم ژانویھ . دادند كھ قلم و كاغذ در اختیار داشتھ باشد

قتباس كرده بودند برایش خواندند، و از او خواستند كھ آن ھشت موضوع بدعت آمیزي را كھ از كتابھایش ا
برونو از عقاید خود دفاع كرد، ولي حاضر شد كھ تصمیم پاپ را در مورد . حرفھا را پس بگیرد

در چھارم فوریھ، كلمنس ھشتم و اعضاي دستگاه تفتیش افكار بھ این نتیجھ . موضوعات نقل شده بپذیرد
در مدارك دادگاه ذكري از عقاید كوپرنیكي برونو . ه آشكارا بدعت آمیزندرسیدند كھ آن موضوعات برگزید
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آنگاه بھ او اجازه داده شد كھ تا چھل . بھ میان نیامده است، بدعتھاي او مربوط بھ تجسم و تثلیث خداوندند
  . روز دیگر بھ اشتباھات خود اعتراف كند

در بیست . مبر، مجددا از او بازجویي بھ عمل آمدھاي آوریل و سپتامبر، و نوا در ھیجدھم فوریھ، و در ماه
، یادداشتي ١۶٠٠در بیستم ژانویھ . و یكم دسامبر، برونو اعالم داشت كھ حاضر بھ ترك عقاید خود نیست

براي پاپ فرستاد و تذكر داد كھ موضوعات مورد اعتراض را بھ غلط از متون آنھا نقل كردھاند، و 
لمان دین دفاع كند، و دوباره آمادگي خود را براي قبول تصمیم پاپ حاضر شد كھ از آنھا در برابر عا

آنگاه، طبق مدارك دادگاه، پاپ كلمنس ھشتم مقدس فرمان داد كھ محاكمھ را بھ پایان برسانند . اظھار داشت
در ھشتم فوریھ، بازجویان برونو را احضار . و حكم را صادر كنند و او را تحویل دادگاه غیر مذھبي بدھند

اتھامات را تكرار كردند و بھ او گفتند كھ ھشت سال فرصت دارد كھ توبھ كند، و یادآور شدند كھ وي  و
گفتھ است تصمیم پاپ را در مورد بدعت آمیز بودن عقایدش خواھد پذیرفت، و پاپ جواب مثبت داده است، 

مانده )) تمرد، و خودسرغیر تایب، م((و زنداني ھنوز دست از افكار بدعت آمیز خود برنداشتھ و ھمچنان 
از این رو حكم میشود كھ وي بھ دست دادگاه غیر مذھبي و حاكم رم سپرده شود تا بھ مجازاتي كھ ; است

از شدت قانون در مورد [ حاكم رم]از صمیم قلب دعا میكنیم كھ او : ((ھمچنین گفتند.)) شایستھ اوست برسد
نھ تن از .)) د، و ھیچ یك از اعضایت ناقص نشودتنبیھات جسمي تو بكاھد، تو را خطر مرگ تھدید نكن

بنا بھ گفتھ كاسپار سیوپیوس، دانشمند آلماني كھ بتازگي . كاردینالھا،شامل بالرمینو، آن حكم را امضا كردند
تصور میكنم : ((كاتولیك شده و در رم مقیم بود، ھنگامي كھ حكم خوانده شد، برونو بھ قضات چنین گفت

آنگاه او را بیدرنگ بھ زنداني غیر روحاني انتقال .)) میكنید بیش از من میترسیدشماھا كھ مرا محكوم 
  . در نوزدھم فوریھ، او را در حالي كھ ھنوز توبھ نكرده بود. دادند

كنار میلھاي آھنین بر روي تودھاي ھیزم در میدان كامپو د . و دھانش را بستھ بودند. جامھاي بر تن نداشت
برونو . ضور جمع كثیري كھ از آن واقعھ عبرت گرفتھ بودند، زنده زنده سوزاندندو در ح. فیوري گذاشتند

، مجسمھ او را، كھ با گردآوري اعاناتي از اكناف ١٨٨٩در سال . در این ھنگام پنجاه و دو سال داشت
  . جھان ساختھ شده بود، در ھمان مكان برپا داشتند

III - وانیني و كامپانال   

این شخص كھ وانیني نام داشت، . نوزده سال بعد، شخص مشابھي بھ سرعت گرفتار سرنوشت مشابھي شد
در جنوب ایتالیا از ازدواج مردي ایتالیایي با زني اسپانیایي كھ در واقع بھ منزلھ مجاورت باروت و آتش 

ھوا و مذھبھاي مختلف  وي پس از آنكھ مانند برونو مدتي در اروپا گردش كرد و آب و. بود بھ وجود آمد
، و ایضا مانند برونو تا دو سال از صلح و آرامش )١۶١٧(را آزمود، سرانجام در تولوز رحل اقامت افكند 

كتابھایي كھ پیش از ورود بھ تولوز نوشتھ بود بندرت بھ مطالب بیمعني و سرپوشیده آن . برخوردار بود
دند، چنانكھ گفتھ بود بشر روي چھار دست و پا زمان شباھت داشتند و گاھگاھي حاكي از بصیرت او بو

روزي یكي از اشخاصي كھ در سخنرانیھاي او حضور مییافت گزارش داد كھ وي بھ مسئلھ . راه رفتھ است
مستمع . مورد تردید قرار داده است) شخص(تجسم خداوند خندیده و وجود خداوند را بھ صورت اقنوم

ا بھ خود جلب كرد، عقاید خصوصي او را، مانند رفتار موچنیگو با دیگري بھ نام فرانكون اعتماد وانیني ر
، وانیني نھ بھ امر كلیسا، ١۶١٨در دوم اوت . برونو، پرسید و مطالب او را با شوراي شھر در میان نھاد

سپس، بر اساس سخنرانیھایش، بھ الحاد و كفر متھم گشت، و . بلكھ بھ دستور دادستان پادشاه دستگیر شد
اگرچھ وانیني اعتقاد خود را بھ وجود خدا تاكید كرد، . نایت در نظر دولت قابل مجازات بودنداین دو ج

. فرانكون اظھار داشت كھ وي چند بار منكر خدا شده و گفتھ است كھ خدا غیر از طبیعت چیزي نیست
دان از خود قضات این گواھي را پذیرفتند و، علي رغم اعتراضات شدید وانیني و زھد و تقوایي كھ در زن

  نشان داد، او را، كھ در این ھنگام سي و چھار سال بیش نداشت، محكوم كردند و 
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تا او را در صندوق روبازي بنشاند، جز جامھ زیرین چیزي بر تنش )) بھ دست دژخیم عدالت سپردند((
مدخل اصلي  سپس او را بدین شكل بھ كنار)). ملحد و منكر خداوند: ((نپوشد، افساري بر گردنش قرار دھد

و از خداوند، پادشاه، و دستگاه عدالت بخواھد كھ او را ... كلیساي سن استفان ببرد تا او روي زانو بنشیند 
  . بھ سبب كفر و الحادش ببخشند

نخست زبانش را ببرد، . آنگاه او را بھ میدان سالین ببرد، بدنش را بھ چوبھاي كھ در آنجا افراشتھاند ببندد
  . سپس او را خفھ كند، و بعد بدنش را بسوزاند و خاكسترش را بھ باد دھد

: ، فریاد زد)١۶١٩نھم فوریھ (ھا را ببیند  میگویند وانیني، در اثنایي كھ از زندان بیرون میآمد تا آن شكنجھ
تومازو كامپانال، كھ در كاالبریا بھ دنیا آمد، مردي .)) برویم، برویم مثل فیلسوفي با خوشحالي جان بدھیم((

پرحرارت بود و تا مدتي در صومعھاي دومینیكي آتش درون را با آب زھد و عبادت فرو نشاند، بھ مطالعھ 
تكفیرنامھاي را كھ پاپ نوشتھ بود مورد . د كردھاي ارسطو را ر آثار تلزیو و امپدوكلس پرداخت، گفتھ

پس از ). ١۵٩٢ ١۵٩١(مسخره قرار داد، و چند ماھي توسط دستگاه تفتیش افكار در ناپل زنداني شد
در این شھر بود كھ نخستین اثر مھم . خروج از زندان، بھ دانشگاه پادوا رفت، و بھ جرم بیعفتي محكوم شد

و در آن، مانند فرانسیس بیكن در یازده سال بعد، بھ متفكران  ،)١۵٩۴(خود را بھ رشتھ تحریر درآورد 
توصیھ كرد كھ بھ جاي آثار ارسطو بھ مطالعھ طبیعت بپردازند، و طرحي براي برقراري مجدد علم و 

بھ ناپل، در توطئھاي بھ منظور رھا ساختن این شھر از تسلط اسپانیا شركت  پس از مراجعت. فلسفھ ریخت
). ١۵٩٩١۶٢۶(توطئھ بھ جایي نرسید، و كامپانال مدت بیست و ھفت سال را در زندان گذرانید. كرد

  . دوازده بار، و یك بار بھ مدت چھل ساعت، او را شكنجھ دادند

غزل او . وراتي درباره دولتھاي كامل و عالي میپرداختوي براي تخفیف آالم خود بھ فلسفھ، شعر، و تص
  :حاكي از خشم او علیھ عدم موفقیت عوام در طرفداري از شورش اوست)) مردم((تحت عنوان 

; مردم بھ مثابھ حیواني بیشعورند و از قدرت خود خبر ندارند و بنابراین زیر بار چوب و سنگ ایستادھاند
  . ا را با دھنھ و افسار رھبري كنددستھاي ضعیف كودكي قادر است آنھ

اما این جانور میترسد و كارھا را بھ دلخواه آن كودك انجام ; براي گسستن زنجیر، لگدي بیش الزم نیست
  . میدھد

  . سراسیمھ و مبھوتند)) لولوھا((از وحشت خود نیز خبر ندارند، و بر اثر خودخواھي 

  . ان خود را میگیرندعجبتر آنكھ خود را با دستھاي خود میبندند و دھ

  . و بھ خاطر پولي كھ پادشاھان از اندوختھ بھ جنگ میروند و تن بھ كشتن میدھند

و اگر كسي قیام كند، براي گفتن ; ھر چھ میان زمین و آسمان است بھ آنھا تعلق دارد، اما از آن آگاه نیستند
  . این حقیقت، او را نمیبخشند و بھ دیار عدمش میفرستند

كامپانال چنین پنداشتھ بود كھ این شھر . حاصل این سالھاي خستھ كننده كتاب شھر آفتاب اوستمشھورترین 
بر فراز كوھي در سیالن است، و كارمندان آن توسط یك مجلس ملي منصوب و معزول میشوند، و این 

ترتیب بزرگاني كھ بدین . مجلس را ھمھ افراد شھر كھ سنشان از بیست سال باالتر است انتخاب میكنند
آنان مراقب ازدواج زنان و . است، برمیگزینند)) ھو((انتخاب میشوند رئیس دولت را، كھ كشیشي بھ نام 

مردم بھ . زنان و مرداني با ھم ازدواج كنند كھ بھترین فرزندان را بھ وجود آورند((مردانند و مواظبند كھ 
از این لحاظ، خلقت .)) فراد بشر غافلیمما میخندند كھ در تربیت اسب و سگ دقت میكنیم، اما از تربیت ا

زنان بھ طور اشتراكي متعلق بھ ھمھ خواھند بود و تحت انضباط شدید قرار . ناقص وجود نخواھد داشت
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اگر زني سرخاب بمالد . ... بشرھاي روشن داشتھ باشند((باید بھ تمرینات شدید بپردازند تا . خواھند گرفت
كساني كھ از صحنھ . زن و مرد براي جنگ تربیت میشوند.)) واھد شدیا كفش پاشنھ بلند بپوشد، اعدام خ

ھر كسي را كاري معین است، . نبرد میگریزند، پس از گرفتار شدن، بھ كنام شیر و خرس افكنده میشوند
كودكان بھ طرز اشتراكي تربیت میشوند و طوري بار میآیند كھ در . اما بیش از چھار ساعت كار نمیكنند

تصویر جاندار ((مذھب این مردم پرستش خورشید است، كھ بھ منزلھ . با یكدیگر برابر باشندكاال و ثروت 
.)) آنھا معتقدند بھ اینكھ ھمھ جھان طبق رسوم آنھا زندگي خواھد كرد. ((بھ شمار میآید)) و چھره خداوند

نوشتھ شد و در  ١۶٠٢این بیانیھ كمونیستي، كھ انعكاس از افكار افالطون است، در زندان در حدود سال 
شاید ھم حاكي از آرزوھاي توطئھگران ناپل بود، و ممكن . انتشار یافت ١۶٢٢فرانكفورت آم ماین در سال 

وي بھ موقع خود با كلیسا صلح كرد و از زندان بیرون . است در حبس طوالني كامپانال بیتاثیر نبوده باشد
 ١۶٣۴در سال . ربانوس ھشتم را خشنود ساختآمد و، با تصریح حق پاپھا در عزل و نصب پادشاھان، او

ریشلیو او را تحت . اوربانوس او را بھ پاریس فرستاد تا از نتایج شورش دیگري در ناپل نجاتش دھد
حمایت خود گرفت، و این یاغي خستھ، مانند روزگار جواني، وارد حجره فرقھ دومینیكیان شد، و در آنجا 

  فلسفھ و سیاست -IVكھ سپیده جدید  زنگم من آن((وي گفتھ بود ). ١۶٣٩(درگذشت 

  ١۶٢۴-١۵٣۶: خوان د ماریانا -١

جنبھ برجستھ ; سیماي اصلي سیاست در قرون وسطي عبارت از تفوق وحدت بخش پاپ بر پادشاھان بود
از این لحاظ، نخستین . سیاست در قرون جدید كشمكش دولتھایي بود كھ از تحت نفوذ پاپ آزاد شده بودند

اي متفكران سوالي كھ در قرن ھفدھم، پس از نھضت اصالح دیني، باعث آشفتگي فلسفھ سیاسي شد تقاض
كاتولیك در مورد استقرار مجدد برتري پاپ، و تقاضاي متفكران پروتستان در مورد محو كامل سلطھ پاپ 

طرفداران پاپ میگفتند كھ پادشاھان مستبد، چون مدعیاند كھ سلطنت از طرف خداوند بھ آنھا تفویض . بود
مدافعان اصالح دیني ; ویران خواھند كرد شده است و منكر قیود مذھبي و اخالقي و قانوني ھستند، اروپا را

در پاسخ میگفتند كھ ھیچ مرجع فوق ملي نمیتواند بھ فكر خیر و صالح نوع بشر باشد، بلكھ بیشتر بھ فكر 
گذشت از این، اگر كلیسایي باالتر از دولتھا وجود داشتھ باشد، آزادي فكر و ; قدرت و منفعت خویش است

  . حق زندگي را سلب خواھد كرد

یلسوفان مكتب مدرسي در قرون وسطي، بھ پیروي از حقوقدانان روم قدیم، قدرت پادشاه را ناشي از ف
بنابراین، میگفتند كھ حق االھي پادشاھان بھ سلطنت وجود ندارد، و ; میدانستند) نھ خداوند(موافقت مردم 

از حقوق ]سنده كتاب دفاع متفكران كالوني، مانند بز، بیوكنن، و نوی. فرمانرواي بد را میتوان خلع كرد
اما علماي لوتري و پیروان كلیساي . علیھ ظالمان با شوق و ذوق از این عقیده طرفداري میكردند[ مردم

انگلیكان از حق االھي پادشاھان بھ سلطنت دفاع میكردند، و میگفتند كھ این حق براي جلوگیري از طغیان 
  . دشاھان ظالم را توصیھ میكردندمردم و ادعاي پاپ الزم است، و حتي اطاعت از پا

جزو مدافعان حاكمیت ملت، بسیاري از یسوعیان نیز یافت میشدند كھ تصور میكردند مقصود از این نظریھ 
كاردینال بالرمینو میگفت كھ اگر قدرت پادشاھان ناشي . تضعیف قدرت پادشاه در برابر قدرت پاپ است

تابع قدرت پاپ خواھد بود، كھ آن نیز ناشي از استقرار كلیسا از ملت و بنابراین تابع آن باشد، پس ظاھرا 
مولینا، از یسوعیان اسپانیا، بھ این نتیجھ رسیده . توسط عیسي است، و بنابراین فقط تابع خداوند خواھد بود

بود كھ مردم، بھ عنوان منبع قدرت غیر مذھبي، میتوانند بحق اما با نظم و ترتیب پادشاه ظالم را از كار 
، این نظریھ را با تغییرات ))بھترین عالمي كھ فرقھ یسوعي پرورده است((فرانثیسكو سوارث، . اندازندبر

احتیاط آمیزي جھت رد ادعاھاي مستبدانھ جیمز اول اظھار داشت، و از حق مردم در خلع پادشاھان دفاع 
یش از این گفتیم، كھ، بھ طوري كھ پ(طرفداري خوان د ماریاناي یسوعي از ظالم كشي ماریانا. كرد

از ھر جھت فردي شایستھ بود و، بھ سبب علم، ) بزرگترین تاریخ نویس عصر خود بھ شمار میآمد
رسالھاي تحت عنوان درباره  ١۵٩٩وي در سال . فصاحت، و بیباكي عقالني خود، شھرت بسیار داشت
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. یسوعي محل آن را انتشار دادپادشاه و تربیت او نگاشت، آن را بھ فیلیپ سوم ھدیھ كرد، و با اجازه ممیز 
بھ گفتھ او، بشر . قبل از ایجاد جامعھ بھ میان آورد)) حالتي طبیعي((وي نیم قرن پیش از ھابز سخن از 

با قانون و ; از ھر قید و اجباري جز رفع حوایج بدني فارغ بود;مانند جانوران وحشي، در جنگل میزیست
اما در این . ھمسر و غذا، فقط تابع غریزه خود بودو، در جستجوي ; مالكیت خصوصي آشنایي نداشت

آزادي، كھ ژان ژاك روسو نیز بدان معتقد بود، اشكاالتي وجود داشت، بدین معني كھ جانوران خطرناك بھ 
بشر، براي حفظ خود از این خطر، اجتماع را بھ وجود آورد، كھ بزرگترین ابزاري . وفور دیده میشدند

، و بھ منزلھ دفاعي الزم علیھ آالت تدافعي و تعرضیي است كھ طبیعت بھ است كھ تاكنون اختراع شده
جانوران ارزاني داشتھ است، اعضاي ھر گروه، ضمن قراردادي صریح یا ضمني، موافقت كردند كھ 

اما حاكمیت مردم از میان نرفت، و . اختیارات دستھ جمعي خود را بھ سردستھ یا پادشاھي تفویض كنند
وارد، نظیر كورتس در اسپانیا، مجلس ملي بر قدرتي كھ بھ دست نمایندگان سپرده شده بود تقریبا در ھمھ م

  . نظارت میكرد، مواظب مخارج بود، و ھیئتي قانوني تشكیل میداد كھ قدرت آن بیش از قدرت پادشاه بود

) موكراسيد(بھ عقیده ماریانا، بھ سبب توزیع نامتساوي استعداد و ھوش در میان افراد، حكومت مردم 
  . امكان ندارد

سلطنت مشروطھ بھترین نوع حكومتي . تعیین سیاست با مراجعھ بھ آراي عمومي زیانبخش خواھد بود
است كھ با طبیعت بشر و بقاي كشور تناسب دارد، و باید موروثي باشد، زیرا سلطنت انتخابي بھ منزلھ 

  . دعوتي است كھ گاه گاه براي ایجاد ھرج و مرج بھ عمل آید

قدرت پادشاه باید بھ وسیلھ قانون و قیود مذھبي و اخالقي محدود شود، و اگر پادشاھي بھ ظلم و ستم 
او نباید بدون موافقت مردم تغییر در قوانین . پردازد، مردم حق خواھند داشت او را از سلطنت براندازند

، زیرا كلیسا برتر از دولت ))دنباید تصمیمي درباره مذھب بگیر((ھمچنین . بدھد یا بر آنان مالیات ببندد
كشور بدون ((با وجود این، پادشاه باید از مذھب رسمي دفاع كند، زیرا ; است و باید حاكم بر خود باشد
دولت باید بھ مذھب جھت حفظ اخالق كمك و گاوبازي را بھ جرم تشویق )). توجھ بھ مذھب پایدار نمیماند

ھمچنین باید با ساختن بیمارستان و موسسات . ي ممنوع كندسبعیت، و نمایش را بھ جرم ایجاد آزادي جنس
توانگران نیز باید آنچھ را كھ صرف تجمل و خرج سگان ; خیریھ از بیماران و مستمندان دستگیري كند

اجناس روي . مالیات باید بر اجناس زاید زیاد، و بر اشیاي الزم كم باشد. خود میكنند بھ نیازمندان بدھند
پادشاه خوب كسي است كھ از تمركز . وزیع عادالنھ، براي ھمگي كفایت خواھند كردزمین، در صورت ت
حریصان ((مالكیت خصوصي از آن لحاظ جاي مرام اشتراكي پیشین را گرفت كھ . ثروت جلوگیري كند

امروزه اگر چھ .)) پرطمع دستھاي خود را روي مواھب خداوند گذاشتند و ھمھ چیز را از آن خود دانستند
  . ضع برقرار است، مرام اشتراكي دوباره در آسمان روي كار خواھد آمداین و

  . پادشاه ظالم را میتوان خلع كرد، و حتي در بعضي موارد میتوان او را بحق كشت

این امر را بھ تصمیم ھر فرد، یا حتي بھ داوري ھر گروھي، ... چھ كسي را حقا میتوان ظالم دانست 
. مردم راي بدھند، و مردان دانشمند و جدي در این مباحثھ شركت جویندموكول نمیكنیم، مگر آنكھ ھمھ 

ھنگامي كھ پادشاھي كشور را بھ خرابي بكشاند، بھ خزانھ دولت و مال مردم تجاوز كند، قوانین [ اما...]
[ ھنگامي كھ...]ملي و مذھب مقدس را زیر پا بگذارد، گستاخانھ و وقاحت آمیز و خدانشناسانھ رفتار كند

مندان از امكان تجمع بھ منظور بحث عمومي محروم شدھاند، ولي جدا بھ آنان گفتھ میشود بھ ظلم شار
اگر در چنین وضعي كسي ... موجود خاتمھ دھند، و با فرض اینكھ این ظلم معلوم و غیر قابل تحمل باشد

بكشد، من بھ نوبھ  قدم بھ جلو بگذارد و بخواھد بنا بھ میل عموم رفتار كند و حاضر شود چنان ظالمي را
بسیار سودمند است كھ پادشاھان متقاعد شدھاند كھ، در صورت ... خود او را شریر و بدكار نخواھم شمرد

  . بیدادگري، مردم نھ تنھا آنان را بحق، بلكھ با احساس افتخار خواھند كشت
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پارخوس، جبار آتن، بھ ماریانا جباركشیھاي تاریخي را بھ یاد خوانندگان آثار خود میآورد، مانند قتل ھی
ھمچنین یادآور شد كھ . دست ھارمودیوس و آریستوگیتون، و طرد تاركوینیوس جابر از رم توسط بروتوس

اما ماریانا عقیده و تعصب . آتن و رم، در حقیقت ھمھ افراد با سواد اروپا، خاطره آنان را گرامي میدارند
  :داد و گفت خود را با تصویب قتل ھانري سوم بھ دست كلمان نشان

منظره . ھانري سوم پادشاه فرانسھ، بر اثر ضربھاي كھ راھبي با كاردي زھر آلود بھ شكمش زد، درگذشت
علمایي كھ وي . نفرت انگیزي بود، ژاك كلمان در مدرسھ دومینیكي فرقھ خود بھ تحصیل الھیات پرداخت

ھ عقیده جمع كثیري، كلمان با كسب ب. با آنان مشورت میكرد بھ او گفتند كھ ظالم را شرعا میتوان كشت
  . افتخار جاوداني براي فرانسھ جان سپرد

در صورتي كھ جمعي دیگر كھ از لحاظ عقل و دانش ; گروھي برآنند كھ وي شایستھ مقامي جاوداني است
  . بر دیگران رجحان دارند عمل او را تقبیح میكنند

ت ورزیده و بھ دستیاران خود دستور داده بود كھ رھبر چنانكھ میدانیم، ھانري سوم با اتحادیھ كاتولیك مخالف
فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، از آن اتحادیھ حمایت كرده و براي . ، را بھ قتل برسانند)دوك دوگیز(آن، ھانري 

; موافقت كرده بود) اورانژ/گیوم د(وي با كشتن الیزابت اول و ویلیام آوآرنج . تقویت آن پولي پرداختھ بود
  . پ سوم اعتراضي بھ این اصل نداشت كھ قتل دشمن اسپانیا موجھ استو فیلی

، كلودیو آكواویوا، سردار فرقھ یسوعي، دستور داد كھ كتاب درباره پادشاه ماریانا ١۵٩٩در سال 
  . شود)) تصحیح((

 ، آكواویوا تعلیمات ماریانا را)١۶١٠مھ  ١۴(ھنگامي كھ ھانري چھارم بھ دست راوایاك بھ قتل رسید 
در . و از انتشار آن در مدارس یسوعي جلوگیري كرد) ژوئیھ ٨(درباره جباركشي مورد انتقاد قرار داد 

توضیح آنكھ وي . این ضمن ماریانا، نھ بھ سبب تمجید از جباركشي، بلكھ بھ علت دیگري دستگیر شده بود
تحت عنوان درباره تغییر از بیارزش كردن پول توسط فیلیپ سوم انتقاد كرده و در رسالھ بسیار جالبي، 

ماریانا دوره حبس خود را فیلسوفانھ تحمل كرد، پس از . پول، او را از عواقب تورم پولي آگاه ساختھ بود
  . در قید حیات بود، و در ھشتاد و ھشت سالگي درگذشت ١۶٢۴آن زنده ماند، تا سال 

  ١۵٩۶- ١۵٣٠: ژان بودن -٢

ھیي نبود كھ سرش بھ آسمان باشد، و عشق مالل آوري بھ وي عالم اال. بودن با آنھا فرق بسیار داشت
بود كھ از لوپیتال طرفداري میكرد، مدافع آزادي مذھب بود، )) سیاستمداري((اتحادیھ كاتولیك نداشت، بلكھ 

بودن در آنژه، احتماال از مادري كلیمي و . و از مشاوران و ستایش كنندگان ھانري چھارم بھ شمار میرفت
، وكیل دادگستري شد و از آن طرفي نبست، و با شوق و )١۵۶٠(ھ دنیا آمد، بھ پاریس رفت اسپانیایي، ب

سپس با ولع بسیار بھ فراگرفتن عبري، یوناني، آلماني، . ذوق بسیار بھ مطالعھ فلسفھ و تاریخ پرداخت
شورھاي ایتالیایي، و مطالعھ كتاب عھد قدیم و آثار لیوي، تاسیت، و سیسرون و قوانین اساسي ھمھ ك

نخستین . وي عقیده داشت كھ مطالعھ تاریخ براي فھم مطالب سیاسي الزم است. اروپاي باختري پرداخت
در نظر دانشجو، این كتاب خستھ كننده، دشوار، و . اثر او كھ بھ چاپ رسید روش فھم آسان تاریخ نام داشت

ن میپنداشت كھ تاریخ، با ارائھ بودن در سي و شش سالگي چنی. مطول است فكر فلسفي زود تكامل نمییابد
با این وجود، آن كتاب، پس از . شكست بدان و پیروزي نیكان، ما را بھ پیروي از تقوا برمیانگیزد

  . گفتارھاي ماكیاولي، نخستین اثر مھم درباره فلسفھ تاریخ است

در این كتاب، و در كتاب دیگري تحت عنوان شش كتاب جمھوري، یك قرن و نیم پس از ویكو و 
. مونتسكیو، مسائل آب و ھوا و نژاد بھ عنوان عوامل موثر در تاریخ مورد بررسي اصولي قرار گرفتھاند
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جغرافیا در اخالق،  .بنابر گفتھ او، تاریخ تابع جغرافیا، یعني تابع دما، باران، خاك، و كیفیات ھر محل است
اخالق و رفتار افراد بشر بھ نسبت اقامت آنھا در كوه یا دشت یا در كنار . و اخالق در تاریخ تاثیر میكند

در شمال مردم بھ قدرت بدني و عضالني مباھات میكنند، و در جنوب بھ حساسیت . دریا تغییر مییابند
ر میان فرانسویان و ساكنان اطراف مدیترانھ، در منطقھ معتدل، مثال د. عصبي و باریك بیني مینازند

صفات شمالیھا و جنوبیھا ھر دو دیده میشوند، یعني مردم از جنوبیھا كارآزمودھتر و از شمالیھا 
دموكراسي باید با اخالق مردم، كھ تحت تاثیر عوامل جغرافیایي و نژادي قرار میگیرند، . باھوشترند

از این رو، بر اقوام شمالي با زور . با گذشت روزگار تغییر میكندمتناسب باشد، و این نوع حكومت بندرت 
  . و بر اقوام جنوبي با مذھب میتوان فرمانروایي كرد

را )) اقتصاد سیاسي((بودن، در كتاب كم اھمیتتري تحت عنوان پاسخ بھ پارادوكس آقاي مالستروا، تقریبا 
وپا بھ سرعت ترقي میكردند شرح داد، زیانھاي وي عللي را كھ بھ موجب آنھا قیمتھا در ار. بنیان نھاد

و، . پولھاي بیارزش را خاطرنشان ساخت، روابط میان واقعیات اقتصادي و سیاستھاي دولتي را تایید كرد
  . در عصري كھ حمایت از صنایع داخلي مرسوم بود، خواستار آزادي تجارت شد

ماكیاولي تا ھابز بھ شمار میرود، شش كتاب اما شاھكار او، كھ مھمترین كمك بھ فلسفھ سیاسي از زمان 
وي . بودن این كلمھ را بھ مفھوم رومي آن بھ كار برد كھ بھ معناي ھر دولتي است). ١۵٧۶(جمھوري بود 

میان جامعھ و دولت فرق گذاشت، و گفت كھ جامعھ متكي بر خانواده است و اساس آن بر روابط زن و مرد 
خانواده بھ صورت طبیعي . دولت متكي بر زور مصنوعي است در صورتي كھ; و نسلھا استوار است
و شاید تمدن بھ طور ; یعني پدر بر زنان و كودكان و اموال خانواده تسلط داشت. خود، پدر شاھي، بود

و اگر ; زن باید ھمیشھ تابع مرد باشد، زیرا عقال ضعیفتر است. خطرناكي از حقوق پدر شاھي كاستھ است
شوھر باید ھمیشھ داراي . یھ مرد برسانیم، بھ طور مخربي طبیعت را نادیده گرفتھایمبخواھیم او را بھ پا

بھ عقیده بودن، انحطاط قدرت پدر و كاھش . حق طالق باشد، چنانكھ این موضوع در عھد قدیم آمده است
الق است زیرا خانواده واحد و منبع منظم و اخ; انضباط خانواده اساس طبیعي نظم اجتماعي را بر ھم میزند

. نھ دولت، و ھنگامي كھ وحدت و انضباط خانواده از بین برود، ھیچ قانوني نمیتواند جاي آن را بگیرد
مرام اشتراكي محال است، زیرا افراد بھ طور . مالكیت خصوصي براي تركیب و دوام خانواده الزم است

  . نامساوي بھ دنیا میآیند

در اینجا مطلبي بیمعني درباره پیمان . ماریانا و روسو استدر مورد اصل دولت، ژان بودن واقعگراتر از 
ھاي روستانشین ممكن است از چنین قراردادي ناشي  بودن میگوید جامعھ. یا قرارداد اجتماعي وجود ندارد

ھا بر گروه دیگري بوده، و رھبر فاتحان پادشاه شده  شده باشند، اما اصل دولت تسلط گروھي از خانواده
در نتیجھ، . مردم نبوده، بلكھ نیروي متشكل دولت بوده است)) حاكمیت((وني اراده یا مجوز قان. است

دولت اگر تابع . این ھمان ادامھ قدرت پدر در خانواده پدر شاھي است; سلطنت استبدادي امري طبیعي است
ھرج و مرج  ھمان گونھ كھ ھابز بر اثر فرار از. قانوني غیر از قانون طبیعت و خدا باشد، حاكمیت ندارد

ھا رسید، بودن نیز حكومت استبدادي را تنھا  بھ این نتیجھ) ١۶۴٢١۶۴٩(ناشي از جنگ داخلي انگلستان 
توجھ بفرمایید كھ این كتاب تنھا چھار سال پس از . راه فرار از جنگلھاي مذھبي و تجزیھ فرانسھ میدانست

بھ . ھاي پاریس ریختھ شد نوشتھ است چھگویي آن را با خوني كھ در كو; كشتار سن بارتلمي انتشار یافت
این عمل را تنھا با حاكمیت مطلق و انتقال . نظر ژان بودن چنین میآمد كھ اگر وظیفھ دولت حفظ نظم باشد

  . ناپذیر میتواند انجام دھد

باید استبدادي : از اینجاست كھ میگوید بھترین نوع حكومت عبارت از سلطنت استبدادي و موروثي است
بھ ھرج و مرج نینجامد، و باید موروثي باشد تا از جنگھایي كھ بر سر جانشیني پادشاه روي میدھد  باشد تا

سلطنت، مانند قدرت پدر، در قسمت اعظم كره زمین و در قرون متمادي برقرار بوده و . جلوگیري شود
. د داشتھاندھاي محدودي وجو حكومتھاي دموكراتیك تنھا در دوره. مورد تایید تاریخ واقع شده است

دموكراسي، بر اثر تلون مردم و بیكفایتي و پولدوستي اعضایي كھ از طرف مردم انتخاب شدھاند، بھ 
اد احمقان، بدكاران، و تعد ;میشمارنددر ھر مجلس ملي، آرا را بدون سنجش آنھا . ((سرعت از میان میرود
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نجات دموكراسي در این خواھد بود كھ تنھا .)) و نادانان ھمیشھ ھزار بار بیش از شماره افراد شایستھ است
  . و مغزھا بیش از شمارش سرھا اھمیت داشتھ باشند; اقلیت كوچكي، با ادعاي تساوي، حكمروایي كنند

راھي براي فرار از استبداد او بیابند، و از این  بودن تصدیق میكرد كھ در صورت ظالم شدن پادشاه، باید
وي قبول داشت كھ حتي . رو بود كھ، شاید ھم بھ طوري غیر منطقي، انقالب و جباركشي را تجویز میكرد

. سلطنتھاي كامل نیز بھ موقع خود فاسد خواھند شد و، بر اثر تغییري اجتناب ناپذیر، از میان خواھند رفت
در دوره اول كشورھاي شرقي، ; داشتھ بود كھ تاریخ بھ سھ دوره تقسیم میشود بودن پیش از ھگل اظھار

بھ عقیده بودن، . در دوره دوم ملتھاي مدیترانھاي، و در دوره سوم ممالك اروپاي شمالي تفوق داشتھاند
عصر طالیي در گذشتھاي افسانھآمیز . ایجاد و انحطاط این كشورھا تا اندازھاي دلیل پیشرفت بوده است

. نبوده است، بلكھ در آیندھاي خواھد بود كھ از نتایج مھمترین اختراعات، یعني چاپ، بھره مند خواھد شد
بودن .)) علوم گنجینھاي در بردارند كھ در ھیچ عصري تمام نخواھد شد: ((نیم قرن پیش از بیكن، نوشت

ت درستتر، وي عھد قدیم بھ عبار. در امر مذھب سختگیري نمیكرد، ولي بھ كتاب مقدس احترام میگذاشت
گذشتھ از این، بھ جادوگري، فرشتگان، دیوان، و . را بیشتر میپسندید و بھ عھد جدید تقریبا اعتنایي نمیكرد

اما . علم احكام نجوم اعتقاد داشت، و معتقد بود كھ باید كشوري بنا بر خصایص رمزي اعداد بھ وجود آورد
بھ پادشاھان توصیھ میكرد كھ تا حد امكان وحدت مذھب . بود خواستار شدیدترین مجازاتھا علیھ جادوگران

را حفظ كنند، ولي اگر عقیده بدعت آمیزي نضج گرفت و اشاعھ یافت، براي جلوگیري از آن نباید بھ زور 
  . بھتر است بگذارند روزگار بدعتگذاران را بھ مذھب رسمي باز گرداند; متوسل شوند

وي در كتاب عجیب خود تحت . ایمان خود او مشكوك بود. اید باشدبودن نمیگوید كھ این مذھب چگونھ ب
 ١٨۴١این كتاب براي نخستین بار در سال ]عنوان گفتگوي ھفت تن، كھ آن را از راه احتیاط منتشر نكرد

، نشان میدھد كھ یك كاتولیك، یك لوتري، یك كالوني، یك كلیمي، یك مسلمان، یك اپیكوري، [بھ چاپ رسید
عقاید ; پس از این گفتگو، آیین یھودي تا حدي پیروز میشود. در ونیز مشغول مباحثھاند و یك خداپرست

و تنھا بھ عقیده آن ; مسیحي درباره گناھكاري ذاتي، تثلیث، و تجسم خداوند مورد انتقاد قرار میگیرد
  . خداپرست حملھ نمیشود

مرده )) مانند سگ((منتقدان بودن او را كلیمي، كالوني، و خدانشناس میدانستند و میگفتند كھ وي بیمذھب و 
  . است

اما در شش كتاب جمھوري عقیده بھ ھدایت خداوندي بھ خوبي ابراز و خدانشناسي بھ عنوان امري غیرقابل 
  . اغماض و باعث بیھودگي جھان اعالم شده است

  . مرد وحشتزدھاي است كھ میخواھد در میان انقالب و جنگ راه خود را با استدالل بیابد بودن، مانند ھابز،

این كتاب بھ منزلھ فلسفھاي بود براي دنیاي آشفتھاي كھ . بزرگترین كتاب او تحت تاثیر زمان قرار گرفت
كھ كمتر مورد آزار  البتھ نمیتوانیم آن را با حكمت مودبانھ مقاالت مونتني،. بھ دنبال نظم و آرامش میگشت

با وجود این، شاید از عصر ارسطو تا آن زمان ھیچ كس احتماال بھ استثناي ابن خلدون . بود، مقایسھ كنیم
نتوانستھ بود كھ فلسفھ سیاسي را تا آن اندازه بسط دھد، یا از عقاید شخصي تا آن اندازه با علم و قدرت 

، چنان كوششي از روي تصمیم براي كشف منطق )١۶۵١(توسط ھابز  لویاتانتا زمان انتشار . دفاع كند
  . در امور كشورھا بھ عمل نیامده بود

   ١۶۴۵-١۵٨٣: ھوخوگروتیوس -٣

ھا رفتھاند، و اگر  از خاطره كردھاندبیشتر كساني كھ مانند ھوخوگروتیوس در رشتھ حقوق بین الملل كار 
نامي از او بھ میان میآید، شاید بیشتر از این لحاظ است كھ وي ھم شاھد وقایعي بوده و ھم كتاب نوشتھ 
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. طرناك بھ رشتھ تحریر درآورده استاست، و اثر كالسیك خود را ضمن دیپلماسي فعال و سیاستھاي خ
بھ سبب ; گروتیوس در دلفت تولد یافت، در لیدن بھ فراگرفتن ریاضیات، فلسفھ، و قانون شناسي پرداخت

و در بیست و شش سالگي با نوشتن كتابي تحت ; سبك نوشتن التیني مورد تقدیر سكالیژر قرار گرفت
اب قانون دریانوردي را بھ اختصار شرح داده و آزادي وي در این كت. عنوان آزادي میھنان خود واقع شد

دریاھا را بھ نفع ھمھ ملتھا، مخصوصا ھلندیھا، دانستھ است كھ تفوق دریایي پرتغالیھا را در خاور دور بھ 
پس از آنكھ بھ عنوان وقایعنگار ایاالت متحده ھلند منصوب شد، تاریخ انقالب بزرگ . خطر انداختھ بود

چنانكھ گفتیم، در مبارزه . با بھ سبك التیني كالسیك و بھ طرزي با روح و دقیق نوشتكشور خود را تقری
پس از گرفتاري، بھ . میان اولدنبار نولت و موریس ناسویي، وي مانند آرمینیوس طرفدار آزادي بود

 پس از; زنش اجازه گرفت كھ شریك زندان او باشد. خطاھاي خود اعتراف كرد، و بھ حبس ابد محكوم شد
گروتیوس بھ پاریس گریخت . سھ سال، او را در صندوق كتاب پنھان كرد و از زندان رھایي بخشید

ضمن آنكھ جنگ سي سالھ در آلمان . و موفق بھ دریافت مستمري مختصري از لویي سیزدھم شد) ١۶٢١(
. )١۶٢۵(بشدت جریان داشت، گروتیوس در فقر و فاقھ كتابي تحت عنوان قانون جنگ و صلح نگاشت 

  :وي از این كتاب چنین مینویسد

میبینیم كھ ھمھ كشورھاي مسیحي چنان در جنگ كردن آزادند كھ ملتھاي وحشي از آن شرم دارند، زیرا بھ 
و ھنگامي كھ سالح بر میگیرند، اعتنایي بھ ; دالیل بیارزش یا بدون ھیچ دلیلي، بھ جنگ متوسل میشوند

میپندارند كھ بشر اجازه دارد، بدون مانع، ھر گونھ جنایتي كھ  قوانین آسماني یا بشري نمیكنند گویي چنین
  . میخواھد مرتكب شود

ماكیاولي گفتھ بود كھ كشورھا نمیتوانند پایدار بمانند مگر آنكھ مردمانشان از قید اطاعت قوانین اخالقي 
ر منافع كشور، و تا سیاستمداران باید معموال بھ نمایندگي از طرف ملت آماده باشند كھ بھ خاط. آزاد شوند

زیرا كشورھا ھنوز در مرحلھاي جنگي شبیھ . جایي كھ میخواھند، دروغ بگویند، دزدي كنند، و آدم بكشند
گروتیوس . ھاي پیش از پیدایش كشورھا بھ سر میبرند، و قانوني جز صیانت نفس نمیشناسند مرحلھ خانواده

ي رھا شوند، اما آنھا را موظف بھ رعایت قانون تصدیق میكند كھ دولتھا میتوانند از قید قوانین ساختگ
نداي عقل سلیم، كھ فساد اخالقي، یا لزوم اخالقي، ((بھ عقیده او، این قانون عبارت است از . طبیعي میكند

كھ [ ثابت میكند]ھر عملي را در نتیجھ توافق یا عدم توافق آن با طبیعت معقول نشان میدھد، و بنابراین 
از این رو، قانون طبیعي .)) خداوند، یعني خالق طبیعت، ممنوع یا مستحسن است چنین عملي بھ دستور

عبارت است از مجموعھ حقوق و وظایفي كھ از طبیعت ذاتي بشر، بھ عنوان موجودي عاقل در جامعھ، 
آنچھ براي بقا و شركت او در جامعھ الزم است ھمین حق طبیعي اوست كھ مرھون طبیعتش . ناشي میشود

  . دولتھا باید این حقوق را محترم بدانند. میآیدبھ شمار 

بھ عقیده حقوقدانان رومي، مقصود از حقوق . گروتیوس میگوید كھ قانون طبیعي باید تابع حقوق مردم باشد
ھنگامي كھ امپراطوري روم منقرض شد، حقوقدانان . مردم حقوقي بود كھ در تابعیت روم یافت نمیشد

در نظر گروتیوس، حقوق . د روابط دولتھا با یكدیگر استفاده كردندقرون وسطي از آن حقوق در مور
مذكور بھ صورت مجموعھ مبھمي از مقررات و قیودي درآمد كھ مترقیترین دولتھا معموال آنھا را در 

وي بر روي این دو شالوده، یعني قانون طبیعي و حقوق مردم، ساختمان . روابط مشترك خود بھ كار میبرند
  . بنیان نھاد كھ عبارت از نخستین بیانیھ درباره حقوق بینالملل مطلوب در دوران جدید بودفرضي خود را 

ھا، مانند  وي از این نكتھ آگاه است كھ گروه. گروتیوس بھ طور كلي جنگ را بھ ھیچ وجھ ممنوع نمیداند
سیلھاي كھ باشد حیوانات، ھنگامي كھ جان یا گرامیترین دارایي خود را در معرض خطر میبینند، با ھر و

و اگر ممكن شود، با بحث یا قانون، و اگر این دو نیز موثر نیفتاد، با ھر قدرتي كھ در ; از خود دفاع میكنند
  . اختیار دارند بھ مبارزه میپردازند

در نتیجھ، دولتي كھ خود را در چنین وضعي ببیند حق دارد كھ براي دفاع از جان و مال اتباعش بھ جنگ 
  . متوسل شود
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ھمچنین اگر بھ طور واقعي یا ; اما جنگ بھ خاطر پیروزي یا غارت یا تصرف اراضي ظالمانھ است
 را بر قومي بدون رضاي آنھا تحمیل كنند عملي نادرست انجام دادھاند نیكوكاريتصنعي بخواھند حكومت 

بعضي از : ((گروتیوس میگوید. جنگھایي كھ بھ منظور جلوگیري از جنگ صورت میگیرند ظالمانھاند
نویسندگان اصلي را اقامھ كردھاند كھ ھرگز پذیرفتھ نخواھد شد، و آن این است كھ قوانین بین الملل تنھا بھ 

. ن باعث وحشتش بشوددولتي اجازه میدھد علیھ دولت دیگري بھ جنگ پردازد كھ مقتدر شدن تدریجي آ
شاید، در صورت مصلحت، چنین تصمیمي بتوان گرفت، اما ھرگز اصول عدالت را نمیتوان بھ نفع آن 

  . افراد موظفند در جنگھایي كھ بھ نظرشان ظالمانھ میآیند شركت نكنند.)) اقامھ كرد

ند نیرنگ بھ كار برد، بھ فرض اینكھ جنگ عادالنھ باشد، ھر ملتي كھ وارد جنگ شود حقوقي دارد و میتوا
اما ملت، عالوه بر حقوق، وظایفي . تالفي بھ مثل كند، غنیمت بھ دست آورد، و اسیران را بھ كار بگمارد

مثال باید قبل از شروع جنگ آن را اعالم كند، و ھر عھدنامھاي را با ھر كس كھ باشد محترم . ھم دارد
در حقیقت جان ھمھ كساني كھ خارج از صحنھ نبردند  در پیروزیھا، جان زنان، كودكان، پیران، و; بشمارد

گروتیوس از واقعھاي . اسیران را میتوان بھ صورت برده درآورد، اما آنھا را نباید كشت; باید بخشیده شود
كھ نشانھ ترقي بھ شمار میرفت خشنود بود، و آن این بود كھ مسیحیان و مسلمانان دیگر اسیران ھم مذھب 

  . ه در نمیآوردندخود را بھ صورت برد

بدانیم، چھ )) نداي عقل سلیم((اگر قانون طبیعي را . این بحث اگر چھ عالي و مالیم بود، نقایصي داشت
كسي میتواند بگوید كدام حق درست است در كشورھا این مسئلھ بھ وسیلھ دولتي كھ مجھز بھ قوه قھریھ 

رفتار كنند، زیرا قانونگزار میتواند مردم سرانجام، مردم مجبورند بنابر دستور ; است حل و فصل میشود
قانون بین الملل . زور باعث ایجاد حق نیست، ولي قانون را بھ وجود میآورد; را بھ رعایت آن وا دارد

ضمنا قانون بین الملل ; مستلزم وجود یك مقنن بینالملل است كھ بھ پشتیباني یك قواي بین الملل تشكیل شود
اگر . ھاي قابل نقضي باشد كھ دولتھاي عضو عجالتا آنھا را بپذیرند افقتنامھباید شامل قیود متوسط و مو

را رسوم مترقیترین اقوام بدانیم، این خود نیز مستلزم وجود مرجع صالحیتداري است كھ )) قانون ملل((
اما چنین مرجعي در كجاست در اروپا در چین در كشورھاي اسالمي و آیا ; مترقیترین آنھا را نام ببرد

دولت میتواند بھ اتباع خود اجازه دھد كھ خودشان در مورد عادالنھ بودن یا نبودن یك جنگ داوري كنند 
  . اگر دستگاه تلقین و تعلیم دولتي قوي باشد، میتواند چنین اجازھاي بدھد

; ھزاران جنگ غیر عادالنھ روي داده بودند. این كتاب اگر چھ منطقي نبود، وجود آن ضروري مینمود
; بود كھ كسي با تصریح قیودي كھ براي ھر دو طرف قابل قبول باشد آدمكشي قانوني را تعدیل كندخوب 

خوب بود كھ كسي براي اسیران و ; خوب بود كھ جنگ بھ عنوان وسیلھ پیروزي یا غارت محكوم شود
اما ; داد جنگ سیسالھ بھ این تمایزات و تقاضاھا خاتمھ. اشخاصي كھ در جبھھ نبرد نبودند استرحام كند

  . ھنگامي كھ آن جنون تخفیف یافت، كتاب گروتیوس با توجھ بھ اوضاع آلمان بیشتر موجھ بھ نظر آمد

ریشلیو، كھ تصمیم داشت وارد جنگ سي سالھ شود، مستمري گروتیوس را قطع كرد، و این نویسنده، كھ 
را بھ عنوان سفیر كبیر سوئد  اوكسنتیرنا او ١۶٣۵در سال . زندگیش بھ خطر افتاده بود، بھ ھامبورگ رفت

تنفري كھ ; اما گروتیوس، مانند اكثر فیلسوفان، با تفكر بیشتر مانوس بود تا با مردم. بھ پاریس فرستاد
 ١۶۴۵و در سال ; نخست نسبت بھ ریشلیو و سپس نسبت بھ مازارن داشت در دیپلماسي او تاثیر كرد

كریستینا از او دعوت كرد كھ بھ دربار بیاید، و مستمري ملكھ . دوباره آرامش خود را در میان كتابھا یافت
ملكھ وسایل عبور او را . اما او از ملكھ اجازه گرفت كھ بھ آلمان برود; مناسبي نیز در حق او مقرر فرمود

طوفاني كشتي او را بھ ساحل راند، و گروتیوس از تكان و سرماخوردگي آسیب دید و . از لوبك فراھم آورد
  . ، در شصت و دو سالگي، در روستوك درگذشت١۶۴۵م اوت در بیست و نھ

دویست و شصت و ھفت سال بعد، ھلند آزادیخواھي او را بخشید و مجسمھ یادبود او را در محل تولدش 
، نمایندگان كشورھاي متحد امریكا در كنفرانس بین المللي صلح در ١٨٩٩در سال ). ١٨٨۶(نصب كرد

  . تي از استبداد پادشاھان كاستھ بود، حلقھاي سیمین بر روي گورش نھادندالھھ، بھ پاس اینكھ كتابش تا مد
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V- كشیش اپیكوري  

پیش از بحث درباره دكارت، براي آخرین بار توقف میكنیم و بھ مالحظھ راز كشیشي كاتولیك كھ فلسفھ 
این خود تا اندازھاي دلیل تكامل عقالني اروپا بود كھ آن فیلسوف یوناني و . اپیكور را احیا كرد میپردازیم

ن ھنگام، ضمن تنفر عمومي از نماینده لذت پرستي، كھ نامش قرنھا مترادف با كافر و ملحد بود، در ای
ارسطو، بر اثر افكار مردي پرھیزگار و گیاھخوار كھ از سختیھاي دوران روزه بزرگ درگذشت، مقامي 

  . ارجمند یافت

در شانزده . پیرگاسندي، كھ فرزند مردي كشاورز بود، در حدود دیني، در پرووانس، بھ فعالیت پرداخت
منصوب شد و در ) ادبیات(داد كھ جھت تعلیم معاني و بیان  سالگي چنان ھوش و فراستي از خود نشان

سپس كشیش شد و ریاست كلیساي شھر . بیست و پنج سالگي بھ مقام استادي فلسفھ در دانشگاه اكس رسید
علیھ ارسطو بھ رشتھ )) تمرینات پارادوكسي((تا این ھنگام كتابي پرشور حاوي . دیني را بھ عھده گرفت

 ١۶٢۴قسمت بیشتر آن را بھ توصیھ دوستان سوزاند، اما قسمتھایي را كھ در سال . تحریر درآورده بود
انتشار داد در تایید ھیئت كوپرنیكي، اعتقاد لوكرتیوس بھ اصل قسمت ناپذیرھا، و فلسفھ اخالقي اپیكور 

و گاسندي امكان داشت كھ شھید شود، ولي چنان جوان خوبي بود، چنان محجوبانھ رفتار میكرد، . بودند
چنان در اجراي وظایف مذھبي خود مراقبت نشان میداد كھ بھ خاطر كسي خطور نمیكرد كھ او را 

را قبول داشت و آن اینكھ نتایجي كھ در ظاھر بھ )) دو حقیقت((وي در سراسر عمر خود اصل . بسوزانند
آیین و تشریفات حال آنكھ در مذھب میتوان ھنوز از . وسیلھ عقل تحمیل شدھاند، در فلسفھ مورد قبولند

  . گاسندي از یك كار دو نتیجھ متناقض میگرفت. رسمي مانند فرزند مطیع كلیسا پیروي كرد

درباره این موضوع . وي بنا بھ دعوت مرسن، دوست دكارت، اعتراضات شدیدي بھ فلسفھ دكارتي كرد
گاسندي استاد ریاضیات در كولژروایال پاریس شد، اما پس از  ١۶۴۵در سال . بعدا سخن خواھیم گفت

ار عمده خود، در اینجا بھ نوشتن آث. مدت كوتاھي، بر اثر بیماري ریوي، بھ سرزمین آفتابي دیني بازگشت
گاسندي ضمن آنكھ ایمان خود را نسبت بھ مذھب كاتولیك ھمچنان  .پرداختكھ ھمگي درباره اپیكور بودند، 

   اتمیسم،ابراز میداشت، ماتریالیسم، 

اما پس از این علت محركھ، . ھمھ چیزھا خداست)) علت نخستین((بھ عقیده او، . بھ زبان التیني شرح میداد
ھر گونھ علمي از احساسات ناشي میشود و از . ھمھ چیز بھ وسیلھ قوانین و قواي ذاتي خود پیش میروند

یا عقاید عمومي بھ منزلھ ابزارھاي مفید اندیشھاند، اما قرینھ )) كلیات. ((است خود داراي جوھر انفرادي
  . عیني ندارند

روح، بدون شك، جاویدان و غیر ھادي است، اما ظاھرا متكي بر جسم است، و بھ نظر میرسد كھ حافظھ 
ما لذتھایي كھ ا. لذت جنسي، اگر بھ طرزي احتیاط آمیز معتدل باشد، مخالف اخالق نیست. عمل مغز است

البتھ خود گاسندي . مثال ریاضیات باعث نشاط مفرط میشود; كمتر از ھمھ مضرند لذتھاي فكري ھستند
فلسفھ اپیكور را قبول داشت، اما بھ لذت جسماني معتاد نبود برعكس، زندگي فوق العاده پرھیزگارانھاي 

ر نتیجھ سیزده بار حجامت كھ بھ وي پس از یك دوره طوالني روزه گیري بھ تب مبتال شد، و د. داشت
  ). ١۶۵۵(توصیھ پزشكان انجام گرفت، كارش ساختھ شد

فونتنل، سنت اورمون، و نینون دوالنكلو . مولیر و سیراتو دو برژراك جزو شاگردان او در پاریس بودند
بعضي از  الك ممكن است. ھابز از گفتگو با او استفاده برد. فلسفھاش را بدون عقاید مذھبي او پذیرفتند

ھاي دوست خود و شاگرد گاسندي اقتباس كرده باشد كھ  اصول روانشناسي ھیجان انگیز خود را از گفتھ
نیوتن . كتابي تحت عنوان خالصھ فلسفھ گاسندي منتشر كرد ١۶٧٨فرانسوا برنیھ نام داشت و در سال 

آثار آن كشیش پرووانسي  عقیده گاسندي را درباره اتم بر عقیده دكارت درباره ذرات ترجیح داد و در
در قرن ھیجدھم، فلسفھاي مادي كھ در آثار . اطالع مختصري مربوط بھ قوه جاذبھ زمین بھ دست آورد
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گاسندي نھفتھ بود، و اھمیتي كھ وي، در مقابل منطق ارسطو و فلسفھ دكارت، بھ علم و تجربھ میداد باعث 
پس چھ . مھ متفكران، غیر از دكارت، جلوه كندشد كھ در نظر نویسندگان دایرھالمعارف ارجمندتر از ھ

  عاملي سبب شد كھ دكارت تا یك قرن بھ صورت سرچشمھ رودي عظیم در فلسفھ جدید درآید 

VI - ١۶۵٠-١۵٩۶: رنھ دكارت   

نخست آنكھ دكارت در مكتب یسوعیان تربیت یافت، كھ محل حركت و محرك بدعتگزاران فرانسوي از 
، چكشھایي ساختھ شدند كھ بعدا آن را خراب [ھیكل]در . ((اتول فرانس بوددكارت تا ولتر و رنان و آن

مادرش چند روز بعد بر اثر سل درگذشت، و او این بیماري را . وي در الھھ، در تورن تولد یافت.)) كردند
در كودكي چنان رنگپریده و ضعیف بود و چنان رقت آور سرفھ میكرد كھ پزشكان در . از وي بھ ارث برد

وي حیات . یكي از پرستاران از او نومید نشد و او را گرم نگاه داشت و شیر داد. لجھ او فرو ماندندمعا
  خود را باز یافت، و شاید بھ ھمین سبب بود كھ رنھ 

   

  

پدرش وكیل دادگستري و مردي ثروتمند و مشاور . نامیده شد))) دوباره تولد شده((یا رناتوس، بھ معناي (
  . فرانك ساالنھ براي فرزند بھ جاي گذاشت ۶٠٠٠پارلمان رن بود، و پس از مرگ، درآمدي معادل 

ضیداني مشھور، رنھ در ھشت سالگي وارد مدرسھ یسوعي الفلش شد كھ، بھ قول آزاد فكري پرشور و ریا
ھا ھم نمیتوانست تا آن اندازه  ظاھرا پایھ او را در ریاضي چنان قوي كرد كھ وي در بیشتر دانشگاه((
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آموزگارانش ضعف جسماني و قوت عقالني او را تصدیق كردند و بھ او اجازه دادند كھ بعد از .)) بیاموزد
دكارت . ا را یكي پس از دیگري مطالعھ میكندبیدار شدن مدت بیشتري در بستر بماند، و دیدند كھ وي كتابھ

در ھمھ سرگردانیھاي فلسفي خود ھرگز از تمجید و تحسین یسوعیان باز نایستاد، و آنان نیز بھ نوبھ خود 
  . بھ شك و تردیدھاي او با اغماضي پدرانھ نگریستند

دھد، زیرا ھنوز نسبت بھ  در ھفده سالگي براي تفریح بھ پاریس رفت، ولي دریافت كھ كاري نمیتواند انجام
اما مانند ریاضیدان پرشوري بھ قمار پرداخت، و تصور میكرد میتواند با معلومات خود . زنان بیعالقھ بود

از آنجا بھ دانشگاه پواتیھ رفت و در قانون مدني و قانون كلیسایي . بانك كازینو را ورشكست كند
را بازیافت، دوستان را با نام نویسي در لشكر پس از آنكھ سالمت و قوت خود . ھایي گرفت دانشنامھ

ھنگامي كھ جنگ سي سالھ تشدید شد، دكارت بھ قواي ). ١۶١٨(موریس ناسویي غرق تعجب كرد
  . شركت جست)) كوه سفید((بنا بھ قول غیر موثقي، وي در نبرد . ماكسیمیلیان، دوك باویر، پیوست

فرارسیدن زمستان باعث وقفھ در كشتار میشد، ھاي درازي كھ  ضمن این مبارزات، و مخصوصا طي ماه
در نویبورگ ) ١۶١٩دھم نوامبر (روزي . دكارت بھ مطالعات خود، مخصوصا در ریاضیات، ادامھ داد

پنھان ) كھ شاید اطاق مخصوصا گرمي بود)) (گرمخانھاي((از سرما گریخت و در ) نزدیك اولم در باویر(
من آنھا برقھایي مشاھده كرد و رعدھایي شنید، و بھ نظر او خود او میگوید سھ بار خواب دید و ض. شد

بیرون )) گرمخانھ((ھنگامي كھ از آن . چنین آمد كھ فرشتھاي آسماني فلسفھ جدیدي را بھ او الھام میكند
آمد، بنا بھ قول خودش، ھندسھ تحلیلي را وضع كرده و راھي براي استعمال روش ریاضي در فلسفھ یافتھ 

  . بود

تقریبا . بھ فرانسھ بازگشت، امور مالي خود را سروساماني داد، و دوباره آھنگ سفر كرد ١۶٢٢در سال 
رفت، دین خود را نسبت بھ حضرت ) بھ قول بعضي پیاده(از ونیز تا لورتو ; یك سال در ایتالیا بھ سر برد

ت گالیلھ نرفت، از فلورانس گذشت، ولي بھ مالقا. دید ١۶٢۵مریم ادا كرد، و رم را ضمن جشني در سال 
سپس ھمراه ژرار . در این شھر، در ییالق، بھ مطالعات علمي خود ادامھ داد. و بھ پاریس بازگشت

در اواخر آن سال بھ ). ١۶٢٨(دزارگ، ریاضیدان و مھندسي نظامي، جھت محاصره الروشل حركت كرد 
  . عمر را در ھلند گذرانیدھلند رفت و، بھ استثناي مسافرتھاي تجاري كوتاھي بھ پاریس، تقریبا باقي 

بھ سبب آنكھ دالیلي براي تردید در بسیاري چیزھا ((شاید . درباره عزیمت او از فرانسھ اطالعي نداریم
میترسید كھ بھ داشتن عقاید بدعت آمیز متھم شود، و حال آنكھ در آنجا دوستان روحاني )) نشان داده بود،

خواست از دوست و دشمن احتراز كند، و امیدوار بود كھ شاید ھم می. بسیاري مانند مرسن و برول داشت
زندگي كند تا بھ فلسفھاي كھ در درونش ) ولي نھ عقالني(در سرزمیني بیگانھ در انزواي اجتماعي 

دكارت از ازدحام و اراجیف پاریس تنفر داشت، ولي در آمستردام بھ رفت و آمد زیاد . میجوشید شكلي بدھد
در میان ازدحام ((خود او میگوید در اینجا . ز ھمھمھ آن میكاست، اھمیت نمیدادھاي شھر ا مردم، كھ ترعھ

چنان منزوي و تنھا زندگي كند كھ گویي در میان بیابانھاي دوردست )) میتوانست((قومي بزرگ و فعال 
شاید ھم براي اختفاي بیشتر بود كھ ظرف بیست سال بعد محل اقامت خود را بیست و چھار بار .)) است

از فرانكر بھ آمستردام، از آنجا بھ دونتر، دوباره بھ آمستردام، و سپس بھ اوترشت رفت، اما ; ییر دادتغ
وي با عایداتي كھ داشت میتوانست بھ راحتي در قصر . معموال كنار دانشگاه یا كتابخانھاي اقامت میكرد

وقھاي گرفت كھ برایش دكارت از ازدواج خودداري كرد، ولي معش. كوچكي با چند مستخدم زندگي كند
ھنگامي كھ این كودك در پنج سالگي درگذشت، دكارت بھ شیوھاي انساني اشك ریخت، و ما . دختري آورد

. اگر او را نسبت بھ امور جھاني خونسرد و بیعالقھ بدانیم، در اشتباھیم; از شنیدن این مطلب خشنودیم
ھ مورد انتقاد آموزگاران اخالق قرار میگیرد چنانكھ بعد خواھیم دید، دكارت بسیاري از احساساتي را ك

  . خود او از این احساسات عاري نبود، و تابع غرور، خشم، و خودپسندي بود. موجھ میداند

ریاضیات، فیزیك، : مالحظھ كنید بھ چھ علومي میپرداخت. معلومات او ناشي از روحیھ غرور آمیزش بود
امروزه چھ كسي را . معرفت شناسي، علم اخالق، و الھیاتنجوم، تشریح، فیزیولوژي، روانشناسي، فلسفھ، 
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یاراي آن است كھ این ھمھ علم را بیاموزد براي این منظور، دكارت مایل بھ گوشھنشیني بود، آزمایش 
میكرد، معادلھ و نمودار میساخت، در فكر فرار از دست دستگاه تفتیش افكار یا آرام كردن آن بود، و 

  . ا در فلسفھ خود، و روش فلسفي را در زندگي خویش، بھ كار بردمیكوشید كھ روش ریاضي ر

، دكارت نخستین اصلي را اعالم داشت روشاز كجا میبایستي شروع كند در رسالھ معروف بھ گفتار در 
خصوصا آنكھ رسالھ ; فداران اصول دیرین را بھ دشمني با او برانگیزدكھ بھ تنھایي كافي بود ھمھ طر

گذشتھ از این، اول . مذكور بھ زبان ساده فرانسوي نوشتھ شده بود، و ھمھ كس میتوانست آن را درك كند
دكارت در این رسالھ چنین نوشتھ است كھ میخواھد ھمھ . را زنده و مجذوب كننده بود) من(شخص مفرد 
. كند، ھمھ مراجع، مخصوصا ارسطو، را كنار بگذارد، و ھمھ چیز را مورد تردید قرار دھد اصول را رد

اصولي كھ من در جواني .. علت عمده خطاھاي ما در پیشداوریھاي زمان كودكي ماست: ((ھمچنین میگوید
تردید قرار میداد، اما اگر ھمھ چیز را مورد .)) آنھا را پذیرفتم، بیآنكھ درباره حقیقت آنھا تحقیق كرده باشم

از كجا میتوانست شروع كند، از آنجا كھ دكارت عاشق ریاضیات، و بیش از ھمھ چیز شیفتھ ھندسھ بود، و 
با نبوغ خود تغییراتي در آن وارد میكرد، مایل بود كھ بدان وسیلھ، و بنا بر شك و تردید ابتدایي و مطلق 

فوریت و بھ طور كلي قابل قبول باشد، و در این باره  خود، اصلي را بیابد كھ، مانند بدیھیات اقلیدس، بھ
ارشمیدس براي بیرون آوردن كره زمین از محل خود و انتقال آن بھ جاي دیگر، تقاضا كرد كھ : ((مینویسد

اگر بتوانم فقط چیزي را بیابم كھ مسلم و غیرقابل بحث . فقط یك نقطھ ثابت و غیر قابل حركت بھ او بدھند
دكارت با شوق و شعف بسیار بھ آنچھ كھ .)) دارم آرزوھاي دور و درازي داشتھ باشم باشد، من نیز حق

وي این جملھ را نھ بھ  .استكھ مشھورترین جملھ فلسفي .)) میاندیشم، پس ھستم: ((دلش میخواست پي برد
یاس، بلكھ بھ عنوان تجربھاي آني و غیر قابل انكار، و بھ مثابھ واضحترین و روشنترین تصوري عنوان ق

  . كھ میتوانیم داشتھ باشیم، بھ كار برد

تصورات ما باید بھ نسبت نزدیك شدن بھ این كشف یا شھود نخستین این ادراك مستقیم از لحاظ وضوح و 
دكارت در فلسفھ، ارغنون جدید، این بود كھ مفاھیم  جدید)) روش. ((روشني مورد بررسي قرار گیرند

مركب را بھ اجزاي تشكیل دھنده آنھا تجزیھ و تحلیل میكرد تا اینكھ عناصر ساده نشدني بھ صورت 
تصوراتي ساده، روشن، و مشخص درمیآمدند، و نشان میداد كھ چنین تصوراتي اساسي ممكن است از 

از طرف دیگر، باید بكوشیم كھ از . شي شود یا بر آن متكي باشدادراك نخستین موجودي كھ فكر میكند نا
  . این ادراك نخستین ھمھ اصول اساسي فلسفھ را استنتاج كنیم

دكارت انقالب دیگري در فلسفھ بھ وجود آورد، و آن این بود كھ چیزھاي خارجیاي را كھ ظاھرا معلوم 
; نھضت رنسانس باعث كشف مجدد فرد شد. داشت بودند بھ عنوان مبدا نپذیرفت، بلكھ خود ادراك را قبول
بھ وضوح میبینم كھ چیزي جز فكر : ((وي میگفت. دكارت فرد را بھ منزلھ محل حركت فلسفھ خود شمرد

اگر از ماده شروع كنیم و از طریق مراحل زندگي آلي بھ بشر برسیم، شاید، .)) خود را نمیتوانم بشناسم
تنھا فكر ; اما ماده را فقط از راه فكر میشناسیم. فكر نیز مادي بدانیمتحت تاثیر منطق پیوستگي و اتصال، 
در اینجا اصالت تصور بھ مفھوم جدید آغاز میشود، نھ اصالت . است كھ بھ طور مستقیم شناختھ میشود

تصور بھ معناي اخالقي، بلكھ بھ عنوان فلسفھاي شروع آن حقیقت فوري تصورات است، نھ چیزھایي كھ 
دكارت موضوع اصل و ماھیت و حدود معرفت را در فلسفھ جدید . صورات شناختھ شدھاندبھ وسیلھ ت

تحقیق مفیدتري از آن كھ ھدفش تعیین ماھیت و حدود معرفت بشري : ((اروپا بھ دست میدھد و میگوید
ان جھ((از این تاریخ تا سھ قرن بعد، فیلسوفان از خود میپرسیدند كھ آیا .)) است نمیتوان پیشنھاد كرد

ممكن است غیر از صورت یا مثال چیز دیگري باشد ھمان گونھ كھ پرداختن از جسم بھ روح با )) خارجي
ھر فرضیھاي كھ ھم منطبق با منبع ظاھرا مادي و عملي احساسات، و ھم منطبق با ماھیت ظاھرا غیر 

وانست از فكر بھ شروع كرد، نمیت)) خود((مادي تصورات باشد دشوار است، دكارت نیز، پس از آنكھ از 
فكر چگونھ میتواند دریابد كھ احساسي كھ حاكي از جھاني خارجي است چیزي غیر از . اشیا بپردازد

است و چگونھ میتواند بھ احساسات، كھ غالبا ما را فریب میدھند، یا بھ تصورات ) فكر(حاالت خود آن 
آیند، اعتماد كند، در صورتي كھ در بھ نظر می)) حقیقي((و در بیداري )) بیحقیقت((ذھني، كھ در خواب 

، از خداوندي ))من گرایانھ((ھر دو حال واضح بھ نظر میرسند دكارت، براي گریز از قید این فرضیھ 
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اما در این روش، كھ وي . استمدادي میكند كھ مسلما ھمھ دستگاه عصبي ما را جھت اغفال ما نیافریده است
تاخانھ رد میكرد، چگونھ میتوانست نامي از خدا ببرد دكارت بھ وسیلھ آن ھمھ عقاید دریافت شده را گس

نمیتواند وجود خدا را از دالیل قصدھاي او در جھان خارج ثابت كند، زیرا ھنوز وجود چنین دنیایي را 
 ))وجوديدلیل برھان ((از این رو خدا را ناشي از خود آگاه میداند، ھمچنانكھ آنسلم در . نشان نداده است

دكارت میگوید كھ من تصوري از موجودي كامل، . در شش قرن پیش چنین عقیدھاي ابراز داشتھ بود
اما چیزي كھ وجود دارد بیشتر بھ . الزم، و جاویدان، كھ ھمھ چیز را میداند و ھمھ جا حاضر است، دارم

بنابراین، موجود كامل باید وجود را نیز جزو صفات خود . یك است تا چیزي كھ وجود نداردكمال نزد
اگر خدا واقعا وجود نداشت، ممكن نبود .((و جز خدا كسي این فكر را در مخیلھ من ننھاده است; داشتھ باشد

بنابراین، . ل نبودزیرا اگر خدا میخواست ما را فریب دھد، كام.)) فكر خدایي در سر من وجود داشتھ باشد
ھمچنین وقتي كھ بھ احساسات ما ; وقتي كھ تصورات روشن و واضحي داریم، خدا ما را فریب نمیدھد

  . اجازه میدھد كھ بھ دنیایي خارجي پي ببریم، ما را گول نمیزند

گونھ اگر این تصورات بھ وسیلھ عللي غیر از اشیاي جسمي تولید میشدند نمیدانم چ:((در این مورد مینویسد
بدین .)) از اینجاست كھ باید تصدیق كنیم كھ اشیاي جسماني وجود دارند. خدا از تھمت فریب مبرا میماند

ترتیب، فاصلھ میان فكر و ماده، و نفس عین بھ طرز شگفت انگیزي از میان میرود، و دكارت، با یاري 
ي، منظم، تابع قانون، و قابل خود علم، یعني اعتقاد متقن ما بھ جھاني منطق. خداوند، واقعگرا میشود

  . محاسبھ، تنھا بدان سبب ممكن میشود كھ خدا وجود دارد و نمیمیرد

بھ ھمان نسبت كھ افكار دكارت را دنبال میكنیم، میبینیم كھ عصر خرد، كھ ھمچون كودكي است، خود را با 
عنوان . رم ایمان شودوحشت از برابر خطرھاي اندیشھ واپس میكشد، و میكوشد كھ دوباره وارد زھدان گ

تفكرات رنھ دكارت در فلسفھ اولي، كھ در : رسالھ تفكرات بھ طرزي اطمینان بخش بھ این صورت در آمد
رئیس دانشمند و برجستھ دانشكده مقدس ((آن وجود خداوند و خلود روح ثابت شده است، و این رسالھ بھ 

 ١۶۶٢كده این ھدیھ را پذیرفت، ولي در سال رئیس دانش. تقدیم شده است))) یعني سوربون(الھیات پاریس 
مقدمھ آن، مانند دیباچھ گفتار در روش، )). تا تصحیح شود((رسالھ مذكور جزو كتابھاي ممنوع اعالم شد 

سرانجام، آزادانھ و بھ . امروزه، كھ آسایش اطمینان بخشي در گوشھ عزلت آرامي دارم : ((جسورانھ بود
دكارت آنھا را از پنجره بیرون میافكند و سپس .)) پیشین خود میپردازم طور جدي، بھ طرد كلي ھمھ عقاید

اما نھ تنھا بھ خدایي عادل و توانا اعتقاد دارد، بلكھ معتقد بھ اراده آزاد انساني در . آنھا را از در وارد میكند
جسمي  میان دستگاه ماشیني جھاني، و ھمچنین معتقد بھ روحي جاوداني علي رغم اتكاي ظاھري آن بھ

ھر اندازه ھم تابع منطق زنجیري ناگسستني از علت و معلول در جھان ماده و جسم باشیم، . فاني است
آزادي اراده ما یكي از آن تصورات ذاتي است كھ بھ اندازھاي روشن، صریح، و آني است كھ ھیچ كس 

ري كھ از خدا، خود تصو. عمال منكر آن نیست، ولو آنكھ در فرضیات مجرد آن را مورد بحث قرار دھیم
فضا، زمان، حركت، و بدیھیات ریاضي داریم ھمھ ذاتي ھستند، یعني روح نھ با حس یا تجربھ، بلكھ بر اثر 

در این مورد شاید الك زبان بھ اعتراض میگشود و كانت از .(ماھیت و معقولیت خود آنھا را درك میكند
صورت ناخود آگاه باقي بمانند، تا زماني كھ اما این تصورات ذاتي ممكن است بھ .)دكارت تمجید میكرد

بنابراین، روح محصول تجربھ نیست، بلكھ شریك فعال و . تجربھ آنھا را بھ صورت خود آگاه در آورد
. ، یعني قدرت استدالل، بھ وضوح غیر مادي است))روح معقول((این . مبتكر آن در تولید فكر است

. ھ خاصیت دیگري را كھ مربوط بھ ماده است نداردتصورات آن طول، عرض، وضع، وزن، یا ھر گون
این من، یعني روحي كھ بدان وسیلھ من ھمانم كھ ھستم، ذاتا متمایز از جسم است، و حتي شناخت آن ((

  . بنابراین، این فكر یا روح غیر مادي محققا میتواند پس از جسم زنده بماند.)) آسانتر از جسم است

بودند بھ منظور حفاظت وضع شده بودند آیا میتوان گفت كھ دكارت چون  این نتایج كلیسا پسند صادقانھ
مشتاق بود مطالعات علمي خود را بدون مزاحمت دیگران دنبال كند، از فلسفھ براي جلوگیري از حمالت 

امكان دارد كھ مردي الاقل در زمینھ فیزیك، ; دشمنان استفاده میكرد در این باره چیزي نمیتوانیم بگوییم
. ، نجوم، و نھ در زیست شناسي، عالم خوبي باشد و در عین حال اصول اساسي مسیحیت را بپذیردشیمي

مانع از آن نیست كھ بھ موضوعاتي ایمان داشتھ باشیم كھ از طرف ((دكارت در جایي میگوید كھ خرد
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فصیح و  الیزابتانم مكاتبات او با شاھزاده خ.)) خداوند بھ ما الھام شدھاند و مسلمتر از قطعیترین معلوماتند
در لیدن مالقات كرد،  ١۶٣٧سالماسیوس، كھ با او در سال . حاكي از عقاید پرھیزگارانھ و كلیسا پسند اویند

  . دانست)) متعصبترین كاتولیكھا((او را از 

ده سال آخر عمر خود را صرف علم كرد، اطاقھاي خود را بھ صورت آزمایشگاه در  با وجود این، دكارت
روزي مھماني از او خواست كھ كتابخانھاش را بھ . آورد، و درباره فیزیك و فیزیولوژي بھ تحقیق پرداخت

بیكن گاه گاه مانند . وي نشان دھد، و دكارت بھ قطعھ گوشت سالھاي اشاره كرد كھ آن را تشریح كرده بود
. ، نتایج عملي بزرگي از این كار خواھد برد))بر طبیعت مستولي شود((میگفت كھ اگر بشر بر اثر علم 

اما در چند رشتھ علمي ; تاكید ذھني او و اعتمادش بھ استنتاج، غالبا او را بھ اخذ نتایج مشكوك وا میداشت
یدات كیفي و مبھم فیزیك قرون دكارت اصرار میورزید كھ بھ جاي تجر. بھ طرزي ابتكاري تحقیق كرد

دیدیم كھ وي چگونھ تحلیلي را تكمیل و حساب . وسطایي، توضیحات كمي بھ صورت ریاضي داده شوند
و تثلیث )) تضعیف مكعب((ھمچنین حل مسائل مربوط بھ . دیفرانسیل و انتگرال را طرح ریزي كرد

مقادیر معلوم، و آخرین حروف آن را بھ  را بھ دست داد، و استعمال نخستین حروف الفبا را جاي)) زاویھ
وي درباره . ظاھرا قانون انكسار نور را بدون توجھ بھ سنل كشف كرد. جاي مقادیر مجھول رایج كرد

نیروھایي كھ از ابزارھاي كوچكي چون قرقره، گاوه، اھرم، گیره، و چرخ ناشي میشوند مطالعات مفیدي 
شاید او بود كھ پاسكال را بھ این فكر . و گشتاور را كشف كردانجام داد و قوانین مربوط بھ جبر، ضربھ، 

انداخت كھ بگوید فشار جو با افزایش ارتفاع تقلیل مییابد، و حال آنكھ اشتباه میكرد كھ میگفت خال در ھیچ 
  . مكاني جز در سر پاسكال وجود ندارد

ھاي كروي بھ دور آن  دكارت معتقد بود كھ ھر جسمي در محاصره گرد بادھایي از ذراتي است كھ در الیھ
در مورد عبور نور از . میچرخند عقیدھاي كھ بھ فرضیھ جدید درباره میدانھاي مغناطیسي بیشباھت نبود

بھ وسیلھ عدسي چشم و تغییراتي را كھ در نور . اجسام مختلف، زاویھ انكسار را بھ درستي حساب كرد
گذشتھ از این، مسئلھ مربوط بھ اصالح انحراف كروي در دوربین نجومي را حل . حادث میشوند نشان داد

دكارت جنین را . كرد و عدسیھایي با انحناھاي بیضي یا ھذلولي ساخت كھ داراي چنین انحرافاتي نیستند
سرھاي جانوران مختلف را ((میگوید كھ خود او . تشریح كرد و آن را از لحاظ كالبد شكافي شرح داد

در مورد عكس العمل نیز )) تشریح كردم تا بدانم كھ حافظھ و تصویر و مانند آنھا از چھ ساختھ شدھاند
. آزمایشھایي كرد و دستگاھي را شرح داد كھ بھ كمك آن چشم بھ محض نزدیك شدن ضربھ، بستھ میشود

. بیھ فرضیھ ویلیام جیمز و كارل النگھ بھ وجود آوردوي فرضیھاي مربوط بھ احساسات ھیجان آمیز ش
، خود بھ خود و در ھمان )مثال دیدن یك جانور خطرناك(بدین معني كھ علت خارجي احساس ھیجان آمیز

. این ھیجان ضمیمھ عمل است، نھ علت آن. تولید میكند) ترس(و ھیجان مشابھي ) فرار(زمان عكس العمل 
ن آمیز را در فیزیولوژي بجوییم، و آنھا را بھ مثابھ عملیات ماشیني مطالعھ و ھاي احساسات ھیجا باید ریشھ
اما ھنگامي كھ با خرد تعدیل نشوند، میتوانند ; آنھا بھ خودي خود بد نیستند، بلكھ بھ نفع ما ھستند. بیان كنیم

ل، را میتوان بھ ھمھ جھان، جز خداوند و روح معقو. ما را اسیر خود كنند و شخصیت ما را از میان ببرند
دكارت، با توجھ بھ گالیلھ و دستگاه تفتیش افكار، مواظب است كھ این نظریھ را . منزلھ ماشین دانست

با فرض اینكھ خداوند ماده را آفریده و حركت را بھ آن ارزاني داشتھ است، : فرضي قلمداد كند، و میگوید
در جھان بدون . عوامل مختلف حركت میكند میتوان گفت كھ جھان براساس قوانین مكانیك و بدون دخالت

. خال حركت طبیعي ذرات مادي حركتي مستدیر خواھد بود و حالتي شبیھ گردشار یا گرداب تشكیل میدھد
خورشید، سیارات، و ستارگان ممكن اسب بر اثر جمع شدن ذرات در مراكز این گردشارھا بھ وجود آمده 

اي ریز قرار گرفتھ است نكتھاي كھ ھم چسبي و قوه جاذبھ را ھمچنانكھ ھر جسمي در محاصره اتمھ. باشند
میرساند ھر سیارھاي نیز در میان گردشاري از ذرات واقف است و اقمار خود را در مدارشان نگاه 

خورشید مركز گردشار عظیمي است كھ در آن سیارات در پیرامون خورشید بھ صورت دایره . میدارد
دانھاي بود، ولي وقتي كھ كپلر ثابت كرد كھ مدارھاي سیارات بھ این مطلب فرضیھ ھوشمن. میچرخند

  . از حیز اعتبار افتاد. صورت بیضي ھستند
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دكارت عقیده داشت كھ اگر علم ما كامل بود، میتوانستیم نھ تنھا نجوم و فیزیك و شیمي، بلكھ ھمھ عملیات 
تنفس، گوارش، و حتي احساس . حیات را، بھ استثناي خود خرد، بھ صورت قوانین مكانیكي درآوریم

دكارت . ثر افتادمالحظھ كنید كھ این اصل چگونھ در كشف گردش خون توسط ھاروي مو; مكانیكي ھستند
با كمال اطمینان این اصل مكانیكي را در مورد ھمھ عملیات جانوران بھ كار برد، زیرا حاضر نمیشد آنھا 

شاید او از لحاظ مذھبي خود را مجبور میدید كھ این بیعدالتي را در حق . را داراي قدرت استدالل بداند
مادي بودن فكر معقول دانستھ بود، و اگر  زیرا جاودانگي روح را متكي بر غیر; جانوران روا دارد

و این مطلب اگر چھ باعث ناراحتي سگ ; جانوران نیز چنین افكاري داشتند، آنھا نیز جاویدان میشدند
  . دوستان نمیشد، الاقل عالمان دین را بر سر خشم میآورد

مكانیكي چون اراده  اما اگر جسم آدمي ماشین مادي باشد، روح غیر مادي چگونھ میتواند با نیروي غیر
آزاد بر روي آن اثر كند یا آن را تحت فرمان خود قرار دھد در اینجا بود كھ دكارت اعتماد خود را از 

دست داد و در پاسخ گفت كھ خداوند عملیات متقابل روح و جسم را بھ طرق اسرار آمیزي تنظیم میكند كھ 
وبري كھ بھ طور مناسبي در وسط مغز قرار خارج از فھم محدود ماست، و شاید روح بھ وسیلھ غده صن

  . گرفتھ است بر روي جسم اثر میگذارد

ھایي از تفكرات را پیش از انتشار، نزد  عجوالنھترین عمل دكارت تقاضاي او از مرسن بود كھ نسخھ
با گاسندي، در پاسخ، ادعاھاي دكارت را . متفكران بفرستد و از آنان بخواھد كھ انتقاداتي بر آن بنویسند

این كشیش دلیلي را كھ دكارت براي اثبات وجود خدا آورده بود كافي . ادب مخصوص فرانسویان رد كرد
بنابر گفتھ . ھابز اعتراض كرد كھ دكارت استقالل فكر را از ماده و مغز بھ ثبوت نرسانده است. نمیدانست

و اگر بھ مسائل . ... تمیگفت كھ دكارت خود را كامال وقف ھندسھ كرده اس((ھاروي، ھابز در خلوت 
ھویگنس نیز با ھابز ھمعقیده بود و چنین میپنداشت كھ .)) فلسفي سرگرم نمیشد، بھترین مھندس در دنیا بود

  . دكارت از تار و پودھاي فلسفي داستان اغراق آمیزي ساختھ است

سفي را خاطر دلیرانھ فل)) روش((در این ھنگام آسان است كھ پس از سھ قرن بحث، نقایص این نخستین 
فكر تبدیل فلسفھ بھ صورتي ھندسي باعث شد كھ دكارت بھ روشي استنتاجي بپردازد، و در آن، . نشان كنیم

روشني، وضوح، و آني بودن عقیدھاي را . علي رغم آزمایشھایش، بھ طرزي بیپروا متكي بھ استدالل باشد
چھ كسي میتوانست منكر گردش خورشید دلیل صحت آن دانستن بھ زیان او تمام میشد، زیرا بر این اساس 

بھ دور زمین شود اگر بگوییم خدا وجود دارد زیرا تصوري روشن و واضح از ذاتي كامل و نامحدود 
داریم، و سپس دلیل بیاوریم كھ تصورات روشن و واضح قابل اعتمادند زیرا خداوند ما را فریب نمیدھد، 

نظیر فرضیھ دكارت درباره مدارھاي سیارات،  در این صورت از نوعي استدالل دوراني و مشكوك،
در این فلسفھ عقاید بسیاري وجود دارند كھ بھ مكتب مدرسي قرون وسطایي مربوطند و . استفاده كردھایم

شك و تردید مونتني اساسیتر و بادوامتر از شك و تردید دكارت بود، . خود دكارت میكوشید آنھا را رد كند
  . را رد كرد تا جایي براي اباطیل خود پیدا كند زیرا مونتني ابتذاالت گذشتھ

مطالب دیگري وجود داشتند كھ باعث وحشت او از . با وجود این، در علم دكارت، شاید نھ در فلسفھ او
در فرضیھ او راجع بھ دستگاه ماشیني جھان، سخني از اراده آزاد و معجزه در میان . زجر و تعقیب میشدند

. در صورتي كھ دكارت عقایدي كلیسا پسند اظھار كرده بود; در برداشتنبود، و این خود خطرھایي 
، كتاب عمده خود را، كھ عالم نام داشت، بھ )١۶٣٣ژوئن (دكارت پس از شنیدن خبر محكومیت گالیلھ 

سپس با كمال . كناري نھاد، و حال آنكھ تصمیم گرفتھ بود ھمھ كارھا و نتایج علمي خود را در آن بگنجاند
  :مرسن چنین نوشتتاثر بھ 

بھ اندازھاي در من تاثیر كرده است كھ تقریبا تصمیم گرفتھام ھمھ [ محكومیت گالیلھ]این عمل 
غلط باشد، ھمھ [ حركت زمین]اگر آن . ... ھاي خود را بسوزانم، الاقل آن را بھ كسي نشان ندھم دستنوشتھ

اما بھ ھیچ . زیرا آنھا موید یكدیگرندغلط خواھند بود، [ درباره دستگاه ماشیني جھان]اصول فلسفي من 
  . وجھ مطلبي منتشر نخواھم كرد كھ كلمھاي بر خالف میل كلیسا در آن باشد
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  . در زمان مرگ او فقط قطعاتي چند از كتاب عالم بر جاي مانده بودند

ترشت ھاي او  در حیات او، شروع حملھ از طرف كلیساي رم نبود، بلكھ از سوي علماي كالوني در دانشگاه
این اشخاص چنین میپنداشتند كھ دفاع او از اراده آزاد عملي بدعت آمیز و مخالف اصل تقدیر . و لیدن بود

گذشتھ از این، چنین میگفتند كھ اگر . است، و كیھان زایي مكانیكي او تا كفر و الحاد زیاد فاصلھ ندارد
كرده باشد، دیري نخواھد گذشت كھ جھان فقط با تكان نخستیني كھ خداوند بھ آن داده شروع بھ حركت 

، ھنگامي كھ یكي از استادان دانشگاه ١۶۴١در سال . نیازي بھ آن حركت مقدماتي خداوند نیز نخواھد بود
او ترشت طرفدار روش دكارت شد، خیسبرت وئتیوس، رئیس دانشگاه، بزرگان شھر را بر آن داشت كھ 

ئتیوس حملھ كرد، وئتیوس بھ او پاسخي تلخ داد، و دكارت بھ و. از انتشار فلسفھ جدید جلوگیري كنند
بزرگان شھر آن فیلسوف را بھ حضور خود خواندند، ولي دكارت از . دكارت بھ معارضھ با او برخاست

حكمي كھ صادر شد بھ ضرر او بود، اما دوستانش در الھھ مداخلھ كردند، و بزرگان . آمدن خودداري كرد
  . ھیچ گونھ بحثي لھ یا علیھ افكار دكارت نشودشھر ناچار دستور دادند كھ علنا 

این زن با مادر خود، كھ او نیز . دكارت بر اثر دوستي با شاھزاده خانم الیزابت تسلي خاطري مییافت
ھنگامي كھ گفتار در روش انتشار یافت، آن . الیزابت نام داشت و سابقا ملكھ بوھم بود، در الھھ میزیست

ل بیش نداشت، آن رسالھ را با لذت بسیار خواند، و تعجب كرد از اینكھ فلسفھ شاھزاده خانم، كھ نوزده سا
و دكارت ھنگامي كھ او را دید، مشعوف شد از اینكھ فلسفھ ممكن ; ممكن است تا آن اندازه قابل فھم باشد

  ). ١۶٨٠(سپس اصول فلسفھ را با عباراتي پروجد و مجاملھ آمیز بھ او تقدیم كرد. است زیبا باشد

حس میھن پرستي او با . ارت، كھ مانند سابق از اقامت در ھلند خشنود نبود، چند بار بھ فرانسھ سفر كرددك
سپس در صدد یافتن شغلي ). ١۶۴۶(تفویض مستمري تازھاي از طرف لویي چھاردھم برانگیختھ شد

در فوریھ . گرددباعث شد كھ وي با وحشت بھ ھلند باز ) فروند(اداري برآمد، اما نزدیك شدن جنگ داخلي 
دعوتي از طرف كریستینا، ملكھ سوئد، دریافت داشت مبني بر آنكھ بھ آن كشور برود و بھ او فلسفھ  ١۶۴٩

ھاي او، كھ بھ زبان فرانسھ فصیحي نوشتھ شده بودند و نشان میدادند  دكارت تردید كرد، اما نامھ. بیاموزد
ملكھ دریاساالري را نزد او فرستاد تا او را . ادندكھ آن زن از طرفداران اوست، وي را تحت تاثیر قرار د

دكارت بھ این . بھ رفتن بھ سوئد ترغیب كند، و سپس ناوي جنگي ارسال داشت تا او را بھ آن كشور ببرد
  . كار تن در داد و در سپتامبر از آمستردام عازم استكھلم شد

خواھد سھ بار در ھفتھ و ھمیشھ در ساعت ولي او چون دید كھ ملكھ می; دكارت را با اعزاز تمام پذیرفتند
علت آن بود كھ دكارت مدتھا عادت داشت كھ دیر از خواب . پنج صبح تعلیم بگیرد، بھ وحشت افتاد

تا دو ماه با برنامھ ملكھ موافقت كرد و در آن صبحھاي زمستان از میان برف گذشت و بھ . برخیزد
و بھ ذات الریھ مبتال شد، و در یازدھم آن ماه، پس از  سرما خورد ١۶۵٠در اول فوریھ . كتابخانھ او رفت

  . شركت در آخرین مراسم كلیساي كاتولیك، دیده از جھان فرو بست

اما شھرت او چندین سال پیش .)) كسي خوب زیستھ است كھ خوب پنھان شده است: ((شعار دكارت این بود
نمیپذیرفتند و روحانیان در زھد و پرھیزگاري ھا فلسفھ او را  اگر چھ دانشگاه. از مرگش عالمگیر شده بود

او آثار بدعت میدیدند، دانشمندان از ریاضیات و فیزیك او تمجید میكردند، و اشخاص با سلیقھ در پاریس 
)) زنان دانشمندي((مولیر . كتابھاي او را، كھ با زبان فرانسھ روشن و شیوایي نوشتھ شده بودند، میخواندند

مسخره )) نمیتوانستند خلئي را تحمل كنند((ره گردشارھاي دكارت سخن میگفتند ولي را كھ در سالنھا دربا
یسوعیان تا این ھنگام درباره شاگرد باھوش خود اغماض میكردند و حتي جلو یكي از اعضاي خود . میكرد

ال ، چشم از حمایت او پوشیدند و در س١۶۴٠اما پس از سال . را كھ بھ او حملھ كرده بود گرفتھ بودند
بوسوئھ و فنلون دلیلھاي او را . ، بھ اتفاق دیگران، آثارش را جزو كتابھاي ممنوع اعالم كردند١۶۶٣

. درباره معتقدات اساسي مسیحیان با خشنودي پذیرفتند، ولي گفتند كھ نباید ایمان را بر خرد متكي كرد
  . پاسكال اتكا بھ خرد را بھ مثابھ نیي میدانست كھ بر اثر باد میلرزد
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فونتنل قضیھ را بدین . ر واقع ھمین اعتماد دكارت بھ خرد بود كھ اساس فكري اروپا را در ھم ریختد
كھ روش تازھاي در استدالل بھ دست ما داد، روشي كھ از فلسفھ ... دكارت است : ((صورت خالصھ كرد

غلط یا بسیار او شگفت انگیزتر است، و قسمت عمده آن، بنا بر قوانیني كھ خود بھ ما آموختھ است، 
شك و تردید دكارت براي فرانسھ و براي قاره اروپا بھ طور كلي ھمان كاري را .)) مشكوك بھ نظر میآید

انجام داد كھ بیكن براي انگلستان انجام داد، بدین معني كھ فلسفھ را از چنگال زمان بیرون آورد و آن را 
زودي بھ عقاید اطمینان بخش و عادي دیرین دلیرانھ بر روي دریاي آزاد رھا كرد، ولو آنكھ خود او ب

لویي چھاردھم، یعني درخشانترین دوره )) قرن بزرگ((در طي . خرد بھ موفقیتي آني نایل نیامد. بازگشت
  . تاریخي فرانسھ، سنت و كتاب مقدس ھنوز اعتبار داشتند

در ھلند، ھمان دوره  این دوره عصر پورروایال، پاسكال، و بوسوئھ بود، نھ عصر و وارثان دكارت، اما
  . عصر اسپینوزا و بل، و در انگلستان روزگار ھابز و الك بود

  . اندك اندك بذر جوانھ میزد

و فلسفھ . سبك او بھ منزلھ بدعتي نیروبخش بود. آثار دكارت تا حدي در ادبیات و ھنر فرانسھ تاثیر كردند
بندرت فیلسوفي . ھمگان قرار گرفتھ بوداو بھ زبان عامیانھ نوشتھ شده و بھ طور خطرناكي در دسترس 

گویي ; دیده شده بود كھ با چنان صمیمیت مجذوب كنندھاي ماجراھاي خرد را بھ وضوح شرح دھد
گفتار در روش، كھ اثري . فرواسار بود كھ واقعھ تھور آمیزي را در روزگار شوالیھگري توصیف میكرد

بود، بلكھ، ھم از لحاظ زبان و ھم از لحاظ عقیده،  مختصر و قابل فھم است، نھ تنھا شاھكار نثر فرانسھ
این نمونھ باعث نظم، قابل فھم شدن، و اعتدال ادبیات، . نمونھاي براي عصر كالسیك فرانسھ بھ دست داد

اھمیتي كھ دكارت بھ عقاید صریح و روشن میداد موافق فكر فرانسویان . ھنر، آداب، و زبان آن كشور شد
  . لو، ستایش از خرد بھ صورت نخستین اصل سبك كالسیك درآمدھاي بوا در نوشتھ. بود

  :وي میگوید

ھاي شما درخشندگي و بھاي خود را تنھا از آن اقتباس  بگذارید كھ نوشتھ; پس خرد را دوست داشتھ باشید
  . كنند

. دتا دو قرن، درام فرانسھ بھ صورت ادبیات خردمندانھاي درآمد كھ با طوفان احساسات شدید درگیر بو
ھاي  حالت او، و اھمیتي كھ بھ دستگاه: شاید بتوان گفت كھ شعر فرانسھ در نتیجھ سخنان دكارت آسیب دید
پس از او، ھرج و مرج پر جوش و . ماشیني میداد، جایي براي تصورات یا احساسات باقي نمیگذاشتند

ي مذھبي جاي خود را بھ خروش آثار رابلھ، پرت گوییھاي نامتناسب مونتني، حتي بینظمیھاي شدید جنگھا
دالیل معقول كورني، وحدتھاي سھگانھ جدي راسین، پرھیزگاري منطقي بوسوئھ، و نظم و قانون و شكل و 

دكارت، بھ اتفاق دیگران، ندانستھ سبك جدیدي در زندگي و فلسفھ . آداب سلطنت دربار لویي چھاردھم داد
  . فرانسھ بھ وجود آورده بود

مالبرانش تحت تاثیر . زیادتر از نفوذ ھر متفكر جدید دیگري بیش از كانت بوده استنفوذ او در فلسفھ شاید 
اسپینوزا در مدرسھ منطق دكارت درس خواند و، ضمن تفسیر و تعبیر آن، بھ نقایص . افكار او قرار گرفت

و در  وي در كتاب در بھبود فھم شرحي درباره خود بھ تقلید از رسالھ گفتار در روش نوشت،. آن پي برد
داده )) بردگي بشري((شرحي كھ درباره . اصول ھندسھ را در فلسفھ بھ كار برد) اتیك(كتاب علم اخالق 

سنت مطلوب در فلسفھ جدید، كھ از زمان بار كلي تا . متكي بر رسالھ در انفعاالت نفساني است. است
و آن را بھ منزلھ تنھا  عصر فیشتھ ادامھ یافت، از اھمیتي سرچشمھ گرفت كھ دكارت بھ اندیشھ میداد

حقیقتي میدانست كھ بھ طور مستقیم شناختھ میشود، چنانكھ سنت تجربي از ھابز ناشي شد و تا دوره سپنسر 
اما دكارت پادزھري براي اصالت تصور یافت، و آن عبارت از مفھوم جھان عیني بود . بھ طول انجامید

لیات موجودات آلي و غیر آلي با كمك كوشش او براي درك عم. كھ كامال مكانیكي معرفي میشد
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و تجزیھ و تحلیل ; اصطالحات مكانیكي، تحركي بیپروا ولي مفید بھ زیست شناسي و فیزیولوژي داد
پس از . مكانیكي او از احساسات، تصورات، حافظھ، و اراده بھ صورت منبع عمده روانشناسي درآمدند

ھ واسطھ سخنان دكارت تقویت شدند، در قرن ھیجدھم، آنكھ در قرن ھفدھم در فرانسھ اصول عقاید مذھبي ب
نھضت روشنگري، در نتیجھ شك و تردید اصولي او، اعتمادش بھ خرد، و تفسیرھایش درباره ھمھ مراحل 

ھمھ غرور تقویت كننده . ھایي نیرومند یافت حیات حیواني با ھمان اصطالحات فیزیكي و شیمیایي، ریشھ
ب تاثیر سودمندي كھ در فكر فرانسویان داشت، بھ نظر موجھ آمد بحث این فرانسوي تبعید شده، بھ سب

  . بزرگ میان خرد و ایمان صورتي خودآگاه بھ خود گرفت، اما تاریخ جدید آن بتازگي شروع شده بود

، بھ دوره بین الیزابت و ریشلیو، و نیز بھ سالھاي بین شكسپیر ١۶۴٨و  ١۵۵٨ھنگامي كھ بھ سالھاي بین 
ھاي مذھبي رقیبي كھ كتاب مقدس را كالم خدا  گریم، میبینیم كھ در قلمرو مسیحیت میان فرقھو دكارت مین

تنھا اشخاص متفرقي بودند كھ میگفتند خود . را میدانستند، ھنوز مسائل مجذوب كنندھاي وجود داشتند
پس از . طرد كندمسیحیت را باید بھ دادگاه كشاند و فلسفھ ممكن است بزودي ھر گونھ اعتقادي بھ مذھب را 

این نخستین مراحل مبارزه، آیین كاتولیك در اسپانیا و پرتغال تفوق خود را حفظ كرد، و دستگاه تفتیش 
در ایتالیا آیین دیرین بھ صورت انسانیتري درآمد، زندگي . افكار ھمچنان مشغول تولید رعب و وحشت شد

مسیحیت بھ شكلي : یان تن بھ صلح دردادندفرانسو. را با ھنر آراست، و مردگان را با امید تدھین كرد
نیرومند و مفید در میان مردم، خواه كاتولیك خواه ھوگنو باقي ماند، در صورتي كھ طبقات مرفھ با شك و 

ایاالت ھلند از لحاظ . تردید بھ عیش و نوش پرداختند و زھد و تقوا را تا اواخر عمر بھ تعویق انداختند
نواحي جنوبي ھمچنان پیرو آیین كاتولیك ماندند، در صورتي كھ در : دندجغرافیایي با یكدیگر سازش كر

اما باویر ; در آلمان، آیین پروتستان بھ دست كاردینالي فرانسوي نجات یافت. شمال آیین كالوني پیروز شد
پ و اتریش در تابعیت سابق خود باقي ماندند، و حال آنكھ مجارستان و بوھم دوباره مجبور بھ اطاعت از پا

در كشورھاي اسكاندیناوي، آیین پروتستان بھ صورت قانون درآمد، اما ملكھ سوئد تشریفات رم را . شدند
در انگلستان، الیزابت پیشنھاد كرد كھ تشریفات كاتولیكي و آزادي ملي بھ طرز خوشایندي بھ . بیشتر پسندید

اري تقسیم شده بودند، قوه حیاتي خود ھاي بیشم یكدیگر ملحق شوند، اما پروتستانھاي انگلستان، كھ بھ فرقھ
  . را نشان دادند و زندگي خود را بھ خطر انداختند

در میان تصادمات لشكرھا و آیینھا، دانشمندان كشورھاي مختلف میكوشیدند كھ از خرافات و وحشت 
تم مساعي آنھا مصروف تكمیل میكروسكوپ، تلسكوپ، دماسنج، و ھواسنج، ابداع لگاریتم و سیس. بكاھند

حتي در آن زمان در فكر بودند كھ ھر گونھ واقعیتي را ; اعشاري، اصالح تقویم، و تكمیل ھندسھ تحلیل شد
تیكو براھھ، با مشاھدات مكرر و صبورانھ خود، كپلر را قادر ساخت كھ . بھ شكل معادلھ جبري درآورند

بھ خود باعث شدند كھ نیوتن بھ قوانین مربوط بھ حركت سیارات را اعالم دارد، و اكتشافات او نیز بھ نو
گالیلھ بھ وسیلھ دوربینھاي نجومي و بزرگتر خود جھانھاي جدیدتر و . وجود یك قانون جھاني پي ببرد

عظیمتري را آشكار ساخت و، در تاالرھاي دستگاه تفتیش افكار، كشمكش میان علم و دین را بھ صورت 
داد تا از خدا و جھان مفھوم تازھاي با عباراتي در  در فلسفھ، جوردانو برونو تن بھ مرگ. مھیجي درآورد

فرانسیس بیكن ھوش را بھ كمك علم طلبید و وظیفھ آن را براي قرنھاي آینده . خور كوپرنیك بھ دست دھد
اخالق . و دكارت، با شك و تردید خود درباره جھان، راه دیگري بھ سوي عصر خرد نشان داد; معین كرد

خود ادبیات از نتایج این كشمكش برنماند، و افكار فیلسوفان . ایمان قرار گرفتند و آداب تحت تاثیر تحوالت
پس از چندي، ھمھ جنگھا و انقالبھاي ممالك رقیب، در . در اشعار مارلو، شكسپیر، و دان منعكس شدند

  ان مقایسھ با كشمكش روزافزون و گسترش یابنده میان ایمان و خرد، كھ بعدھا تحولي در افكار اروپایی

.بوجود آورد
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