
در . تعقید كالم، فضل فروشي، تصنع و غلو ابھامانگیز را باید كنار گذارد رقت احساسات، آشفتھ حالي،
اجتناب از ھر گونھ ((ادبیات نیز، مانند زندگي، كمال مطلوب در تسلط یافتن بر نفس بھ شیوه صبورانھ و 

  . است)) زیادھروي

وي . اسف میخوردبوالو مولیر را دوست میداشت، لیكن از آلوده شدن او بھ نگارش كمدیھا و فارسھا ت
دلبستھ راسین بود، اما ظاھرا مبالغھ او را در بیان احساسات شدید و طبیعت پرشور و ھیجانزده زنان 

بوالو . ھر جنگجویي باید در شرح دالوریھاي خود غلو كند. تراژدیھایش ھرمیونھ، برنیس، فایدرا نمیپسندید
ملھ معروف پاسكال قلب دالیلي دارد كھ مغز از جنگجویي بود بیش از آن نیرومند و دلزنده كھ بھ حقیقت ج

درك آنھا عاجز است پیببرد، یا بپذیرد كھ ادبیات بدون جنبھ احساساتیش گرچھ میتواند چون مرمر پاك و 
ھوراس بیان احساس را شالوده . صیقل خورده باشد، اما بھ ھمان اندازه ھم سرد و مرده خواھد بود

اگر میخواھي مرا بھ گریھ درآوري یعني آنچھ میگویي درست : ((گفتسرایندگي خود قرار داده بود و می
در نتیجھ، مجموعھ زیبایي . یا آن را خودت درست حس كرده باشي)) باید نخست خودت بگریي((حس كنم 

  . ادب و ھنر قرون وسطي بر بوالو مكتوم ماند

پایبند و پیرو قوانین كالسیك بوالو  طي سھ نسل بعدي، نظم و نثر فرانسھ. دایره نفوذ تعالیم وي بیكران بود
این قوانین در تكوین شیوه ادبي انگلستان در دوره طالیي نیز تاثیر بسزا یافتند، تا جایي كھ . باقي ماندند

الگزاندر پوپ، مقدم شاعران آن زمان، اثر معروف خود بھ عنوان مقالھاي در نقد ادبي را صریح و 
بھ این معني كھ، بر ; نفوذ بوالو ھم زیان آور بود و ھم سودبخش. نگاشتصادقانھ بھ تقلید از فن شعر بوالو 

اثر ضعف تخیل و احساس، شور و لطف شعر فرانسھ پس از راسین، و نیز شعر انگلیسي پس از درایدن، 
و اما از آن جھت تاثیر . فروكشید، بھ نحوي كھ شعر آن دو لیكن گرمي و رنگ پرده نقاشي را از دست داد

در واقع . داشت كھ عقل را در مقامي آرماني یا چون ھدفي اصیل در عالم ادبیات تثبیت كردسود بخش 
پیش از او بیش از اندازه درباره عشق و زندگي چوپاني مھملبافي شده بود، و اینك اروپا نیازمند آن بود كھ 

احساسات غلیانزده خشم تحقیرآمیز بوالو زبانھ كشد و فضاي ادبي را از بیھوده سرایي، تصنع سطحي، و 
شاید تا حدي بھ یمن وجود بوالو بود كھ مولیر توانست از فارس بھ سوي فلسفھ گراید و راسین . پاك كند

  . موفق شد ھنر خود را بھ حد كمال رساند

خانھ و باغي در اوتوي خرید، لیكن از وصف طبیعت ) ١۶٨٧(بوالو با ھدیھاي كھ از پادشاه دریافت داشت 
. بھ وي رسید)) دپرئو((ھایش نیاورد، جز ذكر اینكھ از آن مزارع و دشتھا لقب  نوشتھ مجاورش چیزي در

در آنجا بوالو باقي عمر را در آسایش و سادگي بھ سر برد بي آنكھ ھرگز بھ زیارت دربار شتابد، لیكن 
د، گرچھ دوستان زیادي دار: ((مردم دربارھاش میگفتند. ھمواره دوستان خود را با آغوش گرم میپذیرفت

وي چندان صراحت بیان داشت كھ ھمدردي خود را نسبت بھ مركز پور .)) از ھمھ كس بدگویي میكند
ھاي والیتي پاسكال را یكي از  نیز روزي بھ یكي از كشیشان یسوعي گفت كھ نامھ; روایال علني میساخت

ھاي وي تكوین یافتھ بود بیشتر  بوالو از ھمھ پیروان مكتبي كھ بر پایھ نظریھ. شاھكارھاي نثر فرانسھ میداند
 ١۶٩٩وفات یافت و راسین در  ١۶۶۵مولیر مدتھا پیش در گذشتھ بود، الفونتن در سال : زندگي كرد

دوستان عزیزي كھ از دست دادھایم، آنھا كھ ((ھجانویس پیر و دردمند، با رقت احساس، از . درگذشت
بوالو با نزدیك شدن مرگ، اوتوي . یاد میكرد ))چون رویاي آدمي پس از بیدار شدن از نظر محو شدھاند

. را ترك كرد و بھ صومعھ نوتردام رفت تا در منزلگاه كشیش اقرارنیوش جان بھ جان آفرین تسلیم كند
  . امیدش بر این بود كھ در آن جایگاه شیطان جرئت دست زدن بھ او را نخواھد داشت

VI -اعتراض ھواخواھان رمانتیسم  

  . سیك خرد، اعتدال و امساك را مانند كورني پیر و راسین جوان با خوشرویي نپذیرفتندبانوان مقیاسھاي كال
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بیشتر موجب )) ازدواجي قراردادي((دنیاي ایشان میدان عشق و احساس بود، بھ طوري كھ گردن نھادن بھ 
یك، رمان بھ موازات نمایشنامھ كالس. تحریك ھوسھاي عاشقانھشان میشد تا وسیلھاي براي مھار كردن آنھا

رمانتیك نیز توسعھ و رواج بسیار یافت، مورد توجھ عموم واقع شد و دامنھ نفوذش در سراسر اروپا 
بانوان فرانسوي ھیچ وقت از خواندن آن گونھ رمانھا سیراب نشدند و ھرگز از طوالني . گسترش پیدا كرد

خود را پس از ده جلد قلمفرسایي  ھنگامي كھ گوتیھ دوال كالپرند رمان كلئوپاتر. بودن آنھا شكوه نكردند
مادموازل مادلن دوسكودري با . متوقف كرد، نامزدش پایان داستانش را در دو جلد دیگر بھ تعویق انداخت

، نیمي )١۶۵۴١۶۶٠(و كللي ) ١۶۴٩١۶۵٣(یا كوروش كبیر ; نگارش رمانھاي ده جلدیش بھ نام آرتامن
رگزیده كشور از آن بھ خود میبالید كھ بتواند از روي جامعھ ب. از مردم فرانسھ را اسیر قلم خود ساخت

قراین در پس نام جعلي قھرمانان داستان، كھ بھ تفصیل توصیف شده بودند، شخصیتھاي معروف زمان را 
بزودي بانوان و آقایان عضو سالونھاي ادبي نام قھرمانان زن و مرد آن سرگذشتھاي عشقي را . بازشناسد

ن و ممارست آموختند كھ چگونھ مانند ایشان آه عاشقانھ بكشند یا رازي درون سینھ بر خود نھادند و با تمری
عصر گشت و تا پایان عمر نود و چھارسالھاش در  سافوخود مادموازل دو سكودري . پنھان دارند

وي براي جلب رضاي برادرش ژرژ دوسكودري دست بھ نگارش . ھمان نام خوانده شدسالونھاي ادبي بھ 
گذاشت، آثار خود را بھ نام او منتشر كرد، و زندگي در زیر نظارت وي را بر اختیار كردن شوھر ترجیح 

 تسلط و نفوذ مادلن بر زنان درسخوانده و مردان عطرزده تا زماني دوام آورد كھ مولیر با انتشار. داد
آنگاه مادلن ; ھاي زنان متصنع مضحك و زنان فاضلھ رسوم متداول ادب پروري را عوض كرد نمایشنامھ

آنھا كھ از . دالورانھ از فرستادن آخرین مجلد از مجموعھ نود جلدي تصنیفات خود بھ زیر چاپ چشم پوشید
بیر یا ده ھزار صفحھ زیادي بیكاري رنج میبرند، ھنوز میتوانند در میان پانزده ھزار صفحھ كوروش ك

نوشتھ كللي قسمتھایي ممتاز در توصیف احساسات لطیف یا در تجزیھ و تحلیل خصوصیات خوي آدمي پیدا 
گذشتھ از این، نام سكودري بھ خاطر كوششي كھ در راه پیشرفت آموزش و پرورش زنان فرانسوي ; كنند

  . مبذول داشت، شایستھ یادآوري است

، كھ پس از ازدواج لقب كنتس دوالفایت گرفت، شخصیتي جذابتر شناختھ شده ماري مادلن پیوش دوالورني
است، زیرا نھ فقط داستان عشقي دالنگیز را بھ نگارش درآورد، بلكھ با زندگي واقعي خود داستان عشقي 

ولي چون ; براي اقامت دایمي بھ اوورني رفت) ١۶۵۵(وي پس از ازدواج . دالنگیزتر بھوجود آورد
، خود )١۶۵٩(را مالل آور یافت، جدایي از شوھرش را بھ طرزي دوستانھ مقدمھچیني كرد  زندگي آنجا

سپس ندیمھ مادام . بھ پاریس رفت، و بھ انجمني ھنري كھ در ھتل دو رامبویھ تشكیل جلسھ میداد پیوست
فایت خویش مادام دو ال. ھانریتا شد و بعدا بھ یادبود او قطعھ ادبي لطیفي سرشار از عواطف دوستي سرود

ھیچ گاه : ((و دوست نزدیك مادام دوسوینیھ بود، كھ پس از چھل سال صمیمت دربارھاش چنین نوشتھ است
بر كدورت بر دوستي ما سایھ نیفكند، عادت طوالني بھ معاشرت قدر او را در نظرم كم ! كوچكترین

ھ براي ھر دو طرف مدح و این گفت.)) نساخت، و رایحھ وجودش ھمواره در مشامم تازه و فرحانگیز ماند
ھاي نایاب پیوند میان  ما بعدا یكي از نمونھ. تعریفي استثنایي است، زیرا دوستیھاي سرانجام شومي دارند

  . عشق و دوستي در زندگي مشترك مادام دوالفایت و الروشفوكو از نظر خواننده خواھیم گذراند

مادموازل دو سكودري بھ جنگ اندازد، تصادفا ھنگامي كھ مادام دوالفایت تصمیم گرفت قلمش را با قلم 
یعني رماني عشقي فقط در یك جلد و ; بدعتي بھوجود آورد كھ در آن زمان انقالبي ادبي بھ شمار میآمد

با تساوي دیگر شروط، كتابي مرجح است : وي قایل بھ این اصل بود كھ. مشتمل بر دویست صفحھ نوشت
بھ عبارت سادھتر ; نخستینش در ضمن نگارش حذف شود كھ قسمت عمده اجزاي تشكیل دھنده قالب

. ھر جملھ كھ از قلم بیفتد یك لویي طال و ھر كلمھ كھ حذف شود بیست سو بر ارزش كتاب میافزاید: میگفت
مادام دوالفایت پس از نشر تعدادي آثار ناچیز سرانجام شاھكار خود شاھزاده خانم كلورا تصنیف كرد 

مادموازل دو شارتر چنان زیبایي متواضعانھاي دارد كھ شاھزاده كلو ). ١۶٧٨(و بھ چاپ رساند ) ١۶٧٢(
شارتر، بھ صالحدید مادرش، با شاھزاده ازدواج میكند، لیكن . در ھمان نخستین نگاه اسیر عشقش میشود

كمي نمیگذرد كھ دوك دونمور شاھزاده خانم . در دل احساسي گرمتر از احترام ظاھري نسبت بھ وي ندارد
شاھزاده خانم پاكدامن ابتدا او را از خود میراند، اما پافشاري پرالتھاب . میبیند و عاشق بیقرارش میشودرا 

آنگاه حال خویش را بر شوھر . دوك قلبش را بھ رقت درمیآورد و كمكم دلرحمیش بدل بھ دلدادگي میشود
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ر و محیط وسوسھآمیز آن آشكار میسازد و از او درخواست میكند كھ وي را با خود بردارد و از دربا
شاھزاده كلو نمیتواند بھ راستگویي و وفاداري ھمسرش اعتماد كند و از غصھ این توھم دردناك . بگریزد

شاھزاده خانم چنان از مرگ او دچار اندوه و ندامت میشود . كھ مبادا شوھري فریبخورده باشد ھالك میشود
در این باره بل شكاك . در خدمت بھ بینوایان میگذراندكھ دوك را بھ نفرت از خود میراند و بقیھ عمر را 

مسلك چنین اظھارنظر كرده است كھ اگر وجود زني با آن پاكدامني و وفاداري در كشور فرانسھ امكانپذیر 
كتاب بدون ذكر . باشد، وي حاضر است مسافت دو ھزار كیلومتر را پیاده بپیماید تا او را بھ چشم خود ببیند

پ رسید، اما دنیاي ادب بزودي راي خود را درباره نویسندھاش صادر كرد و آن را یكي از نام مولف بھ چا
: مادموازل دوال سكودري میگفت. ھاي رابطھ الفتي دانست كھ از چندي قبل ذكرش نقل محافل شده بود ثمره

از آب درآمده كھ چنانكھ شنیدھام خیلي عالي ... آقاي الروشفوكو و خانم الفایت باھم رماني نوشتھاند((
البتھ حاال دیگر در سن و سالي نیستند كھ بتوانند باھم كار دیگري : ((و سپس اضافھ كرده است.)) است

كتاب : ((ال سكودري نوشتھ است. اما ھر دو مولف نامبرده نگارش آن اثر را انكار كردند.)) انجام دھند
بھ ھر صورت این مطلب .)) روم مانده استشاھزاده خانم كلو یتیمي بینواست كھ از داشتن پدر و مادر مح

. مورد قبول ھمگان بود كھ تا آن زمان در زبان فرانسھ رماني آنچنان دلنشین بھ نگارش درنیامده بود
فونتنل اعتراف میكرد كھ آن را چھاربار خوانده است، و بوالو، كھ دشمن سرسخت ھرگونھ سرگذشت 

تاریخ شاھزاده خانم كلو را یكي از نخستین و تا . ي كرده استمعرف)) عشقي بود، مادام دوالفایت را فرانسھ
این تنھا رمان فرانسوي باقیمانده از آن . بھ امروز یكي از بھترین رمانھاي روانشناختي جھان میشناسد

  . دوران است كھ ھنوز میتواند مقبول طبع خواننده قرار گیرد، بیآنكھ موجب مالل خاطرش شود

VII - ١۶٩۶ -١۶٢۶ :مادام دو سوینیھ   

اما از آن دوران پادشاھي ده مجلد دیگر نیز بر جاي مانده است و باز آن ھم بھ قلمزني كھ حتي در عصر 
ماري دو رابوتن شانتال والدین خود را در . شتابزده ما میتواند لذتي آرامبخش نصیب خواننده خود سازد

ز زبدھترین مغزھاي فرانسھ در تربیت برخي ا. كودكي از دست داد و ثروت بیكرانشان را بھدست آورد
در . ھاي فرانسوي خمیره وجودش را با فنون ظریف زندگي آمیختند وي ھمكاري كردند و بھترین خانواده

ولي این ولگرد و ھوسران، كھ بیشتر چشم بھ ; ھجدھسالگي با ھانري، ماركي دو سوینیھ، ازدواج كرد
ھاي خود كرد و بھ خاطر یكي از آنھا  ي او را خرج معشوقھمالش بستھ بود تا دل بھ مھرش، نیمي از دارای

ماري كوشید تا خاطره او را بھ فراموشي سپارد، ). ١۶۵١(شمشیر كشید و جان خود را بر سر آن گذاشت 
شاید، چنانكھ بوسي رابوتن پسر عموي . لیكن دیگر ازدواج نكرد و بھ پرورش دختر و پسر خود پرداخت

یا شاید ھم بھ این واقعیت برخورده بود كھ غریزه ; بود)) سرد مزاج((، وي بدخواھش اشاره كرده است
ھاي وي تقریبا ھمھ سرشار از نیكبختي حاصل  نامھ. جنسي با میدان دادن بھ عواطف مادري جا خالي میكند

  . ھاي مھرآمیزي مادریند از عوالم و خاطره

بیوه جوان با . ن بود، اجتماع را عزیز میداشتمادام دوسوینیھ بھ ھمان اندازه كھ نسبت بھ ازدواج بدگما
لیور نقدینھ خواستگاران عالیمقامي چون تورن، روآن، بوسي، و دیگران را بھ گرد خود یافت،  ۵٣٠,٠٠٠

لیكن از شیوه عقل و ادب بھ دور دانست كھ ایشان را، جز یكي، از خویشتن براند، و با این حال ھرگز یك 
بر زبان كسي نگذشت و ھیچ گونھ اتھام بھ داشتن رابطھاي نامشروع نام او جملھ رسواییآمیز درباره وي 

اما آنھا كھ با صمیمیتي بیشتر و با قلبي خالي از شایبھ او را دوست میداشتند عبارت . را لكھدار نساخت
اي دو نفر اول بھ علت شركت در ماجر. كاردینال دو رتس، الروشفوكو، مادام دو الفایت، و فوكھ: بودند از

و مادام دوسوینیھ، كھ ; فروند و نفر آخري بھ سبب ثروت بیكران توجیھ ناپذیرش از دربار رانده شده بودند
نسبت بھ ھر چھار نفر وفاداري صادقانھ ابراز میداشت، طبعا از راه یافتن بھ آن مرز مقدس محروم میماند 

یھ مورد عنایت شاھانھ قرار گرفت گرچھ بھ شھادت تاریخ در شب نمایش استر در سن سیر، مادام دوسوین
اما بیرون از دربار ھر محفل و انجمني لذت مصاحبت او را مغتنم . و كلمات مالطفتآمیز از او شنید

میشمرد، زیرا وي ھمھ كماالت و لطایف زني تربیت شده را دارا بود و ھمان ذوق و ظرافت طبع 
  . نویسندگیش را در سخنگوییش نیز بھ كار میبرد
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چنانكھ غالبا بھ ما توصیھ میشود و شاید با كمال بیپروایي كھ ھمانطور ; وضع معكوس شده استامروزه 
  . بنویسیم كھ حرف میزنیم

و تقریبا ھمھ آنھا خطاب بھ ; بیش از ھزار و پانصد مكتوب از مادام دو سوینیھ بھ یادگار مانده است
و كمي بعد با او، كھ بھ ) ١۶۶٩(دخترش فرانسواز مارگریت بودھاند كھ با كنت دوگرینیان ازدواج كرد 

مادر تقریبا با  ١۶٩٠تا  ١۶٧١از سال . سمت نیابت فرمانداري پرووانس منصوب شده بود، بھ آنجا رفت
ھر پست روزانھ و گاھي دو بار در روز نامھاي بھ دخترش، كھ اینك تمام طول خاك فرانسھ را از او دور 

  . افتاده بود، مینوشت

در برابر این نعمت ھر . مكاتبھاي كھ با تو دارم مایھ تسلي خاطرم و تنھا خوشي زندگي روزانھام است((
عشقي كھ ھیچ مردي را شایستھ خود نیافتھ بود اینك بھ صورت .)) یدمھم دیگري در نظرم ناچیز مینما

دلبستگي جنونآمیز نسبت بھ فرزندي درآمده بود كھ خود را سزاوار آن نمیدید، فرانسواز خویي خاموش و 
وي شوھر و كودكاني داشت كھ . خوددار داشت و نمیدانست كھ چگونھ عواطف فرزندي را بیان كند

با این حال، در مدت بیست و ; اھداري كند و گاھي نیز دچار تلخي و اندوه زندگي میشدمیبایست از آنھا نگ
بھ طوري كھ مادر مھربان ; پنج سال، جز بھ ھنگام بیماري، مرتبا ھفتھاي دو بار بھ مادرش نامھ مینوشت

  . نگران آن بود كھ مبادا زیاده از حد وقت و توجھ دخترش را بھ خود موقوف دارد

ھا بھ میان آمده واقعھ تولد نخستین كودك مادام دو گرینیان  انگیزي كھ در تعدادي از این نامھ موضوع تاثر
  . است

كمي بعد نامھاي پوزشآمیز بھ . وي براي وضع حمل بھ پاریس آمد تا از پرستاري مادرش برخوردار شود
یار پرورش یابد، با شوھرش نوشت و خبر داد كھ متاسفانھ دختري زاییده است كھ میبایست با زحمت بس

خرج زیاد جھیزیھ برایش فراھم آید و سرانجام ھم نامش از خانواده حذف شود و چون خواست بھ پرووانس 
اندكي بعد مادام . باز گردد، ماري بالنش كوچولو را موقتا نزد مادربزرگ دل از كف دادھاش گذارد

باز .)) شید، زحمت بكشید و پسر درست كنیداگر میخواھید پسري داشتھ با: ((دوسوینیھ بھ پدر نوزاد نوشت
ھاي دیگر با قلمي شیفتھ و شیدا جزئیات احوال آن اعجوبھ را، كھ والدینش با اكراه از آن خود  در نامھ

  : میدانستند و كمترین عالقھاي بھ وي نشان نمیدادند، برایشان چنین شرح داد

رنگ ... سفید است و پیوستھ لبخند میزند مثل برف... دختر كوچولوي شما خیلي دوستداشتني شده است
كوچولو صد تا بازي درمیآورد، ور میزند، ناز میكند، . پوست و گردن و تمام بدنش واقعا تماشایي است

ھایش را باال میاندازد،  مشت میكوبد، عالمت صلیب میكشد، پوزش میطلبد، دستھایش را میبوسد، شانھ
  . من با او ساعتھاي دراز در خوشي میگذرانم. ... میكند تعظیم میكند، میرقصد و موي چانھتان را

و ھنگامي كھ والدینش ; رفتن فرشتھ گوشتالو بھ پرووانس براي مادربزرگ بھ قیمت اشكھاي گرم تمام شد
در پانزدھسالگي سوگند ترك دنیا . دختر را در پنجسالگي بھ صومعھاي سپردند، اشكھایش دیگر باز نگشت

  . را از او خبر نشدیاد كرد و دیگر كسي 

فرانسواز گاه گاه مادرش را از فرارسیدن روز . نایب فرماندار ولخرج بود و پا از گلیم بیرون میكرد
و مادر ضمن دلسوزیھاي سرزنشآمیز مبالغ قابل مالحظھاي برایشان ; ورشكستگي خبردار میساخت

گونھ ممكن است در میان این ھمھ شما را بھ خاطر عشق بھ خدا و بشریت برایم شرح دھید چ. ((میفرستاد
بیچارگان و تنگدستاني كھ امروزه اطرافمان را فراگرفتھاند كساني حاضر شوند كھ این مقدار طال و نقره و 

مادام دوسوینیھ براي تامین ھزینھ زندگي خویش، پس )) این ھمھ جواھر و اثاثھ نفیس بھ دور خود جمع كنند
د، مجبور شد بھ سر ملكش در ایاالت برتاني برود و عواید آن را با از وجوھي كھ براي دخترش فرستاده بو

  . نظارت شخصي جمعآوري كند
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ھا و محیط روستایي خاص ایالت برتاني، با خوشیھا و سرگرمیھاي تازھاي روبرو شد و  در مزارع و بیشھ
اییش جانشین بھ طوري كھ گزارش زندگي روست; قلم زنده و حساس خود را در وصف آنھا بھ كار انداخت

  . وقایعنگاري نیمھ ھفتگیش از اوضاع جامعھ اشرافي پاریس براي دخترش گشت

مادام دوسوینیھ او را خیلي دوست میداشت، زیرا پسري . پسرش براي او مشكل دیگري بھوجود میآورد
وقتي . ... منبعي از حاضر جوابي و بذلھ گویي در ذھن داشت((خوشخو و مھربان بود و بھ گفتھ مادرش 

مونھاي بود، جز اینكھ شارل پسر ن.)) قسمتھایي از كتاب رابلھ را برایمان میخواند، آدم را از خنده میكشت
درست رد پاي پدرش را دنبال میكرد و دست از عیش ھوسراني ھمیشگي برنمیداشت اما بھتر است 

بگذاریم خود مادام دوسوینیھ، ضمن نوشتن مكتوبي بھ دخترش، مسئولیت شرح احوال او را نیز بر عھده 
  . گیرد

  :ن نمیسازدھیچ چیز بھتر از این نوشتھ وضع آن زمان را در نظرمان روش

دیروز میخواست مرا از حادثھاي ھولناك كھ برایش اتفاق افتاده بود . ... یكي دو كلمھ از برادرت بشنو
اما وقتي كھ بھ اصل مطلب رسیده بود، دچار وضع غریبي ; لحظھ لذتبخشي نصیبش شده بود. باخبر كند

دالور جوان، كھ بكلي ناتوان . ددخترك بینوا ھم ھرگز در زندگیش ساعتي بھ آن خوشي نگذرانده بو! شد
مانده و خود را باختھ بود، در حالي كھ كھ حس میكرد جادویي بھ كار افتاده است، از دختر جدا شده بود و 

ما از تھ . از ھمھ شیرینتر اینكھ برادرت لحظھاي آرام نداشت تا مرا از بالیي كھ بھ سرش آمده بود آگاه كند
گفتم بسیار خوشحالم از اینكھ ضمن ارتكاب گناه بھ سزاي خود رسیده  دل بھ حالش خندیدیم و من بھ او

  .صحنھاي بود درخور قلم مولیر. ... است

مادر او را بتلخي مالمت كرد، اما پرستاریش را بھ گرمي . سرانجام پسر دچار بیماري سیفیلیس شد
  . پذیرفت

لیكن خودش چنان كم از آن برخوردار مادام دو سوینیھ كوشید تا اندكي حس دینداري بھ وي تزریق كند، 
ھاي بوردالو متاثر  مادام دوسوینیھ از شنیدن موعظھ. بود كھ نمیتوانست سھم قابلي بھ فرزندش انتقال دھد

میشد و گھگاه جرقھ ایمان در دلش بھ درخشش درمیآمد، ولي مراسم كلیسایي و دستھ گردانیھاي دیني را بھ 
و نسبت بھ جامعھ پورروایال ھمدردي نشان میداد، ولي از تالش دایمي  استھزا و پاسكال را مطالعھ میكرد

ایشان در راه رھایي از عقوبت جاوداني نفرت داشت و ھرگز نمیتوانست خود را حاضر بھ قبول قھر خدا 
این گونھ مطالب باب . بھطور كلي مادام دوسوینیھ شانھ از زیر تفكر عمیق خالي میكرد. و آتش جھنم سازد

با این حال، خواندنیھاي وي از میان . ان نبودند و لطف زندگي قرین آسایش را از بین میبردندذوق زن
ویرژیل، تاسیت و قدیس آوگوستینوس بھ زبان التیني، و مونتني، كورني، و : بھترین آثار انتخاب میشدند

  . راسین بھ فرانسھ

را درباره دوستي كھ ھنگام مطالعھ  گزارش او. شوخطبعي وي از مولیر ھم دلچسبتر و نشاطانگیزتر بود
  :غرق در پریشانحواسي میشد از زبان خودش بشنوید

روز گذشتھ برانكا درون گودالي افتاد و آنجا چنان خویشتن را راحت و در امان یافت كھ از اشخاصي كھ 
و اگر ; ھاي عینكش شكستھ بودند شیشھ. بھ كمكش آمده بودند میپرسید چگونھ میتواند بھ ایشان كمك كند

اما ھمھ این اتفاقات ; اقبالش از عقلش تابناكتر نبود، مسلما سرش ھم بھ ھمان سرنوشت دچار میگشت
نوشتم تا بھ او خبر دھم ... امروز صبح چند كلمھ . كمترین صدمھاي بھ عالم اندیشھاش وارد نیاورده بودند

زیرا فكر میكردم تنھا كسي كھ در پاریس كھ بھ گودالي افتاده است و كم مانده بود كھ گردن خود را بشكند، 
  .از آن حادثھ بیخبر مانده است خود اوست
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ھا یكي از بھترین چھرھسازیھا در عالم ادب بھ شمار میآید، زیرا ماركیز نامبرده در آنھا  مجموعھ این نامھ
محافل پایتخت  مادري مھربان كھ در. با كمال بیپروایي از معایب و مزایاي اخالقي خود پرده برداشتھ است

كھ آخرین واقعھ رسواییآمیز طبقھ اشرافي را براي ; ھمان اندازه بھ فراغ بال میزیست كھ در مزارع برتاني
شروع نغمھسرایي بلبل و فاختھ و چكاوك در بھار ((دخترش با ھمان قلم شیوایي شرح میداد كھ مژده 

ھایش را جوالنگاه خود  ر صفحھ نوشتھكھ بندرت درباره صدھا افرادي كھ عرصھ دو ھزا; را)) ھا بیشھ
كھ ; كھ ھمواره آماده دستگیري از درماندگان بوده است; قرار دادند كلمھ ناروایي بھ میان آورده است

كھ گرچھ گھگاه شادي شقاوتآمیزي از خود ; سخنان خود را بھ زیور نزاكت و شیرین بیاني آراستھ است
ر رفتن عدھاي از شورشیان تیرھبخت برتاني شوخیھاي بروز داده مثال آنجا كھ در مورد باالي دا

طعنھآمیز بر قلم رانده است عموما نسبت بھ رنج و محرومیت مستمندان حساسیت و غمخواري ابراز داشتھ 
و گرچھ بر زشتكاریھاي زمان و ریاكاریھاي اشرافیان ھمشان خود بھ دیده اغماض نگریستھ، رفتار ; است

نشي بھ دور داشتھ است روحیھاي كھ بھ نیروي اراده و زندھدلي در فیضان خویش را از ھر ایراد و سرز
بود، صاحب قلمي كھ در عین فروتني حاضر نمیشد اثري از خود منتشر كند و حال اینكھ قادر بود بھترین 

  . نثر فرانسھ را در آن دوران رواج نثر عالي بھوجود آورد

ھایش بھ چاپ برسند گاھي جمالتش را چنان  روزي نامھآیا این اندیشھ بر خاطرش میگذشت كھ ممكن است 
ھاي  اما بھطور كلي نامھ. بھ اوج آسمان فصاحت پرواز میداد كھ گویي بوي مركب چاپ را در مشام دارد

وي پر راز گشاییھاي شخصي است، كھ بسیار بعید مینماید وي آنھا را براي مطالعھ عموم بھ رشتھ نگارش 
ھا را بھ دوستانش نشان میدھد، اما در آن روزگار، كھ  میدانست كھ دخترش نامھالبتھ او . درآورده باشد

ھاي شخصي براي خویشان و نزدیكان  ھاي دور بود، خواندن نامھ مكاتبھ تنھا وسیلھ ارتباط افراد از فاصلھ
  . رسمي متداول بود

در صومعھ مدفون  پولین، نوه دختریش، كھ بر اثر مخالفت وي بھ سرنوشت ماري بالنش دچار نشد و
و سرانجام آنھا سي سال پس از مرگ ماركیز دو ; ھاي او را بھ ارث برد و محفوظ نگاه داشت نگشت، نامھ

ھاي  ھاي مادام دوسوینیھ یكي از گنجینھ امروزه نامھ. ، بھ چاپ رسیدند١٧٢۶سوینیھ، یعني در سال 
گفت از آن دستھ گلھاي گرانبھاییند كھ رایحھشان  یا باید; باقیمانده از ادبیات كالسیك فرانسھ بھ شمار میآیند

  . با گذشت قرون فزوني مییابد

با فرارسیدن دوران پیري، ایمانش بھ دین قوت گرفت و بھ ترس خود از مرگ و روز داوري اعتراف 
مادام دوسوینیھ در میان ھواي مھآلود برتاني و زیر بارانھاي پاریس دچار بیماري رماتیسم شد، . كرد

  :دلیش را از دست داد و پیبرد كھ او نیز موجودي مردني استزندھ

این ; من بدون رضایت شخصي پا در سفر زندگي گذاردم، و حاال ھم مجبورم پاي از آن بیرون كشم
... و در چھ موقع ... تازه نمیدانم چگونھ از این دنیا خواھم رفت . واقعیت مرا در زیر فشار خود خرد میكند

ھا غرق میكنم و مرگ را چنان خوفناك مییابم كھ نفرتم نسبت بھ زندگي بیشتر  این اندیشھمن خویشتن را در 
نھ از آن جھت كھ راه زندگي پوشیده از خارھاي تن فرساست، بلكھ از این رو كھ زندگي مرا بھ ; میشود

اما اگر عقیده  !ابدا. البد فكر میكني كھ من آرزو میكنم زندگي جاودان داشتھ باشم. مرگ نزدیك ساختھ است
بدین ترتیب از تحمل . مرا از ابتدا میپرسیدند، شخصا ترجیح میدادم كھ در میان بازوان پرستارم بمیرم

  .ھاي روحي رھایي مییافتم و با آسودگي و اطمینان از نعمت بھشت جاوداني برخوردار میشدم شكنجھ

، منفور میداشت، بلكھ وي از خود حقیقت این نبود كھ وي زندگي را از آن جھت كھ بھ مرگ منجر میشد
مرگ نفرت داشت، زیرا توانستھ بود مدت ھفتاد سال از مواھب و خوشیھاي زندگي بھ نحو كامل بھرھمند 

  . بشود

مادام دوسوینیھ، كھ آرزو میكرد در خانھ دختر محبوبش زندگي را بدرود گوید، رو بھ سفر جنوب گذارد و 
وقتي كھ مرگ بھ سراغش . د و رنج پیمود تا بھ قصر گرینیان رسیدفاصلھ ھفتصد كیلومتر را با صدھا در
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آمد، با چنان شھامتي آماده پذیرفتن آن بود كھ موجب شگفتي خودش شد، زیرا آیینھاي مقدس امید بھ زندگي 
  . چیزي كھ سالھا آرزویش را كرده بود اینك بھ وي ارزاني شد. جاوداني روح او را تسلي داده بودند

VIII ١۶١٣١۶٨٠: فوكوالروش   

یعني آن علیل ماتمزدھاي كھ از زن و عشق بشدت بدگویي ; افشاكننده ضعفھاي بشري شناختھ شده است
  . میكرد، در حالي كھ سھ نفر زن تا لحظھ مرگشان در عشق وي پایدار ماندند

جامھدار  ششمین فرانسوا دوال روشفوكو از نسل خانواده كھنسالي از شاھزادگان و كنتھا و فرزند ارشد
پیش از آنكھ وي لقب دوكي پدرش را بھ ارث ببرد . ماري دو مدیسي ملكھ و نایب السلطنھ فرانسھ بود

در جواني زبان التیني، ریاضیات، موسیقي، رقص، شمشیر . ، پرنس دو مارسیاك خوانده میشد)١۶۵٠(
در چھاردھسالگي، با . شدھاي اشرافي، و شناخت آداب زندگي بھ وي آموختھ  بازي، علم نشانھاي خانواده

تداركاتي كھ پدرش دیده بود، آندره دو ویوون تنھا دختر و وارث مرحوم قوشباشي فرانسھ بھ عقد ازدواج 
وي در پانزدھسالگي بھ فرماندھي ھنگ سواري منصوب شد و در شانزدھسالگي درجھ . او درآمد

  . سرھنگي را براي خود خرید

و این چیزي بود كھ آداب زندگي و شیوه ; رامبویھ شركت جست الروشفوكو در سالون ادبي مادام دو
بھ پیروي از ایدئالیسم جواني و تمایل طبیعي سن شباب بھ سوي زنان سالمند، . نویسندگي او را صیقل داد
اتریش /ھنگامي كھ آن د. اتریش، مادام دو شوروز و مادموازل دو اوتفور شد/فرانسوا دلباختھ ملكھ آن د

ھ چیني بر ضد ریشلیو كرد، فرانسوا كمر بھ خدمتش بست، دستگیر شد، و مدت یك ھفتھ بھ شروع بھ توطئ
  ). ١۶٣۶(زندان باستیل افتاد 

در آنجا چندي دل بھ زندگي با ھمسرش . پس از رھایي از زندان، بھ امالك خانوادگیش در ورتوي تبعید شد
و بھ این مطلب پیبرد كھ ; ساخت سپرد و دو پسر جوانش فرانسوا و شارل را ھمدم و ھمبازي خود

  . خوشیھاي زندگي روستایي را فقط در شھر میتوان ھضم كرد

در آن روزھا، میان طبقھ نجبا بھ ھیچ عنوان رسم نبود كھ ازدواجي شرعي را فسخ كنند، اما بسیار آسان 
گي زناشویي، قدم در شاھزاده پس از مدت ده سال دست بھ گریبان بودن با زند. بود كھ آن را نادیده انگارند

ھنگامي كھ در پاریس دیدگان خود را بر چھره مادام دولونگویل دوخت . سفر حوادث جنگي و عشقي گذارد
، بھ پیروي از دلباختگي آرماني نبود، بلكھ بر پایھ این عزم راسخ بود كھ دژي مشھور و مستحكم )١۶۴۶(

. كنده بزرگ امتیازي شایان توجھ بھشمار میآمدزیرا دل ربودن از ھمسر یك نفر دوك و خواھر ; را بگشاید
از آن سو مادام دولونگویل نیز ممكن بود بھ علل سیاسي وي را پسند كند، زیرا الروشفوكو میتوانست در 

بخصوص كھ مادام دولونگویل قصد داشت با فعالیتھاي . میان اشرافیان یاغي ھمدست خوبي برایش باشد
ھنگامي كھ مادام دولونگویل حاملگي خود را بر او . رافیان دامن زندپنھاني خود بھ شورشطلبي گروه اش

مادام دولونگویل  ١۶۵٢در سال . اعالم داشت، الروشفوكو باتمام قوا كمر بھ خدمت فروند بست
الروشفوكو بسیار كوشید تا خود را قانع . الروشفوكو را از خود راند و دوك دونمور را بھ جاي وي نشاند

وقتي كسي را تا : ((ان چیزي بود كھ وي باطنا آرزو میكرد، چنانكھ بعدا چنین نوشتسازد كھ این ھم
بیوفایي بارزي كھ بتواند عذر گسیختگي پیوند ... ، چھ مبارك قدم است...سرحد دلزدگي دوست داشتھایم

  در .)) عشقمان را بخواھد

   

pymansetareh@yahoo.com



  

از خاطرات مادام دو ھمان سال، ھنگام جنگ بھ طرفداري از فروند در حومھ سنت آنتوان، . الروشفوكو
بار دیگر بھ . مورد اصابت گلولھاي واقع شد كھ بھ ھر دو چشمش آسیب رساند و او را نیمھ نابینا ساخت

  . ورتوي پناه برد و در ملك موروثیش گوشھ گرفت

رنج بیماري نقرس بر جسمش و تلخي تیره بختیھاي زندگي، كھ بیشتر  .الروشفوكو اكنون چھل سال داشت
ایدئالیسم وي بھ پیروي از ردپاي مادام دولونگویل و در . ثمره اعمال خودش بود، بر روحش ھجوم آور شد

الروشفوكو براي پر . دنبالھ دسیسھ بازیھاي مزورانھ و پایان خیانتكارانھ شورش فروند، بھ نیستي گرایید
كھ او را ) ١۶۶٢(ساعات بیكاري و نیز دفاع از سوابق زندگیش بھ نگارش خاطرات خود پرداخت كردن 

اجاره  ١۶۶١وي در سال . چون یكي از استادان چیرھدست شیوه كالسیك بھ عالمیان معرفي كرده است
لونھاي یافت كھ بھ دربار باز گردد و از آن بھ بعد اوقاتش را میان ھمسرش در ورتوي و دوستانش در سا

  . پاریس تقسیم میكرد

در آنجا مادام دوسابلھ و مھمانانش . سالون مورد عالقھ الروشفوكو در خانھ مادام دوسابلھ تشكیل مییافت
یكي از حاضران درباره طینت یا رفتار آدمي نكتھاي : سرگرم میكردند)) حكم((گاھي خود را با بازي 

صادر میكردند و پیرامون  میگفت یا اظھارنظر میكرد و دیگران بھ دنبال آن راي مخالف یا موافق خود را
مادام دوسابلھ ھمسایھ نزدیك و ھواخواه فدایي پور روایال پاریس بود و از . آن مطلب بھ بحث میپرداختند

میتوان . ابتدا عقاید آن جامعھ دیني در مورد تبھكاري سرشت آدمي و بیھودگي زندگي زمیني را پذیرفتھ بود
تنبھ وي از خیانتكاریھاي سیاسي و فریب دادن و فریب  پنداشت كھ بدبیني الروشفوكو، كھ خود زاده

خوردن و تجربیات تلخش از عشق و جنگ و بیماري بود، تا حدي زیر تاثیر عقاید ژانسنیستي میزبانش 
ھاي دیگران را  خود و گفتھ)) حكم((الروشفوكو بھ ھنگام فراغت با نوعي شادي آمیختھ بھ غم . قوت گرفت

ھ كلمات قصار خود را از نظر مادام دوسابلھ و دیگر دوستان آن سالون و چھ بسا ك; تصحیح میكرد
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ناشر ھلندي . یكي از اعضاي سالون رونوشتي از آنھا برداشت. میگذراند كھ بخوانند و اصالح كنند
. با نامي مستعار بھ چاپ رساند ١۶۶٣قلم از كلمات قصار الروشفوكو را در حدود سال  ١٨٩طراري 

با تعداد  ١۶۶۵و خود نگارنده چاپ بھتري از آن در سال ; آن مجموعھ را باز شناختند سالونھا نسب واقعي
  . گفتار در زیر عنوان حكم و اندرزھاي اخالقي منتشر كرد ٣١٧

  . كتاب كوچك نامبرده، كھ بعدا فقط بھ نام كوتاه اندرزھا معروف شد، در ردیف آثار كالسیك قرار گرفت

و دقیق و منقح وي را پسندیدند، بلكھ از عرضھ شدن ضعفھا و  خوانندگان نھ فقط شیوه فشرده
  . خودخواھیھاي دیگران حظ وافر بردند، غافل از اینكھ آن انتقادات درباره خودشان ھم صدق میكردند

خودپرستي آن است كھ آدمي : ((شالوده عقاید الروشفوكو در دومین گفتھ حكمت آمیزش بیان شده است
عزت نفس .)) زندگي آدمي چیزي جز بروز دایمي و جنبش مواج این حس نیستسراسر ... وجود میدارد

ھاي گوناگون خودپرستي است، لیكن حتي ھمان یك جنبھ تقریبا در كلیھ اعمال و  تنھا یك جنبھ از جنبھ
شھوات ما ممكن است گاھي بھ خواب روند، اما خودخواھي . ھاي آدمي دخالت دارد و اثر میگذارد اندیشھ

آن كس كھ مدح خود را، در نخستین باري كھ از زبان كسي میشنود، انكار . ((استراحت ندارد ما ھرگز
تمایل شدید انسان بھ اینكھ مورد .)) میكند، از آن روست كھ باطنا میل دارد بار دیگر تكرار آن را بشنود

افراد آدمي . ((ستمدح و ستایش ھمنوعان قرار گیرد منشا اصلي ظھور ھمھ آثار ھنري و اعمال قھرماني ا
تنھا تفاوت ایشان این است كھ ھمھ براي بروز دادن آن غرور روشھاي ; ھمھ داراي یك نوع غرور باطنیند

ھا در  ھمچنانكھ رودخانھ; ملكات انسان در نفس پرستي وي مدفون میشود.)) ((مشابھي بھ كار نمیبرند
مشاھده میكنیم كھ نطفھ عموم تبھكاریھایي كھ خود نظر افكنیم، < باطني>اگر ما بدقت بر افكار .)) ((دریا

و طبعا خواھیم توانست از روي فساد شخصي بھ .)) در دیگران تقبیح میكنیم در سینھ خودمان وجود دارد
ما بردگان شھوات خود ھستیم و اگر چیزي بتواند بر یكي از شھوات ما . گمراھي فطري نوع بشر پیببریم

آنچھ .)) ((اندیشھ ھمیشھ فریب احساس را میخورد((; وتي دیگر استچیره شود، آن عقل نیست، بلكھ شھ
نادانترین افراد بھ ((و باالخره .)) آدمیان تنھا بھ فرمان عقل آرزو كنند، ھرگز از صمیم قلب آرزو نمیكنند

 رمز زندگي در آن است كھ نفس.)) نیروي تمایل نفساني بھتر كار از پیش میبرد تا داناترین افراد بدون آن
ما باید تا حدي . پرستي خودمان را بھ اندازه كافي پنھان داریم تا نفس پرستي دیگران را جریحھدار نسازیم

دورویي عبارت است از احترامي كھ فساد اخالق نسبت بھ فضیلت اخالق . ((تظاھر بھ دیگر پرستي كنیم
ھاي است براي آنكھ اھمیت بیاعتنایي ظاھري دانشمند نسبت بھ ثروت و مقام فقط وسیل.)) مرعي میدارد

نوعي سوداگري كھ در آن نفس پرستي میكوشد تا ((دوستي عبارت است از . متاع دانش خود را باال ببرد
ما میتوانیم حقیقت دوستي را با در نظر آوردن این واقعیت بسنجیم كھ از آگاھي بر .)) سودي بھ دست آرد

براي ما آسانتر آن . یھمرفتھ چندان ناخوشایند نیستبدبختیھاي دوستانمان احساسي نصیبمان میشود كھ رو
است كھ آزاردھندگان خود را ببخشاییم تا كساني را كھ مورد آزارمان قرار گرفتھاند و دیگر بسیار دشوار 

است كھ بتوانیم آنھایي را كھ با خدمت یا كرامتي ما را مرھون و بنابراین پایبند و اسیر خود ساختھاند 
عشق حقیقي چون اشباح است یعني ھر چیزي . ((معھ یعني مبارزه ھر فرد بر ضد ھمھجا. معذور بداریم

اگر ما ھرگز سخن از ((و نیز ; ))كھ ھمھ دربارھاش سخن میگویند، لیكن بندرت كسي آن را دیده است
با این حال، عشق وقتي كھ حقیقي باشد، .)) ((عشق نشنیده بودیم، بیشترمان ھرگز گرفتار عشق نمیشدیم

ان تجربھ عمیقي است كھ زناني كھ یك بار آن را درك كرده باشند دیگر آمادگي براي دوستي كامل چن
ممكن است زناني را مشاھده كنیم كھ ھیچ ماجراي عشقي در . ((ھستي مییابند كھ عشقي در دل داشتھ باشند

یش، ھواي عشقي را در زندگي نداشتھ باشند، لیكن بسیار دشوار است زني را بیابیم كھ فقط یك بار و نھ ب
ھاي پنھانیند كھ اگر دست نخورده ماندھاند، تنھا از  عموم زنان پاكدامن چون گنجینھ.)) ((سر پرورانده باشد

كلبي مسلك رنجور بھ خوبي میدانست كھ این .)) آن جھت است كھ كسي درصدد جستجویشان برنیامده است
ھ ھمین سبب بسیاري از آنھا را بر كلماتي چون ب. طعنھزنیھا توصیف عادالنھاي از ماھیت بشري نیست

شناسایي ((، یا دیگر احتیاطكاریھاي فلسفي متكي میساخت و اعتراف میكرد كھ ))اغلب((، ))تقریبا((
و در پیشگفتار كتابش )) سرشت بشري بھ طور عموم بسي آسانتر است از شناختن ھر فرد بھ طور اخص

معدودي از نیكبختان كھ پروردگار بھ ((صارش در مورد آن نیز تصریح شده است كھ احكام و كلمات ق
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الروشفوكو مسلما خود را از زمره . صدق نمیكند...)) فیض خاص خود حفاظتشان را تقبل كرده است
من چنان فدایي دوستانم ھستم كھ ھنگام ایثار منافع شخصیم : ((معدود ایثارگران میشمرد، زیرا نوشتھ است

گرچھ، بر پایھ افكار بدبینانھ خود، بیشك میتوانست چنین .)) چار تردید نمیشومدر راه ایشان، لحظھاي د
توجیھ كند كھ علت آن فداكاري نیز كمال نفسپرستیش میبوده است، زیرا از اجراي آن بیشتر لذت میبرده 

سپاسگزاري، یعني خصلت ممتاز طبایع خردمند و ((وي گھگاه نیز از . است تا از مضایقھ داشتن آن
عشق پاك و منزه از ھرگونھ ھواي نفس كھ در باطن ضمیرمان پنھاني بھ كمین ((، و ھمچنین از ))نمردجوا

گرچھ كامال بھ حقیقت نزدیك : ((باز در مورد دیگر گفتھ است. سخن بھ میان آورده است.)) نشستھ است
نند، با این حال نباید ، اگر بگوییم كھ آدمیان ھیچ گاه بدون رعایت سود شخصي اقدام بھ كاري نمیك...است

نتیجھ گرفت كھ ھر چھ از ایشان سر بزند بر پایھ شر و فساد است و در دنیا دیگر مطلقا اثري از درستي و 
ھاي شرافتمندانھ بر خود حكومت كند و سود و  باید مسلم دانست كھ بشر میتواند از راه. عدالت پیدا نمیشود

پیري الروشفوكو را در عقایدش .)) ف آمال خویش قرار دھدھایي كامال شایستھ و عالیمرتبت را ھد صرفھ
ھمسرش پس از آنكھ مدت چھل و  ١۶٧٠در سال . نرم كرد، گرچھ در عین حال بر تیرگي روحش افزود

سھ سال با وفاداري و شكیبایي بھ زندگي با وي ادامھ داده، ھشت فرزند از او بھ دنیا آورده، و طي ھجده 
، مادرش، كھ بھ ١۶٧٢در سال . بر عھده گرفتھ بود چشم از جھان فرو بست سال آخر عمر پرستاریش را

  . اعتراف خود الروشفوكو زندگیش چیزي جز یك نمونھ معجزه طوالني عشق نبود، وفات یافت

در ھمان سال دو تن از پسرانش در ھنگام لشكركشي بھ خاك ھلند زخمي شدند، كھ یكي از آنھا براثر شدت 
ر حرامزادھاي كھ مادام دولونگویل از او بھ دنیا آورده بود، یعني ھمان پسري كھ پس. جراحات درگذشت

مادام . وي نتوانست بھ فرزندي برگیرد لیكن سخت دلبستھاش بود، نیز در ھمان جنگ نامبارك كشتھ شد
 الروشفوكو را بھ چشم خود دیدم كھ گریھ میكرد، آن ھم با چنان سوز و گدازي كھ موجب شد((دوسوینیھ 

آیا عشق وي بھ مادرش و فرزندانش ھمان نفس پرستي او بود باید .)) او را از صمیم قلب دوست بدارم
اینجاست . بگوییم بلھ، اگر كھ آن عشقھا را جزئي و دنبالھاي از خود او و وابستھ بھ وجود شخص او بدانیم

معني كھ دیگر پرستي عبارت آشتي میپذیرد و بھ ھم میآمیزد بدین )) خودپرستي((با )) دیگر پرستي((كھ 
اجتماع . میشود از گسترش نفس پرستي بھ سوي خانواده متعلق بھ خود، دوستان خود، و یا جامعھ خود

  . میتواند از وجود چنین خودخواھي بلندپرواز و گشاده آغوشي در میان افرادش احساس سرفرازي كند

ین زني است كھ ارزش شخصیتش بیش از كمتر: ((ھاي الروشفوكو این بود كھ یكي از سطحیترین گفتھ
و از آن گذشتھ، نادیده انگاشتن ; مادر و ھمسر خود او از این حكم مستثنا بودند.)) زیباییش دوام بیاورد

ھزاران تن زناني كھ زیبایي جسماني خود را در راه خدمت بھ مردان و كودكان بیگانھ فدا كرده بودند از 
بیشك . زن سومي قسمت اعظم زندگي خود را در خدمت او گذارد ١۶۶۵از سال . جوانمردي بھ دور میبود

الروشفوكو پنجاه و دو . مادام دوالفایت با فراھم آوردن وسایل آسایش او خاطر خود را خوش میداشت
مادام دوالفایت سي و سھ سالھ، ھنوز زیبا، لیكن خودش ھم علیل و دچار . سالھ، نقرسي و نیمھ نابینا بود

وي از نیشخند بیان اندرزھا بھ ھراس افتاده بود و شاید این نیت خیر بر دلش گذشتھ بود كھ  .تب نوبھ بود
مادام دوالفایت او را بھ خانھ خود در . آن مرد تیره بخت و بدبین را تسلي دھد و روحیھاش را عوض كند

ردناك او را در مادام دوالفایت پاي د. الروشفوكو سوار بر تخت روان بھ منزلش آمد. پاریس دعوت كرد
پارچھ پیچید و بالش بھ اطرافش نھاد و دوستانش، از جملھ مادام دو سوینیھ پرجوش و خروش، را بھ دور 

بعدا الروشفوكو بارھا بھ خانھ آن بانو رفت، بھ . او گرد آورد تا وسایل سرگرمیش را فراھم كرده باشد
وم نیست كھ رابطھ جنسي در میان ایشان بر ما معل. طوري كھ شایعھ دلباختگي آن دو در پاریس پیچید

برقرار بوده باشد، لیكن بھ ھر حال سھم چنین رابطھاي در دوستي عمیقي كھ آن دو روح را بھ یكدیگر 
او بھ من نیروي فھم القا كرد، اما من قلب او : ((مادام دوالفایت میگفت. پیوند میداد بسیار ناچیز بوده است

كھ الروشفوكو بھ مادام دوالفایت در تصنیف كتاب شاھزاده خانم كلو كمك  امكان دارد.)) را از نو ساختم
كرده باشد، گرچھ از جانبي ھم لطافت حال و نرمي آن سرگذشت عشقي دنیایي از تلخي و خشونت بیان 

  . اندرزھا بھ دور است
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در  پس از مرگ مادام دو الروشفوكو، این دوستي تاریخي بھ صورت نوعي ازدواج روحي درآمد، و
ادبیات فرانسھ بارھا وصف شخصیت آن زن ظریف اندام و نازك خیال، كھ بآرامي عمر در دوستي آن 

مادام دو سوینیھ در . حكیم سالخورده و فرسوده از درد بھ سر میبرد، موضوع قلمفرسایي قرار گرفتھ است
.)) تي ایشان قیاس كردھیچ چیز را نمیتوان با حالت سحرانگیز و اطمینانبخش دوس: ((این باره مینویسد

شاید . و گفتھ فوق در این مورد بھ حقیقت پیوست; یكي از صاحبنظران پایان مییابد، مسیحیت آغاز میشود
مادام دوالفایت، كھ دینداري باایمان بود، او را متقاعد ساختھ بود كھ تنھا دین میتواند بھ مشكالت فلسفي او 

  . پاسخ دھد

ا در آستانھ مرگ دید، از اسقف بوسوئھ خواھش كرد بھ بالین او حاضر ھنگامي كھ الروشفوكو خویشتن ر
پس از مرگ وي، دوست وفادارش مدت سیزده سال ). ١۶٨٠(شود و دعاي پسین را در گوشش بخواند 

  . دردناك دیگر بھ زندگي ادامھ داد

IX ١۶٩۶- ١۶۴۵: البرویر   

رھاي طعنھآمیز وي از مردم پاریس را ھشت سال پس از مرگ الروشفوكو، ژان دو البرویر درستي تفسی
ژان پسر یكي از كارمندان پایین رتبھ كشوري بود كھ رشتھ حقوق را تحصیل كرد، . مورد تایید قرارداد

شغل كوچكي در دستگاه دولت براي خود خرید، معلم خصوصي نوه كنده بزرگ شد، بعدا در خانواده كنده 
ژان دو البرویر تا . ھمراه آن خانواده بھ شانتیي و ورساي رفت، رسید و ))نجیبزاده ملتزم ركاب((بھ مقام 

  . پایان عمر مردي مجرد ماند

البرویر، با حجب و حساسیتي كھ در فطرت داشت، از وجود لبھ براني در میان طبقات جامعھ فرانسھ رنج 
راه او را، با آنكھ از میبرد و نمیتوانست تظاھر بھ آن گونھ آدابدانیھا و خوشامدگوییھایي كند كھ ممكن بود 

وي با دیدگاني خصومتبار و موشكاف . خانواده متوسطي بود، بھ سوي طبقھ اشراف و دربار ھموار سازند
دام و ددھاي گرد لویي چھاردھم را ورانداز كرد و، با نگارش كتابي در شرح زشتي رفتارشان، انتقام خود 

سرمایھ فكري وي بود، با عنوان دراز سجایاي این كتاب، كھ تقریبا حاوي تمام . را از ایشان گرفت
تئوفراستوس، ترجمھ از یوناني، منضم بھ سجایا یا اخالق عصر حاضر قدم بھ عالم ادب گذارد و در اندك 
مدتي شمع محافل و موضوع بحث مردم پاریس شد، زیرا در لباس استعاره شخصیتھاي معروف شھر و 

. كدامشان بازشناختي بود، مورد طعنھ و تمسخر قرار داده بوددربار را، بھ شیوھاي كھ سیماي واقعي ھر 
ھاي وصف شده در كتاب البرویر را با صاحبان  یي انتشار یافتند تا چھره))راھنماھا((بھ دنبال آن، 

اما كسي باور ; ھا اعتراض كرد و وجوه شباھت را اتفاقي شمرد واقعیشان انطباق دھند، البرویر بدان نوشتھ
، ھشت بار چاپ آن كتاب ١۶٩۶تا پیش از مرگ نگارنده در سال . تیجھ شھرتش مستقر گشتنكرد، و در ن

تازھاي بر آن مجموعھ میافزود و صفحھ وسیعتري از )) ھاي چھره((در حالي كھ ھر بار مولف ; تجدید شد
  . آینھ زمان را بر پاریسیھا مینمود

ھایم، مطالب كتاب اندكي بیمایھ مینمایند، افكار، در نظر ما مردم امروزي، كھ كلید این نگارخانھ را گم كرد
اصوال . قدیمي و مبتذلند، روح داوري آلوده بھ غرض و غبطھ است و طعنھزني ساده و سطحي است

وي عقیده داشت كھ در ھر . البرویر خواھان حدوث تغییري در اساس دین یا روش حكومت فرانسھ نبود
و نیز دیگر كسي كمر ھمت نمیبست كھ زمین را در ; میشد وگرنھ بھ دست آوردن خدمتكار كاري دشوار

بھ عبارت دیگر ترس از تھیدستي را براي . جستجوي معدن نقب بزند یا براي تھیھ آذوقھ آن را شخم كند
البرویر باسرفرازي بوسوئھ را در شمار دوستان خود میآورد و در . تامین بینیازي ضروري میدانست

آزاداندیشان بھ تكرار مباحث و دالیلي پرداخت كھ آن واعظ بزرگ با داوري قسمت آخر كتاب خود درباره 
البرویر ھمچنین شواھد و مداركي را كھ دكارت براي . برتر و نثر شیواتر خویش بھ نگارش درآورده بود

اثبات وجود خدا و جاوداني بودن روح ذكر كرده بود در اثر خود منعكس ساخت و، با مھارتي كھ نادیده 
ھاي مشیت خداوندي در آفرینش موجودات زنده، وجود نیروي  شتني نیست، نظم و عظمت افالك، نشانھانگا
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اختیار در اراده آدمي، و غیرمادي بودن روح را بھ رخ فیلسوفاني كھ منكر امكان پیبردن بھ وجود خدا و 
ن آزمند، و درباریان وي با نیش قلم خود بر صف اشرافیان متفرعن، سرمایھدارا. حقیقت جھان بودند كشید

بخصوص این گروه آخري را بھ پرستندگاني تشبیھ كرد كھ، در عوض محراب كلیسا، مقر ; فرومایھ تاخت
لیكن جانب حزم را فرو نگذاشت و براي حفظ ; لویي چھاردھم را در ورساي نیایشگاه خود قرار داده بودند

با اینھمھ، در یك مورد خویشتنداري . ردجان خود در ھر فرصت دستھ گلھاي مدحي نثار قدوم پادشاه ك
نتوانست و دالورانھ قیام كرد تا وضع رقتانگیز دھقانان فرانسھ را، كھ بر اثر لشكركشیھا و مالیاتھاي آن 

  :دوران پادشاھي خوي ددان یافتھ بودند، بھ وصف درآورد

اند، سیھ چرده، رنگپریده، پارھاي جانوران درنده خوي، از نر و ماده، كھ در دھات و مزارع پراكنده شدھ
سوختھ از تابش آفتاب و زنجیر شده بھ زمیني كھ از ھر سو میكاوند و زیر و رویش میكنند بي آنكھ دست 

اینان با آوایي شبیھ آدمیان سخن میگویند و چون برپا میخیزند، ; از سرسختي شكستناپذیر خود بردارند
  .و در حقیقت آدمند; ھیكل انساني مجسم میسازند

  . ز آن دوره كالسیك تاریخ فرانسھ، نوشتھ فوق چون نمونھ بارز ادب كالسیك برجا مانده استا

X- بھ رسم احتیاط  

اكنون كھ خستگي ذھنمان را از پا درآورده است، شاید صالح باشد ضمن پسگفتاري كوتاه و احتیاطآمیز، 
  . ذاردھاند، از نظر بگذرانیمرا، كھ اینك قدم در آستانھ فراموشي گ)) جاودانیھا((نام تعدادي از 

یكي از آنھا ژان شاپلن است كھ در راه تاسیس آكادمي فرانسھ خدمات شایان كرد و در عھد خود 
دیگر ژان باتیست روسواست كھ اشعار فراموش . بزرگترین شاعر فرانسھ شناختھ شد) ١۵٩۵١۶٧۴(

تقریبا ھر اشرافي كھ دستي در  در آن زمان). ١٧١٢(و نیز لطایفي گناه افترازني، شد ; شدني سرود
در این زمینھ خاطرات دو رتس و از آن الروشفوكو را از نظر . سیاست داشت كتاب خاطراتي مینوشت

اثري كھ در مقام اھمیت بالفاصلھ پس از اینھا . گذراندیم و بزودي نوبت بھ خاطرات سنسیمون خواھد رسید
ویل، طي بیست و دو سال مالزمت و خدمت آن جاي دارد سھ جلد گزارشھایي است كھ مادام دو موت

ھا چنین برمیآید كھ وي با  از این نوشتھ. اتریش، با فروتني مالحتآمیز بھ نگارش درآورده است/د
تجربھ دردناكي كھ از دوستیھاي دروغین ابناي بشر نصیبم شده مرا با این : ((الروشفوكو ھمعقیده بود

روژه .)) ھیچ چیز نایابتر از راست كرداري و حقشناسي نیست عقیده راسخ ساختھ است كھ در جھان آدمي
، كھ روابط نامشروع )١۶۶۵( گلھادورابوتن، ملقب بھ كنت دوبوسي، با انتشار كتاب خود تاریخ عشقي 

پادشاه از یك . معاصران را در زیر لفافھ سرگذشت گلھا بھ وصف درمیآورد، موفقیتي رسواییآمیز یافت
پس از گذشت سالي، . اشاره كنایھآمیز او نسبت بھ مادام ھانریتا خشمگین شد و در باستیل زندانیش كرد

و در ھمانجا بود كھ وي تا آخر عمر با ; وشھ گیردكنت دوبوسي آزاد شد، بھ شرط آنكھ در امالك خود گ
پس از او نوبت بھ تالمان درئو میرسد كھ در . تلخكامي بھ سر برد و خاطرات سرورانگیز خود را نگاشت

ھایي از مشاھیر عالم ادب و سیاست فرانسھ را تصویر  ھا بداندیشانھ چھره اثر نامعتبري بھ نام تاریخچھ
، كھ اثري محققانھ بود و سباستین دوتیلمون با تاریخ )١۶٩١(تاریخ كلیسا  كلودفلوري با نوشتن. كرد

امپراطوران، و نیز با اثر شانزده جلدیش بھ نام خاطراتي سودمند براي مطالعھ درباره تاریخ كلیسایي شش 
و  ، رنج بسیار كشیدند تا ندانستھ زمینھ را براي بھ وجود آمدن كتاب تاریخ انحطاط)١۶٩٣(قرن نخستین 

  . ، اتر معتبر گیبن، آماده سازند)١٧٧۶(سقوط امپراطوري روم 

وي خوش قریحھترین آن . در آخر، نام شارل دوماركتل، ملقب بھ سنیور دوسنت اورمون، قرار دارد
ھاي گوناگون چون كاتولیكھا، ھوگنوھا، یسوعیان و ژانسنیستھا را با  ذھنھاي نیرومندي بود كھ فرقھ

زماني رسید . ود درباره اصول مشترك ایمان دینیشان بھ یك اندازه ناراحت میكردندپرسشھاي ھوشمندانھ خ
كھ سنت اورمون، باسابقھ خدمت لشكریش، نزدیك بود بھ دریافت عصاي مارشالي نایل آید، اما تقرب بھ 
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 چون خبردار شد كھ قرار است او. فوكھ و تنقید از مازارن سد راه موفقیتش گشت و او را مغضوب ساخت
آداب پسندیده و شكاكي زیركانھاش سبب . بھ انگلستان گریخت) ١۶۶٢(را توقیف كنند، بھ ھلند و از آنجا 

. شدند كھ در سالون اورتانس مانچیني در لندن و نیز در دربار چارلز دوم، شھرت و محبوبیت یابد
ره كرده است، اوكنكور ضمن یكي از نشاطانگیزترین مفاوضات ادبي خود اشا/ھمانطور كھ مارشال د

ھاي مونتني كام ماركتل را شیرین كرد و  پس از آنكھ شھد نوشتھ. سنت اورمون جنگ را در مقام میداشت
ھمكاري گاسندي لب فلسفھ اپیكور را در ذھنش نشاند، وي بھ پیروي از آن یوناني سرسخت چنین نتیجھ 

و دیگر اینكھ معتقد شد ھمان ; ستلذت جسماني چیز خوبي است، اما لذت عقالني از آن بھتر ا: گرفت كھ
طور كھ خدایان توجھي بھ ما آدمیان نشان نمیدھند، صالح در آن است كھ ما نیز كاري بھ كار خدایان 

وي  ١۶۶۶در سال . در نظر او خوب خوردن و خوب نوشتن تركیب خردمندانھاي مینمود. نداشتھ باشیم
ایمان مسیحي آن یھودي معتقد بھ وحدت وجود در  دوباره بھ ھلند رفت، اسپینوزا را مالقات كرد و از

ھاي داراییش افزوده  وقتي مقرري سالیانھاي از طرف دولت انگلستان بر مختصر باقیمانده. شگفتي افتاد
شد، وي توانست یكسره بھ كار نویسندگي پردازد و حاصل آن رشتھ درازي از آثار ناچیز بود كھ ھمھ بھ 

ھایي  كتاب اندیشھ. فتھ بودند و از جھاني در تكوین نثر ولتر سھم داشتندشیوھاي لطیف و روان نگارش یا
درباره انواع نبوغ قوم رومي او بھ مونتسكیو مایھ فكري رساند و مكاتباتش با نینون دوالنكلو بخشي از 

از وي با پا گذاردن بھ پنجاه و ھشت سالگي، و بیخبر . رایحھ عطرآگین ادبیات فرانسھ را بھ وجود آوردند
بدون كمك : ((آنكھ ھنوز سي و دو سال دیگر راه زندگي در پیش دارد، خویشتن را علیلي شفاناپذیر خواند

اصل فلسفي آقاي دكارت كھ میگوید من فكر میكنم، پس وجود دارم، بنده عاجز نمیتوانستم باور كنم كھ 
ماركتل در طول .)) شده استو این كل بھرھاي است كھ از مطالعھ آثار آن مرد بزرگ عایدم ; وجود دارم

در میان فرانسویان . وفات یافت ١٧٠٣عمر تقریبا بھ پاي فونتنل رسید و پس از نود سال زندگي بھ سال 
  . وي بھ این امتیاز نادر مفتخر گشت كھ كنار مشاھیر انگلستان در وستمینستر ابي بھ خاك سپرده شد

ردم آثار نویسندگان بزرگ عصر لویي چھاردھم را چند قرن دیگر م: ((فردریك كبیر بھ ولتر نوشتھ است
ھاي زمان پریكلس و  درست ھمان طور كھ ما اكنون نوشتھ; بھ زبانھاي خود ترجمھ خواھند كرد

مدتي پیش از آنكھ لویي چھاردھم جھان را بدرود بگوید، بسیاري از .))آوگوستوس را ترجمھ میكنیم
بیات آن دوران پادشاھي با بھترین آثار ھنري و ادبي یونان صاحبنظران فرانسوي در مقام مقایسھ ھنر و اد

شارل پرو در برابر اعضاي آكادمي فرانسھ چكامھاي با  ١۶٨٧در سال . و روم باستاني برآمده بودند
خواند و مقام فرانسھ آن عصر را برتر از ھر دوره درخشاني در تاریخ قرار )) قرن لویي بزرگ((عنوان 

بوالو را در میان معاصراني آورده بود كھ در نظر وي بر اقران خود در ادوار باستاني  با اینكھ پرونام. داد
برتري داشتند، منقد سالخورده بھ دفاع از عظمت ادب و ھنر عھد كھن برخاست و آكادمي فرانسھ را مورد 

ید تا با ذكر راسین كوش. عتاب قرار داد از اینكھ ننگ گوش فراداشتن بھ آن گونھ مھمالت را پذیرفتھ است
این عذر كھ پرو قصد شوخي داشتھ است، آتش جدال را فرو نشاند، اما پرو میدانست كھ سالح كاري را در 

ھایي میان بھ میدان جنگ بازگشت، و این  وي با در دست داشتن كتاب مقایسھ ١۶٨٨در سال . دست دارد
عاصر در عالم معماري، نقاشي، گفتاري بود دراز، لیكن شورانگیز، در اثبات برتري مقام بزرگان م

خطابھ سرایي و شعر بر متقدمان جز در مورد منظومھ انئید، اثر ویرژیل، كھ پرو آن را بھ مراتب عالیتر 
فونتنل ھوشمندانھ از او پشتیباني كرد، لیكن ال . از ایلیاد و اودیسھ یا ھر حماسھ بزرگ دیگري میشمرد

  . صف آراستندبرویر، الفونتن، و فنلون در كنار بوالو 

جدالي سالمتبخش بود كھ زوال عقیده مسیحي و قرون وسطایي نظریھ انحطاط نسل بشر و نیز پایان 
. سرشكستگي تمدن رنسانس و علماي او ما نیست در برابر شعر، فلسفھ و ھنر باستاني را اعالم داشت

خشان یوناني و روم ارتقا یافتھ ھاي در اكنون دیگر عقیده عموم بر این بود كھ علم بھ مقامي برتر از دوره
حتي بوالو این گفتھ را پذیرفت و دربار لویي چھاردھم با طیب خاطر موافقت كرد كھ ھنر زندگي در . است

ما دعوي حل این . ھیچ دوراني بھ پایھ آراستگي و رونق زندگي در كاخھاي مارلي و ورساي نرسیده است
ر است این بحث را كنار بگذاریم تا ضمن گفتارھاي بعدي، اكنون بھت; مشكل و صدور راي قاطع را نداریم

اصوال نیازي نیست بھ . ھاي گوناگون آن عصر در سراسر اروپا از نظرمان بگذرد كلیھ مراحل و جنبھ
اینكھ معتقد شویم كھ كورني برتر از سوفوكلس، راسین برتر از ائوریپیدس، بوسوئھ برتر از دموستن، یا 
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ھمچنین نباید لوور را با پارتنون یا ژیراردون و كویزووكس را با . وده استبوالو برتر از ھوراس ب
آنچھ مایھ انبساط خاطر میشود این است كھ بدانیم این پسندھا و . فیدیاس و پراكسیتلس قرینھ قرار دھیم

 ھاي ممتاز باستاني در مقامي وراي ھرگونھ رقابت و برابري برتریھا قابل بحث و بررسیند و آن نمونھ
  . قرار نداشتھاند

مینامید و البتھ )) بزرگترین عصر روشنگري در تاریخ جھان((ولتر دوران پادشاھي لویي چھاردھم را 
اینك ما باید گفتھ . معروف خواھد شد)) عصر روشنگري((غافل از این بود كھ بعدا دوره خودش بھ نام 

عصر تاریكي و تعصب دیني بود كھ داغ  باید گفت كھ آن عصر رسما. ستایشآمیز او را اندكي تعدیل كنیم
منحصرا خصیصھ اقلیت كوچكي بود )) روشنگري((; الغاي فرمان نوعپرستانھ نانت را بر پیشاني داشت

كھ مورد پسند دربار واقع نشده بودند، یا گاھي بھ سبب زیادھروي در بیایماني و عشرتطلبي مغضوب 
در زیر نظارت روحانیاني قرار داشت كھ سر بھ خدمت تعلیم و تربیت عمومي . جامعھ قرار گرفتھ بودند

و آزادي ; آزادي قلم آرزویي بود كھ حتي كمتر بھ خاطر مردم میگذشت. ایمان قرون وسطایي سپرده بودند
در دوره صدارت . بیان نوعي گستاخي نامشروع بود محصور در چارچوب بازرسي و تعقیب و شكنجھ

پادشاه ((روز مظاھر نبوغ بھ مراتب بیشتر بود تا در اوان فرمانروایي ریشلیو، نیروي ابتكار و اندیشھ و ب
اما ھمچنین آن عصر در برخورداري مظاھر از عنایات پادشاھي ھنرپرور، و نیز از لحاظ )). بزرگ

در واقع ھم انواع ھنر و ھم . رونق بازار ادب و ھنر در ستایشگري بندھوار از آن پادشاه، بیھمتا بود
ام شامخي ارتقا یافتند، تا آنجا كھ ستونبندي لوور و تراژدي آندروماك بھ وجود بزرگنمایي و ادبیات بھ مق

. ھاي آنند تصنع فرو افتاد، كھ سنگیني تزیینات كاخ ورساي و فصاحت پر تكلف آثار آخري كورني نمونھ
رمشقھاي یونان و اصوال تراژدیھا و ھنرھاي زیباي آن دوران حالتي ساختگي داشتند، زیرا تبعیتشان از س

توضیح آنكھ ادبیات و ھنرھاي زیبا، بھ عوض آنكھ ; روم و آثار ادبي و ھنري رنسانس بیش از اندازه بود
تاریخ و ایمان و خصوصیات قوم فرانسوي را سرچشمھ الھام خود قرار دھند، موضوعھاي اصلي خود را 

ھاي فكر و سلیقھ طبقھ ممتاز، كھ تربیتي  در آثار ھنري آن عصر نشانھ; از قدمتي بیگانھ بھ وام میگرفتند
مبتني بر اصول كالسیك یافتھ بودند، بیشتر جلوھگر است تا خصوصیات زندگي و روحیھ عموم ملت 

از اینروست كھ در میان ستارگان آن كھكشان مطال افراد عامي مسلكي چون مولیر و الفونتن . فرانسھ
نان و روم باستاني را بھ دست فراموشي سپرده و فرانسھ را در ھنوز زنده و تابناك ماندھاند، زیرا اینان یو

شك نیست كھ شیوه كالسیك زبان فرانسھ را از ناپاكیھا پیر است، ادبیات را تراش . دل گرامي داشتھ بودند
اما ھمچنین شعر ; داد، بھ سخنوري لطف و ظرافت بخشید و شور عشق را بھ عقل دوراندیش آموخت

  . را تا مدتي نزدیك بھ یك قرن پس از آن پادشاھي بزرگ بر جاي سرد و ساكن ساخت) و انگلیسي(فرانسھ 

در سراسر تاریخ بشر ھیچ پادشاھي با آن كرامت و . با اینھمھ، در بزرگي آن پادشاه تردیدي نیست
گرچھ لویي چھاردھم ژانسنیستھا و . جوانمردي علم و ادب و ھنر را در پرتو حمایت خود نگرفتھ بود

ھا را مورد تعقیب و آزار قرار داد، از جانبي ھم در زیر لواي او بود كھ پاسكال نوشت، بوسوئھ ھوگنو
  . وعظ كرد و فنلون تعلیم داد

وي ھنر را در راه تامین تمایل شخصي و بلندي نام خویش بھ خدمت گرفت، ولي با پشتیباني و كمكي كھ بھ 
مولیر را در برابر ھجوم انبوه ; نقاشي ممتاز كردآن رساند، فرانسھ را صاحب معماري، مجسمھ سازي و 

دشمنانش حفظ كرد و با حمایت مالي خود راسین را از نگارش یك تراژدي بھ تصنیف تراژدي بعدي 
رفتار . فرانسھ ھرگز نمایشنامھ بھتر، ادبیات بھتر و نثر بھتر از آثار آن عصر بھ خود ندید. واداشت

و احترامگذاریش بھ بانوان موجب رواج گرفتن رسوم آدابداني و نیكو  پسندیده پادشاه، خودداري، شكیبایي
لویي زنان را وسیلھ ھوسراني . محضري و آراستگي در دربار و سپس در پاریس و فرانسھ و اروپا، گشت

خویش قرار داد، لیكن در ھمان دوره فرمانروایي او بود كھ زنان فرانسھ، چھ در زندگي اجتماعي و چھ در 
، مقامي شامخ یافتند و، ھمدوش مردان، فرھنگي مبتني بر دو عنصر مرد و زن در آن كشور عالم ادب

پس از آنكھ ھمھ گونھ عیبھا و كمبودھاي . بھوجود آوردند كھ از آنچھ در دنیا دیده میشود دوستداشتنیتر است
بھ غبار آن ھمھ آن پادشاھي را در نظر آوردیم و تاسف خوردیم بر اینكھ چرا میبایست آن ھمھ زیبایي 
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ھاي درخشان  سنگدلي تیره شود، آنگاه میتوانیم با فرانسویان ھمآوا شویم و عصر لویي چھاردھم و دوره

  فصل ششمپریكلس در یونان، آوگوستوس در روم، نھضت رنسانس در 

  

  فاجعھ در ھلند

١۶۴٩١٧١۵  

شاھد دفاع قھرمانانھاي بود كھ ھلند در برابر تجاوز امپراطوري  ١۶۴٨تا  ١۵۵۵صد سالھ میان سالھاي 
مقاومت مردانھ جمھوري ھلند را در  ١٧١۵تا  ١۶۴٨دوره میان سالھاي ; عالمگیر اسپانیا از خود كرد

شان بیسابقھ بود، بھ مقابل توسعھطلبي نیروي دریایي انگلستان و ھجوم لشكریان فرانسھ، كھ شوكت و عدت
در ھر دو مورد دولتي كوچك، با شھامت و لیاقتي كھ ضبط صفحات برجستھ تاریخ مانده است، . چشم دید

در حقیقت ضمن این تجاوزات و فشارھاي قدرتھاي بیگانھ، ھلند بھ پیشرفت . استقالل خود را حفظ كرد
ھایي امن و آسوده متفكران  چون پناھگاه شھرھاي پر رونقش ھمواره; تجاري، علمي و ھنري خود ادامھ داد

و تشكیالت و مقررات دولتي جمھوریش اندیشھ مبارزه ضدچیرگي و ; ستمدیده را بھ آغوش خود پذیرفتند
  . زورمندي پادشاھیھا را در اذھان اروپاییان بیدار كردند

I - ھلند زیر سلطھ اسپانیا   

ساكنان آن، كھ از نژادھاي . لطھ اسپانیا باقي مانددر زیر س ١٧١٣ھلند، یا مستملكھ اسپانیایي، تا سال 
مختلف بودند، ایمان راسخ بھ دین كاتولیك داشتند و ترجیح میدادند كھ در زیر حكومت اسپانیایي ضعیف 

یا مورد تھدید ھمسایھاي چون ; شده و دورافتاده باقي بمانند و دچار سلطھ پروتستانھاي مرز شمالي نشوند
  قسمت عمده ) ١۶۵٩(صلح پیرنھ . آماده در كام كشیدن كشورشان بود، قرار نگیرندفرانسھ، كھ ھر لحظھ 

واالنسین، موبوژ، كامبره، ) ١۶٧٨(پیمان نیمگن ; دوئھ و تورنھ را بھ فرانسھ واگذارد) ١۶۶٩(ال شاپل 
اندازه  عالوه بر این، ھمسایھ شمالي، یعني جمھوري ھلند، ھمان. سنتومر و ایپر را بھ كام فرانسھ انداخت

كشور اسپانیا، كھ میخواست لشكریان خود ) ١۶۴٨(بھ موجب پیمان وستفالي . جبار بود كھ پادشاھي فرانسھ
را براي نبرد دایمي با فرانسھ آزاد و در اختیار داشتھ باشد، نھ تنھا نواحي متصرفھ خود در فالندر، 

فقت كرد كھ رودخانھ سلكت بر روي لیمبورگ و برابان را بھ ایاالت متحده واگذاشت، بلكھ ھمچنین موا
این تحقیر خفقانآور شھر مھم آنورس و سیاست اقتصادي ھلند اسپانیا را . ھرگونھ تجارت بیگانھ بستھ بماند

  . سیاست پدر و مادر ندارد. دچار فلج كرد

درون این حصارھاي خصومتبار، ناحیھاي كھ اكنون بلژیك نامیده میشود توانست فرھنگ كھن خود را 
فوظ نگاه دارد، یسوعیان را با گشادھرویي بھ دامان خود بپذیرد و رھبري عقالني دانشگاه لوون را مح

، بخش بزرگي از )١۶٩۵(ھنگامي كھ فرانسویان شھر بروكسل را بھ زیر آتش توپخانھ گرفتند . گردن نھد
ف و ساختمان فخیم ، جز تاالر اجتماع اصنا))میدان بزرگ((آن شھر با خاك برابر و ھمھ معماري زیباي 

از نوبھ ) كھ خطابھ شاھي در برابر اتاژنرو در آن خوانده میشد)) (خانھ پادشاه. ((شھرداري، ویران شد
این بنا و شھرداري بروكسل امروزه از زیباترین ساختمانھاي ). ١۶٩۶(شیوه گوتیك تزییني ساختھ شد 

راه تزیین نماھاي كلیساھا و بناھاي شھري، مجسمھسازان ھنر خود را كریمانھ در . اروپا بھ شمار میآیند
ھاي درون كلیسا بھ خدمت گماشتند و از جانبي ھم بروكسل بھ ساختن  ھا و آرامگاه منبرھا، اعترافگاه

نقاشي فالندري پس از روبنس و ون دایك بھ انحطاط گرایید، گویي كھ . ھاي اعالي خود ادامھ داد فرشینھ
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فرانسھ، با پیشرفتي كھ در زمینھ علم و . شي قرني را بھ تھ رسانده بودفیضان آن دو وجود چشمھ نبوغ نقا
ھنرمندي . ھنر و توانگري یافت، بسیاري از نقاشان فالندري چون فیلیپ دوشامپني را بھ سوي خود كشید

وي، كھ نقاشي را نزد پدرش . ، در زادگاه خود باقي ماند))كھین((بزرگتر بھ نام داوید تنیرس و ملقب بھ 
وختھ بود، در بیست و سھ سالگي در صنف سن لوك بھ مقام استادي ارتقا یافت و چھار سال پس از آن آم
كھ از شاگردان روبنس بود، )) آن((بھ نام )) مخملین((، بھ دنبال ازدواج با دختر یان بروگل )١۶٣٧(

لم وي را از آنورس بھ مھیندوك لئوپولد ویلھ ١۶۵١در سال . زمینھ را براي موفقیت آینده خود آماده یافت
ھاي تنیھ  یكي از پرده; بروكسل دعوت كرد تا بھ مقام نقاش درباري و موزھدار شاھي منصوبش كند

تنیھ از روي اكراه، لیكن با كمال . مھیندوك و خود او را در میان تصویرھاي آن نگارخانھ نشان میدھد
وس را بھ روي پرده آورد، ولي میل مھارت، مضامیني قدیمي چون فرزند مسرف و وسوسھ قدیس آنتونی

ھاي زندگي روستایي را درون قابھاي كوچك و  باطنیش بر آن بود كھ مانند نقاشان ھلندي معاصرش صحنھ
  وي چون پیتر بروگل روستانشینان را بھ صورت ددان و جانوران درنمیآورد، . خودماني نمایان سازد

   

  

قلمي حساس و غمخوار در جشنھا و شادمانیھایشان شركت  بلكھ با. وسوسھ قدیس آنتونیوس: تنیرس كھین
تنیرس عمال نشان داده است ھمانطور كھ جزئیات درون میخانھ را شناختھ و بھ وصف . میجست

. درمیآورده، مناظر روستایي را نیز با ھمھ تغییرات رنگ و نور و آسمانش بر پرده منعكس میكرده است
اشت كھ رامبراند تاریكي را، و آن را با نوك قلم موي حساسش با وي بھ ھمان اندازه نور را دوست مید

  . چنان لطفي بر بوم مینشاند كھ برتر از آن چیزي در عالم نقاشي نمیتوان یافت
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II - جمھوري ھلند  

ھفت ایالت كشور ھلند اكنون با یكدیگر متحد شده و جمھوري سربلند و پیروزمندي را بھ وجود آورده 
در این قسمت از ھلند ملتي میزیست كھ . عتش مایھ رشك و شگفتي ھمسایگان میشدبودند كھ ثروت و وس

ھر شھر تقریبا مستقل بود و بھ توسط شورایي از توانگران معتمد اداره . نام پادشاھي بر تارك سر نداشت
و امور ھر یك از این شوراھاي شھري ھیئت نمایندگاني بھ اتاژنرو میفرستاد كھ روابط میان ایالتھا . میشد

با این شروط و احوال، حكومت موجود كمال مطلوب . سیاست خارجي آنھا را در قبضھ اختیار داشت
در . توانگران تجارت پیشھاي بود كھ با توسعھ بازرگاني دریایي ھلند ثروتي روز افزون بھ دست میآوردند

: ي اشرافي تاب مقاومت داشتبرابر این طبقھ حاكم، كھ از بازرگانان متنفذ تشكیل مییافت، تنھا یك نیرو
اورانژ، ملقب بھ خاموش، كھ در تیرھترین روزھاي جنگ و /یعني افراد نسل بازمانده از ویلیام اول د

اتاژنرو با اھداي . پریشاني پیشوایي كشور ھلند را بھ دست گرفتھ و آن را از زیر یوغ اسپانیا رھانیده بود
اورانژ توانست آن /ویلیام د; پاه پاداش خدماتش را داده بودعنوان پر افتخار ستادھاودر و فرمانده كل س
اكنون نظارت بر فرماندھي نظامي تنھا نیروي تھدید كنندھاي ; عنوان و مقام را بھ فرزندان خود انتقال دھد

بود كھ میتوانست گروه بازرگانان حاكم بر جمھوري ھلند را از میان بردارد و بھ جاي آن سلطنتي اشرافي 
اورانژ بھ عنوان ستادھاودر و فرمانده كل سپاه /، ویلیام دوم د١۶۵٠در ماه ژوئیھ سال . ار سازدرا برقر

چند تن از رھبران ایالتي با او . كوشید تا با كودتا حكومت مطلق خود را در ایاالت ھفتگانھ ھلند مستقر كند
ا كوب دویت، شھردار ویلیام با لشكریان خود شش تن از ایشان، از جملھ ی; بھ مخالفت برخاستند

بھ  ١۶۵٠اما بیماري آبلھ راه پیروزي نھایي را بر او بست و در ششم نوامبر . دوردرخت، را زنداني كرد
نتیجھ دختري (اورانژ /یك ھفتھ بعد، ماري استوارت، بیوه ویلیام د. سن بیست و چھار سالگي درگذشت

آورد كھ مقدر بود از حد آرزوھاي پدرش قدم فراتر اورانژ را بھ دنیا /، ویلیام سوم د)آخرین ملكھ اسكاتلند
  . نھد و بھ تخت پادشاھي انگلستان بنشیند

در جریان كشمكشھاي رقابتآمیز طبقات حاكم، دھقانان و ماھیگیران، كھ با دسترنج خویش غذاي ملت را بھ 
اگر بھ صدق گفتار  .غفلت از غذاي بازرگانان و كارخانھداران و زمینداران بھ جا میماند، بھره نداشتند

نقاشان ھلندي اعتقاد داشتھ باشیم، باید بگوییم كھ آن زمان دھقانان در زیر مصایب جنگ و فشار استثمار 
جانوراني كھ تنھا مایھ ; سخت پریشانحال بودند و از شدت فقر و نكبت چون جانوران بھ سر میبردند

ھاي  ن در دكانھا و كارگران در كارخانھپیشھورا. ھاي الكلي بود دلخوشیشان جشنھاي محلي و نوشابھ
با این حال، ایشان در ; آمستردام، ھارلم، و لیدن از اقران خود در لندن دستمزد بیشتري دریافت میداشتند

پروتستانھاي متواري از فرانسھ با . اعتصاب وحشتناكي برپا كردند تا بر مزدشان افزوده شود ١۶٧٢سال 
، ایاالت متحده ھلند در ١٧٠٠در حدود سال . ھلند رونق و ثروت بخشیدند اندوختھ و آموختھ خود بھ صنایع

  . مقام مترقیترین كشور صنعتي جھان جاي فرانسھ را گرفت

 ١۶۵٢در سال . بزرگترین عواید از توسعھ تجارت و نفوذ سیاسي ھلند در آن سوي دریاھا بھ دست میآمد
شركت ھند . بھوجود آوردند و كیپ تاون را بنا نھادند ھلندیھا نخستین مستعمره خود را در دماغھ امید نیك

در مستعمرات ھلند، . میداد) بھ طور میانگین(سال بھره ھجده درصد  ١٩٨شرقي ھلند تا مدتي متجاوز بر 
سھامداران ساكن ھلند از این اوضاع . بومیان چون بردگان بھ فروش میرسیدند یا بھ كار كشیده میشدند

تجارت خارجي ھلندیھا . خونسردي خاص ھلندي بھره سھام خود را وصول میكردندبیخبر بودند و فقط با 
از بیست ھزار كشتي باربري  ١۶۶۵و در سال ; فزونتر از ھر ملت دیگري باقي ماند ١٧۴٠تا سال 

بازرگانان و سرمایھداران ھلند، بھ فتواي عموم، از . اروپا، پانزده ھزار فروند متعلق بھ كشور ھلند بودند
بانك آمستردام در ھمان وقت تقریبا بر كلیھ رموز و فنون مالي معمول . اقران زمان خود الیقتر بودند ھمھ

ھاي نقدي مردم در آن بانك بھ مبلغي معادل  سپرده. در عصر حاضر پي برده بود و آنھا را بھ كار میبست
تجاوز میكردند، در آن  دادوستدھاي تجاري، كھ از میلیونھا; دالر امروزي سر میزد ٠٠٠,٠٠٠,١٠٠با 

و اعتماد عمومي كشورھاي اروپایي بھ خوش حسابي و امانتداري ھلندیھا ; بانك بھ ساعتي انجام میگرفت
بر پایھاي بود كھ جمھوري ھلند میتوانست با پرداخت بھرھاي بسیار نازلتر از ھر دولت دیگري پول وام 
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مستردام محتمال زیباترین و متمدنترین شھر اروپا بگیرد مثال گاھي بھ نرخ اندك چھاردرصد در آن زمان آ
پیپس از . اسپینوزا نیز از آن شھر بھ ھمین گونھ یاد كرده است; ما مدح دكارت را درباره آن شنیدھایم. بود

ھایي  مكاني از ھر جھت پاكیزه و آراستھ، خانھ: ((تماشاي شھر الھھ بھ شوق و شگفتي درآمده و گفتھ است
اگر خوي آزمندي آدمي در میان نبود، این ایالتھاي .)) یي در ھمھ حال بھ حد امكان تمیزدر ھمھ جا و اشیا

اما فراواني نعمت چشمھاي طمع انگلستان و فرانسھ را . پررونق و ثروت چون بھشت روي زمین میشدند
دیني  ھاي نبرد داخلي براي كسب قدرت بھ فاجعھ یان دویت انجامید و رقابت فرقھ; بر آن سرزمین دوخت

با یكدیگر در میان مردمي كھ معموال مھربان و خوشخو بودند نفاقي قسمت عمده اھالي را تشكیل میدادند، 
، ١۶٨٢در سال . ھرگاه زورشان میرسید، از اجراي مراسم دستھ جمعي نیایش كاتولیكي جلوگیري میكردند

ي بھ قبول مذھب كالوني تنظیم كرد و ، اعترافنامھا))الغاي فرمان نانت((سینود دور درخت، شاید بھ انتقام 
سپس پیر ژوریو، . عموم كشیشان پروتستاني را ملزم ساخت یا آن را امضا كنند، یا از خدمت بركنار شوند

یكي از ھوگنوھاي سابق فرانسھ، را مامور برقرار ساختن سازمان تفتیش افكار كالوني كرد، و سازمان 
روھي از بدعتگذاران پرداخت و در این راه از بھكار بردن نامبرده بھ دستگیري و محاكمھ و تكفیر گ

قوت گرفت و ) آیین آرمینیوس(با این حال، عقاید ضد كالوني . دریغ نورزید)) سالح غیردیني((ھرگونھ 
مرداني متھور دل بھ دریا زدند و از این اندیشھ پیروي كردند كھ خداوند اكثریت بندگان خود را براي 

كھ اسپینوزا را در (ھاي منافق چون منونیتھا، كالجیان  فرقھ. ني مقدر نفرموده استسوختن در آتش جاودا
، لوكیانوسیان، متورعین، و حتي پیروان اونیتاریانیسم از زوایاي تاریك و لحظات )میان خود پناه دادند

ن، كھ از خوف سوكینوسیا. خوابآلودگي قانون استفاده كردند و توانستند در ھلند بھ زندگي خود ادامھ دھند
آزار دیني حكومت لھستان بھ ایاالت متحده پناھنده شده بودند، ادامھ زندگي را در ھلند مطابق دلخواه یافتند، 

دانیل تسویكر بھ . قانوني از طرف دولت ھلند آیین یكتاپرستي ایشان را ممنوع كرد ١۶٠٣ولي در سال 
وھیت مسیح را مورد تردید قرار داد و كتاب مقدس با انتشار رسالھاي در شھر آمستردام مقام ال ١۶۵٢سال 

 ١۶۶٨اما در سال . را زاده عقل جھاني نوع بشر دانست، و با این حال توانست سر سالم بھ گور برد
شخصي بھ نام كرباگ، كھ بھ پیروي از او عقایدي ابراز داشتھ بود، محكوم بھ ده سال زندان شد و در 

ز بھ زندان سازمان تفتیش افكار كالوني افتاد، زیرا اظھار كرده كھ گناه ھادریان بورالند نی. ھمان جا مرد
  . اصلي آدم و حوا نزدیكي جنسیشان بوده است، نھ نزدیك شدنشان بھ سیب

ھلندیھا ضمن تجارت با كشورھاي بسیار، كھ ھر كدام . در اواخر قرن ھفدھم رواداري مذھبي افزایش یافت
مان زمان كھ درھاي خزانھ و بندرھاي خود را بھ روي بازرگاناني از فرھنگي جداگانھ داشتند، و نیز ھ

اقوام و ادیان مختلف میگشودند، بھ این نكتھ پي بردند كھ اندكي رواداري در مسائل دیني متضمن سودھاي 
و این روش، ھر چند ھم ناقص بود، باز بھ مراتب از آنچھ در دیگر كشورھاي مسیحي . ھنگفت خواھد بود

گرچھ كالونیھا قدرت سیاسي را در دست داشتند، تعداد كاتولیكھا بھ . رتر و نتیجھبخشتر بودمیگذشت ب
از جانب دیگر، ھمانطور كھ سر ویلیام تمپل خاطر . اندازھاي بود كھ از میان بردنشان امكانناپذیر مینمود

ت روحانیان نشان كرده است، برتري اجتماعي و سیاسي طبقات تجارت پیشھ بھ حدي بود كھ از اھمی
متواریاني كھ از . میكاست و نفوذ ایشان را در ھلند از ھر كشور دیگري بھ درجات محدودتر میساخت

كشورھاي دیگر بھ آن سرزمین پناه میبردند و بھ پیشرفت اقتصاد یا فرھنگ آن خدمت میكردند توقعي جز 
ھنگامي كھ كرامول زمام  .اندكي آزادي دیني نداشتند، و این چیزي بود كھ بآساني نصیبشان میشد

فرمانروایي را بھدست گرفت، شاھپرستان بھ سلطنت انگلستان بازگشت، جمھوریخواھان آن كشور سالمت 
چون لویي چھاردھم دست بھ آزار ھوگنوھا گذارد، گروھي از ایشان بھ . خود را در جمھوري ھلند جستند

رس آزار دیني مجبور بھ ترك انگلستان و فرانسھ زماني كھ الك، كالینز، و بل از ت. ایاالت متحده گریختند
روزي كھ كنیسھ پرتغالي آمستردام اسپینوزا را تكفیر كرد، . شدند، طبعا ھلند را جایگاه امن و راحت یافتند

دانشمندان ھلندي بودند كھ او را صمیمانھ بھ میان خود پذیرفتند و خدمتش را بر عھده گرفتند، و یان دویت 
شناختھ شد، چھ براي تعلیم )) مدرسھ اروپا((ھلند كوچك . نھاي در حقش تعیین كردنیز مقرري سالیا

  . تجارت و بانكداري و چھ براي تحقیق در علم و فلسفھ

باید گفت بھ یمن آزادي دیني و رواج علم و ادب و ھنر در سرزمین ھلند بود كھ تمدن آن حالتي سود پرست 
در . ھویگنس و دیگر عالمان ھلندي را در صفحات بعد مالقات خواھیم كرد. و خفقان آور بھ خود نگرفت
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دم تداول زبانشان دامنھ آن زمان ھمچنین شاعران و نمایشنامھ نویسان و مورخاني وجود داشتند، لیكن ع
انگلستان . شھرھاي ھلند بھ وفور كتاب و كثرت ناشران زبانزد جھانیان بود. شھرتشان را محدود میكرد

فرانسھ پاریس و لیون را داشت، و حال آنكھ ایاالت متحده ; لندن و آكسفرد: فقط دو مركز نشر داشت
دھاي قرار داده بود كھ كتابھایي بھ زبانھاي آمستردام، روتردام، لیدن، اوترشت، و الھھ را مراكز عم

تنھا در شھر آمستردام . التیني، یوناني، آلماني، انگلیسي، فرانسھ، عبري و نیز ھلندي چاپ میكردند
ذوق ھنري با حرص مال . چھارصد دكان وجود داشت كھ كارشان چاپ و انتشار و فروش كتاب بود

توانگران ھلندي، كھ كلیساھاي پروتستاني خود . ت داشتاندوزي و اشتیاق بھ رستگاري اخروي سر رقاب
ھاي  ھا و خانھ را تھي از ھرگونھ زینت ساختھ بودند، تجمالتي را كھ از خدا پس گرفتھ بودند نثار زوجھ

بر سفره خود ; ایشان بھ كمك جواھر، ابریشم و مخمل ھمسران خود را بھ تمكین واداشتند. خود كردند
ھا را با  و سربخاریھا و گنجھ; ھا رنگین كردند دیوارھاي خانھشان را با فرشینھ; یدندبشقابھاي طال و نقره چ

، سفالگران ھلندي با ١۶۵٠در شھر دلفت، پس از سال . صفوفي از نفایس سفالگري و كندھكاري آراستند
ھاي آبي و ھاي لعابدار ساختند كھ بیشتر بھ رنگ الھام گرفتن از ظروف وارد شده از چین و ژاپن، سفالینھ

در . ھایي كھ قبال سادگي زاھدانھاي داشتند تاللو و جذابیت خاص میبخشیدند این تزیینات بھ خانھ. سفید بود
ھاي كوچك نقاشي را، كھ  آن زمان بندرت خانوادھاي در ھلند یافت میشد كھ دست كم یكي از آن پرده

ور از منظره درختان و گلھا و جویبارھا وصفي آرماني از منزلگاھي پاكیزه و آرامبخش یا نمایي انبساط آ

  شكفتگي شیوه ژانر  - IIIرا در برابر دیدگان 

اینان ; عده خریداران زیادتر، لیكن كیسھشان تھیتر شده بود. دوران نقاشي حماسي ھلند بھ سر رسیده بود
زیر  ھا و وقایع زندگي روزمرھشان را در طالب نقاشیھاي كوچكي بودند كھ خالصھ تلطیف شده صحنھ

نگاھشان مجسم سازد، بھ شرط آنكھ وصف آن مناظر با واقعبیني و ظرافت قلم و نیز با احساسي ساده و 
خودماني بر پرده آمده باشد تا ایشان، با تماشاي آن نقاشیھا، از لذت بازشناختن محیط مانوس و تجدید 

اشتھ باشند كھ دیدگانشان را یا در برابر خود پنجرھاي گشوده بھ سوي طبیعت د; خاطرات برخوردار شوند
نقاشان ھلندي با گرد آوردن ظرافت طرح و جالي . از محدودیت چھار دیواري درون اطاق رھایي بخشد

ھایي كوچك، كھ حاوي توصیفھاي دقیق و گفتنیھاي بسیار بود، بھ این خواست  رنگ و تابش نور در پرده
  . ھمگاني پاسخ گرم دادند

اسر اروپا و آمریكا شھرت یافتھ است، زیرا رقابت شدیدي كھ در بازار نام این نقاشان اكنون در سر
ھاي كوچك نقاشي كنند و با  پررونق میان ایشان بھوجود آمد موجب شد كھ ھر كدامشان بھ مقدار زیاد پرده

قیمتي ھر چھ نازلتر بھ فروش رسانند و اینك بزحمت دیوار نگارخانھاي یافت میشود كھ از این گونھ آثار 
در اینجا گواھي بروفور آثار نقاشان آن دوره را بر عھده حاشیھ مجملي كھ در زیر صفحھ . ي مانده باشدتھ

یان ورمیر، و با فراغت بیشتر بھ شرح احوال یان ستن تیره روز، لیكن گشاده رو و  میسپاریمآمده است 
  . بزرگترین نقاشان سبك ژانر و یا كوب وان رویسدال، بزرگترین نقاش منظره ساز ھلند، میپردازیم

یان ستن پسر آبجو سازي در لیدن بود كھ خود نیز پس از آنكھ بھ نوبت الھھ، دلفت و ھارلم را مركز 
كھ وي بھ كار نقاشي مشغول  در مدت زماني; نقاشي قرار داد، عاقبت بھ میخانھ داري در لیدن بازگشت

ستن در . بود، چنان مھارتي از خود بروز داد كھ پس از رامبران بزرگترین چھرھساز ھلند شناختھ شد
با مارگارت، دختر یان وان گوین نقاش، ازدواج كرد كھ جھیزیھاي جز ) ١۶۴٩(بیست و سھ سالگي 

ن دو موھبت طبیعي خود الھامبخش قلم ھنرمند زیبایي صورت و اندام براي او نیاورد، لیكن تا مدتي با ھما
  ھاي ستن بھ اندازھاي ارزان  پرده. قرار گرفت

ھاي ستن ھمھ وصفي  نخستین پرده. مسكوني او بھ دست آورد، فقط توانست ده گولدن طلب خود را زنده كند
و ھرزگي، نشانگر  یك نمونھ عالي از آنھا، بھ نام زندگي در فسق. بودند از خوشیھا یا زیانكاریھاي مستي

زني است در حال خماري وزني دیگر غرق در خواب مستي، كودكي كھ فرصت را مغتنم شمرده و 
مشغول دستبرد زدن بھ گنجھ خوراكي است، سگي كھ بقایاي غذاي روي میز را بھ كام میكشد، و راھبھاي 
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در این پرده گرچھ . ه استكھ از در وارد اطاق شده و شروع بھ موعظھسرایي درباره گناه میخوارگي كرد
موضوع . ھمھ چیز حاكي از آشفتگي است، عناصر با نظم و ھماھنگي كامل ھنري تركیب و ترسیم یافتھاند

دختر : دلپذیري بھ پرده دیگري از آثار او حیات بخشیده است كھ بھ خطا جایگاه دام و دد نام یافتھ است
ر طرف در جست و خیزند، طاووسي دمش را از بچھاي بھ برھاي شیر میخوراند، ماكیان خانگي بھ ھ

ھاي بلند نشستھاند و تنھا كبوتري از سوي خیابان  شاخھ درختي خشك آویزان كرده است، كبوتران بر شاخھ
این وصفي است روستایي و ساده كھ كلیھ مباحث فلسفي را در نظرمان . بھ میان صحنھ پر كشیده است

گي كھ ھر یك از اجزایش دلیل كافي وجود خود را دارد و بھ دالیل یا جلوھاي است از زند; بیمعني میسازد
ھاي  ھنگامي كھ ستن میخانھ پدري را پشت سر گذاشت، روي بھ وصف جنبھ. فلسفھ غایات بیاعتناست

ھاي درس موسیقي، جشنھاي عمومي،  ھا، صحنھ مناظر دلنشین درون خانھ. دالنگیز جامعھ ھلندي آورد
نونھاي خانوادگي و چھره خود نقاش كھ در حال كشیدن چپق نازكش پرده بزم ھاي نوازندگان، كا دستھ

وقتي دستمزدھاي ناقابلي كھ در برابر ھنرش بھ وي عرضھ میشدند . یا مشغول نواختن عود است -شادي 
موجبات دلسردیش را فراھم آوردند، وي بار دیگر بھ كار آبجو فروشي پرداخت، تا سرحد فراموشي كامل 

در حالي كھ چھارصد پرده نافروختھ از . شید و در پنجاه و سھ سالگي چشم از جھان فروبستمشروب نو
  . خود بر جاي گذاشت

ھاي یان ورمیر، مثال چھره دختر، بر بیننده ثابت میشود كھ میدان دید و ھنر  با نگاھي بھ ھر یك از پرده
ه، كھ چون دانھ مروارید گرانبھاست، در پرده نامبرد. وي نقطھ مقابل میدان دید و ھنر یان ستن بوده است

یكي از ((بھ مبلغ دوگولدن و نیم حراج شد و امروزه ھنرشناس صاحبنظري آن را در شمار  ١٨٨٢سال 
; بانوي جوان مسلما در خانھ و خانواده خوبي بار آمده است. بھ قلم میآورد)) دوازده نقاشي نفیس جھان

حتي سایھ شگفتزدگي، كھ از عالیم عادي جواني است، بر آنھا و . چشمانش از شائبھ ترس و تشویش پاكند
; وي آرام و خوشبخت بھ نظر میرسد و با ھوشیاري دل بھ موسیقي زندگي سپرده است; فرونیفتاده است

چھره او با چنان دقت استادانھاي در بھ ھم آمیختن رنگ و خط و نور بر ما عرضھ شده است كھ ما را در 
  . قلم ھنرمند بھ بیان عواطف درون و عوالم تفاھم بشري بھ شگفتي میاندازدبرابر توانایي شگرف 

در شھر دلفت بھ دنیا آمد، چنانكھ معلوم است ھمواره در آن شھر زیست و پس از  ١۶٣٢ورمیر بھ سال 
). ١۶٧٧ ١۶٣٢(وي تقریبا درست معاصر اسپینوزا بود ). ١۶٧۵(چھل و سھ سال در ھمان جا مرد 

  آثارش . و دو سالگي ازدواج كرد و صاحب ھشت فرزند شدورمیر در بیست 
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خانھ موریتس، بھ قیمت ھنگفت خریداري میشدند، لیكن وي با دقت و صرف وقت بر . چھره دختر: ورمیر
سر آنھا كار میكرد و بھ اندازھاي پول صرف خریداري نقاشیھاي دیگران كرد كھ ھنگام مرگ چیزي جز 

اما مجموعھ . ر براي درخواست كمك دست بھ دامن دادگاه ورشكستگي زدقرض نداشت، و ھمسرش ناگزی
سي و چھار پردھاي كھ از آثار او باقي مانده است نشان میدھد كھ وي از رفاه زندگي مردم طبقھ متوسط 

ھا وي را در كارگاھش نشان میدھد با كالھكي كركي، نیمتنھ چرمي  یكي از آن پرده. برخوردار بوده است
جورابھاي ساقھ بلند چروكخورده اما ابریشمین، و نیز با سریني كھ برآمدگي بیش از معمولش  چند رنگ،

ھاي خوب دلفت منزل داشتھ است، شاید در  بیشك ورمیر در یكي از محلھ. حاكي از رفاه زندگي است
ر آن نقطھاي از حومھ مشرف بھ شھر كھ بھ وي اجازه میداد پرده منظره دلفت را سر فرصت بسازد تا د

گرچھ پرتو عشق بھ كانون خانوادگي از بیشتر . اثر معروف دلبستگي خویش را بھ زادگاھش ابراز دارد
نقاشیھاي ھلندي ساطع است، لیكن در آثار ورمیر خانھ بخصوص چون معبد كوچكي جلوھگر میشود و 

ارتا این بانوي آخري در پرده مسیح و مریم و م. كدبانوي خانھ با كمال سرافرازي كمر بھ خدمت آن میبندد
ھاي ورمیر، بھ تبعیت از آنچھ در بسیاري از  در پرده. بر پایھ رفیعي ھمشان مریم مقدس مقام گرفتھ است

نقاشیھاي ھلندي مشاھده میشود، زن چون توده حجیمي از گوشت بھ تصویر درنیامده است، بلكھ برعكس 
برخي از آنان، مانند بانوي پرده خانم و زنان در آثار وي داراي ظرافت و حساسیتي بارزند، و حتي 

خدمتكار، با جامھاي فاخر و عالیم چھرھاي ریز نقش و سرومویي كامال آراستھ نقاشي شدھاند، یا، چون 
ھاي ابریشمي و سازھاي موسیقي محصور  بانو در كنار سنتورھا، در میان توده پر تجملي از پارچھ

ھاي عادي و ساده روزمره را بھ صورت  ي میسازد یا صحنھورمیر از زندگي خانوادگي حماسھا. گشتھاند
ھاي انبوه یا درھم آمیختن فعالیتھاي  وي از آشفتھ كردن پرده با گروه. بدایعي لطیف و چشمنواز درمیآورد

گوناگون بر سطح آن اجتناب میجوید و برعكس بخصوص در آثار طراز اول خود تنھا یك زن تصویر 
امش در حال خواندن نامھاي است، یا بھ دستگاه دوزندگي خود مینگرد، یا خویشتن میكند كھ مثال با كمال آر
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گاھي ھم فقط بھ توصیف تبسم ; را با گردنبندي میآراید، و یا در ھنگام قالبدوزي بھ خواب فرورفتھ است
و ورمیر با كمال ھنرمندي احساس سپاسگزاري خود نسبت بھ ھمسري فرمانبردار . دوشیزھاي اكتفا میكند

. در قرن ھجدھم ورمیر بكلي گمنام و فراموش شده ماند. خانھاي آسوده را در آثارش منعكس كرده است
تنھا پس از . چنانكھ شاھكارھاي كوچك او را منسوب بھ نقاشاني چون د ھوخ، تربورخ و رامبران میدانستند

ب نقاشي ھلند ورمیر امروزه در مكت. بود كھ نام وي از زیر خاكستر فراموشي بیرون آمد ١٨۵٨سال 
  . مقامي بالفاصلھ پس از رامبران و ھالس دارد

  وصف طبیعتي كھ شھرھاي بھ ھم پیوند : ھاي عادي زندگي، یك چیز عمده كم بود در كار این نقاشان صحنھ

انگلستان میبایست در قرن ; اندكي از تازگي ھوا و خرمي مزارع را در نقاشیھاي خود ضبط كرده بودند
نقاشان ھلندي نیز اكنون دیگر براي مدتي از ساختن . بعد این عناصر را براي نقاشي خود كشف كند

نقاشي خود را ھاي عفیف خانوادگي و مجالس بزم و شادماني درونخانھاي دست كشیدند و سھ پایھ  صحنھ
در دامان طبیعت دلگشا بر زمین نصب كردند تا بتوانند جادوي جویبارھاي پرچین و شكن، سكوت 

آسیابھاي گشادھبال، باروري خاك مزارع، سرسبزي درختاني كھ آدمي را از یادآوري ناپایداري التھاب 
امیزي كردھاند، و كشتیھاي آلود زندگیش شرمسار میدارند، ابرھایي كھ آسمان را بھ رنگھاي صدپاره رنگ

ھمھ كس جاده . از راه دور رسیدھاي كھ در بندري پر ازدحام لنگر انداختھاند را بر پرده خود مجسم سازند
میدلھارنیس اثر میندرت ھوبما را با دور نماسازي استادانھاش، كھ در فضاي بیكران زمینھ از نظر محو 

آلبرت . آسیاب آبي با بام قرمز بزرگ او را باید بھ شمار آورداما بسي زیباتر از آن پرده ; میشود، میشناسد
كویپ از منظره گاوان فربھي كھ در گل و الي باتالقھا فرومیرفتند، اسبان تشنھاي كھ بر در میخانھ سر راه 

ن سالومو. نفسي تازه میكردند، یا زورقھاي بادباني كھ بر پھنھ دریا از دیده ناپدید میشدند الھام ھنر میگرفت
وان رویسدال از لرزش خفیف آبھایي كھ آبگینھسان زورقھا و درختان را بر سطح خود وارونھ مصور 

و بھ برادرزاده خود نیز میآموخت كھ در این ھنر چگونھ ) پرده آبگذر و جسر(میساختند بھ شگفتي درمیآمد 
  . بر او برتري جوید

ره ھارلم را براي ما بھ یادگار گذاشت كھ بھ یاكوب وان رویسدال در شھر ھارلم پرورش یافت و پرده منظ
ھمان جذابیت پرده منظره دلفت ورمیر است، لیكن وسعت و در عین حال ازدحام خفقانآور شھري بزرگ 

انجمن ((رویسدال پس از آنكھ بھ شھر آمستردام نقل مكان كرد، بھ عضویت . را بھتر مجسم میسازد
زوري ایشان بود كھ با تھیدستي او ھمداستان گشت و وي را پذیرفتھ شد، و شاید را )) برادران منونیت

ھاي غم افزا و اندوھبار طبیعت ساخت، یعني ھمان حالي كھ نقاش چیره دست دوست  شیفتھ وصف جنبھ
ھا و آسمانھایي كھ  وي در نظر میآورد كھ چگونھ ھمان مزارع و بیشھ. داشت خود را در آن مغروق كند

او . مي میدھند، در عین حال میتوانند مایھ پریشاني و نابودي نوع بشر شوندوعده آسودگي و آرامش بھ آد
میدانست كھ طبیعت چنان حمالت خشمي در آستین دارد كھ بھ یك تندباد سرافرازترین و پایدارترین 

درختان را از بن برمیاندازد، در یك لمحھ شكافھاي مھلك بر پیكره زمین بردبار وارد میآورد و با یك تندر 
پرده آبشار بر . آتش مرگ بر فرق ھر موجود و گیاھي كھ بیخبر سرگرم زندگي خویش است فرو میریزد

صخره وصف دالنگیز منظرھاي روستایي نیست، بلكھ ھجوم رعبانگیز دریاست بر بدنھ تختھ سنگھا تا، 
پرده توفان ; خود كشدھایش را بھ كام  چنانكھ در دل سوگند یاد كرده است، آنھا را از ھم متالشي كند و پاره

ساحل كرانھ خوشي و شادكامي نیست، بلكھ تصویر . نعره خشمآلود دریا بر سر دشمن دیرینش زمین است
پاره زمیني نابسامان است كھ در میان موجي كھ باال میگیرد و آسماني كھ فرو مینشیند بھ خفقان افتاده 

  زمستان صحنھ نشاط بخشي از یخبازي ; است
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  موزه لوور، پاریس. توفان: رویسدالیاكوب وان 
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آسیاب آبي با بام كودكان نیست، بلكھ كلبھاي است محقر و ماتمزده كھ از ھیبت ابرھاي : مایندرت ھوبما
و سیاھقلم استادانھ درختان بلوط اثري است كھ جامھ زیبنده و پروقار آن ; تھدیدكننده بر خود میلرزد

ھاي بیبرگ و چروكیده و تنھ پیچ خورده و زخم برداشتھ از  تا شاخھموجودات را از تنشان بیرون میكشد 
گورستان یھودیان خود مظھري است از مرگ دیوارھاي ویران، درختي . آفت زمانشان را آشكار كند

با اینھمھ، چنان نبوده است كھ رویسدال دنیا . خشكیده، و آبھایي طغیاني كھ گورھا را بھ زیر خود گرفتھاند
یره و اخمو ببیند، بلكھ در پرده گندمزار، با احساسي عمیق، آرامش جادھاي روستایي، بركت را ھمواره ت

گویي ھلندیھا احساس میكردند كھ . خرمني برھم انباشتھ، و نشاط فضایي دلگشا را بھ وصف درآورده است
ینرو آثار او از ا; رویسدال در نقاشیھاي خود بھ سرزمین مسكونیشان ماھیتي شوم و بدخیم میبخشیده است

. و سرانجام ھم او را بھ حال خویش رھا كردند تا در نوانخانھاي جان سپرد; را بھ قیمتي ناچیز میخریدند
امروزه بسیاري از ھنرشناسان مقام او را، در میان عموم منظرھسازان ھمھ ادوار، بالفاصلھ پس از پوسن 

رامبران، ھالس، ورمیر، رویسدال،  در سرزمین كوچك ھلند ثروتي بیكران از وجود. قرار میدھند
ھمگي آنھا در یك زمان ; اسپینوزا، ھویگنس، ترومپ، د رویتر، یان دویت، و ویلیام سوم بھوجود آمده بود

درون مرزھایي تنگ گرد آمده بودند تا در پناه تلھاي شني كناره دریا چندي بھ كوشش و تالش پردازند و 
! این بود كشور ھلند در قرن ھفدھم: آتش جنگ زنده نگاه دارند ھنرھاي دوران صلح را در بحبوحھ تھدید

  . وسعت دلیل ترقي نیست

IV - ١۶٧٢- ١۶٢۵: یان دویت   

، بھ تكاپوي كسب مال، خوشي، و ))پیمان وستفالي((ایاالت متحده با بھ دست آوردن استقالل خود پس از 
دیگري در دنیا قادر بھ تامین اقتصاد  این سرزمین كمتر از ھر كشور. احیانا برافروختن آتش جنگ برآمد
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در واقع بقاي . داخلي خود بود و محصوالت خاك آن فقط براي تغذیھ یك ھشتم سكنھاش كفایت میكردند
و این ھر دو منبع ثروت بدون ; كشور ھلند وابستھ بھ تجارت خارجي و محصوالت مستعمراتش بود

دوران سیادت دریایي اسپانیا یا . قابل استفاده ماندندپشتیباني و خدمت یك نیروي دریایي مجھز و مكمل غیر
نیروي دریایي انگلستان با خیزھاي پیروزمندانھ . شكست جھازات شكست ناپذیرش بھ پایان رسیده بود

بزودي توسعھ تجارت دریایي انگلستان با دو مانع، یكي . قدرت بادبانھاي خود را بر پھنھ دریاھا میگسترد
دیگري مستعمرات ھلند و در نقاط دورافتادھاي چون ھندوستان، جزایر ھند شرقي، نیروي دریایي ھلند و 

پارھاي از . خوانده شود، مواجھ گشت)) نیویورك((، كھ میبایست بعدا ))آمستردام جدید((افریقا و نیز در 
تجاوز انگلیسیھا، كھ ھنوز عقیده داشتند كھ آن ھلندیھاي متجاوز میبایست جاي خود را بھ انگلیسیھاي م

صاحبان : ((بھ گفتھ ارل آو كلرندن. و این منظور با یكي دو پیروزي دریایي میتوانست حاصل شود - بدھند 
شركتھاي كشتیراني بھ بحث در این موضوع پرداختند كھ اگر انگلیسیھا گستاخانھ بر ضد ھلندیھا وارد 

ریاھا را خود بھ دست گیرند، و جنگ شوند، بآساني خواھند توانست آنھا را بھ زانو درآوردند، تجارت د
  . كرامول این نقشھ را پسندید.)) بدین ترتیب سود بیكران نصیب انگلستان سازند

بھ تصویب رساند كھ بر طبق آن )) قانون كشتیراني((پارلمنت انگلستان قانوني بھ نام  ١۶۵١در سال 
كشور خودشان تولید میشد، ممنوع كشتیھاي بیگانھ از حمل ھر نوع كاالیي بھ خاك انگلستان، جز آنچھ در 

  . شدند

ھلندیھا تا آن زمان كلیھ محصوالت مستعمرات خود را بھ انگلستان حمل میكردند، و از آن پس میبایست 
ایشان نمایندگاني بھ لندن فرستادند تا موافقت دولت انگلستان را در اصالح . این تجارت پرسود متوقف بماند

نگلستان نھ تنھا پیشنھاد ایشان را رد كرد، بلكھ از دولت ھلند خواست كھ بھ ا; و تعدیل آن قانون جلب كنند
یعني دریاھاي واقع در )) (آبھاي انگلستان((عموم كشتیھاي خود دستور دھد ھرگاه با كشتیھاي انگلیسي در 

ین روبرو شدند، پرچمھاي خود را بھ احترام حق سیادت انگلستان پای) میان انگلستان و فرانسھ و ھلند
  . بیاورند

، انگلیسیھا ھفتاد نفر از بازرگانان ١۶۵٢در فوریھ سال . رسوالن ھلندي با دست خالي بھ الھھ بازگشتند
در نوزدھم ماه مھ، یك ناوگان انگلیسي بھ . شده بودند دستگیر كردند)) آبھاي انگلستان((ھلندي را كھ داخل 

د بھ فرماندھي مارتن ترومپ عقب نشست، و بدین فرماندھي رابرت بلیك با دستھاي از كشتیھاي جنگي ھلن
  . آغاز شد)) نخستین جنگ ھلند((ترتیب 

فرماندھي سپاھي . در این احوال، بھوجود آمدن نفاق در میان ایاالت متحده آنھا را بھ سوي نابودي میكشاند
شوراي طبقات . بودمتشكل، كھ سابقا بھ دست شاھزادگان خانواده اورانژ سپرده میشد، اكنون از میان رفتھ 

در . اتاژنرو بیشتر بھ صورت انجمني براي بحث و مناظره درآمده بود تا ھیئتي براي اداره امور كشور
ھمین ھنگام، انگلستان، بھ رھبري كرامول و نیروي ارادھاش، داراي حكومتي مقتدر و متمركز شده بود، 

انگلیسیھا كشتیھاي . افھ بادھاي مساعد باختريبا ناوگاني مجھز، و نیز با ھمھ امتیازات جغرافیایي، بھ اض
ماھیگیري ھلندیھا را منھدم و عدھاي از بازرگانان ھلندي را اسیر كردند و در نزدیكي كرانھ كنت 

نوامبر  ٣٠(ترومپ در آبھاي ساحلي دونگنس بر بلیك پیروزي یافت . دریاساالر د رویتر را شكست دادند
نتیجھ آن یك سال جنگھاي پراكنده بھ ثبوت . گیرودار جنگ كشتھ شد، اما در ژوئیھ ھمان سال در )١۶۵٢

محاصره دریایي انگلستان بر سواحل ھلند، . رسیدن برتري بیچون و چراي نیروي دریایي انگلستان بود
زندگي اقتصادي ایاالت متحده را تقریبا بكلي فلج ساخت، بھ درجھاي كھ ھزاران نفر از اھالي آن كشور 

رسنگي شدند و خطر در چنین وضع نامساعدي بود كھ یان دویت زمامداري امور از ھم دچار قحطي و گ
وي تعلق بھ خانوادھاي داشت كھ از دیر زمان در زمینھ تجارت و سیاست . گسیختھ را بھ دست گرفت

پدرش، یاكوب دویت، شش بار بھ سمت شھرداري دوردرخت انتخاب . كشور ھلند مقامي برجستھ یافتھ بود
خود یان دویت ھمھ مراحل تحصیلي را در ھلند گذرانید، سپس با برادرش كورنلیس بھ فرانسھ . دشده بو

مسافرت كرد، از آنجا بھ انگلستان رفت، با كرامول مالقات كرد و در مراجعت بھ كشور، الھھ را اقامتگاه 
فر دیگر از رھبران سھ سال بعد پدرش با پنج ن). ١۶۴٧(خود قرار داده بھ شغل وكالت دادگستري پرداخت 

pymansetareh@yahoo.com



اورانژ، ستادھا و در وقت كھ میخواست قدرت سیاسي و نظامي /جمھوریخواھان بھ دستور ویلیام دوم د
  . خویش را در ھر ھفت ایالت حكمفرما سازد، زنداني شد

، مجلس عمومي طبقاتي، كھ محتمال تحت تاثیر موفقیت ظاھري )١۶۵٠(چون ویلیام دوم درگذشت 
قرار گرفتھ بود، از قبول فرزند وي بھ جانشینیش امتناع ورزید و مقام ستادھا ) ١۶۴٩(جمھوري انگلستان 

  . و در را لغو كرد

سرگذشت داخلي ایاالت متحده از آن پس تبدیل شد بھ مبارزھاي در میان سود پرستي بازرگانان 
قھ اشرافي كھ جمھوریخواه، روحیھ صلحدوستي كھ مظھرش یان دویت بود و نیز قدرتطلبي و جنگجویي طب

  . میبایست بزودي در وجود جوان و غیرتمند ویلیام سوم بھ منصھ ظھور برسد

یان دویت، كھ ھنوز جواني بیست و پنج سالھ بود، بھ مقام قاضي بزرگ  ١۶۵٠در بیست و یكم دسامبر 
آن  ١۶۵٣در فوریھ سال . شھر دوردرخت و نیز بھ نمایندگي مردم آن در اتاژنرو ایاالت متحده انتخاب شد

مجلس وي را بھ سمت زمامدار كل جمھوري ھلند تعیین كرد و وظیفھ شاق اجراي مذاكرات صلح با 
كرامول یكدنده و سنگدل باقي ماند و تایید كرد كھ دولت ھلند باید . انگلستان پیروز را بھعھده او سپرد

د فرمان دھد كھ در آبھاي بھ كلیھ كشتیھاي خو; برتري نفوذ انگلستان را در دریاھا بھ رسمیت بشناسد
حق ناخدایان كشتیھاي انگلیسي بھ بازرسي كشتیھاي ھلند ; دریاي مانش بھ پرچم انگلستان سالم رسمي دھند

خونبھاي تعدادي از ; براي كسب اجازه ماھیگیري در آبھاي انگلستان مبلغي مقرر تادیھ كند; را بپذیرد
و نیز دولت ھلند ; دست ھلندیھا كشتھ شده بودند بپردازددر آمبون بھ  ١۶٢٣اتباع انگلیسي را كھ بھ سال 

باید پیوستھ درصدد باشد كھ دست اعضاي خانواده اورانژ را از زمامداري امور كوتاه نگاه دارد زیرا 
ایشان اكنون با پیوند ازدواج، خویشاوند و متحد خانواده استوارتھاي اسكاتلند شده و سوگند یاد كرده بودند 

د ویت ماده آخر را از متن پیمان پیشنھادي . را بھ تخت پادشاھي انگلستان باز گردانندكھ آن سلسلھ 
و ) ١۶۵۴آوریل  ٢٢(انگلستان، كھ در مجلس عمومي طبقاتي ھلند نیز بھ تصویب رسیده بود، حذف كرد 

ویلیام . پذیردبعدا شوراي یكي از ایاالت ھفتگانھ ھلند را واداشت تا منفردا پیمان مزبور را با ھمان ماده ب
  . سوم او را ھرگز نبخشود

دویت براي تحكیم موقعیت خود با وندال بیكر ثروتمند ازدواج كرد و، بھ وسیلھ او، با بازرگانان متنفذ 
بزودي كلیھ ; آمستردام مھم شد و پدر، برادر، پسر عموھا و دوستانش را نیز بھ خدمات دولتي گماشت

تدریجا ایاالت دیگر با اكراه رھبري او را گردن . ا در دست گرفتمقامھاي حساس حكومت ایالت ھوالند ر
نھادند، زیرا ایالت ھوالند، كھ از راه تجارت بنادرش ثروت فراوان كسب كرده بود، بتنھایي پنجاه و ھفت 

یان . درصد از ھزینھ كل ایاالت ھفتگانھ را تامین میكرد و قسمت اعظم نیروي دریایي ھلند را تشكیل میداد
وي . ت در میان عامھ مردم محبوبیتي نیافت، لیكن كشورداریش براساس لیاقت و بصیرت استوار بوددوی

از خرجھاي افراطي جلوگیري كرد، نرخ بھره وامھاي دولت ائتالفي را پایین آورد، نیروي دریایي كشور 
با در . ربیت كردرا تقویت كرد، ناوھاي مجھزتر ساخت، و افراد الیقتري براي خدمت در نیروي دریایي ت

ھاي بازرگانان، كوشید تا صلح را برقرار نگاه دارد، لیكن در عین حال كشور را براي  نظر گرفتن خواستھ
، بھ مقام زمامدار كل ایاالت ١۶۶٣، و بار دیگر در سال ١۶۵٨در سال . مقابلھ با دشمن آماده ساخت

ت، سادگي و فروتني رفتار، و نجابت و پاكي دویت با فداكاري مداوم در راه مصالح دول. متحده انتخاب شد
ثروت فراوان ھمسرش بھ وي اجازه میداد كھ در . زندگي خانوادگي خود ناظران را تحت تاثیر قرارداد

خانھاي با شكوه زندگي كند، و در ھمان محیط پر تجمل بود كھ از رسوالن كشورھاي بیگانھ پذیرایي شایان 
خانھ بیشتر بھ منزلھ كانون فرھنگ و ھنر كشور بود تا جایگاھي براي  بھ عمل میآورد، لیكن در حقیقت آن

علم و فلسفھ شاید با آزادي بیاني برتر از ; در آنجا شعر با سیاست میآمیخت. بھ رخ كشیدن تجمل و ثروت
آنچھ درخور عقاید كالوني دویت بود مورد بحث قرار میگرفت و حتي اسپینوزاي مرتد، كھ ھمھ كس را از 

  . رفیقي با وفا و پشتیباني پا برجا یافت)) زمامدار كل((افكار خود بھ ھراس میانداخت، در وجود ھیبت 
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بدبختي بزرگ زندگي دویت این بود كھ صلح را بیش از جنگ دوست میداشت، حال آنكھ ھمسایگانش 
وم بھ تخت چارلز د ١۶۶٠در سال . پیوستھ درصدد تدارك قوا براي برانداختن آن جمھوري دولتمند بودند

وي بھ منظور سیاسي برادرزاده خود ویلیام سوم د اورانژ را تحت . پادشاھي انگلستان باز گردانده شد
را، كھ بھ موجب آن ویلیام از )) قانون كنارھگیري((سرپرستي یان دویت قرار داد و، پس از چندي، الغاي 
بدین ترتیب، پادشاھي از ; كرد دویت موافقت. حق زمامداري كشور ھلند محروم میماند، خواستار شد

در اكتبر . خانواده استوارت، ندانستھ و بھ دست خود، زمینھ را براي سقوط سلسلھ استوارت آماده ساخت
ناوگاني از كشتیھاي اعزامي انگلستان مستعمره ھلندي در امریكا، موسوم بھ آمستردام جدید،  ١۶۴۴سال 

، نام آن را )كھ بعدا جیمز دوم شد(انده ناوگان انگلیسي را تصرف كرد و، بھ افتخار دوك آو یورك، فرم
اعتراض بیپاسخ ماند و در ماه مارس . اتاژنرو در ھلند بھ دولت انگلستان اعتراض كرد. نیویورك گذارد

  . آغاز شد)) دومین جنگ ھلند(( ١۶۶۵

اتاژنرو در زمامداري كشور جاي خود را بھ الابالیگري و بیكفایتي چارلز دوم در فرمانروایي بر ھلند داده 
مشغول رقص با معشوقھاش بود، دویت با نیروي اراده و )) پادشاه خوشگذران((در ھمان ھنگام كھ . بود

مكرر در عملیات نیروي  وي. ھا و جوانب سازمان نظامي كشور رسیدگي میكرد جدیت خود بھ كلیھ جنبھ
دریایي شركت جست، خویشتن را در معرض خطرات عرصھ نبرد قرارداد و فرصت یافت تا با دالوري 

البتھ ھلندیھا ھنوز از جھت تعداد . و غیرتمندي خود الھامبخش ملوانان و افسران نیروي دریایي شود
ھا نمیرسیدند و از این رو، در نخستین كشتیھاي جنگي و افراد، و ھمچنین انضباط نظامي، بھ پاي انگلیسی

نبرد بزرگ، نیروي دریایي انگلستان، بھ فرماندھي دیوك آو یورك، شكست سختي بر نیروي دریایي ھلند 
شھرنشینان شكیبا از نو ناوگان خود را ترمیم و تكمیل كردند و ). در لوستافت ١۶۶۵ژوئن  ١٣(وارد آورد 

رین و دالورترین دریاساالران تاریخ، میخیل آدریانسون د رویتر، فرماندھي آن را بھ دست یكي از الیقت
با شصت و شش ناو جنگي خود در رودخانھ تمز بھ پیشروي  ١۶۶٧رویتر در ماه ژوئن سال . سپردند

استحكاماتي را كھ براي ; را تصرف كرد) كیلومتري خاور لندن ۶۵در (دژ مستحكم شیرنس ; پرداخت
و ; برپا شده بودند درھم شكست) كھ در ھمان محل بھ تمز میپیوندد(ھ مدوي جلوگیري از دخول بھ رودخان

شانزده ناو جنگي انگلیسي را، كھ بھ ھیچ وجھ آمادگي پذیرایي از مھماني ناخوانده را نداشتند، غرق كرد، 
چارلز دوم، كھ رغبتي بھ جنگ نداشت، بھ ). ١۶۶٧ژوئن  ١٢(بھ آتش كشید، یا بھ اسارت گرفت 

، ١۶۶٧در بیست و یكم ژوئیھ . ران خود دستور داد پیمان صلح قابل قبولي بھ ھلندیھا پیشنھاد كنندسیاستمدا
ھلندیھا نیویورك بھ ظاھر ناچیز را تسلیم انگلیسیھا كردند و . را امضا كردند)) پیمان بردا((آن دو كشور 

گویان (نگلستان مستعمره سورینام و ا; تعھد بر سالم دادن بھ پرچم انگلیسي در آبھاي انگلستان را پذیرفتند
را بھ ھلند واگذار كرد و در قانون كشتیراني اصالحاتي بھ نفع تجارت ھلند بھ ) ھلند در امریكاي جنوبي

  . این پیمان براي دویت بھ منزلھ پیروزي قابل مالحظھاي بود و او را بھ اوج قدرت رساند. عمل آورد

از مجلس )) قانون دایمي((با گذراندن . كاریھاي بدفرجام شداما، از آن پس، دویت مرتكب یك سلسلھ خطا
حق فرماندھي كل قواي لشكري و دریایي كشور را از عموم ) ١۶۶٧اوت  ۵(شوراي ایالتي ھوالند، 

ستادھا و درھاي ایاالت ھفتگانھ سلب، و بدین ترتیب دست طرفداران ویلیام سوم را از تصدي امور دولتي 
، ھواخواھان شاھزاده جوان از مشاغل نظامي خود دست كشیدند و ارتش را از بھ دنبال آن. كوتاه كرد

بدبختانھ این وضع مصادف با لشكركشي فرانسھ بھ . داشتن سركردگاني كارآزموده محروم ساختند
اگر . متصرفات اسپانیایي در ھلند شد، كھ ناچار منافع حیاتي ایاالت متحده را سخت بھ خطر میانداخت

بر ایاالت جنوبي ھلند را بھ دست میآورد، مسلما در اندك مدتي بندرگاه سكلت را دوباره بھ  فرانسھ نظارت
و اگر شھر آنورس جان تازه مییافت، بیشك با رونق تجاري آمستردام بھ ; روي تجارت خارجي باز میكرد

بر مرز كشور و در نتیجھ شالوده بر اینھا، مگر لویي چھاردھم تا چھ مدت ممكن بود ; رقابت برمیخاست
ھاي رود  ھلند متوقف بماند اگر وي تصمیم میگرفت كھ با ضمیمھ كردن ایاالت متحده بھ خاك فرانسھ دھانھ

راین را زیر قبضھ اختیار درآورد، دیگر از آن كشور چھ بر صفحھ تاریخ باقي میماند و چھ سرانجام 
ت مسالمتآمیز بھ پادشاه مھاجم شومي نصیب نھضت پروتستاني ھلند میگشت د ویت یك سلسلھ پیشنھادا

، و اندكي بعد با سوئد، یك )١۶۶٨ژانویھ  ٢٣(پس، ابتدا با انگلستان ; عرضھ داشت كھ ھمھ رد شدند
لویي با كمال نزاكت موافقت كرد . براي مقاومت در برابر فرانسھ متجاوز منعقد ساخت)) اتحاد سھ گانھ((
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ھمان سلسلھ شھرھا و دژھایي را كھ تا آن زمان در  بكشد، بھ شرط آنكھ)) جنگ انتقال((كھ دست از 
این شرط مورد قبول انگلستان و سوئد و سپس بھ . فالندر و انو اشغال كرده بوده در تصرف خود نگاه دارد

ظاھرا د ویت ). ١۶۶٨مھ  ٢(ناچار مورد قبول ایاالت متحده قرار گرفت و بھ پیمان اكس ال شاپل انجامید 
در ماه ژوئیھ براي چھارمین بار مقام زمامداري كل . خطر ھایل را دور كرده بودبا تدبیر سیاسي خود 

  . جمھوري بھ مدت پنج سال بر عھده او سپرده شد

لویي گناه ھلندیھا را، كھ . د ویت در مورد خط مشي سیاسي پادشاھان فرانسھ و انگلستان دچار اشتباه بود
اگر ھوالند : ((وي سوگند یاد كرد كھ. ند، ھرگز نبخشودمانع پیروزي قطعي وي در ھلند اسپانیا شده بود

بخواھد مثل اسپانیا باعث دردسر وي شود، سپاھیانش را خواھد فرستاد تا با بیل و كلنگ خاك آن سرزمین 
وي از جمھوري ھلند نفرت داشت و چشم طمع بھ دھانھ راین . البد با شكافتن سدھا - ))را بھ دریا بریزند

وقوع رقابتي بر . ود كھ اولي را از میان بردارد و دومي را تحت كنترل خویش درآورددوختھ بود، مصمم ب
كولبر حقوق گمركي زیادي بر كاالھاي ھلندي بست تا از ورود : ھا آتش كینھ را تیزتر كرد سر تعیین تعرفھ

ھ، با تدبیري اما فرانس. آنھا بھ خاك فرانسھ جلوگیري بھ عمل آورد و ھلندیھا نیز معاملھ بھ مثل كردند
زیركانھ، در مورد ورود تجھیزات جنگي استثنا قایل شد و لوووا، وزیر جنگ فرانسھ، صاحبان 

ھاي اسلحھسازي ھلند را تشویق كرد كھ ھر چھ میخواھند محصوالت خود را بھ كشور فرانسھ  كارخانھ
كھ د ویت براي تقویت سپاه  در ھمان زمان، بازرگانان و كارخانھداران ھلند از پذیرش مالیاتھایي. بفروشند

از طرف دیگر نمایندگان سیاسي فرانسھ نیز . و تدارك سازوبرگ جنگي پیشنھاد كرده بود امتناع ورزیدند
كارداني یا نفوذ بینالمللي خود را بھ منصھ ظھور رساندند و انگلستان و سوئد را از ایاالت متحده جدا 

را )) اتحاد سھ گانھ((، چارلز دوم موافقت كرد كھ )١۶٧٠اول ژوئن (بھ موجب پیمان سري دوور . ساختند
دولت سوئد نیز، كھ  ١۶٧٢در سال . ترك گوید و بھ اتفاق لویي چھاردھم بر ضد ھلند وارد جنگ شود

  . خارج شد)) اتحاد سھ گانھ((براي مقابلھ با دانمارك و آلمان نیازمند كمك فرانسھ بود، از 

دوكنشین براندنبورگ بھ جمھوري ھلند وعده مساعدت دادند، لیكن اسپانیا، امپراطوري مقدس روم، و 
نیروھایي كھ میتوانستند آماده كنند و بھ كمك بفرستند ناچیز و دور افتاده بودند، بخصوص كھ در ھمین 

د ویت بار دیگر از در صلح و تمكین درآمد و پیشنھادھاي قابل قبولي . ھنگام سرزمین ھلند ھجوم آور شدند
  . عرضھ كرد كھ ھمھ رد شدندبھ لویي 

، انگلستان حملھ خود را بر جمھوري ھلند آغاز كرد و در ششم آوریل ١۶٧٢در بیست و سوم مارس 
متجاوز از یكصد و سي ھزار سپاھي بھ سركردگي تورن، كنده، لوكزامبورگ و . فرانسھ اعالن جنگ داد

شكوه و تجمل ھرگز سپاھي با چنین : ((بھ گفتھ ولتر. بان و خود لویي رو بھ سوي آن كشور كوچك گذاردند
عمده قواي فرانسھ، با روشي زیركانھ و نامنتظر، در سرزمین آلمان بھ پیشروي .(( وجود نداشتھ است

بھ آرامش و تمكین ترغیب میكردند و )) ھدایایي((پرداختند، در حالي كھ دھات و قصبات سر راه را با 
دوازدھم ژوئن ھمان سال،  در. نقاط سوق الجیشي ضعیفتر را با حمالت شدید بھ تصرف درمیآوردند

فرانسویان، در زیر آتشبار توپخانھ ھلند و دیدگان مترصد پادشاه، بھ رودخانھ راین زدند و با شنا از آن 
از آن پس پیشروي در قلب ایاالت متحده و تصرف شھرھا یكي پس از دیگري براي لشكریان . گذشتند

د، و بعد نوبت بھ ایاالت اوورایسل و گلدرالند او ترشت بیھیچ مقاومتي تسلیم ش. شاھي كار آساني بود
در ششم ژوئن نزدیك بود كھ د . چیزي نگذشت كھ فقط آمستردام و الھھ در سر راه باقي ماندند; رسید

  . رویتر ناوگان مشترك انگلستان و فرانسھ را در خلیج ساوثولد منھزم كند

پرداخت : ھمترین آنھا عبارت بودند ازلویي شروط سختي پیشنھاد كرد كھ م. د ویت درخواست صلح كرد
ھاي زمیني و دریایي ھلند، و  خسارت ھنگفت بھ لشكر فرانسھ، نظارت حكومت فرانسھ بر كلیھ راه

ھلندیھا كھ قبول این شروط سنگین را با بردگي . برقراري مذھب كاتولیك در سراسر خاك آن جمھوري
سدھاي كناره دریا را درھم شكستند و دشمن دیرین ; برابر دیدند، دست بھ آخرین كوشش دفاعي خود زدند
بزودي آب سركش، خاك بیدفاع ھلند را در زیر خود . خود یعني دریا را چون دوستي فداكار بھ كمك گرفتند

  . پوشاند و سپاھیان فرانسھ، كھ آماده آبتني نبودند ناچار عقب نشستند

pymansetareh@yahoo.com



دستھ سپاھیان اسقف مونستر و برگزیننده . با این حال، كشور دچار ویراني و نھب و غارت شده بود
ناوھاي انگلستان ; كولوني، كھ با لویي متحد شده بودند، بدون مانع، ایاالت اوورایسل را از زیر پا گذراندند

و ; و فرانسھ، با وجود مقاومت د رویتر، تجارت دریایي ھلند را مورد حملھ و دستبرد خود قرار داده بودند
د ویت طي این چند ماه . حاصره افتاده بود و بھ اضمحالل نھایي نزدیك میشدوضع اقتصادي كشور در م

ناگوار و مصیبت بار، با پشتكاري كھ او را در ردیف بزرگترین مردان تاریخي كشورش قرار داده است 
وي با گرد آوردن بودجھ كافي نیروي دریایي را مجھز كرد و سازوبرگ . مجاھدات خود را دنبال كرد

در ھنگام جنگ خلیج ساوثولد، د ویت پھلو بھ پھلوي د رویتر بر عرشھ . افراد آن تدارك دید الزم براي
كشتي ایستاد و بھ امید برقرار ساختن صلحي نجاتبخش با نمایندگان ھر یك از كشورھاي اروپایي وارد 

لح، تمام بھ لویي چھاردھم پیغام فرستاد كھ در صورت قبول ص ١۶٧٢وي در ماه ژوئن سال . مذاكره شد
اما شروط . خاك ماستریشت و قسمتھایي از ایالت برابان را بھ او واگذار خواھد كرد را نیز خواھد پرداخت

و ھنگامي كھ ھممیھنان د ویت از این موضوع باخبر شدند، بر ; پیشنھادي او بار دیگر با تحقیر تلقي شدند
ن دیگر مردم گناه كلیھ شكستھا و بدبختیھاي اكنو. او تھمت بستند كھ درصدد بوده است خائنانھ تسلیم شود

خود را بھ گردن د ویت میانداختند و او را مقصر میشمردند كھ با كمال سادھلوحي و بیاحتیاطي بھ 
ھاي چارلز دوم و لویي چھاردھم اعتماد كرده است و ھمچنین او را مذمت میكردند از اینكھ مقامات  وعده

چیزي كھ بیش از ھمھ نفرت عمومي را نسبت بھ د ویت . رده استپرسود دولتي را بھ نزدیكان خود سپ
بخصوص كھ اكنون لیاقت و منزلت . برانگیختھ بود اقدام وي بھ سلب حق زمامداري از خانواده اورانژ بود

افراد آن خانواده، كھ توانستھ بودند طي یك قرن ایاالت متحده ھلند را مستقل و مترقي نگاه دارند، بیشتر بر 
آراي عمومي بیلیاقتي و بزدلي فرماندھان سودجوي د ویت را علت اصلي . مردم آشكار گشتھ بودعامھ 

و رفیق و )) آزادفكران((شكست نظامي كشور دانست، روحانیان فرقھ كالوني او را یكي از پیروان پنھاني 
ي او بودند، اكنون حتي طبقات تجارت پیشھ نیز، كھ پشتیبانان واقع. ندیم دكارت و اسپینوزا معرفي كردند

  . از كسي كھ مسئول و سبب شكست كشور شناختھ میشد روي گردانیدند

برادر وي، كورنلیس، كھ در تصدي امور كشورداري و تحمل مصایب و مسئولیتھاي جنگ قدم بھ قدم با او 
در بیست و یكم ژوئن . ھمكاري كرده بود، در سھم بردن از نفرت و تحقیر عمومي نیز شریك وي گشت

دو روز بعد سو قصدي مشابھ ; ، براي از بین بردن یان د ویت توطئھاي طرح شد كھ بھ نتیجھ نرسید١۶٧٢
در بیست و چھارم ژوئیھ، ماموران انتظامي الھھ كورنلیس را بھ . نسبت بھ جان كورنلیس نیز بیثمر ماند
وت، یان د ویت از مقام در چھارم ماه ا. اورانژ دستگیر كردند/اتھام توطئھ بر ضد شاھزاده ویلیام د

  . زمامداري كل كشور كناره گرفت

یان د ویت، با آنكھ از . در نوزدھم ھمان ماه كورنلیس را بھ شكنجھ كشیدند و محكوم بھ تبعید كردند
خطرات احتمالي خبردار شده بود، از میان شھري پر از دشمن عبور كرد و خود را بھ زندان گوانگنپورت 

ھنگامي كھ وي در زندان از كورنلیس دیدن میكرد، گروھي از مردم، بھ . القات كندرساند تا برادرش را م
نگاھباني كھ . تحریك كالنتر شھر و یك زرگر و یك سلماني، بر در زندان گرد آمدند و غوغایي برپا كردند

ي وظیفھ مامور شده بود ازدحام را متفرق كند در كینھ ایشان نسبت بھ برادران د ویت سھیم شد و در اجرا
گروه خشمگین درھاي زندان را شكستند، بھ درون آن ھجوم آوردند، یان و كورنلیس را . سستي كرد

دستگیر كردند، ایشان را بھ میان كشیدند، و چندان بر پیكرشان ضربات شاید وارد آوردند كھ ھر دو تلف 
  ). ١۶٧٢اوت  ٢٠(آنگاه جسد آنھا را واژگون بر تیر چراغي آویزان كردند ; شدند

V- اورانژ/ویلیام سوم د  

، مرگ شوھر )١۶۴٩(ماري استوارت با روحي سرخورده و قلبي افسرده از اعدام پدرش چارلز اول 
، و الغاي زمامداري خانواده اورانژ در ھلند كوشید تا پسر كوچك خود )١۶۵٠(اورانژ /جوانش ویلیام دوم د

، بدان امید كھ روزي نھال پایداري، ثمر را با خویي بردبار و شخصیتي متكي بر نفس پرورش دھد
  . پیروزي بر شاخ نشاند

pymansetareh@yahoo.com



; كودك، با مزاجي نحیف، در زیر مراقبت دشمناني كھ بھ نگاھباني او گماشتھ شده بودند پرورش مییافت
را از پدرش ویلیام اول )) پایداري خواھم كرد((لیكن از ھمان اوان چنین بروز میداد كھ شعار گرانبھاي 

وي چون كودكي بیمار و بیبنیھ بزرگ شد، حال آنكھ در پشت چھرھاي نحیف . بھ ارث برده استاورانژ /د
متین و مودب و تشریفاتي بود و از انواع سرگرمیھا و . و بیحركت، آتشي از اراده و انتقام پنھان میداشت

ي آزاد وي بیشتر اوقات خود را بھ ورزش و بازي در ھوا. خوشگذرانیھاي خاص جواني دوري میجست
این جثھ نحیف در . میگذارند تا از سردردھاي مكرر و حمالت غشي كھ بر او عارض میشد جلوگیري كند

واقع چون ظرف شكنندھاي بود براي نگاھداري روحیھاي سركش كھ میخواست تخت پادشاھي انگلستان 
  . را تصاحب كند و بھ پادشاه مقتدر فرانسھ درس ادب بیاموزد

ھ انگلستان رفت تا در جشن تاجگذاري برادرش شركت جوید، ولي بر اثر ابتال بھ مادرش ب ١۶۶٠در سال 
حكومت ایالت ھوالند شاھزاده جوان  ١۶۶۶در سال . بیماري آبلھ در شب عید تولد مسیح وفات یافت

یان د ویت سرپرستان و مراقبان مورد عالقھ شاھزاده ; شانزدھسالھ را در تحت سرپرستي دولت قرارداد
ھر . خدمت بركنار كرد و افرادي را كھ بیشتر تابع سیاست ایاالت متحده بودند بھ جایشان گماشترا از 

ھنگامي كھ د ویت بھ دوره قدرت خود رسیده . سال كھ میگذشت، نفرت ویلیام نسبت بھ د ویت بیشتر میشد
ھھ و برگن اوپ بود، شاھزاده جوان از زیر دست سرپرستان تازه خود فرار كرد و با اسب فاصلھ میان ال

و از آنجا با زورقي خود را بھ زیالند رسانید، ایالتي كھ بیش از دیگران نسبت بھ ) ١۶۶٨(زوم را پیمود 
نیاكان وي وفاداري ابراز داشتھ بود، اھالي میدلبورگ، پایتخت آن ایالت، با تظاھرات شدید مھرآمیز، وي 

. الفتي بھ ریاست شوراي ایالتي زیالند انتخاب شدشاھزاده بدون ھیچ گونھ اشكال و مخ. را خوشامد گفتند
چون بھ الھھ بازگشت، اعالم كرد كھ با فرارسیدن جشن سالروز ھجدھسالگیش دوران صغر وي بھ پایان 

و از آن پس وي دیگر نیازي بھ سرپرستاني كھ شوراي ایالت ھوالند برایش ) ١۶۶٨نوامبر  ۴(میرسد 
; ویلیام فرمان بھ عزلشان داد; از بركنار ساختن ایشان خودداري كردشورا . تعیین كرده بود نخواھد داشت

  . ویلیام در انتظار فرصت مناسب نشست. و ایشان در خدمات خود باقي ماندند

فرصت مناسب ھنگامي فرا رسید كھ سپاھیان فرانسھ و آلمان ایاالت ھلند را مورد تاخت و تاز خود قرار 
اتاژنرو در برابر خواستھاي پیاپي لشكریان . فاعي در معرض خطر افتاددادند و كھ مرز الھھ بدون قواي د

و نیز بھ امید آنكھ بازگشت فردي از خانواده اورانژ بھ زمامداري كشور موجب اعاده وحدت ملي و تقویت 
اورانژ را بھ فرماندھي سپاه اتحادیھ ایاالت منصوب كرد /روحیھ از جان گذشتگي خواھد شد، ویلیام سوم د

در دوم ژوئیھ شوراي ایاالت زیالند، با پشت پا زدن بھ قانون دایمي، ویلیام سوم ). ١۶٧٢فوریھ  ٢۵(
دو روز بعد شوراي ایالت ھوالند نیز از آن اقدام پیروي . اورانژ را بھ سمت زمامدار ایالتي تعیین كرد/د

. انتخاب شد)) اتحادیھ ایاالت((كرد و در ھشتم ژوئیھ ویلیام سوم بھ مقام فرمانده كل قواي زمیني و دریایي 
وقتي پادشاه فرانسھ بھ كشور ھلند پیشنھادي فرستاد كھ حاضر است، در ازاي دریافت خسارتي بھ مبلغ 

فلورن و تصرف اراضي وسیعي از خاك ایاالت مونستر و كولوني، پیمان صلح را امضا  ٠٠٠,٠٠٠,١۶
جراي آن نقشھ وي را بھ پادشاھي باقیمانده سرزمین كند و ضمنا محرمانھ بھ ویلیام سوم پیغام داد كھ با ا

ھلند خواھد پذیرفت، ویلیام روح شھامت و مردانگي خود را بھ ظھور رساند و در پاسخ شوراي ایالتي 
بھتر است ھمگي قطعھقطعھ شویم تا بھ قبول چنین : ((ھوالند نظر خود را در آن باره چنین اعالم داشت

گامي كھ دیوك آو باكینگم از انگلستان نزد وي آمد تا او را وادار بھ قبول ھن.)) صلحي ننگین تن در دھیم
آیا با چشم خودتان نمیبینید كھ ((پیمان صلح كند و ضمن مذاكره او را بدین لحن مورد خطاب قرارداد كھ 

البتھ كشور من در خطر بزرگي افتاده است، لیكن راه : ((ویلیام گفت)) كشورتان در حال نابودي است
طمئني در دست دارم كھ ھرگز نابودي آن را بھ چشم خود نبینم، و آن این است كھ در آخرین سنگرگاه م

وي با خردمندي و تدبیري كھ از جواني بیست و پنج سالھ بعید مینمود .)) میدان جنگ جانم را فدا كنم
از ھمان وقت متوجھ  روابط احترامآمیز و مذاكرات سیاسي خود را با انگلستان برقرار نگاه داشت، زیرا

این نكتھ شده بود كھ تنھا با ایجاد ھمكاري و اتحاد در میان انگلستان و ھلند راه امیدي براي جلوگیري از 
در ھمان اوان وي براي تحكیم پیوندھاي دوستي میان ایاالت متحده، . تجاوزات قاھرانھ فرانسھ باقي میماند

بھ عبارت دیگر، ھمان وقت طرح كلي . وشش بسیار كردامپراطوري مقدس روم و دوكنشین براندنبورگ ك
  . در ذھنش تكوین مییافت)) اتحاد بزرگ((
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ویلیام براي رسیدگي بھ امور لشكري الھھ را ترك كرده بود كھ برادران د ویت بھ دست گروھي از دشمنان 
ھ را بھ عمد طرح ظاھرا او دستي در این توطئھ نداشت و شاید ھیچ كس دیگري ھم آن نقش. بھ قتل رسیدند

نكرده بود، لیكن چون از آن واقعھ باخبر شد، خشنودي خود را كتمان نكرد، بلكھ آشكارا چند تني را كھ 
موجب برپا ساختن غائلھ كشتار دو برادر شده بودند مورد حمایت قرار داد و وظیفھاي نیز در حقشان مقرر 

ایي باشد، و ھیچ وقت ھم در این راه توفیق داشت اكنون كوشش وي بر آن بود كھ فرمانده الیق و توان
نیافت، لیكن سربازان كار آزمودھاي كھ با اشتیاق باطن بھ زیر لواي او گرد آمدند نیروھاي زمیني و 

د رویتر و كورنلیس ترومپ در دو نقطھ سكونولت و . دریایي كشور را از نو متشكل و مجھز یافت
در خشكي نیز سپاھیان ھلند ; )١۶٧٣(پاسخ دندانشكن دادند كیكدوین بھ ناوگانھاي انگلستان و فرانسھ 

ویلیام سوم شھر ناردن را متصرف شد و ایاالت ; پیشروي مھاجمان آلماني را در گرونینگن متوقف كردند
ھا فرانسویان رو  گلدرالند، اوترشت و اوورایسل را از وجود دشمن پاك كرد، چنانكھ تقریبا در ھمھ جبھھ

دست كم، بھ طور موقت ھم كھ بود، ایاالت متحده از خطر اضمحالل نجات یافتھ . ردندبھ عقب نشیني گذا
  . بود، و بدین شكرانھ عموم اھالي آن سامان ویلیام سوم را منجي خود خواندند

وي با  ١۶٧۴در نوزدھم فوریھ . ویلیام بر این پیروزي بزرگ موفقیتھاي سیاسي دیگري نیز افزود
فلورن بھ عنوان خسارت جنگي، انگلستان را راضي كرد كھ پیمان صلح  ٠٠٠,٠٠٠,٢پرداخت مبلغ 

جداگانھاي با كشور ھلند منعقد كند و در بیست و دوم آوریل و یازدھم ماه مھ ھمان سال با دوكنشینھاي 
سپس بھ تحكیم روابط دوستي میان ایاالت متحده با اسپانیا، . مونستر و كولوني پیمانھاي اتحاد بست

، دانمارك و امپراطوري مقدس روم پرداخت تا بتواند اتحادیھ بزرگ و نیرومندي از آن براندنبورگ
ویلیام براي وارد كردن ضربھ نھایي، مري . كشورھا بر ضد فرانسھ، كھ اینك تنھا مانده بود، بھ وجود آورد

دو قدرت  اینك. دختر ارشد جیمز ملقب بھ دیوك آویورك و برادر پادشاه انگلستان را بھ ھمسري گرفت
بخصوص ; بزرگ پروتستاني با یكدیگر پیوند یافتھ بودند و شبكھ نفوذشان فرانسھ را بھ محاصره درمیآورد

بندرت در تاریخ دیده . كھ مري بالفاصلھ پس از پدرش حق جانشیني بھ تخت پادشاھي انگلستان را داشت
ھ خود را با چنان موفقیتي بھ ثمر ھاي مآل اندیشانھ و مدبران شده است كھ زمامداري آن قدر جوان نقشھ

  . رسانده باشد

لیكن، در خالل این احوال، سپاه فرانسھ حملھ خود را از نو آغاز كرد، ایپر و گان را مسخر ساخت، و رو 
 ٢٢(د رویتر در نزدیكي ساحل سیسیل از ناوگان فرانسوي شكست سختي خورد . بھ سوي مرز ھلند گذارد

لویي چھاردھم بھ مجلس . ایي كھ برداشتھ بود، یك ھفتھ بعد جان سپردو، بر اثر زخمھ) ١۶٧۶آوریل 
كلیھ : ((عمومي طبقاتي ھلند پیشنھاد صلحي كرد كھ شروطش بسیار مساعد و قابل قبول بودند، بدین قرار

سرزمینھایي كھ توسط لشكریان فرانسھ اشغال شده بودند بھ ھلند مسترد شوند، بھ شرط آنكھ شورا موافقت 
امپراطوري مقدس روم، براندنبورگ و دانمارك . فرانش كنتھ و لورن در تصرف فرانسھ بمانند كند كھ

ویلیام نیز نظر آنان را مورد تایید قرارداد، اما اتاژنرو، . نسبت بھ عقد چنین پیمان صلحي اعتراض كردند
مرد، متحدان خود را كھ اسیر اغراض سودپرستانھ گروھي از بازرگانان متنفذ بود، راي ویلیام را باطل ش

  ). ١۶٧٨اوت  ١٠(نیز ترك گفت، و منفردا پیمان صلح نیمگن را با فرانسھ امضا كرد 

ویلیام، كھ آن صلح را متاركھاي موقتي میدانست، در مدت ده سال بعد كوشش بسیار بھ كاربرد تا بار دیگر 
و بروز غریزه جنگي او را بازرگانان ھلند جل. اتحادیھ از ھم گسستھ را پیوند دھد و برقرار سازد

دو واقعھاي كھ در سال . میگرفتند، با این صلح و آرامشند تا قدرت و رونق از دست رفتھ را باز ستانند
گزارش مشروح این دو از  -روي دادند بھ سود ویلیام سوم تمام شدند و بر اھمیت مقامش افزودند  ١۶٨۵

یكي آنكھ با الغاي فرمان نانت بھ دست . ي خواھد شدحوصلھ پایان این فصل خارج است و فقط بدان اشارھا
لویي چھاردھم پروتستانھاي آزار كشیده فرانسھ دستھ دستھ بھ ھلند پناھنده شدند و در آنجا تبلیغات 

دیگر . دامنھداري را بھ منظور تشكیل اتحادیھاي از كشورھاي پروتستان مذھب بر ضد فرانسھ آغاز كردند
گلستان بھ پادشاھي رسید، نیت خود را مبني بر رسمي ساختن مذھب كاتولیك در آنكھ چون جیمز دوم در ان

كشورش اعالم داشت، و بھ دنبال آن پروتستانھاي انگلستان در اندیشھ طرح نقشھاي افتادند تا او را از 
یام گرچھ ویل. سلطنت خلع كنند و مري، ھمسر ویلیام، را در مقام جانشیني بر حق بھ تخت پادشاھي بنشانند
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با نزدیكترین دوست مري بھ نام الیزابت ویلیھ رابطھ عشقي برقرار كرده بود، مري او را بخشوده بود و 
موافقت خود را اعالم داشتھ بود كھ در صورت جانشیني بر تخت سلطنت انگلستان، از شوھرش چون 

امپراطوري مقدس روم، ویلیام موفق شد پیمان اتحادي با  ١۶٨۶در سال . پادشاھي مطاع فرمانبرداري كند
در تاریخ سیام ژوئن سال . براندنبورگ، اسپانیا و سوئد براي دفاع مشترك در مقابل فرانسھ منعقد سازد

رھبران پروتستانھاي انگلستان از ویلیام و مري دعوت كردند كھ با قواي نظامي خود وارد خاك  ١۶٨٨
ویلیام گرفتار تردید شد، . ك مذھبشان یاري دھندانگلستان شوند و ایشان را در مخلوع كردن پادشاه كاتولی

زیرا در ھمان ھنگام لشكریان عظیم و مجھز فرانسھ در انتظار تصمیم شاھانھ بودند كھ بھ ھلند ھجوم برند 
سرانجام، لویي چھاردھم تصمیم گرفت كھ لشكریانش بھ جانب آلمان پیشروي . یا بھ امپراطوري مقدس روم

اورانژ با چھارده ھزار /ویلیام سوم د ١۶٨٨در اول نوامبر سال . ویلیام باز شدكنند، و بدین ترتیب دست 
  مرد جنگي براي تصاحب تاج پادشاھي انگلستان بھ سوي آن كشور بادبان كتاب دوم انگلستان 

  فصل ھفتم 

  

  كرامول 

١۶۴١- ٩۶۶٠  

I - شورشي سوسیالیستي  

، با مسئلھ تشكیل یك دولت جدید و باز )١۶۴٩ژانویھ  ٣٠(پیرایشگران فاتح پس از اعدام چارلز اول 
گرداندن امنیت زندگي و اموال در انگلستاني روبرو شدند كھ بھ واسطھ ھفت سال جنگ داخلي دچار 

  . اغتشاش شده بود

از ) ١۶۴٨)) (تصفیھ پراید((ز پارلمنت دنبالھ، یعني مجلس مركب از پنجاه و شش عضو فعالي كھ پس ا
پارلمنت طویل باقي مانده بودند، تفوق و كفایت مجلس عوام را اعالم و مجلس اعیان و ھمچنین سلطنت را 

و یك شوراي دولتي را كھ از سھ ژنرال، سھ لرد، سھ قاضي و سي عضو ) ١۶۴٩فوریھ  ۶(ملغا كرد 
یعني پیرایشگران جمھوریخواه، بودند بھ عنوان قوه  مجلس عوام تشكیل شده بود و ھمھ آنان از استقاللیان،

مھ مجلس عوام با بیانیھ زیر رسما جمھوري انگلستان را تاسیس  ١٩در . مجریھ مجلس عوام نامزد كرد
انگلستان از این پس بھ عنوان یك مشتركالمنافع، یا كشور آزاد، با اختیارات فایقھ این ملت، بھ : ((كرد

ر پارلمنت و كساني كھ از طرف آنان بھ عنوان وزیران تعیین خواھند شد و زیر وسیلھ نمایندگان مردم د
; این جمھوري، دموكراسي نبود.)) نظر ایشان بھ خیر و صالح مردم كار خواھند كرد اداره خواھد شد

پارلمنت ادعا میكرد كھ براساس دموكراسي تشكیل شده است، اما طرد اعضاي سلطنت طلب آن در دوران 
آن را غربال كرده و بھ مشتي ((بیرون راندن پرسبیتریان در ضمن تصفیھ، بھ قول كرامول جنگ، و 

و حال ; پارلمنت از اصل و آغاز خود فقط بھ وسیلھ زمینداران انتخاب شده بود)). نماینده تقلیل داده بود
. متكي بود نھ بر مردمقدرت پارلمنت بر ارتش . بسیاري از والیتھا در پارلمنت دنبالھ اصال نماینده نداشتند

تنھا ارتش میتوانست آن را از شورشگران سلطنت طلب در انگلستان، یاغیان كاتولیك در ایرلند، طاغیان 
  . پرسبیتري در اسكاتلند، و سركشان تندرو و افراطي در خود ارتش حفظ كند

  ن براي تادیھ مخارج دولت و مواجب پس افتاده افراد ارتش، پارلمنت دنبالھ، با ھما
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تصمیم گرفت . گالري بیمالحظگي شاه معدوم، بھ وضع مالیات مبادرت كرد. آلیور كرامول: سر پیتر لیلي
امالك تمام كساني را كھ بھ نفع چارلز سالح برگرفتھ بودند مصادره كند، اما در بیشتر موارد با گرفتن 

بسیاري از نجباي . یكردجریمھاي برابر با قسمتي از ارزش ملك غیرمنقول از یك دھم تا نصف مصالحھ م
ھاي اشرافي تشكیل  جواني كھ در انگلستان با فقر روبرو شده بودند بھ امریكا مھاجرت كردند و خانواده

از رھبران سلطنت طلب اعدام و برخي بعضي  .مدیسنھاي واشینگتن، رندولف، لي و  دادند، مانند خانواده
اما با این حال نھضت سلطنتطلبي ھمچنان مایھ دردسر ماند، زیرا كھ احساسات سلطنتطلبي . زنداني شدند

ده روز . اعدام شاه او را از مقام مالیات ستاني بھ درجھ شھادت رفعت داده بود. در میان مردم غلبھ داشت
این كتاب بھ وسیلھ یك كشیش پرسبیتري بھ . ان تمثال شاه منتشر شدپس از كشتھ شدن شاه، كتابي تحت عنو

نام جان گودن نوشتھ شده بود، اما چنان حاوي افكار و احساسات چارلز بود كھ گویي خود او پیش از مرگ 
محتمال قسمتي از آن از روي یادداشتھایي كھ از شاه بھ جا مانده بودند . آن را بھ خط خویش نگاشتھ است

در ھر صورت وصفي كھ از شاه در آن شده بود او را فرمانروایي مینمایاند كھ تا پایان . شده بودتدوین 
  . زندگي در برابر ظلم یك اولیگارشي بیرحم از انگلستان دفاع كرده بود

آن كتاب در یك سال سي و شش بار چاپ شد و بھ فروش رفت، بھ پنج زبان ترجمھ شد، و ھیچ یك از 
آن كتاب در . ، نتوانست اثر آن را خنثا كند)١۶۴٩(تاب تمثال شكنھا، اثر میلتن عبارات رعدآساي ك

برانگیختن یك واكنش عمومي بر ضد دولت جدید سھیم بود و عامالن سلطنت طلب را، كھ در ھر والیت 
 شوراي دولتي بھ وسیلھ. انگلستان فورا براي بازگشت سلسلھ استوارت آشوب بھ پا كرده بودند، تشویق كرد

جاسوسي وسیع و موثر و نیز با دستگیري فوري سراني كھ ممكن بود شورش را سازمان داده باشند، با این 
  . نھضت مقابلھ كرد
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در طرف دیگر این حالت افراطي، اقلیتي از مردم عادي و قسمت بزرگي از ارتش دموكراسي كاملتري 
ھاي افراطي از آسمان  ا و بیانیھھ جزوه. را، و برخي یك دموكراسي سوسیالیستي را، طلب میكردند

میلتن در این مرحلھ ھنوز ; ھا منتشر كرد سرھنگ جان لیلبرن بھ تنھایي صدتا از این بیانیھ; میباریدند
. لیلبرن كرامول را بھ عنوان ظالم، كافر و ریاكار مورد حملھ قرار داد. شاعر نبود، بلكھ وجیزھنویس بود

ممكن است درباره چیزي با كرامول صحبت كنید و او فورا دست بھ  شما كمتر((یك نویسنده شكوه كرد كھ 
او حتي موقعي كھ تا پاي مرگ شما را . سینھ نگذارد، چشمان خود را بلند نكند و خدا را بھ شھادت نطلبد

ما سابقا تحت فرمانروایي : ((یك رسالھ نویس دیگر پرسید.)) میزند، میگوید، زوزه میكشد، و توبھ میكند
لطفا ; دھا و مجلس عوام بودیم، اكنون تحت حكومت یك ژنرال، دادگاه نظامي، و مجلس عوام ھستیمشاه، لر

لیلبرن و سھ تن دیگر بھ خاطر انتشار  ١۶۴٩در آوریل . بگویید فرق این دو وضع خطابھ مجبور یافت
ارتش آزادي  .گرفتار شده است دستگیر شدند)) زنجیرھاي جدید((رسالھاي كھ اعالم میكرد انگلستان بھ 

آنان را جدا خواستار شد و زنانشان تھدید كردند كھ اگر كوچكترین آسیبي بھ زندانیان برسد، كرامول جان 
لیلبرن از زندان نوشتھ جسورانھاش را بھ نام اتھام خیانت بزرگ بر كرامول و . خود را از دست خواھد داد

سنده طي یك محاكمھ پرسروصدا، كھ ھزاران تن در ماه اكتبر آن چھار نوی. آیرتن براي ناشر خود فرستاد
لیلبرن با قضات معارضھ كرد و تشكیل یك ھیئت منصفھ . را بر گرد محكمھ جلب كرده بود، محاكمھ شدند

چنان بانگ بلند و یكزباني برخاست كھ ((از جمعیت . وقتي كھ ھر چھار تن تبرئھ شدند. را خواستار شد
این فریاد در حدود نیم ساعت بدون وقفھ شنیده میشد و ; شنیده شده باشد گیلدھالگمان نمیرود ھرگز در 

 ١۶۵٢در . لیلبرن بھ مدت دو سال قھرمان ارتش بود.)) قضات را چنان ترساند كھ رنگ از رخشان پرید
اما با این حال ; )١۶۵٣اوت (زگشت، باز دستگیر شد، و دوباره تبرئھ گشت با ١۶۵٣در سال ; تبعید شد

  . ، بھ سن چھل و سھ سالگي، مرد١۶۵٧در ; آزاد شد ١۶۵۵در . در زندان نگھش داشتند

ھاي لیلبرن و دموكراسي نیز فراتر رفتند و خواستار توزیع مساوي  از خواستھ)) مساواتیان((برخي از 
  . ثروت شدند

چرا غني و فقیر باید وجود داشتھ باشد چرا در حالي كھ اغنیا سرزمین را بھ خود انحصار : فتنداینان میگ
ي بھ نام ویلیام اورارد چھار تن را بھ ))پیامبر(( ١۶۴٩دادھاند، عدھاي باید از گرسنگي بمیرند در آوریل 

را كندند، بذر افشاندند  اینان یك قطعھ زمین نامسكون را تصاحب كردند، آن; تپھ سنت جورج در ساري برد
بھ آنھا ) آنان را چنین نام داده بودند; كننده(در حدود سي دیگر ; و كسان را بھ پیوستن بھ خود دعوت كردند

ھمسایگان را تھدید كردند كھ بزودي ھمھ ) ((بنابھ گزارشي كھ براي شوراي دولتي رسید(ملحق شدند و 
اورارد در حضور سر تامس فرفكس، فرمانده كل .)) كار كنند ایشان را وادار خواھند كرد بھ تپھ بیایند و

فقط میخواھند بر ((ارتش، توضیح داد كھ پیروانش قصد محترم شمردن مالكیت خصوصي را دارند، اما 
كھ ((ولي امیدوارند ; ))آنچھ متعلق بھ عموم است و ناكاشتھ مانده دست بگذارند و آن را بارور سازند

ھ تمام مردم با طیب خاطر بیایند و از زمینھا و امالك خود دست كشند و با این ناگھان وقتي فرا رسد ك
یكي . فرفكس آن مردان را بھ این عنوان كھ متعصبان بیآزار ھستند رھا كرد.)) اشتراك اموال موافقت كنند

تحت عنوان معیار پیشرفتھ ) ١۶۴٩آوریل  ٢۶(از آنان، جرارد وینستنلي، نھضت را با قطعنامھاي 
در ابتدا خرد خالق بزرگ زمین را : ((در آن قطعنامھ چنین ذكر شده بود. ساواتي راستین ادامھ دادم

اما بعدا انسان، كھ بھ كوري افتاده بود، بیش از آنچھ حیوانات ; ))گنجینھ مشترك حیوانات و انسانھا ساخت
، فروختھ و محصور تمام زمین بھ وسیلھ فرمانروایان خریده; مزرعھ برده او شوند، برده نوع خود شد

در . جنایت و نفرت فقط وقتي از میان خواھد رفت كھ مالكیت مشترك از نو برقرار شود. مالكان دزدند
، وینستنلي از مشتركالمنافع انگلستان استدعا كرد جامعھاي تاسیس كند كھ در آن )١۶۵٢(قانون آزادي 

ھمھ مجبور باشند تا چھلسالگي كار كنند و ; شندخرید و فروش، وكالي دعاوي، غني و فقیر وجود نداشتھ با
ازدواج بھ طریق مدني انجام گیرد ; تمام مردان بالغ حق راي داشتھ باشند; از آن پس از زحمت آزاد شوند

از مقاصد خود دست برداشتند، اما تبلیغاتشان وارد اذھان فقیران انگلیسي )) دیگرھا. ((و طالق آزاد باشد
  . مانش بھ سوي فرانسھ، و از اقیانوس بھ طرف امریكا، سیر كردند شدند و شاید از دریاي
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كرامول، كھ خودش مالك بود و نیك بھ طبیعت انسان آشنایي داشت، بھ این آرمانھاي مالكیت مشترك و 
در اغتشاش اجتناب ناپذیري كھ پس از سقوط حكومت . حتي بھ حق راي مردان بالغ، ابراز اعتماد نكرد

بسیار كسان كھ از او بھ . ود یك مقام متمركز الزم بود، و كرامول این مقام را تدارك كردرخ داده بود، وج
عنوان یك فرد شاھكش نفرت داشتند تا چندي از دیكتاتوري، كھ تنھا راه جلوگیري از انحالل اجتماعي و 

ند و اسكاتلند و حتي ارتش وقتي كھ شنید یك نھضت ضدانقالبي دارد در ایرل. سیاسي بود، استقبال كردند
بر ضد شورشیان رھبري كند، ) ارتش را(بھوجود میآید، از اینكھ دست آھنین كرامول آماده است تا آن را 

شادمان شد شورشیاني كھ خواھان یك مدینھ فاضلھ دموكراتیك نبودند، بلكھ بازگشت سلطنت انتقامجویي را 
  . میخواستند

II -  شورش ایرلند  

و كاتولیكھاي آن ناحیھ و ماوراي آن را موقتا متحد  پیلدر ایرلند واكنش علیھ شورش بزرگ، پروتستانھاي 
نھ ایرلند در حتي پیش از اعدام چارلز اول، جیمز باتلر، ارل آو اورمند، با عنوان نایب السلط. ساخت

در آن معاھده كاتولیكھاي متحد ; )١۶۴٩ژانویھ  ١٧(كیلكني با كاتولیكھاي متحد معاھدھاي امضا كرد 
موافقت كردند كھ، در ازاي آزادي مذھبي و یك پارلمنت مستقل ایرلندي، پانزده ھزار پیاده و پانصد سوار 

  . در اختیارش بگذارند

تاد، او را فورا بھ عنوان چارلز دوم شناخت، و از وي دعوت كرد اورمند پیامي براي پرینس آو ویلز فرس
چارلز بھ جاي این كار بھ اسكاتلند . بھ ایرلند بیاید و ارتش مشترك پروتستانھا و كاتولیكھا را رھبري كند
  . رفت، اما كرامول تصمیم گرفت كھ نخست با تھدید ایرلند مقابلھ كند

ده شد، اورمند قبال در رثماینز از نیروھاي وفادار بھ مشتركالمنافع وقتي كھ او در ماه اوت در دوبلن پیا
تن سربازان باقیماندھاش بھ شھر مستحكم در ویدا در ساحل رود بوین  ٢٣٠٠انگلستان شكست خورده و با 

، و فرمان داد تا تمام افراد زنده )١۶۴٩سپتامبر  ١٠(عقب نشیني كرد، آن را با یك حلقھ ناگھاني گرفت 
  . ن كشتھ شوندپادگا

بر روي ھم در ; ھر كشیشي كھ در شھر بود كشتھ شد; برخي از غیر نظامیان مشمول قتلعام واقع شدند
كرامول خداوند را در افتخار این كامیابي شركت داد و . نفر در این كشتار فاتحانھ جان باختند ٢٣٠٠حدود 

بھ خداي نسبت دھند، زیرا سپاس این میخواھم كھ تمام قلبھاي شریف جالل این فتح را : ((چنین گفت
این شدت عمل بھ لطف یزدان از خونریزي بسیار ((او امیدوار بود كھ .))مرحمت بھ او تعلق دارد

و ما باید این اعتقاد مخلصانھ را بپذیریم كھ چنین اعمال وحشتي میرفت كھ بزودي شرش ; ))جلوگیري كند
  . نجات دھد را بخواباند و جانھاي بسیاري را از ھر دو طرف

این والیت بزودي ; كرامول از درویدا بھ محاصره وكسفرد پرداخت. اما جنگ تا سھ سال ادامھ یافت
خداوند، با : ((كرامول چنین گزارش داد; تسخیر شد و ھزار و پانصد تن از مدافعان و ساكنانش كشتھ شدند

و ایشان را واداشت با خون ... ان كردتقدیر غیر منتظري از عدالت بیشایبھاش، قضاوت عادالنھ نسبت بھ آن
سیاست كشتار شكست .)) خود پاسخ ظلمھایي را كھ بھ جان پروتستانھاي بیچاره روا داشتھ بودند بدھند

كیلكني فقط پس از دریافت ; شھرھاي دنكانن و واترفرد در برابر محاصره كرامول پایداري كردند. خورد
كالنمل تسخیر شد، اما پس از كشتھ شدن دو ھزار ; تسلیم شدشرایطي كھ از شھرھاي دیگر دریغ شده بود 

كرامول پس از شنیدن خبر ورود چارلز دوم بھ اسكاتلند، تعقیب جنگ ایرلند را بھ ھنري آیرتن، . سرباز
  ). ١۶۵٠مھ  ٢۴(داماد خود، واگذارد و با كشتي عازم انگلستان شد 

سیاست كشتار ترك شد، شورشیان . طاعون مرد از ١۶۵١نوامبر  ٢۶آیرتن رھبر توانایي بود، اما در 
تقریبا تمام شورشیان بھ این ) ١۶۵٢مھ  ١٢(بخشوده شدند، و بھ موجب شرایط موسوم بھ اصول كیلكني 
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، تمام یا )اوت ١٢(بھ موجب قانوني بھ نام قانون آرامش ایرلند . شرط كھ بالمانع مھاجرت كنند تن دادند
دیھا كھ صرفنظر از ایمانشان نمیتوانستند وفادار بودن خود را بھ جمھوري قسمتي از امالك آن عده از ایرلن
بدین گونھ، دو و نیم میلیون جریب از خاك ایرلند بھ سربازان غیر ; انگلستان ثابت كنند مصادره شد

ند دو سوم خاك ایرل; نظامیان انگلیسي یا ایرلندي، كھ در ایرلند از كرامول پشتیباني كرده بودند، منتقل شد
  . بھ دست انگلیسیان افتاد

والیتھاي كیلدر، دوبلن، كارلو، ویكلو و وكسفرد بھ یك پیل جدید انگلیسي تبدیل شدند و كوشش شد تا تمام 
ھزاران خانواده ایرلندي از امالك خود محروم . مالكان ایرلندي، و سپس تمام ایرلندیھا، از آنجا رانده شوند

صدھا تن از آنان، بھ اتھام ولگردي، . ھاي دیگري پیدا كنند فتند تا خانھمھلت یا ١۶۵۵شدند و تا اول مارس 
  . با كشتي بھ باربادوز یا جاھاي دیگر منتقل شدند

تن  ٠٠٠,۶١۶، تعداد ١۶۴١نفري در ایرلند در  ٠٠٠,۴۶۶,١سر ویلیام پتي حساب كرد كھ از یك جمعیت 
یك افسر انگلیسي گفت كھ در برخي والیتھا . بر اثر جنگ، گرسنگي، یا طاعون تلف شده بودند ١۶۵٢تا 
خورشید ھرگز : ((افسر انگلیسي دیگري میگفت.)) انسان موجود زنده اعم از انسان، حیوان یا پرنده نبیند((

روحانیان ; مذھب كاتولیك غیرقانوني شد.)) بھ ھیچ ملتي كھ بدین گونھ در كمال بدبختي باشد نتابیده است
; پناه دادن یك كشیش سزاي مرگ داشت; ایرلند را ظرف بیست روز ترك كنندكاتولیك فرمان یافتند كھ 

ضابطان دادگستري ; ھا مجازاتھاي سخت تعیین شده بود براي غیبت از مراسم مذھبي پروتستان در یكشنبھ
مال تمام اع. مجاز بودند كودكان كاتولیكھا را بگیرند و بھ انگلستان بفرستد تا بھ آیین پروتستان تربیت شوند

نسبت بھ پروتستانھاي فرانسھ مرتكب شدند، در  ١۶٩٠ ١۶٨٠غیر انسانیي كھ بعدا كاتولیكھا در سالھاي 
مذھب كاتولیك جزئي جدا . از طرف پروتستانھا نسبت بھ كاتولیكھاي ایرلند انجام گرفتند ١۶۵٠١۶۶٠دھھ 

. نجكش بھ ھم پیوند خورده بودندناشدني از میھن پرستي ایرلندي شد، زیرا كلیسا و مردم مانند یك جامعھ ر
  . آن سالھاي مرارتبار، مانند یك میراث نھفتھ از نفرت، در خاطر ایرلندیھا باقي ماند

III -  شورش اسكاتلند  

اسكاتلندیھا، كھ چارلز اول را بھ پارلمنت انگلستان تسلیم كرده بودند، از اعدام او تكان خوردند و یكباره بھ 
آنھا بھ تصفیھ پارلمنت طویل از پرسبیتریان بھ وسیلھ پراید بھ . كاتلندي بوده استیاد آوردند كھ پدر او اس

دیده نقض پیمان و اتحاد مجلل مینگریستند، كھ بھ موجب آن پارلمنت مزبور بھ اسكاتلند و آیین پرسبیتري 
ن پرسبیتري میترسیدند كھ مبادا پیرایشگران پیروزمند در تحمیل شكل آیی; سوگند وفاداري یاد كرده بود

، كمتر از یك ھفتھ پس از اعدام چارلز اول، ١۶۴٩فوریھ  ۵در . خود بھ اسكاتلند، ھمانند انگلستان، بكوشند
پارلمنت اسكاتلند چارلز دوم پسر او را، كھ در آن ھنگام در ھلند بود، پادشاه باالستحقاق بریتانیاي كبیر، 

  . فرانسھ و ایرلند اعالم كرد

ز اجازه بازگشت بھ انگلستان داده شود، از او خواستند كھ پیمان ملي و پیمان و اتحاد پیش از آنكھ بھ چارل
مجلل را امضا كند و سوگند بخورد كھ آیین پروتستان پرسبیتري را در تمام قلمروھا، و نیز در خاندان 

  . خویش، حفظ كند

گرویدن بھ نظام پرسبیتري  چارلز دوم، كھ آیینش مخلوطي از مذھب كاتولیك و مذھب شكاكیت بود، مستعد
با كراھت در  ١۶۵٠از این رو این تقاضاھا را در اول مھ ; نبود، اما عشقي سرشار بھ تاج و تخت داشت

مانتروز، نجیبترین اسكاتلندي در آن عصر، نیروي كوچكي از اوركني بھ اسكاتلند سوق . بردا امضا كرد
مھ  ٢١(اما مغلوب، دستگیر، و بھ دار آویختھ شد ; م كندداد، بھ این امید كھ براي چارلز ارتشي مستقل فراھ

چارلز، كھ مشتاق بود بر ضد پیرایشگران مشتركالمنافع انگلستان كھ پدرش را كشتھ بودند در ). ١۶۵٠
اسكاتلندیھا پیش از آنكھ براي او بجنگند، . ژوئن در اسكاتلند پیاده شد ٢٣راس ارتشي قرار گیرد، روز 

المیھاي صادر با پیمان و اتحاد مجلل، و نیز بھ واسطھ اینكھ مادرش بھ گناه بت ترغیبش كردند كھ اع
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بھ منظور . آلوده بود، و در برابر خداوند با كمال خضوع و خشوع مغفرت میطلبد) مذھب كاتولیك(پرستي 
شتند جبران گناھان چارلز اول و چارلز دوم، روحانیان اسكاتلندي براي ارتش و مردم روزه مقدس مقرر دا

و ارتش را مطمئن ساختند كھ حال چون شاه جوان از درگاه خدا طلب مغفرت كرده است، ارتش 
)) پیمان((بھ اصرار كشیشان، تمام افسراني كھ اخالص بھ شاه را فوق وفاداري بھ . شكستناپذیر خواھد بود

  . ن ارتش اخراج شدندبدین گونھ ھشتاد تن از الیقترین رھبرا; و كلیسا میدانستند از ارتش تصفیھ شدند

كرامول بھ پارلمنت پیشنھاد كرد كھ خود او فورا، بي آنكھ منتظر حملھ اسكاتلندیھا شود، بھ اسكاتلند حملھ 
  . كند

فرفكس، كھ از شركت در محاكمھ چارلز اول امتناع كرده بود، از فرماندھي عالي ارتشھاي جمھوري 
  . استعفا داد

شده بود، نیروھاي خود را با تصمیم و سرعت معمول متشكل ساخت كرامول، كھ بھ جانشیني او منصوب 
اوت نامھ  ٣در ). ١۶۵٠ژوئیھ  ٢٢(و در راس شانزده ھزار سرباز از مرز اسكاتلند عبور كرد 

آیا آنچھ شما : ((در آن نامھ نوشتھ بود. شدیداللحني بھ كمیسیون مجمع عمومي كلیساي اسكاتلند فرستاد
ه با كالم خداوند موافق است من بھ نام مسیح تقاضا میكنم كھ تصور كنید ممكن میگویید بدون ھیچ اشتبا
ارتشھاي عمده اسكاتلند را منھزم كرد و ده ھزار تن اسیر ) سپتامبر ٣(در دانبار .)) است اشتباه كرده باشید

از دست واعظان اسكاتلندي آبرو و لغزش ناپذیري خود را . بزودي بر ادنبورگ و لیث مستولي شد; گرفت
افسران تصفیھ شده بزودي فرا خوانده شدند و شتابان در سكون تاج شاھي را بر سر چارلز دوم ; دادند

  . كرامول در ادنبورگ بیمار شد و كشمكش تا چندین ماه معلق ماند. گذاشتند

بھ این  آنگاه ارتش تجدید سازمان یافتھ اسكاتلند، در حالي كھ چارلز در راس آن بود، وارد انگلستان شد،
كرامول آنان را تعقیب . امید كھ تمام سلطنتطلبان و پرسبیتریان خوب بھ زیر لواي شرع و حقیقت گرد آیند

در ووستر . كرد و ھمچنانكھ از میان شھرھاي انگلستان میگذشت، نیروھاي چریك محلي را گرد میآورد
; ره موجب تبعید چارلز شدكھ مشتركالمنافع را حفظ كرد و دوبا) ١۶۵١سپتامبر  ٣(نبردي درگرفت 

چارلز . نیروھاي كمتر كرامول، با استراتژي برتر و شجاعت بیشتر سي ھزار اسكاتلندي را مغلوب كردند
او كوشید تا نیروھاي آشفتھ خود را سامان دھد، اما آنھا از شھرت كرامول، بھ . دلیر بود، اما سردار نبود

بسیاري از آنھا اسلحھ ; وحشت كردند و از كار افتادند عنوان جنگجویي كھ ھرگز نبردي را نباختھ است،
اما آنھا از ; چارلز از افسران خود خواست كھ او را با تیر بزنند. خود را بھ زمین انداختند و فرار كردند

این كار امتناع كردند و چند تن از مخلصترین ھوادارانش او را در خانھ یكي از سلطنتطلبان موقتا در امان 
لباس خود را بھ ; رنگ دستھا و صورت خود را تغییر داد; آنجا او موي سرش را از تھ تراشید. داشتند

او را از یك نھانگاه ; جامھ كارگري تبدیل كرد و راھپیمایي طوالنیي را، گاه با اسب و گاه پیاده، آغاز كرد
ا متواري بود و حتي یك بار و او در اطاقھاي زیر شیرواني، آغلھا، یا جنگلھ; بھ نھانگاه دیگر تعقیب كردند
، ھنگامي كھ سربازان مشتركالمنافع در زیر آن بھ دنبالش ))بلوط شاھي((در بوسكوبل در یك درخت 

پس از چھار روز فرار، در شورم واقع ; میگشتند، مخفي شد غالبا شناختھ میشد، اما ھیچ كس او را لو نداد
انداختن جان خود، او و ھمراھانش را بھ فرانسھ در ساسكس ناخداي یك كشتي حاضر شد كھ، با بھ خطر 

  ). اكتبر ١۵(ببرد 

 ١۶۵٢این كار تا فوریھ ; كرامول سركوبي بیشتر شورشیان اسكاتلند را بھ ژنرال جورج مانك واگذار كرد
  . كامل شد

اسكاتلند بھ تابعیت انگلستان درآمد و پارلمنت جداگانھاش منحل شد، اما اجازه یافت كھ سي نماینده بھ 
ھاي صلحجوي  كلیسا با ممنوعیت مجامع عمومیش و با تحمل تمام فرقھ. پارلمنت لندن گسیل دارد

ن بھرھمند شد، اما از از لحاظ اقتصادي، اسكاتلند از آزادي جدید تجارت با انگلستا. پروتستان، تنبیھ شد
  . لحاظ سیاسي منتظر بازگشت خاندان استوارت بود و براي آن دعا میكرد
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IV - آلیور مستبد   

چون دید كھ جمعیتي براي مشاھده بازگشتش آمدھاند، . كرامول با فتحي نھ چندان درخشان بھ لندن بازگشت
پارلمنت دنبالھ بھ او . ماشایش میآمدندخاطرنشان ساخت كھ اگر بھ دار آویختھ میشد، جماعت بزرگتري بھ ت

پارلمنت . پوند، و مسكني كھ سابقا كاخ شاھي در ھمتن كورت بود داد ٠٠٠,۴مدد معاش ساالنھاي بھ مبلغ 
پیشنھاد كرد كھ انتخابات جدیدي براي . مزبور اطمینان داشت كھ او فقط بھ ژنرال بودن راضي است

رت گیرد، اما اعضاي كنوني پارلمنت كرسیھاي خود را بدون افزایش عده نمایندگان بھ چھارصد نفر صو
پارلمنت با محدود كردن . تجدید انتخابات حفظ كنند و بنا بود كھ شرایط حق راي و اعتبار آرا را تعیین كنند

ھیچ چیز كھ براي آرامش و عزت و : ((شدید آزادي نطق و مطبوعات خود را در برابر انتقاد حفظ كرد
روحانیان كلیساي رسمي انگلستان از .)) اشد، بھ عنوان آزادي نطق، تحمل نخواھد شددولت زیانخیز ب

كساني كھ بھ مذھب كاتولیك مومن بودند بھ از دست دادن دو سوم مایملك خود . معاش خود محروم شدند
 كرامول گرچھ در تصمیم گرفتن كند. براي دستگیري كشیشان كاتولیك پاداشھایي تعیین شد. محكوم شدند

او مذاكرات طوالني را، كھ سیاست را در پارلمنت . بود، پس از مصمم شدن فورا بھ عمل میپرداخت
با چارلز اول در این نكتھ كھ قوه مجریھ باید ; مغشوش میكرد و مانع اداره میشد، با بیصبري تحمل میكرد

د كھ آیا شاه شدن كرامول كمكم این پندار را بھ خود راه دا. از قوه مقننھ مشخص و آزاد باشد موافق بود
آوریل  ٢٠در بامداد . این فكر را بھ دوست خود نسبت بھ آن، دوستي او را از دست داد. نعمتي نخواھد بود

، چون شنید كھ پارلمنت دنبالھ میخواھد خود را حاكم انتخاب نشده پارلمنت جدید كند، مشتي سرباز ١۶۵٣
ر حالي كھ ژنرال تامس ھریسن را در كنار خود داشت جمع كرد، آنھا را بر در عمارت مجلس گماشت، د

وقتي كھ موضوع بھ راي گذاشتھ . وارد ساختمان شد، و مدتي در سكوتي خشم آلود بھ مذاكرات گوش داد
پارلمنت دنبالھ را بھ عنوان . شد، برخاست و سخن گفت، نخست با مالیمت و كمي پس از آن با خشم

بھ یك نماینده . ي حكومت بر انگلستان نامناسب است محكوم كرداولیگارشي خود جاودان سازي كھ برا
من . شما پارلمنت نیستید!)) ((روسپي باره: ((و بھ دیگري بانگ زد!)) دایمالخمرھا((اشاره كرد و گفت 

: آنگاه بھ ھریسن اشاره كرد و فرمان داد.)) من بھ اجالسھاي شما پایان خواھم داد. میگویم پارلمنت نیستند
كرامول بھ آنان فرمان داد كھ اطاق را ; سربازان او وارد تاالر شدند.)) را صدا كن، آنھا را صدا كن آنھا((

)) ;این كار شرافتمندانھ نیست: ((اعضاي مجلس در حال ترك تاالر اعتراض كردند و گفتند; خالي كنند
حاال مبلھ ; خانھ اجارھاي(( :تاالر خالي قفل شد و روز بعد اعالني بھ در چسبانده شده بود با این عبارات

كرامول آنگاه در حالي كھ دو ژنرال ھمراھش بودند، بھ اطاقي كھ شوراي دولتي در آن جلسھ .)) نیست
; اگر شما در اینجا بھ عنوان اشخاص عادي نشستھاید، كسي مزاحمتان نخواھد شد: ((داشت رفت و گفت

پارلمنت .)) توجھ كنید كھ پارلمنت منحل شده است . ...اما اگر شوراي دولتي ھستید، اینجا جاي شما نیست
بھ بعد با تمام اعضا، یا فقط عدھاي از آنان بھ صورت پارلمنت دنبالھ، در وستمینستر  ١۶۴٠طویل، كھ از 

  . اجالس و مشروطھ و حكومت انگلستان را دگرگون كرده بود، با چنین افتضاحي پایان یافت

  . آنچھ بود فقط یك ارتش و یك شاه بیعنوان بوددیگر مشروطھاي در میان نبود، بلكھ 

بھ گفتھ . مردم عموما از انحالل پارلمنت، كھ انگلستان را بھ ھرج و مرج كشانده بود، شادمان بودند
كوچكترین نغمھ ... آنچھ بر اثر انحالل پارلمنت شنیده شد، بھ قدر پارس سگ، یا حتي : ((كرامول

سلطنت ((ر حرارت این طرد مجلسیان را بھ منزلھ پاك كردن راه براي پیرایشگران پ.)) شكوھآمیز ھم نبود
سلطنتطلبان دل یافتند و بھ نجوا گفتند كھ كرامول حال . یعني ظھور موعود حكومت مسیح پذیرفتند)) پنجم

 اما آلیور. چارلز دوم را باز خواھد خواند و خود را با منصب دوكي یا نایبالسلطنگي ایرلند قانع خواھد كرد
تن  ١۴٠او بھ آجودانھاي نظامي خود دستور داد كھ . كسي نبود كھ زیر اراده دیگران بھ قناعت نشنید

بیشترشان از پیروان پیرایشگري انگلستان از جملھ پنج تن از اسكاتلند و شش نفر از ایرلند را برگزینند تا 
در وایتھال تشكیل  ١۶۵٣ئیھ ژو ۴وقتي كھ این پارلمنت در . اجالس كنند)) پارلمنت اسمي((بھ عنوان 

جلسھ داد، كرامول اذعان كرد كھ بھ توسط ارتش انتخاب شده است، اما، بھ عنوان آغاز سلطنت واقعي 
قدیسان بھ ریاست عیساي مسیح، آن را تھنیت گفت و تصمیم گرفت كھ اختیارات عالي بھ آن بدھد و تكلیف 
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نت جدید پنج ماه در اجراي این ماموریت كوشید، اما پارلم. ابداع یك مشروطھ جدید را بھ عھده آن گذارد
شوخ طبعان لندن آن . خود را در مذاكرات طوالني مستغرق رواداري كارش نومیدانھ بھ اختالف انجامید

نامیدند و این تسمیھ از روي نام یكي از اعضایش بود كھ پریزگاد بربون نام داشت )) پارلمنت بربون((را 
  . بود پنجمسلطنت  و یكي از قدیسان اصحاب

ارتش از این مردان نیز خستھ شد، ھمانگونھ كھ از آنھایي كھ در ماه آوریل طردشان كرده بود خستھ شده 
  . بود

; نھاد كردند كھ خود را پادشاه اعالم كندافسران، كھ شیوه آنتونیوس را پیش گرفتھ بودند، بھ كرامول پیش
دسامبر ھشتاد تن اعضاي پارلمنت، بنا بر پیشنھاد موكد ارتش، بھ  ١٢با نجابت درنگ كرد، اما در  قیصر

  . موافقت برسد و ممكن است بھ انحالل خود راي دھد كرامول اعالم كردند كھ مجلس جدید نمیتواند بھ

لرد ((، كھ بھ وسیلھ رھبران ارتش تھیھ شده بود، پیشنھاد كرد كھ كرامول ))سند حكومت((مقرراتي بھ نام 
كھ پارلمنت دیگري ; باشد)) مشتركالمنافع انگلستان، اسكاتلند و ایرلند) خداوند سرپرست(پراتكتور 

كھ ; صالحیت مالي، با مستثنا ساختن سلطنت طلبان و كاتولیكھا، تشكیل شود براساس رایگیري از روي
قوه مجریھ از شوراي مركب از ھشت غیر نظامي و ھفت افسر ارتش تشكیل شود كھ براي تمام عمر تعیین 

نخستین و واپسین قانون ((كرامول این . شوند و سمت مشاور سرپرست و پارلمنت ھر دو را داشتھ باشند
)) خاوند سرپرست((بھ عنوان  ١۶۵٣دسامبر  ١۶و در ; مدون انگلستان را پذیرفت و امضا كرد) )اساسي

آغاز شد و این ھر دو )) حكومت سرپرستي((مشتركالمنافع انگلستان بھ پایان رسید و . سوگند خورد
  . نامھایي بودند براي آلیور كرامول

این یك تمایل عمومي است و براي توانایي آگاھانھ  آیا او مستبد بود و آشكارا قدرت را دوست میداشت، اما
بھ . او فكر كرده بود كھ خود را شاه اعالم كند و یك سلسلھ جدید سلطنت بھوجود آورد. امري است طبیعي

نظر میآید كھ او در پیشنھاد تسلیم قدرت خود بھ پارلمنت بربون مخلص بود، اما ناشایستگي آن متقاعدش 
اگر او پا را از ; ود او تنھا چاره حاضر براي پایان دادن بھ ھرج و مرج استساخت كھ قدرت اجرایي خ

این پلھ پایینتر میگذاشت، بھ نظر نمیآمد كھ كس دیگري بتواند پشتیباني كافي براي حفظ نظم را بھدست 
  . آورد

لھ تندروان ارتش حكومت سرپرستي را بھ عنوان یك حكومت سلطنتي دیگر محكوم و كرامول را بھ منز
. تھدید كردند)) سرنوشتي بدتر از آنچھ نصیب آخرین جبار شد((تقبیح و با )) یك رذل پیمانشكن ریاكار((

كرامول برخي از این شورشیان را، از جملھ سرلشكر ھریسن كھ در طرد پارلمنت دنبالھ رھبري سربازان 
وي نیز، مانند . شادمان میشوندرا بھعھده پیش بھ استبداد كشاند،زیرا میدانست كھ نیمي از ملت از قتلش 

سایر فرمانروایان، احساس میكرد بھ محاط كردن خود در شكوه و جاللي چشمگیر و خیره كننده احتیاج 
، آن را بھ طرزي با شكوه از نو آراست، و وضع )١۶۵۴(از این رو بھ كاخ وایتھال نقل مكان كرد;دارد

ایي براي تحت تاثیر قرار دادن سفیران و ترساندن اما بدون شك بیشتر این خود نم; شاھي بھ خود گرفت
  . مردم بود

. بھ طور ساده و با اخالق با مادر، زن، و كودكانش میزیست; در زندگي خصوصي مردي بي تكبر بود
ھنگامي ; مادرش او را بینھایت دوست میداشت و سخت میترسید كھ مبادا ھر لحظھ باگلولھ تفنگ كشتھ شود

)) پسر عزیزم، من قلب خود را نزد تو مینھم: ((در آستانھ مرگ بود، گفت) ١٣۵۴(كھ در نودوسھ سالگي 
بحران در پي بحران اعصاب بھ اصطالح آھنین او ; خود او در سنین بین پنجاه و شصت بسرعت پیر میشد

و و ھر روز او با رنج ; نبرھاي ایرلند و اسكاتلند تب را بھ نقرس او افزوده بودند; را تكان داده بود
ھر كس از اخطار كرامول بھ نقاش . صورت جالبي از او رسم كرد ١۶۵٠لیلي در . اضطراب میگذشت

من مایلم كھ شما تمام مھارت خود را براي رسم تصویر من درست شبیھ خودم ! آقاي لیلي: ((خود آگاه است
خالھا،و ھر چیز  بلكھ تمام این ناھمواریھا، جوشھا،; بكار برید و خوش آمدن را اصال در نظر نگیرید
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لیلي .)) دیگري را كھ در صورت من ھست منعكس كنید وگرنھ من ھرگز دیناري براي آن نخواھم پرداخت
با این حال، ; مزد خود را در مدنظر گرفت و تصویر سرپرست را بھ نحو قابل مالحظھاي پرداخت كرد

تا حد درھم شكستن پیچانده شده رخسار جدي و نیرومند و آن اراده مجسم را و نیز آن روح عصبي را كھ 
  . بود ترسیم كرد

اما در ; پالتو و كت و شلوار ساده سیاه انتقاد میشد-از كرامول بھ واسطھ سادگي مالالنگیز لباس معمولیش 
در خلوت، تفریح و ; در میان مردم وقاري غیر تصنعي داشت. مواقع رسمي كت یراق دوزي میپوشید

موسیقي . ي در شوخیھاي جلف افراط میكرد و گاه بھ دلقكي ھم میپرداختشوخي را بھ نھایت میرساند، حت
نھ (تقواي دینیش آشكارا مخلصانھ بود، اما او نام خدا را . را دوست میداشت و ارگ را خوب مینواخت

شاید . چندان در پشتیاني از مقاصد خود بكار میبرد كھ بسیار كسان او را بھ ریاكاري متھم میكردند) بیھوده
و این ; تقواي او در حضور مردم ریا وجود داشت، اما در زھد خصوصیش چندان اثري از ریا نبود در

ھا و نطقھایش نیمھ موعظھاند، و شك نیست كھ  نامھ. نكتھ مورد گواھي تمام كساني بود كھ او را میشناختند
عمومیش از  اخالق خصوصي او بي نقص بود و اخالق. وي ھمواره خدا را دست راست خود میانگاشت

ھر وقت كھ فریب یا زور را براي منظورھاي بزرگ خود الزم میدانست،آن ; بیشتر فرمانروایان بھتر نبود
  . تاكنون ھیچ كس مسیحیت را با حكومت سازش نداده است. را بھ كار میبست

بھ  علي رغم تمام كوششھاي خاوند سرپرست و ارتش براي بازگشت نمایندگان حاضر.پارلمنت انتخاب شد
خدمت، مجلس عوام، كھ در سپتامبر تشكیل شد،شامل برخي از جمھوریخواھان مزاحم و حتي چند تن 

كشمكشي در این باره شروع شد كھ آیا حكومت بر ارتش باید با پارلمنت باشد یا با خاوند .سلطنت طلب بود
زان بھ شورش سربا; پارلمنت پیشنھاد كردند كھ از شماره و حقوق سربازان كاستھ شود. سرپرست

در واقع حكومت ). ١۶۵۵ژانویھ  ٢٢(برخاست و كرامول را تحریص كردند تا پارلمنت را منحل كند
  . پارلمنت را تصفیھ كرده بود، دیكتاتوري نظامي بود ١۶۴٨انگلستان از زماني كھ پرید در 

در . ، حكومت كندكرامول اكنون بھ آنجا رانده كھ بدون تظاھر بھ ھیچ گونھ وسیلھاي، جز حكومت نظامي
انگلستان را بھ دوازده حوزه نظامي تقسیم كرد و در ھر حوزه یك لشكر بھ فرماندھي یك  ١۶۵۵تابستان 

ھا مالیاتي بھ میزان ده درصد بر امالك سلطنت طلبان  براي تامین مخارج این حوزه. سر لشكر گماشت
ایي براي باز گرداندن چارلز دوم بھ مردم اعتراض كردند، انتقاد و شورش گسترده شد، و نداھ.وضع كرد

  . گوش خورد

بھ توفیقھاي خود سرانھ دست زد، و ; كرامول، در پاسخ، سانسور را شدیدتر و جاسوسي را وسیعتر ساخت
محاكمات معروف بھ تا الر ستاره را، كھ بھ اختیارات ھیئت منصفھ و حكم احضاریھ دادگاه وقعي 

ھاي  انقالب بچھ. ندسرھري وین جز و نخستین انقالبیوني بود كھ بھ زندان راه یافت. نمیگذاشت، برقرار كرد
  . خود را میخورد

كرامول، كھ بھ پول بیشتري جز آنچھ جرئت داشت بھ عنوان مالیات مستقیم وصول كند محتاج بود، 
  . پارلمنت دیگري تشكیل داد

،شوراي دولتي او چند افسر ارتش را دم در )١٩۵۶سپتامبر ١٧(وقتي اعضاي این پارلمنت جمع شدند
ن از اعضا را كھ گرچھ بھ قاعده انتخاب شده بودند، بنابر گمان، گرایشھاي ت ١٠٣مجلس گماشت و ورود 

این اعضاي مستثنا شده . جمھوریخواھي، سلطنتطلبي، پرسبیتري، یا كاتولیكي داشتند ممنوع كردند
اعتراضنامھاي امضا كردند و در آن ممنوعیت از ورود بھ مجلس را نقض فاحش اراده آشكار انتخاب 

عمل جبار را در استعمال نام خدا و دین، و در مقرر داشتن روزه و دعاي ((عالم كردند و كنندگان خود ا
عضوي كھ از تفتیش  ٢۵٣از .)) رسمي بھ منظور رنگین ساختن سیاھي عمل خود، ریاي آشكار خواندند

ل تحلیل پارلمنت تحلی. تن از ارتشیان، گماشتگان كرامول، یا خویشان او بودند ١٧۵شور را سالم گذشتند، 
و از او ) ١۶۵٧مارس٣١(تقدیم داشت )) عریضھ و اندرز چاكرانھاي((رفتھ و مطیع بھ خاوند سرپرست
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كرامول چون مخالفت ارتش را با این عنوان احساس كرد، از . استدعا كردند كھ عنوان شاھي را بپذیرد
ند كھ نام جانشین خود را نیز قبول آن امتناع نمود، اما سازش بین این استدعا و تمایل ارتش بھ او حق داد

، كرامول رضایت داد كھ نمایندگان در شده را دوباره بھ مجلس راه ١۶۵٨در ژانویھ . لرد پراتكتور بخواند
وقتي كھ . دھد، در عین حال نھ لرد و شصت و یك عضو افسران ارتش از حمایت این عمل امتناع كردند

اختیارات مجلس دوم توافق كردند، كرامول از جا در  اینان با جمھوریخواھان مجلس بر سر محدود كردن
حال جمھوري انگلستان عمال ). ١۶۵٨فوریھ ۴(رفت، بھ كاخ وستمینستر تجاوز كرد،و پارلمنت را بر چید 
  . و قانونا پایان یافتھ و حكومت فردي دوباره برقرار شده بود

افیت، دموكراسي، دیكتاتوري و تاریخ یك تصویر دیگر از توالي مسخرھآمیز نظریھ یكھ شاھي، اشر
  . حكومت فردي افالطوني رسم كرد

V -اوج خوشبختي   

كلیساي انگلستان، بھ سبب منسوخ شدن . پیرایشگران پیروزي پیرایشگر شامل یك انقالب مذھبي نیز بود
شكل پرسبیتري مذھب پروتستان كھ در آن جماعتھاي مذھبي تحت . از ھم پاشید ١۶۴٣نظام اسقفي، در 

 ١۶۴۶كشیشان بودند و كشیشان نیز بھ نوبھ خود از سینودھاي پیرو مجمع عمومي تبعیت میكردند در  امر
مذھب رسمي كشور شد، اما این غلبھ پرسبیتري دو سال بعد، وقتي كھ پراید پرسبیتریان را از پارلمان 

اتكا بھ حمایت مالي آن براي مدتي چنین بھ نظر میرسید كھ دین از حاكمیت دولت یا . طرد كرد، پایان یافت
معتقد ) كھ تقریبا در ھمھ چیز با شاھي كھ خودش او را كشت موافقت میكرد(اما كرامول .آزاد خواھد شد

در . بود كھ یك كلیساي بھرھمند از حمایت دولت براي تعلیم و تربیت و حسن اخالق ضروري است
ت مناسب بودن آنان براي دریافت عواید تعین كرد تا روحانیان را از جھ)) كمیسیون آزمایش((، یك ١۶۵۴

ھر حوزه . ، باتیستھا و پرسبیتریان قابل انتخاب بودند)پیرایشگران(تنھا استقاللیان .كلیسا و مواجب بیازماید
را كھ در آن )) نظام آزادي كلیساھاي محلي((یا)) نظام پرسبیتري((كلیسایي مجاز بود كھ یكي از دو شكل 

پیرایشگران شكل نظام آزادي كلیساھاي محلي را . كومت میكرد انتخاب كندھر جماعت مذھبي بر خود ح
. نظام پرسبیتري كھ در اسكاتلند رواج داشت، در انگلستان بیشتر بھ لندن و لنكشر محدود بود; اختیار كردند

روحانیان انگلیكان، كھ روزي بسیار مقتدر بودند، از معاش خود منفك شدند و مانند كشیشان كاتولیك 
جان او اولین بھ سبب  ١۶۵٧در . خدمات مذھبي را براي پیروان خود در محلھاي مخفي انجام میدادند

بھ سبب ) كاتولیك(دو كشیش . مذھب كاتولیك ھنوز غیر قانوني بود. حضور در مراسم انگلیكان توقیف شد
شگر با موافقت پارلمنت پیرای ١۶۵٧و در ; )١۶۵۴، ١۶۵٠(بھ دار آویختھ شدند)) گمراه كردن مردم((

كرامول قانوني گذراند كھ بھ موجب آن ھر شخص بیش از شانزدھسالھ كھ از مذھب كاتولیك دست 
مذھب تا حدي وضع  ١۶۵٠تا سال . نمیكشید، میبایست متحمل از دست دادن دو سوم مایملك خود بشود

، اصحاب سلطنت پنجم ھاي ناراضي باتیستھا، كویكرز فقیران از فرقھ: رضایت عمومي بھ خود گرفتھ بود
مالكان (اشراف و بیشتر نجبا; طبقات متوسط بیشتر پیرایشگر بودند; و غیره یا كاتولیكھا طرفداري میكردند

بھ كلیساي منحل شده انگلیكان عدم رواداري مذھبي بھ جاي آنكھ كاھش یابد وضع معكوس بھ خود ) بیعنوان
ازگاران و پیرایشگران را بیازارند، پیرایشگران پیروزمند، بھ جاي آنھ انگلیكانھا كاتولیكا، ناس. گرفتھ بود

آنھا . حال كاتولیكھا، ناسازگاري و انگلیكانھا را میآزردند; كھ سابقا تقاضاي رواداري مذھبي میكردند
پارلمنتھاي پیرایشگر آزادي مذھبي . ھا، منع كردند استفاده از كتاب دعاي عمومي را، حتي در خلوت خانھ

یاییھا منحصر كردند كھ نظریھ تثلیت، اصالح دیني، كالم خدا بودن كتاب مقدس و طرد اسقفان رابھ بریتان
براي . بدین ترتیب، سوكینوسیان یا اونیتاریانیستھا مشمول تعین رواداري مذھبي نبودند. را میپذیرفتند

ل از پارلمنتھاي خود كرامو. ھاي سنگین تعیین میشد ھرگونھ انتقاد از اعتقادنامھ یا مراسم كالوني جریمھ
او از اجراي برخي از مراسم انگلیكان چشم پوشي میكرد و بھ عده كوچكي از جھودان اجازه . باگذشتتر بود

تقبیح  مكاشفھدو واعظ آناباتیست او را بھ منزلھ حیوان . داده بود در لندن زندگي كنند و حتي كنیسھ بسازند
كرامول نفوذ خود را براي جلوگیري از ایذاي ھوگنوھا . اما او مذھب آنان را صبورانھ تحمل كرد. كردند

اما وقتي كھ مازارن در عوض از او خواست كھ ; در فرانسھ و تعقیب والدوسیان در پیمون بھ كار برد
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ر انگلستان نشان دھد، اظھار داشت كھ نمیتواند از حمیت و تعصب رواداري بیشتري نسب بھ كاتولیكھا د
شاید دین در میان یھودیان نقش مھمي را در زندگي روزمره ایفا میكرد كھ در . پیرایشگران جلوگیري كند

. و در حقیقت آیین پیرایشگري در ھر چیز بجز الوھیت مسیح با دین یھود توافق داشت; میان پیرایشگران
عھد قدیم با اخالص ویژھاي مورد توجھ . تشویق میشد تا ھركس بتواند كتاب مقدس را بخواندسوادآموزي 

كار عمده زندگي عبارت بود از نجات از . بود، زیرا نمونھاي از یك جامعھ تحت سلطھ دین بھ دست میداد
از  شیطان واقعیت داشت و ھمھ جا حاضر بود و فقط عنایت خداوند میتوانست عده كمي; آتش دوزخ

  . برگزیدگان را قادر سازد كھ نجات را بھ میراث برند

افكار و رویاھاي ; عبارت كتاب مقدس و تندیسھاي قدیسان در سراسر گفتارھاي پیرایشگران سایر بود
لباس پیرایشگران ساده، تیره . اذھان را روشن میكرد و میترساند) اما نھ مریم(مربوط بھ خدا و مسیح 

از ایشان انتظار میرفت از تمام خوشیھاي دنیوي و لذات . نانشان جدي و آھستھ بودرنگ و بي پیرایھ و سخ
بھ واسطھ  ١۶۵۴بھ سبب جنگ بستھ شده بودند، تا  ١۶۴٢ھا، كھ در  تماشاخانھ. جسماني چشم بپوشند

مسابقھ اسب دواني، جنگ خروس، كشتي و انداختن سگان بھ جان . تحریم پیرایشگران ھمچنان بستھ ماندند
رس و گاو ممنوع شده بودند و براي حصول اطمینان از این كھ خرسھاي لندن ھرگز بھ چنگ سگان خ

 زیبایي مایھ. كنده شدند رقصتمام تیرھاي ستونھاي . نیفتند، سرھنگ نیوسن پیرایشگر ھمھ آنھا را كشت
  زنان بھ . سوظن بود
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موسیقي، جز در . منزلھ وسایل وسوسھ و اسباب طرد مردان از بھشت، نزد پیرایشگران منفور بودند
آثار ھنري كلیساھا منھدم میشدند و ھیچ اثري، جز چند صورت . سرودھاي مذھبي، كفرآمیز تلقي میشد

ایشگران براي كوشش پیر. عالي كھ بھ دست سمیوئل كوپر و پیتر لیلي ھلندي انجام گرفت، بھ وجود نماید
ازدواج . تحت كنترل در آوردن اخالقیات شاید كاملترین كوشش از زمان شریعت موسي تا آنان زمان بود

مع ھذا بعد ; مدني معتبر شناختھ شد و طالق مجاز گشت، اما زناي محصنھ جنایتي بزرگ محسوب میشد
سزاي اداي سوگند . محكوم نكرد از دو مجازات اعدام بھ سبب این گناه، ھیچ ھیئت منصفھاي دیگر كسي را

بر حسب منزلت طبقاتي تعیین میشد،دیوك دو برابر بارون و ده برابر یك فرد عادي جریمھ میپرداخت، و 
چھارشنبھ روز پرھیز اجباري از گوشت بود، . جریمھ شد)) خدا گواه من است((شخصي براي گفتن اینكھ 

ھا شوند تا  سربازان مجاز بودند بعنف وارد خانھ حتي اگر آن روز با عید میالد مسیح مصادف میشد و
در روز یكشنبھ ھیچ دكاني نمیبایست باز باشد، ھیچ بازي یا . ببینند آیا این پرھیز رعایت میشود یا نھ

راه رفتن ((; ورزشي انجام نمیگرفت، ھیچ كار دنیوي اجرا نمیشد و ھیچ مسافرت اجتناب پذیري مجاز نبود
ممنوع بود علي رغم بازگشت اخالقیات بھ حال سابق پس از بازگشت )) ن روزخودپسندانھ و جلف در آ

بسیاري از این تحریمھاي . ماند)) افسرده((خاندان استوارت، یكشنبھ در انگلستان تا زمان ما ھمچنان 
گفتھاند كھ عده زیادي از مردم در زمان حكومت . قانوني و اجتماعي بر طبع انساني بسیار گران بودند

ول ریاكار شدند، مانند معمول گناه میكردند و دنبال پول و زن و قدرت میرفتند، اما ھمیشھ رخساري كرام
و . جدي و حق بھ جانب داشتند، با طمانینھ و وقار سخن میگفتند، و عبارات مذھبي بر زبانشان جاري بود

طبق اوامر انجیل زندگي با این حال، چنین مینماید كھ تعداد زیادي از پیرایشگران با اخالص و شجاعت 
ھزاران واعظ پیرایشگر، در دوران بازگشت خاندان استوارت، بھ جاي آنكھ اصول اخالقي خود . میكردند

سلوك اخالقي پیرایشگران ذھن را محدود میكرد، اما اراده و خوي را . را ترك كنند، با فقر میزیستند
اگر خانھ با ترس از دوزخ . بر خود یاري میداد نیرومند میساخت و بھ آماده كردن انگلیسیان براي حكومت

و نظامات پیرایشگري بیروح شد، زندگي خانوادگي مردم عادي نظم و صفایي یافت كھ از فساد اخالق 
بر روي ھم، رژیم پیرایشگر شاید موجب بھبود اخالقي . برگزیدگان در سلطنت چارلز دوم زنده بیرون آمد

سیلھ متودیسم در قرن ھجدھم، تعالي یافت و بھ آنجا رسید كھ ممكن است شد كھ پس از تجدید و تقویتش بھ و

كویكرز - VIسزاوار 
ھر چند ; تمام فضایل پیرایشگران در پیروان شاخھاي از آنھا كھ كویكرز نام داشتند درخشیدن آغاز كردند

وري بر آنان بیم خدا و شیطان ھر دو ط. كھ این درخشش مدتي بھ واسطھ اوھام و تعصب تیره شده بود
بھ ) لرزانھا(و از ھمین جا بود كھ نام كویكرز ; مستولي شده بود كھ گاه بدنھایشان را بھ لرزه میانداخت

  : چنین گفت ١۶٧٩یكي از آنان بھ نام رابرت باركلي در . ایشان داده شد

ر شري كھ قدرت خداوند یكباره در سراسر جماعت مومنان جاري میشود، در حالي كھ ھر كس میكوشد تا ب
در اندرونش است غالب آید و چنان رنج درونیي آغاز میشود كھ با فعالیت این نیروھاي متضاد كھ مانند 

برخورد دو موج مخالفند، ھر كس آن سان بھ پیچ و تاب میافتد كھ گویي در مصاف نبرد است، و از آن رو 
، و چندانكھ نیروي حقیقت غالب و بدن بیشتر حاضران، اگر نھ ھمھ آنان، بھ حركت در میآید; میلرزد

و از اینجاست كھ نام . ھا با صداي دلنشیني از شكر گزاري و ستایش پایان مییابند میشود، رنجھا و نالھ
  . نخست از راه سرزنش بر ما نھاده شد)) كویكرز((

ھ ما بنت قاضي داربي نخستین كسي بود ك: ((توضیح جورج فاكس، بنیانگذار این فرقھ، كمي متفاوت است
 ١۶۵٠این امر در . خواند، زیرا ما از آنان دعوت كرده بودیم در برابر كالم خدا بلرزند)) كویكرز((را 

بود،و بعدا، بھ طور )) دوستان حقیقت((نامي كھ خودشان بر فرقھ گذاشتھ بودند .)) واقع شد
د با اعتقادي راسخ بھ این آنھا در ابتداي امر صریحا پیرایشگراني بودن)). انجمن دوستان((متواضعانھتري، 

كھ تردیدشان بین فضیلت و گناه در جسم و جانشان از دو نیروي رواني خیر و شر منشا میگرفت كھ ھر 
آنھا احكام اساسي پیرایشگران الھام . دو میخواستند در این جھان و در سراسر ابدیت بر آنان غالب شوند

، و ))مسیح پسر خدا((انسان، مرگ رھایي بخش  االھي كتاب مقدس، ھبوط آدم و حوا، گناھكاري جبلي
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ادراك و احساس . امكان آمدن روحالقدس از آسمان براي رھایي و تعالي روح افراد انساني را پذیرفتھ بودند
اگر انسان از آن نور پیروي میكرد، ; این نور دروني و استقبال از ھدایت آن براي كویكرھا جوھر دین بود

آن نور از خرد انساني و حتي خود كتاب مقدس باالتر بود، . كلیسایي نیازمند نبودبھ ھیچ واعظ و كشیش و 
  . زیرا كھ صداي مستقیم خداوند خطاب بھ روح بود

جورج فاكس آموزش و پرورش زیادي نداشت، اما خاطرات روزانھاش از آثار كالسیك زبان انگلیسي 
فاكس، كھ پسر یك . و صادقانھ آن آشكار میسازداست و قدرت ادبي بیان ناادیبان را بھ صورت ساده، جدي 

ترك و در بیست و )) بھ فرمان خدا((نساج بود و نزد كفشدوزي شاگردي میكرد، استاد و خویشان خود را 
در آن . ، ھنگام مرگش، پایان پذیرفت١۶٩١موعظھ سیاري را آغاز كرد كھ در ) ١۶۴٧(سھ سالگي 

یكي از روحانیان براي او دارو و . درز نزد روحانیان میرفتسالھاي نخستین، او از ھر و براي كسب ان
جورج ایمان خود بھ كشیشان را از دست داد، اما . دیگري توتون و خواندن مزامیر را; فصد تجویز كرد

خود را بر میداشتم و میرفتم در )) كتاب مقدس((غالبا . ھر گاه كھ كتاب مقدس را باز میكرد، تسلي مییافت
بیشتر اوقات در شب سوگوارانھ و تنھا پرسھ میزدم، ; جاھاي خلوت مینشستم، تا شب میشددرختان پوك و 

آنگاه خداوند مرا رھبري ... زیرا در ایامي كھ نخستین فعل خدا در من انجام میگرفت، مردي مھموم بودم
نسان در حالت كرد و مھر خویش را بھ من نمایاند، مھري كھ بیپایان و ابدي بود و از تمام دانشھایي كھ ا

  . طبیعي دارد و از تاریخ یا كتابھا بھ دست آورد برتر است

در جلسھاي . بزودي احساس كرد كھ مھر االھي وي را براي موعظھ نور دروني بھ ھمگان برگزیده است
خداوند دھان مرا باز كرد و حقیقت جاودان در میان آنان اعالم، و قدرت خداوند ((از باتیستھا در لسترشر 

است و با شنیدن )) روح با تمیزي((گزارشي منتشر شد مبني بر اینكھ او داراي .)) ھمھ آنان گسترده شدبر 
قدرت خداوند ناگھان فیضان كرد و . ((آن، بسیار كسان براي گوش فرادادن بھ گفتارھاي او بھ نزدش آمدند

در مزارع راه میپیمودم، ھمچنانكھ .)) ((و پیشبینیھایي در خود یافتم) مكاشفات(من گشایشھاي بزرگ 
نام تو در كتاب زندگي عیسي مسیح، كھ پیش از پیدایش جھان وجود داشت، نوشتھ شده : خداوند بھ من گفت

یعني اینكھ جورج، حاال، با این فكر كھ جزو اقلیتي است كھ خداوند پیش از خلقت برگزیده است تا .)) است
ال او خود را با ھر كس دیگر برابر میدید، و غرور این حا. عنایت و بركت او را دریابند، راحت شده بود

كاله خود را براي ھر كس، بلندمرتبت یا دونپایھ، بردارم، و من ((گزینش االھي منعش میكرد از اینكھ 
بي مالحظھ غني یا فقیر یا بزرگ ; بگویم )) ترا((، یا ))بھ تو((، ))تو((ملزم شدم كھ بھ تمام مردان و زنان 

چون معتقد شد كھ دین حقیقي در كلیساھا نیست بلكھ در قلب روشن است، بھ .)) ن آنانیا كوچك بود
كلیسایي در نزدیكي ناتینگم وارد شد و با این بانگ كھ آزمایش حقیقت در كتاب مقدس نیست بلكھ در نور 

زن ، اما كالنتر محل وي را آزاد كرد، و )١۶۴٩(دستگیر شد . دروني است، گفتار واعظ را قطع كرد
او سفرھاي تبلیغي خود را از سر گرفت، بھ كلیساي دیگري وارد شد، . كالنتر یكي از نخستین پیروانش شد

من انگیختھ شدم تا حقیقت را بھ كشیشان و مردم بگویم، اما مردمي با خشمي گران بر سر من : ((و گفت
بار .)) دس و چوب زدند و كوفتندمو ستمگرانھ با دستھاي خود، كتابھاي مق... ریختند، مرا بھ زمین افكندند

در داربي بر . قاضي آزادش كرد، اما مردم او را با ضربات سنگ از شھر بیرون كردند; دیگر دستگیر شد
او را بھ مدت شش ماه بھ ; ضد كلیساھا و آداب مذھبي آنھا، بھ منزلھ وسایل تقرب بیھوده بھ خدا، وعظ كرد

اما او با ; ھاد شد كھ در صورت پیوستن بھ ارتش، آزاد خواھد شدبھ وي پیشن). ١۶۵٠(دارالتادیب سپردند 
زندانبانان او وي را بدین گونھ زنداني گندآلود، در زیرزمیني گود، بدون . موعظھ علیھ جنگ پاسخ گفت
از زندان خود شرحي بھ دادرسان .)) و یك سال در آنجا نگاه داشتھ شدم; بستر و در میان سي بزھكار

ازات اعدام استدالل كرد، و چھ بسا كھ ھمین مداخلھ او بھ نجات زن جواني از چوبھ دار نوشت و علیھ مج
  . این زن بھ جرم دزدي بھ مرگ محكوم شده بود. منجر شده باشد

. در ویكفیلد، جیمز نیلر بھ آیین وي گروید. پس از یك سال حبس، او وعظھاي سیار خود را از سر گرفت
دریافت ((تا انتھاي وعظ بھ آن گوش داد، و آنگاه از واعظ پرسید كھ آیا از در بورلي وارد یك كلیسا شد، 

پوند در سال براي موعظھ كتاب مقدس شرمنده نیست در شھر دیگري كشیش از وي دعوت كرد كھ  ٣٠٠
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او دعوتش را نپذیرفت، اما براي جماعتي كھ در حیاط كلیسا گرد آمده بودند سخن ; در كلیسا وعظ كند
  . گفت

یا مراسم و سنن یھودي .. ھاشان ھاي آنان، كشیشانشان، عشریھ ھ مردم اعالم كردم كھ نیامدھام تا بتخانھمن ب
بھ آنان گفتم كھ آن قطعھ زمین ; )زیرا من ھمھ اینھا را انكار كردھام(و كفرآمیزشان را از دستشان بگیرم

خود را از تمام این چیزھا رھا  بنابراین، مردم را تحریض كردم كھ.... مقدستر از زمینھاي دیگر نیست
  . و آنان را بھ روح و عنایت خداوند در وجودشان و نور عیسي در قلوبشان ھدایت كردم; سازند

در سوار تمور، واقع در یوركشر، مارگارت فل را، و سپس شوي او تامس فل قاضي را، بھ آیین خود 
دگاه مھم كویكرھا شد و تا امروز ھم سوار تمورھال، خانھ این زن و شوھر، نخستین میعا. گروانید

روشھاي وي خام و خشن . ما نباید ماجراي فاكس را دیگر تعقیب كنیم. است)) دوستان((زیارتگاھي براي 
. ھاي پي درپي را تحمل كرد كفاره آنھا را داد بودند، اما او باصبري كھ بھ نیروي آن دستگیریھا و ستیزه

نھا بھ او حملھ كردند، زیرا او مراسم مذھبي، كلیساھا و كشیشان را نفي پیرایشگران، پرسبیتریان، و انگلیكا
دادرسان كویكرھا را نھ فقط براي مختل ساختن عبادت عمومي و از راه بھ در بردن سربازان با . میكرد

كویكرھا معترض . تبلیغ صلحطلبي، بلكھ بھ جھت امتناع از سوگند وفاداري بھ حكومت زنداني میكردند
. باید كافي باشد)) نھ((یا )) بلي((فقط ; ھ اینكھ سوگند، از ھر قبیل كھ باشد، مخالف اخالق استبودند ب

: و ھنگام جداشدن از او گفت) ١۶۵۴(كرامول با كویكرھا ھمدلي داشت، با فاكس دوستانھ مصاحبھ كرد
در .)) كتر خواھیم شداگر تو و من فقط یك ساعت باھم باشیم، بھ یكدیگر نزدی; بار دیگر بھ خانھ من بیا((

، خاوند سرپرست فرمان داد كھ كویكرھاي زنداني را آزاد سازند، و دستورھایي براي تمام قضات ١۶۵٧
. رفتار كنند)) مانند كساني كھ دستخوش فریب سختي ھستند((فرستاد دایر بر اینكھ با این واعظان بي كلیسا 

ین نور دروني را تا آن حد پیش برد كھ معتقد شد یا بدترین اذیت و آزار مذھبي نصیب جیمز نیلر شد كھ آی
فاكس او را مالمت كرد، اما چند تن از پیروان . چنین وانمود كرد كھ خودش مسیح دوباره تجسد یافتھ است

مخلصش وي را پرستیدند و زني تصدیق كرد كھ نیلر او را روز پس از مرگش بھ زندگي باز 
ریستول شد، زنان شال كردنھاي خود را پیش پاي اسب او انداختند و وقتي نیلر سواره وارد ب. گرداندھاست

بھ اتھام كفر دستگیر .)) ھاي آسماني مقدس، مقدس، مقدس باد خداوند سپاه: ((این جملھ را بھ آواز خواندند
چون درباره ادعاھایي كھ بھ وسیلھ او یا در مورد او شده بود پرسشھایي از وي بھ عمل آمد، پاسخ او . شد
پارلمنت، كھ در آن ھنگام بیشتر اعضایش پیرایشگر بودند، پرونده  .))گفتيتو : ((ز این كالم مسیح نبودج

ام شود یا نھ مدت یازده روز بر سر اینكھ آیا او باید اعد; )١۶۵۶(او را مورد بررسي و شور قرار داد 
اعدام او با نودوشش راي در برابر ھشتاد و دو راي منتفي شد، اما، از بركت روح . مذاكرات ادامھ داشت

)) ك((تازیانھ بخورد، حرف  ٣١٠گردنش در پیلوري قرار گیرد، : سازش انساني، او محكوم شد بھ اینكھ
او این . ا با آھن گداختھ سوراخ كنندبر پیشانیش داغ بزنند، و زبانش ر)) كفرگو((را بھ نشانھ كلمھ 

. پیروانش او را بھ عنوان شھید ستودند و زخمھایش را بوسیدند و مكیدند; سنگدلیھا را دلیرانھ تحمل كرد
روحیھ او بتدریج . قلم، كاغذ، آتش و روشنایي را از او دریغ داشتند; وي بھ زندان انفرادي انداختھ شد

  . با حرمان جان سپرد ١۶۶٠آزاد شد و در  ١۶۵٩در . ده استاو اقرار كرد كھ فریب خور; شكست

كویكرھا خود را بھ وسیلھ اعمالي كھ درنظر برخي از معاصرانشان خلبازیھایي مزاحم مینمودند مشخص 
ھیچ گونھ زینتي بر لباس خود نصب نمیكردند، و از برداشتن كاله خود در برابر ھر كس، در ھر . ساختند

شخاص، بھ جاي ضمیر بھ تمام ا. مرتبھاي كھ بود، و حتي در كلیسا یا كاخ یا محكمھ، امتناع میكردند
ھاي سال را دور  آنھا نامھاي مشركانھ روزھاي ھفتھ و ماه. خطاب میكردند)) تو((، ))شما((مودبانھ 

براي دعا در فضاي باز ھمان قدر آماده بودند كھ در .)) نخستین روز ششمین ماه: ((انداختند، مثال میگفتند
بعد ; ھ را روحالقدس بھ او تلقین میكرد بگویداز ھر عبادتكنندھاي دعوت میشد كھ آنچ. اندرون عمارت

باشد كھ معني آن )) شور اشتیاق((ھمگي سكوت محترمانھاي را پیشھ میكردند، شاید براي اینكھ آرامكننده 
زنان با شرایطي عینا مانند مردان بھ مجلس عبادت و وعظ .)) احساس بارقھ االھي در دل: ((اصال این بود

ھا،  انیاییھا حقیقتگرا از تمایل نخستین كویكرھا بھ مذمت بي مالحظھ از سایر فرقھبریت. اذن دخول مییافتند
از این موضوع كھ بگذریم، . از غرور خاص آنھا در مورد برگزیدگي و فضیلت خویشتن، نفرت داشتند
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ا آنھا در برابر بدي مقاومت نمیكردند، پستترین شرایط زندان را ب. مسیحیاني نمونھ بودند)) دوستان((
بھ تمام سائالن . اعتراض شفاھي میپذیرفتند و بھ روي كساني كھ بھ آنھا تازیانھ میزدند دست بلند نمیكردند

زندگي زناشوییشان بھ فرقھ خود ازدواج كند، رشد نفوسشان را محدود . آن اندازه كھ میتوانستند میدادند
شھرت ظرافت، . ار رسیده بوددر انگلستان بھ شصتھز)) دوستان((عده  ١۶۶٠معھذا تا سال ; میكرد

تواضع، جدیت و قناعتشان ایشان را از درجھ پستي كھ داشتند بھ مرتبھ طبقات متوسطي كھ امروز ھم 

  مرگ و مالیاتھا  - VII. بیشتر شان جزو آن ھستند باال برد

ھ باالتر از ھمھ اینك; آن قسمت مردم كھ در حكومت كرامول سعادتمند شدند جزو طبقات متوسط بودند
پارلمنت اكنون شامل بسیار كسان بود كھ نماینده یا صاحب . بازرگانان بھ تجارت خارجي ھمت گماشتند

، كھ الزام میكرد تمام واردات مستعمراتي ١۶۵١مقررات قانون كشتیراني مصوب . عالیق بازرگاني بودند
. شكارا متوجھ ھلند میشدبھ انگلستان با ناوھاي انگلیسي حمل شوند، بھ نفع این گروه بود و زیان آن آ

كرامول گاه براي حفظ و پیشرفت مذھب پروتستان بھ فكر اتحاد با ایاالت متحده میافتاد، اما بازرگانان لندن 
. در نخستین جنگ ھلند گرفتار یافت) ١۶۵٢(سود را بھ تقوا ترجیح میدادند و كرامول خود را بزودي 

ھرچھ نیروي دریایي گسترش مییافت، تب امپریالیستي تشدید . نتایج این امر، چنانكھ دیدیم، دلگرمكننده بود
خاطره ھاكینز و دریك بھ بازرگانان و كرامول یادآوري میكرد كھ میتوان سروري اسپانیا را در . میشد

تجارت سودبخش برده را، بھ نفع انگلستان، از دست دیگران درآورد، و فلزات قیمتي ; امریكا درھم شكست
چنانكھ كرامول میگفت، تسخیر ھند غربي مبلغین را قادر میساخت كھ ; لندن سوق داد دنیاي جدید را بھ

كرامول براي فیلیپ  ١۶۵۴اوت  ۵در . اھالي آن جزایر را از مذھب كاتولیكي بھ مذھب پروتستان درآورند
ندھي بلیك بھ در ماه اكتبر ناوگاني بھ فرما. چھارم، پادشاه اسپانیا، پیامھاي دوستانھ اطمینانبخشي فرستاد

و رابرت ) پدر فرقھ كویكرز(در ماه دسامبر ناوگان دیگري بھ فرماندھي ویلیام پن ; مدیترانھ گسیل داشت
كوشش دومین نافرجام بود، ولي پن ژامائیك را . ونبلز فرستاد تا جزیره ھیسپانیوال را از اسپانیا جدا سازند

كرامول و مازارن ھر دو دین را تابع سیاست  ١۶۵۵نوامبر  ٣در ). ١۶۵۵(براي انگلستان تسخیر كرد
جنگي كھ دولت اسپانیا پس از . ساختند و قرارداد اتحاد بین انگلستان و فرانسھ را علیھ اسپانیا امضا كردند

با فرانسھ انجام داده بود آن دو دولت را چندان مشغول نگاه داشتھ بود كھ ) ١۶۴٨)) (پیمان وستفالي((
این موضوع اكنون بھ سیاست خارجي ; ي كرامول بھ رھبري انگلستان مخالفت كنندنتوانستھ بودند با اعتال

بلیك مدتي دراز مراقب ناوگان اسپانیایي حامل نقره بود كھ از امریكا . او موفقیتي درخشان اما گذران میداد
آوریل نبرد  ٢٠(او آن ناوگان را در لنگرگاه سانتاكروز در جزایر كاناري یافت و كامال منھدم كرد. میآمد
، فرانسھ )١۶۵٩(بھ جنگ پایان داد )) صلح پیرنھ((وقتي كھ . گوي سبقت ربودند) ١۶۵٨ژوئن  ۴(دون 

دنكرك را بھ انگلستان تسلیم كرد و بھ این ترتیب كرامول ظاھرا عمل ننگین ماري تودوررا از دست دادن 
ا بھ پاي نام رومیان در بزرگترین ایام او قصد داشت كھ نام انگلیسیان ر. كالھ در یك قرن پیش جبران كرد

سیادت بر دریاھا اكنون نصیب انگلستان . قدرتشان برساند، و تا اندازھاي ھم بھ تحقق این آرزو نزدیك شد
. در نتیجھ، تسلط انگلستان بر امریكاي شمالي و گسترش فرمانروایي آن، فقط بھ زمان نیازمند بود; شده بود

ر كھ خدا را میستود اما نیروي دریایي ھم ایجاد میكرد وعظ میكرد، اما در ھر تمام اروپا بھ این پیرایشگ
نبردي پیروز میشد، و در حالي كھ نام مسیح را بر زبان میآورد امپراطوري بریتانیا را با نیروي نظامي 

مردند سران تا جداري كھ او را تازه بھ دوران رسیده میش. بنیاد مینھاد بھ دیده بیم و اعجاب مینگریست
اما جان تورلو، دبیر شوراي . اكنون خواستار اتحاد با او بودند و درباره االھیات سروصدا راه نمیانداختند
فرانسھ رو بھ صعود و اسپانیا ; دولتي، كرامول را آگاه ساخت كھ كمك بھ فرانسھ بر ضد اسپانیا اشتباه است

ازنھ قوا در قاره اروپا براي تامین آزادي سیاست انگلستان در مورد پشتیباني از مو; رو بھ نزول بود
) ١۶۵٩(اینك. انگلستان ایجاب میكرد كھ اگر بھ اسپانیا یاري نمیشود، مسلما بھ فرانسھ نیز كمك نشود

براي . فرانسھ در زمین تفوق داشت و راه براي توسعھ آن بھ داخل ھلند، فرانش كنتھ و لورن باز بود
در . نھ لویي چھاردھم، جان بسیاري از انگلیسیان میبایست فدا شودجلوگیري از جاه طلبیھاي تجاوزكارا

بھ عنوان یك موسسھ  ١۶۵٧شركت ھند شرقي در . ھمان اوان سران بازرگان بر اثر جنگھا مستطیع شدند
داد تا از بازرسي دولت در امور شركت )) وام((پوند بھ كرامول ٠٠٠,۶٠سھامي تجدید سازمان یافت و 

مخارج جنگ با . موسسھ اكنون در اقتصاد و سیاست انگلستان عامل نیرومندي بودآن ; جلوگیري كند
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بسیاري از . افزایش مالیات بھ میزاني كھ از حد حكومت چارلز اول یا دوم ھم فراتر رفتھ بود تامین میشد
توسط اراضي سلطنتي، زمینھاي كلیساي انگلیكان، تعداد زیادي از امالك سلطنتطلبان، و نیمي از ایرلند 

  . دولت فروختھ شدند

پوند رسید شارمند ساده بسیار كم منتفع  ٠٠٠,۴۵٠بھ  ١۶۵۴با این حال، كسر ساالنھ بودجھ دولت پس از 
  . بھ خاطر آنھا انجام گرفتھ بود منتفي شده بودند ١۶۴٢١۶۴٩اكنون تمام ھدفھایي كھ شورش بزرگ . میشد

قیف بدون تشریفات صحیح قانوني، و محاكمھ بدون وضع مالیات بدون نمایندگي یا تصویب پارلمنت، تو
فرمانروایي بھ وسیلھ ارتش و زور صرف، با . حضور ھیئت منصفھ ھمان اندازه رواج داشت كھ در گذشتھ

فرمانروایي كرامول چنان مورد نفرت واقع . ((پوششي از صیغھ مذھبي، بھ طرزي زنندھتر اعمال میشد
انگلستان با بیصبري منتظر مرگ خاوند .)) ، سابقھ نداشتشده بود كھ در ھیچ حكومت پیش از آن

ھاي روزافزوني علیھ جان او ترتیب داده شخصي خود را بھ یكصدوشصت تن  توطئھ. سرپرست خود بود
سرھنگ دوم سكسبي، كھ از تندروھاي پیشین بود، مردي سندر كعب نام را براي كشتن . افزایش داده بود

در ماه مھ . سندر كعب دستگیر شد و در برج لندن جان داد). ١۶۵٧ژانویھ (توطئھ كشف شد ; او اجیر كرد
. سكسبي رسالھاي با عنوان كشتن قتل نفس نیست منتشر كرد و در آن صریحا قتل كرامول را خواستار شد

ھایي علیھ خاوند سرپرست در ارتش پاي  دسیسھ. سكسبي دستگیر شد و او نیز در برج لندن جان سپرد
نین در محافل سلطنت طلبان، كھ در آن امید بھ بازگرداندن خاندان استوارت بشدت نضج گرفت، و ھمچ

مھین دختر كرامول، كھ بھ ازدواج یك سرلشكر تندرو بھ نام چارلز فلیتوود در آمده بود، اصول . میگرفت
  . جمھوریخواھي را پذیرفتھ بود و از دیكتاتوري پدرش اظھار تاسف میكرد

او نیز، مانند كسان بسیار دیگري كھ شراب . فرزند روحیھ آن مرد آھنین را شكستنگراني، ترس و داغ 
قدرت را تا درد آن نوشیده بودند، گاه از اینكھ آرامش زندگي سابق خود را بھ منزلھ یك خان از دست داده 

انھ كنار بھتر این بود كھ زندگي در خ...در حضور خداوند میتوانم بگویم: ((چنین میگفت. بود متاسف بود
در اوت .)) جنگل خود را ادامھ میدادم و گلھ گوسفندي میداشتم تا اینكھ چنین حكومتي را در دست بگیرم

اندكي پس از مراسم . عزیزترین دخترش، الیزابت، پس از یك بیماري طوالني و پر درد، مرد ١۶۵٨
فا دھد، اما پزشك او آن را، بھ عنوان گنھ گنھ ممكن بود او را ش. تدفین او، كرامول با تب نوبھ بھ بستر افتاد

كرامول ظاھرا شفا یافت . داروي نوظھوري كھ بھ وسیلھ یسوعیان بتپرست وارد اروپا شدھاست، رد كرد
خود من بر عكس ; فكر نكن كھ خواھم مرد:((یك بار بھ زنش چنین اظھار داشت. و با دلیري سخن میگفت
وي پاسخ ; قاضا كرد كھ جانشین خود را تعیین كندشورا از او ت.)) بھ زنده ماندنم یقین دارم

  . ، كھ مھمترین پسرش بود))ریچارد:((داد

از خداوند تمنا كرد كھ گناھانش را ببخشاید . سپتامبر پس افتاد و پایان زندگي خویش را احساس كرد ٢در 
با ; ھ آسمان رفتھ استاو ب: ((تورلو، دبیر او، نوشت. بعد از ظھر روز بعد مرد. و پیرایشگران را حفظ كند

وقتي كھ خبر مرگ كرامول بھ .)) اشك مردم خود تدھین شده و بر بال دعاھاي قدیسان عروج كرده است
كودكان در امتداد كانالھا میدویدند و از ; گویي با نور نجاتي بزرگ روشن شد((آمستردام رسید، آن شھر 

  .)) مرگ آن ابلیس بانگ شادي بر میكشیدند

VII - ١۶۶٠-١۶۵٨: شتراه برگ   

پسر كرامول، برعكس پدر، شیطان صفت نبود و از خوي پوالدیني كھ ممكن بود انگلستان را در زنجیري 
ریچارد كرامول نیز چون خواھرش رقت ذھنیي داشت كھ . ساختھ زور و تقوا نگاه دارد بھرھاي نداشت

ریچارد در حالي كھ . بنگرند ھر دوي آنان را وا میداشت با ترسي مخفي بر سیاست خون و آھن پدرشان
در دوران مشتركالمنافع و حكومت سرپرستي، او . در برابر پدر خود زانو زده بود، از چارلز اول درگذرد

، نھ بھ ١۶۵٨سپتامبر  ۴در . در یك ملك روستایي، كھ ثمره ازدواجش بود، بھ آرامش زندگي كرده بود
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لوسي ھچینسن او را . انگلستان شد)) وند سرپرستخا((واسطھ جاھطلبي خود، بلكھ بھ سبب وصیت پدرش 
  . وصف كرد)) نجیب و با فضیلت اما طبیعتا روستایي و نامناسب براي بزرگي((

ھایي كھ بھ وسیلھ آلیور سركوب شده بودند اكنون ھرچھ بیشتر بھ ضعف ریچارد پي میبردند و  تمام دستھ
نظامي او نفرت داشت و میخواست اختیاراتي را كھ  ارتش، كھ از سابقھ غیر. دلیرانھتر سر بر میافراشتند

درزمان پدر او صریحا جنبھ نظامي داشت در دست گیرد، از او تقاضا كرد كھ رھبري نظامي را تماما بھ 
او از قبول این تقاضا امتناع نمود، اما شوھر خواھر خود را با ارتقا بھ درجھ سپھبدي نرم . فلیتوود واگذارد

اجالسي  ١۶۵٩ژانویھ  ٢٧ي و بسیار مقروض بود، ریچارد پارلمنتي تشكیل داد كھ در چون خزانھ تھ. كرد
ھایي  افسران ارتش با دستھ. شایعھاي منتشر شد كھ پارلمنت میخواھد سلطنت استوارتھا را باز گرداند. كرد

را براي  او نگاھبانان خود. از سربازان نزد ریچارد آمدند و از او خواستند كھ پارلمنت را منحل كند
ناچار بھ زور تن داد و فرمان انحالل . حفاظت خویش احضار كرد، اما آنھا فرمان او را نادیده گرفتند

جمھوریخواھان پر حرارت ارتش، بھ . جان او در ید قدرت ارتش بود). آوریل ٢٢(پارلمنت را صادر كرد
دند كھ گرد بیایند و رھبري سرلشكر جان لمبرت، اعضاي زنده مانده پارلمنت طویل را دعوت كر

، بھ ١۶۵٣اختیاراتي را كھ، تا ھنگامي كھ كرامول آنان را با كمك جمھوریخواھان پر حرارت ارتش در 
در وستمینستر اجالس  ١۶۵٩مھ  ٧پارلمنت دنبالھ جدید در . عنوان پارلمنت دنبالھ داشتند در دست بگیرند

آنگاه ). مھ ٢۵(خود را بھ آن پارلمنت تقدیم داشت ریچارد، كھ از سیاست بھ تنگ آمده بود، استعفاي . كرد
بھ فرانسھ رفت و در آنجا با عزلت گزیني با نام مستعار  ١۶۶٠بھ زندگي خصوصي خود بازگشت و در 

، بھ سن ھشتاد و شش سالگي، ١٧١٢بھ انگلستان بازگشت و در  ١۶٨٠در . جان كالرك ناپدید شد
ھرج و مرج در مقایسھ با نظم و حكومت فعلي : ((نوشت ١۶۵٩ژوئن  ٣یكي از سلطنتطلبان در . درگذشت

اما آن قسمتھایي از ارتش كھ در ; رقابت بر سر قدرت بین ارتش و پارلمنت ادامھ یافت.)) ما كمال بود
اسكاتلند و ایرلند اقامت داشتند طرفدار پارلمنت بودند، و در پارلمنت، كھ بیشتر اعضاي آن جمھوریخواه 

اكتبر لمبرت سربازاني در مدخل كاخ  ١٣در . یرومند از سلطنتطلبان وجود داشتبودند، یك گروه ن
وستمینستر گماشت، پارلمنت را كنار گذاشت، و اعالم كرد كھ ارتش عجالتا حكومت را بھ دست خواھد 

چنین . چنین بھ نظر میرسید كھ توالي وقایعي كھ با ارتش عجالتا حكومت را بھ دست خواھد گرفت. گرفت
ظر میرسید كھ توالي وقایعي كھ با تصفیھ پراید آغاز شده بود، میبایست تكرار شود و لمبرت كرامول بھ ن

بھ نظر من . غیر قانونیترین و مفتضحترین كودتا:((میلتن كودتاي لمبرت را چنین نامید. جدیدي باشد
كند .)) منكوب كند قدرتي را كھ موسس آن بودھاست بدین گونھ... كھ یك ارتش حقوقبگیر...وحشیانھ است

ارتش دیگري مركب از دھھزار سرباز بود كھ پارلمنت در اختیار ژنرال جورج مانك گذاشتھ بود تا 
ما نمیدانیم كھ آیا در پس تصمیم مانك بھ معارضھ با غصب قدرت بھ . اختیارات آن را در اسكاتلند حفظ كند

من در برابر وجدان و :((نین اعالم كردخود او چ. وسیلھ ارتش لندن جاھطلبي شخصي نھفتھ بود یا نھ
این اعالم او عدھاي از .)) شرافت موظفم انگلستان را از سلطھ تحملناپذیر حكومت شمشیر آزاد سازم

; مردم از پرداخت مالیات سرباز زدند. عناصر دیگري را كھ مخالف فرمانروایي نظامي بودند تشجیع كرد
در داونز، و كارآموزان حرفھاي در پایتخت ھواداري خود را از ارتش مقیم ایرلند، ناوگان لنگر انداختھ 

كارشناسان مالي لندن وامھایي را كھ براي پرداخت مواجب سربازان مایھ امید بودند . پارلمنت اعالم داشتند
طبقات بازرگان و صنعتگر، كھ خلع چارلز اول را تصویب كرده بودند، . از سران غاصب دریغ كردند

كردند كھ بي نظمي رو بھ گسترش حیات اقتصادي انگلستان را تھدید میكند، و از خود اكنون احساس می
میپرسیدند آیا میتوان بدون پادشاھي كھ مشروعیتش مردم را آرام خواھد كرد، موجب وصول مالیاتھا 

دسامبر، مانك  ۵خواھد شد، و طوفان را خواھد خواباند، ثبات سیاسي و اقتصادي را باز گرداند در 
رھبران ارتش سپاھیاني براي مقابلھ با او فرستادند، اما . روھاي خود را بھ درون انگلستان روانھ كردنی

افسران غاصب بھ شكست اعتراف كردند، پارلمنت را تشكیل دادند، و خود را . آنھا از جنگیدن سرباز زدند
تشكیل میشد، ھنوز  پارلمنت پیروزمند، كھ از سي و شش تن). دسامبر ٢۴(در اختیار آن گذاشتند 

یكي از نخستین قانونھاي این پارلمنت الزام میكرد كھ تمام اعضاي حال و آینده آن از . جمھوریخواه بود
پارلمنت مزبور ضمنا از راه دادن پرسبیتریان زنده مانده پارلمنت دنبالھ . سلسلھ استوارت دست شویند

مردم آن را بھ این . چارلز دوم طرفداري كرده بودند پیشین ابا كرد، بھ این عنوان كھ آنھا از باز گرداندن
عنوان كھ پارلمنت دنبالھ احیا شدھاست و نماینده مردم انگلستان نیست تحقیر میكردند و احساسات خود را 
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در آتشبازیھاي متعدد سي و یك فقره تنھا در یكي از خیابانھاي لندن )) سوزاندن پیكر پارلمنت دنبالھ((با 
بھ لندن رسیده بود، بھ پارلمنت تذكار داد كھ دیگر  ١۶۶٠فوریھ  ٣مانك، كھ ارتشش در  .ابراز داشتند

مھ منحل  ۶حمایتش نخواھد كرد، مگر در صورتي كھ انتخابات جدید و وسیعتري مقرر دارد و خود را تا 
. ر را كردبھ مجلس اندرز داد كھ پرسبیتریان كنار گذاشتھ شده را دوباره بپذیرد، مجلس ھم این كا. كند

مجلس عوام، كھ بدین گونھ بزرگ شده بود، سازمان مذھبي پرسبیتري را از نو در انگلستان تاسیس كرد، 
سرانجام، پارلمنت طویل رسما و قانونا پایان یافت . انتخابات جدید را اعالم داشت و خود را منحل كرد

رین شاه است، بیرون آن ستمگر، كھ آخ((در ھمان روز كارگري روي جملھ ) ١۶۶٠مارس  ١۶(
، كھ بر كتیبھاي نوشتھ شده بود، رنگ مالید و آن را محو كرد آن كتیبھ را دولت مشتركالمنافع ))میرود

  . انگلستان در عمارت بورس نصب كرده بود

تمام حاضران در ((گویند كھ وقتي این ندا شنیده شد، !)) خداوند چارلز دوم پادشاه را توفیق دھد: ((برداشت
روز بعد مانك محرمانھ با سرجان گرینویل، نماینده چارلز، )). ا بلندترین فریاد بھ آن پیوستندبورس ب

  . گرینویل بزودي عازم بروكسل شد تا پیام مانك را بھ شاه بیتاج برساند. مالقات كرد

IX- ١۶۶٠: شاه باز میگردد  

مادرش، . در قاره اروپا داشت ، زندگي نابساماني١۶۵٠چارلز از زمان فرار مشقتبارش از انگلستان در 
اما فرانسویان ھنریتا را فقیر كرده بودند،و چارلز و ; ھنریتا مریا، او را در پاریس نزد خود پذیرفت

وزیر اعظم باوفاي آیندھاش، ادوارد ھاید، مجبور بود بھ یك ; اطرافیانش تا مدتي مانند بینوایان میزیستند
ھا غذا میخورد، بیشتر  لز، كھ خوراك در خانھ نداشت، در میخانھوعده غذا در روز اكتفا كند، و خود چار

لویي چھاردھم پس از آنكھ بار دیگر بھ نعمت و مال فراوان دست یافت، . نسیھ و بھ اعتبار اقبال آینده
فرانك براي چارلز مقرر داشت و چارلز زندگي آزادانھاي پیشھ كرد كھ خوش  ٠٠٠,۶وظیفھاي بھ مبلغ 

در آن روزھا كھ در پاریس بھ سر میبرد، بیشترین مھر را نسبت بھ خواھرش ھانریتا آن . دآیند مادرش نبو
مھاجران كاتولیك ; مادر و خواھر او منتھاي كوشش را كردند تا او بھ مذھب كاتولیك بگرود. پیدا كرد

د كردند كھ فرستادگان پرسبیتري عھ. انگلستان نگذاشتند او فراموش كند كھ چگونھ براي پدرش جنگیدھاند
او بھ سخنان ھر دو طرف مودبانھ گوش . چنانچھ وعده دھد ایمان آنان را حمایت كند، بھ او مساعدت كنند

. داد، اما تصمیم خود را در وفاداري بھ كلیساي انگلیكاني كھ پدرش بھ خاطر آن رنج برده بود اعالم كرد
اما عبادت كاتولیكي، . ادیان شكاك كرده بودند بحثھایي كھ دور و بر او میشدند او را محتمال در مورد كلیھ

; كھ او آن را در اطراف و جوانب خود در فرانسھ دیده بود، ظاھرا بھ نحوي نیرومند در او تاثیر كرده بود
در دربار كوچكش این راز برمال شده بود كھ اگر دست او باز باشد، بھ كلیساي كاتولیك رومي خواھد 

پاپ اینوكنتیوس دھم نوشت و وعده كرد كھ اگر بھ تخت و تاج انگلستان باز نامھاي بھ  ١۶۵١در . پیوست
پاپ پاسخي نداد، اما رئیس . گردد، تمام قوانیني را كھ بر ضد كاتولیكھا وضع شدھاند ملغا خواھد كرد

چارلز را از این موضوع آگاه ساخت كھ واتیكان نمیتواند از یك شاھزاده مرتد  )ژزوئیتھاژنرال (یسوعیان 
  . پشتیباني كند

چارلز بھ . موافقت كرد كھ مقرري او را ادامھ دھد) مازارن(ترك فرانسھ ترغیب كردند، و كاردینال
ام مانك را براي او ، گرینویل پی١۶۶٠مارس  ٢۶در آنجا، مقارن روز . كولوني و سپس بھ بروكسل رفت

اگر او عفو عمومي را وعده دھد و بیش از چھار نفر را از این عفو مستثنا : پیام بدین مضمون بود. آورد
نسازد، آزادي وجدان اعطا كند، و مالكیت صاحبان فعلي امالك مصادره شده را تایید نماید، مانك بھ او 

ا در جنگ است، صالح چارلز در این است كھ ھلند ضمنا چون انگلستان ھنوز با اسپانی; یاري خواھد كرد
) آوریل ١۴(چارلز بھ بردا در برابان ھلند عزیمت كرد و در آنجا . تحت تملك اسپانیا را ترك گوید

قراردادي را امضا كرد كھ در آن شرایط پیشنھادي مانك را اصوال میپذیرفت، اما تعیین دقایق آن را بھ 
نتخابات منجر بھ تشكیل مجلس عوامي شد كھ اكثریت آن سلطنت طلب ا. پارلمنت جدید واگذار میكرد

ھایي كھ گرینویل  در اول مھ نامھ. بودند، و چھل و دو لرد كرسیھاي خود را در مجلس اعیان اشغال كردند
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شاه جوان بھ ھمھ، )) اعالمیھ بردا((در این . از طرف چارلز آورده بود در ھر دو مجلس خوانده شدند
تسویھ دعاوي مربوط بھ ; ، عفو عمومي داد))ني كھ از این پس بھ وسیلھ پارلمنت مستثنا شوندجز بھ كسا((

ھیچ كس ناراحت نخواھد شد یا بھ خاطر ((وعده داد كھ ; اموال مصادره شده را بھ پارلمنت واگذاشت
اھد اختالف عقیده در مسائل دینیي كھ آرامش كشور را بھ ھم نخواھند زد مورد بازجویي قرار نخو

چارلز بیانیھ خردمندانھاي را كھ توسط ھاید وزیر اعظم آیندھاش براي او تنظیم شده بود بر .)) گرفت
  : اعالمیھ باال افزود

ما، بھ موجب قول شاھانھ خود، شما را مطمئن میسازیم كھ ھیچ یك از پیشینیان ما بیش از خود ما پارلمنت 
ت بخشي حیاتي از مشروطیت كشور است و چنان براي ما معتقدیم كھ پارلمن... را گرامي نداشتھ است

... حكومت الزم است كھ ما بھ خوبي میدانیم بدون آن نھ فرمانروا میتواند در حد متعادلي شاد باشد، نھ مردم
ما ھمواره بھ اندرزھاي آن بھ دیده بھترین پندھا مینگریم، و چنان ھوادار امتیازات آن خواھیم بود و آنقدر 

مراقبت خواھیم كرد كھ گویي از ھر چیز دیگر بھ ما نزدیكتر و براي حفظ خود ما  در حفاظت آن
  . ضروریتر است

مھ چارلز دوم را شاه انگلستان خواند، تاریخ آغاز سلطنتش را از لحظھ مرگ  ٨در . پارلمنت خرسند شد
پدرش اعالم كرد، و سلطنت او را از قانوني منبعث ندانست، بلكھ بھ میراثي منسوب دانست كھ از بدو تولد 

ا دعوت كنند كھ فورا بیاید و پوند براي چارلز بفرستند و او ر ٠٠٠,١۵راي داده شد كھ . حق او بوده است
تقریبا تمام انگلستان از اینكھ بدون ریختن قطرھاي خون، دو دھھ پرمشقت بھ . بر سریر سلطنت بنشیند

در لندن مردان در خیابانھا ; در سراسر كشور ناقوسھا بھ صدا درآمدند. بازگشت نظم انجامید شادمان شد
مام تاجداران اروپا پیروزي حق مشروع سلطنت را شادباش ت. زانو زدند و بھ سالمتي پادشاه جام گرفتند

حتي ایاالت متحده، كھ جمھوري سختي بود، مقدم چارلز را در سفر او از بردا بھ الھھ با مسرت ; گفتند
پوند براي مخارج او تقدیم  ٠٠٠,٣٠استقبال كرد و اتاژنرو، كھ تا آن زمان او جلب حسن نیت آیندھاش 

مزین شده بود، ) چارلز پادشاه.)) (آر.سي((سي، كھ با پرچمھا و عالمت اختصاري یك ناوگان انگلی. كرد
بیست ھزار تن براي ; مھ بھ دوور رسید ٢۵ناوگان مزبور در ). مھ٢٣(آمد و چارلز را بر عرشھ نشاند 

و شاه  ;وقتي كھ كشتي او بھ كرانھ نزدیك شد، ھمگي بھ زانو درآمدند. استقبال شاه در ساحل گرد آمده بودند
پیرمرداني كھ در : ((ولتر چنین نوشت. چون پا بر زمین نھاد، بھ سجده درآمد و شكر خداي را بھ جا آورد

شاید ھرگز منظرھاي مھیجتر از آن صحنھ وجود نداشتھ . آنجا بودند بھ من گفتند كھ تقریبا ھمھ گریستند
یده بودند، چارلز و اسكورتش، و ھاي شادمان در دوسوي آنھا صف كش ھاي كھ دستھ در طول راه.)) است

در لندن . در پي آنھا صدھا تن از مردم، سواره بھ سوي كنتربري، راچیستر، و لندن حركت كردند
یكصدوبیست ھزارتن از شارمندان بھ پیشبازش شتافتند و حتي ارتشي كھ بر ضد او جنگیده بود در سان و 

  . وایتھال در انتظارش نشستند نمایندگان دو مجلس در كاخ. رژه بھ ارتش مانك پیوست

نیرو و قوام قبایل  مملكت،اي سلطان ارجمند، شما آرزوي سھ : ((سخنگوي مجلس اعیان خطاب بھ او گفت
براي باز گرداندن شرافت پامال شده این ملتھا و نیز ... ملت براي تعدیل افراط و تفریطھا و رفع اختالفات،

ھنگامي كھ براي استراحت بھ خلوت . چارلز ھمھ این تھنیتھا را با لطف و خوشخویي پذیرفت.)) ھستید
مسلما از اینكھ زودتر نیامدم مقصرم، : ((میرفت، در حالي كھ خستھ ظفر بود، بھ یكي از دوستان خود گفت

م كھ بھ صراحت ابراز نكرده باشد ھمواره خواھان بازگشت بھ تخت زیرا امروز بھ ھیچ كس برنخورد

  فصل ھشتم سلطنت بوده 

  

  میلتن 
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١۶١- ٠٨۶٧۴   

I - ١۶٨٨- ١۶٢٨: جان بانین  

كتاب مقدس . پیرایشگران در شور و شوق مذھبي و اخالقي خود نیازي بھ ادبیات دنیوي احساس نمیكردند
یك نماینده پارلمنت در . تقریبا ھر چیز تفالھاي پست و معصیتآمیز مینمود; شاه جیمز براي ادبیات كافي بود

نباید )) كوب بومھ و نظایر آناثر یا ((ھا ھیچ چیز جز كتاب مقدس و  پیشنھاد كرد كھ در دانشگاه ١۶۵٣
این موضوع مایوسكننده بھ نظر میرسد، ولي باید متوجھ باشیم كھ در اوج اعتالي . تدریس شود
منتشر كرد و بحث در  را رابلھ، سرتامس اوركرت ترجمھ پرشور خود از اثر )١۶۵٣(پیرایشگران 

در ھمان سال آیزاك والتن كتاب خود را بھ نام ماھیگیر تمام . نجاسات را بھ بحث در قیامت رجحان داد
حتي امروزه ھم آن كتاب، با شیوه ساده و فرحانگیز خود، تازگي میبخشد و یادآور این . عیار انتشار داد

شدید بود، مردم  ١٧٨٩شت كھ بھ قدر انقالب موضوع است كھ در حالي كھ انگلستان از انقالبي میگذ
كمي از راه منحرف شو و آن سوتر بھ ! اي دانشمند خوب. ((میتوانستند در شھر و روستا شادمان باشند

آنجا، در حالي كھ این آبشار آھستھ بر خاك بارور فرو میریزد، ما خواھیم ; طرف پرچین پیچك گام بردار
  )) . نشست و آواز خواھیم خواند

و مرگش  ١۶٢١ندرو مارول با ھر تمھید كھ ممكن بود در دوران نااستواري دولتھا، بین زمان تولدش در آ
بازگشت كرامول را از ایرلند با قصیدھاي غرا و خوشاھنگ . سر خود را سالمت نگاه داشت ١۶٧٨در 

   :تھنیت گفت، اما در ضمن آن جرئت كرد كھ درباره مرگ چارلز اول با دلسوزي سخن گوید

خدایان را با یاسي . در آن صحنھ یاد آوردني، بھ ابتذال و بلكھ با چشماني دقیق و مراقب دم تبر را آزمود
مبتذل بھ یاري نخواند تا حق پایمال شدھاش را بگیرند، بلكھ سر باوقارش را خم كرد، آنسان كھ گویي آن 

  . را بر بستري مینھد

بھ نمایندگي پارلمنت انتخاب شد، بھ  ١۶۵٩در ; ول بودمارول معاون میلتن شد، كھ منشي التیني كرام
نجات میلتن از كینھجویي سلطنت طلبان فاتح كمك كرد، ھجده سال در دوران بازگشت خاندان استوارت 

ھایي كھ از انتشار آنھا بدقت خودداري میكرد  زیست، و سو اخالق، فساد، و بیصالحیتي آن را در ھجویھ
ھاي میلتن، پس از بازگشت خاندان استوارت نوشتھ شده  بانین، مانند حماسھآثار كالسیك . محكوم ساخت

من از نسلي پست و :((او بھ ما میگوید. اما ھر دوي آنان در رژیم پیرایشگر قوام گرفتھ بودند; بودند
ر ھاي كشو خانھ پدریم از آن گونھ بود كھ درمیان پستترین و تحقیرآمیزترین خانواده; غیرقابل اعتنا زادم

تامس بانین آن قدر . پدر او در دھالستو، نزدیك بد فرد، دواتگر تعمیرگر ظرف و كتري بود.)) یافت میشود
و جان در آن دبستان الاقل خواندن و نوشتن را بھ ; كھ بتواند جان را بھ دبستان بدفرد بفرستد درآمد داشت

در . ھاي انگلیسي بسنده باشد آموختاندازھاي كھ براي وارسي كتاب مقدس و نوشتن مشھورترین تمام كتاب
از پسران شھر . خانھ شاگردي پدرش را میكرد كھ در بعد از ظھرھاي یكشنبھ بھ او تعلیمات دیني میداد

ھا فقط چند تن با من  در این رشتھ((خودش ما را مطمئن میسازد كھ; دروغزني و كفرگویي را یاد گرفت
ني از قبیل رقصیدن، بازي كردن و خوردن آبجو در میخانھ بعالوه، او مرتكب گناھا.)) برابري میكردند

ھنوز بھ ) ١۶٢٨١۶۴٨(میشد گناھاني كھ از طرفي پیرایشگران محكوم شده بودند، اما آنھا در جواني او 
سرآمد و سركرده دیگران ... من در انواع گناھان و اعمال مخالف خداپرستي. ((قدرت نرسیده بودند

ھ گناھان بزرگ در میان پیرایشگران معمول بود، زیرا كھ اصالح اخالقي آنھا را چنین اعترافاتي ب.)) بودم
  . مشھودتر میساخت و نیروي عنایت نجات دھنده یزدان را نمایانتر میكرد

ھرچھ تعلیمات پیرایشگر بر گرد بانین گسترش مییافتند،ابلیس وشي او با افكار مربوط بھ مرگ، واپسین 
یك بار خواب دید كھ آسمان آتش گرفتھ و زمین در زیر پاي او شكاف برداشتھ . داوري و دوزخ مختل میشد

اي خداوند، : ((با وحشت از خواب بیدار شد و خانواده خویش را با فریادھاي خود بھ ھراس انداخت. است
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در شانزدھسالگي بھ ارتش پارلمنت !)) روز داوري رسیده است، و من آماده نیستم!... بھ من رحم كن
در بودم، و توجھي بھ نجات خود . انده شد و سي ماه در دوران جنگ داخلي در آن خدمت كردفراخو
كھ تنھا جھیزش دو كتاب دیني و ) ١۶۴٨(پس از خروج از بسیج، با دختر یتیمي ازدواج كرد .)) نداشتم

رده بود، نفقھ بانین، كھ دكان پدر را بھ ارث ب. خاطراتي از تقواي پدرش بود كھ آن را كرارا بازگو میكرد
در معاش سعادتمند شد، مرتبا بھ كلیسا میرفت و گناھان دوران جواني .زن خود را با دواتگري تامین میكرد

تقریبا ھمھ روز كتاب مقدس را، كھ انگلیسي سادھاش سازنده . خود را یكي پس از دیگري ترك میگفت
خود او بھ ما (اما . د نمونھ میخواندندمردم الستو، در گفتگو از او،وي را شارمن. سبك او شد، میخواند

او اطمینان نداشت كھ لطف خدا شامل حالش شده باشد . شكھاي مربوط بھ االھیات وي را میآزردند) میگوید
. گمان داشت كھ تقریبا تمام ساكنان الستو بھ دوزخ جاودانھ محكوم شدھاند. و بدون آن لطف ملعون میبود

: از خود میپرسید. كھ عقاید مسیحي او یك تصادف جغرافیاییندخاطرش با این فكر مشوش شده بود 
; ناجي است) ص(چگونھ میتوان گفت كھ مسلمانھا كتاب مقدسي بھ این خوبي نداشتھاند كھ ثابت كند محمد((

موجھاي بسیار از كفرگویي .)) ((ھمان گونھ كھ ما ھم براي اثبات نجات دھندگي عیسي كتاب مقدسي داریم
پرسشھایي بر ضد وجود خدا و تنھا پسر ... مسیح و كتاب مقدس از سر روح من میگذشتندنسبت بھ خدا، 

و آیا كتاب مقدس . كھ در حقیقت خدایي یا مسیحي ھست یا نھ) از این نوع(; گرامیش درمن وجود داشتند
از ناحیھ  او چنین نتیجھ گرفت كھ این شكھا)) بیش از آنچھ كالم خدا باشد، داستان و قصھ حیلھآمیزي نیست

من وضع سگ و وزغ را نظاره كردم و كیفیت ھر یك از . ((شیطاني است كھ در وجودش خانھ كرده است
، چون آنھا روحي كھ در زیر بار جاوداني دوزخ ...مخلوقات خدا را بھتر از این وجود وحشتناك خود یافتم

روز، ھمچنانكھ در صحرا گام میزد آنگاه یك .)) یا گناه ھالك شود نداشتند، برخالف روح من كھ چنان بود
بھ خون صلیب وي : ((...و بر شرارت قلب خود میاندیشید، جملھاي از رسالھ بھ كولسیان را بھ یاد آورد

این فكر كھ مسیح بھ خاطر او، ھمچنانكھ بھ خاطر دیگران، مرده است در ذھن او  .))آوردسالمتي را پدید 
بھ یك كلیساي باتیستھا .)) از پاي درآیم.... آماده شدم تا با شعف و آرامش سرشار((نیرومندتر شد، تا اینكھ 

بھ  ١۶۵۵در . ، تعمید یافت، و از دو سال شادي و آرامش روحي برخوردار شد)١۶۵٣(در بدفرد پیوست 
  . ، رسما مامور وعظ كردن شد١۶۵٧بدفرد رفت و در آن كلیسا شماس و، در 

جز در صورتي كھ انسان ایمان محكمي بھ این نكتھ داشتھ باشد كھ با مرگ مسیح، : پیام او پیام لوتر بود
دوزخ بھ  پسر خدا، از گناھان طبیعیش برائت یافتھ است اعم از ھر گونھ فضایلي كھ داشتھ باشد در رفتن بھ

. تنھا خود فداسازي عیسي میتواند با شناخت گیاھان انسان موازنھ یابد. اكثریت افراد بشر ملحق خواھد شد
بھ نظر من بھتر است . او فكر میكرد بھ عقیده من مردم در آموختن دعا بھ فرزندان خود راه خطا میپویند

چگونھ بھ سبب گناھكاري ذاتي و ; وني ھستندكھ مردم، بھنگام، بھ كودكان خود بگویند كھ چھ مخلوقات ملع
  . ھمچنین چگونگي غضب یزدان و دوام بدبختي را متذكر شوند; عملي گرفتار خشم خدایند

در میان این اندرزھا، در مواعظ بانین، پند بسیار خردمندانھاي درباره پرورش اطفال و رفتار با 
رد طعن كویكرھا بود كھ بھ او میگفتند نھ كتاب او نیز، مانند سایر واعظان، مو. خدمتگران وجود داشت

او دو كتاب بر ضد آن فرقھ  ١۶۵۶در . مقدس، بلكھ نور دروني است كھ تفاھم و نجات را موجب میشود
آنان با متھم ساختن او بھ داشتن آیین یسوعي، راھزني، زناكاري و جادوگري پاسخ ; جدید مزاحم نوشت

قانون الیزابتي سابق، كھ از تمام انگلیسیان . مشكالت بدتري ایجاد شدبا بازگشت خاندان استوارت . دادند
ھاي غیر انگلیكان بستھ  تمام عبادتگاه; میخواست فقط در مراسم مذھبي انگلیكان شركت كنند، تجدید شد

بانین تا حد بستن صومعھ كوچك خود در . ھمھ واعظان غیر انگلیكان از وعظ كردن ممنوع شدند; شدند
او را . عت كرد، اما وي پیروان خود را در محلھاي مخفي گردآوري و براي آنان وعظ كردبدفرد اطا

اما این پیشنھاد را نپذیرفت و ; دستگیر كردند، بھ او گفتند كھ اگر قول دھد علنا وعظ نكند، آزاد خواھد شد
ي، در آن زندان مدت دوازده سال، با چند دوره كوتاه آزاد). ١۶۶٠نوامبر (در زندان بدفرد محبوس شد 

اگر : ((در مواقع مختلف پیشنھاد استخالص با ھمان شرایط تجدید شد، و او ھمان جواب را داد. بسر برد
زن . شاید زندگي خانوادگي براي او باري گران شده بود.)) امروز مرا آزاد سازید، فردا وعظ خواھم كرد

دومین زنش آبستن ; ي از آنان نابینا بودمرد و چھار فرزند براي او باقي گذاشت كھ یك ١۶۵٨اولش در 
ھمسایگان بھ تكفل خانواده كمك میكردند، و بانین، با تور بافتن در زندان و ترتیب دادن فروش آن، . بود
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و خودش مجاز ; زن و كودكانش اجازه داشتند ھر روز او را ببینند. یاري خود را بھ آن مساعدت میافزود
اما او . ندان را ھرگاه كھ بخواھد، ترك گوید و حتي بھ لندن سفر كندبود براي ھمبندانش وعظ كند و ز

  . وعظھاي مخفیانھ خود را از سر گرفت، و از این رو مراقبت بر او در زندان شدیدتر شد

در برابر آتشي كھ براي سوزاندن ; در محبس كتاب مقدس را بارھا میخواند، و نیز كتاب شھدا اثر فاكس را
افروختھ شده بود ایمانش مستحكمتر میشد و با تعمق در رویاھاي مكاشفھ یوحناي  قھرمانان پروتستان
او ظاھرا تا اندازه زیادي بھ كاغذ و قلم دسترسي داشت، زیرا در شش سال اول حبس، . رسول شاد میگشت

ھشت رسالھ مذھبي و ھمچنین یك اثر بزرگ بھ نام عنایت فراوان نسبت بھ رئیس گنھكاران نوشت و 
اثر اخیر، كھ در آن حكایت نفس میكند، تقریبا اشراق وحشتانگیزي از ذھن پیرایشگر بھ شمار . كرد منتشر
  . میرود

باز ھم بھ وعظ پرداخت و بھ . چارلز دوم، آزاد شد)) اعالمیھ اغماض((، بھ موجب نخستین ١۶۶۶در 
لیساي قدیم خود منصوب بانین آزاد شد و فورا بھ سمت كشیش ك. زندان باز را مجاز ساخت كھ وعظ كنند

ممنوعیتھاي سابق تجدید شدند، بانین از اطاعت سر باز زد و بار ; این اعالمیھ ملغا شد ١۶٧٣در . شد
  . ، اما بزودي آزاد شد)١۶٧٣(دیگر بھ زندان افتاد 

 در این سومین و آخرین دوره زندان بود كھ او قسمت اول از كتاب سیریك زایر از این جھان بھ جھان آینده
در یك مقدمھ سرگرم . (بھ دنبال آن بھ چاپ رسید ١۶٨۴، و قسمت دوم در ١۶٧٨این كتاب در . را نوشت

كننده ولي سستمایھ، بانین ادعا كرد كھ آن كتاب را براي سرگرمي خود نوشتھ است، بي آنكھ فكر انتشار آن 
  :داستان را بھ نحوي آشتیپذیر بھ شكل فانتزي عرضھ میدارد.) را داشتھ باشد

ھمچنانكھ در بیابان این جھان سیر میكردم، در محلي فرود آمدم كھ در آنجا دخمھاي بود و در آن بر زمین 
  . غنودم تا بخوابم، و چون بھ خواب رفتم، رویایي دیدم

كریستین در این رویا با این فكر وسوسھ میشود كھ باید ھمھ چیز را ترك و فراموش كند و فقط مسیح و 
در . آغاز میكند)) شھر آسماني((او زن و فرزندان خود را رھا و سیر خود را بھ سوي . بھشت را بجوید

  : بھ او میپیوندد و آیین پیرایشگر را بھ ایجاز شرح میدھد)) امیدوار((ضمن سفر، 

یك روز بسیار اندوھگین بودم، بھ گمانم اندوھگینتر از ھر وقت دیگر در زندگي خود، و این غمگیني بھ 
چون در آن ھنگام نظرم بھ ھیچ چیز جز دوزخ و . تازھاي بود از شناعت و دنائت گناھانمسبب منظره 

لعنت جاوداني روح خودم معطوف نبود، ناگھان، ھمچنانكھ فكر میكردم، خداوند ما عیساي مسیح را دیدم 
پاسخ دادم كھ اما من )) بھ عیسي مسیح ایمان آر تا نجات یابي: ((كھ از آسمان بر من فرو مینگرد و میگوید

آنگاه قلب .))... رحمت من براي تو كافي است((گناھكاري بسیار بسیار بزرگ و او جواب داد، ; گناھكارم
  . من سرشار از شادي و سرور شد

و ما از آنچھ آنھا چنین مشتاقانھ در پیش ; زایران، پس از محنتھا و بحثھاي بسیار، بھ شھر آسماني میرسند
  : بودند، آگاه میشویم

كساني نیز در . بنگر كھ چون داخل شدند، تغییر ھیئت یافتند و جامھاي در بر كردند كھ چون زر مینمود و
آنجا بودند كھ با چنگھا و تاجھا بھ پیشباز آمدند و آنھا را بھ ایشان دادند چنگ براي نواختن، و تاج بھ نشانھ 

  .... افتخار

آن نیز زرفرش بود و در آنھا مردان بسیاري كھ  ھاي و نیكنظر كن، شھر مثل خورشید میدرخشید، كوچھ
  . ھاي نخل در دست داشتند، و نیز چنگھایي كھ با نواي آنھا سرود ستایش میخواندند تاج بر سر و شاخھ
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بیچاره، كھ لنگلنگان در پي آنان راه پیموده و ایمان واقعي نداشتھ است، بھ دروازه شھر آسماني )) جھل((
  پس دست و پاي او را میبندند و بھ ; ز او گذرنامھ میخواھند، نمیتواند آن را بیابدا; میرسد، آن را میكوبد

: ھمدلي مییابیم كھ درباره كریستین و ھمراھانش گفتاري بدینسان دارد)) لجوج((است، ولي ما گاه با 
ردمندتر گروھي از این ابلھان خودپسند ھستند كھ وقتي بھ خیاالت واھي روي میآورند، بھ دیده خود، خ((

ھاي زمیني بھ سعادت آسماني  فكر زیارت روح از وسوسھ.)) از عاقالني ھستند كھ میتوانند استدالل كنند
شاید بانین برخي از این آثار پیشین را ; فكري است كھن و شكل تمثیلي قرون وسطایي آن نیز چنین بود

داستان مزبور در نخستین . موش شده بودندحال آنھا در كامیابي خارقالعاده این داستان جدید فرا. خوانده بود
; قرن از عمر خود پنجاه و نھ بار چاپ شد و یكصدھزار نسخھ از آن پیش از مرگ بانین بھ فروش رسید

از آن پس تاكنون میلیونھا نسخھ از این اثر فروختھ شدھاند و متن آن بھ یكصد و ھشت زبان ترجمھ شده 
برخي از عبارات آن . آن كتاب تقریبا در ھر خانھاي یافت میشددر امریكاي پیرایشگر یك جلد از ; است

محبوبیت این كتاب در قرن . مانند یاس و اندوه مفرط، جلوھفروشي، مرد دنیادار وارد زبان عامھ شدند
و كتاب مورد بحث اكنون ; مشرب پیرایشگر رخت بربستھ است; بیستم بسرعت رو بھ كاھش رفتھ است

یلھ تزیین خانھ را تشكیل نمیدھد، اما ھنوز مانند چشمھ زالل و شادابي از جزو مھمي از ایمان و وس
  . انگلیسي ساده است

پس از آزادي نھاییش . بانین در حدود شصت كتاب نوشت كھ خواندن آنھا امروزه جالب بھ نظر نمیرسند
خود را از او ستایش . ، یكي از واعظان برجستھ زمان خود و رھبر باتیستھاي انگلستان شد١۶٧۵در 

چارلز دوم اعالم داشت و بھ پیروان خود سپرد كھ بھ شاه خاندان استوارت بھ منزلھ مدافع انگلستان در 
سھ سال پس از آنكھ چارلز دوم در بستر مرگ پذیرفتن مذھب كاتولیك را اعالم . برابر پاپ وفادار باشند

چون نزاعي بر . با آن لوتر ھمانند بودفرجام عمرش . كرد، بانین زندگي حرفھاي خود را بھ پایان رساند
سر خواندن كتاب مقدس پدر و پسري را كھ بانین دوست میداشت از یكدیگر رنجانده بود، او از بدفرد با 

اما در راه بازگشتش بھ طوفاني دچار گشت ; اسب بھ سوي مسكن آن دو عزیمت كرد و طرفین را آشتي داد
در نتیجھ گرفتار تبي شد كھ ھرگز از آن رھا . از آب باران خیس شدو پیش از آنكھ بتواند سرپناھي بیابد، 

در گورستان ناسازگاران در بانھیل فیلدز دفن شد، جایي كھ ھنوز نقشش بر روي سنگ گورش . نگشت
  . دیده میشود

II - ١۶۴٠- ١۶٠٨: شاعر جوان   

پوند  ۶٠ھبي انگلیكان بھ سبب گریز از مراسم مذ ١۶٠١پدر بزرگ میلتن یك كاتولیك رومي بود كھ در 
این جان میلتن از ارث محروم . جریمھ شد و پسر خود را بھ جھت ترك كلیساي رومي از ارث محروم كرد

شده، با عنوان یكي از كاتبان لندن یعني نگارندھاي كھ در نوشتن و رونوشت برداشتن كتابھاي خطي، 
  منشورھا و اسناد قانوني ماھر بود معاش خوبي تحصیل 
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موسیقي را دوست میداشت، مادریگال مینوشت، و در . كریست كالج، كرد. جان میلتن: ادوارد پرس
این عشق بھ شاعر ما منتقل شد كھ معتقد بود براي ; خانھاش آالت موسیقي متعدد، از جملھ یك ارگ، داشت

ر یك تاجر مادرش سارا جفري، كھ دخت. خوب نوشتن باید موسیقي را در روح و گوش باطني خود داشت
یكي از برادران كھترش، كریستوفر، از . خیاط بود، بھ شوي خود شش فرزند داد كھ جان سومین آنھا بود

جان در زمره ; سلطنتطلبان طرفدار خاندان استوارت و واجد یكي از مقامات بلندپایھ كلیسا شد
زمان پیرایشگري بود و خانھ آنان در برد ستریت یك سا. جمھوریطلبان پیرایشگر پیرو كرامول در آمد

در آن خانھ عشق رنسانسي بھ زیبایي با ; وضعي با ابھت و مذھبي داشت، اما واقعا پیرایشگرانھ نبود
  . عاطفھ خیرجویي اصالح دیني آمیختھ بود

جان مھین ملك خرید و مرفھ شد، براي جان كھین چند مربي پیرایشگر اجیر كرد، و او را در یازدھسالگي 
. آن پسر در آنجا التین، یوناني، فرانسھ، ایتالیایي و قدري عبري آموخت. فرستاد)) ت پولمدرسھ سن((بھ 

اینجا خاطر نشان میسازیم كھ او بسیار تحتتاثیر ; آثار شكسپیر میخواند، اما كتابھاي سپنسر را ترجیح میداد
ھ خلقت عالم در این سروده حماسھاي است ك. قرار گرفت) ١۵٧٨(نسخھ انگلیسي ھفتھ اثر دو بارتاس 

  . ھفت روز را شرح میدھد

عطش من براي دانش چندان شدید بود كھ از دوازدھسالگي كمتر اتفاق میافتاد مطالعات خود را ترك كنم یا 
. ھمین امر بود كھ در درجھ اول باعث از دست رفتن نیروي دید من شد. پیش از نیمھ شب بھ بستر بروم

عتا ضعیف بودند، و من غالبا دچار سردرد بودم، اما این عارضھ طبی[ مانند چشمان مادرش]چشمان من 
  . نتوانست حرارت كنجكاوي مرا بخواباند یا پیشرفت مرا بھ تعویق اندازد
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. در آنجا نزاعش با یك معلم بھ مشتزني انجامید. در كیمبریج رفت)) كالج مسیح((در شانزدھسالگي بھ 
میترسم راست باشد شرمسارم و آن اینكھ میلتن یكي از  من از توصیف آنچھ: ((سمیوئل جانسن میگوید

میلتن براي یك دوره .)) آخرین دانشجویاني بود كھ در دانشگاه افتضاح علني تنبیھ بدني را متحمل میشد
، در ١۶٢٩در . پیش از بازگشتن میتوانست خوب شعر بگوید. اخراج شد و آنگاه اجازه یافت كھ باز گردد

اي ))وفاتنامھ((سرود، و یك سال بعد )) بامداد میالد مسیح((ده غرایي بھ نام بیست و یك سالگي، قصی
  : آثار شكسپیر انتشار یافت) ١۶٣٢(شانزده خطي ساخت كھ بعدا در دومین چاپ 

شكسپیر گرانقدر براي استخوانھاي پر افتخارش چھ میخواھد رنج قرني را در سنگھاي بر ھم انباشتھ، یا 
در زیر یك ھرم سر بھ فلك كشیده پنھان شوند اي پسر عزیز خاطرات، اي وارث  اینكھ آثار مقدسش باید

 ١۶٢٨میلتن ھشت سال در كیمبریج ماند، در  كارھاي كسل كننده چھ  بزرگ شھرت، نام ترا بھ این نشانھ
آنگاه بدون مھري كھ دانشجویان معموال براي سالھا ; فوق لیسانس گرفت ١۶٣٢در درجھ لیسانس و 

پدرش از او انتظار داشت كھ در سلك . تحصیل دانشكدھاي خود در دل دارند، آن دانشگاه را ترك كرد
  : كشیشان در آید، اما آن جوان مغرور از سوگند وفاداري بھ اعتقادنامھ و آیین نماز انگلیكان امتناع كرد

چون مشاھده كردم كھ چھ ظلمي دامنگیر كلیسا شده است كھ آن كسي كھ فرمان میگیرد باید آن را بندھوار 
یا باید سوگند خود ; اجرا كند و سوگند نیز بخورد و آن سوگند را یا با وجداني یاد كند كھ مشمئز خواھد شد

اري را بر كار مقدس سخن گفتني كھ را بشكند یا از ایمان خود دست شوید بھتر دانستم كھ سكوت بیشرمس
  . با بندگي و سوگندشكني خریداري شده باشد ترجیح دھم

در آنجا، در حالي كھ ظاھرا معاشش ; او در خانھ پدري خویش در روستاي ھورتن، نزدیك وینزر مقیم شد
ار كوچكترین بھ وسیلھ پدرش تامین میشد، تحصیالت خود را، كھ بیشتر كالسیك بود، ادامھ داد، حتي با آث

; اشعار التیني مینوشت كھ تحسین یك كاردینال كاتولیك رومي را جلب كردند. مصنفان التیني نیز آشنا شد
حتي وقتي كھ نثر انگلیسي . بزودي مقاالت التیني او در دفاع از سیاست كرامول در اروپا طنین افكند

ات و قلب كالسیك میساخت، با این حال، زبان انگلیسي را دستخوش تعقید; مینوشت، گویي التیني مینویسد
  . كالمش نواي جاذب و عجیبي در بر داشت

ھاي احساساتي را نوشت  شاید در ھورتن، در میان مزارع سرسبز دشت و دمن انگلستان، بود كھ او قطعھ
. كھ شادیھاي فارغالبال و احوال غمگینانھ جواني گذراي او را نوبت بھ نوبت منعكس میكردند) ١۶۴٢(
دختري است ((آلگرو . خواننده را بھ خواندن آن با آواز دعوت میكند)) آلگرو/ ل ((قریبا ھر سطر از ت

االھھ (، كھ با آورورا )مظھر باد مغرب(مھربان و خوشبو كھ از زفوروس . ... زیبا، فربھ، با نشاط
شاعر را شاد  ھر چیز كھ در منظره روستایي ھست، اكنون.)) بازي میكند، زاده شده است) سپیدھدم
میخرامد، تازیھا با صداي بوق )) بانوانش((چكاوك شب را متوحش میسازد، خروس پیشاپیش : میسازد

طلوع میكند، دوشیزه شیردوش )) ھا و فروغي كھربایي رنگ با زبانھ((شكارچي برمیجھند، خورشید 
میرقصد و شبھا را در كنار ھا بھ چرا مشغولند و جوان و دختر باكره بر روي چمن  نغمھسرایي میكند، گلھ

  . بخاري یا در تماشاخانھ میگذرانند

اگر كمدي دانشمندانھ جانسن بر روي صحنھ آید، با شكسپیر شیرین گفتار، كودك خیال، آھنگھاي جنگلي 
  ; زادگاھش را با بانكي بلند بسراید

  و موسیقي

  ... دربند كردھاندبھ گشودن زنجیرھا دست یازد زنجیرھایي كھ روح پنھان نواھاي خوش را 

اگر یاراي فراھم كردن این خوشیھا در گوینده این اشعار ھنوز یك پیرایشگر عبوس و ناخوشحال نبود، 
  . بلكھ جوان انگلیسي سالمي بود كھ در رگھایش خون نغمھ گران دوران الیزابت جریان داشت
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ا در برابر ذھن متفكري جلوھگر اما گھگاه خوي دیگري بھ او دست میداد، و آن ھنگامي بود كھ این شادیھ
میشدند كھ غم را بھ یاد میآورد، در جستجوي مفھوم بود، و در فلسفھ پاسخي نمییافت، بلكھ فقط پرسشھایي 

  . ، مرد اندیشمند، بھ طور نامرئي میخرامد))ایل پنسروزو((آنگاه . میشنید كھ پیش از آن احساس نشده بودند

بھ نیمروز خود نزدیك میشود، ھمچون كسي كھ در راه پھن و بیكران  تا بر ماه سرگردان بنگرد كھ تازان
  ; آسمان راه خود را گم كرده است

  یا تنھا در كنار آتش مینشیند

جایي كھ اخگرھاي فروزان از درون اطاق بھ نور میآموزند كھ تابشش را چگونھ بیاراید، دور از ھر مایھ 
  ;شادي، جز سوسكي كھ بر روي اجاق است

، كھ در برابر بزرگي ستارگان شي حقیري بیش نیست، نشستھ است ))برخي بلند و تك افتاده((ھ در یا اینك
  . و كتاب افالطون را ورق میزند و از خود میپرسد كھ آسمان كجاست

ھاي وسیعي، را در برمیگیرد آن ذھن نامیرایي كھ مسكن خود را در این گوشھ  چھ جھانھایي، یا چھ پھنھ
  . اده استجسماني از دست د

كلیساي جامع )) رواق اندیشھپرور((آنگاه . با غمھاي عاشقان و مرگ اندوھبار شاھان را بھ یاد میآورد
  ; ھاي طبقھطبقھ، و نور سایھگون آن را از فلسفھ خیره سر برتر میشمارد بزرگ، پنجره

اند، در سرایش بلند بگذار آنجا ارگ خوشنوا طنین افكند بھ سوي ھماوایان پر نوا كھ آن پایین ایستادھ
ھا حل كند، و تمام  دعاھا، و سرودھاي صاف آھنگ، چنانكھ با شیریني بھ گوش من رسد، مرا در نشئھ

  . آسمان را پیش چشم من آورد

و اگر بھ نظر رسد كھ بھ مالیخولیا بستھ ; پیش میآیند)) مرد اندیشمند((اینھا لذتھایي ھستند كھ براي آن 
میلتن در این دو شعر زیبا خود را در بیست و چھار سالگي . ه خواھد زیستشدھاند، پس شاعر با اندو

جواني رویاھاي سرگشتھ زندگي و مرگ، كھ در نھاد خود كشمكش دین یا فلسفھ را احساس : مینمایاند
  . میكند

یعني ھنگامي كھ مامور شد براي ; بھ دست این شاعر افتاد ١۶٣۴نخستین فرصت براي شناساندن خود در 
مراسمي كھ در آن انتصاب ارل آو بریجواتر بھ سمت رئیس عالي شوراي غرب اعالم میشد، نمایش ماسك 

ز راه فروتني بینام اشعار میلتن، كھ او ا; ھنري الز موسیقي میان پرده آن را تنظیم كرد. شباني بنویسد
منتشرشان كرده بود، چندان مورد تحسین قرار گرفتند كھ شاعر، با ھیجاني كھ از استقبال مردم برایش 

ھاي شما  ھا و قصیده در نغمھ: ((سرھنري وتن آن را چنین ستود. حاصل شده بود، نام خود را افشا كرد
عنوان آن قطعھ اصال .)) ن برابري نیافتھاممن ھنوز در زبانمان براي آ... نوعي لطافت دور یك ھست كھ

آن نمایش توسط . نمایش داده شد، و امروزه این اثر را كوموس میخوانند لودلوماسكي كھ در قصر : این بود
گرچھ . ھسالھاي از دربار ملكھ ھنریتا مریا بود، اجرا شددو نجیبزاده جوان و خواھرشان، كھ دختر ھفد

ھاي باستاني افتاده، اما یك خوشنوایي تغزلي  بیشتر آن درام كوچك بھ شعر سفید است و سخت در بند افسانھ
و فصاحت لطیف و گوشنوازي دارد كھ پس از قرار گرفتن در مجموعھ اشعار میلتن، باز ھم محكمتر 

  : یك باكره زیبا بیپروا در جنگل پرسھ میزند و چنین میخواند: تي بودموضوع قطعھ سن. میشود

  ھاي مرگ بیافرینند  پیچ و تابھایي كھ ممكن است روحي را در زیر دنده

جادوگر از او استدعا . كرموس جادوگر بھ او نزدیك میشود و جادویي براي او میافكند تا عفت او را برباید
اما او با فصاحتي گرم از پاكدامني، خویشتنداري، و ; میكند كھ تا جوانیش فروزان است، خوش باشد
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آن كھ بھ طرز بدشگوني  تمام مصرعھاي آن شعر خوب بودند، بجز یك قسمت. دفاع میكند)) فلسفھ االھي((
  :ولخرج را كمي تكان میداد) تماشاگران(جمھوریخواھانھ بود و آن جماعت 

اگر ھر مرد درستي كھ از كثرت فقر نحیف میشود فقط سھم معقول و معتدلي میداشت، سھمي از آنچھ آن 
ب تقسیم تجمل ھرزه و لوس اكنون با افراط بھ معدودي باز كرده است، نعمتھاي فراوان طبیعت خو

  . از ذخایر خود ذرھاي در رنج نبود) طبیعت(میشدند، با نسبتي متعادل و بیتبذیر، و خود او 

. اھدا كرد)) لیسیداس((میلتن براي یادبود نامھاي كھ براي آن مرحوم تدوین شده بود، مرثیھاي بھ نام . شد
ن مرده است، اما مصرعھاي این مرثیھ بھ فرم شباني تصنعي ساختھ شده و حاوي وصف انبوھي از خدایا

  : بسیاري دارد كھ ھنوز مانند خاطرھاي حقشناس طنین افكنند

چھ چیز آن را با نگراني بیپایان شكنجھ میكند، تا كار ساده و حقیر چوپان را پیشھ سازد، و سخت ! افسوس
در سایھ بازي كند، یا  آماریلیسبر رموز ناسپاسگزار شعر بیندیشد آیا بھتر نبود كھ چون دیگران كند، كھ با 

آن آخرین (دست در گیسوان در ھم رشتھ نئایرا بیفكند شھرت مھمیزي است كھ تو سن روح مصفا را 
اما وقتي كھ بھ ; ردبرمیانگیزد تا خوشیھا را كوچك شمرد و روزگار بھ رنج گذا) سستي ذھن نجیب را

یافتن پاداش عادالنھ امیدواریم و میاندیشیم كھ چون شعلھاي ناگھان فرا رسد، االھھ نابیناي انتقام با مقراض 
  . منفور خود میآید و رشتھ نازك زندگي را میبرد

جان میلتن مھین ظاھرا احساس كرده بود كھ شش سال با فراغت غوطھ خوردن در زیباییھاي ھورتن، 
براي اتمام احساس خویش، . ھایي بسراید، سودمند واقع شده است قریحھاي كھ میتوانست چنین نغمھ براي

میلتن، با نوكري كھ بھ او داده شده . پسر خود را بھ سفر قاره اروپا فرستاد و تمام مخارج او را پرداخت
ھنگام در چنگال قدرت  كھ در آن(از انگلستان عزیمت كرد، چند روز را در پاریس  ١۶٣٨بود، در آوریل 

در یك اقامت دو ماھھ در فلورانس، گالیلھ كور و نیم . گذراند و از آنجا بھ ایتالیا شتافت) نظامي ریشلیو بود
زنداني را دید، با ادیبان مالقات كرد، با اعضاي آكادمیھا مجالست نمود، تھنیتھایي بھ شعر التیني رد و بدل 

در ناپل از . ن كھ گویي در كرانھ رود پو یا آرنو پرورده شده استكرد و غزلھاي ایتالیایي نوشت، چنا
چھارماه در رم بھ سر برد، . طرف ھمان ماركزه مانسو كھ با تاسو و ماریني دوستي گزیده بود پذیرفتھ شد

با برخي از كاردینالھا دیدار كرد و مھر آنان را در دل گرفت، اما ایمان پروتستان خود را صادقانھ اعالم 
آنگاه دوباره بھ فلورانس، از طریق بولونیا و فرارا بھ ونیز، از راه ورونا بھ میالن، و از راه ژنو و . شتدا

  ). ١۶٣٩اوت (لیون و پاریس بھ لندن بازگشت 

با رد كردن اشارات مردم . در آثار بعدي خود دو اظھار قابل توجھ درباره مسافرتھاي خویش بھ ایتالیا كرد
خدا را بھ شھادت میطلبم كھ در تمام جاھایي كھ شرارت چندان ((ش، چنین نوشت، فریب یكي از رقیبان

و با بھ خاطر آوردن اینكھ منتقدان ایتالیایي چگونھ .)) مخالفتي از راه پاكدامني و فضیلت منحرف نشدم
  :شعر او را میستودند میگوید

ر وطن داشتم، و بھ ھمان اندازه با انگیزه من تا اینجا شروع كردم بھ اینكھ ھم با آنھا و ھم با دوستاني كھ د
كھ من آن را بھره (باطنیي كھ حال ھر روز در من رشد میكرد، ھم آواز شوم كھ با كوشش و تحصیل جدي 

، توام با رغبت نیرومند طبیعي، شاید بتوانم چیزي براي زمانھاي آینده بنویسم كھ )خود در زندگي میدانم
   .مردم آن مایل بھ زوالش نباشند

حال او بھ این فكر افتاد كھ حماسھ بزرگي بسازد كھ ملت یا ایمان او را مشھور كند و نام او را در معبد 
بیست سال گذشت تا توانست آن اثر را آغاز كند، و بیست و نھ سال سپري گشت تا . اعصار جاودان سازد

، )١۶۵٨١۶۶٨(ین آن و دوم) ١۶۴٠ ١۶٣٠(بین نخستین دوره شعر خود . توانست آن را منتشر سازد
  . ادا كرد و قلم خود را وقف جنگ و نثر ساخت)) شورش بزرگ((سھم خویش را در 
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III - ١۶۴٢ -١۶۴٠: اصالح طلب   

میلتن آپارتماني در سنت برایدز چرچیارد لندن، كھ در آنجا پسران خواھرش را تعلیم میداد  ١۶٣٩در 
  . گرفت

شاگردان دیگري گرفت كھ ) ١۶۴٣(در آنجا . مكان كرد یك سال بعد با آنان بھ خیابان آلدرسگیت نقل
عایدي مختصري از این راه بھ دست آورد كھ . آنھا را شبانھروزي كرد; سنشان بین ده و شانزده سال بود

نظرات خود ) ١۶۴۴)) (نامھاي بھ آقاي ھارتلیب((در . بھ مقرري فرستاده از طرف پدرش ضمیمھ میشد
من تعلیم و : ((مفھوم نیرومندي داد) تعلیم و تربیت(بھ آن لغت . یح كردرا درباره تعلیم و تربیت تشر

تربیتي را كامل و شایان مینامم كھ مرد را بھ طرزي صحیح، ماھرانھ، و بلندنظرانھ براي اجراي ھر 
نخستین تكلیف آموزگار .)) شغلي، اعم از خصوصي و عمومي، جنگي یا مربوط بھ صلح، مناسب سازد

یعني بر شرارت )) تا خرابیھاي اولین اجداد ما را ترمیم كند((القي در دانشآموز است تشكیل شخصیت اخ
نیازمندیھاي زندگي متمدن را با ) چنانكھ حال میگوییم(فایق آید یا )) گناھكاري ذاتي((طبیعي انسان 

ن ایماني میلتن احساس كرد كھ این كار را میتوان با رسوخ داد. احتیاجات دوران شكارورزي موافق سازد
بھ خویشتنداري بھ وسیلھ یك انضباط ) مغز(در مغز، و معتاد ساختن آن )) بصیر((نیرومند بھ یك خداي 

)) تحصیل سخت و غذاي مختصر((براي شاگردانش نمونھاي از . پرھیزكارانھ، بھ بھترین وجھ انجام داد
پس از دین و اخالق . بگذراند) )خوشي و لذت((بھ دست داد، زیرا بھ خود كمتر اجازه میداد روزي را با 

ھایي از ادبیات، بلكھ وسایل  نوبت بھ آثار كالسیك یوناني و التیني میرسید كھ میلتن آنھا را نھ تنھا نمونھ
اگر این سازش . تعلیم در علوم طبیعي، جغرافي، تاریخ، حقوق، اخالق، فیزیولوژي، االھیات میشمرد

ي مبني بر این بود كھ از زمان سقوط روم چیز زیادي بھ علم منحصر بھ فرد میان علم و دانشھاي انسان
افزوده نشده است، باید توجھ كنیم كھ این موضوع بھ طرز قابل مالحظھاي براي ھمھ، بھ جز گالیلھ، 

بھ عالوه، میلتن این نیت را نیز . حتي كوپرنیك آریستارخوس یوناني را مرشد خود میدانست; صادق بود
ھاي زندھاي از ھنرھاي  را با برخي از متون نوین علم و تاریخ و حتي نمونھ داشت كھ شاگردان خود

امیدوار بود كھ شكارورزان، دریانوردان، باغبانان، كالبدشناسان، داروسازان، ; عملي، نیز آشنا سازد
ھا را بھ دانشآموزان  مھندسان و معماران را نیز بھ كالس درس خود بیاورد و آخرین اطالعات آن رشتھ

وقت نسبتا زیادي بھ موسیقي و درام تخصیص داد و ھر روز یك ساعت و نیم بھ تمرینھاي . نتقل كندم
در چندین گروه با راھنماھاي مدبر و ((شاگردانش )) در بھاران. ((ورزشي و بازیھاي نظامي میپرداخت

ریایي، بھ نیروي چندي، براي آموختن دریانوردي و جنگ د; ))ھاي كشور سفر میكردند موقر بھ تمام گوشھ
این . دریایي میپیوستند و سرانجام، پس از سن بیست و سھ سالگي، میتوانستند بھ خارج مسافرت كنند

اما اگر ; برنامھ بسیار سخت و سنگین بود و ما شاھدي در دست نداریم كھ در مدرسھ میلتن اجرا شده باشد
د، ممكن است كھ برنامھ بھ تحقق پیوستھ دانشآموزان او قدري از اشتیاق و جدیت او را كسب كرده باشن

  . باشد

میلتن گھگاه فكر تاسیس یك آكادمي را در سر میپروراند كھ بتواند با آكادمیھاي افالطون و ارسطو رقابت 
نقطھ عطفي در ) ١۶۴٠(اجالس پارلمنت طویل . كند، اما روح او دچار جاذبھ وقایع مھم عصر شده بود

ریشھ ((دسامبر  ١١در . ي بود از شعر و دانشپژوھي بھ سیاست و اصالحزندگي او و تقریبا چرخش سریع
پیرایشگران، كھ برخي از دوستان وي بھ آن تعلق داشتند، طومار بسیار درازي بھ پارلمنت تقدیم )) و شاخھ

در این طومار تقاضا ). و شاید شامل امضاي میلتن ھم بود(كرد كھ بھ امضاي پانزده ھزار تن رسیده بود 
جوزف ھال، اسقف اكستر، بھ وسیلھ اعتراضنامھ . بود كھ اسقفان از كلیساي انگلستان حذف شوند شده

در آن عریضھ از نظام . ، با آن طومار مقابلھ كرد)١۶۴١ژانویھ (متواضعانھاي بھ دادگاه عالي پارلمنت 
ست، دفاع كرده وجود داشتھ ا)) تا عصر حاضر... از زمانھاي حواریون مقدس، بالانقطاع((اسقفي، كھ 

و آن را ) ١۶۴١مارس (اعتراضنامھ متواضعانھ نوشتند ... چند روحاني پرسبیتري مشتركا، پاسخي بھ. بود
ھال و سایر  .آنھاامضا كردند این كلمھ نام مستعاري بود مركب از حروف اول اسامي )) سمكتیم نوئوس((

بر ; مجلس عوام آن پیشنھاد را گذرانید و مجلس اعیان آن را رد كرد; ھواداران نظام اسقفي پاسخ دادند
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روي كرسیھاي وعظ و در مطبوعات و پارلمنت مجادلھ بر سر موضوع بھ صورت ھیجانانگیزي در آمد و 
ژوئن (میلتن با یك كتابچھ نود صفحھاي تحت عنوان اصالح دین در ارتباط با انضباط كلیسا در انگلستان 

  . قدم بھ صحنھ نھاد) ١۶۴١

رسیدند، فساد كلیساي رسمي را معلول دو علت ھاي نیرومند و نفسبر، كھ گاه بھ نیم صفحھ می با جملھ
آن تشریفات ((یكي ابقاي تشریفات كاتولیكي و دیگري منحصر بودن حق رتبھبخشان بھ اسقفان، او : دانست

بیمعني را كھ ما فقط بھ منزلھ اشتیاقي خطرناك براي یك حركت ارتجاعي بھ سوي رم حفظ كردھایم و فقط 
اسقفان . تحقیر كرد)) براي نشان دادن جالل نظام اسقفي بھ كار میبریمیك پرده نمایش مضحك ... بھ سان

این ضربھاي محسوس بھ الد، اسقف . در شعایر خود دزدانھ در حال بازگشت بھ مذھب كاتولیك بودھاند
میلتن ادعاھاي جیمز اول و چارلز اول را . اعظم، بود كھ منصب كاردینالي را بھ او پیشنھاد كرده بودند

از پرسبیتریان اسكاتلند . اینكھ اسقفان براي حكومت كلیسا و نظامت سلطنتي الزم ھستند، رد كرد مبني بر
: خواست كھ جنگ كھن علیھ نظام اسقفي را آغاز كنند، و بھ تثلیث متوسل شد تا در آن امر خیر یاري دھد

آن را بدین ; راضت بنگربر این كلیساي بینوا و تقریبا از دست رفتھ و رو بھ انق! اي الوھیت سھ شخصیتي
این ; گونھ طعمھ آن گرگان سمج، كھ مدتھا منتظر میمانند و فكر میكنند تا گلھ آسیبپذیر تو را ببلعند، مساز

گرازان وحشي كھ بھ تاكستان تو ھجوم آوردھاند و جاي سمھاي ملوث خود را در ارواح خدمتگزارانت بھ 
ھایي كھ در مدخل آن ھاویھ ژرف قرار  ود را بكار بندند نقشھھاي شوم خ آه، مگذار آنھا نقشھ. جاي نھادھاند

دارند و منتظر فرماني ھستند تا آن ملخھا و عقربھاي سھمگین را بھ بیرون روانھ سازند تا ما را دوباره در 
ابري كھ در آن ھرگز نتوانیم بار دیگر خورشید و حقیقت را ببینیم ; آن ابر قیرگون و تاریكي دوزخي بپیچند

  . رگز امید دیدن نور شادیبخش بامداد و شنیدن آواي پرنده صبحگاھي را نداشتھ باشیمو ھ

  . بھ دوزخ، نوشتھ خود را بھ پایان رساند)) پیروان كلیساي اعال((او با فرستادن 

كھ با گسستن و كاستن ایمان حقیقي و فراھم ساختن زبوني و بردگي كشورشان آرزوي جالل، ... ولي آنھا
كھ خداوند آن را بھ آنھا (، و ارتقا در این نشئھ را دارند، پس از پایان شرمآمیز این زندگي فرمانروایي

، براي ابد بھ تاریكترین و عمیقترین ھاویھ دوزخ خواھند افتاد و در آنجا، تحت مراقبتي )اعطا كند
ري جز اعمال ھایشان آسایش دیگ كینھتوزانھ و زیر ضربات لگد و مشت سایر ملعونان كھ در زجر شكنجھ

ظلمي وحشیانھ و شكننده ندارند و با آنھا ھمچون سپاھیان و بردگان رفتار میكنند، جاودانھ در آن بر خواھند 
  . ماند بھ سان پستترین و بیمقدارترین، غمگینترین و پامالترین بردگان قلمرو مرگ و تباھي

ت كرد، میلتن با چنان قدرتي بھ پشتیباني پاسخ داد و بھ آنھا اھان)) سمكتیم نوئوس((وقتي كھ اسقف ھال بھ 
مالحظاتي . آنان برخاست كھ گویا ضربتش آن كشیش عالیمقام شصتوپنج سالھ را از مسند خود جایكن كرد

میلتن در دیباچھاي . بینام نویسنده منتشر شد ١۶۴١پیرامون دفاع معترض علیھ سمكتیم نوئوس در ژوئیھ 
  : ودبھ مناسبت تندي خود معذرت خواستھ ب

لحن شدید و ... در كشف ھر دشمن بدنام و متقاعد كردن كھ از داشتن زبان چرب و نفوذ كالم بھ خود میبالد
درھم شكستن غرور و گردنكشي او، كھ رنگ دیني و مذھبي بدان داده است، بھ ھیچ وجھ با فروتني 

  . مسیحي منافات ندارد

بلھ برخاستند و مصنف مالحظات را بھ روش آتشین بھ مقا) ١۶۴٢ژانویھ (آن اسقف و پسرش با رد بیادعا 
; بدرشتي جواب داد) آوریل(رد بي ادعا ... میلتن در دفاع علیھ. آن عصر خشمناك مورد حملھ قرار دادند

این اتھام را كھ او میلتن از كیمبریج با ; او باز ھم از رفتار خشن خود نسبت بھ آن اسقف معذرت خواست
ھمگان را مطمئن ساخت كھ ; تقبیح كرد)) دروغ شاخدار((عنوان یك  افتضاح اخراج شده است بھ

و بار دیگر ; او را دعوت كردھاند كھ پس از فراغت از تحصیل نزد آنھا بماند)) اعضاي كالج مسیح((
  :پاكدامني خود را كھ مورد حملھ قرار گرفتھ بود تایید كرد

pymansetareh@yahoo.com



ل یك خویشتنداري طبیعي و یك انضباط اخالقي، كھ گرچھ مسیحیت خیلي كم بھ من تعلیم داده بود، با این حا
ھا آموختھ شده بود، كافي بود تا مرا بھ تحقیر ناپرھیزگاریھاي وا دارد كھ بسیار خفیفتر  از واالترین فلسفھ

... ، كھ آن اسرار پاك و عالي را فاش میسازد))كتاب مقدس((اما با داشتن آیین . از ھرزگي روسپیخانھاند
بدین گونھ من نیز با خود بحث كردم كھ اگر بیعفتي در زن، .)) خدا و خدا براي بدن استبدن براي ((كھ 

كھ بولس حواري او را جالل انسان مینامد، تا این حد داراي جنبھ فضیلت و بیشرافتي باشد، پس مسلما در 
یث كھ او، ھم ملوث سازندھتر و ناشرافتمندانھتر باشد، از این ح... مرد، كھ صورت و جالل خداست، باید

و از آن بتر ; نسبت بھ بدن خود كھ جنس كاملتر است گناه میورزد و ھم علیھ جالل خود، كھ در زن است
  . اینكھ این گناه را بر ضد صورت و جالل خدا، كھ در شخص خودش است، نیز مرتكب میشود

انتھ و پترارك را بھ آنان بنابراین، میلتن از اخالقیات بسیاري از شاعران كالسیك اظھار تاسف میكرد و د
  ترجیح میداد، زیرا این دو ھرگز 

چیزي نمینویسند مگر در شان اشخاصي كھ شعرشان بھ آنھا تخصیص یافتھ است، و ضمن شعر خود افكار 
و ھنوز مدت زیادي نگذشتھ بود كھ من در این عقیده راسخ شدم كھ . عالي و پاكیزه را بیشایبھ نشان میدھند

یعني تركیب و ; خودش باید شعر حقیقي باشد... امیدش بھ خوب نوشتن عقیم نماندكسي كھ میخواھد 
ھاي عالي درباره مردان قھرمان یا  و در سرودن مدیحھ; نمونھاي باشد از بھترین و شرافتمندترین چیزھا

شھرھاي مشھور جسارت نورزد مگر اینكھ در خودش تجربھ و عمل تمام چیزھاي شایان ستایش را داشتھ 
  . شدبا

گندي پلید ((پس از این بیان عبرتآمیز، میلتن بھ سخن گفتن درباره جورابھا و پاھاي آن اسقف پرداخت كھ 
و سرمشق )) قواعد بھترین فصحا((میفرستد و اگر چنین زباني بر االھیات ناھموار نماید، او با )) بھ آسمان

خود مسیح، با سخن گفتن از سنن ((لوتر از آن دفاع میكند و بھ خوانندگان خود یادآور میشود كھ 
ناخوشایند، در نام بردن این جدل كسالتآور كافي است و آنچھ ھم كھ در باال نقل شد بھ این سبب بود كھ 

و بھ این جھت كھ نشان میدھد در میان سخنان بیمعني تلخ و ; خوي میلتن و آداب زمان را آشكار میسازد
اي دراز، عبارات نثري خوشاھنگي وجود داشتند كھ بھ قدر ھ خصمانھ، ھرج و مرجھاي دستوري، و جملھ

، میلتن با نام خود یك كتابچھ )١۶۴٢مارس (در ھمان اوان . شعر میلتن درخشان و ھیجانانگیز بودند
این یوغ بیشرمانھ اسقفي كھ در ((بیغرضانھتر با عنوان برھان حكومت كلیسایي علیھ اسقفان منتشر كرد 

او احتیاج بھ انضباط .))المانھ آن ھیچ ھوش درخشان و آزادي نمیتواند رشد كندزیر بالھت جاھالنھ و ظ
و در حقیقت اعتال و انحطاط انضباط را كلید اعتال و انحطاط ; اخالقي و اجتماعي را تصدیق میكند

  :كشورھا میداند

چھ . اط باشددر جھان و در سراسر زندگي انسان چیزي نیست كھ داراي اھمیتي خطیرتر و فوریتر از انضب
فورا ... آن كس كھ با شمي صحیح داستان ملتھا و سرزمینھا را خوانده باشد; نیازي بھ مثال آوردن من است

تصدیق خواھد كرد كھ سعادت و نكبت تمام جوامع متمدن و تمام حركات و گردشھاي امور انساني، برگرد 
از مدني یا روحاني، نیست كھ باالتر از  و ھیچ گونھ تكاملي در این زندگي، اعم... محور انضباط میگردد

انضباط باشد، بلكھ انضباط است كھ با سیمھاي ساز خود تمام قسمتھاي آن را حفظ میكند و پیوستھ نگاه 
  . میدارد

معھذا چنین انضباطي نباید از سلسلھ مراتب كلیسایي مشتق شود، بلكھ باید از تصور ھر انساني بھ منزلھ 
  . گیرد یك كشیش بالقوه سرچشمھ

چون میلتن در تمام مراحل از قابلیت خود مطمئن بود، دیباچھاي، كھ در آن حكایت نفس میكرد، بر دومین 
قسمت رسالھ خود نوشت و در آن اظھار تاسف كرد از اینكھ بحث و جدل او را از تدوین اثر بزرگي كھ 

بزرگترین و برگزیدھترین  آنچھ((و آن اینكھ ; مایھاش مدتھا در خاطره او بوده محروم داشتھ است
خردمندان آتن، روم، ایتالیاي جدید، یا عبرانیان كھن براي كشور خود كردند، من، بھ نسبت خود، با در 
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میلتن گفت كھ .)) نظر گرفتن اینكھ بیش از ھر چیز مسیحي ھستم، ممكن است براي میھن خود انجام دھم
... كتاب قدسیت و فضیلت را((خواھد آن اثر چگونھ مشغول بررسي موضوعاتي براي آن اثر است و می

چنانكھ گویي پیشبیني میكرد كھ .)) آنچھ را كھ در دین مقدس و عالي است) نیز(تصویر و تشریح كند، و 
اجازه دھد او قلمش را بر این كار بگمارد، تاخیر خود را )) شورش بزرگ((شانزده سال خواھد گذشت تا 

  : بدینسان توجیھ كرد

تن با ھر خواننده دانایي در این مورد احساس شرم نمیكنم كھ باز، تا چندین سال، ممكن است بھ از پیمان بس
و آن را نھ مانند اثري كھ از ; اتفاق او با اطمینان خاطر بھ سوي اداي آنچھ كھ مدیون ھستم گام بردارم

یك كاسھلیس قافیھساز  حرارت جواني، یا مستي شراب، یا رشحات قلم یك عاشق بیسر و پا، و یا بخار معده
بلكھ با ; یا دختران فتان او بدست آمده باشد)) االھھ حافظھ((ناشي شده باشد، و نھ مانند چیزي كھ با اذكار 

كھ مقرب خود را با آتش مقدس محرابش بفرستد تا لبان كسي را كھ او )) روح جاودان((دعاي صمیمانھ آن 
باید مطالعھ مجدانھ و خواندن آثار برجستھ، مشاھده مستمر،  بھ این مطلب: دوست میدارد لمس و تنزیھ كنند

تا آنجا كھ با مسئولیت و زیان شخصي ; و دروننگري بھ تمام ھنرھا و امور شایستھ و بزرگوارانھ را افزود
خودم بستگي داشتھ باشد، من از برآوردن انتظار كسان بسیاري كھ از باور داشتن بھ بھترین تعھداتم در 

  . میپرھیزند، دریغ نخواھم ورزیداین مورد ن

VI - ١۶۴٨-١۶۴٣: ازدواج و طالق  

اسقف ھال در رد بیادعا ادعا كرده بود كھ میلتن در جستجوي شھرت ادبي است و براي ارائھ سوابق و 
را براي ازدواج بھ خود جلب كند یا پاداش دیگري بھ دست )) بیوه ثروتمندي((قابلیتھاي خود تبلیغ میكند تا 

بزرگ )) در ناز و نعمت((بر عكس، او ; میلتن در دفاع این فكر را مسخره كرد و متذكر شد كھ. آورد
كھ با رعایت احتیاط و ظرافت طبع باكره ((شده، بھ ھیچ بیوه پیري احتیاج نداشتھ، و با كسي ھمعقیده است 

در حالي كھ .)) ھا رجحان مینھند كمبضاعتي را كھ با شرافت پرورده شده باشد بر ثروتمندترین بیوه
  ). ١۶۴٣(ھ سوي ازدواج ره میسپرد ، میلتن ب)١۶۴٢(انگلستان رو بھ جنگ داخلي میرفت 

، او )١۶۴٢نوامبر  ١٢(میلتن بھ ارتش پارلمنت ملحق نشد و وقتي كھ نیروھاي شاه بھ لندن نزدیك میشدند 
غزل كوتاھي نوشت و بھ فرماندھان سلطنتطلب اندرز داد كھ خانھ شاعر و شخص او را حفظ كنند ھمان 

چنین اعمال ((د و وعده داد كھ شھرت آنان را براي گونھ كھ اسكندر پینداروس را حفاظت كرده بو
  . سپاھیان سلطنتطلب عقب رانده شدند و آشیانھ او براي پذیرایي از زنش سالم ماند. اشاعھ دھد)) نجیبانھاي

ریچارد، پدر مري، در آنجا امین صلح . او با مریپاول در فورستھیل، واقع در آكسفرد شر، برخورد كرد
  . بود

پوند، بعدا  ۵٠٠این دین، مبلغ ; بھ میلتن، كھ در آن ھنگام در كیمبریج بود، بدھي داشت ١۶٢٧ریچارد در 
با خانواده ) ١۶۴٣مھ ژوئن (شاعر ظاھرا یك ماه . پوند تقلیل یافت، اما ھنوز پرداختھ نشده بود ٣١٢بھ 

جان ممكن است در سیوچھار . فتنپاول بھ سر برد ما نمیدانیم این اقامت براي دریافت وام بود یا زن گر
و مري نیز، كھ ھفده سال داشت، ظاھرا ; سالگي احساس كرده باشد كھ وقت ازدواج و تولید مثل است

ھاي خود  بھ ھر حال، میلتن با زن بھ لندن بازگشت و برادرزاده. داراي آن بكارتي بود كھ جان الزم داشت
  . را شگفتزده ساخت

پسران برادر میلتن مري را مزاحم میدانستند و از او . دت زیادي شادمان نبودھیچ یك از افراد خانواده م
معاشرتھا و شادیھاي ((مري از كتابھاي میلتن بیزار بود و دلش براي مادر و نیز براي . نفرت داشتند

او : ((اوبري میگوید; ، كھ او در فورست ھیل از آنھا لذت میبرد، تنگ شده بود))بسیار، رقص و غیره
میلتن چون دید كھ مري داراي افكار محدودي است، و آن .)) غالبا صداي كتك میلتن را میشنید) ريم(
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خود سخن گفت و )) جفت ساكت و بیروح((بعد، از . افكار ھم سلطنتطلبانھاند، در كتابھاي خود فرو رفت
تھ خواھد یافت، حال مرد پس از ازدواج، خود را بزودي بھ پیكري سرد و بیروح محكم بس((نالید از اینكھ 

برخي از كنجكاوان این وصلت ناجور .)) آنكھ امیدوار بود با او شریك یك زندگي شیرین و شادمان باشد
مري پس از یك ماه از او اجازه خواست كھ بھ دیدن . گمان دارند كھ مري از ھمخوابگي با او دریغ داشت

اما او رفت ; د گشت، با تقاضاي او موافقت كردمیلتن، با این گمان كھ زنش باز خواھ; والدین خویش برود
و میلتن چون ھیچگونھ ; میلتن براي او نامھ نوشت، ولي او نامھاش را نادیده انگاشت. و دیگر برنگشت

آن اثر را ). ١۶۴٣اوت (مفري براي احساسات خود نیافت، آیین و انضباط طالق را نوشت و چاپ كرد 
انجمن وستمینستر بود كھ در آن ھنگام )) انجمن((مقصود از . ھدا كردا)) بھ پارلمنت انگلستان و انجمن((

از پارلمنت استدعا كرد كھ خود را از قید سنت آزاد . اعترافنامھاي در مورد ایمان پرسبیتري تنظیم میكرد
  . كند و اصالح دیني را با مجاز ساختن طالق، بھ عللي غیر از زنا، بھ كمال برساند

  : میخواست ثابت كند كھ

بیمیلي، عدم تناسب، یا ناسازگاري فكري، كھ از یك علت طبیعي تغییرناپذیر ناشي میشوند و از فواید عمده 
زناشویي یعني تسلي و آسایش جلوگیري میكنند یا بھ احتمال قوي ممكن است جلوگیري كنند، طالق را بیش 

ھ فرزندي در كار نباشد و مخصوصا وقتي ك; از آنچھ كھ سردمزاجي طبیعي ایجاب كند الزم میسازند
  . طرفین ھم بھ طالق رضایت داشتھ باشند

چون كسي زني گرفتھ بھ نكاح خود در آورد، : (نقل كرد) ١٠٢۴(او قانون كھن یھودي را از سفر تثنیھ 
اگر در نظر او پسند نیاید از اینكھ چیزي ناشایستھ در او بیابد، آنگاه طالقنامھاي نوشتھ بھ دستش دھد و او 

گفتھ شده است ھر كھ از : ((مسیح ظاھرا این قسمت از شریعت موسي را رد كرد.)) از خانھاش رھا كندرا 
لیكن بھ شما میگویم ھر كس بھ غیر علت زنا زن خود را از . زن خود مفارقت جوید طالقنامھاي بھ او بدھد

، ۵: انجیل متي)) (رده باشدخود جدا كند باعث زنا كردن او میباشد، و ھر كھ زن مطلقھ را نكاح كند زنا ك
عیسي كرارا تذكر داده است .)) گفتار مسیح را نباید تحتاللفظي تعبیر كرد((میلتن احتجاج كرد كھ ). ٣٢ ٣١

كوشید كھ تفسیر وسیع خود را ) میلتن(او . كھ نیامده است تا حتي یك نقطھ از شریعت موسي را عوض كند
معاشرت ((ان حد كھ طالق را بھ سبب ناتواني در بر مورد منفرد شخص خودش شمول دھد، حتي بد

وضع ((ازدواج را میتواند بھ )) عدم تناسب و نقص یك ذھن ناساز((زیرا . توجیھ كند)) مناسب و ھمساز
تبدیل كند، زیرا در چنین ازدواجي یك روح زنده بھ جسمي بیجان )) بدتري از منزویترین زندگي مجرد

  . بستھ شده است

ا براي بار دوم بھ شكلي حجیمتر، با قطعات فصیحي كھ بھ آن افزوده بود، چاپ كرد و آن ر ١۶۴۴فوریھ 
بھ منقدان خود بھ طرزي دانشمندانھ در تتراكوردون و بھ نحو سبكتري در . نام خود را دلیرانھ بھ آن افزود

یز متعددي پاسخ داد و در ھر دوي آنھا لغات قدحآم) منتشر شدند ١۶۴۵مارس  ۴ھر دو در (كوالستریون 
استعمال كرده بود مانند آشغال، خوك، گراز، دماغگنده، خواستگار كلھ خروسي، خر بیحیا، دیوانھ زشت و 

  . میلتن میتوانست در یك صفحھ از اوج سماوات بھ قعر جھنم سقوط كند. بوگندو

زند و زن  چون نتوانست از پارلمنت تغییري در قانون طالق تحصیل كند، مصمم شد از آن قانون سر باز
ترجیحا دوشیزھاي بھ نام میس دیویس را در نظر گرفت كھ ما از او چیزي نمیدانیم جز ; دیگري بگیرد

وقتي كھ شایعھ این خواستگاري بھ مریپاول رسید، او تصمیم گرفت كھ . اینكھ تقاضاي میلتن را رد كرد
روزي، ھنگامي كھ میلتن سرگرم  .شوھر خود را پیش از آنكھ بسیار دیر شود، بھ ھر تقدیر، بھ چنگ آورد

مالقات با یكي از دوستان خود بود، مري ناگھان سر رسید، در برابر او زانو زد و استدعا كرد كھ او را بھ 
و میلتن رضا ; دوستانش بھ سود مري میانجیگري كردند; میلتن تردید كرد. بستر و سفره خود باز گرداند

والدین . باربیكان گرفت و با زن، پدر و شاگردانش در آنجا مقیم شد متعاقبا، خانھ بزرگتري در خیابان. داد
مري، كھ بھ واسطھ شكست مرام سلطنتطلبان فقیر شده بودند، نزد شاعر آمدند تا با او زندگي كنند و چنان 

بھ خانواده  ١۶۴۶عضو دیگري در . خانوادھاي ساختند كھ گویي براي دیوانگي یا فلسفھ آراستھ شده بود
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با مرگ ریچارد پاول از خرج خانھ كاستھ . نام داشت)) آن((ه شد و آن نخستین فرزند میلتن بود كھ افزود
شاعر . و جان میلتن مھین نیز زندگي دراز و شرافتمندانھ خود را در ماه مارس سال بعد بھ پایان رساند; شد

مدرسھ  ١۶۴٧در . ھ ارث برددو یا سھ خانھ در لندن، مقداري پول و شاید ھم ملك غیرمنقولي در روستا ب
دومین دختر . خود را منحل كرد و با زن، دختر و دو پسر برادر خویش بھ خیابان ھایھولبرن نقل مكان كرد

  . بھ دنیا آمد ١۶۴٨او، مري، در 

V- ١۶۴٩-١۶۴٣: آزادي مطبوعات   

منت پیشنھاد یك روحاني پرسبیتري بھ نام ھربرت پامر در حین وعظ در برابر پارل ١۶۴۴اوت  ١٣در 
رسالھ سوزانده نشد، اما شكایت پامر باعث شد . كرد كھ رسالھ میلتن درباره طالق در مالعام سوزانده شود

كھ شركت ستیشنرز، كھ از كتابفروشان انگلیسي تشكیل شده بود، بھ مجلس عوام رجوع كند و خاطرنشان 
ر پروانھ براي آنھا از طرف شركت بھ ھا و صدو كھ قانون مربوط بھ ثبت كتابھا و جزوه) اوت ٢۴(سازد 

 ١۶۴٣ژوئن  ١۴در ; این قانون از دوران سلطنت الیزابت سابقھ داشت. وسیلھ نویسندگان نقض شده است
  . پارلمنت تقویت كرد

مگر اینكھ ... یا بھ فروش رسد... چاپ شود... نباید... كتاب، جزوه، روزنامھ، یا قسمتي از آن... ھیچ
كھ از طرف ھر دو مجلس، یا یكي از آن دو، براي صدور پروانھ تعیین شدھاند  نخست بھ توسط كساني

  . مورد تصویب قرار گیرد و، بر طبق رسم قدیم، در دفتر شركت ستیشنرز ثبت شود

  . ھرگونھ نقض این مقررات بھ دستگیري مولفان و چاپگران مربوط منجر میشد

گرچھ آیین و انضباط طالق دو ماه پس از صدور . ردمیلتن مرتبا در ثبت انتشارات نثري خود اھمال میك
عنصر ((شاید او براي پارلمنت . آن فرمان از چاپ خارج شد، میلتن مقررات فرمان را نادیده گرفت

اما . بھ ھر حال پارلمنت متعرض او نشد; بود، زیرا آن را در كشمكش با شاه حمایت كرده بود)) مطلوب
بر میلتن غیر ممكن مینمود كھ ادبیات . ن و تمام مولفان بریتانیا میچرخیدآن فرمان ھمچنان بر گرد سر میلت
اگر بنا بود كھ پارلمنت و كلیسا انگلیسیان را بھ خاطر بیانشان بیازارند، . در زیر چنین سانسوري رشد كند

ر ، میلتن باشكوھترین اث١۶۴٣نوامبر  ٢۴از خلع شاه و اسقفان سانسورگر چھ سودي حاصل شده بود در 
سخنراني آقاي جان میلتن خطاب : آریوپاگیتیكا: منثور خود را، بدون ثبت و اجازه، با این عنوان منتشر كرد

در این اثر ھیچ گونھ نشانھاي از شدت و خشونت  .غیرمجازبھ پارلمنت انگلستان در مورد آزادي چاپ 
میلتن با نھایت احترام از . تا حد عالي از رسایي زبان و فكر حفظ شده است)) كالم((كالم دیده نمیشود و 

با جلوگیري از فعالیتي كھ ھنوز  بھ مثابھ مقرراتي كھ((پارلمنت تقاضا میكند كھ سانسور بر مطبوعات را 
ممكن است در میدان خرد دیني و مدني بھ كشفیاتي منتھي شود، مردم را از دانشاندوزي دلسرد میكند، 

  : آنگاه در یك رشتھ از عبارات عالي و مشھور میگوید.)) مجددا مورد بررسي قرار دھد

; ركالمنافع مراقبت بر چگونگي كتابھاستمن انكار نمیكنم كھ یكي از مھمترین دلبستگیھاي كلیسا و مشت
و پس از آن باید خاطیان را توقیف و زنداني كرد و ; درست ھمان گونھ كھ باید بر رفتار مردم واقف بود

زیرا كتابھا اشیاي مطلقا مردھاي نیستند، بلكھ چنان قدرت . تندترین قضاوتھا را درباره آنان بھ جا آورد
آري، آنھا مانند ; ند بھ قدر ھمان روحي كھ از آن برآمدھاند فعال باشندزندگي در خود دارند كھ میتوان

من . ظرفي در خودشان خالصترین اثر و جوھر آن ھوش زندھاي را دارند كھ آنھا را بھ وجود آورده است
میدانم كھ آنھا ھمان قدر داراي حیات ھستند و ھمان اندازه بارورند كھ بھ دندان آن اژدھاي افسانھاي 

و وقتي این سو و آن سو افشانده شوند، ممكن است احیانا بھ شكل مردان مسلح ناگھان از زمین ; نندمیما
معھذا، از سوي دیگر، اگر در مراقبت بر كتابھا احتیاط نشود، از میان بردن یك كتاب خوب ممكن . برویند

را نابود میكند خود  ھر كس مردي را بكشد موجود معقولي را كشتھ خوبي. است برابر با قتل نفس باشد
بسیاري از مردم فقط زندگي جسماني دارند و . خرد را میكشد، یعني صورت خدا را بھ ھالكت میرساند
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اما یك كتاب خوب خون و مایھ زندگي یك روح عالي است كھ مخصوصا ; مانند باري بر روي زمین ھستند
وضوع صحیح است كھ ھیچ عصري این م. براي حیاتي در وراي زندگي عادي تدھین و ذخیره شده است

و شاید از این جھت ھیچ خسراني حاصل نشود و انقالبات قرون ; نمیتواند زندگي گذشتھ را باز گرداند
غالبا زیان ناشي از فقدان یك حقیقت طرد شده را جبران نمیكنند، اما این فقدان چنان مھم است كھ شاید 

  . زندگي ملتھا را بدتر كند

چگونھ آن زندگي ; از اینكھ چھ ایذایي را علیھ زحمات زنده مردم عادي آغاز میكنیم پس باید آگاه باشیم
چاشنیدار انسان را كھ در كتابھا حفظ و ذخیره شده است فرو میریزیم، زیرا میبینیم كھ از این راه ممكن 

وعات بسط است بھ نوعي آدمكشي اقدام شود، و این آدمكشي گاه بھ شكل شھادت باشد، و اگر بھ تمام مطب
یابد، بھ نوعي قتل عام بینجامد كھ در آن اعدام نھ بھ كشتن یك عنصر زندگي منجر میشود، بلكھ بھ آن 

عنصر پنجم و اثیري ضربت میزند كھ دم خود خرد است و بیش از آنچھ یك زندگي را نابود كند، حیات 
  . جاوداني را میكشد

ھایي سانسور میشدند كھ الحادآمیز و  آن فقط آن نوشتھ میلتن سرزندگي عقلي آتن قدیم را شرح میدھد كھ در
بھ فرمان قضات آریوپاگوس سوزانده شدند و  پروتاگوراسبھ ھمین استاد ھم كتابھاي ((; افترا زننده بودند

از آن سرزمین تبعید < نمیداند خدایاني ھستند یا نھ>خود او بھ سبب خطابھاي كھ در آن اظھار كرده بود 
میلتن دولت روم قدیم را بھ خاطر آزادي دادن زیاد بھ نویسندگان میستاید، و بعد رشد سانسور را در .)) شد

)) ملكیت((بنابر احساس او، این فرمان تحصیل پروانھ . كاتولیك وصف میكندروم امپراطوري و كلیساي 
اگر ما از زیر چوب مدرسھ بیرون آییم و بھ زیر چوب مدرسھ بیرون آییم و زیر چوب . ((را سلب میكند

; دولتھا و پروانھدھندگانشان لغزش پذیرند)) دیگري بیفتیم، مزیت مرد بودن بر شاگرد مدرسھ بودن چیست
این رو نباید تمایالت خود را بر مردم تحمیل كنند، بلكھ باید بھ خود مردم اجازه دھند كھ برگزینند و از 

  : انجام گیرد)) آزمایش و خطا((بیاموزند، ولو اینكھ این كار بھ طریق پرزحمت و پرخرج 

گز بیرون نجستھ من میتوانم یك فضیلت ناپایدار و محصور را كھ فعلیت نیافتھ و دم در نیاورده است و ھر
بھ من آزادي دانستن، . بستایم... و با حریفان خویش روبرو نشده است، بلكھ از دور مسابقھ خارج شده است

.... بیان كردن و بحث كردن آزاد بر طبق وجدان را، بھ جاي تمام آزادیھاي دیگر و باالتر از آنھا، بدھید
در مزرعھ )) حقیقت((نھ بر سراسر زمین بشورند، چنانچھ اگر تمام آیینھا مانند نفخھ باد رھا شوند تا آزادا

شك كنیم، بھ خودمان زیان ) حقیقت(باشد و ما با صدور جواز و جلوگیري از فعالیت در قدرت او 
شكست )) حقیقت((دیده است كھ، در یك مقابلھ آزاد و آشكار، )) كذب((و )) حقیقت((بگذار كھ . رساندھایم

  خورده باشد 

ھاي منافي  او معتقد است كھ الحاد، افترا و نوشتھ; تقاضاي آزادي كامل مطبوعات را نداردمعھذا میلتن 
عفت باید غیرقانوني شناختھ شوند و از رواداري نسبت بھ مذھب كاتولیك ابا میكند، زیرا كھ آن را دشمن 

از جھات  اما كشوري كھ. كشور میشناسد و میگوید كھ خود مذھب كاتولیك ضد تساھل و رواداري است
  . دیگر در حیطھ فكر و بیان آزاد باشد، در صورت تساوي سایر شرایط، باید بھ سوي عظمت گام بردارد

بھ گمانم در ذھن خود ملت نجیب و نیرومندي را میبینم كھ مانند مردي قوي كھ از خواب برخیزد برپا 
بچھ نیرومند خود را میپرورد و  گویي آن را چون عقابي میبینم كھ. میجھد و بندھاي محكم را پاره میكند

  .... چشمان درخشان خویش را بھ گل شكفتھ نیمروز خیره میكند

علیھ ) ١۶۵٣و  ١۶۴٩، ١۶۴٧در (بلكھ برعكس با شدت بیشتري ; پارلمنت بھ مستدعیات میلتن وقعي ننھاد
ریوپاگیتیكا اعضاي شركت ستیشنرز اعتراض كردند كھ میلتن آ. چاپ بدون اجازه كتاب قوانیني وضع كرد

ما نتیجھ را ; مجلس اعیان دو قاضي را مامور كرد كھ از او بازپرسي كنند; را بھ ثبت نرسانده است
  . وي براي پیرایشگران فاتح منادي خوبي بود; نمیدانیم، اما ظاھرا مزاحمتي براي او فراھم نشد
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درباره دوران حكومت شاھان ، فقط دو ھفتھ پس از اعدام چارلز از اول، میلتن جزوھاي ١۶۴٩در فوریھ 
در آن جزوه، اعالم كرد كھ این نظریھ قرارداد اجتماعي را قبول دارد كھ بھ موجب . و ضابطان منتشر كرد

مشروع ... براي كساني كھ آن قدرت را دارا ھستند((آن اختیارات دولت از قدرت مردم مشتق است، و 
ز محكوم شدن او بھ نحو بایستھ او را خلع و اعدام است كھ یك شاه ظالم و شریر را محاكمھ كنند و پس ا

آن )) منشي زبانھاي خارجھ((یك ماه بعد، شوراي دولتي حكومت انقالبي میلتن را دعوت كرد كھ )). كنند
او حماسھسرایي خود را كنار نھاد و بھ مدت پانزده سال خویشتن را وقف خدمت . شورا باشد

  . رپرستي كرامول كردو حكومت س)) مشتركالمنافع پیرایشگر((

VI - ١۶۵٩-١۶۴٩: منشي التیني   

واضح بود كھ میلتن . رژیم جدید بھ یك منشي خوب التیني نیازمند بود تا مكاتبات خارجي آن را تنظیم كند
او میتوانست التیني، ایتالیایي، و فرانسھ را مانند یك رومي قدیم، ; براي این كار انتخاب خواھد شد

بت بھ پارلمنت، در مبارزه آن و طي سالھاي پرمخاطره، وفاداري خود را نس; فلورانسي، یا پاریسي بنویسد
او با فرمانرواي جدید روابط نزدیكي نداشت، اما ظاھرا او را زیاد دیده ; با اسقفان كرده بود، نھ كرامول

بود و گویا در جریان فكر و نگارش خود نزدیكي آن شخصیت سھمگین را احساس میكرد، شورا از میلتن 
استفاده میكرد، بلكھ چون براي توضیح درستي سیاستھاي نھ تنھا براي ترجمھ مكاتبات خود بھ التیني 

ھاي التیني  داخلي خود بھ كشورھاي دیگر، و باالتر از ھمھ براي ثبوت عادالنھ بودن اعدام پادشاه، جزوه
  . منتشر میكرد، از این حیث نیز از خدمات او بھرھمند میشد

ن بردن نشریات سلطنتطلبان و مساواتیان ، اندكي پس از ورود بھ خدمت، در از بی١۶۴٩میلتن در آوریل 
سانسور مطبوعات اكنون از ھر زمان دیگر در تاریخ انگلستان شدیدتر . بھ سایر كارمندان شورا پیوست

. بود و در كار بستن آن از این قاعده كلي تبعیت میشد كھ سانسور با میزان عدم امنیت دولت افزایش مییابد
معھذا . ھ نفع آزادي مطبوعات از دریچھ چشم ارباب قدرت مینگریستھا را ب مردي كھ فصیحترین رسالھ

باید تذكار دھیم كھ میلتن در آریوپاگیتیكا تصدیق كرده بود كھ مراقبت بر چگونگي كتابھا، مانند وقوف بر 
رفتار مردم و پس از آن دستگیر نمودن و زنداني كردن خاطیان و اعمال شدیدترین قضاوتھا درباره آنان، 

چون جان لیلبرن مخصوصا یكي از مساواتیان مزاحم بود، .)) كمال عالقھ كلیسا و مشتركالمنافع است مورد
ما . از طرف شورا بھ میلتن دستور داده شد كھ پاسخي بھ كتابچھ انقالبي او، كشف زنجیرھاي جدید، بدھد

بھ )) امر شده بود((ید كھ بھ او اما خود او بھ ما میگو. نمیدانیم كھ آیا او این ماموریت را انجام داد یا نھ
بھ نام تمثالشكنھا اطاعت امر ) ١۶۴٩اكتبر  ۶(صفحھاي  ٢۴٢او با انتشار یك كتاب . تمثال شاه جواب دھد

میلتن ھر چند شك داشت، چون تصور میكرد كھ تمثال شاه اثر چارلز اول باشد، قدم بھ قدم بحث . كرد
او سر بھ سر از سیاست . منتھاي قدرت خود با آن مقابلھ نمود سلطنتطلبان را دنبال كرد و با بھ كار بردن

سفلگان تمثالپرست نامعقول و ((كرامول دفاع و اعدام شاه را توجیھ كرد و تحقیر خود را نسبت بھ 
ابراز )) و شیفتھ ظلم گشتھاند... توده خوشباور بیچاره و جماعتي كھ براي بردگي آفریده شده... استوار،

  . داشت

وم، كھ در قاره اروپا بھ تالش مشغول بود، بھ كلود دو سومز، بزرگترین دانشمند اروپا، مبلغي چارلز د
با شتاب رسالھاي با عنوان دفاع از شاه چارلز )) سالماسیوس. ((پرداخت تا بھ دفاع از شاه مقتول برخیزد

اوباش ((نش را او كرامول و پیروا. در لیدن از چاپ خارج شد ١۶۴٩اول منتشر كرد كھ در نوامبر 
وصف كرد و از تمام شاھان تقاضا نمود كھ بھ خاطر خودشان، )) و دشمن مشتركنژاد بشر... خرافھپرست

تمام شاھان و امیران ... مسلما خون آن شاه بزرگ.... تسلیحاتي براي ریشھ كن كردن این آفتھا ترتیب دھند
روح او را بھ نحوي شایستھ آرام سازند كھ  ایشان فقط وقتي میتوانند. جھان مسیحي را بھ انتقام میطلبد

و آن ... ، وي را بھ تخت سلطنت پدرش بنشانند...حقوق كامل او را بھ وارث مشروعش باز گردانند
حیوانات سبع را، كھ براي قتل پادشاھي بھ كرامول، كھ میترسید مبادا این حملھاي كھ از طرف یكي از 

ومي اروپا را نسبت بھ حكومت او تشدید كند، از میلتن تقاضا دانشمندان مشھور اروپا شده است نفرت عم
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آن منشي التیني تقریبا بھ مدت یك سال، با وجود اخطاري كھ پزشكش . كرد كھ جواب سالماسیوس را بدھد
یكي . در مورد كور شدن تدریجي او كرده بود، در نور شمع براي انجام تكلیفي كھ بھ او شده بود كار میكرد

جان میلتن : این رسالھ منتشر شد ١۶۵٠دسامبر  ٣١در . در این موقع از كار افتاده بود از چشمان او
میلتن در . انگلیسي علیھ كلود دو سومز، كھ از شاھان دفاع میكند، بھ نفع مردم انگلستان بھ دفاع میپردازد

د كھ سالماسیوس آن رسالھ سالماسیوس را بھ خاطر خودفروشي بھ چارلز دوم مالمت كرده و نشان داده بو
  . چھار سال قبل بر ضد نظام اسقفي، كھ حال آن دفاع میكرد، چیز نوشتھ بود

براي اغواي شاھان و ! شما احمقترین كودنان!... اي مذبذب تمام عیار!... اي عامل پولكي مزد ستان
ا، كھ از خرد پس آیا شم.... امیران بھ جنگ، با آوردن چنین حجتھاي كودكانھ، سزاوار چوب دلقكھا ھستید

و نبوغ بھرھاي ندارید و یاوھگو و مغلطھكار ھستید و فقط زاده شدھاید تا آثار نویسندگان خوب را بدزدید 
و از آنھا رونوشت بردارید، فكر میكنید كھ میتوانید اثري جاودان از خود بھ جا گذارید آیا این حرف مرا 

در كفن پیچیده و در قرن آینده بھ دست فراموشي  ھاي احمقانھتان با جسد خودتان باور میكنید كھ نوشتھ
شما تا حدي مدیون جوابي شود كھ كھ بھ آن داده شده )) دفاع از شاه((سپرده خواھند شد مگر اینكھ این 

یعني، گرچھ براي مدتي آن را نادیده میگیرند و میگذارند بخوابد، اما دوباره آن را برمیدارند و ; است
  . میخوانند

سالماسیوس چارلز اول را بھ حد پرستش ستوده بود، اما . ھمان چیزي است كھ واقع شده استو این درست 
او بھ چارلز گمان میبرد كھ دیوك آو باكینگم را تشویق كرده است تا پدر خود، . میلتن او را ترذیل كرد

بھ چارلز ; ھم میكندمت)) انواع شرارتھا((او شاه مرده را، با دیوك نامبرده، بھ ; جیمز اول، را مسموم كند
سالماسیوس بھ . بوسیدن زنان را در تماشاخانھ و دست مالیدن بھ پستان دوشیزگان و بانوان را اسناد میدھد

میلتن با استعمال كلمات دیوانھ، سوسك، خر، دروغگو، تھمتزن، مرتد، احمق، ; میلتن بسیار بد گفتھ بود
او را بھ ; میزند كھ تحت تسلط زنش واقع شده است بھ سالماسیوس طعنھ. عامي، ولگرد و برده پاسخ گفت

دعوتش میكند كھ خود را حلقآویز كند و ورود او را بھ ; خاطر اشتباھاتش در زبان التیني مالمت میكند
  . دوزخ تضمین میكند

ك تامس ھابز، با نگریستن بر كتابھاي رقیب از دیدگاه فلسفھ، اعالم كرد كھ نمیتواند تعیین كند زبان كدام ی
  . شوراي دولتي بھ اتفاق آرا از میلتن تشكر كرد. بھتر است یا حجت كدام یك بدتر

سالماسیوس، ھنگامي كھ در استكھلم در دربار ملكھ كریستینا بود، نسخھاي از كتاب میلتن را دریافت 
  . داشت

ارجي بھ كارھاي در ھمان اوان میلتن از امور خ. وعده كرد كھ جواب خواھد داد، اما در این كار تعلل كرد
خانگي كرد تا بھ محل كار خود نزدیكتر باشد، در آنجا زنش براي او پسري آورد كھ بزودي مرد و در 

در این حال . در آن سال كوري میلتن كامل شد. دختري، دبوره، كھ تولدش بھ مرگ مادر انجامید ١۶۵٢
ر میكنم نور چشمم چگونھ صرف وقتي كھ فك: ((یكي از بزرگترین غزلھاي خود را نوشت با این عنوان

  . شورا او را ھمچنان بھ عنوان منشي التیني نگاه داشت و یك مقرري سالیانھ برایش تعیین كرد.)) شد

جمھوریي كھ او با آن حرارت از آن پشتیباني میكرد درھم فرو : در زمان كوري متحمل فقدان دیگري شد
میلتن با این جملھ كھ . در حقیقت شاه شد)) راتكتورپ((و بھ سلطنت نظامي مبدل و كرامول ) ١۶۵٣(ریخت 

كرامول را ھمچنان تحسین میكرد و او . در برابر این تحوالت تسلیم پیشھ كرد)) كارھاي تقدیر مرموزند((
میستود و او را مطمئن میساخت از )) و پدر كشور... بزرگترین و با جاللترین شارمندان،((را بھ عنوان 

معھ انساني ھیچ چیز نزد خدا مقبولتر و در بر خرد مطبوعتر از این نیست كھ صاحب در اتحاد جا((اینكھ 
او بزودي فراخوانده شد تا بر ضد یك ادعانامھ نیرومند از .)) برترین فكر باید داراي عالیترین قدرت باشد

د خون فریا: كتابي از چاپ خارج شد كھ عنوان آن رجزي جنگي بود ١۶۵٢در . لرد پراتكتور دفاع كند
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: آن كتاب با وصفي از میلتن بھ این صورت آغاز میشد. پادشاه بھ آسمان علیھ پدركشان انگلیسي بلند است
  ... مامور دار... عفریت نفرتانگیز، زشت، گنده، محروم از بینایي((

در آن كتاب اعدام چارلز اول با مصلوب كردن مسیح مقایسھ شده و شاھكشي جنایت .)) مستوجب دار
  : را تحقیر میكرد)) غاصبان((نویسنده آن معتقدات مذھبي . ي بھ شمار رفتھ بودبزرگتر

آن زبان خوي ; زبان استاد عمومي آنھا پر است از تقوا، سبك كرامول با دستیارانش باید با ھم جور در آید
ان صفرایي ھر كس را بھ حركت در میآورد و خنده او را برمیانگیزد تا نشان دھد اراذل مخفي و دزد

  ... آشكار چگونھ شرارت خود را با بھانھ دین میپوشانند

و مولفي بینام، مانند سالماسیوس، بھ دولتھاي اروپایي متوسل شد تا بھ انگلستان تجاوز كنند و سلطنت 
بھ ولگرد بددھن حیوان صفت، : ((آن كتاب با چنین خطایي بھ پایان رسیده بود. استوارت را باز گردانند

بزودي بھ طرز بیرحمانھاي  و نیز با اظھار امید بھ اینكھ او)) جان میلتن، پدركش و طرفدار پدركشان،
  : تازیانھ خواھد خورد

ھر ذره آن را با زخم تنش چرب كنید، تا آن پیكر ; بر گرد سر این سوگند شكن چوب را خوب بگردانید
  . نحس بھ تودھاي از گوشت تبدیل شود

آلود پاسخ دست نگاه میدارید نھ، بكوبید تا او صفراي شوراي دولتي میلتن را واداشت تا بھ این جنبش خشم
در حالي كھ انتظار ضربھاي را از سالماسیوس نیز داشت و امیدوار بود كھ ھر ; او مدتي منتظر ماند. گوید

. و ردیھ خود را ناتمام گذاشت) ١۶۵٣(اما سالماسیوس مرد . دو رقیب را با تراوشات یك قلم مجاب كند
رس، رئیس كلیسا و دانشور میدلبره، میلتن گمراھانھ پنداشت كھ مصنف فریاد خون پادشاه الگزاندر مو

او از طرفھاي مكاتباتش در ایاالت متحده تقاضا كرد كھ اطالعاتي درباره زندگي عمومي و . است
آدریان اوالك، چاپ كننده آن كتاب، بھ ھارتلیب دوست میلتن نامھاي نوشت و . خصوصي مورس بفرستند

اما میلتن از باور كردن این مطلب امتناع كرد  .او را مطمئن ساخت كھ مورس مصنف آن كتاب نبوده است
جان دروري نامھاي بھ میلتن  ١۶۵۴در آوریل . و شایعات جاري در آمستردام با عقیده او ھمراه بودند

میلتن آن آگاھي را ; نوشت و او را آگاه ساخت از اینكھ در نسبت دادن فریاد بھ مورس در اشتباه بوده است
  . تاب دومین دفاع جان میلتن از مردم انگلستان را منتشر كردمھ ك ٣٠نادیده گرفت و در 

صفحھاي جالب توجھ است، زیرا كھ بھ زبان التیني توسط مردي دیكتھ شده بود  ١٧٣فصاحت این كتاب 
. دشمنانش گفتھ بودند كھ كوري او بھ منزلھ تنبیھي االھي براي گناھان فاحش اوست. كھ كامال كور بود

و ابراز شادماني ; چنین چیزي ممكن نیست، زیرا كھ او زندگي نمونھاي داشتھ استمیلتن پاسخ داد كھ 
كھ او فورا تسلیم شد، روحش و شھرتش ھر دو ... چنان حریف مرا ھزیمت داد: میكند كھ نخستین دفاع او

رنج  در ھم شكستند، و بر روي ھم سھ سال از زندگي بعدي او، ھر چند بسیار دمان و تھدیدآمیز بود، بھ ما
و نمیدانم چھ ; جز آنكھ خدمت مبھم شخص كامال قابل تحقیري را بھ یاري خود خواند; بیشتري نداد

ھاي خود خرابي جدید و نامنتظر خوي او را  چاپلوسیھاي احمقانھ و عجیبي را مخفیانھ قوام داد تا با مداھنھ
  . تا آنجا كھ ممكن است ترمیم كنند

; ))دیوانھ((بھ زبان یوناني یعني )) مورس((اطر نشان میسازد كھ میلتن سراغ دشمن جدیدش میرود و خ
حتي . مورس را بھ ارتداد، ھرزگي، زنا و آبستن نمودن كلفت سالماسیوس و سپس رھا كردن او متھم كرد

.)) فریبكار و ورشكستھ بدنامي است((ھر كس میداند كھ ; چاپ كننده فریاد از تازیانھ میلتن مصون نماند
از نبردھاي او در ایرلند، از انحالل . وي خوشتري زندگي حرفھاي كرامول را از نظر میگذراندمیلتن با خ

چنین خطاب )) سرپرست((پارلمنت و از عمل وي در مورد قبضھ كردن قدرت فایقھ دفاع میكند و بھ 
ود گام پس در راه بزرگوارانھ خ... ما ھمھ بھ ارزش برتریناپذیر شما سر تسلیم فرود میآوریم: میكند

شمایي كھ تا حال با اعمال خود نھ فقط بر كارھاي ... اي آزاد سازنده كشور خود... اي كرامول. بردارید
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. درباره سیاست تردید نمیكند)) سرپرست((برجستھ شاھان برتري پس از این خضوع، در اندرز دادن بھ 
باید آزادي ; دور خود گرد آوردكرامول باید مرداني مانند فلیتوود و لمبرت را، كھ تندرو ھستند، بر 

ھیچگونھ عشریھاي نباید براي روحانیان . و باید دین را از دولت كامال جدا سازد; مطبوعات را برقرار كند
ھر چیز مربوط بھ آنھا افراطي است، حتي ((; این مردان زیاده از حد ثروتمند شدھاند; گردآوري شود

اگر او، كھ ھیچ یك از ((میلتن بھ كرامول اخطار میكند كھ  .))ھوش آنان نیز از این موضوع مستثنا نیست
ما از او منصفتر، قدسي مآبتر، یا نیكوتر محسوب نمیشود، از این پس بھ آن آزادیي كھ مورد دفاعش بوده 

نتیجھ كارش بدبخت كننده و مرگآور خواھد بود، نھ تنھا براي خودش، بلكھ براي منافع .... است تجاوز كند
از مردم . دموكراسي نیست)) آزادي((میلتن آشكار میسازد كھ مرادش از كلمھ .)) و تقوا ھمعام فضیلت 

  : میپرسد

چرا ھر كس باید براي شما حق راي آزاد، یا این اختیار را كھ ھر كس را بخواھید بھ پارلمنت بفرستید، 
انتخاب كنید یا در شھرھاي  در شھرھا مردان فرقھ خود را... تصدیق كند آیا براي این است كھ شما بتوانید

كوچك كسي را برگزینید كھ، ھر قدر ھم شایستھ باشد، ممكن است از خود شما پذیرایي مجللي كرده باشد، 
یا بیشترین مقدار مشروب را بھ مردم ده و اوباش نوشانده باشد پس در آن صورت ما باید اعضاي پارلمنت 

باید شرابفروشان و ; زي و سورچراني برگزیده باشیمخود را نھ با تدبیر و اختیار، بلكھ با فرقھبا
آیا ما باید . ھاي شھر و مرتعداران و گاوداران را از نواحي روستایي بیاوریم دورھگردان را از میخانھ

  كشور را بھ كساني واگذاریم كھ ھیچ كس یك امر خصوصي را ھم بھ آنان نمیسپرد

  . نھ، چنین انتخابات عامي آزادي نخواھد بود

زاد بودن درست برابر است با پرھیزگار و عاقل بودن، عادل و معتدل بودن، قائم بھ ذات بودن، خودداري آ
برخالف این رفتار كردن برده بودن . كردن از تجاوز بھ مال دیگران، و خالصھ جوانمرد و دلیر بودن

د و خود را بھ بردگي و با داوري خدا چنان واقع خواھد شد كھ ملتي كھ نتواند بر خود حكومت كن. است
و ھم بر وفق میل و ھم برخالف اراده ... شھوات خود تفویض كرده باشد بھ اربابان دیگر نیز تسلیم شود

  . خویش خود را بھ بندگي خواھد كشاند

، اوالك دومین دفاع میلتن را، با جواب مورس كھ عنوانش شھادت عموم بود، در الھھ ١۶۵۴در اكتبر 
  . منتشر كرد

دیباچھ كتاب اعالم كرد كھ مورس مصنف فریاد نیست و نسخھ دستنویس آن كتاب توسط  ناشر در
مورس جدا . داده شده و سالماسیوس از افشاي نام مصنف امتناع كرده است) اوالك(سالماسیوس بھ او 

تصنیف آن كتاب را منكر شد و تایید كرد كھ موضوع كرارا بھ اطالع میلتن رسیده بود و ادعا كرد كھ 
یلتن از جرح و تعدیل دفاع سر باز زده بود، زیرا اگر تمام اھانتھایي را كھ در آن بھ مورس كرده بود از م

  . آن برمیگرفت، دیگر چیزي باقي نمیماند

انكار مورس را رد ; صفحھاي با عنوان دفاع از خود منتشر كرد ٢٠۴، میلتن یك مجلد ١۶۵۵در اوت 
ورس را كتك زده و بھ زمین انداختھ و چیزي نمانده بود كھ چشمش آن خدمتكار در جنگلي منصفانھ م; كرد

پس از چاپ یك متمم، كشف شد كھ نویسنده فریاد یك عالم االھي پروتستان . را با ناخن بیرون بیاورد
فرانسوي بھ نام پیر دو مولن بوده و مورس تنھا آن را ویرایش كرده و شرح مربوط بھ اھداي كتاب را بر 

كھ كشیش یك كلیساي اصالح شده در نزدیكي ) ١۶۵٧(وقتي كھ از مورس دعوت شد . آن نوشتھ است
پاریس بشود، میلتن چند نسخھ از كتاب دومین دفاع خود را براي حوزه كلیسایي فرستاد تا مانع انتصاب او 

با این حال، مجمع مشایخ حوزه كلیسایي مورس را پذیرفت، و او زندگي حرفھاي . بھ آن شغل بشود
  ). ١۶٧٠(ردسر خود را، ھمچون فصیحترین واعظ در پاریس یا حوالي آن، بھ انتھا رساند پرد
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شاید ھمو بود . با لحن مالیمتري نمایان میشود ،١۶۵۵میلتن در غزل نیرومند خود درباره كشتار پیمون در 
ھایي نوشت كھ كرامول بھ وسیلھ آنھا بھ دوك ساووا متوسل شد تا از تعقیب والدوسیان دست بردارد  ھ نامھك

و نیز بھ مازارن و فرمانروایان سوئد، دانمارك، ایاالت متحده، و كانتونھاي سویس متشبث شد تا نزد دوك 
  . میانجیگري كنند

، پس از چھار سال تجرد، با كاترین وودكاك ازدواج كرد بي آنكھ، بھ واسطھ كوري، ١۶۵۶میلتن، در 
مانند پرستار صبوري بھ یك شوي كور و ; بتواند روي او را ببیند، آن زن براي او نعمتي از كار در آمد

، ھنگام زاییدن طفلي ١۶۵٨اما در ; و وظایف مادري را نسبت بھ سھ دختر او انجام داد; كژخو خدمت كرد
آن سال براي میلتن سال تلخي بود، زیرا كھ . كھ زندگي بس كوتاھي داشت، خود نیز زندگي را بدرود گفت

كرامول را نیز بھ سراي دیگر برد و آن منشي التیني را بھ جا گذاشت تا كار خود را بھ بھترین وجھي كھ 
. یچارد كرامول را بھ یك خیرخواه بیاھمیت تبدیل كردھا انجام دھد آشوبي كھ ر بتواند در میان آشوب فرقھ

گرچھ میلتن میبایست دانستھ باشد كھ انگلستان حال بھ سوي مرحلھ بازگشت سلسلھ استوارت پیش میرود، 
و اعدام چارلز اول را، ) ١۶۵٨اكتبر (چاپ جدیدي از كتاب دفاع از مردم انگلستان خود را منتشر ساخت 

در یك دیباچھ ممتاز، او این نخستین . نف را بھ درجھ شھادت برساند، توجیھ كردبھ شكلي كھ ممكن بود مص
وصف كرد و ادعا نمود كھ از الھام خداوند )) بھ آساني نابود نمیشود... یادگاري كھ((دفاع را ھمچون 

  . بھرھمند است، و آن را در خدمت بھ آزادي انگلستان تالي اعمال كرامول دانست

وقتي كھ ارتش مانك بھ لندن . رانھ در برابر نھضت فراخواندن چارلز دوم پایداري كردمیلتن با دلیري كو
فوریھ (رسید و پارلمنت میان جمھوري و سلطنت مردد بود، میلتن نطقي خطاب بھ پارلمنت تھیھ كرد 

راه آماده و آسان براي تشكیل : ، این نطق در یك جزوه ھجده صفحھاي با این عنوان منتشر شد)١۶۶٠
: میلتن آن را با شھامت امضا كرد. شتركالمنافع آزاد، و خطرھاي برقراري مجدد سلطنت میان این ملتم

  ضمنا از پارلمنت استدعا كرد كھ عملش .)). ام. مصنف، جي((

خون ھزاران تن از انگلیسیان دلیر را كھ براي ما آزادي تحصیل كردھاند آزادیي كھ بھ قیمت جان ما 
درباره ما و درباره نام [ ھمسایگان ما]آنان .... نسازد و آن را از خاك پستتر نكند خریداري شده است عبث

ما از )) نجات دھنده((تمام انگلیسیان، چھ خواھند گفت، جز اینكھ ما را با تمسخر بھ آن بنایي تشبیھ كنند كھ 
كجاست این برج ; بنایي كھ ساختن برجي را آغاز كرد، اما نتوانست آن را بھ اتمام رساند استاو نام برده 

زیباي مشتركالمنافع كھ انگلیسیان الف ساختن آن را میزدند و میگفتند شاھان را تحتالشعاع قرار خواھد داد 
بود امور خود را خودشان نجیبانھ اداره براي آنھا، كھ ممكن ... خواھد بود)) غرب((و روم دیگري در 

چقدر !... كنند، این چھ جنوني است كھ تمام امور خود را مھمالنھ و زبونوار بھ دست یك نفر بسپارند
غیرانساني است كھ فالن و بھمان را بھ منزلھ ھوایي كھ تنفس میكنیم بشناسیم و تمام سعادت و رفاه خود را 

كھ اگر تنبل و كودكصفت نباشیم، براي این امور بھ ھیچ كس جز خدا و  در حالي; بھ او، وابستھ بدانیم
  ! مشاوران خود و بھ فضیلت و كوشش فعال خود، اعتماد نخواھیم كرد

حكومت فردي بھ آزادي مردم بھ زودي، پس از بازگشت آن، بر )) تجاوزات كھن((او پیشبیني كرد كھ تمام 
از تواناترین مردان، كھ با راي مردم )) شوراي عام((نت یك پیشنھاد كرد كھ بھ جاي پارلم. خواھد گشت

انتخاب شده باشند، تشكیل شود و اعضاي آن تا دم مرگ بر سر كار باشند و فقط در صورت محكومیت 
معھذا این شورا . و جاي مردگان و بر كنار شدگان با انتخابات میان دورھاي پر شود; جنایي بر كنار شوند
میلتن بھ . ي بیان و عبادت و خودمختاري محلي را تا آنجا كھ ممكن است مقدور سازدباید بزرگترین آزاد

مطمئنم كھ براي تحریض مردان متعقل و خردمند فراوان سخن گفتھام روي : ((بیان خود چنین پایان داد
ن سخن من شاید برخي از كساني خواھند بود كھ خداوند ممكن است از این سنگھا برانگیزاند تا فرزندا

آزادي شوند و در تصمیمات نجیبانھ آنھا قدرت و وحدتي ایجاد كند كھ وقفھاي در این فعالیتھاي منھدمكننده 
پارلمنت این درخواست مربوط بھ .)) ما و پیمانشكني این جماعت ھدایت ناشده و فریبخورده بھ وجود آورد

ھا تقاضاي دارزدن  ر یكي از جزوهد; حملھ بھ میلتن در مطبوعات شروع شد. انھدام خود را نادیده گرفت
شوراي دولتي، كھ حال سلطنتطلب بود، فرمان دستگیري ناشر میلتن را صادر كرد و خود . او شده بود
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میلتن با انتشار چاپ دوم راه آماده و آسان، با اضافاتي، . میلتن را از شغل منشیگري التینیش اخراج نمود
ھایي كھ اكنون پس از تحكیم موقع قدرت  ر كرد كھ وعدهبھ پارلمنت اخطا). ١۶۶٠آوریل (پاسخ داد 

اذعان كرد كھ اكثریت مردم خواھان بازگشت چارلز دوم ھستند، اما تاكید نمود . سلطنت نوین شكستھ شوند
اگر بنا بر زور باشد، بسیار عادالنھتر است كھ عده كمتري . ((كھ اكثریت حق برده ساختن اقلیت را ندارد

گروه كوچكتري را بھ نحو ... مجبور بھ باز گرداندن آزادي سازند تا شماره زیادتريجماعت بیشتري را 
یك نفر بھ مالقات چارلز دوم، ; حملھ بھ میلتن افزایش یافت.)) بسیار آسیبپذیري ناگزیر بھ قبول بردگي كنند

كتاب تمثالشكنھا و  كھ در آن ھنگام در بردا بود، رفت تا اھانتھاي فراوان میلتن را نسبت بھ چارلز اول در
سایر جاھا بھ او یادآور شود و پیشنھاد كرد كھ میلتن باید بھ عنوان كسي كھ مستوجب مرگ است بھ 

  . اشخاصي كھ عمال در كشتن شاه دخالت داشتھاند افزوده شود

با  مھ، پس از وداع ٧میلتن در . پیش از رسیدن این جزوه بھ چارلز، او با كشتي رھسپار انگلستان شده بود
مدت سھ ماه سرنوشتن در كفھ . او را یافتند و زنداني كردند. فرزندانش، با یكي از دوستان خود متواري شد

بسیاري از اعضاي پارلمنت اصرار داشتند كھ او بھ دار آویختھ . ترازوي پارلمنت سلطنتطلب قرار داشت
  . شود

عدھاي دیگر بھ مناسب كوري و كبر سن او اما مارول، دوننت، و ; عموم مردم انتظار داشتند كھ چنان شود
پارلمنت خود را بھ این قانع كرد كھ فرماني صادر كند كھ برخي از كتابھاي او، ھر . برایش شفقت خواستند

خانھاي در ھولبرن گرفت، با . دسامبر از زندان آزاد شد ١۵در . جا كھ یافت شوند، سوزانده شوند
ز یازده سال نثرنویسي پرآشوب، بھ دومین و با شكوھترین دوره فرزندانش بھ آن نقل مكان كرد، و پس ا

  . شعر خود وارد شد

VII - ١۶۶٧-١۶۶٠: شاعر پیر  

صداي ظریف و : ((او بري میگوید; میلتن خود را با ارگنوازي و آوازخواني تا اندازھاي تسلي میداد
، منزل خود را تغییر داد، و این بار بھ آخرین ١۶۶۴، و بار دیگر در ١۶۶١در .)) خوشاھنگ داشت

پاي خود، در خانھاش در آرتیلري واك رفت كھ در آنجا میتوانست، بدون راھنما و فقط با حركت دست و 
  . باغچھ شخصي راه برود

برادر زادگانش، كھ حال كتك خوردن از او را فراموش كرده بودند، غالبا براي دیدن او، و یاري بھ وي، 
سھ دخترش با . ھایش را بنویسند دوستانش گاه بھ او سر میزدند تا برایش چیز بخوانند یا گفتھ; نزدش میآمدند

آن، دختر مھترش، لنگ و بدشكل بود و درست نمیتوانست . دمت میكردندناشكیبایي، اما جدیت، بھ او خ
دبوره و مري تعلیم یافتھ بودند كھ التیني، یوناني، عبري، فرانسھ، . دبوره محررش بود. حرف بزند

در . ایتالیایي و اسپانیایي را براي او بخوانند، ھر چند كھ خودشان نمیتوانستند آنچھ را كھ میخوانند بفھمند
فقط مقداري آموزش خصوصي داشتند، ولي از ; یقت، ھیچ یك از آن دو ھرگز بھ مدرسھ نرفتھ بودندحق

میلتن بیشتر كتابھاي خود را پیش از مرگش فروخت، زیرا فرزندانش چندان توجھي بھ . لحاظ تعلیم و بودند
د نیازمندیھاي او نیستند، و او شكوه میكرد كھ فرزندانش كتابھا را مخفیانھ میفروشند، در بن. كتابھا نداشتند

آنان نیز بھ نوبھ خود در آن خانھ دلتنگ، . براي خوردن از روي خرج خانھ با خدمتكارانش مواضعھ میكنند
وقتي كھ دخترش مري شنید كھ او . در زیر فشار یك پدر سختگیر، پر درخواست، و زود خشم، ناشاد بودند

.)) اما اگر خبر مرگش میآمد، بد نبود; و مژدھاي نیستخبر عروسي ا: ((میخواھد تجدید فراش كند، گفت
نام زن تازه او الیزابت مینشل و . ، در پنجاھوپنج سالگي، براي سومین بار ازدواج كرد١۶۶٣میلتن در 

  . سن او بیست و چھار سال بود
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زندگي  ھر سھ دختر میلتن پس از ھفت سال. آن زن تا آخرین روز زندگي میلتن صمیمانھ بھ او خدمت كرد
وصف میكند، خانھ پدري )) شخصي نجیب، آرام، خوشخو و سازگار((با زن پدر خود، كھ او بري او را 

  . ھاي مختلف از آنجا رفتند را ترك كردند و بھ ھزینھ میلتن براي آموختن حرفھ

مفقود  اما تصنیف كتاب بھشت; بازگشت خاندان استوارت براي میلتن گران تمام شد تقریبا بھ بھاي زندگیش
بي آن توفیق اجباري، او ممكن بود خود را در نثر جنگجویانھ خویش غرقھ سازد، زیرا . را ممكن ساخت

طبیعت ستیزھجویانھ او ھمان قدر قوي بود كھ شور شاعرانھاش، معھذا، در میان مبارزاتش، او ھرگز 
فھرستي از  ١۶۴٠در . امید بھ نوشتن چیزي كھ انگلستان در قرنھاي آینده گرامي داشت از دست نداد

داستان ھبوط آدم، ; موضوعاتي كھ ممكن بود براي حماسھسرایي یا نمایشنامھنویسي بھ كار رود تنظیم كرد
او درباره زباني كھ میبایست براي نوشتن آنھا بھ . ھاي كینگ آرثر جزو آن فھرست بود و نیز افسانھ

براي موضوع خود )) بھشت مفقود((بھ انتخاب  و حتي وقتي كھ; كاررود بین التیني و انگلیسي مردد بود
در اوقات . مصمم شد، مایل بود آن را بھ شكل یك تراژدي یوناني یا نمایشنامھ مذھبي قرون وسطایي بنویسد

میلتن تا ھنگامي كھ . مختلف چند خط یا عبارت مینوشت و ھمانھا بود كھ بعدا بھ صورت شعر در آمد
بھ ) ١۶۵٨(و پس از آن ; نداشت كھ ھر روز روي آن حماسھ كار كند كرامول نمرده بود، آن قدر فراغت

  . كلي كور بود

در تاریكي میزیستم و خطر دایرھوار ; ھر چند در روزھاي بد، بھ مذلت افتاده و با بدزباني روبرو بودم
  . گردم را گرفتھ بود

و چون براي ; جوم میآوردندھنگامي كھ زبون و بیخواب در بستر افتاده بود، اشعار پیدرپي بر مغز او ھ
تب .)) میخواھم دوشیده شوم: ((بیرون ریختن آنھا بر او فشار میآمد، نویسنده یا كاتبي میطلبید و میگفت

تقریر میكرد و سپس، ھنگامي كھ براي او )) یك نفس((چھل خط شعر را ; انشا پیوستھ بر او چیره میشد
شاید تاكنون ھیچ شعري با چنین رنج و شجاعتي سروده . تخوانده میشدند، با جدیت بھ اصالح آنھا میپرداخ

نشده بود كھ تصور كند نقش ھومر و اشعیا را براي انگلستان ایفا میكند، زیرا معتقد بود كھ شاعر صداي 
  . خداوند است و پیمبري است ملھم از جانب یزدان براي تعلیم نوع بشر

الوود یكي از دوستان كویكر میلتن كھ زنداني بود،  ، وقتي كھ طاعون لندن را فرا گرفت، تا مس١۶۶۵در 
ده اطاقھ الوود در آنجا سكنا )) كلبھ((ترتیبي كھ میلتن را بھ چالفنت سنت جایلز در باكینگم شر ببرند تا در 

اما چھ كسي آن را منتشر ). ١۶۶۵ژوئن (در این كلبھ زیبا، شاعر بھشت مفقود را بھ پایان رساند . گزیند
و تنھا سروري كھ باقي ; آتشسوزي در پي طاعون فرا رسید; آشوبناك بود ١۶۶۵١۶۶۶در میكرد لندن 

مانده بود بیشتر مربوط بود بھ ھیاھوي بازگشت خاندان استوارت و دیگر حوصلھاي براي پرداختن بھ 
پوند  ١٠٠٠میلتن براي دفاع از مردم انگلیس خود . بیت میلتن درباره گناه اصلي باقي نمانده بود ۵۵٨,١٠
تمام حقوق بھشت مفقود را، طبق قرارداد، بھ پنج پوند نقد و پنج پوند ) ١۶۶٧آوریل  ٢٧(حال ; گرفتھ بود

. در سررسید ھر قسط بعدي، مشروط بھ فروش كتاب، فروخت، و بر روي ھم ھجده پوند دریافت داشت
پس از یازده ; تدر دو سال اول سیصد نسخھ از آن بھ فروش رف. چاپ شد ١۶۶٧دیوان شعر در اوت 

شاید در ھیچ یك از سالھاي پس از آن تا امروز، شماره كساني كھ آن . سال، سھ ھزار نسخھ فروختھ شد
اكنون ھم كھ ما وسایلي اختراع كردھایم كھ از كارمان بكاھد، . كتاب را خواندھاند بھ آن اندازه نرسیده باشد

  . فراغت چنداني براي شعرخواني نداریم

میدانھاي ; این حیث كھ پس از آثار ھومر بھ جھان آمده بود، ھمانند انئید توفیق چنداني نیافتآن منظومھ از 
جنگ و جنگجویان فوق طبیعي آن، با تقلیدھایي كھ از آثار ھومر شده است، قدرت خود را از دست 

  . دادھاند

جانسن معتقد . ش كردھایمھاي نخستین تبعیت كرده بود، ولي ما آنھا را فرامو بدون شك ھومر نیز از نمونھ
بھ سبب ماھیت موضوع، صرفنظر از مزایاي دیگر خود، این حسن را دارد كھ در ((بود كھ بھشت مفقود 
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ھیچ كس ھرگز آن را طوالنیتر از آنچھ ((اما اذعان كرد كھ )) ;ھر زمان و ھر مكان جالب توجھ است
  : موضوع آن.)) ھست نخواستھ است

و میوه درخت ممنوع، كھ میوه مرگبارش میرایي را و تمام شیونھاي ما را بھ  از نخستین نافرماني انسان،
  جھان آورد، 

در جواني میلتن، یعني وقتي كھ سفر پیدایش بھ منزلھ تاریخ پذیرفتھ شده بود و بھشت و دوزخ، فرشتگان و 
وضوعات امروز این م. شیاطین در تاروپود فكر روزانھ رسوخ داشتند، بھ قدر كافي بجا و بھ موقع بود

بزرگترین اشكال آن شعر است كھ برسان داستان پریان و در دوازده سرود براي بزرگساالن سروده شده 
است، و اكنون كوشش مستمري الزم است تا بتوان داستان مشروح االھیاتي چنان خشن و كھنھ را از اول 

عظمت صحنھ كھ . ز اعتال نرسیده استاما ھرگز ھیچ گفتار بیمعني تا حال بدان پایھ ا. تا آخر دنبال كرد
بھشت و دوزخ و زمین را در بر میگیرد، حركت مجلل و موقر شعر سفید، بركشاندن طرح كوشش 

موفقیتآمیز در دادن حقیقت و شخصیت نمایشي بھ آدم و حوا، و عبارات مكرر داراي قدرت و انسجام 
  . زبان انگلیسي ساختھاند عواملي ھستند كھ بھشت مفقود را تا امروز بزرگترین شعر در

مجسم شده )) بالھاي گسترده((با )) غوآلسا((داستان در دوزخ آغاز میشود كھ در آنجا شیطان مانند مرغي 
  : و فرشتگان فرو افتاده را ترغیب میكند كھ مایوس نشوند

ھ ھرگز اراده تسخیرناپذیر، و پژوھش انتقام، نفرت جاودان، و شجاعش ك; ھمھ چیز از دست نرفتھ است
كھ در ...'كرنش و تمناي لطف كردن با زانوي خمیده، و پرستش قدرت او : ..تسلیم یا تفویض نمیشود

  ... حقیقت اندك بود، كھ در زیر این سقوط

  ... بدنامي و خجلت بود، فكر و روح، شكستناپذیر

  ... بھ جا میماند

چندین عبارت كھ در . گر، شبیھ استاین با معاندت كرامول با یك چارلز و مخالفت میلتن با چارلز دی
  . ذھني كھ نباید با زمان و مكان عوض شود: وصف شیطان گفتھ شده، ما را بھ یاد میلتن میاندازد

  . ذھن در جایگاه خود است، و در اندرون خود میتواند از بھشت دوزخي و از دوزخ بھشتي بسازد

از شیطان كشاند و ابلیس را مانند رھبر  در سرودھاي نخستن، فصاحت میلتن او را بھ رسم شفقتآوري
پدر ((شاعر بعدا با نمایاندن شیطان بھ منزلھ . شورشي بر ضد یك قدرت مستقر و خودخواه جلوھگر ساخت

یا چونان ماري كھ در گل و الي با پیچاندن خود میلغزد، )) مانند وزغي چمباتمھ زده است((، كھ ))دروغھا
اما در ھمان یك سرود، شیطان بھ منزلھ مدافع . رمان داستان، رھا ساختخویشتن را از تبدیل شیطان بھ قھ

  : معرفت گام پیش مینھد

آیا دانستن میتواند گناه باشد، میتواند ; چرا باید خداي آنان آن را از ایشان دریغ دارد... 'معرفت ممنوع است 
شادماني آنھاست، و دلیل اطاعت و بر جھل استوار ھستند آیا آن حالت [ آدم و حوا]مرگ باشد و آیا آن دو 

بدین گونھ او با حوا، مانند یك . من فكر آنھا را با عشق بیشتري بھ دانستن بر میانگیزم... 'ایمان آنھا 
  : فیلسوف تعقلي كھ بھ یك كلیساي تاریكاندیشي حملھ میكند، چنین بھ بحث میپردازد

ا را، كھ پرستندگان اویید، پست و نادان نگھ پس چرا این میوه ممنوع شد چرا فقط باید ترسید، چرا شم
میدارد او میداند كھ در آن روز شما آن میوه را میخورید، چشمانتان كھ چنان روشن مینماید و با این حال 

  ... تیره است، باید از آن پس باز و روشن باشد، و شاید باید ھمانند خدایان باشند
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براي انسان خردمندانھ ; اما رفائیل فرشتھ بھ آدم توصیھ میكند كھ بر كنجكاوي خود درباره جھان لگام زند
  . ایمان از معرفت خردمندانھتر است; نیست كھ در وراي میدان میراییش چیزي بداند

بھ منزلھ روابط  را نھ بھ عنوان معرفت، بلكھ)) گناه نخستین((ما میبایست از میلتن انتظار داشتھ باشیم كھ 
برعكس، او یك سرود غیرپیرایشگرانھ بھ طرفداري از مشروعیت لذت جنسي، در حدود . جنسي تفسیر كند
قرار )) وضع معصومیت((و آدم و حوا را چنان مینمایاند كھ، در حالي كھ ھنوز در ; ازدواج، میخواند

خوردن میوه )) ھبوط((اما پس از  .دارند، در لذتھاي جسماني كھ ارزشھاي اخالقي دارد غوطھ میخورند
حال آدم حوا را مانند سرچشمھ شر و . ممنوع از درخت معرفت در روابط جنسي احساس شرم میكنند

  : بھ شمار میآورد و شكوه میكند كھ چرا خدا زن را آفرید)) دندھاي كھ طبیعتا كج شده است((

د این نقص زیباي طبیعت را، و چرا دنیا را این موجود بدیع را در جھان آفری... 'آه، چرا خدا سرانجام 
  یكباره، مانند فرشتگان بینسوان، پر از مرد نكرد، یا راه دیگري براي ایجاد انسان نیافت 

و در پي آن، بھ آن زودي در تاریخ ازدواج در كتاب مقدس، نخستین انسان طالق آسانتر زن را بھ وسیلھ 
، آنچھ را كھ در نثر درباره تابعیت زن از ))آدم((با فراموش كردن میلتن در اینجا، تقریبا . مرد تمنا میكند

بھ آن ترجیح بند باز خواھد ) شمشون مبارز(او در سامسون آگونیستس . مرد گفتھ بود، در شعر تكرار كرد
در كتاب مخفي خود بھ نام آیین مسیح از برقراري مجدد چندگاني . آن رویاي محبوب او است. گشت

آیا عھد قدیم آن را تجویز نكرده و آیا عھد جدید آن قانون مردانھ و بینقص را ملغا نساختھ  .طرفداري میكند
یك حماسھ عمل، . ، براي پر كم دامنھاي بود))نخستین نافرماني انسان((بود بھ ھر نحو كھ تعبیر شود، 

ھیجانانگیز آن  اما چون عصیان فرشتگان با شروع داستان پایان مییابد، جنبھ; عمل، و عمل الزم داشت
ھاي نبرد  صحنھ. و خاطره ھم یك انعكاس رو بھ زوال است; فقط از طریق خاطره میتواند وارد شعر شود

خوب تشریح شدھاند، با چكاچك شایستھ اسلحھ و شكافتن سرھا و اندامھا، اما احساس درد یا نشئھ حاصل 
فرانسوي، در عشق بھ سخنپردازي افراط میلتن، مانند نمایشنامھنویسان . از این ضربات خیالي مشكل است

. ھر كس، از خدا تا حوا، نطق میكند و شیطان آتشسوزان دوزخ را مانعي براي فصاحت نمییابد; میكند
  . دانستن این موضوع كھ حتي در دوزخ ھم باید بھ سخنراني گوش دھیم آزار دھنده است

اما یك ; ھشت دانتھ احساس میشود ندارددر این شعر، خداوند آن خیرھكنندگي وصفناپذیري را كھ در ب
فیلسوف مدرسي است كھ دالیل دراز نامقنعي عرضھ میدارد كھ چرا او، قادر متعال، بھ شیطان رخصت 

زنده ماندن میدھد و او را مجاز میسازد تا انسان را وسوسھ كند و در تمام آن احوال پیشبیني میكند كھ 
میلتن احتجاج . ا قرنھا گرفتار گناه و تیرھروزي خواھد ساختانسان از پاي در خواھد آمد و نوع بشر ر

او بھتر میداند كھ ; میكند كھ بدون آزادي براي گناه كردن فضیلتي وجود ندارد و بدون آزمایش خردي نیست
بیآنكھ ; انسان با وسوسھ مواجھ شود و در برابر آن مقاومت كند تا اینكھ اصال وسوسھاي در كار نباشد

كھ میتواند بر ضد  .نیاوردكھ در دعاي خداوند از یزدان تمنا میشود كھ انسان را در آزمایش  پیشبیني كند
چنین سادیست عجیبي از ھمدردي با عصیان ابلیس خودداري كند آیا میلتن واقعا تا این حد بھ تقدیر معتقد 

بود ظاھرا بلي، زیرا كھ او نھ تنھا آن را در برابر بھشت مفقود عرضھ میدارد، بلكھ ھمچنین در مقالھ 
یش از خلقت انسان، خداوند تعیین كرده بود كھ چھ خیلي پ; مخفي خود بھ نام آیین مسیح نیز چنان میكند

; معھذا آن مقالھ مخفي شامل نكات بدعتآمیز نیز بود. روحي باید نجات یابد و كدام روان باید ملعون گردد
  . بھ چاپ نرسید ١٨٢۵كشف نشد و تا  ١٨٢٣میلتن ھرگز آن را منتشر نكرد و خود آن مقالھ نیز تا سال 

ا این تصور بیچون و چرا كھ ھر كلمھ كتاب مقدس با وحي یزدان نازل شده، آن ب. سند جالب توجھي است
فساد و تحریف و ((میلتن اذعان میكند كھ متن كتاب مقدس از . مقالھ بھ قدر كافي متقیانھ آغاز شده است

ز او ھیچگونھ تعبیري را ج. مصون نمانده است، اما حتي بھ شكل فعلي خود نیز اثري االھي است)) تغییر
اگر كتاب مقدس میگوید كھ خدا استراحت كرد، یا ترسید، یا پشیمان شد،یا . تفسیري صوري مجاز نمیداند

خشمناك و غمگین گردید این بیانات باید بھ ھمان شكل ظاھري پذیرفتھ شوند و با تلقي شدن بھ منزلھ 
بھ خدا نسبت داده میشوند حتي قسمتھاي جسماني و كیفیاتي كھ . استعاره معناي واقعي خود از دست ندھند
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اما یزدان، عالوه بر این الھام خارجي خود در كتاب مقدس، یك الھام . باید جسما درست دانستھ شوند
مایملك ((و این الھام دروني، كھ ; دروني نیز بھ ما عطا كرده است كھ ھمان روحالقدس است در قلوب ما

با وجود این، میلتن در .)) كتاب مقدس است و مطمئنتري از... عجیب ھر مومني است، راھنماي برتر
  . احتجاجات خود مطالب كتاب مقدس را بھ عنوان دلیل نھایي و قاطع نقل میكند

عیسي بیگفتگو : میلتن براساس كتاب مقدس تثلیث متعارف را رد میكند و ارتداد آربوسي را رجحان مینھد
ھمزمان نیست و )) پدر((پس او با ; ه استبھ وجود آمد)) پدر((اما او در طول زمان از ; پسر خداست

بھ وسیلھ خدا خلق شده است و سایر )) كلمھ((عاملي است كھ بھ منزلھ )) مسیح. ((ھرگز با او برابر نھ
جھان ماده، مانند جھان ; را قبول ندارد)) خلقت از ھیچ((میلتن . مخلوقات با واسطھ او بھ وجود آمدھاند

حتي روح یك ماده ظریف و اثیري است و نباید بھ طور قطع از . االھيروح، نشئھ بیزماني است از ذات 
اینھا با نظرات ھابز و . پس ماده و روح، و در انسان بدن و روان، در نھایت یكي ھستند; ماده متمایز گردد

 شاید میلتن با آثار. اسپینوزا، كھ ھر دو با میلتن در یك دھھ مردند، بھ حد قابل مالحظھاي شباھت دارند
  . ھابز، كھ در دربار چارلز دوم سروصداي بسیار بھ راه انداختھ بودند، آشنایي داشت

دین شخصي میلتن مخلوط عجیبي از خداشناسي و مادھگرایي بود، ممزوجي از آزاري اراده آرمینویسي و 
، حتي پیش از با وجود این، ھیچگاه; ھایش چنین بر میآید كھ مردي بود عمیقا دیندار از نوشتھ. تقدیر كالوني

: دكتر جانسن چنین نوشت. كوریش، بھ كلیسا نمیرفت و ھیچ گونھ مراسم مذھبي در خانھ خود انجام نمیداد
با حذف ; در تقسیم ساعات خود ھیچ ساعتي را براي دعا، بھ تنھایي یا با خانوادھاش، تعیین نكرده بود((

حقیر میشمرد و از اینكھ میدید كرامول بھ  او كشیشان را.)) دعاي جماعت، تمام دعاھا را حذف كرده بود
میدانست كھ )) فاحشگي((خرج دولت از گروھي كشیش نگاھداري میكند متاسف بود و آن را گونھاي 

در یكي از آخرین بیاناتش بھ نام رسالھ درباره مذھب راستین، . براي كلیسا و دولت ھر دو زیانبخش است
راي جلوگیري از رشد آیین كاتولیك، با برحذر داشتن انگلستان از ارتداد، جدایي، تساھل و بھترین وسیلھ ب

تحمل كاتولیكھا، ملحدان، یا ھر فرقھاي كھ كتاب مقدس را بھ منزلھ تنھا اساس ایمان خود نمیپذیرند، با 
  . مخالفت كرد) ١۶٧٢(دومین اعالمیھ اغماض چارلز دوم 

ا كشیشان، و ناسازگاري با كلیساي رسمي ھمین مرد بود كھ با وجود سرشار بودن از بدعت، ضدیت ب

VIII - ١۶٧۴-١۶۶٧: آخرین سالھا  

میلتن با ورود بھ ھفتمین دھھ زندگي خود ھنوز، بھ جز كوریش، از سالمت جسماني و غروري كھ او را 
اوبري او را چنین . در آن سالیان دراز پر از كشمكش مذھبي و سیاسي نگاه داشتھ بود برخوردار بود

رنگ و رویي بغایت ... تني زیبا و متناسب، ... داراي قدي متوسط، ... مردي باریك اندام، (( :وصف میكند
. فقط در اواخر زندگي خود دچار نقرس شد; كمتر دارو میخورد; سالم و آزاد از تمام امراض... خوش،

ونھ نشانھاي از چشمانش ھیچگ; ھایش میافتادند زلفانش، كھ از وسط باز میشدند، با جعدھایي بر روي شانھ
وقتي كھ بیرون میرفت، با دقت بسیار لباس . ھنجار حركتش ھنوز مستقیم و محكم بود; كوري نداشتند

مردي بود كھ از فرط اطمینان . میپوشید و شمشیر میبست، زیرا بھ شمشیر بازي خود مباھات میكرد
نبود، در محاوره بھ قدر كافي  خاطر، اخالقي سنگین و خشك بھ ھم زده بود و با این حال، ھرگاه كھ دژم

درباره گناه، دوزخ، انتخابات و بینقص بودن كتاب مقدس وجدان : او كامال پیرایشگر نبود. مطبوع بود
پیرایشگرانھ داشت، اما زیبایي را دوست میداشت، از موسیقي لذت میبرد، یك نمایشنامھ نوشت، و زنھاي 

بھ نحوي ; دي از شور و شوق دوران الیزابت وجود داشتدر میان وقار خشك او طنین ممت; زیاد میخواست
ھمان گونھ كھ آنتوني وود میگفت، ; غیرعادي خودپسند بود یا خودپسندي طبیعي خود را آشكار میساخت

ندرتا كسي آن قدر زیاد مینوشت و ممدوحانش آن ((و بھ گفتھ جانسن، )) ;از نقشھاي خود بیاطالع نبود((
شاید نبوغ باید محتاج بھ خودپسندي و پشتگیري غرور باطني باشد تا بتواند )) .اندازه اندك شمار بودند

آنچھ قبولش در مورد میلتن از ھر چیز دیگر مشكلتر است قابلیت او . مستمرا در برابر جماعت بایستد
د او فكر میكر. براي نفرت و اھانت افسار گسیختھ او نسبت بھ كساني است كھ با او اختالف عقیده داشتند

pymansetareh@yahoo.com



ھمچنین ; بر دشمنان خدا و كلیسا علنا لعنت بیاریم((كھ باید براي دشمنان خود دعا كنیم، اما در ضمن باید 
.)) بر برادران كاذب و بر كساني كھ در برابر خدا و حتي علیھ خود ما گناھان سنگین مرتكب شدھاند

بھ جاي آنكھ با آشوب . ردطرف دیگر این عاطفھ گرم شجاعت پیمبري بود كھ زمانھ خود را تقبیح میك
در سلطنت چارلز )) عشقھاي درباري((بازگشت خاندان استوارت بھ سكوت افتد، جسارت ورزید كھ بھ 

ماسك منافي عفت یا مجالس ((، و ))تبسم خریداري شده روسپیان((در كاخھا، )) شھوت و خشونت((دوم، 
  . حملھ كند)) رقص نیمھ شب

) ١۶٧٠سپتامبر  ٢٠(ت را نثار زمان ظلماني خود كند، در یك روز چنانكھ گویي میخواھد آخرین جسار
، تامس الوود، پس از ١۶۶۵در . بھشت باز یافتھ و سامسون آگونیستس: دو اثر بیامان میلتني را چاپ كرد

تو اینجا از بھشت مفقود بسیار سخن گفتھاي، اما : ((خواندن حماسھ اولي، با میلتن بھ معارضھ برخاست
ه از این نكتھ بسیار ناراحت شد، اما در این فكر بود كھ چگونھ میتواند بھشت بازیافتھ را بھ حرفت دربار

او چنین . حتي مرگ مسیح انسان را از بزه، شھوت، و جنگ پاك نكرده بود; نحوي در تاریخ نشان دھد
روزي در  ھاي ابلیس وعدھاي ھست كھ بھ موجب آن خدا اندیشید كھ در پایداري مسیح در برابر وسوسھ

وجود انسان بر شیطان غلبھ خواھد كرد و بشر را قادر خواھد ساخت كھ در روي زمین تحت حكومت و 
  . عدالت مسیح زندگي كند

بدین گونھ در چھار كتاب بھشت بازیافتھ، میلتن زندگي مسیح را بر مدار مصلوب شدن قرار نداد، بلكھ 
خوش ... جوانان نو رسیده((در جایي كھ ابلیس بھ مسیح یعني ; براساس آزمایش شیطان در بیابان بنا نھاد

، و آنگاه ))و دختران شب یا ھسپریدس... نایاسھا... پریان((، و پس از آن ))آب و رنگتر از گانومدس
شیطان بھ او روم امپراطوري را در زیر . ثروت پیشنھاد میكند، اما از تمام این آزمایشھا سودي عاید نشد

آیا مسیح مایل نیست با كمك شیطان شورشي ; ده، بیفرزند، و نامحبوب نشان میدھدفرمان تیبریوس فرسو
بر پا كند و خود را امپراطور جھان سازد چون این پیشنھاد بر عیسي اثر نمیكند، شیطان بھ او آتن سقراط 

آنگاه بھ  آیا او دوست نمیدارد كھ چون فیلسوفي بھ آنان پیوندد ابلیس و مسیح; و افالطون را نشان میدھد
مسیح از پیمبران و شاعران یھود . مناظره عجیبي درباره مزایاي ادبیات یونان بر ادبیات عبري میپردازند

  : پشتیباني میكند و میگوید كھ آنان از یونانیان بسیار برترند

  ... یونان این ھنرھا را از ما گرفت، اما بد تقلید كرد

در ; یطان بھ شكست خود اعتراف میكند و بھ پرواز در میآیدھا، ش پس از دو كتاب از بحث در این زمینھ
  : حالي كھ گروھي از فرشتگان نغمھگر بر گرد مسیح پیروزمند جمع میشوند و چنین میخوانند

شدھاي و با مغلوب ساختن وسوسھ، بھشت مفقود را باز )) آدم((اكنون تو انتقام گرفتھاي، جانشین ... '
  .... یافتھاي

بلكھ با سھولت شیوه خود براي شعر و . ا با علو پرطنین حماسھ بھشت مفقود نمیگویدمیلتن داستان ر
ترجیحي كھ بھ بحث میدھد، بیان میكند و در سراسر آن اطالعات جغرافیایي و تاریخي خود را نمایان 

ھشت ھاي ب شاید با این نظر كھ مرگ مسیح دروازه; داستان را تا مصلوب شدن مسیح ادامھ نمیدھد. میسازد
او ھرگز . خوشبختي را فقط میتوان با فضیلت و خویشتنداري بھ دست آورد. را دوباره گشود موافق نبود

او حماسھ اخیر . انجیلھا دریغ میورزد)) بازنویسي((نمیتوانست بفھمد كھ چرا انگلستان از جدي گرفتن این 
بار در سامسون آگونیستس  آتش میلتن براي آخرین.)) را، جز در وسعت میدان، بازیافتھ مرجح است

وي، كھ با حماسھ خود بھ رقابت با ھومر، ویرژیل، و دانتھ برخاستھ بود، اینك با نمایشنامھاي . شعلھور شد
در دیباچھ از . كھ تمام محدودیتھاي تراژدي یونان را پذیرفتھ بود با اشیل و سوفوكل الف برابري زد

اشتباه ((مھ از وحدتھاي كالسیك باشد و توجھ كند كھ از خواننده تقاضا میكند كھ متوجھ پیروي نمایشنا
شاعران در مخلوط كردن مسخرگي كمدي با غمگیني و سنگیني تراژدي، یا وارد كردن اشخاص جلف و 

اینجا میلتن بر الیزابتیان پشت میگرداند و بھ یونانیان روي میكند و ; ، پرھیز شده است))سبكبار در داستان
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شمشون، كھ موي سرش بھ دست دلیلھ تراشیده شده و . تني خود كوتاھي نمیورزداز پیروي سرمشقھاي آ
 كولونبیچشم در  اودیپچشمانش بھ وسیلھ فلسطینیان از كاسھ در آمده است، تنھا انعكاسي از صداي 

  :او خود میلتن است كھ در جھاني مخاصم و نادیدني بھ سر میبرد; نیست

 خدا،روشنایي، نخستین اثر صنع ! كور در میان دشمنان، اي بدتر از زنجیر، زندان، یا گدایي، یا فرتوتي
  . براي من خاموش است

  ... و تمام اسبابھاي شادي آن، كھ ممكن بود اندوه مرا تا حدي تسكین دھند، زایل شدھاند

  ! آه، تاریكي، تاریكي، تاریكي در میان نور سوزان نیمروز، تاریكي زوالناپذیر، ظلمت كامل بیامید روز

شمشون خود میلتن : در حقیقت تمام این نمایشنامھ را میتوان بھ منزلھ یك تمثیل بسیار متوافق تعبیر كرد
یھودیان مغلوب پیرایشگران ھستند، مردمي برگزیده، كھ با بازگشت ; است كھ در تیرھبختي رنج میبرد
و خرابي معبدشان ; ندفلسطینیان فاتح سلطنتطلبان مشرك پیروزمند; خاندان استوارت در ھم شكستھاند

دلیلھ، یك . برانداخت ١۶٨٨را در )) بتپرست((است كھ استوارتھاي )) انقالب باشكوه((تقریبا پیشبیني 
میلتن با فرو . مري پاول خیانتپیشھ است، و گروه ھمسرایان احتجاجات میلتن را بھ سود طالق تكرار میكنند

زندگي خود را میپذیرد، سینھ خود را تقریبا از تمام  ریختن خشمھاي خود از طریق شمشون، كھ پایان آینده
  : آنھا تھي میكند

  . جوي جالل من، و نھر شرمساري، ھمچنان و من زود بھ آسایندگان خواھم پیوست

بھ عللي كھ بر ما آشكار نیست، او در نوشتن . ، میلتن خود را از پا در آمده یافت١۶٧۴در ژوئیھ 
عوض، بھ برادر خود كریستوفر یك وصیتنامھ شفاھي تقریر كرد و در ; وصیتنامھ خویش قصور ورزید

  : كریستوفر آن را بعدا چنین بیان نمود

برادرم آن قسمت از مالي را كھ از آقاي پاول، پدر زن نخستین من، بھ من رسیده است بھ كودكان 
شتھام و میل و قصد من اما من ھیچ حصھاي از آن را دریافت ندا; نامھرباني كھ از آن داشتم واگذار میكنم

این است كھ ھیچ بھري از مال من، جز آن قسمت و آنچھ كھ من عالوه بر آن براي آنھا انجام دادھام، 
و تمام باقیمانده مال خود را در اختیار . نداشتھ باشند، زیرا نسبت بھ من بسیار وظیفھ ناشناس بودھاند

  . الیزابت، زن پر مھر خود، میگذارم

  . در اوقات مختلف بھ زن او و سایرین بازگو شد این وصیت شفاھي

او مصممانھ بھ زندگي چسبید، اما درد نقرس روز بھ روز فزونتر شد، تا بدان حد كھ دست و پایش از كار 
  . افتادند

شصت و پنج سال و یازده ماه . تب او را از حال برد، و در شب ھمان روز مرد ١۶٧۴نوامبر  ٨در 
  . ن كلیساي بخش خودش، سنت جایلز كریپلگیت، در كنار پدرش دفن كردنداو را در گورستا. زیست

بھ موجب قانون انگلستان رسمي شناختھ میشدند، ولي میبایست مورد رسیدگي  ١۶٧٧وصیتھاي شفاھي تا 
دادگاه آن را رد كرد، دو سوم مایملك او را ; دختران میلتن با وصیت او مخالفت كردند. ھا قرار گیرند دادگاه

قسمتي كھ بر ذمھ آقاي پاول بود ھرگز . پوند بالغ میشد، بھ دخترانش ٣٠٠زنش داد و یك ثلث را، كھ بھ  بھ
  . پرداختھ نشد

گرچھ آگاھي ما درباره میلتن بیش از اطالعمان در مورد شكسپیر است و براي توصیف او باید بسیار 
. نوشت، ھنوز آن قدر كھ بتوانیم درباره او قضاوت كنیم اگر قضاوت درباره كسي واقعا ممكن باشد نمیدانیم
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ره اینكھ آنان با آن سومین زن، ما نمیدانیم كھ دخترانش درباره نفرتش بھ وي حق میدادند یا نھ، و نیز دربا
فقط میتوانیم متاسف باشیم از . كھ در پیري او باعث راحتیش شده بود، چگونھ رفتار میكردند چیزي نمیدانیم

ما كامال بھ دالیل او براي سانسور مطبوعات بھ نفع كرامول پس . اینكھ او از جلب محبت ایشان قاصر ماند
ممكن است قسمت زیادي از . واقف نیستیم)) بدون سانسور نشریاتچاپ ((از چنان دفاع فصیحي بھ سود 

میتوانیم غرور و خودخواھي او را بھ . اھانتھاي او را در جدل بھ رسوم و موازین زمان او نسبت دھیم
منزلھ چوب زیر بغل تلقي كنیم كھ نبوغ، وقتي كھ از پشتیباني تحسین جھانیان چندان بھرھمند نیست، بھ آن 

ما براي پسندیدن او بھ منزلھ شاعر و یكي از بزرگترین نثرنویسان انگلستان، نیاز بھ . تكیھ میكند
  . دوستداشت او بھ منزلھ یك انسان نیستیم

اینھمھ بلندیھاي تخیل و بیان میرسد، در شگفت میمانند، بدان گونھ كھ ما بھ مرور زمان صفحات كسلكننده 
ن منزلگاھي راحتبخش در ضمن صعود بھ فرازھا بر او بحثھا و نكات علمي و جغرافیایي را بھ عنوا

در . انتظار داشتن این موضوع كھ آن پروازھاي تغزلي ھمواره دوام یابند امري سخیف است; میبخشاییم
و در نثر میلتن، مخصوصا در آریوپاگیتیكا بخشھایي وجود دارند كھ، . اشعار كوتاه او این دوام وجود دارد

فكر و موزوني آھنگ، در سراسر ادبیات جھان چیزي از آن برتر و باالتر دیده  از حیث انسجام و تعالي
  . نمیشود

میلتن در زمان اعتالي فرقھ خود جنگجویي نثرنویس . معاصران او فقط یك شھرت حقدآمیز بھ وي دادند
توارت، او اشعار عمده خود را در زمان بازگشت خاندان اس. بود و تغزالت نخستین او فراموش شده بودند

وقتي لویي چھاردھم از . كھ ھم مسلكان او را تحقیر میكرد و با اكراه حاضر بود او را زنده گذارد، نوشت
سفیر خود در لندن خواست تا بھترین نویسندگان زمان را نام برد، این پاسخ رسید كھ ھیچ شخص قابل 

زنده یا مرده، بھ دار آویختھ میشوند  ذكري جز میلتن وجود ندارد، كھ او ھم بدبختانھ از شاھكشاني كھ حال،
قافیھ ((حتي در آن عصر پرشورش نیز مشھورترین شاعر زمان، جان درایدن، كھ میلتن او را . دفاع میكند

یكي از بزرگترین، اصیلترین، و متعالیترین ((خوانده بود، بھشت مفقود را )) سازي خوب اما نھ شاعر
پس از سقوط سلسلھ استوارت، . وصف كرد)) د آورده استشعرھایي كھ این عصر با این ملت بھ وجو

از آن پس چھره میلتن و قدسیت . ادیسن او را در روزنامھ سپكتتر ستود. میلتن وارد عرصھ دلخواه خود شد
: توانست او را بدینسان مخاطب سازد ١٨٠٢تا اینكھ وردزورث در ; او در ذھن اھالي بریتانیا بزرگتر شد

  ... ;این ساعت زنده باشيتو باید در ! میلتن

تو صدایي داشتي كھ بانگش چون دریا بود، پاكیزه ھمچون ; روح تو مانند ستارھاي بود و جداگانھ زیست
  . آسمانھا، شاھوار و آزاد

اما فكرش مانند ; روح او، مانند یك بناي تاریخي، حتي از نزدیكترین كسان بھ خود او ھم دور بود
ام امور آدمیان گسترده بود و صداي او ھنوز مانند دریاي بسیار خروشان آسمانھاي باعظمت بر فراز تم

  ھومر بانگافكن 

  فصل نھم

  

  بازگشت خاندان استوارت

١۶۶٠١۶٨۵   
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I - شاه شادمان  

، درست سي سال پس از تولد خود، در میان چنان استقبال پرشوري وارد ١۶۶٠مھ  ٢٩چارلز دوم در 
در ; بیست ھزار تن از نیروي میلیشیاي شھر او را بدرقھ كردند. لندن شد كھ در تاریخ انگلستان بینظیر بود
و زنگھا و فریادھاي  ھاي زیبا و خروشان از صداي شیپورھا خیابانھاي پوشیده از گل، مزین بھ فرشینھ

تحسین نیمي از نفوس شھر، كھ در دو طرف آنھا صف كشیده بودند، پرچمھاي خود را بھ اھتزاز در آورده 
من در سترند ایستاده بودم و بر آن : ((اولین نوشت. بودند و شمشیرھاي خویش را بر گرد سر میچرخاندند

استقبال باشكوه خوي انگلستان و ناكامي  این.)) منظره مینگریستم و حمد خداي را بھ جا میآوردم
پیرایشگري را نشان میداد و آشكار میساخت كھ در حالي كھ براي خلع چارلز اول شش سال جنگ و 

در تمام آن تابستان فرحانگیز، . آشوب الزم بود، در باز گرداندن پسرش حتي یك قطره خون ھم ریختھ نشد
اشتیاق : ((یك شاھد عیني چنین گفت. وایتھال رو میآوردندانگلیسیان براي شادباش گفتن دستھدستھ بھ 

مردان، زنان و كودكان براي دیدن اعلیحضرت و بوسیدن دستھایش چندان زیاد بود كھ او تا چند روز 
و پادشاه نیز، كھ میخواست آن خرسندي را بھ آنان عطا كند، ... براي غذا خوردن كمتر وقت پیدا میكرد

میگفت كھ .)) نمیداشت، بلكھ بھ تمام طبقات مردم آزادانھ اجازه تشرف میدادھیچ كس را بیرون نگاه 
  . میخواھد مردم خویش را بھ قدر خودش خوشحال سازد

اگر او در آن روزھاي پر از پیروزي ھر مسئلھاي را جدي میگرفت، اشكاالتي كھ بھ او ارث رسیده بودند 
پنس بالغ  ١٠شیلینگ و  ٢پوند و  ١١در خزانھ بود بھ پولي كھ در آن ھنگام . ماه عسلش را تیره میكردند

  . میشد

انگلستان با . حقوق ارتش و نیروي دریایي چندین سال پس افتاده بود. پوند وام داشت ٠٠٠,٠٠٠,٢دولت 
ده ھزار . پوند حفظ شده بود ٠٠٠,١٠٠دنكرك بھ وضع متزلزلي با ھزینھ ساالنھ . اسپانیا در جنگ بود
  رلز اول جنگیده بودند، كولیري كھ براي چا
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ده ھزار میھنپرست براي بھ . و كرامول آنان را از ھستي ساقط كرده بود، تقاضاي جبران خسارت داشتند
چارلز با شجاعت بھ ھمھ متقاضیان جواب مثبت داد و . دست آوردن مواجب مفت عریضھنگار شده بودند

   .پیدا كردن منابع درآمد را بھ عھده پارلمنت واگذاشت

ما خود : ((نخستین گرایش آن تسلیم جذبھآمیز بھ خواستھاي سلطنت بازگشتھ بود. پارلمنت نیز شادمان بود
كھ نھ اعضاي ((مجلس عوام راي داد .)) و اعقاب خویش را براي ھمیشھ فرمانبردار اعلیحضرت میدانیم

یعي اخیر، یا از مجازاتي كھ آن آن و نھ مردم انگلستان نمیتوانند خود را از گناه نفرتانگیز انقالب غیرطب
.)) گناه سزاوار آن است، آزاد سازند، مگر اینكھ خود را رسما از لطف و عفو اعلیحضرت بھرھمند سازند

و پس از این پیام تمام اعضاي پارلمنت با ھم بھ حضور شاه رفتند و در برابر آن سلطان بھ زانو در افتادند 
مجلس عوام گناه دیگري نیز احساس میكردند، و آن اجالس بدون اعضاي . تا بخشایش او را تحصیل كنند

نامیدند تا چارلز وجدان آن را، با اعالم )) مجمع((الجرم خود را خاضعانھ ; احضار یا موافقت شاه بود
  . قانوني بودن پارلمنت، راحت كند

موافقت چارلز اول واقع پس از پایان این مراسم، پارلمنت آن تعداد از قوانین پارلمنت طویل را كھ مورد 
اما آن امتیازاتي كھ شاه بھ پارلمنت داده بود، از جملھ اولویت آن در تمام مسائل ; نشده بودند لغو كرد

پارلمنت در . این امتیازات مورد تایید چارلز دوم قرار گرفتند; مربوط بھ مالیات، را بار دیگر تنفیذ كرد
مواجب پس افتاده ارتش، كھ در یك دوره : ا شاه سھیم شدپیروزي شایان قدرت مدني بر نیروي نظامي ب

ھاي  چھل ھزار سرباز ارتش مرخص شدند و بھ خانھ; دھسالھ بر انگلستان حكومت كرده بود، پرداختھ شد
  . خود رفتند
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چارلز موافقت كرده بود كھ تمام دشمنان خود را، بھ جز آنھایي را كھ پارلمنت از عفو عمومي مستثنا كرده 
 ٢٧در . ھا بر سر این موضوع كھ چھ كسي را ببخشد و كھ را بكشد بحث داشت پارلمنت ھفتھ. ببخشایدبود، 

  : ، شاه بھ مجلس اعیان رفت و خواستار اخذ یك تصمیم سریع و شفقتآمیز شد١۶۶٠ژوئیھ 

ایفاي  مرا از... اگر در زایل كردن این ترس، كھ قلوب مردم را نگران میدارد، بھ من نپیوندید،! آقایان
من خوب میدانستم . وعده خود بازداشتھاید، وعدھاي كھ اگر نداده بودم، نھ شما و نھ من اكنون اینجا نبودیم

و من از ; كھ بعضي از مردان بودند كھ نھ خودشان را میتوانستند ببخشایند و نھ از طرف ما بخشوده شوند
اما ; در كشتن پدر من دست داشتند تشكر میكنمشما بھ خاطر عدالتتان درباره آنھا یعني كساني كھ مستقیما 

این شفقت و بخشایش بھترین .... نمیكردم[ از عفو عمومي]من ھرگز فكر مستثنا ساختن ھر كس دیگر را 
این كار آنان را بھ اتباع خوب من و دوستان و ھمسایگان خوب .... راه رھنمون شدن اشخاص بھ توبھ است

  . شما تبدیل خواھد كرد

اما چارلز اصرار داشت كھ عفو باید شامل ھمھ باشد، غیر از . انتقام بیشتري را خواستار بودپارلمنت 
; یك ثلث از اینان مرده بودند و یك ثلث فرار كرده بودند. كساني كھ حكم قتل پدرش را امضا كرده بودند

 ١٧ ١٣(س شقھ كردند سیزده نفر را بھ دار آویختند و جسدشان را در خیابانھا كشیدند و سپ; بیست و شدند
پیپس، كھ خود ناظر صحنھ بود، چنین . تامس ھریس نخستین كسي بود كھ بھ مجازات رسید). ١۶۶٠اكتبر 
از جایگاه اعدام .)) آن قدر كھ یك انسان در چنان شرایطي میتوانست شاد باشد، او نیز شاد مینمود: ((گفت

پیپس . اعدام چارلز اول یك الھام االھي بودشجاعانھ حرف میزد و میگفت كھ روش او در راي دادن بھ 
و در آن ھنگام بانگھاي شدید شادي از ; او فورا شقھ شد و سر و قلبش را بھ مردم نشان دادند: ((میگوید

دسامبر، پارلمنت فرمان داد كھ جسدھاي كرامول، آیرتن، و جان برادشا از  ٨در .)) مردم برخاست
، بھ نشانھ ١۶۶١ژانویھ  ٣٠این كار در ; ده و بھ دار آویختھ شوندگورھایشان در وستمینستر ابي در آور

سرھاي آنان یك روز بر باالي تاالر وستمینستر . اجراي مراسم سالروز مرگ چارلز اول، انجام گرفت
; بھ نمایش گذارده شدند، بعد بقایاي اجساد در حفرھاي در زیر دار تایبرن دفن شد) محل اجالس پارلمنت(

یك قرباني دیگر، . بھ شادي انداخت)) داوریھاي عظیم و بیچون خدا((جان اولین را درباره  این جریانات
ھري وین، فرماندار سابق مھاجرنشین خلیج ماساچوست، بھ جرم عاملیت اصلي در فراھم كردن وسایل 

سر ((كھ  او وعده داده بود; در این مورد رحمت شاه خفتھ بود). ١۶۶٢(اعدام سترفرد، بھ دار آویختھ شد 
  . محبوب را ببخشاید، اما تھور و گستاخي آن زنداني در دادگاه دل شاه را سخت كرد)) ھري

پارلمنت مجمع خود را منحل كرد تا راه براي انتخاب نمایندگاني كھ بیشتر جنبھ ملي  ١۶۶٠دسامبر  ٢٩در 
ردید درباره محبوبیت آن در در دوران فترت، دولت با تنھا تظاھر خصمانھاي كھ از ت. داشتھ باشند بگشاید

ھاي مذھبیي كھ ھنوز امید برقراري یك  حكومت براي خاموش ساختن فرقھ. پایتخت برمیخاست روبرو شد
روحانیان پرسبیتر، آناباتیستھا، استقاللیان ،و ; رژیم جمھوري را در سر میپروراندند كاري نكرده بود

میدادند و پیشبیني میكردند كھ انتقام خداوند  اصحاب سلطنت پنجم بھ شدت علیھ حكومت فردي داد سخن
ھاي كارگزاران شاه ھجوم خواھند  بزودي بھ صورت زلزلھ، خونریزي، یا انبوھي از وزغھا، كھ بھ خانھ

، ھنگامي كھ شاه بھ پورتسمث رفتھ بود تا خواھر ١۶۶١ژانویھ  ۶در یكشنبھ . آورد نمایان خواھد شد
رانسھ بود، مشایعت كند، شرابسازي بھ نام تامس ونر در مجمعي از محبوب خود ھانریتا را، كھ عازم ف

ھاي  شنوندگان بھ ھیجان در آمده او در كوچھ. اصحاب سلطنت پنجم بانگ شورش برداشت)) قدیسان((
و تمام كساني را كھ در برابرشان مقاومت ; شھر میدویدند و فریاد میزدند كھ فقط عیسي باید شاه باشد

دو روز و دو شب آن شھر در وحشت بھ سر میبرد، زیرا قدیسان ھمھ جا پراكنده شده . میكردند، میكشتند
، كھ دولت براي حفظ )محافظان(تا اینكھ سرانجام گروھان كوچكي از گاردھا ; بودند و بیرحمانھ میكشتند

امي آوریل كھ عید قدیس جورج، قدیس ح ٢٣نظم بھ آن اعتماد كرده بود، آشوبگران را گرد آورد و در 
انگلستان، بود، شاه خوشحال، با تشریفات مجلل و رسمي كھ براي سلطنت بس ارزشمند و نزد مردم بسیار 

و روحانیان انگلیكان از فرصت استفاده كردند تا، از آن ; عزیز بود، در وستمینستر ابي تاجگذاري كرد
پارلمنت ((مھ  ٨در . ستار شوندكس كھ بھ دست خودشان تدھین شده بود، دفاع از ایمان و كلیسا را جدا خوا

جدید، كھ بھ مناسبت تعصب در شاھپرستي و در كینھكشي از پیرایشگران بھ این اسم نامیده شده )) كولیر
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. چارلز در بازداشتن پارلمنت از اقدام مجدد بھ كشتار دشمنان پدرش بھ اشكال برخورد. بود، اجالس كرد
ھیچ قانوني جز ; از دست چارلز اول رفتھ بود باز گرداندپارلمنت نظرا قسمت اعظم حقوق سلطنت را كھ 

و شاه میبایست فرماندھي عالي نیروھاي مسلح ; در صورت توافق ھر دو مجلس و شاه معتبر نبود
ھمین پارلمنت مجلس اعیان را از نو برقرار ساخت و اسقفان . انگلستان را در زمین و دریا داشتھ باشد

ابا كرد، و قانون حكم )) دادگاه عالي كلیسا((اما از تجدید تاالر ستاره و ; داندكلیساي رسمي را بھ آن باز گر
اموال افراد كولیر، كھ در زمان حكومت كرامول مصادره شده بودند باز . احضار بھ دادگاه حفظ شد

 اشراف پیشین ثروت و قدرت خود را دوباره. گردانده شدند، اما خسارت خریداران آنھا چندان جبران نشد
ھاي محروم شده از مال بھ ضدیت با استوارتھا گراییدند و بعدا بھ نجبا و طبقات  خانواده; بھ دست آوردند

چارلز در نیمھ اول دوران سلطنتش آن قدر . متوسط پیوستند تا حزب ویگ را بر ضد توري تشكیل دھند
یر، با آنكھ اختیار قانوني بھ پارلمنت كول; بیحال بود كھ نتوانست ھیچ گونھ قدرت مطلقھاي برقرار كند

نتیجھ اساسي . او عمال شاھي مشروطھ بود; براي انحالل آن داشت، اجازه داد تا ھفده سال ادامھ یابد
، یعني انتقال حكومت فایقھ از شاه بھ پارلمنت و از مجلس اعیان بھ مجلس عوام، )١۶۴٢١۶۴٩(شورش 

  . ان استوارت بھ حال خود باقي ماندعلیرغم حكومت مطلقھ صوري شاه، در دوران بازگشت خاند

او چنان رفتار میكرد . این مایھ خوشبختي براي پارلمنت بود كھ چارلز حكومت كردن را دوست نمیداشت
كھ گویي پس از چھارده سال سرگرداني و مشقت، اكنون حق شادمان بودن از طرف خداوند بھ او اعطا 

ل او در این درباره اھما; گاه روي امور كشور زحمت میكشید. شده و بھ بھشت اسالمي وارد شده است
ملت از اینكھ او در اواخر سلطنتش اداره امور را مستقیما عھدھدار شده و با ; امور اغراقگویي شده است

اما در این سالھاي خوش، اداره دولت و . مھارت و تصمیم از عھده وظایف خود برمیآید شگفتزده شده بود
آو كلرندن را بھ او اعطا كرد، واگذار  لقب ارل ١۶۶١حتي تعیین سیاست آن را بھ ادوارد ھاید، كھ در 

  . نمود

او از سوي والدین و از حیث تعلیم و تربیت، بیشتر . خوي شاه در رفتار، اخالقیات و سیاست قرن نفوذ كرد
اگر بھ این نسبت اجداد ; فرانسوي بود مادرش فرانسوي بود و پدرش نتیجھ مري آو گیز یا لورن

او از شانزدھمین . وار مییابیماسكاتلندي، دانماركي، و ایتالیایي را نیز بیفزاییم آمیزھاي غني اما شاید نااست
تاسي امین سال در آنجا رسم فرانسوي را یاد گرفت ،و آنھا را بھ بھترین وجھ در خواھر خود ھانریتا آن 

خویش ; موي و پوست تیره رنگ او ماري دو مدیسي ، مادر بزرگ ایتالیاییش ، را بھ خاطر میآورد. یافت
ت التیني داشت ، لبان شھواني ، چشمان درخشان ، بیني مانند خوي جده بزرگش ،ماري استوارت ، كیفی

دراز و برون جستھ، و شاید عالقھ بھ زنان را از پدر بزرگش ، ھانري دو ناوار ، كھ اھل گاسكوني بود ، 
  . بھ بھ میراث برده بود

 از لحاظ جنسي بدنامترین رھبر زمان خود بود، زیرا سرمشق او سست خویي دربار،جامعھ لندن و صحنھ
وقتي كھ . ما سیزده معشوقھ او را بھ نام میشناسیم. دوران بازگشت خاندان استوارت را شدیدتر كرده بود

در ھجدھسالگي از ھلند بھ انگلستان آمد تا بھ نفع پدر خود بجنگد، چندان وقت یافت كھ از لوسي والتر 
دا فرزندي او را نسبت بھ خود پسري بیاورد كھ با نام جیمز سكات بزرگ شد و بع))سبزه ، زیبا ، جسور((

لوسي بھ دنبال چارلز بھ قاره اروپا رفت و با وفاداري بھ او خدمت . اعالم كرد و او را دوك مانمث لقب داد
چارلز بزودي ، پس از سكونت در كاخ . كرد ظاھرا با كمك دستیاراني كھ نامي از آنھا باقي نمانده است 

او زماني كھ باربارا ویلیرز نام داشت . آسودگي خاطرش را فراھم كند شاھي ، باربارا پامر را فراخواند تا 
باراجرپامركھ ، ملقب بھ ارل )١۶۵٩(در ھجدھسالگي . ، لندن را با زیبایي خود بھ خروش آورده بود

در نوزدھسالگي بھ بستر شاه راه یافت و بزودي چنان سلطھاي بر روح شادمانھ . آوكسلمین ، ازدواج كرد 
زد كھ شاه بھ او آپارتماني در وایتھال داد،پولھاي ھفتگي بھ پاي او ریخت، و بھ وي اجازه داد تا او بھ ھم 

او سھ پسر و دو دختر آورد كھ شاه . مناصب سیاسي را بفروشد و در سرنوشت وزیران اعمال نظر كند
او، در ضمن مع ھذا، شاه سو ظنھایي نیز بھ پامر داشت ، زیرا . تعلق آنھا را بھ خود اذعان كرد

  . وفاداریھایش بھ شاه ، با مردان دیگر نیز ارتباط یافتھ بود
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  . گرویدن خود بھ مذھب كاتولیك را اعالم كرد ١۶۶٣در . زھد پامر با روابط جنسي نامنظمش بیشتر میشد

بانوان )) روح((خویشان او از شاه خواستند تا او را این كار منصرف كند ، اما شاه گفت كھ ھرگز در 
  . اخلھ نمي كندمد

از میان خواستاران بسیار ، شاه كاترین . چارلز فكر كرد كھ وقت ازدواج فرا رسیده است  ١۶۶١در
براگانزایي ، دختر ژان چھارم ، پادشاه پرتغال ، را برگزید، زیرا وي را با جھیزي پیشنھاد كرده بودند كھ 

پوند  ٠٠٠,۵٠٠مبلغي معادل : ت داشت با احتیاجات یك فرمانرواي ولخرج و یك كشور بازرگان مطابق
، و تجارت آزاد با تمام مستملكات ) كھ در آن ھنگام كوچك بود(نقد، بندر طنجھ ، جزیره و شھر بمبئي 

وقتي كھ . در عوض ، انگلستان تعھد كرد كھ در حفظ استقالل پرتغال یاري كند. پرتغال در آسیا و امریكا
ازدواج آن دو ; چارلز براي خوشامد گفتن بھ او آماده بود  آن نوعروس ذي قیمت بھ پورتسمث رسید،

شاه بھ مادر . نخست طبق رسوم كاتولیك رومي، و سپس با مراسم انگلیكان انجام گرفت ) ١۶۶٢مھ٢١(
و از بانوان دامن فنري و راھبان موقر تشكیل شده ; است)) شادمانترین مرد در جھان ((خود نوشت كھ 

اما ; تا چند ھفتھ اوضاع بر وفق مراد بود. ر نخستین دیدار او، بھ عشقش گرفتار شدبودند،بھ راه افتاد و د
در ماه ژوئیھ لیدي كسلمین پسري زایید كھ چارلز بھ ھنگام تعمیدش نقش پدر تعمیدي را ایفا كرد و این 

. ابستھ شدباربارا، كھ شوھر خود را ترك كرده بود، كامال بھ شاه و. مورد دیگري بود از تخفیف نام خدا
شاه تقاضاي او را اجابت كرد و روابط با او را با وفاداري ; باربارا از شاه استدعا كرد كھ او را رھا نكند

با فراموش كردي رفتار خوب عادي خود، باربارا را بھ زن خویش . بسیار مفتضحانھاي از سر گرفت
كلرندن، بھ . از اطاق بیرون شدكاترین از فرط حقارت بھ خون دماغ افتاد، غش كرد، و . معرفي كرد

اصرار چارلز، بھ كاترین توضیح داد كھ زنا از امتیازات شاه است و این امتیاز از طرف بھترین 
ملكھ بھ مرور زمان خود را با روشھاي ھمسر خود سازگار . ھاي قاره اروپا شناختھ شده است  خانواده
پایي ظریف در كنار بستر او دیده بود، با حركتي یك بار،وقتي كھ بھ دیدن شاه رفتھ و یك كفش سر.ساخت 

این بار ; كھ پشت پرده پنھان شده بود سرما بخورد)) آن دیوانھ زیبا((لطیف از آنجا بیرون رفت تا مبادا
در خالل این احوال كاترین كوشید تا مرتبا براي چارلز . ھمبستر شاه ھنرپیشھاي بھ نام مول دیویس بود

نطور كھ در مورد ملكھ دیگري، كاترین آراگوني،اتفاق افتاد، او نیز چندین بار سقط اما ھما; فرزند بیاورد
پارلمنت الیحھاي گذرانید كھ دامنھ طالق را وسعت داد، برخي از درباریان كھ  ١۶٧٠در . جنین كرد

ن میخواستند وارث سلطنت شخصي پروتستان باشد، بھ شاه اندرز دادند كھ كاترین را بھ بھانھ عقیم بود
تا آن ھنگام شاه،بھ روش خودش، یاد گرفتھ بود كھ چگونھ او . طالق دھد، اما شاه از قبول این اندرز تن زد

  :بدین گونھ مجسم كرد ١۶۶٧ژوئیھ  ٢٧پیپس وضع دربار را در . را صمیمانھ دوست بدارد

از دربار میرود و . است، كھ آبستن )بانو(;فن بھ من میگوید كھ شاه و لیدي كسلمین كامال از ھم جدا شده اند
و مغز او را در ... واال او آن را بھ وایتھال خواھد آورد... سوگند میخورد كھ شاه طفل را خواھد پذیرفت 

بھ من میگوید شاه و دربار ھرگز بھ این اندازه از حیث )فن(او. برابر شاه خرد خواھد كرد
بھ طوري ; در جھان بوده است بد نبودھاند قمار،فحشا،شرابخواري، و نفرتانگیزترین گناھاني كھ تاكنون

  . كھ ھمھ چیز باید بھ نیستي انجامد

در یكي از آخرین دیدارھایش با آن زن، سخنان جان . ، چارلز از ھیاھوي كسلمین بھ ستوه آمد١۶۶٨در 
گیر چرچیل، دیوك آینده مارلبر، را قطع كرد و دیوك، بھ گفتھ اسقف برنت، از پنجره بیرون پرید تا از در

را لقب داچس آو كلیولند داد و تا آخر زندگي او مخارجش را ) كسلمین (چارلز او . شدن با شاه اجتناب كند
این زن، : خوشایند است گفتھ شود كھ یك زن ظاھرا خروس شاھانھ را از خود راند. از پول ملت پرداخت 

آنتوني ھمیلتن .)) دیده شده بودزیباترین رخساري بود كھ شاید تا آن زمان ((فرانسس استوارت، داراي 
  بھ اشكال براي زني ممكن :((گفت

پیپس میگوید كھ شاه شب ھنگام با . مزاحم او بود، حتي پس از آنكھ او با دیوك آو ریچمند ازدواج كرده بود
و آنجا،چون در باغ باز ((قایق، در حالي كھ خود بتنھایي آن را با پارو میراند،بھ سامرست ھاوس رفت، 
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چارلز نل  ١۶۶٨در !)) و این ننگي نفرت انگیز بود; ، از دیوار باال رفت تا بھ دیدار او نایل شودنبود
نل گوین در نھایت فقر و بینوایي زاده و پرورده . گوین را در حال نمایش در تماشاخانھ دروري لین دید

و نقشھاي كوچك بازي شد، با آواز خود از میخواران پذیرایي میكرد، در تماشاخانھ پرتقال میفروخت 
در تمام زندگي حرفھاي خود خوشخویي و حسن نیت خاصي داشت كھ شاه . میكرد، و در كمدي ترقي كرد

بھ سھولت معشوقھ او شد و مبالغ ھنگفتي از كیسھ ضعیف او در . خستھ از عشرت را مجذوب میساخت
ور شد با زیباي خطرناكي رقابت بزودي مجب. آورد، اما بسیاري از آن پولھا را در امور خیریھ صرف كرد

تا چارلز را بھ پیروي از راه و رسم فرانسوي و كاتولیكي وا ) ١۶٧١(كند كھ از فرانسھ فرستاده شده بود 
ھمھ . این زیبا روي لوئیز دو كروال نام داشت كھ نل موذیانھ اداي رفتار اشرافي او را در میآورد: دارد

ا بھ جاي رقیب كاتولیكش گرفتند و او را مسخره كردند، او چگونھ مردم میدانند كھ وقتي عوام لندن نل ر
مردم خوب، ساكت باشید، من فاحشھ :((سر قشنگش را از پنجره كالسكھ بیرون آورد و بانگ برداشت 

نل تا پایان زندگي چارلز از لطف او برخوردار بود و در دم مرگ نیز چارلز فكر او را .)) پروتستان ھستم
روال، كھ بزودي داچس آو پورتسمث شد، لندن را بھ خشم آورد، زیرا مردم او را یك ك. در سر داشت

پوند میدوشید، جواھر جمع میكرد و با  ٠٠٠,۴٠جاسوس پرخرج فرانسوي میشمردند كھ شاه را ھر سال 
، وقتي كھ چارلز ١۶٧۶در ) كروال(سلطنت او. چنان تجملي میزیست كھ دل جان اولین را بھ ھم میزد

  . نس مانچیني خواھر زاده كاردینال مازارن را كشف كرد، بھ پایان رسیداورتا

در بدبختیھاي جوانیش تمام ایمان خود بھ بشریت را از دست داده بود و . چارلز نقایص دیگري نیز داشت
از این رو بندرت قایل . تمام مردان و زنان را ھمان گونھ كھ الروشفوكو آنان را وصف كرده بود میشناخت

اخالص ورزي بود جز در مورد خواھرش اما خود را در شیفتگیھا گم میكرد، و ھیچگونھ دوستي  بھ
او بھ ھمان آمادگي كھ زنان را میخرید، مملكتش . پردوامي شعاعي بر درخشش كم دوام زندگیش نمي افكند

اب در آداب علي رغم یك بي اعتنایي جذ. دربار خود را نمونھ قماربازیھاي بزرگ كرده بود. را فروخت
مثال یك بار توجھ ; خود، گاه بیظرافتي آشكاري از خود نشان میداد كھ بھ اشكال در پدرش یافت میشد

گرامون را بھ این نكتھ جلب كرد كھ پیشخدمتھاي دربار در موقع خدمت باید زانوي خود را در برابرش خم 
)) وحشت انگیزي ((، بھ طرز كمتر مست میشد، ولي چند روز پس از صدور فرماني علیھ مستي. كنند

معموال در برابر انتقاد تحمل داشت، اما وقتي سر جان كاونتري از حد خود تجاوز كرد و در . مست شد
  ، ))آیا لذت شاه در میان مردان است یا زنان((جلسھ علني پارلمنت پرسید
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آنھا در !)) او نشان گذارید بر:((گالري ملي چارلز بھ محافظان خود فرمان داد. نل گوین: سر پیتر لیلي
  . كمین سر جان نشستند و بینیش را تا استخوان چاك دادند

از زمان جواني ھنري ھشتم ھیچ یك از . با این حال كمتر كسي بود كھ بتواند او را دوست نداشتھ باشد
وجود او ھیچ در . نشاط جسماني او شادیبخش بود. پادشاھان انگلستان نزد درباریانش تا آن حد محبوب نبود

حتي پس از پرداختن ; مالحظھ دیگران را میكرد و مھربان و گشاده دست بود; گونھ لئامتي وجود نداشت
پارك خود را پناھگاھي براي حیوانات مختلف .مزد روسپیان خود، وجوھي ھم براي خیرات میپرداخت

یخوابید، جفتگیري میكرد، سگ محبوب او در اطاق خوابش م.ساختھ و مواظب بور كھ آسیبي بھ آنھا نرسد
چارلز ھیچ خود را نمي گرفت، مھربان بود، بھ مردم نزدیك میشد، و . ھاي خود را شیر میداد میزایید و بچھ

شاه (( ھر كس، جز كاونتري، در صحبت از او وي را . مخاطبان خود را بآساني آسوده خاطر میساخت
  . نامید))خوش طینت

بھ گفتھ اوبري، او )) یكي از مالیمترین و نجیبترین مردان روزگار((:گرامون او را چنین توصیف میكرد
آداب خود را در فرانسھ صیقل داده بود و مانند لویي چھاردھم كاله خود را براي . بود)) نمونھ ادب ((

بھ سالمتي . در تحمیل عقاید و ایمانھاي مختلف از ملت خود بسیار جلوتر بود. پستترین زنان برمي داشت
بذلھگوییش . ان سیاسي خود مینوشید واز ھجوگویي، حتي وقتي ھم كھ درباره خودش بود، شاد میشدمخالف

نشاط او . پیپس روایت میكند كھ شاه یك بار یك رقص روستایي را رھبري كرد. مایھ نشاط درباریانش بود
د، اما بھ فكر او عمیق نبو. فقط مختصري با اخبار طاعون، آتشسوزي، ورشكستگي، یا جنگ مختل شد

ھاي ورزشي برد و  مردي را كھ ادعاي پیشگویي داشت بھ مسابقھ. نحو قابل مالحظھ عاري از سخافت بود
. و چون او سھ دفعھ متوالي باخت، خود را از شر وي خالص كرد; نظر او را در باب نتیجھ مسابقھ پرسید

جمن سلطنتي فرمان و ھدایایي اعطا بھ علم دلبستگي زیادي داشت، خود بھ تجربیات علمي میپرداخت، بھ ان
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عالقھ مخصوصي بھ ادبیات نداشت، اما بھ ھنر بسیار دلبستھ . كرد، و در چندین جلسھ آن حضور یافت
محاورھاش از سر زندگي و تنوع . گنجینھاي از تابلوھاي رافائل، تیسین و ھولباین ترتیب داده بود; بود

درایدن درباره شعر، با پرسل درباره موسیقي، و با رن  با. محافل فرھیختھ فرانسھ بھرھاي بسزا داشت
مردي كھ خواھرش در . ھا حامي با تمیز ھنر بود درباره معماري بھ خوبي سخن میگفت، و در این زمینھ

من او را از خود زندگي بیشتر دوست میداشتم و حال تنھا تاسف من از ((بستر مرگ خود از او چنین گفت 

  دیگجوش مذھبي -II مردن این است كھ او را

آیا چارلز بھ دین پایبند بود زندگي او مبین ھمان وضعي است كھ ما در بسیاري از فرانسویان آن زمان 
این كار ظاھرا بھترین طریقھ كامیابي در ; مییابیم، كھ مانند ملحدان میزیستند و ھمچون كاتولیكھا میمردند

حس مذھبي او چندان : ((برنت میگفت . اسكال بودپ)) شرط بندي (( دو جھان، و شكل بسیار بھتري از 
ضعیف بود كھ حتي بھ اندازه یك ریاكار ھم تظاھر نمیكرد، بلكھ در دعاھا و آیینھاي مقدس با رفتار الابالي 

در مجلس وعظي، واعظ بھ لردي كھ .)) خود بھ ھمھ نشان میداد كھ چقدر كم بھ این مسائل عالقھ مند است
سرور من، سرور من، شما آنقدر بلند خرخر میكنید كھ شاه را :((چرت میزد گفت  در میان جماعت مومنان

سنت اورمون، كھ چارلز را خوب میشناخت، او را خداشناس وصف میكرد یعني .)) بیدار خواھید كرد
شعر ((كسي كھ بھ وجود قادر متعالي كم و بیش غیر متشخص اعتراف میكرد و بقیھ اعتقادات مذھبي را 

مینامید، و ارل آو باكینگم و ماركوئس آو ھالیفاكس در این موضوع با سنت اورمون )) دممحبوب مر
او بھ خود میگفت كھ خدا ناشناس نیست، اما نمیتواند فكر كند كھ خدا كسي :((برنت میگوید. ھمراي بودند

ستي خود چارلز، ھابز مادھگرا را بھ دو.)) را بھ خاطر مختصر گریزھاي لذت آمیز بدبخت خواھد كرد
. خوشامد گفت و او را در برابر عالمین االھیي كھ ، بھ سبب ارتداد، خواستار تعقیب وي بودند حمایت كرد

، كھ معموال موجب افتراق مردم میشود، [مذھبي]بیتفاوتي شاه نسبت بھ تمام مباحثات ((ولتر فكر میكرد كھ 
و شكاك بود، شكاكي متمایل بھ مذھب شاید ا.)) كوچكترین كمكي بھ آسوده سلطنت كردن او نكرد است

یعني با شك كردن درباره االھیات، مذھب كاتولیك را بھ خاطر مراسم پرآب و تاب، پیوند با ھنر، ; كاتولیك 
  . مدارا با تمایالت جسماني، و پشتیباني از سلطنت ترجیح میداد

. وعي شاه كشي را مباح كرده بودندو برخي از آباي یس)) اتحادیھ كاتولیك (( شاید او فراموش كرده بود كھ 
كھ یك سوم نجبایي كھ بھ خاطر ; او بھ خاطر میآورد كھ كاتولیكھاي انگلستان بھ سود پدرش جنگیده بودند

و یك ; كھ كاتولیكھاي ایرلند در وفاداري بھ استوارتھا استوار بودند; چارلز اول مرده بودند كاتولیك بودند
روح معموال مھربان او وي را مایل میساخت كھ . والنیش حمایت كرده بوددولت كاتولیك او را در تبعید ط

بسیار سخت و در بعضي موارد خونبار ((تخفیفي در قانون ضد كاتولیكي انگلستان، كھ بھ عقیده ھلم 
، ترس از تفتیش )١۶٠۵(او در خاطره پروتستانھاي انگلستان از توطئھ باروت. ، بھ وجود آورد))بودند

از گرایش آشكار برادر و ولیعھد موقت خود بھ آیین . ابعیت از كلیساي رم با آنان سھیم نبودافكار، یا ت
  . كاتولیك رنجشي حاصل نكرد

ما از گرایش او در بستر مرگ چنین قضاوت میكنیم كھ اگر از لحاظ سیاسي امكان داشت، او نیز بھ مذھب 
داشتني، آیین انگلیكان را پذیرفت و حمایت  بدین گونھ، ھمچون سیاستمداري دوست. كاتولیك پیوستھ بود

كلیساي انگلیكان بھ پدر او، كھ بھ خاطر دفاع از آن مرده بود، وفادار بود، در حكومت كرامول رنج برده و 
چارلز این موضوع را بھ عنوان یك اصل مسلم پذیرفت كھ . براي باز گرداندن او بھ سلطنت كوشیده بود

او از . عامل تعلیم و تربیت و نظم اجتماعي مورد تایید ویاري كشور باشد یكي از مذاھب باید بھ منزلھ
بھ عالوه، پیرایشگران شانس بسیار ضعیفي براي حكومت ; لحاظ مشروطیت از پیرایشگري متوحش بود

او نمیتوانست فراموش كند كھ پرسبیتریان پدرش را . كردن داشتند، و بسیار سختگیر و نامحبوب بودند
، و پیرایشگران او را اعدام، و خود وي را مجبور كرده بودند كھ آیینشان را بپذیرد و براي زنداني كرده

او بر عمل پارلمنت مجمع در باز گرداندن آن عده از روحانیان انگلیكان كھ . گناھان پدرش معذرت بخواھد
د صحھ ھاي مذھبي خو از طرف رژیم جمھوري از مناصب و عواید خود محروم شده بودند بھ حوزه

مع ھذا بھ صاحبان وجدانھاي آرامش طلب آزادي وعده كرده و گفتھ بود كھ ھیچ كس نباید بھ علت . گذاشت

pymansetareh@yahoo.com



ھاي مذھبي  پیشنھاد كرد كھ تمام فرقھ ١۶۶٠در اكتبر . اختالف مذھبي صلح آمیز مورد آزار قرار گیرد
یابند، اما پرسبیتریان و  مورد رواداري مذھبي عام قرار گیرند و حتي قانونھاي ضد كاتولیك تخفیف

براي آتشي . پیرایشگران، كھ از این رواداري میترسیدند، در رد این پیشنھاد با انگلیكانھا ھمدست شدند
دادن پرسبیتریان و انگلیكانھا، چارلز سازشي را در مورد لیتورژي، و ھمچنین یك نظام اسقفي محدود را 

  . اسقفان باشند، پیشنھاد كردكھ در آن پرسبیتریان انتخابي معاون و مشاور 

، كھ از دوازده اسقف و دوازده روحاني پرسبیتري ))كنفرانس ساووا.((پارلمنت این پیشنھاد را رد كرد
این یك فرصت از .)) آنھا نمي توانند باھم موافقت كنند((، بھ شاه گزارش داد كھ )١۶۶١(تشكیل شده بود

پارلمنت با تاسیس . ضاي پارلمنت جدید با انگلیكان بوددست رفتھ بود، زیرا اكثریت قریب بھ اتفاق اع
كفر ((ھاي كلیسایي را براي تنبیھ  دادگاه; مجدد نظام اسقفي در اسكاتلند و ایرلند زخمھاي كھن را تازه كرد

كتاب دعاي عمومي انگلیكان را ; و عدم پرداخت عشریھ بھ كلیساي انگلیكان از نو برقرار ساخت)) گویي
) ١۶۶١نوامبر٢٠)) (قانون سازمانھاي صنفي ((و با قانوني بھ نام ; لیسیان اجباري كردبراي عموم انگ

تمام كساني را كھ آیینھاي مقدس طبق مراسم انگلیكان قبل از انتخابات درباره آنان اجرا نشده بور از 
است كھ از تمام روحانیان و معلمان خو) ١۶۶٢مھ ١٩)) (قانون وحدت ((و با; مشاغل دولتي محروم كرد

. اعالم نمایند)) كتاب دعاي عمومي ((براي عدم مقاومت در برابر شاه سوگند یاد كنند و موافقت خود را با 
در حدود . اوت ترك كنند ٢۴روحانیاني كھ این شرایط را رد میكردند میبایست مناصب كلیسایي خود را تا 

این كسان و ھشتصد تني كھ قبال بھ  .ھزار دویست نفر از قبول این شرایط امتناع كردند و طرد شدند
انگلیكانھاي باز گشتھ بھ مقام جاي سپرده بودند، با عده زیادي از مقتدایان خود، بھ مجموعھ رو بھ وسعت 

اصالح كند، و بھ این )) قانون وحدت((و چارلز كوشید تا; افزوده شدند)) ناسازگاران((یا)) ھا فرقھ((
را واگذارند تا آن كشیشاني را كھ تنھا اعتراضشان بھ پوشیدن رداي منظور از پارلمنت تقاضا كرد كھ او 

مجلس اعیان با این ; روحاني یا استعمال صلیب بھ ھنگام تعمید بود از سلب در آمد كلیسایي معاف سازد
چارلز بر آن شد تا با تاخیر انداختن آن قانون بھ مدت . تقاضا موافقت كرد، اما مجلس عوام آن را نپذیرفت 

اعالمیھاي صادر  ١۶۶٢دسامبر  ٢۶در . اما این كوشش نیز عقیم ماند; ماه، از شرت ضربت بكاھد سھ
كرد كھ در آن قصد خود را دایر بر بخشودن اشخاص آرامش طلبي كھ وجدانشان آنان را از یاد كردن 

و آن را، بھ این  اما پارلمنت این پیشنھاد را با عدم اعتماد تلقي كرد; سوگند الزم منع میكرد اعالم داشت
چارلز با آزاد . كسان از اطاعت قانون است، رد نمود))معاف كردن ((عنوان كھ متضمن قدرت شاه براي 

و تایید رواداري مذھبي در منشورھایي كھ بھ رود آیلند و ) ١۶۶٢اوت ٢٢(ساختن كویكرھا محبوس 
یا ابالغ كرده بود احساسات خود را كارولینا اعطا و در دستورھاي خود بھ فرمانداران ژامائیك و ویرجین

براي پایان . پارلمنت احساس كرد كھ چنین رواداریي نباید در انگلستان وجود داشتھ باشد. آشكار ساخت
ھایي با شركت بیش از پنج نفر عالوه بر  جلسھ((كویكرز، آن مجامع را )) ھاي كوچك  صومعھ((دادن بھ 

مقرر داشت كھ ھركس در چنین اجتماعي حضور یابد، ١۶۶٢تعریف كرد، و در )) اعضاي یك خانواده 
براي بار دوم ده پوند جریمھ یا شش ماه ; براي بار اول یا پنج پوند جریمھ پردازد یا سھ ماه زنداني شود

خاطیاني كھ نمي توانستند مخارج انتقال خود را بھ . و براي بار سوم بھ مھاجرنشینھا تبعید گردد; زندان
ازند میبایست پنج سال بھ عنوان كارگر قراردادي كار كنند و محكوماني كھ پیش از مھاجرنشینھا بپرد

این ١۶۶۴در . انقضاي دوره محكومیت فرار میكردند یا بھ انگلستان باز میگشتند میبایست اعدام شوند
ند ، كشیشھاي سوگ١۶۶۵، مصوب ))قانون پنج مایل. ((اقدامات پرسبیتریان و استقاللیان را نیز شامل شد

ناخورده را از سكونت در ھر نقطھ نزدیكتر از پنج مایلي ھر شھر یا تعلیم در ھر مدر سھ عمومي یا 
این قوانین را مجموعھ قوانین كلرندن خواندند، زیرا بھ وسیلھ وزیر اعظم شاه علیھ . خصوصي منع میكرد

پارلمنت پول میخواست، اما چارلز این قوانین خشن را پذیرفت، زیرا كھ از . امیال صریح شاه اجرا شدند
ھرگز كلرندن را نبخشود و احترام بھ اسقفاني را كھ بزودي، پس از بازگشت بھ مقام خود، آن چنان در 

نھ آیین ((چارلز چنین نتیجھ گرفت كھ . كینھ كشي سخت و در امور خیریھ ضعیف بودند ترك كرد
كلیساي انگلیكان، با .)) یك فرد مسیحي  پرسبیتري مذھب رادمردان است و نھ آیین انگلیكان راه و رسم

تشخیص وابستگي خود بھ سلطنت، بھ طریقي مثبت تر از ھمیشھ حق االھي پادشاھان را، و نیز گناه روح 
كتاب سر را برت فیلمر پدر . كش مقاومت در برابر یك حكومت شاھي استوار را، بار دیگر تایید كرد

، بیست و ھفت سال پس از مرگ نویسندھاش، بھ ١۶٨٠در  قدرت طبیعي پادشاھان... شاھي، یا تاكید 
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روحانیان ) ١۶٨٣(چاپ آكسفرد)) داوري و فرمان ((در . چاپ رسید و مایھ اصلي دفاع از آن آیین شد
و گفتند بھ ھمین )) عمده كلیساي گمراه كننده، ناپرھیزگارانھ، و حتي آلوده بھ ارتداد و كفرآمیز دانستند

اگر حكمرانان قانوني ستمگر شوند، حق ;اختیار حكومت از مردم ناشي میشود((جھت عقیده بھ اینكھ 
ھماھنگ ) مجلسین عوام و اعیان(و شاه باید حق را فقط با دو ركن دیگر ; حكومت را از دست دھند

اطاعت برده وار نشان و خصلت ((در آن كتاب چنین افزوده شده بود كھ . جنایتي بزرگ است)) سازد
دو سال بعد كھ جیمز دوم كوشید تا انگلستان را كاتولیك كند، این آیین ناراحت .)) ن است كلیساي انگلستا

روحانیان باز بر سر كار آمده انگلیكان، علي رغم خوي ناروادار خود، خصال قابل . كننده از كار درآمد
ود پذیرفتھ این گروه عرصھ وسیعي از عقاید مربوط بھ االھیات را در میان اعضاي خ. تحسیني داشتند

كھ بھ آیین و نیایش كاتولیك نزدیك شده بودند، تا ) بعدا كلیساییان بلند پایھ نامیده شدند)) (الدیھا((از ; بودند
بلندنظران كھ بھ یك االھیات آزاد منشانھ اعتقاد داشتند و بیشتر بر عنصر اخالق تاكید مینھادند تا عنصر 

دانستند و در آشتي دادن پیرایشگران، پرسبیتریان، و آیین در مسیحیت، ایذاھاي مذھب را ناروا می
را حمایت میكرد و اختصار نسبي وعظ آنھا را )) مردان بلند نظر((چارلز این . انگلیكانھا میكوشیدند

بزرگترین این عالمان اال ھي لیبرال جان تیلتسن بود كھ چارلز او را كشیش خاص خود ساخت، و . میستود
مردي بود پاكیزه فكر و ((او ; )١۶٩١(ت اسقف اعظم كنتربري منصوب كردویلیام سوم او را بھ سم

كھ، با حرارتي یكسان، با سلطھ پاپ، خدا ناشناسي، و ایذاھاي مذھبي مخالف بود و جسارت آن )) خوشخو
بھترین گواه ما براي بر خطا دانستن كسي :((او گفت . را داشت كھ مسیحیت را بر اساس تعقل قرار دھد

.)) كھ اعالم او را علیھ عقل بشنویم و بدان وسیلھ اذعان كنیم بھ اینكھ عقل بر ضد اوستاین است 
اكنون رفتھ رفتھ بھ خادمان روحاني خاوندان محلي و ))كشیشان بخش ((روحانیان فرودست تر انگلیكان یا

ھاي  اما در شھرھا و حوزه میكردند،حتي خانھاي روستایي بدل میشدند و تقریبا بھ وضع مردم عامي تنزل 
بھتر بسیاري از روحانیان خود را چنان با دانش و شایستگي ادبي شاخص میساختند كھ بعدا مایھ بھترین 

قیدتي بھ كلیساي انگلیكان غالب شد كھ در بھ طور كلي یك روح مداراي ع. تاریخنویسي در اروپا شدند
پیرایشگران اكنون نھ . ، كھ اذیت و آزارشان دگماتیسم را تشدید میكرد، وجود نداشت))ناسازگاران ((میان 

تنھا از آزارھاي سیاسي در زحمت بودند، بلكھ از یك تحقیر اجتماعي نیز رنج میبردند كھ در آن ھدف 
پیرایشگران گردش . سست خویي، در رژیم پیرایشگر بھ زحمت افتاده بودنداھانت كساني بودند كھ، بر اثر 

برخي از آنان بھ امریكا مھاجرت كردند و بسیاري سوگندھاي ; چرخ زمان را بھ شجاعت تحمل میكردند
گر چھ تا آخرین دم ; فرھیختھترین شخصیت آنھا ریچارد االھیات آتشینش را مختل نكند . الزم را یاد كردند

ام پیرایشگر وفادار بود، اعدام چارلز اول و استبداد كرامول را محكوم میكرد و با بازگشت خاندان بھ مر
; از وعظ كردن ممنوع، و كرارا براي نقض آن ممنوعیت دستگیر شد١۶۶٢پس از ; استوارت موافق بود

را ) لت ماساچوست واقع در ایا(از روشنفكرترین پیرایشگران بود، با این حال سوزاندن ساحرگان در سیلم 
چھ . ستود و درباره خداي خود بھ وجھي میاندیشید كھ حتي مولك جبار را دوستداشتني بھ نظر میآورد

قسمت كوچكي از بشر گمراه شده كھ :((كساني نجات یافتھ ھستند بكستر بھ این سوال چنین پاسخ میداد
ھاي جھنم، كھ  عظھاي خود از شكنجھاو در و.)) خداوند از ازل این آسایش را برایشان مقدر كرده است

زجر لعنت شدگان باید بھ ((...، سخن میگفت و متذكر میشد كھ ))افروزنده اصلي آن خود یزدان است((
.)) خشم وحشتناك است، اما در انتقام گذشت وجود ندارد. غایت شدید باشد،زیرا كھ آنھا نشانھ قھر خدایند
و اگر این محدودیت مستلزم ; صد فرزند آوردن، منع میكردروابط جنسي را، جز با یك جفت مشروع بھ ق

خویشتنداري پرھیزگارانھ ھم میبود، براي توفیق در آن حمام آب سرد و غذاي گیاھي را توصیھ میكرد تا 
میبینیم كھ بھ سبب اداي چند كلمھ ) ١۶٨۵(وقتي كھ ما او را در ھفتاد سالگیش . تمایل جنسي را تسكین دھند

انگلیكان در برابر یك قاضي بیرحم بھ نام جفریز بھ محاكمھ ایستاده است، االھیات او را علیھ ادعاھاي 
مارك بپردازد یا تا پرداخت تمام آن ۵٠٠ازا و فرصت دفاع یا توضیح را سلب و حكم كردند كھ ; میبخشاییم

كویكرھا . از نیافتاو پس از ھجده ماه از زندان آزاد شد،اما ھرگز سالمت خود را ب. مبلغ در زندان بماند
بھ سبب امتناع از سوگند خوردن، یا اجتناب از حضور در مراسم كلیساي انگلیكان، و با تشكیل اجتماعات 

تن آنان در زندانھاي  ۴٢٠٠بیش از  ١۶۶٢در . غیر قانوني متحمل توقیف و مصادره اموال میشدند
. بودند كھ جا براي نشستن ھمھ شان نبود برخي از آنان طوري در تنگناي زندان متراكم. ((انگلستان بودند

.)) غالبا غذا را از ایشان دریغ میداشتند; حتي كاه ھم بھ آنھا نمي دادند كھ از آن براي خود بستر بسازند... 
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ایذاي مذھبي در عمل، اگر نھ بھ موجب قانون، كاھش یافت ; صبر و پایداري آنان سر انجام پیروزشان كرد
برادرش جیمز، دیوك آو یورك، بھ  ١۶٨٢و در ; و دویست تن آنان را آزاد كردچارلز ھزار  ١۶٧٢در . 

رابرت باركلي كویكر اسكاتلندي، ویلیام پن، و برخي از ھمگنان آنان امتیاز نامھاي براي استفاده از منابع 
  . امریكا داد)جرزي خاوري(ایالت ایست جرزي 

وقتي كھ آن پسر . اي انگلستان تصرف كرده بودپن پسر دریاساالر ویلیام پن بود كھ ژامائیك را بر
ناگھان چنان احساس آرامش باطني ((دوازدھسالھ شد، دچار مراحل مختلف ھیجان مذھبي گشت كھ طي آن 

و معتقد )) جالل ظاھري در اطاق كرد كھ چندین بار گفت مھر الوھیت و نامیرایي را بر خود دیده... و 
در دانشگاه .)) انسان قابلیت بھره مند شدن از ارتباط با خدا را دارد خدا ھست و روح((شده است بھ اینكھ 

پس از ). ١۶۶١(آكسفرد بھ سبب امتناع از مراسم مذھبي انگلیكان جریمھ شد و از آن اخراج گشت 
پدر، پشیمان، . بازگشت نزد پدر، بھ سبب ایمان صریحش بھ آیین كویكر تازیانھ خورد و از خانھ رانده شد

شاید در آنجا بود كھ او برخي از آداب درباري ; را بیاموزد)) نشاط پاریسي ((فرانسھ فرستاد تا او را بھ 
خود را چنان با گناه سازش داده بود كھ در ایرلند بھ خدمت ارتش در آمد،  ١۶۶۶در . خود را تحصیل كرد

ي را كھ با سواالت اما یك سال بعد در یك انجمن كویكر در كورك شركت كرد دوباره حمیت یافت، سرباز
از زندان خود نامھاي بھ رئیس . بیجاي خود جدا مزاحم او شده بود از آنجا بیرون كرد، و دستگیر شد
پس از بازگشت بھ انگلستان، پلھاي . دادگاه مانستر نوشت و برقراري آزادي عبادت را از او استدعا كرد

نقشي  ١۶۶٩محاكمھ او در . دستگیر شدپشت سر خود را ویران كرد، واعظ كویكر گشت، و چندین بار 
قاضي اعضاي ھیئت منصفھ را بھ ; ھیئت منصفھ وي را تبرئھ كرد. در تاریخ حقوق انگلستان ایفا كرد

استیناف دادند و آن دادگاه بھ )) دادگاه شكایات عمومي ((آن اعضا بھ ; علت نافرماني جریمھ و زنداني كرد
انون دستگیر شدھاند، و حق و قدرت ھیئتھاي منصفھ در انگلستان را اتفاق آرا نظر داد كھ آنھا بر خالف ق

براي حضور بر بستر مرگ . مع ھذا، پن، بھ علت برنداشتن كاله خود در دادگاه، زنداني شد. احقاق كردند
پوند عایدي در سال و  ١۵٠٠و ثروتي از او بھ ارث برد كھ مشتمل بود بر ) ١۶٧٠(پدر مرخص شد

دوباره بھ سبب وعظ كردن بھ زندان افتاد و در آنجا فصیحترین . درش از چارلز دومپوند طلب پ ٠٠٠,١۶
در . دعواي بزرگ آزادي وجدان: اسم رسالھ او چنین بود).١۶٧١(دفاع خود را از رواداري مذھبي نوشت 

 یكي از آزادیھایي كھ بین دو دوره زنداني شدن برایش حاصل شده بود، با زن ثروتمندي ازدواج كرد و
براي آن مھاجرنشین در سال . سھمي از امالك نیمي از ناحیھاي را كھ اكنون نیوجرزي نامیده شود خرید

یك قانون اساسي نوشت كھ رواداري مذھبي، محاكمھ بھ وسیلھ ھیئت منصفھ، و برقراري حكومت ١۶٧٧
  . اجرا نشدنداما اختیار از دست او خارج شد و تمام مواد آن قانون اساسي ; مردم را تامین میكرد

پن، جورج فاكس، رابرت باركلي، و جورج كیث از دریاي مانش گذشتند تا آیین كویكر را در  ١۶٧٧در
برخي از كساني كھ در كیرشھایم بھ دست پن بھ آن آیین گرویده بودند جرمنتاون را . قاره اروپا تبلیغ كنند

پن . ھداري را براي مسیحیان خطا شمردنددر پنسیلوانیا احداث كردند و جزو نخستین كساني بودند كھ برد
پس از بازگشت بھ انگلستان، در منع كویكرھا از پیوستن بھ كساني كھ قصد تعقیب كاتولیكھا را بھ جرم 

) ١۶٧٩(ھاي پروتستان  خطابھ او بھ نام خطاب بھ ھمھ فرقھ. داشتند پیشقدم شد)) توطئھ پاپي (( شركت در 
شاه پیشنھاد او را مبني بر صرف نظر كردن  ١۶٨١در . كامل مذھبي توسل نیرومندي بود براي رواداري

او نام سیلوانیا را براي آن . از طلب خود در ازاي ملكي كھ ما اكنون آن را ایالت پنسیلوانیا مینامیم پذیرفت
. چارلز دوم نام پن را نیز، بھ یادبود دریاساالر پن، بر آن افزود; ملك وسیع و پر جنگل پیشنھاد كرد

حكومت آن ناحیھ، گرچھ بھ فرجام تابع شاه بود، با ھندیشمردگان دوستانھ و عادالنھ بود و آزادي مذھب بھ 
پن مدت دو سال در آنجا زحمت كشید و . وسیلھ ساكنان ناحیھ، كھ بیشترشان كویكر بودند، برقرار شد

یك . است، بھ لندن بازگشت چون شنید كھ ایذاي شدید فرقھاش بار دیگر در انگلستان آغاز شده) ١۶٨۴(بعد
سال بعد دوستش دیوك آو یورك، با عنوان جیمز دوم، بھ سلطنت رسید و پن در حكومت نفوذ زیادي بھ ھم 

مقاومت منفي كویكرز در برابر آزار و اذیت، قویترین نیرویي بود . ما بار دیگر بھ او خواھیم پرداخت. زد
یكي از مخالفان كلیساي رسمي انگلستان تخمین . ب شدكھ رواداري مذھبي را در آن عصر ناروادار موج

، در حدود شصت ھزار تن بھ سبب ناسازگاري دستگیر شدند و پنج ھزار نفر ١۶٨٨و  ١۶۶٠زد كھ بین 
یكي از . ھا بدتر بود ناروادار بودن پارلمنت از بیعفتي رایج در دربار و تماشاخانھ. آنھا در زندان مردند
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در این دوره فشار و شدت، شاه تقریبا : (( حدي سازنده تاریخ نیز بود، چنین گفت تاریخنویسان، كھ خود تا
.)) در تمام مدت سلطنتش، ھمواره براي تامین رواداري مذھبي میكوشید. ... تنھا منادي تجدد و ترحم بود

 ، وقتي كھ سھ تن بھ موجب یك قانون قدیمي الیزابتي بھ جرم حاضر نشدن در مراسم مذھبي١۶۶٩در 
ھاي آنان را بخشید و گفت كھ  انگلیكان بھ پرداخت مبلغ ھنگفتي بھ خزانھ شاه محكوم شدند، چارلز جریمھ

قضاوت او این بود كھ ھیچ كس نباید بھ سبب عقاید مذھبي ((; از آن پس خواھان اجراي آن قانون نیست
یكھا را مرتفع كند، عده زیادتري اگر براي این تصور نبود كھ او میخواھد ناتوانیھاي كاتول.)) خود رنج بیند

انگلستان ھنوز از سلطھ پاپ، تفتیش افكار اسپانیا، و حكومت كشیشان ; از انگلیسیان با او موافقت میكردند
آن قدر میترسید كھ پرسبیتریان و پیرایشگران ترجیح میدادند روش عبادتشان غیر قانوني شناختھ شود تا 

كاتولیكھاي انگلستان در آن ھنگام تقریبا پنج درصد جمعیت آن . یابد رسم مذھب كاتولیك در انگلستان رواج
  . كشور را تشكیل دادند

كاتولیكھا از لحاظ سیاسي ناتوان بودند، اما ملكھ كاتولیك بود و برادر شاه چندان كوششي براي پنھان نگاه 
ستان میزیستند كھ یسوعي در انگل ٢۶۶در آن زمان . نمي كرد) ١۶۶٨(داشتن گرایش خود بھ آن مذھب 

اینان، علي رغم سختگیرترین قوانین، خرده خرده با اطمینان در . یك تن آنان پسر حرامزاده چارلز بود
انگلستان از این . ھا تاسیس میشدند مدارس كاتولیكي بھ طور خصوصي در خانھ. جوامع نمایان میشدند

  . وضع ناراحت بود

ھاي پاپ و كاردینالھا را بھ سمیثفیلد میبردند و  شبیھ; میزدند ھرسالھ پروتستانھا بھ تظاھرات ضد پاپ دست
. آنھا گاي فاكس را فراموش نكرده بودند، اما كاتولیكھا امیدوارانھ انتظار میكشیدند. در آنجا آتش میزدند
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بھ پنج و نیم ١٧٠٠شاید تا ; است بھ حدود پنج میلیون تن تخمین شده ١۶۶٠نفوس انگلستان و ویلز در 
بھ این ترتیب ھنوز بھ اشكال بھ یك چھارم نفوس فرانسھ یا آلمان میرسید و كمتر از ; میلیون نفر رسیده بود 

كشاورزان ; در حدود یك ھفتم ساكنان انگلستان كشاورز خرده مالك بودند. جمعیت ایتالیا یا اسپانیا بود
بقیھ مردم در شھرھا . جبا كار میكردند یك ھفتم دیگر را تشكیل میدادندمزدور كھ روي زمینھاي اشراف و ن

  . ساكن بودند

زغالسنگ بھ نحوي روز ; ھا كاھش مییافت ھرچھ بر تعداد نفوس افزوده میشد، ذخیره ھیزم براي خانواده
صناعت شفیلد مركز ; استخراج معادن و فلز گري ترقي كرد; ھا مصرف میشد ھا و كارگاه افزون در خانھ

سازندگان مصنوعات مختلف . تب تولید و پول درآوردن انگلستان را بھ جنب و جوش انداختھ بود.آھن شد
در صنایع خانگي، مخصوصا . از پارلمنت میخواستند تا قوانیني براي وادار كردن بیكاران بھ كار بگذراند

ھیچ ((میكرد كھ در كولچیستر تانتن دفو ابراز شادماني ; نساجي، بیش از پیش از كار كودكان استفاده میشد
ھاي اطراف آن نیست كھ سنش از پنج سال بیشتر باشد و نان خود را در نیاورد، مگر  كودكي در شھر یا ده

و ھمچنین در حومھ رایدینگ باختري )) ;اینكھ والدینش درباره او اھمال كرده و تعلیمش نداده باشند
سال بیشتر باشد و با دستھاي خود نتواند معاش كافي براي  مشكل بتوان كودكي یافت كھ سنش از چھار((

ھاي خانوادگي اجرامي شدند، اما سیستم كارخانھاي  ھا یا كارگاه بیشتر صنایع در خانھ.)) خویشتن تھیھ كند
سازندگان ((میگفت كھ چگونھ  ١۶٨۵یكي از نشریات سال . در قسمت پارچھ و آھن رو بھ توسعھ میرفت

ھاي بزرگي میساختند كھ در آنجا ماموران طبقھ بندي و شانھ زدن پشم، ریسندگان،  نھكاالھاي صنعتي خا
ما وصف یكي از این .)) بافندگان، متصدیان ماشینھاي منگنھ، و حتي رنگرزان با ھم كار میكردند

، گالسگو یك كارخانھ نساجي داشت كھ ١٧٠٠در ; كارگر بود شنیدھایم ٣۴٠ھا را كھ داراي  كارخانھ
سر ویلیام پتي در . تقسیمبندي كار برحسب تخصص رو بھ توسعھ بود. تن در آن كار میكردند ١۴٠٠
اگر یك نفر چرخھاي ساعت را بسازد، دیگري فنر آن را میسازد، سومي صفحھ آن را و : ((نوشت ١۶٨٣

نفر بدین طریق، ساعت بھتر و ارزانتر از آن ساختھ خواھد شد كھ تمامش كار یك ; چھارمي قاب آن را
بود و ھر )١۵٨۵مصوب )) (قانون الیزابتي كارآموزان((دستمزد كارگران كشاورزي ھنوز تابع .)) باشد
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. كارفرمایي كھ بیش از آن میپرداخت، یا ھر كارگري كھ بیش از آن میگرفت، مشمول جریمھ میشد
در صنعت  .دستمزد كشاورزي در این دوره از پنج تا ھفت شیلینگ در ھفتھ، بھ اضافھ خوراك، بود

دستمزدھا كمي باالتر بود و بھ طور توسط بھ یك شیلینگ در روز میرسید، كھ شاید از حیث قدرت خرید 
كرایھ نازل بود و اجاره یك خانھ متوسط از حیث وسعت در لندن . برابري میكرد ١٩۶٠دالر در  ۵٠,٢با 

لسنگ، صابون، كفش و لباس در آبجو ارزان بود، اما قند، نمك، زغا. پوند در سال میرسید ٣٠بھ حدود 
. بھاي غلھ پانصد درصد ترقي كرد ١٧٠٠و  ١۵٠٠بین سالھاي . میرسید ١٨۴٨بھ سطح سال  ١۶٨۵

نان گندم نوعي تجمل بھ شمار میرفت كھ تحصیلش ;طبقات كارگر نان چاودار، جو، یا جو دو سر خوردند
ھا یك امر عادي  فقر توده. داشتند فقط براي متمكنان ممكن بود، و بینوایان كمتر بھ گوشت دسترسي
  :ثرلد راجرز چنین مینویسد. محسوب میشد، ھرچند كھ شاید از اواخر قرون وسطي زیادتر بود

تا آخرین حد قدرت خود . در قرن ھفدھم مالكان میكوشیدند تا ھر چھ بیشتر از كشاورزان خود بھره بگیرند
و تا آنجا كھ میتوانستند،از نفوذ خود در قوه . سعي میكردند كھ مزد بخور و نمیري بھ كشاورزان بدھند

شواھد تاریخي . ... باال ببرندمقننھ استفاده میكردند كھ قیمت محصوالت خود را تا حد قیمتھاي قحطسالي 
  . در باره این موضوع بسیار فراوانند

و پولي كھ براي ;گرگوري كینگ تخمین زد كھ یك چھارم نفوس انگلستان نیازمند صدقھ است  ١۶٩۶در 
پیروزي اغنیا بر فقرا چنان . دستگیري از بینوایان گردآوري میشد برابر ربع عواید تجارت صادراتي بود

و جنگ طبقاتي در انگلستان بھ مدت نیم ; ھ مزدبگیران و دھقانان قدرت شورشگري نداشتندكامل بود ك
  . قرن متروك ماند

كلیساي انگلیكان، كھ در زمان چارلز اول جرئت مییافت كھ گاه بھ نفع بینوایان سخني گوید، اكنون از 
ن با منافع طبقات مالدار، بھتر انقالب پیرایشگر چنین استنباط كرد كھ منافع خود را، با یكسان شمردن آ

پارلمنت بھ مجموعھ ھمدستي از مالكان، كارخانھ داران، بازرگانان و صرافان، تعلق . میتواند تامین كند
داشت و با ھمدلي بھ تقاضاي طبقھ كارفرما، براي آزاد شدن از قوانیني كھ مانع آزادي عمل نیروھاي 

  . اقتصادي بودند، گوش میداد

قرن ھفدھم خیلي پیش از زمان ادم سمیث انگلستان نداي كارفرمایان را براي عدم مداخلھ پیش از پایان 
دولت، آزادي اقتصادي، و نجات سوداگران از موانع قانوني، فئودالي و صنفي در سر راه استخدام، تولید و 

ف و مقررات شاگردي دستخوش ضع; ھاي اصناف نقض شدند قیود مقرر از طرف اتحادیھ. تجارت شنید
میزان دستمزدھایي كھ از طرف ضابطان تعیین شده بود جاي خود را بھ قدرت نسبي كار ; فساد شد

در این غوغاي موسسان شركتھا براي آزادي از قیود . فرمایان در چانھ زدن با كارگران گرسنھ سپرد
د انگلستان مھم بود تجارت اكنون چنان در اقتصا. قانوني و اخالقي بود كھ ایدئولوژي نوین آزادي آغاز شد

ھاي مصوب پارلمنت تاثیر حیاتي داشت كھ بزودي، حتي در حكومت تحت تسلط  و آن قدر در تامین بودجھ
نھ تنھا بھ زیان ھلندیھا، بلكھ بھ ضرر  - قانونگذاري بھ بازرگاني مساعدت كرد. مالكان، متبوع و مختار شد
گندم ; )١۶۶٠(د، یا خوك بھ انگلستان بكلي ممنوع شدوارد كردن گاو، گوسفن. ایرلندیھا و اسكاتلندیھا نیز

اتحاد با پرتغال، . و از واردات اسكاتلند مالیات سنگین در یافت میشد; اسكاتلند از این ممنوعیت مستثنا بود
ازدواج چارلز دوم با كاترین براگانزایي، تجدید جنگ با ایاالت متحده، و نگاھداري مصممانھ جبل طارق 

تا اندازه اي بر اثر . ایل بھ توسعھ بازرگاني انگلستان و تامین حفاظت نظامي براي آن بودندنتایج عملي تم
چارلز دوم بھ خواھر خود . دو برابر شد ١۶٨٨و ١۶۶٠پیروزي بر ھلندیھا، تجارت انگلستان بین سالھاي 

.)) علقات آن استآنچھ كھ بھ قلب این ملت از ھر چیز دیگر نزدیكتر است تجارت و تمام مت:((چنین نوشت 
مبادالت بازرگاني انگلستان در ھر جھت . حال پول و ثروت بازرگانان با زمینھاي نجبا رقابت میكرد

بھ . مھاجر نشینھاي جدید در نیویورك، نیوجرزي، پنسیلوانیا، كارولینا، و كانادا بھ وجود آمدند. گسترده شد
ن كھ آن شركت بتواند زیر قدرت خویش در شركت ھند شرقي حقوق كامل نسبت بھ ھر قسمت از ھندوستا

خود ; آن شركت خود داراي نیروي دریایي، ارتش، استحكامات ،پول رایج و قانون بود; آورد اعطا شد
مانھاتن در ; از راه ازدواج تحصیل شد١۶۶١بمبئي، در . اعالن جنگ میداد و براي صلح مذاكره میكرد
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ن سال، انگلیسیھا مستعمرات ھلند را در ساحل باختري بھ وسیلھ تسخیر بھ دست آمد، و در ھما ١۶۶۴
رواج )) آدم گول زني ((براي تامین مردان مورد احتیاج در این متصرفات، رسم . افریقا تصرف كردند

بھ این ترتیب كھ ; كشانده میشدند)) مھاجرنشین ((جوانان انگلیسي با زور و فریب بھ خدمت در : یافت 
آمدن ضربھ اي بھ سرشان بیھوش میكردند، و سپس آنان را بھ یك كشتي كھ عازم ایشان را مست یا با وارد 

قانون این كار را ممنوع . حركت بود میبردند و بھ ایشان توضیح میدادند كھ قراردادي را امضا كردھاند
 -  ١۶۴٢در حالي كھ اثر سیاسي انقالبھاي . كرد، اما آن ممنوعیت اجرا نشد، وجدان پارلمنت بري بود

چیرگي پارلمنت بر شاه بود،یك انقالب اقتصادي ھمزمان موجت غلبھ تجارت،  ١۶٨٩ - ١۶٨٨و  ١۶۴٩
این بانكھا شش درصد ; صدھا تن از زرگران لندن اكنون بانكدار شده بودند. صنعت، پول بر پارلمنت شد

د پول ھمواره چارلز دوم، كھ در مور. بھ سپردگان سود دادند و ھشت درصد از وام گیران ربح میگرفتند
ھایي براي تخطي از قدرت پارلمنت میجست، از این بانكداران زیاد وام میگرفت چندان زیاد كھ تا دوم  راه

، كھ میرفت تا )چارلز (در آن تاریخ شوراي او . پوند بھ آنان مقروض بود١٣٢٨۵٢۶مبلغ  ١۶٧٢ژانویھ 
یعني با یك سال موقوف داشتن -))تن خزانھ بس((جنگ با ایاالت متحده را آغاز كند، جامعھ صرافان را با 

بانكداران از اجراي تعھدات خود . این اقدام ھراس انگیز بود. متوحش ساخت-پرداخت تمام دیون دولتي 
شورا با تعھدات جدید درباره . نسبت بھ سپردگان، یا رعایت قراردادھاي خویش با بازرگانان، امتناع كردند

اصل وام بھ ; این تعھد اجرا شد١۶٧۴سال طوفان را فرو نشاند، و در از سر گرفتن پرداختھا در آخر 
در حقیقت آغاز قرضھ ملي  ١۶٧٢بدین ترتیب، دوم ژانویھ ; صورت تعھدات جدید دولتي واریز شد

انگلستان بود كھ وسیلھ جدیدي براي تامین پول جھت لندن، مركز موسسات بانكداري و مسكن بازرگانان 
رد آمده در نتیجھ سیستم قیمت گذاري تولید كنندگان مواد غذایي، اكنون پرنفوسترین عمده و كانون ثروت گ

اكنون، مھین سراھاي سوداگران ثروتمند در تجمل، اما نھ در سلیقھ، با كاخھاي اشراف . شھر اروپا بود
زدار، ھاي جر ھا، با عالیم زیبا و تابلوھاي جالب و پنجره ردیف پیوستھاي از مغازه. رقابت میكردند

فقط شوارع عمده، معموال با قلوه سنگھاي  .میداشتندمحصوالت جھان را بھ معدودي از خواص عرضھ 
انھ نصب ، در شبھاي بدون مھتاب، با فانوسھایي كھ بھ فواصل ده در خ١۶۴٨و پس از ; گرد سنگفرش بود

  . پیاده رو اصال وجود نداشت. شده بودند، مختصري روشن میشدند

ھنگام روز، خیابانھا با عبور وسایط نقلیھ پرسروصدا، صداي دستفروشاني كھ متاع خود را در زنبیلھا، 
ھا پیشنھاد  گاریھا، یا چرخھاي دستي عرضھ میكردند، و بانگ كساني كھ خدمات خود را بھ خانواده

در مقابل، آوازخوانان ; گدایان و دزدان ھمھ جا بودند. پرغوغا میشد)) موش میكشیم: ((ثالمیكردند م
نامیده )) سیتي((مركز بازرگاني، كھ . كوچھگرد نیز بودند كھ براي پول در آوردن تصنیف میخواندند

ھا  لھمیشد، تحت حكومت یك شھردار كل، یك انجمن شھر، و یك شوراي عامھ بود كھ از طرف مالكین مح
وستمینستر با وستمینستر ابي، كاخ : در غرب این ناحیھ مركز سیاسي واقع شده بود. انتخاب میشدند

در خارج این دو .، و كاخھاي سلطنتي وایتھال و سنت جیمز )محل تشكیل جلسات پارلمنت(وستمینستر 
ر آن نواحي ھیچ پیادھرو د.ناحیھ نواحي فقیر نشین قرار داشتند كھ در آنھا فقیران عیال وار وول میزدند

ھا آب و گل تاالبھاي حاصل از باران را مغرورانھ بھ رھگذراني میپاشیدند كھ در  وجود نداشت، و كالسكھ
ھاي طرفین كوچھ چندان بھ ھم نزدیك بودند كھ  خانھ. ھاي باریك خود را سخت بھ دیوار چسباندند  كوچھ

حد كھ آفتاب نمي توانست اشعھ روانبخش خود را بر كف  تا بدان. ھا تقریبا با ھم مماس میشدند باالخانھ
; مستراح در حیاط عمارت بود و چاه داشت ; در لندن ھنوز شبكھ فاضالب وجود نداشت. كوچھ بگستراند

ھا خاكروبھ را بھ خارج شھر میبردند و آن را در آن سوي محدوده شھر میانباشتند، یا مخفیانھ و  ارابھ
  . ز میریختندبرخالف قانون در رود تم

جان اولین، بنا بھ تقاضاي شاه، نقشھ اي براي ١۶۶١در . آلودگي ھوا خود مسئلھ اي را تشكیل میداد
. نام داشت))دودزدایي ((این نقشھ . پراكندن دودھایي كھ بر فراز لندن متراكم میشدند تنظیم و منتشر كرد

با یكي از كثیفترین ناراحتیھا و بدنامیھا روبرو لندن را ...زغالسنگ ... استعمال زیاده از حد: اولین میگفت 
كھ اصال قابل تشخیص نیستند، نمي باشد، بلكھ از چند دودكش ... و این از آتشھاي آشپزخانھ ; كرده است

ھاي آبجوسازي، رنگرزي، آھك پزي، نمك سازي، صابون پزي،و  مخصوص است كھ فقط بھ كارگاه
دي كھ از ھریك از آنھا بیرون میآید ھواي لندن را بیش از برخي از صنایع خصوصي تعلق دارند، و دو
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سینھ كوه اتنا یا حومھ جھنم شبیھ است تا بھ مسكن جامعھ . ... ھاي لندن آلوده میسازد دودكشھاي تمام خانھ
مسافر خستھ، از چندین كیلومتر فاصلھ، پیش از دیدن شھري كھ بھ سوي آن . ... اي از موجودات متعقل

ھا را میخراشد، و بنابر آمار متوفیات ھفتگي،  این دود گلوسوز ریھ. ... را استشمام میكند روان است، آن
  . این آزار چنان عالج ناپذیر است كھ جماعات زیادي را با رنجوري مفرط و سل مزمن بھ گور میبرد

ر بود تا بھ اولین الیحھ اي براي پارلمنت تھیھ كرد و پارلمنت، چون بھ صاحبان صنایع ثروتمند نزدیكت
سیزده سال بعد سر تامس براون نداي پزشكي . اكثریت بیسازمان مردم عادي، ھیچ كاري درباره آن نكرد

  : خود را علیھ این موضوع بلند كرد

فاضالبھاي مشترك و جاھاي عفن، و عصارھگیریھایي كھ مورد استفاده ... بخارھاي متصاعد از 
مانع فرودآمدن دود زغالسنگ و رد شدن ... مھ نیز ... تي استسازندگان پست و كثیف وبي اعتنا بھ سالم

و این ھمھ ممكن است ; آن دود با مھ مخلوط میشود و با تنفس بھ درون سینھ میرود[ بدینگونھ.]آن میشود
  . اثرات بدي بھ وجود آورند، خون را كثیف كنند، و باعث نزلھ و سرفھ شوند

ھواي بد، بھداشت بد و غذاي بد و ناكافي، سالھاي زندگي را با تولید امراض ساري تیره میساختند و فقط 
، ١۶۶٣اكتبر ٣١پیپس، در . منتظر پیش آمدن چند كیفیت نامساعد بودند كھ بھ شكل طاعون شعلھ ورشوند

.)) از آن میترسیم طاعون در آمستردام زیاد است، و ما اینجا: ((در دفتر خاطرات خود چنین نوشت
یك نفر در لندن از طاعون  ١۶۶۴در دسامبر . كشتیھایي كھ از ھلند بھ انگلستان میآمدند قرنطینھ میشدند

دو نفر، در مھ چھل و سھ نفر و بھ ھمین ترتیب تعداد تلفات تا قبل تابستان افزایش  ١۶۶۵مرد،در آوریل 
بشوید، بال بسرعت پیش میرفت و لندن در وحشتي ھا را  و چون باران زیادي نمي بارید تا كوچھ; یافت

ھا بود، رو  ، كھ ھنوز در خاطره١٣۴٨در )) مرگ سیاه((شدید تشخیص داد كھ ممكن است با چیزي شبیھ 
توانست، با شرحي كھ از بزرگترھا  ١٧٢٠دفو، كھ در آن ھنگام كودكي شش سالھ بود، در . بھ رو شود

ھ براي نوشتن كتابي بھ نام یادداشتھاي سال طاعوني الزم بود بھ خاطر شنیده بود، وقایع را تا آن اندازه ك
  . آن یادداشتھا را میتوان تقریبا داراي اعتبار تاریخي دانست. آورد

ھركس كھ . ... از نخستین ھفتھ ژوئن عفونت بھ نحوي وحشتناك گسترده شد و آمار متوفیات باال رفت
واز بستن در خانھ ...تا نگذارد ھمسایگانش از او بپرھیزند توانست،اختالل مزاج خود را پنھان میداشت

اشخاص مستطیع دستھ دستھ از شھر بیرون ... در ماه ژوئن .... خود بھ وسیلھ مقامات دولتي جلوگیري كند
ھیچ چیز جز گاري و ارابھ، كھ از زن و بچھ و اثاث خانھ و غیره انباشتھ بود، ... در وایت چپل .... رفتند

و این منظره اي وحشتناك و ... بھ اضافھ عده بیشماري از مردان كھ سوار بر اسب بودند.... شددیده نمي 
  . غم انگیز بود

كھ در آنجا خدا ((شاه و دربارش در ماه ژوئن بھ آكسفرد نقل مكان كردند . و محاكم دادگستري بستھ شدند
یار برخاست تا آنان را براي بروز ھر چند فریادھاي بس; و بیآسیب نگاھشان دارد)) خواست حفظشان كند

اسقف اعظم كنتربري در مقر خود در لمبث باقي . این بال، بھ منزلھ سزاي االھي بد اخالقیشان، مالمت كند
مقامات شھري برجاي ماندند و . ماند و ھفتھاي چند صد پوند براي توجھ از بیماران و مردگان خرج كرد

بسیاري از . پوند پول میفرستادند ۶٠٠وند و سوداگران شھر پ ٠٠٠,١ھر ھفتھ شاه . دلیرانھ كوشیدند
عده كثیري از آنان ماندند و از میان ایشان شماره زیادي در نتیجھ ابتال ; پزشكان و روحانیان فرار كردند

. انواع معالجات آزموده شدند، و چون بینتیجھ ماندند، مردم بھ طلسمھاي معجزه آسا متوسل شدند. مردند
.)) تن از آنان از طاعون بود ١٠٢,۶نفر مردند و مرگ  ۴٩۶,٧) ١۶۶۵اوت  ٣١(این ھفتھ (: (سپس گفت

بر روي . ھا میبردند و در خندقھاي عمومي دفن میكردند گوركنان آنھایي را كھ در كوچھ میمردند با ارابھ
آن بیماري . از طاعون مردند ١۶۶۵ھم در حدود ھفتاد ھزار تن از ساكنان، یك ھفتم نفوس آن شھر، در 

  . ھمھ گیر تا ماه دسامبر فروكش كرد

  . درباریان بھ پایتخت باز گشتند ١۶۶۶در فوریھ . مردم بھ كارھاي خود باز گشتند
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بازماندگان ھنوز از عزاي عزیزان و غم زبانھاي خود درست بیرون نیامده بودند كھ بدبختي دیگري بھ 
كشتیھاي ھلندي جسورانھ : گوار بود اتفاق افتادمصیبتي كھ تا حدي نا ١۶۶۶در ژوئن ; شھر روي آورد

. وارد رود تمز شدند و ناوھاي انگلیسي را با شلیك توپھایي كھ صدایشان در لندن شنیده میشد منھدم كردند
در ساعت سھ بامداد روز یكشنبھ دوم سپتامبر، در یك دكان نانوایي در پودینگ لین حریقي روي داد كھ 

بار دیگر شرایط ناسازگار با ھم . بیشتر لندن را در شمال رودخانھ سوزاند مدت سھ روز ادامھ داشت و
خالي ; ھایي كھ تقریبا ھمھ از چوب ساختھ و نزدیك یكدیگر بنا شده بودند خانھ; یك تابستان خشك: جمع شدند

نبارھاي ا; ھا بھ سبب رفتن ساكنانشان بھ روستاھا براي استفاده از تعطیل آخر ھفتھ بودن بسیاري از خانھ
با دي نیرومند كھ آتش را از بامي بھ بام ; پر از نفت، قیر، كنف، كتان، شراب و سایر كاالھاي قابل اشتغال

و فقدان سازمان و تجھیزاتي كھ با چنین آتشي در چنان وقت شب ; دیگر و از كوچھاي بھ كوچھ دیگر میبرد
  : نھ رود دوید و بعدا چنین نوشتاولین، كھ خوشبختانھ در ساوثوارك بود، بھ كرا. مقابلھ كند

ھا، از پل  تمام خانھ; ھاي وحشتناك میدیدیم تمام شھر را در نزدیكي كرانھ در شعلھ... ھر جا كھ مینگریستیم
آتشسوزي چنان .... گرفتھ تا خیابان تمز و باالتر از آن بھ سوي چیپساید، در حال سوختن بودند[ لندن]

دند كھ از آغاز، نمیدانم بھ واسطھ چھ افسردگي یا بدبختي، بھ اشكال ھمھگیر بود و مردم چنان متحیر بو
براي خاموش كردن آن جنبیدند، بدان گونھ كھ جز گریھ و فغان و دویدن دیوانھوار مردمي كھ از خود 

بدین ترتیب، آتش كلیساھا، تاالرھاي عمومي، بورسھا، .... بیخود شده بودند چیزي شنیده یا دیده نشد
اینجا ما تمز را دیدیم . ھا، اتاقھا و ھمھ چیز را سوزاند خانھ... ا، بناھاي یادبود، ساختمانھاي زیبابیمارستانھ

تمام كرجیھا و قایقھا انباشتھ بودند از آنچھ كھ مردم وقت و جرئت اموال ; كھ پر بود از اشیاي شناور
وشیده شده بودند از ھر گونھ اشیاي آتشزدگان را بھ مزارعي میبردند كھ تا چندین كیلومتر بھ طور پراكنده پ

منظرھاي كھ جھان از آغاز ! آه، چھ منظره مصیبتباري. منقولي كھ صاحبانشان توانستھ بودند در ببرند
مانند سقفي كھ بر باالي یك تنور مشتعل ; تمام آسمان منظرھاي آتشگون داشت.... خود تا آن زمان ندیده بود

كند كھ چشمان من، كھ در آن حال بیش از ده ھزار خانھ را در آتش خداوند نصیب ن.... قرار داشتھ باشد
ھاي سركش، جیغ و داد زنان و كودكان،  صداي تندرآساي شعلھ! مشاھده میكرد، نظیر آن را ببیند

ھواي اطراف چنان داغ ; ھا و كلیساھا مانند طوفاني مھیب بود شتابزدگي مردم و فرو ریختن برجھا و خانھ
و این ; ھا ھمھ چیز را بسوزانند ردم مجبور بودند بیحركت بایستند و بگذارند كھ شعلھكھ م... شده بود

  . متر انجام گرفت ۶٠٠,١كیلومتر و عرض  ٣سوزاندن ھم در مساحتي بھ طول 

با دست خود در ; در این گیرودار، ھم شاه و ھم برادر نامحبوبش، جیمز، وظیفھ خود را خوب انجام دادند
غذا و سرپناه براي ; یاري بھ مردم را رھبري و مخارج آن را تامین كردند; ار كردندمیان آتشنشانان ك

ھا بود كھ از پیشرفت آتش جلو گرفت و  و اصرار ایشان در منفجر ساختن خانھ; بیخانمانھا آماده ساختند
. قسمتي از شھر را در شمال رود تمز نجات داد، ھر چند كھ آن اصرار با مخالفت بسیار روبرو شد

رویھمرفتھ دو سوم لندن، با . شھر سیاسي وستمینستر نجات یافت; بازرگاني تقریبا نابود شد)) سیتي((
فقط شش نفر كشتھ شدند، اما . كلیسا، از جملھ كلیساي كھن سنت پول، منھدم شد ٨٩خانھ و  ٢٠٠,١٣

قیمت كتابھاي ; شدندبیشتر كتابفروشان از ھستي ساقط . ھاي خود را از دست دادند دویست ھزار تن خانھ
پوند بالغ شده كھ شاید معادل  ٠٠٠,٧٣٠,١٠مجموع خسارات بھ . پوند بود ٠٠٠,١۵٠سوختھ شده 

  . دالر امروز باشد ۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ھاي  شیرھاي آتشنشاني در شاه لولھ. پس از این بدبختي، انجمن شھر لندن یك اداره آتشنشاني تاسیس كرد
ھر شركت صنفي عدھاي از اعضاي خود را تعیین كند تا با شنیدن  قرار شد كھ; آب كار گذاشتھ شدند

صداي آژیر فورا در محل خطر حاضر شوند، و تمام كارگران میبایست بھ محض احضار از طرف 
شھر بھ تدریج بازسازي شد، نھ بھ طرزي زیباتر، . شھردار یا رئیس امور مدني، از آن اعضا تبعیت كنند

بھ فرمان شاه، مصالح ساختماني چوبین جاي خود را بھ آجر یا سنگ ; حكمتربلكھ بھ نحوي سودمندتر و م
ھا پھنتر و راستتر گشتند و با تختھ سنگھاي صاف فرش  كوچھ; ھاي جلو آمده از میان رفتند باالخانھ. دادند

حریق ; بھداشت اصالح شد. شدند، و در طرفین آنھا قسمت باریكي براي رھگذران پیاده تخصیص داده شد
  ثافات زیاد و ھمچنین بسیاري از ك
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IV - ١٧٠٢-١۶۶٠: ھنر و موسیقي  

پدرش رئیس . كریستوفر رن در یك خانواده مذھبي زاده شد، با علم بار آمد، و در ھنر صاحب كمال شد
در . بھ مدرسھ وستمینستر و كالج وادم از دانشگاه آكسفرد رفت. كلیساي وینزر و عمش اسقف ایلي بود

در بیست و پنج سالگي ; بھ عضویت كالج آل سولز در آن دانشگاه انتخاب شد) ١۶۵٣(بیست و یك سالگي 
. در بیست و نھ سالگي بھ استادي علم نجوم در آكسفرد منصوب گشت; استاد نجوم كالج گرشم لندن شد

ریاضي، مكانیك، نور شناخت، علم آثاري علوي و نجوم وي . چنین مینمود كھ در علم مستغرق شده است
قوانین تصادم اجسام را عرضھ . چرخزاد را برحسب خط مستقیم اندازه گرفت. جذوب ساختھ بودندرا م

براي . كرد و با آزمایشھایي كھ بھ قانونھاي سھ گانھ حركت منتھي شدند مورد تحسین نیوتن قرار گرفت
سیلھاي و. ھاي زحل بھ تحقیق پرداخت دربارھا حلقھ. اصالح تلسكوپ و شیوه تراش عدسي زحمت كشید

براي بویل نخستین تزریق مایع در رگ یك حیوان را انجام . براي تبدیل آب شور بھ آب شیرین اختراع كرد
در تشریع مغز با تامس . ثابت كرد كھ حیوان میتواند پس از برداشتن طحال، بھ آسودگي زیست كند. داد

او یكي از نخستین اعضاي . كردویلیس شركت كرد و شكلھاي كتاب كالبدشناسي مغز تالیف ویلیس را رسم 
ھیچ كس فكر نمیكرد كھ نام او بھ عنوان بزرگترین . انجمن سلطنتي بود و دیباچھاي بر اساسنامھ آن نوشت

  . معمار انگلستان وارد تاریخ شود

شاید مھارت او در رسم بود كھ موجب تحریض چارلز دوم شد تا او را بھ . شرایط مشیھا را تغییر میدھد
وي بزودي معماري را اتحادي ). ١۶۶١(جان دنم، كھ سر معمار ساختمانھا بود، منصوب كند  معاونت سر

او چنین . از علم و ھنر یافت، آن را حقیقتي دید كھ تبدیل بھ زیبایي میشود، و این كانون و ھدف فكر او بود
و زیبایي ... تزیبایي طبیعي از ھندسھ اس. طبیعي و قراردادي: دو نوع زیبایي وجود دارد: ((نوشت

اما آنچھ ھمیشھ از بوتھ آزمایش .... قراردادي از عادت حواس ما بھ اشیایي كھ معموال براي ما دلپسندند
مانند (وي چنین میاندیشید كھ آنچھ از لحاظ ھندسي صحیح باشد .)) حقیقي بیرون میآید زیبایي ھندسي است

از این جھت، معماري كالسیك . زد و زیباستما را خود بھ خود شاد میسا) ھر یك از پلھاي بزرگ جھان
  . را بھ معماري گوتیك ترجیح میداد و در نخستین طراحیھاي خود از اینیگو جونز پیروي كرد

در آغاز كار اصول ; براي گیلبرت شلدن، اسقف لندن، تماشاخانھ شلدني را در آكسفرد ساخت ١۶۶٣در 
ھایي كھ در جھان قدیم بھ وسیلھ ویتروویوس و در دوره كالسیك را بھ كار بست و آن بناي مدور را با روش

) ١۶۶۴١۶۶۶(توقف طوالني او در فرانسھ . رنسانس بھ وسیلھ وینیوال برقرار شده بودند اعمال كرد
تمایالت كالسیك او را استوارتر ساخت، لیكن چون فوقالعاده مجذوب كلیساي وال دو گراس، اثر فرانسوا 

فت تا قدري از تزیینات باروك را بھ نماي عمارتھایي كھ خود میساخت مانسار، شده بود، تصمیم گر
  و وقتي كھ كلیساي جامع سنت ; بیفزاید
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  )آرشیو بتمان(تماشاخانھ شلدني، آكسفرد : كریستوفر رن
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  ، لندن)١٧١٠- ١۶٧۵(كلیساي جامع سنت پول : كریستوفر رن
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  . گالري پول را از نو بنامي كرد، گنبد وال دو گراس را بھ خاطر میآورد. سر كریستوفر رن: گادفري نلر

در ماه آوریل ھمان سال، بھ تقاضاي اسقف شلدن، طرحي براي تعمیر . بھ لندن بازگشت ١۶۶۶در مارس 
آن كلیساي جامع، كھ در آن ھنگام ششصد سال از عمرش میگذشت و بھ علت كھنسالي تقریبا متزلزل شده 

دو . را پذیرفتاوت كمیسیوني كھ براي تعمیر سنت پول تعیین شده بود طرح رن  ٢٧در . بود، تھیھ كرد
  . ھفتھ بعد، كلیسا در آن آتشسوزي تاریخي منھدم گشت و سرب ذوب شده گنبد آن بھ خیابانھا جاري شد

آن حریق، كھ دو ثلث لندن را با خاك یكسان كرد، براي معماري فرصتي پیش آورد كھ از زمان آتشسوزي 
ي بازسازي شھر بھ چارلز دوم تقدیم آتش ھنوز در حال اشتعال بود كھ رن شاھواري برا. رم سابقھ نداشت

  . كرد

چارلز آن را قبول كرد، اما نتوانست بودجھاي براي آن بیابد، و قضیھ با حقوق مالكیت، كھ بسیار نیرومند 
یك طرح كالسیك براي  ١۶٧٣در . رن خود را بھ طرحھاي دیگري مشغول كرد. بود، برخورد كرد

سا اعتراض كرد كھ آن بھ طرح یك معبد شرك میماند، و از شوراي كلی. كلیساي جامع سنت پول تھیھ كرد
او با اكراه با سازشي میان دو سبك موافقت كرد . رن خواست تا از سبك گوتیك آن كلیساي كھن پیروي كند

كھ بھ موجب آن داخل كلیسا داراي طاقھا، بازوي عرضي، و جایگاه ھمسرایان بھ سبك گوتیك باشد، اما 
نتیجھ كار . انس داراي ورودي ستوندار با سنتوري كالسیك و دو برج باروك باشدنماي آن بھ شیوه رنس

مخلوط نامطبوعي از سبكھا بود، اما رن با قرار دادن گنبدي بر روح جناح كلیسا، كھ با گنبد كار 
كلیساي سنت پول . برونللسكي در فلورانس و گنبد ساخت میكالنژ در رم رقابت مینمود، آن را جبران كرد

  . باترین كلیسایي است كھ پروتستانھا ساختھاندزی

pymansetareh@yahoo.com



در حالي كھ آن طرح طي سي و پنج سال ھمچنان در حال اجرا بود، رن كھ بھ عنوان سر معمار جاي دنم 
بسیاري از این كلیساھا بھ سبب برجھا و . را گرفتھ بود، طرح پنجاه و سھ كلیساي دیگر را ریخت

اگر گمرك لندن، . ضي رن در آنھا توام شده بود مشھورندھایي كھ حس زیبایي و تمایل ریا مناره
ھاي كالج پمبروك در كیمبریج و كالج ترینیتي در آكسفرد،  بیمارستانھاي گرینیج و چلسي، نمازخانھ

كتابخانھ كالج ترینیتي در كیمبریج، جناح خاوري كالسیك كاخ ھمتن كورت، سي و شش تاالر شھرداري، 
ھیچ ساختمان مھمي در آخرین چھل سال ((را بیفزاییم، چنین مینماید كھ ھاي شخصي  و عدھاي از خانھ

رن در سلطنت چارلز دوم، جیمز دوم، ویلیام و .)) قرن ھفدھم ساختھ نشده بود كھ رن معمار آن نباشد
در ھشتادوشش سالگي از شغل خود . مري، و آن استوارت شغل خود را بھ عنوان سر معمار حفظ كرد

و برخي ; اما پنج سال دیگر براي نظارت بر كار در وستمینستر ابي بھ فعالیت ادامھ دادكنارھگیري كرد، 
او در نودویكمین سال زندگي در گذشت و در كلیساي سنت پول دفن . برجھاي آن را نیز بھ او نسبت میدھند

  . شد

ھ چوبي و گرینلینگ گیبنز ھمكار ارزندھاي براي رن بود، زیرا جایگاه ھمسرایان و محفظ. میرفت
شكوھمند ارگ كلیساي سنت پول را كندھكاري كرد و تزیینات چوبي براي كاخ وینزر، كاخ كنزینگتن، و 

  . كاخ ھمتن كورت ساخت

معھذا برخي . نقاشي انگلستان ھمچنان استادان خود را از خارج میآورد و فرزندان خوبش را دلسرد میكرد
او میدانست . وران بازگشت خاندان استوارت دانستھانداز صاحبنظران جان رایلي را بھترین صورتساز د

او میتوانست با درون بیني صبورانھ خطوط قیافھ و ; خود زندگینامھاي گویاست)) جاافتاده((كھ یك تصویر 
حتي رموز آن را بخواند، و آنگاه آن خطوط و رموز را با شجاعت و صراحتي فاش میكرد كھ مطبوع طبع 

آیا : ((چارلز با دیدن آن گفت. ایلي با تفسیر چارلز دوم از صورت خود خراب شدكار ر. صاحبان آن نمیشد
مدت زیادي گذشت تا دربار تشخیص داد كھ !)) من مرد زشترویي ھستم; این شبیھ من است پس پناه بر خدا

ابلھ، رایلي با ھمین وفاداري جیمز دوم شاه . این جملھ یك تمجید بالبداھھ از درستي آن ھنرمند بوده است
اما وقتي كھ تصویر . ادمند والر شاعر مذبذب و ارل آو ارندل آریستوكرات مغرور را مصور ساخت

ھاي آن را از رخسار و نور  كریستوفر رن و رابرت بویل را ترسیم میكرد، نبوغ را تشخیص داد و نشانھ
با یك چھارم غرور : ((ھوریس والپول چنین گفت. آن را از چشمان آن دو گرفت و بھ دقت منعكس ساخت

، در چھل و ١۶٩١او در .)) تصویر سر گادفري نلر، رایلي ممكن بود جھان را بھ استادي خود معتقد كند
  . سالگي در گذشت

پدر لیلي یك سرباز . لیلي ھلندي و نلر آلماني صورتسازان مدرن عصر بازگشت خاندان استوارت بودند
بھ ) بھ مناسبت گل سوسني كھ بھ دیوار خانھاش رسم شده بود( لقبشھلندي بھ نام وان در فاس بود كھ 

  . پسرش رسید

، نقاشي را در ھارلم تحصیل كرد و با شنیدن این نكتھ كھ چارلز اول )١۶١٨(پیتر در وستفالي متولد شد 
و در این كشور، بھ عنوان محبوبترین ). ١۶۴١(كشتي نشست و عازم انگلستان شد  سلیقھ و پول دارد، بھ

حیلھ ون دایك . صورتساز، جاي ون دایك را گرفت و در زمان كرامول و چارلز دوم كار خود را ادامھ داد
ه زیبارویان دربار او را دور. را در زیبا نشان دادن مدلھاي خود، ولو فقط از حیث لباس، اختیار كرد

بدین گونھ، ما در نگارخانھ ملي صورتھاي نل گوین، فربھ و شیطان و كاونتس آو شروزبري را، ; كردند
و در كاخ ھمتن كورت، لیدي كسلمین و لوئیز دو كروال . كھ بھ مناسبت خود آراییھایش مشھور بود، میبینیم

جان چرچیل كھ مانند كودكي . درا كھ گویي ھنوز با نوك پستانھاي زیباي خود از دیوارھا خودنمایي میكنن
كھ میتوانست انتظار داشتھ باشد كھ این پسر ملكآسا و ; با خواھرش آرا بال رسم شده است از او جالبتر است

آن دختر فرشتھوش دیوك آو مارلبره شكستناپذیر و معشوقھ جدا ناشدني جیمز، دیوك آو یورك، بشوند لیلي 
  چارلز . با این صورتھا بھ ثروت رسید
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. گالري ملي دوم و پنج یا شش دیوك براي رسم صورت خود در برابر او نشستند. نل گوین: سر پیتر لیلي
میزیست، و با مدلھاي )) حشمت و نعمت((كھ در )) و پر جالل یافت... مردي بسیار مغرور((پیپس او را 

  . خود از سھ ھفتھ پیش قرار مالقات میگذاشت

تصمیم گرفت در صورتگري، ; یلي، یك تن آلماني وارد لندن شد، شش سال پیش از مرگ ل١۶٧۴در 
این شخص گوتفرید فون نلر بود . سودبري و كسب لقب جایگزین سر پیتر شود، و بھ ھدف خود نیز رسید

چارلز دوم او را نقاش دربار كرد و نلر آن شغل را در زمان جیمز . كھ در آن ھنگام بیستوھشت سال داشت
سرگادفري تصویر چھل و سھ تن از اعضاي كیت . كھ بھ او لقب عطا كرد، حفظ نموددوم و ویلیام سوم، 

ھاي  كت كالب را كھ از لحاظ سیاسي نیرومند بودند، مصور ساخت، و ھمچنین صورت ده تن از فتانھ
چون ھر كس . دربار ویلیام را كشید، ولي خصوصیات درایدن و الك را در تصاویرشان منعكس نساخت

با عده زیادي از ; یرایي بود، نلر ھنرگاه باشكوه خود را بھ یك كارگاه بسفراوري تبدیل كردآرزومند نام
. دستیاران كھ ھر یك از آنھا در قسمتي از تصویر در ترسیم دست، شكل جامھ و توري داراي تخصص بود

ھ باشكوه و مھین سرایي در روستا ساخت و بین آن خان. گاه تصویر چھارده تن را در یك روز رسم میكرد
در تمام انقالبات سیاسي سر خود را سالم نگھ . منزل شھري خود با كالسكھ شش اسبھ آمد و رفت میكرد
ھم در آن سال رنلدز متولد شد، ھوگارث ). ١٧٢٣(داشت و در ھفتاد و ھفت سالگي باعزت در بستر مرد 

  . بیست و شش سالھ بود، و نقاشي بومي بھ جھان خود وارد میشد

ھا، جز  در ھمھ خانھ. ران ھنر را تقریبا محو كرده بودند، اما از موسیقي دست نكشیده بودندپیرایشگ
در میان آتشسوزي بزرگ، پیپس تقریبا در ھر قایق از . پستترین منازل، بعضي ادوات موسیقي یافت میشد

. ال مشاھده كردسھ قایقي كھ بر رود تمز روان بود، و اثاث در برده از حریق را حمل میكرد، یك ویرژین
و فالژولھ، لوت، )) ;كار من ھر چھ باشد، نمیتوانم در برابر موسیقي و زن تسلیم نشوم: ((او چنین نوشت
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ھر كس در . خود را بھمان وفوري كھ از عشقھاي خویش دم میزند یادآوري میكند)) ویولن((تئوربو و 
ع را مسلم فرض میكند كھ دوستانش او این موضو; دفتر خاطرات او موسیقي مینوازد و آواز میخواند

خود او و زن و خدمتكارانش در باغ با ھماھنگي آواز میخوانند و ; میتوانند در آواز با او شركت كنند
  . ھاي خود را باز میكنند تا بھ آن گوش دھند صدایشان چنان قابل شنیدن است كھ ھمسایگان پنجره

چارلز نوازندگاني از فرانسھ . اشكال خود نواگر بود در جشن بازگشت خاندان استوارت، موسیقي با تمام
ھاي فني جاي  آورد و بزودي بھ ھمگان فھماند كھ آھنگھاي شاد پرطنین و فھمیدني را، كھ در آنھا جنبھ

; ارگھا بار دیگر ساختھ و در كلیساھاي رسمي طنینافكن شدند. خوشنوایي را نگرفتھ باشند، دوست میدارد
اما حتي در . جورج در وینزر و كلیساي جامع اكستر جزو عجایب زمان بودندارگھاي نمازخانھ سنت 

  جایگاه ھمسرایان كلیسا، 

چارلز دوم و جیمز دوم فرمان دادند كھ، براي جشن . حیرتانگیز ھنر نوازندگان ماھر و تكخوان تبدیل میشد
ھا  تماشاخانھ; آھنگ میدادندكلیساھا سفارش ; گرفتن وقایع سلطنت، قصاید و ماسكھا را بھ آھنگ در آورند

آھنگسازان و اجراكنندگان انگلیسي . نمایشھاي اپرایي را بدون اطمینان از موفقیت بھ روي صحنھ آوردند
  . باز متنعم شدند

سر ویلیام دوننت حكومت سرپرستي را تحریض كرد كھ اجازه افتتاح مجدد تماشاخانھاي را بھ  ١۶۵۶در 
. ھاي اپرایي را بھ روي صحنھ آورد ي نمایشنامھ عادي، نمایشنامھبھ این شرط كھ بھ جا; او بدھد
ھایي كھ او براي اپراي سرگرمي نخستین روز ترتیب داده بود، بیش از آنچھ اپرا باشد یك رشتھ  صحنھ

اما در ھمان سال ; بود كھ پیش از آن، در میان آن، و پس از آن موسیقي وجود داشت) دیالوگ(مكالمھ 
خانھ خود، راتلند ھاوس، اولین اپراي انگلیسي را كھ عنوان آن محاصره رودس بود بھ دوننت در تماشا

ھا بھ واسطھ طاعون و آتشسوزي مانع ادامھ این تجربیات شد،  بستھ شدن تماشاخانھ. معرض نمایش گذاشت
پس دوننت كوشا و مبتكر، طوفان را كھ ادعا میكرد اثر پدرش است، جرح و تعدیل كرد و  ١۶۶٧اما در 

دیدو و آینیاس اثر پرسل نشانھ ورود كامل اپرا . از توام كردن آن با آھنگ موسیقي، بر روي صحنھ آورد
  . بھ انگلستان بود

ھمان گونھ كھ كرارا در تاریخ موسیقي دیده شده است، نبوغ ھنري پرسل بھ طور عمده یك میراث 
عمش آھنگساز ; ستمینستر ابي بودپدرش استاد خوانندگان و. اجتماعي یعني محیط نوجواني او بود

پسر و نوھاش نقش ارگنوازي او را ; برادرش آھنگساز و نمایشنامھنویس بود; ویولونیستھاي سلطنتي بود
). ١۶۵٨١۶٩۵(نصیب خود او از این جھان فقط سي و ھفت سال زندگي بود . در وستمینستر ادامھ دادند

در جواني سرودھایي ساخت كھ بھ . ھ صدایش بریدزمان طفولیت در نمازخانھ سلطنتي آن قدر خواند ك
، براي دو ویولون و ارگ یا )١۶٨٣(دوازده سونات او . مدت یك قرن در كلیساھاي انگلستان شنیده میشد

برني گفت كھ آوازھا، سرودھا، كانتاتھا، و . ھارپسیكورد، فورم سونات را از ایتالیا بھ انگلستان آورد
ان، از آنچھ پیش از آن در كشور ما بھ وجود آمده یا از خارج وارد آن شده تا آن زم((موسیقي مجلسي او 

پرسل، .)) ھاي موسیقي ظاھرا بالفاصلھ بھ تحقیر و فراموشي افتادند بود چنان برتر بود كھ تمام ساختھ
و نتوانست دیدو و آینیاس را تكمیل كند،  ١۶٨٩چون با كار ارگنوازي و آھنگسازي سرگرم بود، تا پیش از 

در آن سال بود كھ آن را براي عده برگزیدھاي از تماشاگران در یك مدرسھ دخترانھ در لندن بھ معرض 
اما ; موسیقي و حتي پیش درآمد مشھور آن اپرا اكنون در نظر ما كم مایھ و ضعیف است. نمایش گذاشت

ا بھ سروصدا داریم باید بھ خاطر آوریم كھ اپرا ھنوز جوان بود و تماشاگران ھنوز عالقھاي را كھ م
یكي از شورانگیزترین نواھاي )) وقتي كھ من در زمین نھاده شدم: ((آخرین آریا یعني زاري دیدو. نداشتند

  . سراسر تاریخ اپراست

، كھ درایدن شعرھاي آن را نوشت و پرسل آھنگش را ساخت، كامال اپرا نیست، زیرا )١۶٩١(شاه آرثر 
  حالت و وقایع نمایش ندارد كما اینكھ خود  موسیقي آن ظاھرا چندان ارتباطي با
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یك . نمایش با دوره آرثر، بدان گونھ كھ ما آن را از آثار ملري و تنیسن میشناسیم، ارتباط چنداني نداشت
این نمایشنامھ اقتباس بینامي . سال بعد پرسل با آھنگي كھ براي ملكھ پري ساخت، یك گام دیگر پیش رفت

پیدا  ١٩٠١آھنگ آن گم شد، بعد در ; او چندان زنده نماند كھ آن را ببیند. از رویاي نیمھ شب تابستاني بود
. شد، و اكنون جزو بھترین آثار پرسل است

اما ظریفترین . استادانھترین سرود از سرودھاي متعدد خود را براي روز قدیس سیسیلیا ساخت ١۶٩٣در 
در فستیوال  ١٧١٣این سرود ھر سالھ تا سال ; است ١۶٩۴آنھا سرود نشاطانگیز تھ دئوم و جوبیالتھ 

، بھ طور متناوب در افتخاري كھ نصیب اوترشت ١٧۴٣ان روحانیان اجرا میشد و از آن پس، تا سال پسر
، با این )١۶٩۵(پرسل براي تشییع جنازه ملكھ مري سرود مشھوري نوشت . تھ دئوم ھاندل شد سھیم بود

براي ملكھ  در سالھاي آخر عمر خود یك آھنگ نمایشي.)) خدایا، تو راز دلھاي ما را میداني((مطلع 
او ظاھرا پیش از اتمام این آھنگ بیمار شد، زیرا آھنگ ماسك نھایي آن . ھندوستان اثر درایدن ساخت
 . توسط برادرش دنیل تھیھ شد

  . ، محتمال از سل، مرد١۶٩۵نوامبر  ٢١در 

 علیرغم نشاطبخشي دوره بازگشت خاندان استوارت، موسیقي انگلستان ھنوز از صدمھاي كھ پیرایشگران
بھ جاي اینكھ بار دیگر از خاك . بھ سنتھاي الیزابتي آن وارد آورده بودند بھ وضع اول خود باز نگشتھ بود

انگلستان ریشھ گیرد، از رھبري شاه پیروي كرد، و بھ سبكھاي فرانسوي و صداھاي ایتالیایي گرایش 
الیایي خوانده میشدند، بر صحنھ بعد از دیدو و آینیاس، اپراھاي ایتالیایي، كھ توسط خوانندگان ایت. یافت

موسیقي انگلیسي ھنوز در مرحلھ صباوت است و : ((نوشت ١۶٩٠پرسل در . اپراي انگلیس چیره گشتند
  .)) وقتي كھ استادان او دلیري بیشتري پیدا كند... كودك جسوري است كھ آیندھاي امیدبخش دارد

V-  اخالقیات  

غاي جنسي دوران بازگشت خاندان استوارت از دربار بھ سوي غو. ھا را از طبقات تمیز دھیم اكنون توده
اخالق مردم عادي، . ھا میرفتند، سرایت كرد طبقھ متوسط باال و مردم گوشھ و كنار شھر، كھ بھ تماشاخانھ

كھ تاریخ بھ آنھا اعتنایي نداشتھ است، شاید از زمان الیزابت بھتر بود، زیرا كھ قیود اقتصادي آنان را 
ایشان استطاعت شریر بودن را نداشتند و ھنوز انگیزه و نظارت آیین پیرایشگر خود را ; دكنترل میكر

اما در لندن، و باالتر از ھمھ در دربار، رھایي از قیود پیرایشگران و واكنش در برابر . احساس میكردند
تان ریشھكن شده و جوانان اشرافي، كھ از انگلس. آن نوعي بیبند و باري شادمانھ جنسي بھ وجود آورده بود

ھاي سستي در فرانسھ میزیستند، اخالق خود را در تبعیدگاه خویش بھ جا گذاشتھ و در بازگشت  با ریشھ
تا آن حد كھ ھیچ ; خود ھرج و مرج عجیبي با خود االھیات و اخالقیات و ترشخویي پیرایشگران شوریدند

فضیلت و تقوا و وفاداري . ادا كند كس از طبقھ آنان جرات نداشت حتي كلمھاي ھم بھ نفع محجوبیت
از آن نوع كھ وصفش (زناشویي بھ صورت شكلھایي از معصومیت روستایي در آمد و كامیابترین زناكار 

  . قھرمان زمان شد) در زن روستایي ویچرلي آمده است

كشیده بیشتر واعظان ; دین عامیت خود را كامال از دست داده و بھ كاسبان و دھقانان تعلق یافتھ بود
تنھا دین مناسب براي یك نجیبزاده . صورت، دراز گوش، ریاكاران پرنفس، و سرخران لقب یافتھ بودند

نوعي انگلیكانیسم مودبانھ بود كھ بھ موجب آن، ارباب در دعاي روز یكشنبھ حضور مییافت تا از كشیشي 
بركت را بھ اختصار میخواند  كھ روستاییان را در بیم دوزخ نگھ میداشت و از پایین جایگاه ارباب دعاي

پیر كور و دیوانھاي كھ سفر ; مادھگرا بودن با ھابز مرسومتر بود تا مسیحي بودن با میلتن. پشتیباني كند
دوزخ، كھ در بیست سال گذشتھ آنچنان در وصفش افراط شده . پیدایش را بھ عنوان تاریخ تلقي كرده بود

بھشت براي آنھا در ھمین دنیا و در جامعھاي ; ت داده بودبود، وحشت خود را براي طبقات مالدار از دس
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بود آزاد از شورش اجتماعي و ممنوعیتھاي اخالقي و در پناه دربار و شاھي كھ سرمشق میداد و در راه 
  . لھو، قمار، و خوشگذراني گام برمیداشت

بود تا آنكھ دخترش  كلرندن مردي آدابدان و درست رفتار. در دربار چندین مرد و زن خوب وجود داشتند
چھارمین ارل آو . ابلھانھ رفتار كرد و سفارش كرد كھ دخترش نیز چنان كند) پدر(فریب خورد و آنگاه، او 

در میان روحانیان انگلیكان، حتي در سلسلھ . ساوثمتن و نخستین دیوك آو اورمند مرادن پاكیزھخویي بودند
كھ، لیدي فنشاو، میس ھمیلتن و بعدا، میسیز گودالفین مل. مراتب علیاي آن، دینداران مخلص وجود داشتند

بدون شك كسان دیگري نیز بودند كھ در تاریخ گم شدند، زیرا فضیلت . جسارت خوب بودن را داشتند
  . شھرتي ندارد

جیمز برادر شاه، دیوك آو یورك، در معشوقھبازي حتي از . ھر چھ مقام باالتر بود، اخالق پایینتر میرفت
. ھنگامي كھ ھنوز در ھلند تبعید بود، بھ بستر ان ھاید، دختر صدراعظم، راه یافت. اطیتر بودشاه ھم افر

اما سرانجام او را ; وقتي كھ آن دختر آبستن شد و از دیوك تقاضاي ازدواج كرد، او بھ دفعالوقت گذراند
د زندگینامھاش، پس كلرندن، بر طبق خو). ١۶۶٠اكتبر  ٢٢(ھفت ھفتھ پیش از زاییدن بھ عقد خود درآورد 

او ترجیح ((كھ ; از شنیدن موضوع صریحا بھ شاه اظھار كرد كھ از آن ازدواج چیزي نمیدانستھ است
شاه باید ((كھ اگر آن دو واقعا ازدواج كرده باشند، ; ))میدھد دخترش بھ جاي زن دیوك ھمخوابھ او باشد

) دختر(باید قانوني براي بریدن سر او )) فورا(( كھ; ))بھ سیاھچال اندازند... فورا فرمان بدھد تا آن زن را
نھ تنھا بھ این امر رضا خواھد داد، بلكھ نخستین كسي خواھد بود كھ آن را ) پدر(و او ; از مجلس بگذرد

شاید . بھ تساھل برگزار كرد)) ھیاھوي بسیار بر سر ھیچ((چارلز موضوع را بھ عنوان .)) پیشنھاد میكند
و چنان باشدت و ھیجان سخن گفت كھ ھر ; ه سخن او را جدي نخواھد انگاشتصدراعظم میدانست كھ شا

  گونھ سوظني را دراینباره كھ او ازدواج مزبور را ترتیب 

، در سي و چھار سالگي، بھ مرض ١۶٧١بھ ھر حال آن دختر در . را ملكھ انگلستان كند از میان ببرد
  . سرطان در گذشت

مادري سرگرم یافت، آرابال چرچیل را بھ معشوقگي خود در آورد و جیمز وقتي كھ زن خود را بھ وظایف 
دیوك براي . برادر آرابال موضوع را با خونسردي پذیرفت، زیرا كھ براي پیشرفت او در ارتش مساعد بود

دیوك بالیدي دنم )) وررفتن((اولین مخصوصا از ; یاري بھ آرابال و ان، چند ھمبستر اضافي اختیار كرد
  ). ١۶۶۶(منزجر بود 

وي دایما عاشق این یا : ((برنت نوشت. گرویدن جیمز بھ مذھب كاتولیك ظاھرا در اخالق او تغییر نداده بود
و در این باره شاه یك بار گفت كھ بھ گمان او ; ھاي خود ذوقي نشان دھد آن بود، بیآنكھ در انتخاب معشوقھ

اه، از طرف كشیشانش در اختیار او قرار ھاي برادرش، بھ خاطر عذاب جسماني براي بخشایش گن معشوقھ
این رابطھ پس از مرگ ; رابطھ جیمز با آرابال در طي این تحوالت مانند نواي ارگ دیرپاي بود.)) میگیرد

  . باز ھم برقرار بود) ١۶٧٣(ان و ازدواج جیمز با مري آو مادینا 

م فرماندھي نیروي دریایي در مقا. باید بیفزاییم كھ دیوك آو یورك چند خصلت پسندیده نیز داشت
كوشید تا بر بینظمي رایج در آن نیرو، كھ از كمي مواجب و جیره و آموزش دریانوردان ) ١۶۶٠١۶٧٣(

در اداره امور مملكت . و در نبرد با ھلندیھا ابراز مھارت و رشادت كرد; حاصل شده بود، چیره شود
آمیز نسبت بھ برادر خود كوتاھي نكرد و ھرگز در وفاداري محبت. صمیمانھ و با شایستگي شركت میكرد

صادق و صمیم بود و ھر كس . یك ربع قرن صبورانھ بھ انتظار گذراند تا بھ جاي برادر بھ سلطنت نشست
در . بآساني میتوانست بھ محضرش راه یابد، اما آن قدر متوجھ مقام و قدرت خود بود كھ محبوبیتي نداشت

تندذھن نبود و مسائل را با زحمت درك میكرد و مطلقا . تدوستي ثابتقدم بود و در دشمني بیگذش
  . نصیحتپذیر نبود

pymansetareh@yahoo.com



بالفاصلھ پس از او، از حیث مقام در دربار، جورج ویلیرز، دومین دیوك آو باكینگم و پسر دوست محبوب 
در جنگ داخلي بھ نفع چارلز اول و در نبرد ووستر بھ طرفداري از چارلز . مقتول جیمز اول، قرار داشت

چون خوشاندام، بذلھگو، نیكخو و گشاده . و شاه جدید او را عضو شوراي خصوصي خود كرد; وم جنگیدد
یك كمدي برجستھ بھ نام تمرین نمایش نوشت و با . دست بود، تا چندي با جاذبھ خود بھ دربار مسلط شد

از زني بھ زن . اما صورت و ثروتش او را تباه ساخت. كیمیاگري و ویولننوازي خود را سرگرم میكرد
چون دلباختھ . دیگر پرداخت، در سبكسریھاي مفتضحانھ افراط كرد، و مكنت سرشار خود را بھ ھدر داد

كاونتس، كھ خود را بھ ھیئت نوكر مبدل كرده ; كاونتس آو شروزبري بود، شوي او را بھ دوئل دعوت كرد
بیوه خوشحال فاتح را، كھ ھنوز ; جورج كنت را كشت; بود، اسب باكینگم را بھ ھنگام رزم نگاه داشت

. آنگاه ھر دو پیروزمندانھ بھ خانھ مقتول بازگشتند; دستش بھ خون شوھرش آلوده بود، در آغوش گرفت
، خویشتن را بھ دست فساد و زبوني سپرد، و در افتضاح و )١۶٧۴(باكینگم از مقام خود معزول شد 

  ). ١۶٨٨(بینوایي جان سپرد 

   

  

ویلیرز، دیوك رقیب او در اندام، شوخطبعي، خوشگذراني و فساد جان ویلمت،  جورج: پتر پول روبنس
جان در سني كھ نماینده استعدادي بس عجیب بود، یعني چھاردھسالگي . دومین ارل آو راچیستر، بود

، از دانشگاه آكسفرد درجھ لیسانس گرفت و در ھفدھسالگي بھ دربار پاي نھاد و حاجب خوابگاه )١۶۶١(
در نوزدھسالگي، چون بھ پول نیازمند بود، با زني كھ ثروت سرشار بھ ارث برده بود عشقبازي . شاه شد

چون او را مایل بھ دفعالوقت یافت بھ دزدیدنش دست زد، آنگاه بھ زندان افتاد، نخست ھمدلي و سپس ; كرد
ن راند و بارھا چارلز او را كرارا از دربار بیرو. ھمسري و پس از آن ثروت آن بانو را بھ دست آورد

دوست . راچیستر نیز مانند باكینگم در مقلدي استاد بود. برگرداند، زیرا كھ بذلھگوییش را دوست میداشت
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و این كار را چنان با موفقیت . میداشت كھ خود را بھ ھیئت باربر، گدا، بازرگان، و پزشك آلماني در آورد
نگامي كھ بھ صورت پزشك در میآمد وانمود میكرد ھ. انجام میداد كھ نزدیكترین دوستانش فریب میخوردند

صدھا بیمار را بھ خود جلب و چندتن از آنان ; كھ معالجات مشكل را با كمك علم احكام نجوم انجام میدھد
بزودي بانوان دربار براي درمان نزد او آمدند و حتي كساني كھ او را خوب میشناختند ; را شفا داد

تقریبا در تمام این تغییر ھیئتھا زنان را تعقیب میكرد بیآنكھ بھ مقام اجتماعي  .نتوانستند او را تشخیص دھند
با نوشتن ھجاھاي زننده خود را سرگرم میساخت، سالمت . آنان توجھ كند، و ایشان ھم او را دنبال میكردند

او . است خود را با میخواري و عیاشي خراب میكرد، و مباھات میكرد كھ پنج سال تمام پیوستھ مست بوده
  . در سي و سھ سالگي، در بینوایي و ندامت، جان سپرد

در دربار اشخاص دیگر مثل او چندان زیاد بودند كھ پیپس، كھ خود در زناكاري متفنن نبود، در حیرت بود 
یا، ھمانطور كھ پوپ .)) كھ عاقبت آن ھمھ میخوارگي، كفرگویي و عشقھاي سست بنیاد چھ خواھد بود((

وقتي كھ شاه سست : نقد ادبي بي آنكھ نسبت بھ شاه رعایت كامل انصاف را بكند نوشت در مقالھاي در
خویي فقط بھ عشق دلبستھ بود، كمتر در شورا حضور مییافت، و ھرگز در جنگ شركت نمیكرد، 

ني، شوخطبعان مستمري داشتند، و ; ھوسبازان بر كشور فرمان میراندند، و دولتمردان فارس مینوشتند
  ... ;ان شوخطبع بودندلردان جو

  . ھا بھ آنچھ از آن پیشمایھ شرمشان بود لبخند میزدند ھرزھخوي خجول دیگر ترقي نمیكرد، و باكره

اینان وفا را فقط از معشوقان خود ; این نكتھ بدیھي بود كھ زنان ھمان قدر بیوفا بودند كھ شوھران
خاطرات كنت فیلیبر دوگرامون، كھ توسط برادر زنش آنتوني ھمیلتن بھ زبان فرانسھ نوشتھ . میخواستند

كنت آنان را در  شده بود، در حقیقت شرح حال خروسان ھرزه و فھرست مسلسلي بود از غلتبانھایي كھ
  . روزھاي تبعید پرسرور خویش در دربار چارلز دیده بود

ھم شاه و ھم ملكھ و تمام درباریان در حالي كھ ((آنگاه : برنت میگوید. ھاي شادیبخش میشد و بالماسكھ
ھا میرفتند، و با جست و خیز و سبكسري بسیار  ماسك زده بودند، در شھر جوالن میزدند، بھ خانھ

با .... امشب، طبق معمول، شاه: ((اولین میگوید. قمار اغلب با مبالغ ھنگفت اجرا میشد.)) دمیرقصیدن
 ۵٠٠,١سال گذشتھ . (صد پوند باخت... پرتاب طاس مجلس شادساز قمار را در اطاق خصوصي گشود

بھ سرمشق دربار در قمار و بي نظمي جنسي .)) بانوان نیز خیلي بزرگ بازي میكردند.) پوند برده بود
كھ ھرزگیھاي ((سخن میگوید )) جوانان فاسداالخالق انگلستان((اولین از . طبقات عالي سرایت كرد

ھمجنسگرایي، مخصوصا .)) از دیوانگي تمام ملتھاي متمدن، از ھر قبیل، بس فراتر میرود... شگرف آنھا
. باریان نمایش داده شدراچیستر نمایشنامھاي با عنوان لواط نوشت كھ در برابر در; در ارتش، رواج یافت

  . براي ھمجنسگرایي، آشكارا در انگلستان وجود داشت)) روسپیخانھ((تعدادي 

مانند داستان داروثي ; ازدواج بھ خاطر عشق افزایش یافت و ما موارد دلپذیري از این موضوع را میشنویم
ازدواج بھ خاطر : ((روثي نوشتبا این حال دا; این ازدواجي شادمانھ از كار درآمد. آزبورن با ویلیام تمپل

عشق، اگر ما نمیدیدیم كھ از ھزار جفتي كھ این كار را میكنند حتي یكي ھم نیست كھ پشیمان نشود، قابل 
شخصي كھ ((سویفت در نامھاي كھ بھ یك بانوي جوان بھ مناسبت ازدواجش نوشتھ بود از .)) مالمت نبود

ازدواج شما پیوندي : ((سخن گفت و افزود)) ندپدر و مادر شما براي شوھري شما انتخاب كردھا
.)) خردمندانھ براساس حسن نیت مشترك بود و عاطفھ مضحك عشق رمانتیك مانعي در آن ایجاد نكرده بود

نخستین تمایل زن بھ ازدواج ھیچ عاطفھ دیگري در خود نداشت مگر اشتھایي : ((كلرندن چنین بھ یاد آورد
از لحاظ نظري، شوھر اختیار كامل زن خود را، از جملھ جھازي كھ  .))براي تملك یك ثروت راحتیبخش

در طبقات پایینتر شوھر از حقوق . در تمام طبقات اراده شوھر قانون بود. زن براي او آورده بود، داشت
خود براي زدن زن استفاده میكرد، اما قانون او را از استعمال چوبي كھ از شست او كلفتتر باشد منع كرده 

كلرندن شكوه میكرد از اینكھ در آن طبقھ نھ ; انضباط خانوادگي، جز در طبقھ عالي لندن، نیرومند بود. بود
والدین ھیچ گونھ اختیاري نسبت بھ فرزندان خود داشتند و نھ اطفال ھیچ گونھ اطاعتي نسبت بھ والدین، 
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، اما با اجازه قانوني كھ طالق نادر بود.)) ھر كس آن كاري را میكرد كھ در نظر خودش خوب بود((بلكھ 
اسقف برنت، مانند لوتر و میلتن، فكر میكرد كھ چندگاني ممكن است در . از پارلمنت میگذشت امكان داشت

اما چارلز ; بعضي موارد مجاز شود و این راي خود را بھ مناسبت نازایي ملكھ بھ چارلز دوم پیشنھاد كرد
  . از خوار كردن بیشتر زن خود امتناع ورزید

ھاي مختلف گرد  دزدان، كیفزنان و جیببران در دستھ. نایت ھمواره زندگي و مال مردم را تھدید میكردج
و اگر ; دوئل قانونا ممنوع بود، اما از امتیازات نجیبزادگان شمرده میشد. میآمدند و شبانگاه حملھ میكردند

نچھ كھ اكنون بھ نظر ما مجازاتي قانون با آ. پیروزمند معموال با حبس كوتاه محترمانھاي از بند میرست
اما شاید براي رسوخ در مغزھاي كودن اقدامات شدید الزم ; وحشیانھ است در جلوگیري از بزه میكوشید

زني كھ ; سزاي خیانت، شكنجھ و مرگ بود و جزاي قتل نفس، جنحھ، یا ضرب مسكوك تقلبي، دار. میبود
دلھ دزدي با تازیانھ زدن یا بریدن یك گوش سزا داده . شوھر خود را میكشت، میبایست زنده سوزانده شود

مجازات جعل، خدعھ و فروش ; زدن كسي در دربار شاه، بھ بریدن شدن دست راست میانجامید; میشد
جنسي با وزن یا مقیاس دروغین بھ شكنجھ با پیلوري و گاه بھ كوبیده شدن دو گوش بر تختھ یا بھ سوراخ 

معموال تماشاگران از دیدن این مجازاتھا لذت میبردند، و مردم در ; میدكردن زبان با میلھ داغ میانجا
در زمان شاه شادمان، ده ھزار تن . روزھاي تعطیل با شادماني براي تماشاي دارزدن مجرمان گرد میآمدند

ختن زندانھا كثیف بود، اما میشد زندانبانان را با رشوه بھ فراھم سا. از وامداران در زندان بھ سر میبردند
  . وسایل بھتري راضي كرد

در انگلستان )) ھاي سر بھ مھر نامھ((از . مجازاتھا از فرانسھ آن زمان شدیدتر، اما قانون آزادمنشانھتر بود
  . خبري نبود و قانون حق احضار بھ دادگاه و ھیئت منصفھ وجود داشت

امور خیریھ توسعھ مییافت، اما چھل و یك . در میان سست خویي عمومي، اخالق اجتماعي نیز وجود داشت
  . تقریبا ھمھ كس در قمار تقلب میكردند. نوانخانھ انگلستان شاید طرف دیگري از طمع نیرومندان بود

عامالت، سیاست، دفتر خاطرات پیپس مشحون از وصف فساد در م. فساد در تمام طبقات امري عادي بود
ھا در كاالھاي خود تقلب میكردند، حسابھاي  تجارتخانھ. است)) در خود پیپس((نیروي دریایي، و حتي 

قسمتي از بودجھاي . دروغین میساختند، و براي اجناسي كھ بھ دولت میفروختند پولھاي اضافي میگرفتند
. ندان و درباریان سرازیر میشدكھ براي ارتش و نیروي دریایي از پارلمنت میگذشت، بھ جیب كارم

صاحبمنصبان عالیرتبھ دولت، حتي در مواردي كھ مواجبشان زیاد بود و پرداختھ ھم میشد، عنوانھا 
بدان سان كھ ; كنتراتھا، حقالعملھا و مناصب را میفروختند و مجازاتھا را در برابر رشوه میبخشودند

سران حكومت مانند كلرندن، دنبي و .)) كیل میدادمواجب معمول ایشان كوچكترین بخش درآمدشان را تش((
ساندرلند در چند سال ثروتمند شدند و مستغالتي خریدند كھ قیمت آنھا از مجموع مواجب حقوق دریافتي 

اعضاي پارلمنت آراي خود را بھ وزیران و حتي بھ دولتھاي خارجي . سالھاي خدمتشان بسیار فزونتر بود
ا دویست تن از اعضاي پارلمنت در نتیجھ رشوه وزیران از جرگھ مخالفان در بعضي رایدادنھ; میفروختند

چنین تخمین میشد كھ دو سوم اعضاي مجلس عوام جیره خوار چارلز دوم ھستند و  ١۶٧۵در . خارج شدند
براي شاه فرانسھ رشوه دادن بھ اعضاي پارلمنت براي مخالفت با . ثلث دیگر جیرھخوار لویي چھاردھم

اما . ي كھ او با انحراف از سیاستھاي خاندان بوربون موجب زحمت میشد، بسیار آسان بودچارلز، ھنگام
خود چارلز ھم كرارا پولھاي ھنگفتي از لویي گرفت تا در سیاست، دین، یا جنگ مطابق میل فرانسھ رفتار 

  آداب و رسوم  -VIجامعھ . كند

اخالق بود و بھ لباس مزین، ادبیات مستھجن، و در انگلستان نیز مانند فرانسھ، آداب و رسوم جبران كننده 
ادب و جذابیتش بھ طبقات عالي سرایت كرد و نشان ; خود چارلز نمونھ آداب بود. كفرگویي مھر میورزید

مردان، بھ ھنگام مالقات، یكدیگر را، و نیز بانوان را وقتي كھ بھ آنھا . خود را بر زندگي انگلیسي گذارد
در لندن نیز، مانند پاریس، خانمھا آقایان را ھنگام غنودن خود در بستر . معرفي میشدند، میبوسیدند
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ھا، و در ادبیات صداقت مورد تجلیل قرار میگرفت حال آنكھ ریاكاري  در دربار، در تماشاخانھ. میپذیرفتند
. اما ھمان صداقت سیلي از خشونت را در صحنھ تئاتر و گویش روزانھ بھ وجود میآورد. تحقیر میشد

آدم ((در این مورد چارلز جزو مستثنیان بود و دشنام خود را فقط بھ ; تگویي و توھین در نھایت بودزش
پیرایشگران باقیمانده در گویش خود منزه . كھ كلمھ محبوبش بود، منحصر ساختھ بود)) عجیب و غریب

  . زیدندو كویكرھا از سوگند خوردن ابا میور; بودند و فقط بھ رقیبان خویش زخمزبان میزدند

مردان در لباسھاي مجلل، از كالھگیس پودر زده گرفتھ تا جورابھاي ابریشمین و كفشھاي سگكدار، از 
سلطنتطلبان و سایر مرداني كھ . كالھگیس یكي از اشیاي وارد شده از فرانسھ بود. زنان فراتر رفتھ بودند

ه شوند نقص خود را با اصالح موي موي سرشان كوتاه بود و نمیخواستند با راوند ھدھاي پیرایشگر اشتبا
و مرداني كھ زلفشان خاكستري یا سفید بود، كالھگیس را وسیلھ . خویش بھ روشھاي عجیب میپوشاندند

این . پنھان كردن سن خود میدانستند، زیرا در آن زمان تقریبا تمام مردان ریش و سبیل خود را میتراشیدند
پیپس نخستین . او را خنثي میكرد)) غول آساي((شاه و بیني وسیلھ تا حدي اثر قیافھ اسپانیولي مانند 

كالھگیس خود را مورد انتقاد قرار داد و از این نالید كھ موھاي عزیزش باید تراشیده شود تا جا براي 
نظافت ((در ادوار معین كالھگیس خود را ; كالھگیس باز كند و مصالحي براي یك سر دیگر فراھم سازد

شتل بلند بھ جلیقھ و نیمتنھ . چین چیني دوران الیزابت و جیمز اول حال برافتاده بودیقھ شق و .)) میكرد
شلوار بھ زانو . بھ ماھیچھ پا میرسید و با شالي بھ دور بدن پیچیده میشد)) جلیقھ((جاي سپرده بود، معھذا 

ان و حاشیھ بھ مخمل و تور، و روب. شمشیر در كنار پاھاي اشراف و پولداران در نوسان بود. ختم میشد
و در زمستان او میتوانست دستھاي خودش را در دستپوشي كھ بھ ; تكمیل مرد درباري كمك میكردند

  . گردنش آویزان بود گرم كند

ھایي در باالي پیشاني كاللھ میكردند،  زنان شیك گیسوان خود را پودر و عطر میزدند، آن را بھ شكل حلقھ
ھاي خود را با  كاله. مھاي مخفي سوار شده بودند، بر آن میافزودندھاي دروغین را، كھ روي سی و مرغولھ

نقاشي ))) خال((مثال بھ جاي (ھاي سیاه  ھا، پیشاني، یا چانھ خود را با لكھ گونھ. پرھاي نادر میآراستند
ھا و بخش سخاوتمندانھاي از پستانھاي خود را  شانھ. میكردند تا مردان را بیشتر بھ دنبال خود بكشانند

كروال لیلي را واداشت تا یك پستانش را عریان نقاشي كند و نل گوین یك پرده از او ; ریان میساختندع
وسایل ظریف آرایش بھ طرزي . زنان ساقھاي خود را بھ نحو دلبرانھاي پنھان میكردند. باالتر زد

ن بازگشت خاندان بدان حد كھ یك نمایشنامھ دورا; زن اثر ھنري بغرنجي بود. روزافزون مورد تقاضا بود
  : استوارت او را بھ طرزي تمثیلي بدین سان وصف میكرد

.... دندانھایش بھ سبك فرایارھاي سیاه ساختھ شده بود، ابروانش در سترند و گیسوانش در خیابان سیلور
و در حوالي صبح روز بعد، مثل ; وقتي بھ بستر میرود، خود را از ھم میپاشد و در بیست جعبھ میگذارد

  . اعت بزرگ آلماني، باز جمع و جور میشودیك س

خدمتكاران . زندگي، كھ دوباره تشریفاتي شده بود، تجھیزات دقیق الزم داشت. تبذیر بشدت رواج داشت
پیپس یك آشپز، یك كلفت، یك ; پدر اولین پنجاه خدمتگر داشت; میبایست بھ تعداد زیاد استخدام شوند

 ٢۶بھ شام پیپس در ; ناھار و شام بسیار مجلل بود. ت داشتخدمتكار مخصوص خانم و یك دختر پیشخدم
  : توجھ كنید ١۶۶٠ژانویھ 

زن من شامي بسیار عالي تھیھ كرده بود یعني یك خوراك مغز استخوان، یك ران گوسفند، یك فیلھ گوسالھ، 
یك یك تارت بزرگ، یك زبان گاو، ; یك خوراك ماكیان، سھ جوجھ و دو دوجین چكاوك ھمھ در یك ظرف

   .ظرف ماھي كولي، و یك ظرف میگو و پنیر

گرامون، وقتي كھ چارلز توضیح داد . طبخ انگلیسي بود; غذاي اصلي در حدود ساعت یك صرف میشد
من از ): ((یا او بھ ما چنین میگوید(خدمتگران با زانوھاي خم شده بھ عالمت احترام منتظر او ھستند، گفت 

از شما بھ سبب چنین شام بدي ) پیشخدمتھا(فكر كردم كھ آنھا ; شكرماعلیحضرت بھ مناسبت این فرمایش مت
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آب، حتي بھ . نوشیدن مشروبات الكلي فقط یك رسم تشریفاتي در آداب معاشرت نبود.)) بخشایش میطلبند
بدین . پیدا كردن آب جو براي آشامیدن آسانتر از یافتن آب مناسب بود; وسیلھ كودكان، بندرت نوشیده میشد

و متمكنان ویسكي راھم بھ آن میافزودند یا شراب وارد ; ھر كس، از ھر سن، آب جو مینوشیدگونھ، 
قھوه . بیشتر مردم روزي یك بار سري بھ میخانھ میزدند و تمام طبقات گاه و بیگاه مست میكردند. میكردند

در قرن ; یآمدبیشتر از منطقھ اطراف مكا،در یمن، م ١٧٠٠تا ; ، از تركیھ وارد شد١۶۵٠در حدود سال 
اثر قھوه در . ھجدھم، ھلندیھا آن را بھ جاوه، پرتغالیھا بھ سیالن و برزیل، و انگلیسیھا بھ ژامائیك بردند

; گشود ١۶۵٢لندن نخستین قھوھخانھ خود را در . فایق آمدن بر چرت و تحریك فكر بر محبوبیت آن افزود
از ھر مقام یكي از آنھا را دیدار گاه خود كرده  ھر كس. سھ ھزار قھوھخانھ در پایتخت دایر شدند ١٧٠٠تا 

چارلز دوم بھ این عنوان . بود و در آنجا میتوانست دوستان خود را ببیند و آخرین غیبتھا و خبرھا را بشنود
ھا  از بعضي از قھوھخانھ. ھاي سیاسیند، قصد او را عقیم گذاشت ھا مراكز تحریكات و توطئھ كھ قھوھخانھ

جود آمدند كھ در سیاست قرن ھجدھم نقش مھمي ایفا كردند و بعد پناھگاھي شدند براي ھایي بھ و باشگاه
ھا نھ تنھا بھ این جھت كھ قھوه آشامیدني مطلوبي بود، بل بدین  با این حال، قھوھخانھ. فرار از شر تكگاني

یات چون غولھاي ادب. ھاي بعدي تفاوت داشتند سبب كھ محیط قھوھخانھ مشوق گفتگو بود، با باشگاه
  . ھا را محل سخنرانیھاي خود قرار دادند درایدن، ادیسن و سویفت قھوھخانھ

  . آزادي بیان انگلیسي در آنجا نضج گرفت

از چین بھ انگلستان آمد، اما آن قدر گران بود كھ یك قرن گذشت تا در مراسم  ١۶۵٠چاي در حدود سال 
  . مھماني انگلستان جاي قھوه را بگیرد

ھاي كاكائو از مكزیك و  در ھمان اوان دانھ. نجان چاي خود را ماجرایي جالب میپنداشتپیپس نخستین ف
مشروب جدیدي با افزودن وانیل و شكر بھ كاكائو  ١۶۵٨در حدود سال ; امریكاي مركزي وارد شده بودند

ارت شكالتي كھ از این راه بھ دست آمد از آشامیدنھاي مطلوب دوران بازگشت خاندان استو; ساختھ شد
تمام طبقات از جملھ بسیاري از زنان و . ھا بھ مشتریان عرضھ میشد گشت و در بسیاري از قھوھخانھ

بعضي كودكان، در این مواقع توتون میكشیدند، ولي بیشتر با پیپھاي بلند زنان چنین میانگاشتند كھ توتون 
استعمال انفیھ در آن دوران شاید از این تصور بود كھ . خاصیت ضد عفوني دارد، مثال براي دفع طاعون

. حال كھ عفریت پیرایشگر از میان رفتھ بود، سرگرمیھا و بازیھاي ورزشي رونق یافتند. مرسوم شد
بینوایان دوباره از خیمھشببازي، نمایشھاي سیركي، چنگ خروس، جنگ با خرس یا گاو، بندبازي، 

 - حیواني و انساني - دان بھ شكار ثروتمن. كشتیگیري، تردستي، مشتزني و شعبده بازي لذت میبردند
اولین بازي بولینگ را بر روي چمن . چارلز دوم تا پنجاه و سھ سالگي تنیس بازي میكرد. میپرداختند

كریكت بھ یك سرگرمي ملي تبدیل شده . دوست میداشت، این بازي ھنوز ھم در انگلستان تماشایي است
در آن سال طرح باغھاي واكسھال . شده است ١۶۶١نخستین ذكر از زمین مخصوص این بازي در ; بود

پارك سنت جیمز توسط . در ساحل جنوبي تمز ریختھ شد و آن باغھا بزودي تفرجگاھي باب روز شدند
ھایدپارك بھ منزلھ محلي براي برگزیدگان تاسیس شد و شاه و ملكھ . چارلز دوم براي عموم گشایش یافت

متشخصان بھ استحمام در آب گرم . آن كالسكھراني میكردند در بعد از ظھرھاي خوش، پیشاپیش اعیان، در
یك سرویس منظم  ١۶۵٧در ; ھمھ، جز فقیرترین طبقات، با دلیجان سفر میكردند. باث آغاز كرده بودند

ھاي كرایھاي چھار اسبھ،  كالسكھ.. یك سرویس مسافربري دلیجان با برنامھ در كار آمد ١۶۵٨پستي و در 
اشخاص بسیار ثروتمند با . در داخل شھرھا بھ كار افتادند ١۶٢۶ده میشدند، از سال نامی)) ھكني كوچ((كھ 

ھا بستھ میشدند نمایشي  سھ جفت اسبي كھ بھ ھر یك از این كالسكھ; ھاي شش اسبھ مسافرت میكردند كالسكھ
لو اسبان بعضي اوقات گاوھاي محل میبایست در ج; نبودند، بلكھ براي كشیدن آن از گل و الي الزم بودند

. ھا ھمواره پر از گل یا خاك بودند راه. بستھ شوند تا كالسكھ محور در آن فرو رفتھ بودند بیرون كشند
ھاي بین راه، با مخلوط پر جنب و جوشي از كالسكھرانان، مسافران، مقلدان، فروشندگان،  مسافرخانھ

در ھمان اوان، . گلستان تھیھ شوددزدان، و روسپیان، آماده میشدند تا موضوع و مطلبي براي ادبیات ان
  . انگلستان خشن، شھوتران، و دوستداشتنیي كھ دیكنز آن را در جواني میشناخت در حال شكل گرفتن بود
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VII - دین و سیاست   

شاه . در میان جنب و جوش انساني، كشمكش مذاھب ادامھ یافت و اختالف میان شاه و پارلمنت تجدید شد
رفتھ رفتھ بھ قدرت او )) ماه عسل اطاعت((موضوع كھ مجلس عوام بعد از  شادمان پس از دریافتن این

چارلز، كھ نرمدل و سخت وجدان بود، . ھاي پیشنھادي او را كم میكرد، غمگین شد رشك میبرد و بودجھ
او وعده داد و ظاھرا مایل ھم بود كھ ناتوانیھاي كاتولیكھاي . براي وام خصوصي بھ شاه فرانسھ روي آورد

ستان را تخفیف دھد، از سیاست لویي چھاردھم علیھ ھلند پشتیباني كند، و بندر دنكرك را، كھ در آن انگل
دفاع از . سوي كانال مانش قرار داشت و توسط سر بازان كرامول تسخیر شده بود، بھ فرانسھ بفروشد

 ٠٠٠,٠٠٠,۵برابر چارلز آنرا در ; دنكرك پرخرج بود، و آن بندر مانند خاري در پھلوي فرانسھ میخلید
این مبلغ، با سایر كمكھاي محرمانھ بوربونھا، او را مدتي قادر ساخت كھ ). ١۶۶٢(فرانك رھا كرد 

معھذا، اولیگارشھا فكر . اولیگارشي زمین و پول را، كھ اكنون در پارلمنت حكمفرما بود، نادیده بگیرد
ھمان رقابت در تجارت و . ا بشودكردند كھ بودجھ دولت باید صرف یك جنگ سودآور دیگر با ھلندیھ

. پشتیباني كرد ١۶۶۴موجب نخستین جنگ ھلند شده بود، از دومین جنگ ھلند در  ١۶۵٢شیالت كھ در 
. چارلز تا آنجا كھ میتوانست در برابر موج سپاھیگري مقاومت كرد، زیرا عشق را بر جنگ ترجیح میداد

اي جنگ در این شھر و كشور و مخصوصا در من ھرگز چنین اشتھایي كھ بر: ((بھ خواھر خود نوشت
من خود را در قلمرو خویش تنھا فردي میدانم كھ مایل بھ جنگ . اعضاي پارلمنت وجود دارد ندیدھام

نیروي دریایي انگلستان، كھ افراد آن با وجود بدي غذا، لباس . اوضاع از ھر حیث نامطلوب بود.)) نیست
و در اوج جنگ، طاعون و ; در پیروزیھایش شكست خورده بودو مھمات رشیدانھ جنگیدند، تقریبا بھ ق

ھلندیھا  ١۶۶۶در اواخر سال . حریق لندن را بھ مخروبھاي تبدیل كردند و انگلستان را ورشكست ساختند
چارلز، كھ از آشتي خشنود بود، ماموراني بھ بردا فرستادند چون حصول ; مذاكرات صلح را آغاز كردند

خویشتن را بیپول یافت، قسمتي از نیروي دریایي انگلستان را كھ در ناوھاي  موافقت را نزدیك دید و
در رویتر یك ناو گروه ھلندي را بھ رود تمز و مدوي وارد، و  ١۶۶٧در ژوئن . بازرگاني استخدام شوند

 شاه در خانھ داچس آو مانمث با لیدي((پیپس میگوید ھمان شب . بیشتر كشتیھاي بدون ملوان را منھدم كرد
وقتي كھ خبر حملھ بھ .)) كسلمین شام خورد، و ھمھ مھمانان یك پروانھ بینوا را دیوانھوار دنبال میكردند

اما ھلندیھا نیز خواستار صلح . لندن ترسید، تمام افرادي كھ توانایي جسمي داشتند براي دفاع احضار شدند
دومین جنگ ھلند را با ) ١۶۶٧ژوئیھ  ٢١(پیمان بردا . بودند، زیرا فرانسویان بھ فالندر تجاوز كرده بودند
موقعیت شاه بھ واسطھ آن ناكامي و بدبختیھاي روي . شرایطي خاتمھ داد كھ براي ھمگان ناپذیرفتني بود

پارلمنت تقاضاي نظارت . آور بھ لندن چنان ضعیف شده بود كھ برخي از انگلیسیان بھ فكر خلع او افتادند
بیپول بود، بھ این موضوع تن در داد و گام دیگري در راه تفوق  چارلز چون; در مخارج دولت را كرد

; پارلمنت تقاضا كرد كھ كلرندن بھ سبب سو اداره وزارت امور خارجھ معزول شود. پارلمنت برداشتھ شد
چارلز بھ عزل صدراعظم خودبیمیل نبود، زیرا صدراعظم با اقدامات او در مورد رواداري مخالفت، و از 

مجلس عوام، كھ بھ استعفاي كلرندن قانع نبود، پیشنھادي . عشوقھبازي جلوگیري كرده بودافراط او در م
كلرندن اندرز شاه را پذیرفت و بھ . براي اعالم جرم علیھ او، بھ علت خدمتگري بھ فرانسھ، تنظیم كرد

آن . بود این وضع، براي یك دوره خدمت طوالني و مداوم، فرجامي تاسفانگیز و ظالمانھ. فرانسھ گریخت
پیرمرد دوران تبعید خود را با نوشتن یكي از عالیترین آثاري كھ تا كنون در ادبیات انگلیسي بھ وجود 

چارلز پنج نفر را . ، در شصتوپنج سالگي، در روان در گذشت١۶٧۴او بھ سال . آمدھاست جاودان ساخت
كھ (ن، دیوك آو باكینگم، لرد اشليسر تامس كلیفرد، ارل آو آرلینگت): ١۶۶٧(براي جانشیني او نامزد كرد 

)) كبل((از پیوند حروف اول نام آنان كلمھ . ، و ارل آو الدردیل)بزودي نخستین ارل آو شافتسبري شد
)CABAL (كلیفرد یك كاتولیك استوار بود، . بھ وجود آمد كھ ھیئت وزیران جدید بھ آن نام خوانده شد

، باكینگم ھرزھخوي بود، شافتسبري شكاكي روادار، و الدردیل از .آرلینگتن بھ آن مذھب تمایل داشت
چارلز بھ . كردپیمانگران پیشین كھ نظام اسقفي را با آتش و شمشیر بھ ھم میھنان اسكاتلندي خود تحمیل 

: او اساسا دو ھدف داشت. اندرزھاي متضاد آنان گوش میكرد، اما بیش از پیش بھ روش خود ادامھ میداد
با امیدواري منتظر بود كھ، پس از خودش، . تجدید حكومت فردي مطلقھ، و اعتالي مذھب كاتولیك رومي

اتبھ داشت و با پیك پاپ، كھ از با رھبر یسوعیان در رم مك. برادر كاتولیكش جیمز بھ سلطنت نشیند
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بھ برادرش، كلیفرد، آرلینگتن، و لرد  ١۶۶٩در ژانویھ . بروكسل بھ لندن آمده بود، محرمانھ مالقات كرد
خواھرش . ارندل گفت كھ میخواھد با كلیساي رم سازش كند و ایمان قدیم را دو باره بھ انگلستان باز آورد

لویي  ١۶٧٠ھ تغییر مذھب خود را شجاعانھ اعالن كند در ماه مھ ھانریتا ھرگز از اصرار بھ او در اینك
چھاردھم ھانریتا را، ھمراه با مددكاراني از دیپلماتھاي برجستھ، بھ لندن فرستاد تا چارلز را بھ پیروي از 

، كلیفرد، ارندل، و آرلینگتن از طرف ١۶٧٠در اول ژوئن . سیاست فرانسھ و مذھب كاتولیك وادار كند
پادشاه فرانسھ موافقت كرد كھ بھ محض آنكھ چارلز تغییر . پیمان سري دوور را امضا كردند انگلستان

در صورت نیاز، لویي شش ; پوند بھ او بپردازد ٠٠٠,١۵٠مذھب خود را بھ آیین كاتولیك اعالم كند، مبلغ 
در صورت  چارلز; ھزار سرباز در اختیار چارلز میگذاشت، و مخارج آنان را دولت فرانسھ میپرداخت

میبایست تا ھنگامي كھ جنگ ادامھ ; تقاضاي لویي، میبایست در جنگ با ایاالت متحده بھ فرانسھ بپیوندد
و از ; برخي از جزایر ھلند را بگیرد و نگاه دارد; پوند از فرانسھ دریافت كند ٠٠٠,٢٢۵داشت، ھر سال 

یفتن پارلمنت و مردم انگلستان، چارلز براي فر. ادعاي لویي براي بھ میراث بردن اسپانیا پشتیباني كند
امضا و بھ  ١۶٧٠دسامبر  ٢١این عھدنامھ در . باكینگم را بھ پاریس فرستاد تا عھدنامھ دروغیني امضا كند

بھ موجب آن، انگلستان متعھد بود با ھلند بجنگد، اما در عھدنامھ ذكري از مذھب نشده ; جھانیان اعالم شد
 ١۶٧١برادرش خود را در . ن خود بھ مذھب كاتولیك پانزده سال صبر كردچارلز براي اعالم گروید. بود

اما حتي ارل آو آرلینگتن طرفدار كاتولیكھا بھ شاه ھشدار داد كھ چنین اعالمي ; پیرو آن مذھب اعالم كرد
اعالمیھ اغماض براي ((معھذا چارلز با صدور دومین . از طرف او ممكن است سریعا موجب انقالب شود

ھر گونھ قوانین جزایي در مسائل كلیسایي بر ضد انواع مختلف ((و معلق ساختن )) اي حساسوجدانھ
در ). ١۶٧٢مارس  ١۶( بھ سوي ھدف خود پیش رفت))) نسبت بھ كلیساي رسمي(ناسازگاران یا متمردان 

صدھا . كرد ھمان حال تمام كساني را كھ بھ علت عدم توافق با قانون مذھبي پارلمنت زنداني شده بودند آزاد
ناسازگار، از جملھ بانین و بسیاري از كویكرھا، آزاد شدند و سرانشان ھیئتي بھ نمایندگي خود نزد شاه 

  . فرستادند تا از او سپاسگزاري كنند

پرسبیتریان و پیرایشگران از اینكھ آزادي اعطا شده بھ آنان بھ كاتولیكھا و آناباتیستھا نیز بسط یافتھ است 
ھر روز در )) ھواخواھان پاپ و جماعات بسیار از ارباب فرق مختلف((انگلیكانھا از اینكھو ; متحیر شدند

انگلستان تقریبا یك سال از رواداري بھرھمند شد یا رنج . لندن علنا تشكیل جلسھ میدھند، بھ وحشت افتادند
ارلمنت توافق در این مورد شاه و پ. انگلستان سومین جنگ ھلند را آغاز كرد ١۶٧٢مارس  ١٧در . برد

  . داشتند

پوند براي جنگ تصویب كرد، اما این مبلغ میبایست بھ صورت اقساط بھ دولت ٠٠٠,٢۵٠,١پارلمنت 
مجلس . پرداختھ شود كھ میزان آن بھ وضوح بستگي بھ آشتي شاه با پارلمنت و قوانین مذھبي آن داشت

میتوان معلق ساخت مگر بھ موجب قانوني قوانین جزایي در باره مسائل كلیسایي را ن((عوام اعالم كرد كھ 
، و در عریضھاي كھ براي شاه فرستاد تقاضا كرد كھ اعالمیھ ))كھ از تصویب پارلمنت گذشتھ باشد

لویي خواھان پشتیباني انگلستان از جنگ ھلند بود، بھ چارلز اندرز داد كھ اعالمیھ را . اغماض او لغو شود
مارس  ٨چارلز این اندرز را پذیرفت، و در . وفقیتآمیز پایان یابدملغا كند تا ھنگامي كھ جنگ بھ نحوي م

براي . محتمال تا آن زمان پروتستانھا از پیمان سري دوور بویي برده بودند. اعالمیھ لغو شد ١۶٧٣
)) قانون آزمون((جلوگیري از گرویدن شاه بھ مذھب كاتولیك، ھر دو مجلس در آخر ماه مارس یك 

)) قلب ماھیت((آن دارندگان تمام مشاغل كشوري و لشكري در انگلستان ملزم بودند گذراندند كھ بھ موجب 
كلیفرد با این الیحھ بشدت . را نفي كنند و آیینھاي مقدس را بر طبق تشریفات كلیساي انگلیكان برگزار كنند

آنجا مخالفت كرد و پس از تصویب آن، از دولت استعفا داد، بھ ملك شخصي خود رفت، و كمي بعد در 
از وزارت معزول ; شافتسبري با حرارت از الیحھ پشتیباني كرد. مرد یا بنابر تصور اولین خودكشي كرد

، كھ طرفدار شاه ))حزب دربار((را بھ عھده گرفت، كھ تا آستانھ انقالب با )) حزب وطن((شد و رھبري 
جیمز از مشاغل خود . ظم شدارل آو دنبي وزیر اع; )١۶٧٣(پایان یافت )) كبل((دوره . بود، مخالف كرد

مخالفت با او تا حدي بھ واسطھ این موضوع التیام یافتھ بود كھ گرچھ زن اولش مذھب كاتولیك . استعفا كرد
اما حال . را پذیرفتھ، فرزندان آن زن، مري و آن كھ بعدا ملكھ شدند، بھ رسم پروتستان بار آمده بودند

مري آو . ده خانم كاتولیك اعتراضات شدیدي را برانگیختبا یك شاھزا) ١۶٧٣سپتامبر  ٣٠(ازدواج او 
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میخواندند و چنین تصور میشد كھ او فرزندان خویش را كاتولیك بار خواھد )) دختر بزرگ پاپ((مادینا را 
  . آورد

جریان . الجرم فورا لوایحي بھ پارلمنت پیشنھاد شد كھ فرزندان شاه باید بھ آیین پروتستان پرورده شوند
اگر انگلستان بنا بود شاه كاتولیك داشتھ باشد، . مایل انگلستان را بھ جنگ با ایاالت متحده سرد كردوقایع ت

كھ حال دیگر رقیب تجارتي بھ نظر  - او دیر یا زود بھ فرانسھ و اسپانیا میپیوست تا جمھوري ھلند را 
آن دژ سقوط میكرد، مذھب اگر . نمیرسید، بلكھ حصن مذھب پروتستان در قاره اروپا مینمود منھدم سازد

پروتستان انگلیسي چگونھ برپا میایستاد چارلز با كمال میل سر ویلیام تمپل را مامور كرد تا قرارداد صلح 
. پیمان وستمینستر بھ سومین جنگ ھلند پایان داد ١۶٧۴فوریھ  ٩در . جداگانھاي با ھلندیھا منعقد نماید

VIII -  توطئھ پاپي  

كراون دیگر از لویي گرفتھ بود،  ٠٠٠,۵٠٠چارلز كھ . تي طبیعي و آرام پیش آمدبھ دنبال آن وقایع، فتر
. اما سیاست ادامھ یافت. ھاي خود پرداخت پارلمنت را بھ سبب مزاحمتش تعطیل كرد و باز بھ معشوقھ

)) حزب وطن((و ) ١۶٧۵(را تاسیس كردند )) باشگاه روبان سبز((شافتسبري و سایر سران مخالف 
د را براي دفاع از پارلمنت شاھي كھ با فرانسھ كاتولیك توطئھ میچید، و وارث مسلم او كھ با یك تبلیغات خو

این دستھ اعضاي حزب وطن، ویگھا  ١۶٨٠در . زن كاتولیك ازدواج كرده بود، از آن مركز آغاز كرد
)) ضعیفترین و شریرترین مرد روزگار((شافتسبري در نظر شاه  .توریھانامیده شدند و مدافعان شاه، 

اما جان ; خواند) و استداللش را سست... غرورش را مضحك،... دانش او را سطحي،((میآمد، و برنت 
. و فلسفي میشمردالك، كھ پانزده سال با شافتسبري میزیست، او را مدافع دلیر آزادیھاي مدني، مذھبي، 

و ما ممكن است از این تذكر شافتسبري گمان بریم كھ بھ عقیده او ; مینامید)) خداپرست((برنت او را 
كیست، او پاسخ ) مرد خردمند(وقتي كھ بانویي از او پرسید آنكس .)) مردان خردمند فقط یك دین دارند((

اورانژ مري، دختر بزرگ دیوك آو یورك، را / ھنگامي كھ ویلیام د )) مردان خردمند ھرگز نمیگویند((داد 
اگر جیمز ھمچنان بي ; ، ھیجان مذھبي قدري تخفیف یافت)١۶٧٧(كھ پروتستان بود بھ عقد خود درآورد

فرزند ذكور میماند، مري پس از او بھ تخت مینشست و انگلستان بھ واسطھ قرابت سببي با ھلند پروتستان 
كشف ) توطئھ پاپي(ایتس اوتس بھ حضور شاه رسید و گفت كھ یك ، ت١۶٧٨اوت  ٢٨اما در . متحد میشد
پاپ، پادشاه فرانسھ، اسقف اعظم آرما و یسوعیان انگلستان و ایرلند و اسپانیا براي كشتن : كرده است

چارلز و بھ تخت نشاندن برادرش بھ جاي او و تحمیل مذھب كاتولیك بھ انگلستان بھ زور شمشیر، 
ھزار آدمكش میبایست پروتستانھاي عمده لندن را قتل عام كنند و خود لندن، كھ  سھ; زمینھسازي میكردند

  . دژ مذھب پروتستان انگلستان بود، میبایست بكلي سوختھ شود

او كشیش انگلیكان بود، اما بھ سبب .اوتس، كھ در آن ھنگام بیستونھ سالھ بود، پسر یك واعظ آناباتیست بود
او بھ مذھب كاتولیك گرویده بود یا چنین وانمود میكرد كھ . د شده بودرفتار ناشایستھ از منصب خود طر

; گرویده است و در كالجھاي یسوعي در والیاذولیذ و سنتومر، كھ از آن اخراج شده بود، تحصیل كرده بود
او . ھاي نھاني یسوعیان براي تسخیر انگلستان پي برده بود در ھمان اوان، طبق ادعاي خودش، بھ نقشھ

در یك كنفرانس یسوعي در لندن، كھ در آن درباره كشتن شاه  ١۶٧٨آوریل  ٢۴ف كرد كھ كھ در اعترا
ارندل، : وي پنج رجل كاتولیك را نام برد كھ در توطئھ شركت داشتند. مذاكره میشده، حضور داشتھ است

واداران پاپ وقتي اوتس افزود كھ بالسیس قرار بود فرمانده كل ارتش ھ. پوویس، پیتر، ستفرد و بالسیس
شاه چنین نتیجھ گرفت كھ اوتس آن داستان ; باشد، چارلز خندید، زیرا بالسیس بھ واسطھ نقرس بستري بود

. سپتامبر آن حضور یابد ٢٨دعوت كرد تا در جلسھ . را بھ امید پاداش ساختھ است، و او را مرخص كرد
لح رفت و سوگندنامھاي پیش او نھاد اوتس، كھ میترسید زنداني شود، نزد سر ادمند بري گادفري امین ص

شورا، كھ تحت تاثیر شھادت او قرار گرفتھ بود، فرمان دستگیري . كھ جزئیات توطئھ در آن نوشتھ شده بود
یكي از آنان ادوارد كلمن بود كھ چندین سال . چند تن از ھواداران پاپ را، كھ مورد اتھام بودند، صادر كرد

كلمن پیش از دستگیري برخي از . منشي داچس آو یورك بود) زول شدتا ھنگامي كھ بھ فرمان شاه مع(
كاغذھاي خود را سوزاند، اما آن مقدار كھ باقي مانده بودند نشان میدادند كھ با پرالشز یسوعي، كشیش 
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اقرارنیوش لویي چھاردھم، مكاتباتي داشتھ است كھ از ھر دو سو در این درباره كاتولیك شدن انگلستان 
ھا پیشنھاد كرده بود كھ لویي چھاردھم باید براي او پول بفرستد  كلمن در این نامھ. واري شده بوداظھار امید

و چنین افزوده بود ; تا او بھ وسیلھ آن بتواند اعضاي پارلمنت را بھ نفع مذھب كاتولیك تحت نفوذ قرار دھد
كنون بھ خود دیده است بر آن  كامیابي بزرگترین ضربھاي را كھ مذھب پروتستان از بدو پیدایش خود تا((

و آن عبارت است از تغییر مذھب سھ كشور و، در نتیجھ آن، شاید منكوب ساختن یك ... وارد خواھد آورد،
ھاي خود را سوزانده بود شورا را بر این گمان داشت كھ  این موضوع كھ كلمن بیشتر نامھ.)) بدعت بالخیز

خود چارلز از . ود آگاه بوده و حتي در آن دست داشتھ استاو از توطئھاي كھ اوتس گزارش آن را داده ب
پنج . اكتبر قاضي گادفري ناپدید شد ١٢در . ھا استنباط كرد كھ یك توطئھ حقیقي وجود داشتھ است آن نامھ

بھ دست چھ . مسلم بود كھ وي كشتھ شده بود. روز بعد جسدش در یكي از مزارع حومھ شھر بھ دست آمد
الن معین و بھ عللي كھ ھنوز معلوم نیست پروتستانھا قتل را بھ كاتولیكھایي نسبت كسي آیا بھ دست عام

این واقعھ ظاھرا اتھامات را . دادند كھ امیدوار بودند بھ آن وسیلھ از انتشار اظھارات اوتس جلوگیري كنند
نت ناشي شده تایید میكرد و با روح عدم اطمیناني كھ از پیمان سري دوور و ترس از رسیدن جیمز بھ سلط

بود، طبیعي بود كھ بیشتر پروتستانھاي انگلستان حال میبایست تمام اتھامات اوتس را معتبر شمرند و بھ 
چنان خشمي دچار شوند كھ حفاظت مذھب پروتستان براي دستگیري و شاید ھم اعدام تمام كاتولیكھایي كھ 

  . كھ نامشان در گزارش توطئھ ذكر شده بود الزم داشت

شارمندان لندن خود را . جیمز بھ ھلند گریخت. شتي آغاز شد كھ تقریبا چھار سال ادامھ یافتحكومت وح
نگھباناني ; در وایتھال چند عراده توپ گذاشتھ شد; مسلح ساختند تا در برابر تجاوز مورد نظر مقاومت كنند

. جلوگیري كنند)) توطئھ باروت((در شبستانھاي زیر پارلمنت گمارده شدند تا از بروز حادثھاي نظیر 
. پارلمنت قانوني را تصویب كرد كھ بھ موجب آن كاتولیكھا از عضویت مجلس اعیان بركنار میشدند

پوند در سال برایش تعیین كرد  ١٠٠پارلمنت اوتس را بھ عنوان ناجي ملت ستود، مقرري ثابتي بھ میزان 
بدلو ادعا میكرد اطالعاتي دارد . ود، پر شدو آپارتماني در كاخ وایتھال در اوتس یا ویلیام بدلو ذكر شده ب

نوامبر اوتس اتھام جدید و حیرتانگیزي را بھ شورا عرضھ كرد و  ٢۴در . كھ اتھامات اوتس را تایید میكنند
چارلز آشكارا بھ . آن اینكھ شنیده بود ملكھ حاضر شده است شوي خود را بھ وسیلھ پزشك خود مسموم كند

ایمان بھ گزارشھاي او را از دست داد، و فرمان دستگیري وي را صادر كذب اظھارات اوتس پي برد، 
مجلس عوام امر داد او را آزاد كنند، سھ تن از خدمتگزاران ملكھ را توقیف كرد و بھ بركناري ملكھ . كرد

چارلز بھ مجلس اعیان رفت، از وفاداري زن خود دفاع كرد، و لردھا را تحریض نمود كھ از . راي داد
نوامبر كلمن و یك كاتولیك غیر روحاني دیگر محاكمھ و بھ جرم  ٢٧در . با راي مجلس امتناع كنندموافقت 

و ; دسامبر شش تن یسوعي و سھ كشیش آزاد كارشان بھ مرگ كشید ١٧در . خیانت محكوم و اعدام شدند
دوازده تن بیگناه  بعدا ثابت شد كھ این. سھ مرد بھ سبب قتل گادفري بھ دار آویختھ شدند ١۶٧٩فوریھ  ۵در 

پارلمنت از پاریس پیامي دریافت كرد مبني  ١۶٧٨دسامبر  ١٩در . دایره حملھ بھ شاه تنگتر میشد. بودھاند
آن وزیر از اعتراف بھ اینكھ آن پولھا كمك . بر اینكھ دنبي مبالغ زیادي پول از لویي چھاردھم پذیرفتھ است

و چارلز، كھ میترسید مشاور ; او را استیضاح كرد مجلس عوام. فرانسھ بھ شاه بودھاند امتناع كرد
این پارلمنت تقریبا ). ١۶٧٩ژانویھ  ٢۴(را منحل كرد )) پارلمنت كولیر((وفادارش بھ مرگ محكوم شود، 

كھ در )) ویگ((اما نخستین پارلمنت . ھجده سال بیش از پارلمنت طویل بھ طور متناوب اجالس كرده بود
مجلس عوام دنبي را متھم بھ خیانت . لف خود ضد كاتولیك و ضد شاه بودمارس اجالس كرد بیش از س ۶

او در آنجا پنج سال پرآشوب آینده را با . مجلس اعیان، با زنداني ساختن او در برج لندن، نجاتش داد; كرد
چارلز، بنابھ اندرز سر ویلیام تمپل، یك شوراي جدید سیسھ نفري تعیین . استراحت و اضطراب گذراند

براي آرام ساختن مخالفان، دو رھبر حزب ویگ شافتسبري و جورج سویل، ماركوئس آو ھالیفاكس  ;كرد
براي . بھ توصیھ شاه شافتسبري بھ ریاست عالي شورا انتخاب شد; را نیز بھ عضویت آن شورا برگزید

ي طرد بدین گونھ كھ، بھ جا; ھرچھ بیشتر آرام ساختن طوفان، چارلز بھ پارلمنت پیشنھاد سازش كرد
ھیچ فرد كاتولیك نباید وارد پارلمنت شود یا شغل حساسي : برادرش از جانشیني، این مقررات را وضع كند

انتصاب قضات بھ وسیلھ او موكول بھ ; شاه اختیار انتصابات كلیسایي را از دست بدھد; را عھدھدار شود
اما پارلمنت اطمینان . ھ باشدتصویب پارلمنت باشد، و پارلمنت بر ارتش و نیروي دریایي نظارت داشت

مھ خود شافتسبري نخستین الیحھ طرد جیمز را  ١١در . نداشت كھ جیمز چنین قراردادي را محترم شمرد
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محروم ساختن دیوك آو یورك از حق وراثت تاج و تخت این : ((با عبارات صریح بھ پارلمنت تسلیم كرد
گیر شدھاي بجز متھمان بھ خیانت یا جنحھ تامین از توقیف بھ قید كفیل درباره ھر شخص دست.)) سرزمین

فرانسھ براي . شد، و در موارد اخیر نیز زنداني میبایست در نخستین جلسھ دادگاه محاكمھ یا مرخص شود
شاه، كھ میترسید الیحھ طرد برادرش از . سال منتظر شود ١١٠برخورداري از چنین تامینھایي میبایست 

حق احضار بھ دادگاه بھ ھواداران . مھ مجلس را منحل كرد ٢٧د، در جانشیني بھ تصویب پارلمنت برس
پاپ، كھ بھ وسیلھ اوتس متھم شده بودند، كمكي نكرد، زیرا آنان را بیتاخیر محاكمھ میكردند و اگر محكوم 

دستھ دستھ بھ سوي  ١۶٧٩اینان در سراسر سال . بھ خیانت میشدند، با شتابي خشمآمیز اعدامشان میكردند
محاكمات بسیار سریع و عجوالنھ بودند، زیرا قضات، كھ از . دار یا جایگاه گردن زدن روانھ میشدندچوبھ 

فریادھاي مردم تشنھ بھ خون بیرون دادگاه میترسیدند، بسیاري از متھمان را بدون تحلیل مدارك یا صدور 
ھایي كھ اوتس از آن گواھان كاذب، با مشاھده پاداش. اجازه براي بازپرسي از شھود، محكوم میكردند

بھرھمند شده بود، گویي با ورد و جادو یكباره از زمین میجوشیدند و درباره صحت دروغترین ادعاھا 
دیگري ; یكي از آنان میگفت یك ارتش سي ھزار نفري از اسپانیا بھ انگلستان خواھد آمد: سوگند میخوردند

پوند و یك شغل كلیسایي بھ او  ۵٠٠كشد، اظھار میداشت كھ وعده دادھاند كھ در صورتي كھ شاه را ب
. بدھند، و دیگري میگفت شنیده است كھ یك بانكدار ثروتمند كاتولیك سوگند خورده است كھ این كار را بكند

و جرم او ; متھم حق گرفتن وكیل مدافع نداشت و تا روز محاكمھ ھم بھ او گفتھ نمیشد كھ اتھاماتش چیست
براي تسھیل در محكومیت، یكي از . واند بیتقصیري خود را ثابت كندمحرز تصور میشد، مگر اینكھ بت

جماعاتي . قوانین دوران الیزابت كھ اقامت كشیشان كاتولیك را در انگلستان جرمي بزرگ میشمرد احیا شد
كھ دادگاه را احاطھ كرده بودند گواھان متھمان را ھو میكردند و بھ طرف آنھا اشیاي مختلف پرتاب 

  . ھر وقت كھ فرمان محكومیت اعالم میشد، با شادماني فریاد میكشیدندو ; میكردند

تمام این وقایع براي شاه سابقا شادمان ناگوار بودند، زیرا او تمام امیدھاي خود را بر باد رفتھ و قدرتش را 
اوج  در. تقلیل یافتھ مییافت و میدید كھ زنش را تحقیر میكنند و و برادرش را با خواري كنار میگذارند

ھالیفاكس جیمز را از بروكسل احضار . طوفان، او آن قدر بیمار شد كھ ھر لحظھ انتظار مرگش میرفت
و شافتسبري، مانمث، لرد راسل ; رھبران ویگ بھ ارتش فرمان دادند كھ از بازگشتش جلوگیري كند. كرد

بھ تخت نشستن  و لرد گري موافقت كردند كھ در صورت مردن شاه، شورشي را رھبري كنند كھ مانع
چارلز ظاھرا بھبود یافت و بر ترسھایي كھ . جیمز با لباس مبدل وارد شد و بر بالین برادر رفت. جیمز شود

خشم ضد كاتولیك چندان . او در حقیقت ھرگز بھبود نیافت. حتي دشمنانش درباره مرگش داشتند لبخند زد
  . ، مرتكب خطا شدادامھ یافت كھ اوتس در محاكمھ سر جورج ویكمن، پزشك ملكھ

شھادت او در شورا موجبات تبرئھ آن پزشك را فراھم كرده بود، اما در محكمھ او را بھ قصد مسموم 
ویكمن تبرئھ گشت، و از آن پس شھادت اوتس . ساختن شاه تعقیب كرده بود، بھ این نقیض گویي اشاره كرد

تایید میكردند بتدریج از پشتیباني او دریغ گواھان كاذبي كھ اظھارات او را . با احتیاط بیشتري شنیده شد
) ١۶٨١اول ژوئیھ (اعدام آلیور پالنكت، اسقف اعظم آرما، آخرین نشانھ وحشت ضد كاتولیك بود. ورزیدند

پس از آنكھ ترس و شور و ھیجان فرو نشست، صاحبان عقل سلیم تشخیص دادند كھ اوتس، تا حدي بھ 
. دروغ، بسیاري از بیگناھان را گرفتار مرگ بیموقع كردھاستواسطھ سو ظن بیاساس و تا اندازھاي با 

سرانجام بھ این نتیجھ رسیدند كھ ھیچ گونھ نقشھاي براي كشتن شاه، قتل عام پروتستانھا، یا سوزاندن لندن 
  . وجود نداشتھ است

: اشتھ استنبوده است، واقعا وجود د)) پاپي((اما ھمچنین استنتاج كردند كھ یك توطئھ كاتولیكي، ھرچند 
اعضاي عالیرتبھ دولت قصد یا امید داشتھاند كھ با پولھا، و در صورت لزوم با سربازان فرانسھ، 

ناتوانیھاي مذھب كاتولیك انگلستان را مرتفع سازند، شاه را بھ كیش خود درآورند، برادر كاتولیكش را بر 
بھ عنوان مذھب رسمي دولت و تخت بنشانند، و از ھر وسیلھاي براي برقراري مجدد مذھب كاتولیك، 

بھ امضا رسیده بود،  ١۶٧٠تمام اینھا عمال در پیمان سري دوور، كھ در . سرانجام كیش مردم، استفاده كنند
گرچھ چارلز پاي خود را از آن قرارداد عقب كشیده بود، امیالش عوض نشده بودند و . گنجانده شده بود

  . خود كند ھنوز مصمم بود كھ برادر كاتولیكش را جانشین
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IX-  كمدي پایان میپذیرد  

كلمن در محاكمھ خود اقرار كرده بود كھ جیمز از مكاتبھ او با . اما تصمیم شافتسبري برعكس این بود
شافتسبري احساس كرد كھ جلوس جیمز بھ تخت سلطنت . پرالشز آگاه بوده و آن را تصویب كرده است

الجرم بھ شاه پیشنھاد كرد كھ ملكھ نازاي خود را . بخشیدرا تحقیق خواھد )) توطئھ پاپي((نخستین مرحلھ 
چارلز قبول نكرد كھ بگذارد كاترین . طالق دھد و با زني پروتستان ازدواج كند تا شاید از او پسري بیاورد

شافتسبري آنگاه بھ دیوك آو مانمث، پسر نامشروع شاه، كھ . را ایفا كند گونيآرابراگانزایي نقش كاترین 
نمیتوانست جرم پدر خود را در مورد محروم ساختن او از جانشیني بھ واسطھ ازدواج نكردن با مادرش 

شافتسبري این طور شھرت داد كھ چارلز واقعا لوسي والتر را بھ عقد خود درآورده و . ببخشاید، متوسل شد
  . دیوك وارث قانوني تاج و تخت است

آنگھ چون شافتسبري را ناساز شكار یافت، . كاترین براگانزایي ازدواج نكرده است، با این عمل مقابلھ كرد
  ). ١۶٧٩اكتبر ١٣(او را از شورا اخراج كرد

بھ عیاشي و راحتطلبي خاتمھ داد، . در این بحرانھاي پیدرپي، چارلز خوي خود را تا حدي تغییر داد
اسبھایش را فروخت، خویشتن را وقف سیاست و اداره مملكت كرد، و با عقبنشینیھاي مدبرانھ با دشمنان 

نج سال آخر سلطنت خود در پ. خود چندان جنگید كھ آنھا تدریجا از پا افتادند و كارشان بھ ناكامي كشید
پس از بھ دست . چنان تصمیم و قابلیتي از خود ابراز داشت كھ حتي دوستان خویش را ھم متحیر كرد

تشكیل  ١٨۶٠اكتبر  ٢١آن پارلمنت در . آوردن اعتماد و قوت قلب، چھارمین پارلمنت خویش را تشكیل داد
. جلس عوام گذشت و بھ مجلس اعیان تسلیم شددر ماه نوامبر دومین الیحھ طرد جیمز از جانشیني از م. شد

و )) ابنالوقت((ھالیفاكس، كھ تا آن ھنگام با ویگھا راي داده بود، حال بھ جانب شاه گرایید و بھ تحصیل لقب
از جیمز بیزار بود و بھ مذھب كاتولیك بیاعتنا، اما با چارلز در این نكتھ موافق بود . بالیدن بھ آن آغاز كرد

فردي موروثي باید حفظ شود، و میترسید كھ شافتسبري انگلستان را بھ یك جنگ داخلي كھ اصل حكومت 
در یك مذاكره طوالني، فصاحت و منطق او مجلس اعیان را بھ رد كردن الیحھ تحریض . دیگر بكشاند

منع  مجلس عوام با دریغ داشتن پول از پادشاه تالفي كرد، بازرگانان و صرافان را از وام دادن بھ او. كرد
نمود و علیھ ھالیفاكس، سكراگز، و وایكاونت ستفرد كھ یكي از پنج لرد كاتولیك زنداني در برج لندن بود 

شاه .) دسامبر ٧(ستفرد بر اثر شھادت اوتس محكوم بھ مرگ شد و سرش را با تبر زدند . اعالم جرم كرد
  ) . ١۶٨١ژانویھ  ١٨(پارلمنت را منحل كرد 

برادر خود در راه پول، تصمیم گرفت كھ دولت خود را با جیرھخواري از لویي چارلز، بھ جاي فدا كردن 
پوند كھ كافي بود او را سھ سال از بودجھ  ٠٠٠,٧٠٠موافقت كرد كھ در ازاي . چھاردھم دوباره پولدار كند

ز چون بدین ترتیب مجھ. مصوب پارلمنت بینیاز كند بر سیاستھاي تجاوزكارانھ فرانسھ با خونسردي بنگرد
براي محروم ساختن پارلمنت از پشتیباني اوباش و . شد، پنجمین پارلمنت خود را بھ اجالس فرا خواند

ھر دو طرف مسلحانھ وارد عمارت شدند . میلیشیاي لندن، فرمان داد كھ جلسات آن در آكسفرد تشكیل شوند
ند و پرچمھایي كھ بر آنھا چارلز با محافظان فراوان، رھبران ویگ با مالزماني كھ شمشیر و طپانچھ داشت

مجلس عوام فورا سومین الیحھ طرد جیمز را تصویب .)) نھ پاپ، نھ بردگي: ((این كلمات نقش شده بودند
). ١۶٨١مارس  ٢٨(لكن پیش از آنكھ این اقدام بھ مجلس اعیان برسد، چارلز پارلمنت را منحل كرد ; كرد

عقاید عمومي، كھ قضایاي ; لي دست یازدبسیاري كسان منتظر بودند كھ شافتسبري بھ جنگ داخ
وقتي كھ شافتسبري كوشید تا . غیورانھ از حق جیمز كاتولیك نسبت بھ تاج و تخت دفاع كردند ١۶۴٢١۶۶٠

یك . مجلس عوام منحل شده را بھ یك مجموعھ انقالبي تبدیل كند، چارلز فرمان دستگیري او را صادر كرد
و گرچھ حال او چندان بیمار بود كھ بھ زحمت ) نوامبر ٢۴(رئھ كرددادگاه با ھیئت منصفھ شافتسبري را تب

شاه دستور داد تا ھر دو آنھا را دستگیر . راه میرفت، در یك انقالب آشكار بھ دیوك آو مانمث پیوست
شافتسبري از برج لندن فرار كرد، بھ ھلند گریخت و در آنجا، در حالي كھ بسیار فرسوده شده بود، . كردند

اما ادامھ مبارزھاي را كھ تا مدتي در عالم سیاست بھ شكست انجامیده بود ; )١۶٨٣ژانویھ  ٢١(در گذشت 
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چارلز مانمث را عفو كرد، اما نمیتوانست ھیئت . بھ دوست خود الك سپرد تا آن را در فلسفھ پیگیري كند
د افراطي شده بود، شاه كھ حال بھ نوبھ خو. منصفھ لندن را، كھ شافتسبري را تبرئھ كرده بود، ببخشاید

تصمیم گرفت خود مختاري شھرھا را از میان ببرد، زیرا در شھرھا بود كھ احساسات ویگ حتي انقالبي 
فرمان داد تا اساسنامھ شھرھایي كھ اراده شاه را بدان گونھ بازیچھ قرار داده بودند مورد . رشد میكرد

ھاي جدیدي تنظیم شدند كھ  اساسنامھ; غو شدنددر آنھا نقایص قانوني یافت شد و ھمھ ل. بررسي قرار گیرد
بھ موجب آنھا تمام اعضاي انتخابي شھرداري از آن پس میبایست، در صورت مخالفت یا عدم تصویب 

تعقیب . آزادي بیان و مطبوعات اكنون دچار محدودیتھاي جدید شده بود). ١۶٨٣(شاه، بر كنار شوند 
و در اسكاتلند خود ; بیشتر ویگھا بودند)) ناسازگاران((زیرا شروع شد، ) نھ كاتولیكھا)) (ناسازگاران((

پیروزي اختیارات شاه بر امتیاز پارلمنت كامل مینمود و موفقیتھاي . جیمز فشار بر مخالفان را رھبري كرد
این واكنش مورد پشتیباني ملتي بود كھ . ظاھرا بھ نیروي واكنش سلطنتطلبان قرباني شد)) شورش بزرگ((

طرز تفكر ھالیفاكس، وقتي كھ شافتسبري را ترك كرد و عقل میانھرو خود . خلي جدید میترسیداز جنگ دا
بھ كار انداخت، مبتني بر ھمین احساسات ) ١۶٨٢١۶٨۵(را براي خدمت بھ شاه در سمت مھردار سلطنتي 

آو دیوك آو مانمث، ارل  ١۶٨٣در ژانویھ . پیروان شافتسبري آخرین كوشش خود را كردند. عام بود
) نوه قھرمان جنگ داخلي(اسكس، ارل آو كارالیل، ویلیام لرد راسل، و الجرنن سیدني در خانھ جان ھمدن 

سیدني . گرد آمدند و طرحي براي پیشي گرفتن بر جیمز، و در صورت لزوم كشتن چارلز، تنظیم كردند
او نوه یكي از برادران سر . امیدوار بود كھ از آن ھم فراتر رود و جمھوري انگلستان را از نو برقرار كند

در جنگ داخلي بھ نفع پارلمنت میجنگید، و . را داشت)) سركرده شھسواران((فیلیپ سیدني بود، كھ سمت
پس از انتصاب بھ عضویت كمیسیوني كھ بنا بود چارلز اول را محاكمھ كند، . در مارستن مور مجروح شد

در . ز جانب مردم اختیاري براي محاكمھ شاه ندارداز اجراي ماموریت خود ابا كرد و گفت آن كمیسیون ا
زمان بازگشت خاندان استوارت در اروپا بود و در در دومین جنگ ھلند، ھلندیان را بھ تجاوز بر انگلستان 
ترغیب كرد و خدمات خود را بھ دولت فرانسھ براي انگیختن شورشي در انگلستان پیشنھاد كرد، مشروط 

چارلز بھ او اجازه داد كھ براي حضور بر بالین . ول در اختیارش گذاشتھ شودكراون پ ٠٠٠,١٠٠بر اینكھ 
)) حزب وطن((پس از آمدن بھ انگلستان، در آنجا ماند و بھ ). ١۶٧٧(پدر محتضرش بھ انگلستان بیاید 

بھ چاپ نرسید، از اصول  ١۶٨٨نوشتھ شد ولي تا  ١۶٨١در گفتارھایي درباره حكومت، كھ در . پیوست
با حملھ بر دفاع فیلمر از حق االھي پادشاھان، بر الك پیشي گرفت، و از ; ھوري طرفداري كردنیمھ جم

  . حق مردم در قضاوت درباره فرمانروایانشان و خلع آنان، حمایت كرد

ظاھرا ھم او و ھم راسل از دولت فرانسھ، كھ میخواست دست چارلز را در گرفتاریھاي داخلي بند كند، 
شورا اطالع یافت كھ شاه در . تصمیم گرفت شاه را دستگیر كند)) شوراي شش نفري((. پول گرفتھ بودند

و در بازگشت بھ لندن از رایھاوس در ; ماه مارس در مسابقات اسبدواني نیوماركت حضور خواھد یافت
 بنا بود كھ یك گاري كھ علف خشك بار داشت راه را در آنجا ببندد،; ھادسدن، در شمال شھر، خواھد گذشت

مارس حریقي در اسپریس  ٢٢اما در . و آنگاه شاه، شاید برادرش نیز، زنده دستگیر شوند یا بھ قتل رسند
روي داد و بھ ھمین جھت مسابقات یك ھفتھ جلوتر از مدت مقرر پایان یافتند و چارلز، پیش از آنكھ توطئھ 

كي از آنھا، از ترس فاش شدن قضیھ ژوئن ی ١٢در . گران بتوانند تدارك كار را ببینند، سالم وارد لندن شد
كارالیل، كھ دستگیر شده بود، اعتراف آن شخص را تایید . و بھ امید عفو، توطئھ را براي دولت فاش كرد

و چارلز گرچھ میدانست كھ پسرش دروغ ; مانمث خود را بیگناه اعالم كرد. كرد و مورد عفو واقع شد
  . فرمان دستگیري او را ملغا كرد; میگوید

او : ((شاه گفت. اسكس خود را در زندان كشت). ١۶٨٣ژوئیھ  ٢١(سل محاكمھ، محكوم، و اعدام شدرا
پدر اسكس بھ خاطر چارلز )) نمیبایست را بخشایش مایوس میشد، زیرا من یك زندگي را بھ او مدیون بودم

یدني بھ موجب س. بھ دار آویختھ شدند)) توطئھ رایھاوس((چند تن از شركاي كوچك این . اول مرده بود
او با قدرت از خود دفاع كرد و مانند یك شارمند رومي با ; مداركي كھ از لحاظ فني ناقص بودند محكوم شد

اما او شمشیر دو دم ; ))این دست دشمن ستمگران است: ((شعار او این بود). دسامبر ٧(مرگ روبرو شد 
خداوند ملتھا را آزاد گذاشتھ است تا : ((دا كردرا گزیده بود، در جایگاه اعدام، این كلمات شایان توجھ را ا

از اجراي مراسم مذھبي درباره خود اعراض كرد و .)) ھر دولتي را كھ خود میخواھند بر سركار آورند
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. چارلز پیروز شده بود، اما خودش ھم بھ آستانھ زوال نزدیك میشد. گفت كھ با خداوند در حال صلح است
بوبیت شد، و حال كھ مردم آرزومند آرامش بودند، بر گرد فرمانروایي او بھ بھاي فرسودگي خود بھ مح

ملت چون دید كھ . حلقھ زدند كھ نماینده ثبات و نظم ملي بود، حتي اگر تا مدتي ھم او یك شاه كاتولیك میبود
شاه بھ سراشیب مرگ نابھنگام افتاده است، از خطاھاي او گذشت و با او تا اندازھاي ھمراي شد كھ اگر 

ملت وفاداري شاه را بھ برادرش . سلطنت انتخابي باشد و موروثي نباشد، موجب اغتشاشات ادواري میشود
ملت جیمز را پیروز مییافت و او را . محترم میشمرد، حتي ھنگامي كھ از نتیجھ این كار افسوس میخورد

، ١۶٨۵در ژانویھ . رددوباره فرمانده كل نیروي دریایي میدید كھ دشمنان خویش را با كینھ تعقیب میك
اوتس، كھ ; پوند اقامھ دعوي خسارت كرد و حاكم شد ٠٠٠,١٠٠جیمز علیھ اوتس تایتس بھ مبلغ 

وقتي كھ من مردم و از : ((چارلز با لحني غمگین گفت. نمیتوانست این مبلغ ھنگفت را بپردازد، زنداني شد
كھ وقتي بھ تاج و تخت برسد، مجبور باشد بسیار میترسم ; این دنیا رفتم، نمیدانم برادرم چھ خواھد كرد

با این حال دقت خواھم كرد كھ قلمروھاي سلطنت خود را در حالي بھ او بسپرم كھ . دوباره مسافرت كند
اما این برادر تمام ترسھاي مرا . آرامش در آنھا برقرار باشد، و میخواھم كھ آنھا را مدتي مدید نگاه دارد

وقتي .)) من نصیب چنداني ندارد، و از خرد ھم سھمش بھ مراتب كمتر است دارد، در حالي كھ از امیدھاي
جیمز شاه را دوستانھ مالمت كرد كھ چرا بي مستحفظ با كالسكھ خود در لندن میگردد، او توصیھ كرد كھ 

او دیگر .)) ھیچ كس مرا نخواھد كشت تا شما را بھ پادشاھي برساند: ((بھ جاي ترسیدن آرام باشد، و گفت
صورتش كج ; بھ تشنج گرفتار شد ١۶٨۵فوریھ  ٢در . وضعي بود كھ ھر دم پزشكان بر بالینش بودند در

دكتر كینگ با نیشتر زدن بر رگ او از وي خون گرفت و نتیجھ خوبي از این كار . شد و دھانش كف كرد
  . حاصل شد

نج روز مشقتبار بھ او پ. اما مالزمان او ھجده پزشك دیگر را براي تشخیص و تجویز احضار كردند
ھایش را بادكش كردند، موي سرش را زدند كھ تاولھاي  او را رگ زدند، شانھ. معالجات توام آنھا تسلیم شد

یك مورخ پزشكي . پوست سرش را از بین ببرند و بھ كف پاھایش مشمعھاي قیر و فضلھ كبوتر انداختند
براي واداشتن او بھ . ت میكردند تا عطسھ كندبراي دفع اخالط از مغز او در منخرینش خربق فو: ((میگوید

براي تصفیھ امعایش، بھ او مسھلھاي قوي . استفراغ، انتیمون و سولفات روي از گلویش پایین میریختند
شاه مشرف بھ مرگ زن رنجدیده خود را خواست، در حالي كھ .)) میخوراندند و مرتبا امالھاش میكردند

فوریھ برخي از اسقفان بھ او پیشنھاد  ۴در . است و پاھایش را میمالد نمیدید او در پایین تختش زانو زده
وقتي ; اجراي آخرین مراسم كلیساي انگلیكان را كردند، اما خواھش كرد كھ از این كار صرف نظر كنند

پدر روحاني .)) بلي،بلي، از صمیم قلب((كھ برادرش بھ او گفت آیا كشیش كاتولیك میخواھد، پاسخ داد 
ستن، كھ زندگي چارلز را در نبرد ووستر نجات داده بود و چارلز ھم او را از ترور ضد پاپ جان ھادل

چارلز ایمان خود را بھ مذھب كاتولیك رومي نھایي و آخرین آیین مقدس .رھانیده بود، احضار شد
ئیز اما بھ برادرش نیز سفارش كرد كھ از لو; مخصوصا از زن خود حاللیت طلبید. دربارھاش اجرا شدند

از كساني كھ اطرافش بودند .)) نگذارد نلي بینوا بھ گرسنگي بیفتد((دو كروال و فرزندانش مراقبت كند و 
  . براي اینكھ مرگ خود را آن قدر طول دادھاست، معذرت خواست

  فصل دھم 

  

  انقالب با شكوه 

I - ١۶٨٨- ١۶٨۵: شاه كاتولیك   
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رك، كھ در دو سالگي او بھ دست ون دایك ترسیم كھ میتوانست از روي صورت آبي و طالیي دیوك آو یو
شده بود، گمان برد كھ این كودك معصوم، حساس، و محجوب سلسلھ استوارت را تباه خواھد كرد و 

انقالب با ((سرانجام انتقال قدرت از شاه با پارلمنت را، كھ پدرش چنان مفتضحانھ آغاز كرده بود، در 
صورت كار رایلي از ھمان طفل، كھ اینك جیمز دوم شده بود، حجب  بھ كمال خواھد رسانید اما در)) شكوه

بھ حیرت تبدیل شده، حساسیت جاي خود را بھ خودسري داده، و معصومیت از طریق معشوقگان خوشخو 
آن شخصیت یك سرنوشت تراژیك را تعیین كرد كھ، مانند تمام . بھ االھیات انعطافناپذیر مبدل شده بود

یك از شركت كنندگان در آن، براي آنچھ كھ بھ نظرش درست میآمد، میجنگد و از تراژدیھاي بزرگ، ھر 
  . این رو میتواند سزاوار بخشي از ھمدردي ما باشد

در شغل خود در نیروي دریایي، بارھا خود را بھ خطر مرگ . ما قبال برخي از فضایل او را ذكر كردھایم
  . انداخت

مدیریت، میانھروي در خرج، و وفاداري بھ قول مردم وي را  در مقایسھ با برادرش، از حیث مھارت در
قرضھاي او را داد و ملكي : او وصیت چارلز را درباره توجھ از نل گوین اجرا كرد. رجحان میدادند

پس از جلوس بھ تخت سلطنت، تا چندي . برایش تعیین كرد كھ براي راحت نگاه داشتن او كافي بود
اما در پي اعتراض پدر روحاني پیتر، ; وقھ خود، كاترین سدلي، ادامھ دادمناسبات خود را با آخرین معش

زیرا بنا بھ اعتراف خودش، اگر او را ; وي را بھ خاطر خدماتش پاداش داد و بھ ترك انگلستان ترغیب كرد
اسقف برنت كھ در خلع او یاري كرد، او را چنین . بار دیگر میدید، نمیتوانست بر جاذبھ او چیره شود

دوستي بود بسیار ; مردي طبیعتا صادق و مخلص، ھر چند گاه، ناشكیبا و كینھتوز بود: ((ف میكندوص
در خرج صرفھجو و محتاط .)) ثابت قدم، تا ھنگامي كھ مذھبش نخستین اصول و تمایالت او را فاسد كرد

  بود، مسكوك 
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كشور خود را معتبر نگاه میداشت و در وضع مالیات، رعایت . جیمز دوم در كودكي: انتوني ون دایك
مكولي، پس از نوشتن ھشتصد صفحھ درباره فرمانروایي سھ سالھ جیمز، چنین نتیجھ . مردم را میكرد

شكوھي اگر او پروتستان یا حتي كاتولیك رومي میانھروي بود، سلطنت سعادتمند و با ((گرفت كھ 
چون حتي پیش از جلوس بھ سلطنت مغرور و متكبر بود، . نقایص او با قدرتش افزایش یافتند.)) میداشت

نظریھ پدر خود را مبني بر اینكھ شاه ; بسیار كسان را تحقیر میكرد و فقط بھ عده كمي اذن حضور میداد
ي برادر خود را نداشت تا و خوي واقعگرا; باید اختیار مطلق داشتھ باشد، كامال اختیار كرده بود

ما باید حمیت او را در احترام بھ مذھب خود، و میل او را بھ . محدودیتھاي عملي سلطنت را تشخیص دھد
نسبت بھ مادر و خواھر كاتولیك . دادن آزادي عبادت و تساوي فرصت سیاسي بھ ھمگنان كاتولیكش بستاییم

و این موضوع را عجیب ; در خانھ گردش را گرفتھ بودند در پانزده سال گذشتھ، كاتولیكھا; خود وفادار بود
میانگاشت كھ انگلیسیھا از مذھبي كھ آن اندازه اشخاص خوب بار آورده است جلوگیري كنند و نفرت داشتھ 

، كھ بھ پروتستانھاي انگلستان منتقل شده بود، یا ترس آنھا از ))توطئھ باروت((او در خاطره زنده . باشند
رواي كاتولیك دیر یا زود ناچار بھ اتخاذ سیاستھایي خواھد شد كھ خوشایند پاپ ایتالیایي اینكھ یك فرمان
انگلستان پروتستان احساس میكرد كھ استقالل مذھبي، فكري، و سیاسي بھ وسیلھ یك شاه . باشد، سھیم نبود

  . كاتولیك بھ خطر خواھد افتاد

او ھالیفاكس را . رسھا را كمي برطرف كردندنخستین اقدامات جیمز پس از جلوس بھ تخت سلطنت این ت
را مھردار سلطنتي كرد ھمھ ) دومین ارل آو كلرندن(رئیس شورا، ساندرلند را وزیر كشور، و ھنري ھاید 

در اولین نطق خود در شورا وعده داد كھ نظامات موجود را در كلیسا و كشور . اینھا پروتستان بودند
انگلستان از جانشیني خودش اظھار امتنان كرد و وعده داد كھ با عنایات از پشتیباني كلیساي ; محفوظ بدارد
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در ھنگام تاجگذاري سوگند معمول پادشاھان انگلستان را، در مورد حفظ . مخصوص خود از آن توجھ كند
  . تا چندین ماه از یك محبوبیت غیر منتظر برخوردار بود. و حمایت كلیساي رسمي انگلستان، یاد كرد

او فرمان داد . دام او بھ نفع مذھب كاتولیك ھیچگونھ رنجش مستقیمي براي پروتستانھا ایجاد نكردنخستین اق
كھ تمام كساني كھ بھ سبب امتناع از سوگند وفاداري بھ مذھب انگلیكان و قبول فایقیت آن زنداني شده بودند 

دویست تن از كویكرھا و عالوه بر ھزاران كاتولیك، بھ موجب آن فرمان، ھمچنین ھزار و . آزاد شوند
دنبي را، و نیز . او ھر گونھ تعقیب و مجازات مذھبي را ممنوع كرد. بسیاري از نا سازگاران آزاد شدند

در . لردھایي را كھ بر اثر اتھامات وارد از طرف اوتس تایتس در برج لندن زنداني شده بودند، آزاد كرد
د شكنیھایي كھ بھ اعدام چندین بیگناه انجامیده بودند یك محاكمھ جدید، اوتس بھ جرم دروغگوییھا و سوگن

دادگاه، با اظھار تاسف از اینكھ نمیتواند او را بھ مرگ محكوم كند، جرایم زیر را برایش تعیین ; محكوم شد
مارك، بستھ از آلدگیت تا نیوگیت، و دو روز بعد از نیوگیت تا تایبرن و براي بقیھ  ٢٠٠٠پرداخت : كرد

مھ (او از شكنجھ زنده بیرون آمد و بھ زندان باز گردانده شد . پنج بار با پیلوري شكنجھ شدنعمر، ھر سال 
  . از جیمز تقاضا شد كھ دومین مجازات تازیانھ را لغو كند، اما او این تقاضا را نپذیرفت). ١۶٨۵

ارل آو در ماه مھ، آرچیبالد كمبل، نھمین . سازش موقت مذاھب با یك شورش دو جانبھ بر ھم خورد
آرگایل، در اسكاتلند پیاده شد، و در ماه ژوئن، جیمز، دیوك آو مانمث، در ساحل جنوب باختري انگلستان 

مانمث در اعالمیھاي جیمز . نظرشان این بود كھ با یك كوشش مشترك شاه كاتولیك را براندازند; فرود آمد
پاپي، و مسموم كردن چارلز متھم  را غاصب ستمگر و آدمكش اعالم، و او را بھ سوزاندن لندن، توطئھ

كرد و متجاوزان را ملزم ساخت تا مذھب پروتستان و آزادیھاي ملت و پارلمنت را نجات ندادند، حاضر بھ 
بدین گونھ، جناح شمالي شورش ; ژوئن اعدام شد ٣٠ژوئن شكست خورد و در  ١٧آرگایل در . صلح نشوند

یشگر بودند، مانمث را بھ عنوان منجي ستودند و چندان اما مردم دورست شر، كھ جدا پیرا. در ھم ریخت
نجبا و . را اختیار كرد)) جیمز دوم شاه انگلستان((در زیر لواي او گرد آمدند كھ او جدا و مطمئنا عنوان 

 ۶(طبقات پولدار از او حمایت نكردند و ارتش بي انضباط او در سجمور از نیروھاي شاھي شكست خورد 
مانمث . خرین نبردي بود كھ پیش از جنگ جھاني دوم در خاك انگلستان انجام گرفتاین آ). ١۶٨۵ژوئیھ 

  . گریخت و از شاه استدعاي عفو كرد، اما استدعایش پذیرفتھ نشد و سرش را بریدند

ارتش پادشاھي، بھ رھبري سرھنگ پرسي كرك، بقیھ شورشگران را تعقیب كرد و اسیران را بي محاكمھ 
یئتي را بھ ریاست قاضي كل جفریز مامور كرد تا بھ غرب كشور برود و كساني را جیمز ھ. بھ دار آویخت

ھاي با ھیئت منصفھ براي آنان  دادگاه. كھ متھم بھ پیوستن بھ شورش یا پشتیباني از آن بودند محاكمھ كند
تشكیل شدند، ولي اعضاي آنھا چندان از طرف جفریز تھدید شدند كھ عده كمي از متھمان در این 

تقریبا چھارصد تن از متھمان بھ دار آویختھ .) ١۶٨۵سپتامبر (ھاي خونین مشمول ترحم واقع شدند  دگاهدا
و كرامول  ١۵۶٩الیزابت در . شدند، و ھشتصد تن بھ اعمال شاقھ در كوچنشینھاي ھند غربي محكوم گشتند

و ھیئتھاي منصفھ، دشنام ھمین وحشیگریھا را مرتكب شده بودند، اما جفریز با ترساندن گواھان  ١۶۴٨در 
دادن قربانیان خود، كینھورزي نسبت بھ آنان و شك و تردید مطلق درباره بیگناھي متھمان، بجز وقتي كھ 

جیمز چند كوشش ضعیف براي . رشوه ھنگفتي داده شده باشد از لحاظ خشونت بر آنان پیشي گرفت
وحشتناك بھ پایان رسید، جفریز را بھ مقام  جلوگیري از آن وحشیگریھا بھ جا آورد، اما وقتي كھ آن كشتار

  ). ١۶٨۶سپتامبر  ۶(اشرافي رساند و او را لرد چانسلر كرد 

قانون ((وقتي كھ او از پارلمنت تقاضا كرد . این تعقیبات كینھتوزانھ در انزجار مردم از شاه موثر بودند
لغو و قانون ھیبیس ) م میكردكھ كاتولیكھا را از مناصب دولتي و عضویت پارلمنت محرو(را )) آزمون

و ) نوامبر ٢٠(جیمز آن را منحل كرد . كورپس را تعدیل كند و پارلمنت از موافقت با این تقاضا سر باز زد
وقتي كھ ھالیفاكس بھ این بیحرمتي نسبت بھ پارلمنت معترض شد، . كاتولیكھا را بھ مناصب مھم گماشت

ا بھ ساندرلند داد كھ فورا گرویدن خویش را بھ مذھب جیمز او را از شورا اخراج كرد و ریاست آن ر
را از طرف لویي چھاردھم ستود، )) فرمان نانت((وقتي كھ جیمز الغاي ). ١۶٨٧(كاتولیك اعالم كرد 

مردم انگلستان چنین استنتاج كردند كھ اگر جیمز قدرتي نظیر قدرت مطلقھ بوربونھا را داشتھ باشد، عین 
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جیمز ایمان خود را بھ این موضوع كھ . روتستانھاي انگلستان بھ عمل خواھد آورداقدامات آنان را بر ضد پ
تا چندي از لویي كمكھاي . صاحب قدرت مطلقھ است و لویي چھاردھم را پادشاھي ایدئال میداند پنھان نكرد

ع بھ ھمین جھت، آن كمكھا قط; پولي قبول میكرد، اما نمیگذاشت كھ او بر سیاست انگلستان مسلط شود
  . شدند

در حالي كھ فرانسھ را با تعقیب ھوگنوھا ; لویي درباره انگلستان عاقلتر بود تا نسبت بھ میھن خویش
پاپ اینوكنتیوس یازدھم نیز . ضعیف میكرد، جیمز را از شتاب كاتولیك كردن انگلستان برحذر میداشت

د كھ انگلستان بزودي از لحاظ مذھبي وقتي كھ جیمز در پیام خود بھ او وعده دا. ھمین اندرز را بھ او میداد
تابع كلیساي كاتولیك رومي خواھد شد، پاپ بھ كاتولیكھا اخطار كرد كھ از فعالیتھاي سیاسي خودداري كنند 

و بھ رئیس یسوعیان دستور داد كھ پدر مقدس پیتر را، بھ سبب احراز مقام برجستھاي در دولت، مالمت 
  . كند

بھ مذھب كاتولیك نكاستھ بود، اما از قدرت فراگیر و فزاینده لویي اینوكنتیوس از حمیت خود نسبت 
چھاردھم میترسید و امیدوار بود كھ انگلستان بھ جاي اینكھ خادم سیاست فرانسھ باشد، بھ وزنھاي در برابر 

ن پاپ نمایندھاي بھ انگلستان فرستاد نخستین نماینده از زمان سلطنت ماري تودور تا آن زما. آن تبدیل شود
  . تا بھ جیمز بفھماند كھ نفاق بین پارلمنت و شاه براي منافع كلیساي روم زیانبار است

او احساس میكرد كھ چون بھ ھنگام جلوس بھ تخت سلطنت پنجاه و دو . جیمز از این اندرز بھره نگرفت
امیدي . داشت سالھ است، وقت زیادي براي انجام تغییرات مذھبي، كھ آن قدر مورد عالقھ او بودند، نخواھد

دختر پروتستانش جاي او را میگرفت و كارھاي او را ; نداشت كھ زنش براي او فرزند ذكوري بیاورد
پدر مقدس پیتر و ملكھ، ھر . عقیم میساخت، مگر اینكھ اقدامات او قبل از مرگش استوار و مستحكم شوند

سلطنت براي شنیدن آیین قداس بھ  شاه نھ تنھا با جالل. گونھ اندرز براي تامل و سنجش را رد میكردند
كاتولیكھا را بھ مشاغل . كلیسا میرفت، بلكھ از اعضاي شوراي خویش میخواست كھ او را ھمراھي كنند

ترغیب میكرد كھ حق او ) كھ از طرف خود او عزل و نصب میشدند(نظامي منصوب میكرد و قضات را 
بھ آنان )) قانون آزمون((مناسبت تخطي از  ھایي كھ بھ را در معاف كردن آن صاحبان شاغل از جریمھ

  . تعلق میگیرد تایید كنند

مجازاتھایي . و این امر استقالل پارلمنت را آشكارا تھدید میكرد; كاتولیك و فقط تحت فرمان خود او بودند
براي منع . را كھ بھ موجب قانون براي حضور در مراسم عبادت كاتولیك مقرر شده بودند معلق كرد

وقتي دكتر ). ١۶٨۶ن ژوئ(ھایي كھ مستلزم جدل عقیدتي باشند، فرماني صادر كرد  روحانیان از موعظھ
جان شارپ درباره مقاصد گروندگان بھ مذھب كاتولیك در ضمن وعظ سخنراني گفت، جیمز بھ عنوان 

رئیس قانوني كلیساي انگلستان بھ ھنري كامپتن، اسقف لندن، فرمان داد تا او را از جرگھ روحانیان 
، یك ١۶٧٣با نقض یكي از قوانین سال جیمز، . كامپتن از اجراي این فرمان سر باز زد. انگلیكان طرد كند

آن دادگاه كامپتن را بھ جرم ; دادگاه جدید كلیسایي تعیین كرد كھ تحت استیالي ساندرلند و جفریز بود
كلیساي انگلیكان، كھ اطاعت مطلق را توصیھ . نافرماني نسبت بھ شاه محاكمھ كرد و از مقام خود برداشت

  . كرده بود، از شاه برگشت

; اشت كھ كلیساي انگلیكان را بھ سازش با رم وادارد، اما عمل عجوالنھاش آن سیاست را بھ ھم زداو امید د
در عوض این راه را پیش گرفت كھ كاتولیكھا و ناسازگاران را بر ضد كلیساي رسمي با یكدیگر متحد 

م تمام قوانیني را كھ ویلیام پن، كھ اعتماد شاه را بھ خود جلب كرده بود، گفت كھ اگر با چند نیش قل. سازد
ھاي ناسازگار را منع كردھاند لغو كند، از پشتیباني تمام پروتستانھاي انگلستان بجز  عبادت عمومي فرقھ

. جیمز اولین اعالمیھ اغماض خود را صادر كرد ١۶٨٨اوت  ۴در . انگلیكانھا، برخوردار خواھد شد
این فرمان تمام قوانین جزایي . خ رواداري داردمقاصد او ھر چھ بوده باشند، این سند مقام مھمي در تاری

آزادي عبادت را بھ ھمگان اعطا، و دخالت ; مربوط بھ دین را لغو، و تمام آزمونھاي مذھبي را منسوخ كرد
این . تمام كساني كھ بھ سبب ناسازگاري مذھبي زنداني بودند، آزاد شدند. در مجامع مذھبي سلیم را منع كرد
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ھاي نظیر خود، كھ از طرف چارلز دوم صادر شده و آزمونھاي مذھبي را محدود  ھفرمان حتي از اعالمی
. ھا مجاز ساختھ بودند، فراتر رفتھ بود بھ خواستاران مقامات دولتي كرده و عبادت كاتولیك را فقط در خانھ

چنان ادامھ در آن فرمان بھ كلیساي رسمي اطمینان داده شده بود كھ شاه حفاظت تمام حقوق قانوني آن را ھم
اینكھ آن اقدام كھ تمام محدودیتھاي مقرر از طرف پارلمنت را از میان میبرد یك اعالن جنگ . خواھد داد

اگر پارلمنت بھ شاه اجازه میداد كھ تمام قوانین آن را لغو . تلویحي علیھ پارلمنت بود بسیار مایھ تاسف بود
  . كند، جنگ داخلي میبایست بار دیگر آغاز شود

نامھاي بھ ((كس، كھ در آن ھنگام درخشانترین مغز انگلستان بود، با یك رسالھ بي امضا تحت عنوان ھالیفا
از پروتستانھا .)) این رسالھ موفقترین اثر عصر بود). ((١۶٨٧اوت (وارد معركھ شد )) یك ناسازگار

ار وفادار بھ كلیسایي خواست كھ بھ این موضوع توجھ كنند كھ تساھلي كھ اكنون بھ آنھا اعطا شده، از شھری
آیا توافق بادوامي میان آزادي . است كھ مدعي لغزش ناپذیري است و رواداري را بھ ھیچ وجھ روا نمیبیند

میتوانند بھ دوستان جدید خود، كھ تا )) ناسازگاران((وجدان و یك كلیساي لغزشناپذیر ممكن است چگونھ 
.)) بودید، امروز فرشتگان نورید بلیعالپیش پسران چند روز ((دیروز آنھا را میخواندند، اعتماد كند 

بدبختانھ كلیساي انگلیكان درباره پسران بلیعال با رم توافق كرده بود و در بیست و ھفت سال اخیر 
رار داده بود كھ ممكن بود آنھا را از قبول آزادي، حتي از دست را مورد چنان آزارھایي ق)) ناسازگاران((

مقامات روحاني كاتولیك در آشتي با پرسبیتریان، پیرایشگران و كویكرھا شتاب . كاتولیكھا، معذور بدارد
از آنان تقاضا نمودند كھ اغماض فعلي را رد كنند، و بھ ایشان وعده دادند كھ بھ زودي رواداریي . كردند

ھاي  نامھ)) ناسازگاران((برخي از . خواھد شد كھ از تصویب پارلمنت و كلیساي رسمي بگذرد برقرار
و وقتي كھ روز تصمیم فرا رسید، شاه را طرد ; اكثریت بیطرف ماندند; تشكرآمیزي براي شاه فرستادند

  . كردند

و دانشآموزان اطاعت از  ھاي انگلستان در چند سال گذشتھ از معلمان دانشگاه. جیمز راه خود را ادامھ داد
اعطاي درجھ دانشگاھي بھ یك دانشجوي لوتري و درجھ دانشگاھي . كلیساي انگلیكان را خواستار بودند

اما روحانیان انگلیكان فكر میكردند كھ آكسفورد ; افتخاري بھ یك دیپلمات مسلمان از موارد استثنایي بودند
گلیكانند و تصمیم گرفتھ شد كھ ھیچ كاتولیكي را بھ آن و كیمبریج موظف بھ تربیت اشخاص براي كلیساي ان

براي شكستن این سد، جیمز نامھ تحكمآمیزي بھ معاون دانشگاه كیمبریج نوشت و بھ . دو دانشگاه راه ندھند
او دستور داد كھ یك راھب بندیكتي را كھ میخواست لیسانس بگیرد از سوگند وفاداري بھ كلیساي انگلیكان 

ون دانشگاه از اجراي این دستور ابا كرد و در نتیجھ، بھ فرمان كمیسیون كلیسایي، معلق معا. معاف سازد
; دانشگاه ھیئتي را، كھ آیزك نیوتن نیز جزو آن بود، فرستاد تا وضع آن دانشگاه را بھ شاه توضیح دھد; شد

ن سال، شاه در ھما). ١۶٨٧(راھب مورد بحث قضیھ را، با صرفنظر كردن از تقاضاي خود، خاتمھ داد 
براي ریاست كالج مگدلن، در دانشگاه آكسفرد، مردي را كھ معلومات درستي نداشت، اما داراي گرایش 

پس از مناقشھ بسیار، جیمز . اعضاي دانشكده از انتخاب او خودداري كردند; كاتولیك بود، توصیھ كرد
سقف پاركر انگلیكان بود كھ خود این شخص ا. كاندیداي دیگري را كھ كمتر قابل اعتراض بود پیشنھاد كرد

بھ فرمان شاه اعضاي آن ھیئت را ; ھیئت برگزینندگان او را نپذیرفتند. عضویت دانشگاه آكسفرد را داشت
  . بیرون كردند و اسقف پاركر را با زور بر مسند ریاست نشاندند

محبت . و افزوده میشدھر چھ جیمز خود را بیشتر بھ مشاوران كاتولیك میسپرد، بر نفرت مردم نسبت بھ ا
او درباره پدر مقدس پیتر مقدس پیتر آن قدر زیاد بود كھ پیوستھ مزاحم پاپ میشد تا او را اسقف و حتي 

، جیمز آن یسوعي توانا اما بیپروا را ١۶٨٧در ژوئیھ . اینوكنتیوس از این كار امتناع ورزید; كاردینال كند
دند، اما جیمز عجلھ داشت كھ مسائل را ھر چھ زودتر عضو شوراي جنونآمیز بودن آن اقدام اعتراض كر

اكنون شش تن كاتولیك در شورا عضویت داشتند، و لطف شاه بھ آنان باعث شده بود كھ . با زور حل كند
چھار اسقف كاتولیك براي حكومت بر كلیساي كاتولیك در  ١۶٨٨در . داراي قدرت و نفوذ فوقالعاده باشند

در ; پوند تعیین كرد ٠٠٠,١ز براي ھر یك از آنان مقرري سالیانھاي بھ مبلغ جیم; انگلستان منصوب شدند
  . حقیقت كاتولیكھا اكنون در مزایاي یك كلیساي مورد پشتیباني دولت با انگلیكانھا سھیم بودند
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را كھ سال پیش منتشر كرده بود، بار دیگر انتشار داد و )) اعالمیھ اغماض((، جیمز ١۶٨٨آوریل  ٢۵در 
براي )) آزادي عقیده براي ھمیشھ((نامھاي از خود بر آن افزود تا تصمیم خویش را دایر بر تامین  تاكید

. از آن پس، ترفیع در مقامات دولتي، بدون توجھ بھ ایمان، با لیاقت بستگي داشت. تمام انگلیسیھا تنفیذ كند
گلستان خواھد گشود و بر رفاه او پیشبیني كرد كھ تقلیل دشمني مذھبي بازارھاي جدیدي بھ روي تجارت ان

از اتباع خود خواست كھ خصومت را كنار گذارند و اعضاي پارلمنت بعدي را بدون . ملت خواھد افزود
براي اطمینان از انتشار وسیع این اعالمیھ، كھ نسبت بھ نسخھ قبلي بسیار . تمایزھاي مذھبي انتخاب كنند

اسقفان فرستاد تا با روحانیان تابع خود ترتیبي  مفصلتر بود، شوراي خصوصي دستورھایي براي تمام
چنین استفادھاي از . ھاي كلیسایي سراسر انگلستان بدھند مھ در حوزه ٢٧یا  ٢٠براي خواندن آن در 

روحانیان براي برقراري ارتباط با مردم در چندین مورد سابقھ داشت، اما ھیچگاه تا این حد براي كلیساي 
ھ، ھفت اسقف انگلیكان، عریضھاي بھ شاه دادند بھ این مضمون كھ بھ حكم م ١٨در . رسمي زننده نبود

وجدان نمیتوانند بھ روحانیان تابع خود خواندن آن اعالمیھ را توصیھ كنند، و دلیلشان این بود كھ اجراي آن 
جیمز . دستور با این اصل كھ قوانین مصوب پارلمنت باید فقط با موافقت پارلمنت معلق شوند منافات دارد

پاسخ داد كھ عالمان الھي خود آنھا ھمواره در وعظھاي خویش از لزوم اطاعت از شاه بھ منزلھ رئیس 
او وعده داد كھ بھ . كلیسا سخن گفتھاند و در اعالمیھ چیزي كھ معارض با وجدان كسي باشد وجود ندارد

ند، باید از امر او اطاعت عریضھ آنھا رسیدگي كند و ضمنا اظھار كرد كھ اگر تا روز بعد جوابي نشنید
  . كنند

بامداد روز بعد، ھزاران نسخھ از آن عریضھ در خیابانھاي لندن فروختھ شدند، در حالي كھ خود آن ھنوز 
جیمز احساس كرد كھ این موضوع كامال برخالف نزاكت است و عریضھ را بھ . مورد بررسي شاه بود

جیمز عریضھ را . طبق حقوق قانوني خویش اقدام كرده استو آنھا بھ او گفتند كھ ; دوازده قاضي دربار داد
  . بیجواب گذاشت

. مھ، اعالمیھ در چھار كلیساي لندن خوانده شد و در نود و شش كلیساي دیگر، آن را نادیده گرفتند ٢٠در 
فرمان داد كھ ھفت اسقف انگلستان در . شاه احساس كرد كھ اختیارات او مورد مسخره قرار گرفتھ است

وقتي كھ ایشان در شورا حاضر شدند، بھ آنان گفت كھ باید بھ اتھام منتشر كردن یك . حضور یابند شورا
آنھا پاسخ دادند كھ چون جزو . ھجویھ فتنھانگیز براي حضور در دادگاه بھ مجرد احضار خواھد پذیرفت

ھا را در برج لندن شورا آن. رجال كشورند، بھ سپردن ھیچگونھ تعھدي جز قول شفاھي خود احتیاجي ندارند
ھنگامي كھ ایشان را با قایق بھ ساحل آن سوي تمز میبردند، مردم برایشان بانگ تحسین . زنداني كرد
ژوئن در دادگاه اختصاصي شاه، كھ از چھار قاضي و یك ھیئت  ٣٠و  ٢٩آن اسقفان در . برمیكشیدند

ان، در تاالري كھ بھ وسیلھ ده ھزار پس از دو روز محاكمھ پر ھیج. منصفھ تشكیل شده بود، محاكمھ شدند
در . تن از مردم بھ ھیجان آمده لندن احاطھ شده بود، ھیئت منصفھ حكم برائت متھمان را صادر كرد

تا آنجا كھ بشر بھ یاد : ((یكي از رجال كاتولیك گفت. سراسر انگلستان پروتستان بانگ شادي برخاست
خیابانھا با .)) شادیي كھ امروز دیده شد وجود نداشتھ است دارد، ھرگز چنین فریادھاي مسرتآمیز و اشكھاي

ھاي مومي پاپ، كاتولیكھا و  جماعات بزرگي از مردم، در حالي كھ پیكره; آتشبازي روشن شده بودند
معني آن . ھا را با مراسم پر سرو صدایي میسوزاندند یسوعیان را حمل میكردند، رژه میدادند و آن پیكره

و براي مرم نسبتا فكور اینكھ، براي . ه این بود كھ مذھب كاتولیك دیگر نباید تحمل شودحكم براي مردم ساد
و نیز اینكھ انگلستان در ; پارلمنت حق گذراندن قوانیني كھ شاه نتواند آنھا را نقض كند احقاق شده است

. شندحقیقت داراي حكومت مشروطھ است نھ حكومت فردي مطلقھ، ھر چند كھ ظواھر بر خالف آن با
ژوئن، یك ماه پیش از  ١٠جیمز كھ از شكست خود بھ اندیشھ افتاده بود، خویشتن را با طفلي كھ ملكھ در 

وقت مورد انتظار، براي او آورده بود تسلي داد، تصمیم گرفت كھ آن پسر گرامي را نسبت بھ مذھب 
ه خودش و پسرش روز بھ روز این فكر را در سر میپروراند كھ در آیند. كاتولیك مخلص و وفادار بار آورد

در برابر مخالفتھا و نومیدیھا یك قدم بھ ھدف مقدس خود نزدیكتر خواھند شد یعني بھ آن سلطنت كھن، با 
سازش با كلیساي قدیم، در انگلستاني آرام و سازگار و در اروپایي كھ از ترك آیین خود پشیمان شده و باز 

  . تھ استدر یك ایمان حقیقي، مقدس و عام اتحاد یاف
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II - سقوط از تخت سلطنت   

پروتستانھاي انگلستان مانند خود جیمز . شاید تولد پیشرس آن كودك بود كھ موجب بدبختي شاه شتابزده شد
در این مورد شك نداشتند كھ آن پسر ممكن بود كوشش باز گرداندن مذھب كاتولیك را بھ وضع سابق ادامھ 

ین موضوع را كھ او فرزند نخست ا. و بھ ھمان سبب كھ شاه او را دوست میداشت، از وي میترسیدند; دھد
شاه است انكار كردند، یسوعیان را متھم كردند بھ اینكھ در اجراي توطئھ خود، براي محروم ساختن مري 

بھ امید حفظ مذھب پیش . دختر پروتستان شاه از تاج و تخت، آن كودك را خریده و بھ بستر ملكھ بردھاند
  . دیگري را تدارك دیدندبھ مري روي آوردند و براي ملكھ كردن او انقالب 

ویلیام مغرور چگونھ میتوانست خود ; اورانژ، زمامدار ایاالت متحده بود/ اما مري اینك زن ویلیام سوم د
را بھ اینكھ شوھر یك ملكھ است قانع سازد، و چرا نمیبایست بھ ھمسر خود پیشنھاد شركت در فرمانروایي 

مادر او مري دیگري بود، ; ستان را در رگھاي خود داشترا بكند گذشتھ از این، او نیز خون شاھان انگل
شاید بھ . در ھر حال ویلیام نمیخواست خود را بھ اینكھ شوي ملكھ است راضي كند. یعني دختر چارلز اول

اشاره او بود كھ اسقف برنت، كھ ھنگام جلوس جیمز بھ تخت سلطنت از انگلستان جالي وطن كرده و بھ 
از ویلیام اطاعت )) در ھر امري((ري را تحریض كرد كھ ھر قدر ھم مقتدر باشد، قاره اروپا رفتھ بود، م

) مري(زیرا او ; فرمانروایي و اقتدار از آن او باشد: ((مري موافقت خود را بدین گونھ ابراز داشت. كند
 پیروي كند و خود مري< شوھران، زنان خود را دوست داشتھ باشید>فقط مایل بود كھ شویش از فرمان 

ویلیام فرمانبرداري .)) تبعیت نماید< زنان، در ھر امري مطیع شوھران خود باشید> نیز از این فرمان كھ 
. او را پذیرفت، اما اشاره نجیبانھاي را كھ بھ ارتباط او با معشوقھاش خانم ویلیھ شده بود نادیده گرفت

  . ا آلوده سازندگذشتھ از ھر چیز، فرمانروایان پروتستان نیز میبایست ازدواج خود ر

ویلیام كھ براي حفظ استقالل ھلند و مذھب پروتستان با لویي چھاردھم میجنگید، تا مدتي امیدوار بود كھ 
بتواند پدر زن خود را بھ اتحاد با خود علیھ پادشاه فرانسھ، كھ در كار بر ھم زدن آزادیھا و موازنھ قوا در 

د، او با انگلیسیاني كھ مخالفت با جیمز را رھبري میكردند، وقتي كھ این امید زایل ش. اروپا بود، جلب كند
او از سازمان قوایي كھ بھ رھبري مانمث در خاك ھلند علیھ پادشاه انگلستان تشكیل شده بود، . مذاكره كرد

وي از این میترسید . چشم پوشیده و بھ آن اجازه داده بود كھ از یك بندر ھلندي بالمانع عازم انگلستان شود
بدیھي است وقتي كھ براي شاه پسري بھ جھان ; یمز نقشھ سلب صالحیت او را از جانشیني خود بكشدكھ ج

ویلیام اورھارد وان دایكولت را بھ  ١۶٨٧در اوایل . میآید، حق جانشیني مري بھ وضوح منتفي میشد
ھاي مساعد از  امھاین فرستاده با ن. انگلستان فرستاد تا با سران پروتستان تماسھاي دوستانھ برقرار كند

، دنبي، )پسر صدر اعظم سابق(ماركوئس آو ھالیفاكس، اسقف كامپتن، ارلھاي شروزبري، بدفرد، كلرندن 
ھا بھ قدري مبھم بود كھ مدركي براي اثبات خیانت بھ دست نمیداد،  مضمون نامھ. وعدھاي دیگر بازگشت

كاسپار فاخل،  ١۶٨٧در ژوئن . اج بوداما حاوي وعده پشتیباني شدید از ویلیام براي تصاحب تخت و ت
: زمامدار كل ھلند، نامھاي منتشر كرد كھ نظرات ویلیام را درباره رواداري رسما شرح داده بود

، كھ تفویض ))قانون آزمون((ستادھاودر آزادي عبادت و مذھب را براي ھمھ خواستار بود، اما با الغاي 
این اعالم محتاطانھ پشتیباني . ید مینمود، مخالفت میكردمشاغل دولتي را بھ پیروان مذھب انگلیكان تای

وقتي كھ تولد پسر جیمز احتمال نیل بھ سلطنت انگلستان را . انگلیكانھاي برجستھ را براي او تامین كرد
. سران پروتستان تصمیم گرفتند كھ او را دعوت كنند بھ انگلستان بیاید و تخت و تاج را تصاحب كند

دوازدھمین ارل آو شروزبري، : بھ امضاي این كسان رسیده بود) ١۶٨٨ژوئن  ٣٠(دعوتنامھ مزبور 
پسر عم ویلیام راسل كھ در (نخستین دیوك آو دونشر، ارلھاي دنبي و سكاربره، دریا ساالر، ادوارد راسل 

ھالیفاكس دعوتنامھ را امضا نكرد و . ، و اسقف كامپتن)برادر الجرنن(، ھنري سیدني )اعدام شد ١۶٨٣
كھ (اما بسیاري از دیگر كسان، از جملھ ساندرلند و جان چرچیل ; كھ مخالف اساسي را ترجیح میدھد گفت

. درباره پشتیباني خود براي ویلیام پیام اطمینانآمیز فرستادند) ھر دو در آن ھنگام در خدمت جیمز بودند
در كف گرفتھ و ثروتھاي آنھا عمدا جان خود را ; امضاكنندگان تشخیص میدادند كھ دعوتشان خیانت است

شروزبري، كھ سابقا كاتولیك بود اما پروتستان شده بود، . خویش را بھ این كار خطیر تخصیص داده بودند
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. پوند گرو گذاشت و بھ ھلند رفت تا تجاوز بھ انگلستان را رھبري كند ٠٠٠,۴٠امالك خود را بھ مبلغ 
دم خودش مطمئن نبود و میترسید كھ لویي چھاردھم ویلیام نمیتوانست فورا دست بھ كار شود، زیرا از مر

  . در ھر لحظھ حملھ خود را بر ھلند تجدید كند

با این حال نسبت بھ تجاوز ویلیام بھ انگلستان اعتراضي ; ایاالت آلماني نیز از حملھ فرانسھ میترسیدند
حكومتھاي . ن استنكردند، زیرا میدانستند كھ ھدف نھایي او جلوگیري از دستاندازیھاي شاه بوربو

ھاپسبورگ، اتریش و اسپانیا، از فرط نفرت نسبت بھ لویي چھاردھم، كاتولیك بودن خود را فراموش، خلع 
حتي پاپ لشكر كشي بھ انگلستان را . فرمانروایي را كھ با شاه فرانسھ روش دوستانھ داشت تصویب كردند

ا اجازه دولتھاي كاتولیك بود كھ ویلیام بھ این ترتیب، ب. تصویب كرد)) ھیچ مانعي ندارد((با جملھ 
. خود لویي و جیمز موجب تسریع تجاوز بھ انگلستان شدند. پروتستان خلع جیمز كاتولیك را بھ عھده گرفت

موجود میان انگلستان و فرانسھ او را مجبور خواھد كرد كھ )) لویي اعالم كرد كھ عالیق دوستي و اتحاد
جیمز، كھ میترسید آن اعالمیھ اتباع پروتستان او را بر . ن جنگ دھدعلیھ ھر متجاوز بھ انگلستان اعال

لویي خشم خود را . ضدش متحدتر سازد، وجود چنین اتحادي را انكار، و پیشنھاد كمك فرانسھ را رد كرد
بھ ارتشھاي خود فرمان داد تا نھ بھ ھلند، بلكھ بھ آلمان حملھ كنند . واگذاشت تا بر استراتژیش غالب شود

و مجلس مقننھ ایاالت متحده، كھ تا مدتي از ترس فرانسھ آزاد شده بود، موافقت كرد ; )١۶٨٨سپتامبر  ٢۵(
تا ویلیام را بگذارند بھ لشكركشیي اقدام كند كھ ممكن بود موجب تصرف انگلستان و تحصیل اتحاد آن علیھ 

بود از پنجاه ناو جنگي، پانصد  این ناوگان مركب. اكتبر ناوگان ھلند بھ راه افتاد ١٩در . فرانسھ بشود
كشتي حمل و نقل، پانصد سرباز سوار، یازده ھزار سرباز پیاده، بھ اضافھ عده زیادي از پناھندگان ھوگنو 

این ناوگان بھ واسطھ باد نامساعد بھ عقب . كھ از جور و جفاي لویي چھاردھم از فرانسھ گریختھ بودند
ناو گروه . بار دیگر در اول نوامبر بھ راه افتاد; ماند)) نتسین پروتستا((رانده شد و منتظر وزیدن 

)) توطئھ باروت((نوامبر كھ بھ یاد بود  ۵انگلیسیي كھ مامور پیشگیري از آن شده بود بر اثر طوفان 
تعطیل بود متجاوزان در توربي، كھ قسمت پیشرفتھاي از دریاي مانش در ساحل دورستشر است، پیاده 

مردم جفریز و ; برابر شان ابراز نشد، اما كسي نیز مقدم آنان را گرامي نداشت ھیچ مقاومتي در. شدند
جیمز بھ ارتش خود، كھ زیر فرمان لرد جان چرچیل بود، امر كرد كھ در . كرك را فراموش نكرده بودند

 سپاھیان خویش را چنان در وفاداري نسبت بھ خود. سالزبري تجمع یابد، و خودش در آنجا بھ آن ملحق شد
  . از این رو فرمان عقبنشیني صادر كرد; نااستوار یافت كھ نتوانست بھ رزمجویي آنھا اعتماد كند

چرچیل و دو افسر عالیمقام دیگر از ارتش شاه با چھار صد سرباز بھ اردوي ویلیام ) نوامبر ٢٣(آن شب
كھ روز بھ روز بر  بھ فراریان،) دختر جیمز(چند روز بعد شاھزاده جورج دانماكي، شوھر آن . گریختند

شاه ناشاد پس از بازگشت بھ لندن، دریافت كھ آن با سرا جنینگز، زن چرچیل، . شمارشان میافزود، پیوست
روحیھ آن شاه سابقا مغرور با كشف این موضوع كھ ھر دو دخترش از او . بھ ناتینگم گریختھ است
دسامبر خود او  ١١در . پنجھ نرم كند او ھالیفاكس را مامور كرد كھ با ویلیام. برگشتھاند درھم شكست

  . پایتخت را ترك كرد

ھالیفاكس پس از بازگشت از جبھھ، ملت را بیرھبر یافت، اما گروھي از رجال او را بھ ریاست یك دولت 
در سیزدھم آن ماه از جیمز پیامي دریافت كردند كھ خبر اسارت او را در فورشم . موقت منصوب كردند

سپاھیاني براي نجات او فرستادند، و در شانزدھم ماه شاه سرافكنده بھ كاخ وایتھال . واقع در كنت میداد
ویلیام، كھ بھ سوي لندن پیش میآمد، چند نگھبان ھلندي با دستورھایي فرستاد كھ جیمز را بھ . وارد شد

كھ براي او این كار انجام گرفت و جیمز بھ دامي . راچیستر ببرند و در آنجا او را بگذارند تا فرار كند
او سیزده سال دیگر پسي از ). دسامبر ٢٣(گسترده شده بود افتاد و انگلستان را بھ سوي فرانسھ ترك كرد 

او با ثبات قدم، . دسامبر بھ لندن رسید ١٩ویلیام در . سقوطش زندگي كرد، اما انگلستان را دیگر ندید
ھاي كاتولیكھا  در آن پروتستانھاي لندن خانھاحتیاط، و میانھروي از فتح خود استفاده كرد و بھ شورشي كھ 

بھ تقاضاي حكومت موقت، لردھا، اسقفان و اعضاي سابق . را غارت میكردند و میسوزاندند پایان داد
در آنجا گرد آمد، اعالم  ١۶٨٩، كھ در اول فوریھ ))مجمع. ((پارلمنت را در كاونتري بھ اجالس خواند

پیشنھاد كرد كھ مري ملكھ شود و ویلیام را . استعفا كردھاستكرد كھ جیمز با فرار خود از سلطنت 

pymansetareh@yahoo.com



این پیشنھاد را با )) مجمع((اما ). فوریھ ١٣(آن دو این پیشنھاد را پذیرفتند ; نایبالسلطنھ خود سازد
از پارلمنت گذشت و )) بیلھ حقوق((دسامبر بھ عنوان  ١۶توام ساخت، كھ بعدا در )) اعالمیھ حقوق((
  : بھ صورت یك قسمت حیاتي از قانونھاي مدون كشور درآمد) ورد قبول ویلیام واقع نشدھرچند صراحتا م(

كوشش كرد كھ مذھب پروتستان و قوانین و آزادیھاي این سرزمین را با وسایل ... جیمز دوم، شاه سابق
دون اجازه اختیار كردن و بھ كار بردن قدرتي كھ بھ قوانین بیاعتنا بود و ب ١. زیر واژگون و ریشھكن كند

كسب پولھایي براي سلطنت و  ۴; ))دادگاه دولتي براي دعاوي كلیسایي... ((تشكیل یك... ٣پارلمنت 
مصارف آن، بھ بھانھ حق مخصوص شاه، براي وقتي و بھ روشي غیر از آنچھ از طرف پارلمنت تصویب 

  ... ;بدون موافقت پارلمنت... تشكیل و نگاھداري یك ارتش دایمي ۵. شده بود

ھمھ ... تعقیبھایي در دادگاه اختصاصي شاه براي مسائل و بھ عللي كھ فقط در پارلمنت قابل تشخیصند ٧
  ... ;ھا و آزادیھاي شناختھ شده این سرزمینند اینھا صریحا و مستقیما مخالف قوانین و اساسنامھ

وانینش، كھ در اینجا تصریح امیر اورانژ پارلمنت را از نقض ق... بنابراین، با داشتن اطمینان كامل از اینكھ
شد، و ھمچنین از تمام كوششھاي دیگري كھ بر ضد مذھب و حقوق و آزادیھا ممكن است بھ عمل آیند، 

حفظ خواھد كرد، اعضاي مجلسین اعیان و عوام، كھ در وستمینستر اجتماع كردھاند، تصمیم گرفتھاند كھ 
و بھ این سمت ... لستان، فرانسھ و ایرلند باشندویلیام و مري، امیر و شاھدخت اورانژ، شاه و ملكھ انگ

و سوگندھایي را كھ در زیر ذكر خواھند شد تمام كساني كھ ممكن است بھ موجب قانون از ; اعالم شوند
من سوگند یاد میكنم كھ از صمیم قلب این آیین سزاوار : آنھا سوگند وفاداري و تفوق خواستھ شود ادا كنند

فیر شده یا محروم شده بھ وسیلھ پاپ یا ھر صاحبمقام حوزه روحاني رم ممكن است ، كھ امیران تك...لعن را
بھ دست اتباع خود یا ھر شخص یا جماعت دیگري خلع یا كشتھ شوند، منفور میدانم و بھ عنوان امري 

و اعالم میكنم كھ ھیچ شھریار، شخص، نخست كشیش، كشور، یا . كفرآمیز و ارتدادي ترك میكنم
. پس خدا مرا یاري دھد. در این قلمرو ندارد... یا اقتداري....ارجي صالحیت، قدرت، سلطھفرمانرواي خ

و چون بھ تجربھ چنین دریافت شده است كھ حكومت یكي از ھواداران پاپ، شاه، یا ملكھاي كھ با یك ... 
ن یاد شده فرد ھوادار پاپ ازدواج كرده باشد مخالف امنیت و رفاه این سرزمین پروتستان است، مجلسی

اعیان و عوام باز ھم استدعا دارند كھ این موضوع مقرر شود كھ ھر كس یا كساني كھ با حوزه روحاني یا 
كلیساي رم سازش كنند یا ارتباط داشتھ باشند، یا بھ مذھب پاپ گرایند، یا با یك ھوادار پاپ ازدواج كنند 

نت و حكومت این سرزمین محروم، و فاقد باید براي ھمیشھ از وراثت، تصاحب، یا بھرھمند شدن از سلط
  . ... اھلیت قانوني شوند

)) انقالب با شكوه((این اعالمیھ تاریخي مبین نتایج اساسي آن چیزي بود كھ انگلستان پروتستان آن را 
; اظھار صریح تفوق قانوني پارلمنت كھ تا آن ھنگام چھار شاه استوارت با آن معارضھ كرده بودند: نامید

و نیز محرومیت كاتولیكھاي رومي از مالك بودن تخت ; ز شارمندان در مقابل خودكامگي حكومتحمایت ا
تنھا امر مھمي كھ از حیث اھمیت پس از این نتایج قرار داشت تحكیم . و تاج انگلستان با شركت در آن

ھ وسیلھ زیرا انقالب از طرف نجباي بزرگ آغاز شده و ب; قدرت دولت در میان اشراف صاحب زمین بود
در حقیقت سلطنت ; نجباي درجھ دوم صاحب زمین، كھ در مجلس عوام نماینده داشتند، ادامھ یافتھ بود

بھ یك اولیگارشي ملكي تبدیل شده بود كھ میانھ روي و پشتكار، )) حق االھي((بھ واسطھ )) مطلقھ((
ت بھ نحو قابل طبقات متوسط فرا دس. مھارت در حكومت، ھمكاري با سالطین از خصایص آن بود

شھرھاي انگلستان آزادي خود را تازه باز یافتھ بودند كھ مورد . مالحظھاي از انقالب بھره بردند
بازرگانان لندن، كھ از یاري بھ جیمز سر باز زده بودند، . فرمانروایي اولیگارشھاي بازرگاني قرار گرفتند

افت وجوه تصویب شده بھ وسیلھ پارلمنت، بھ ویلیام، در فاصلھ میان ورود او بھ پایتخت و نخستین دری
: آن وام موجب تحكیم یك قرارداد شفاھي شد. پوند وام دادند تا او نیازھایش را بر طرف كند ٠٠٠,٢٠٠

بازرگانان مالكان را آزاد خواھند گذاشت تا بر انگلستان فرمان رانند، اما اشراف فرمانروا سیاست خارجي 
كرد و بازرگانان و صاحبان صنایع را بیش از پیش از مقررات اداري  را متوجھ منافع بازرگاني خواھند

  . آزاد خواھند ساخت
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این موضوع مایھ تاسف بود كھ انگلستان . بعضي عناصر ناشكوھمند وجود داشتند)) انقالب با شكوه((در 
; مك كنددختري بھ خلع پدرش از سلطنت ك; یك ارتش ھلندي را براي نجات مردم خود از ظلم فرا بخواند

و كلیساي ملي در ساقط كردن شاھي شركت كند كھ قدرت االھي و ; یك فرمانده ارتش بھ متجاوزان بپیوندد
این موضوع نیز . مطلق او را در برابر شورش و عدم اطاعت، بھ عنوان امري مقدس، صحھ نھاده بود

بدیھایي كھ این . محرز شود مایھ تاسف بود كھ تفوق پارلمنت میبایست بھ وسیلھ مخالفت با آزادي مذھبي
اما خیري كھ باعث تحصیل آن شدند پس از ; مردان و زنان مرتكب شدند با استخوانھاي آنان مدفون شدند

ایشان بھ جا ماند و رشد كرد، حتي در برقراري اولیگارشي، اساس دموكراسیي را بھ جا نھادند كھ بعدا با 
خانھ فرد انگلیسي را قلھ او ساختند قلعھاي كھ در برابر آنھا . افزایش عده انتخاب كنندگان پدیدار شد

نسبتا امن بود و بھ آن سازش قابل تحسین نظم و آزادي، كھ از )) زورگویي ستمگران((و )) گستاخي مقام((
و ھمھ این كارھا را چنان انجام دادند . خواص حكومت امروزي انگلستان است، تا اندازھاي یاري كردند

  . ر زمین ریختھ نشد، جز خون دماغھاي مكرر شاه آزرده، بیچاره،، بییار و بیخردكھ یك قطره خون ب

III - ١٧٠٢-١۶٨٩: انگلستان در زمان ویلیام سوم   

ھالیفاكس، ; رئیس شورا: دنبي: شاه جدید این كسان را بھ عضویت شورایي خصوصي خود درآورد
و ; رل آو پورتلند، خزانھدار مخصوصا; ارلھاي شروزبري و ناتینگم، وزیران كشور; مھردار سلطنتي

متشخصترین و متنفذترین این مردان جورج سویل بود كھ ماركوئس آو . گیلبرت برنت، اسقف سالزبري
وي مقدار ; وي پسر عم لرد سترفرد بود، كھ توسط پارلمنت طویل اعدام شده بود. ھالیفاكس لقب داشت

بود، اما آنقدر براي خود نگاه داشتھ بود كھ بتواند  زیادي از اموال خود را در شورش بزرگ از دست داده
اگر بعدا از عالم سیاست گذشت و بھ مرحلھ دولتمردي رسید، از این ; در دوران رژیم یافت و فیلسوف شد

. جھت بود كھ فرق میان سیاست و دولتمردي فلسفھ است یعني قابلیت دیدن لحظھ و جز در متن ابدیت و كل
حكومت جھاني امر بزرگي ((او چنین نوشت، . ھ این نبود كھ كامال مرد عمل باشدھالیفاكس ھرگز راضي ب

و مقصود او از حكومت جھاني ; است، اما، در مقایسھ با ظرافت معرفت نظري، بسیار خشن نیز ھست
  . فرمانروایي بر ملتھاست

از اشخاص ظلم  در عدھاي. ((سیاستگاه با جماعات سروكار دارد، و جماعات ھالیفاكس را میترسانند
نداي خشمناك جماعت ..... بسیار وجود دارد، ھر چند ھیچ یك از افراد آن عده بخصوص بدسرشت نیستند

او از ایام ھراسانگیز ھواداران پاپ، ھنگامي كھ اراذل ناس .)) یكي از خونینترین نداھاي جھان است
ب بسیار را سرگرم كشمكش سودجویانھ چون مذاھ. ھا را بھ وحشت میانداختند، جان بھ در برده بود دادگاه

بھ عنوان ملحدي بیپروا و : ((بدان سان كھ برنت میگوید; یافتھ بود، از بیشتر االھیات خود دست كشید
ھرچند غالبا با لحني صریح بھ من میگفت كھ چنان نیست و گمان نمیكند كھ فرد ; مصمم شناختھ میشد

میكرد كھ نمیتواند ھرچیزي را كھ االھیون بر جھان تحمیل اما اذعان ; ملحدي در جھان وجود داشتھ باشد
پس از .)) در اطاعت از اصول دین، مسیحي بود و تا آنجا كھ میتوانست، ایمان داشت; میكنند بپذیرد

بازگشت بھ انگلستان اموال خود را دوباره بھ دست آورد و ثروتي چنان وسیع بھ ھم زد كھ توانست با 
از . تا ھنگامي كھ خبر انعقاد پیمان سري دوور را نشنیده بود، بھ شاه خدمت كرد .درستي انجام وظیفھ كند

امیدوار بود كھ حكومت . مخالف ورزید)) قانون آزمون((حق جیمز براي جانشیني دفاع كرد، اما با الغاي 
دوم بھ  كاتولیك پس از اندك زماني از میان برود، و وقتي كھ براي انتقال صلحآمیز قدرت سلطنت از جیمز

بي آنكھ از روشھاي حزب بخصوصي . ویلیام سوم در رھبري شركت كرد، امید خود را تحقق بخشید
ناداني بیشتر ((ھا و ژرف اندیشیھا نوشت،  در اندیشھ. پیروي كند، از حس حقپرستي خویش متابعت كرد

وقتي كھ بھ .)) خارج شوند مردم را بھ بھ پیوستن بھ حزبي وادار میكند، و شرم مانع از این میشود كھ از آن
سبب نقض مقررات حزبي مورد اھانت واقع شد، در جزوه مشھوري بھ نام راه و رسم یك ابنالوقت بدین 

  : گونھ از خود دفاع كرد
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معنایي بیش از این ندارد كھ اگر چند تن باھم در یك كشتي باشند و یك قسمت از  ))ابنالوقت((واژه بیگناه 
سرنشینان بخواھند كشتي را از یك طرف سنگین كنند، قسمت دیگر باید بھ ھمان اندازه آن را بھ طرف 

اشد، گویا عقیده ثالثي ھم وجود دارد كھ از آن كساني است كھ گمان میكنند اگر كشتي راست ب; دیگر كج كند
  . بھتر است

: مورد تھاجم جاھطلباني واقع شد كھ ادعا میكردند بھ انقالب خدمت كردھاند، ھالیفاكس با اداي این جملھ
براي  ))باشدرم بھ وسیلھ غازھا نجات یافت، اما من بھ خاطر نمیآورم كھ ھیچ یك از آنھا كنسول شده ((

وقتي كھ مجمع خود را بھ پارلمنت تبدیل كرد و بھ كاري دست زد كھ آن را نخستین . خود دشمناني تراشید
نیازمندي دولت مینامید یعني بھ اجراي سوگند جدیدي درباره وفاداري و تسلیم بھ اراده ویلیام سوم نھ تنھا 

این . عنوان رئیس كلیساي رسمي تبسمي بر لبان ھالیفاكس پدید آوردبھ منزلھ فرمانرواي كشور، بلكھ بھ 
پرسبیتریان، (یكي دیگر از شوخیھاي تاریخ بود كھ كلیساي انگلیكان، كھ بھ مدت یك قرن كالونیھا 

را تعقیب و اذیت میكرد، حال باید یك كالوني ھلندي را در راس خود ) پیرایشگران، و سایر ناسازگاران
صد روحاني انگلیكان، كھ بھ اصل حق االھي شاھان معتقد بودند و بھ ھمان جھت نسبت بھ چھار . بپذیرد

این نابخردھا از مناصب . حق ویلیام بھ فرمانروایي اعتراض داشتند، از اداي سوگند جدید امتناع كردند
گند خوردند بسیاري از آن روحانیاني كھ سو. روحاني خود طرد شدند و فرقھ ناسازگار دیگري تشكیل دادند

. انجام دادند، كھ بعدا مایھ تفریح چند تن یسوعیاني شد كھ در انگلستان مانده بودند)) تقیھ((این كار را با 
دورویي بسیار كسان در امري بھ این مقدسي بھ الحاد روز افزون بسیار كمك ((برنت چنین فكر میكرد كھ 

سلیم بھ غلیان احساسات در اسكاتلند نظام اسقفي را، كھ انگلیكانھا، از ھر طبقھ، وقتي كھ ویلیام با ت.)) كرد
و بسیاري از انگلیكانھا وقتي ویلیام را . استوارتھا بزور برقرار كرده بودند، منسوخ ساخت، تكان خوردند

ویلیام، كھ با آیین كالوني قدري بار آمده بود، با نظر انگلیكانھا، كھ . مایل بھ رواداري دیدند، اندوھگین شدند
او . گفتند پرسبیتریان باید از خدمات دولتي یا عضویت در پارلمنت محروم باشند، نمیتوانست مساعد باشدمی

. قبال رواداري را در ایاالت متحده تشویق كرده بود و در دوستیھاي خود نیز تبعیض مذھبي روا نمیداشت
وجب آن، او خود را عامل تقدیر آیین كالوني قدري براي ویلیام اعتماد بھ نفسي پدید آورده بود كھ، بھ م

چنان بنگرد كھ گویي آلت آن قدرت )) ناسازگاري((و با این اطمینان میتوانست بدون تعصب بر ; میپنداشت
، ))بخت((مرموزي است كھ از جنبھ شخصي برتر است و چیزي است كھ او با اصطالحات مختلف 

نگلستان نیرویي میدید كھ اگر تدریجا بھ دوستي او در اختالفات مذھبي ا. مینامید)) خدا((، یا ))تقدیر((
  . تبدیل نمیشد، میتوانست ملتي را از ھم بگسلد

را بھ وسیلھ ناتینگم، كھ فرزند غیور و )) قانون رواداري((براي شوراي خصوصي نھایت زیركي بود كھ 
ز سلطنت جدید بود كھ با بدین گونھ این نخستین اقدام موفقیتآمی. وفادار ناتینگم سختگیران را خلع سالح كرد

این قانون آزادي عبادت عمومي را براي ). ١۶٨٩مھ  ٢۴(مختصر مخالفتي از ھر دو مجلس گذشت 
ھاي كھ تثلیث و جنبھ الھامي كتاب مقدس را پذیرفتھ بودند مجاز میساخت و اصل قلب ماھیت  تمامي گروه

سن بلوغ بھ تعویق اندازند، و بھ موجب قانون باتیستھا اجازه یافتند كھ تعمید را تا . را صریحا نفي میكرد
پیروان . ، كویكرھا رخصت یافتند قول موكد را جانشین سوگند كنند١۶٩۶تصدیق مصوب سال 

بھ پارلمنت  ١۶٨٩با تنظیم الیحھ فراگیري، كھ بعدا در . اونیتاریانیسم و كاتولیكھا از رواداري مستثنا شدند
ھاي ناسازگار در كلیساي انگلیكان بھ  راي او براي پذیرفتن گروهتسلیم شد، كوششي از طرف ویلیام و شو

ھا محروم بودند و، جز در  ھنوز از ورود بھ دانشگاه)) ناسازگاران. ((عمل آمد، اما این الیحھ تصویب نشد
صورتي كھ آیین مقدس را طبق مراسم انگلیكان میپذیرفتند، نمیتوانستند بھ عضویت پارلمنت انتخاب، یا بھ 

مجازات حملھ بر ھر یك از آیینھاي ) ١۶٩٧(یك قانون تجدید شده ضد كفر . غل عمومي گمارده شوندمشا
قانون جدیدي براي توسعھ آزادي مذھب در انگلستان  ١٧٧٨تا . اساسي مسیحي را زندان تعیین كرده بود

ز ایاالت متحده، در انگلستان از ھر كشور اروپایي دیگر، بج ١۶٨۵با اینھمھ، رواداري پس از ; وضع نشد
ھرچھ انگلستان نیرومندتر میشد و خاطرش از نگراني حملھ خارجي یا براندازي داخلي . زیادتر بود

حتي كاتولیكھا نیز در زمان ویلیام از . میآسود، رواداري عمال در آن كشور گسترش و توسعھ مییافت
نگلستان را زیر فشار قرار دھد، شاه متذكر شد كھ اگر كاتولیكھاي ا. امنیتي روزافزون بھرھمند شدند

كشیشھاي كاتولیك در حدود ده سال میتوانستند مراسم . نمیتواند اتحاد خود را با كشورھاي كاتولیك حفظ كند
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میكردند، مورد ایذا )) تقیھ((و اگر در انظار عموم بھ قدر كافي ; ھاي شخصي بھ جا آورند قداس را در خانھ
، وقتي كھ توریھا و سختگیران در پارلمنت تفوق حاصل )١۶٩٩(ویلیام  در اواخر سلطنت. قرار نمیگرفتند

ھر كشیش كاتولیك كھ بھ واسطھ اجراي مراسم قداس یا اعمال . كردند، قوانین ضد كاتولیك شدیدتر شدند
روحاني دیگري محكوم میشد میبایست مادامالعمر در زندان باشد، مگر اینكھ آن مراسم را در خانھ سفیري 

پوند پاداش بھ كسي اعطا میشد كھ موجبات محكومیت خاطیان  ١٠٠اده باشد، و براي اجراي قانون انجام د
  . را فراھم آورد

ھیچ پدر و مادري . ھمین مبلغ جریمھ براي ھر كاتولیكي كھ بھ تربیت جوانان مبادرت میكرد تعیین شده بود
ھیچ كس نمیتوانست زمیني را . ارج فرستدنمیتوانست فرزند خود را براي بار آمدن بھ ایمان كاتولیك بھ خ

تمام كساني . بخرد یا ارث ببرد مگر پس از اداي سوگند درباره سروري شاه در مذھب و علیھ قلب ماھیت
ویلیام اوتس تایتس را . كھ از اداي چنین سوگندي ابا میكردند ارث خود را بھ نفع دولت از دست میدادند

كاتولیكھاي ایرلند با راه انداختن شورشي كھ ھدف آن ). ١۶٨٩(د بخشود و مستمریي دربارھاش مقرر كر
ریچارد تالبت، ملقب . باز گرداندن جیمز دوم بھ سلطنت بود، موجبات اعمال فشار جدیدي را فراھم كردند

بھ ارل آو تركانل، سي و شش ھزار سرباز گرد آورد و جیمز را دعوت كرد كھ از فرانسھ بیاید و 
لویي چھاردھم، كھ براي شاه مخلوع دربار جداگانھاي با بودجھ ساالنھاي . عھدھدار شودفرماندھي آنان را 

فرانك ترتیب داده بود و او را در سن ژرمن مستقر كرده بود، حال ناوگاني براي او  ٠٠٠,۶٠٠بھ مبلغ 
 بھترین آرزوي من: ((تجھیز، و او را تا برست ھمراھي كرد و، ضمن بدرود معروف خود، چنین گفت

 ١٢(جیمز با ھزار و دویست سرباز در ایرلند پیاده شد .)) براي شما این است كھ ھرگز نتوانم شما را ببینم
تالبت او را تا دوبلن مشایعت كرد، و او یك پارلمنت ایرلندي تشكیل داد و آزادي عبادت را ). ١۶٨٩مارس 

را نسخ  ١۶۵٢داد، قانون آرامش ایرلند  مھ تشكیل جلسھ ٧پارلمنت در . براي تمام اتباع وفادار اعالم نمود
ویلیام . را بھ آنان باز گردانند ١۶۴١كرد، و فرمان داد كھ تمام زمینھاي گرفتھ شده از ایرلندیھا از سال 

لویي، با فرستادن ھفت ھزار سرباز ; ژنرال ھوگنوي خود، شومبرگ را با دھھزار سرباز بھ ایرلند فرستاد
با كشتي بھ ایرلند رفت و  ١۶٩٠خود ویلیام در ژوئن . مز، بھ مقابلھ پرداختجنگدیده فرانسوي بھ یاري جی

جیمز، كھ سابقا دلیر بود، پس از اینكھ نیروھاي خود را در حال عقبنشیني دید، بھ دھشت افتاد و با كشتي 
  . بزودي، بار دیگر، در سن ژرمن بود. فرار كرد

با ایرلندیھا صلح كند، بسي خردمند میشد، اما )) وضع قبل از جنگ((اگر ویلیام میتوانست بر مبناي 
رھبران و نیروھاي تحت فرماندھي او خواستار ریشھكن كردن تمام عناصر شورشگر و تصرف مقداري 

دارت و ان ویلیام بھ انگلستان بازگشت و ارتش خود را بھ سرپرستي گو. دیگر از اراضي ایرلند شدند
شاه بھ . شومبرگ با پیروزي خود در بوین جان سپرد; گینكل، ملقب بھ ارل آو اثلون، در ایرلند گذاشت

گینكل دستور داد كھ براي تمام شورشگراني كھ اسلحھ خود را بر زمین گذارند عفو عمومي، آزادي 
گینكل با این . ایشان بازگرداندعبادت، و معافیت از سوگند ضد تفوق پاپ را اعالم كند و امالكشان را بھ 

، شورشیان )١۶٩١اكتبر  ٣(با انعقاد پیمان لیمریك . شرایط امكان تسلیم گالوي و لیمریك را فراھم كرد
، بھ موجب اعالمیھ شاھانھ، ١۶٩٢پذیرفتند، و در مارس  ١۶٩٢ایرلند صلح پیشنھادي ویلیام را در مارس 

  . پایان جنگ ایرلند اعالم شد

ایرلند آن پیمان را بھ منزلھ وسیلھ تسلیم بھ ھواداران پاپ تقبیح كردند و بھ پارلمنت انگلستان  پروتستانھاي
قانوني گذراند كھ بھ موجب آن ھر كسي كھ بر ضد ) ١۶٩١اكتبر  ٢٢(پارلمنت فورا . متوسل شدند

ت ایرلند سروري پاپ سوگند نخورد و مخالفت خود را با قلب ماھیت اعلم نكند، از عضویت در پارلمن
  . محروم باشد

وقتي كھ ویلیام . پارلمنت جدید ایرلند، كھ كامال پروتستان بود، از رسمي شناختن پیمان لیمریك امتناع كرد
خود را بھ متحد ساختن اروپا بر ضد لویي چھاردھم سرگرم ساخت، پارلمنت دوبلن یك رشتھ قوانین 

كشیشان كاتولیك مورد تبعید قرار ; اختھ شدندجزایي جدید مدارس و كالجھاي كاتولیك غیر قانوني شن
و ھر ; ھیچ فرد كاتولیك نمیبایست اسلحھ حمل كند یا اسبي داشتھ باشد كھ بیش از پنج پوند بیرزد; گرفتند
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مصادره امالك ایرلندیھا . وارثھ پروتستان چون با یك كاتولیك ازدواج میكرد، اموال خود را از دست میداد
براي كاتولیكھاي ایرلند حاكم شدن در )). ھ دیگر زمیني براي تصرف باقي نمانده بودك((چندان ادامھ یافت 

. دعاوي تقریبا غیر ممكن بود، و جنایاتي كھ نسبت بھ آنان ارتكاب روا میشدند غالبا بدون مجازات میماندند
تان رسیده بود، با پارلمنت انگلستان براي تباھي كامل ایرلند، صنعت پشم آن را، كھ بھ حد رقابت با انگلس

وضع قوانیني كھ خروج پشم را از ایرلند بھ ھر كشوري جز انگلستان منع مینمود تباه كرد و حتي، با وضع 
فقر، گدایي، قحطي، و بیقانوني شدید سراسر ). ١۶٩۶(ھاي سنگین، این تجارت را عمدا از بین برد  تعرفھ

ال پس از انقالب باشكوه، نیمي از جمعیت شصت س. جزیره را در خارج پیل انگلیسي فرا گرفتھ بود
نزدیك بھ یك میلیون نفر میرسید، مھاجرت كرد و بھ این ترتیب بھترین مردم ایرلند  ١۶٨٨كاتولیك، كھ در 

  . بھ سرزمینھاي خارج رفتند

در انگلستان تمام طبقات اقتصادي، بجز طبقھ پرولتاریا و دھقانان، سعادتمند شدند، كارگران نساجي از 
ھاي جوراببافي  جوراببافان، بھ واسطھ پیدایش دستگاه ١٧١٠در ; ابتھاي خارجي و اختراعات زیان دیدندرق

; اما میزان محصوالت ملي باال رفت. ھا از شاگردان كم مزد، اعتصاب كردند و استفاده صاحبان آن دستگاه
پوند در قرن شانزدھم بھ  ٠٠٠,۵٠٠ما میتوانیم این موضوع را از حد متوسط عایدات ساالنھ دولت، از 

این افزایش تا اندازھاي از تورم اما بھ طور عمده از توسعھ . پوند در قرن ھفدھم، دریابیم ۵٠٠,٧,٠٠٠
  . صنعت و تجارت خارجي حاصل شد

اما حتي در این صورت نیز عایدات كفایت نمیكردند، زیرا ویلیام براي جنگیدن با لویي چھاردھم در كار 
در . مالیاتھا بھ حد بیسابقھاي افزایش یافتند، ولي باز ھم پول بیشتري الزم بود. رگ بودتشكیل ارتشھاي بز

چارلز مانتگیو، اولین ارل آو ھالیفاكس، با سمت لرد خزانھدار، پارلمنت را بھ انتشار یك  ١۶٩٣ژانویھ 
آن بپردازد، پوند، كھ دولت وعده داده بود ھر سال ھفت درصد سود بابت  ٠٠٠,٩٠٠قرضھ كلي بھ مبلغ 

، چون مخارج بھ طرز خطرناكي ١۶٩٣در اواخر سال . تحریض، و بدین سان مالیھ دولت را منقلب كرد
پوند با سود ھشت درصد بھ  ٠٠٠,٢٠٠,١بر عواید فزوني داشت، عدھاي از بانكداران حاضر شدند مبلغ 

فكر این وام مشترك سھ سال . دولت وام دھند، و محل این وام از افزایش مالیات بر كشتیراني تامین شد
مانتگیو حال رسما از آن پشتیباني كرد، و پارلمنت برنامھ آن . پیشتر توسط ویلیام پترسن پیشنھاد شده بود

خود را در ) با پیروي از سوابق معمول در دولتھاي جنووا، ونیز، و ھلند(وامدھندگان . را پذیرفت
. بھ ثبت رسید، متشكل ساختند ١۶٩۴ژوئیھ  ٢٧، كھ در ))روسا و شركاي بانك انگلستان((سازماني بھ نام 

و ; آنھا پول را با ربح چھار و نیم درصد از منابع مختلف قرض ھشت درصد سود آن را بھ دولت وام دادند
بانك انگلستان، كھ بدین گونھ تشكیل شده . با عھده دار شدن كلیھ وظایف یك بانك، منافع اضافي نیز بردند

پس از . انحصار چنین وامھایي را از دولت دریافت كرد ١۶٩۶مھاي دیگري داد و در بود، بھ دولت وا
فراز و نشیبھاي بسیار، آن بانك عامل مھمي در ثبات شایان توجھ دولت انگلستان از زمان ویلیام و مري تا 

منزلھ پول ھا، و قابل پرداخت بھ طال بھ محض تقاضا، بھ  ، اسكناس با پشتوانھ ودیعھ١۶٩۴در . امروز شد
لیاقت ) ١۶٩۶(مانتگیو با اصالح پول فلزي  .بوداین نخستین پول كاغذي در انگلستان ; قانوني پذیرفتھ شد

وم اندوختھ، ذوب، ھاي خوب زمان چارلز دوم و جیمز د سكھ. خود را در شغل خزانھداري محرز ساخت
ھایشان چیده شده یا بھ واسطھ  یا صادر میشدند، در حالي كھ پولھاي زمان الیزابت و جیمز اول، كھ از كناره

كثرت استعمال فرسوده شده بودند، صورت پول نو نداشتند و قدرت خرید و قسمت مھمي از ارزش 
ك، آیزك نیوتن و جان سامرز را نزد خود مانتگیو دوستان خود جان ال. ظاھري خود را از دست داده بودند

ھاي جدیدي با دوره زنجیرھاي طرح  ایشان سكھ. خواند تا براي انگلستان پول رایج ثابتتري تدبیر كنند
; ھاي قدیم را با قیمت اسمي آنھا جمع آوري كردند آنگاه سكھ; كردند كھ چیدن اطرافشان غیر ممكن باشد

انگلستان داراي پول رایجي شد كھ سرمشق و مایھ رشك سایر دولت زیان این امر را متحمل شد و 
بورس لندن باز شد و دورھاي از معامالت مالي آغاز گشت كھ  ١۶٩٨در . كشورھاي اروپایي قرار گرفت

ادوارد  ١۶٨٨در  ).١٧٢٠(آن را تركاند )) حباب((و ) ١٧١١(را بھ وجود آورد )) شركت دریاي جنوب((
ھاي لندن بنگاه بیمھاي تاسیس كرد كھ اكنون با سادگي مباھاتآمیزي لویدز نامیده  لوید در یكي از قھوھخانھ

تمام این تحوالت مالي موید . ادمند ھالھ نخستین جدولھاي مرگ و میر را منتشر كرد ١۶٩٣در . میشود
توسعھ منافع پولداران در امور انگلستان، و نماینده اھمیت روزافزون سرمایھداران یعني نقش رو بھ 
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بر فراز اقتصاد رو بھ توسعھ، نبرد سیاسي یا . تھیھكنندگان و اداره كنندگان سرمایھ در بریتانیا بودند
سكاتلندیھا، كشمكش بر سر قدرت بین توریھاي صاحب زمین و ویگھاي سودجو، ھمچنین بین انگلیسیھا و ا

ھایي كھ براي بازنشاندن جیمز بھ تخت سلطنت  ھایي كھ براي كشتن ویلیام چیده میشدند و نقشھ با توطئھ
ویلیام بھ امور داخلي كرده بود كھ آن را با وطن خود و سایر ممالك بر ضد . طرح میگشتند تشدید شده بود

انگلستان را در راه خود بھ فرانسھ گرفتھ ((بھ قول ھالیفاكس، او ; لویي چھاردھم در یك صف قرار دھد
وقتي انگلیسیان تشخیص دادند كھ ویلیام جز این موضوع شوري در سر ندارد، محبوبیت او بكلي از .)) بود

ھمان گونھ كھ در صدور فرمان نابودي قبیلھ مكدانلد در گلنكو، كھ . وي شاھي دوستداشتني نبود. میان رفت
در . ((، میتوانست در ستمگري خونسرد باشد)١۶٩٢(ده بودند، نشان داد وفاداري خود را دیر اعالم كر
بھ زنان چندان اعتنایي نداشت . ، زیرا انگلیسي را بھ اشكال صحبت میكرد))اجتماعات ساكت و عبوس بود

خود را در . مینامیدند)) خرس پست ھلندي((و آداب سر میزش خوب نبود، بدان گونھ كھ زنان لندن او را 
از نگھبانان و مالزمان ھلندي محاط كرده و عقیده خویش را در این مورد كھ ھلندیھا در قابلیت گروھي 

او نمیدانست كھ بسیاري . اقتصادي، قضاوت سیاسي و خصال روحي از انگلیسیھا برترند پنھان نمیداشت
میدید كھ خود نیز  فساد را در اطراف خود چندان شایع. از نجبا مخفیانھ سرگرم مذاكره با جیمز دوم ھستند

  . بھ فساد گرایید و اعضاي پارلمنت را مانند مااللتجاره میخرید

چون امور . ھر چیز كھ براي جلوگیري از قدرت فرانسھ افسار گسیختھ سودمند بود بھ نظر او خوب میآمد
عضاي آن یي كھ ا))ھا كابینھ((و ) ١۶٩۵(داخلي را بھ وزیران خود واگذار كرده بود، دوره قدرت وزیران 

 ١۶٩٧در . در عمل و مسئولیت اشتراك داشتند و تحت سلطھ یك نفر معموال لرد خزانھدار بودند آغاز شد
آنھا قدرت او را چندان محدود كرده و درباره . توریھا، كھ دشمنان او بودند، در انتخابات پیروز شدند

اما در لحظھاي كھ تن دو تا شده ). ١۶٩٩(سیاست خارجیش آن قدر بدگمان بودند كھ او بھ فكر استعفا افتاد 
، خود را میتوانست با این فكر )١٧٠٢مارس  ٨(و تنگ نفس گرفتھ و مسلولش را بھ راحت ابدي میسپرد 

) ١٨٠١(وادار كرده است)) اتحاد بزرگ((تسلي دھد كھ انگلستان را سرانجام بھ شركت مصممانھ در 
بزرگ بوربون را بھ زانو درآورد، استقالل اروپاي اتحادي كھ بعدا، پس از دوازده سال كشمكش، شاه 

  . پروتستان را نجات داد، و انگلستان را آزاد گذاشت تا قدرت خود را در سراسر جھان بسط دھد

IV- انگلستان در سلطنت ملكھ آن   

آن چون در خطر و اغتشاش بار آمده . خواھر او آن را وارث سلطنت ساخت ١۶٠۵مرگ ملكھ مري در 
بود، دختري ترسو، در اخالقیات پاك و منزه، ساده ذھن و قوي احساس شده بود و تسلي و شجاعت را در 

ن، این شخص زني بود سرزنده، خندا. دوستي مخلصانھ و خاضعانھ مالزم زمان كودكي خود میجست
با جان  ١۶٧٨سرا، كھ پنج سال بزرگتر از آن بود، در سال . شكاك، مثبت، و با اعتماد، بھ نام سرا جنینگز

ھردو ازدواج سعادتمند بودند، اما در صمیمیت و . چرچیل ازدواج كرد، شاھزاده دانماركي، درآمد
كنار گذارد و او را، كھ  آن در روابط خود با سرا تشریفات را. محرمیت آن دو زن خللي وارد نیاوردند

مینامید و اصرار داشت كھ سرا ھم او را نھ )) خانم فریمن((، بھ شوخي )حال ھمدم خوابگاھش بود(
وقتي كھ شوھران آن و سرا، براي پیوستن بھ ویلیام، جیمز را . بخواند)) خانم مورلي((، بلكھ ))شاھدخت((

مھر او بھ شوھر و دوستش وي را . را انتخاب كند رھا كردند، آن ناچار شد كھ بین پدر و دوست خود یكي
دسامبر، او و سرا بھ لندن و بھ نزدیك شاه بیگانھ  ١٩). ١۶٨٨نوامبر  ٢۶(واداشت كھ بھ ناتینگم برود

وقتي كھ ویلیام ملك پدر آن را بھ یكي از دوستان . آن ھرگز نتوانست ویلیام سوم را دوست بدارد. بازگشتند
از  ١۶٩١تا . یي بر قسمتي از آن ملك داشت، خود را اھانتزده و رنجیدھخاطر یافتخود داد، آن، كھ ادعا

ویلیام بحق بر . نظر احساسات وضعي پیدا كرده بود كھ آرزوي بازگشت پدرش بھ سلطنت را میكرد
. و زنش گمان میبرد كھ در توطئھاي با شاه مخلوع ھمدست ھستند) كھ ارل آو مارلبره شده بود(چرچیل 

. آن از اجراي فرمان سر باز زد. ري بھ آن فرمان داد كھ سرا را از جرگھ مالزمان خود خارج كندملكھ م
و سرا از دربار طرد ) ارل(ارل آو مارلبره از شغل خود معزول شد و او ) ١۶٩٢ژانویھ (صبح روز بعد 

ھال را ترك كرد آن، كھ نمیخواست از دوست خویش جدا شود، در معارضھ با شاه و ملكھ، كاخ وایت. شدند

pymansetareh@yahoo.com



سرا وي را غالبا در آنجا . مھ، مارلبره بھ برج لندن فرستاده شد ۴در . تا در سیون ھاوس با سرا زندگي كند
با شنیدن این خبر، آن بھ او . میدید و پیشنھاد میكرد كھ براي آرام كردن ملكھ ارتباط خود را با آن قطع كند

  : چنین نوشت

من بار .... اینجا بود، بھ او گفتم كھ شما چندین بار میل ترك مرا داشتھاید[ اسقف ووستر]آخرین بار كھ او 
دیگر بھ خاطر عیساي مسیح تقاضا میكنم كھ چنین چیزي را نزد من عنوان نكنید و مطمئن باشید كھ ھرگاه 

و  .بھ كار ظالمانھ ترك كردن من اقدام كنید، از آن لحظھ بھ بعد حتي یك ساعت ھم روي خوش نخواھم دید
، خود را در كنجي )و اگر من رضا دھم، ھرگز پایم بھ بھشت نرسد(چنانچھ این كار را بیرضاي من بكنید 

زنداني خواھم كرد و ھرگز دنیا را نخواھم دید، بلكھ ھرجا باشم، ھمانجا زندگي خواھم كرد تا از خاطر 
  . نوع بشر بروم

كن بود مربوط بھ بازگرداندن جیمز بھ چون مدارك مربوط بھ شركت مارلبره در ھر توطئھاي كھ مم
ھنگامي . سلطنت باشد محور سازنده اتھام نبود، ویلیام، كھ بھ سرداران خوب احتیاج داشت، او را آزاد كرد

كھ آن در سیھشت سالگي ملكھ شد، عالقھ او بھ اخالق خوب، وفاداري و تنھایي خوي درباري انگلستان را 
ھا روي  ھا و روسپیخانھ بھ آن نداشتند و با ناخشنودي بھ قھوھخانھسورچرانان دیگر راھي . تغییر داد

اجتناب آن از تئاتر . ادیسن اخالقي جانشین راچیستر فتنھجو شد، و ستیل قھرمان مسیحي را نوشت. آوردند
 ھا بھ كشیشان فقیر كلیساي و عشریھ)) نوبر((او تقواي خود را با تحویل سھم شاه از . و تئاتر موثر واقع شد

. ھنوز ھم ھر سالھ از طرف دولت انگلستان تادیھ میشود)) بخشش ملكھ آن((این; )١٧٠۴(رسمي نشان داد
و روح او ; ھیچ فرزندي براي او نماند; او تقریبا ھر سال بچھ میآورد، اما ھمھ بجز یكي در كودكي مردند

، با فرانسھ صلح میكرد و پسر اگر آن در تعیین سیاست ملي مختار میبود. با داغھاي بسیار غمگین شده بود
اما اراده . پدر فقید خود را، ھمان طور كھ خود آن پسر ادعا میكرد، بھ نام جیمز سوم بھ رسمیت میشناخت

مردي كھ در اندرزھاي سیاسي بر او مسلط بود ; محكم ویلیام سوم انگلستان را بھ اتحاد بزرگ كشانده بود
س از نیل بھ سلطنت از ارل بھ دوك ارتقا داده بود او را ترغیب یعني مارلبره، كھ او رتبھاش را بزودي پ

. كرد كھ ده سال با ناشادماني در وضعي فرمانروایي كند كھ سراسر آن مدت جنگي خونین و پرخرج بود
آن ھنوز زیر نفوذ دوست خود، بود، كھ اكنون دوشس، رئیس جامھخانھ، و ناظر خزانھ خصوصي یعني 

پوند مواجب میگرفت و نفوذ معنوي و روحي خود را  ١٠٠,۵سرا ھر سال . بودمالیھ مخصوص خود ملكھ 
مارلبره بھ فرماندھي كل نیروھاي زمیني منصوب شده . بر آن بھ كار میبرد تا بر ثروت شوھر خود بیفزاید

و بنا بھ توصیھ او دوستش سیدني گودالفین وزیر خزانھداري شده بود، زیرا گودالفین بھ طرزي غیر 
شرافتمند و نیز در امور مالي خبره بود و میشد در مورد پرداخت فوري پول بھ رھبران ارتش، كھ  طبیعي

ذكر این موضوع . سربازانشان شجاعت خود را با مواجب خویش تطبیق میكردند، بھ او اعتماد كرد
  . یا رفتبجاست كھ گودالفین، پس از صرف نیمي از عمر خود در خزانھداري انگلستان، مردي فقیر از دن

بھ ھر حال، او اوقات .)) میدانست كھ تا كنون زیستھاست)) داچس آو مارلبره زیرك او را بھترین مردي
فراغت خود را وقف جنگ خروس، مسابقھ اسبدواني و قمار كرده بود، كھ در آن زمان گناھاني كوچك و 

  . نزدیك بھ فضیلت شناختھ میشدند

زه داد تا مقدار زیادي از اختیارات و ابتكاراتي را كھ پارلمنت آزادي آن از ھوش و خرد بھ وزیران اجا
جز در سلطنت جورج (جنگھاي سیاسي پس از او ; براي سلطنت باقي گذاشتھ بود بھ خود تخصیص دھند

اشخاص جدیدي وارد  ١٧٠۴در . بیش از آنچھ بین پارلمنت و شاه باشد، میان پارلمنت و وزیران بود) سوم
این ھردو . رت ھارلي بھ عنوان وزیر كشور، و ھنري سین جن بھ عنوان وزیر جنگراب: دولت او شدند

و سینجن با لقب خود، ; ھارلي بھ منزلھ كارفرماي دفو و سویفت: نامشان در تاریخ ادبیات آمده است
 ھایي وایكاونت بالینگبروك كسي است كھ در پوپ و ولتر نفوذ داشتھ و خود او نگارنده مقاالت مشھور نامھ

ھر دو این وزیران سخت میخوار بودند، . پیرامون بررسي تاریخ و مفھوم پادشاھي میھنپرست بوده است
ھر دو با پشتیباني مارلبره وارد خدمت شدند، . اما این امر در انگلستان آن زمان تشخیص محسوب نمیشد

و در نخستین سال  )١۶٧٨(جنگ سینجن، كھ در زمان چارلز دوم متولد شد((اما، بھ این عنوان كھ او 
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تالیف دایرھالمعارف درگذشت، مظھر انتقال اروپا از دوره بازگشت خاندان استوارت بھ عصر روشنگري 
در زمان كودكي خود تعلیمات مذھبي بسیار دید و بسیاري از آن تعلیمات را در زمان رجولیت . فرانسھ بود

م تفسیرات دكتر مانتن را، كھ افتخارش این در اوان كودكي مجبور بود: ((او میگوید. خود بھ سویي نھاد
در ایتن و آكسفرد ھمواره )) موعظھ در باره مزمور صد و نوزدھم ایراد كرده است، بخوانم ١١٩بود كھ 

ھا سرآمد  در طلب برتري و فروزندگي ذھن، بیبند و باري، تنبلي و تبذیر بزرگوارانھ بود و در این راه
ار شراب را میخورد و مست نمیشد و پر خرجترین روسپي سرزمین از اینكھ حداكثر مقد. اقران بود

در یك لحظھ عالقھ بھ تكگاني، وارثھ ثروتمندي را بھ عقد خود . انگلستان را نگھ داشتھ بود، بر خود میبالید
گرچھ زنش بزودي بھ واسطھ بیوفایي او تركش كرد، جن، بجز چند فاصلھ كوتاه، ھمچنان از ; درآورد

  . با ھزینھ نسبتا كمي بھ عضویت پارلمنت انتخاب شد ١٧٠١در . ره میبرددارایي او بھ

ھنگامي كھ . در آنجا سیماي زیبا، تیزھوشي و فصاحتش موجبات نفوذ او را در مجلس عوام فراھم آوردند
كامیابي برجستھ وزارت او عبارت بود از اتحاد پارلمنتھاي . بھ وزارت رسید، فقط بیستوشش سال داشت

این دو كشور ھر چند داراي یك شاه بودند، پارلمنتھاي جداگانھ، اقتصادھاي معارض . ن و اسكاتلندانگلستا
ھاي رقابتآمیز آنھا مانع تجارت شده  ھر یك با دیگري جنگ كرده بود و تعرفھ; و ایمانھاي مخاصم داشتند

ھر دو كشور بھ یك قلمرو پارلمنت اسكاتلند قانون اتحاد را، كھ بھ موجب آن  ١٧٠٧ژانویھ  ١۶در : بودند
دو كشور در حالي كھ مذاھب مستقل . مارس ملكھ آن را تصویب كرد ۶متحد تبدیل میشدند، پذیرفت و در 

. و آزادي كامل تجارت خود را حفظ میكردند، بھ مملكت متحد بریتانیاي كبیر با یك پارلمنت تبدیل میشدند
ان داراي كرسي باشند، چھل و پنج نماینده از اسكاتلند میبایست شانزده تن از رجال اسكاتلند در مجلس اعی

پرچم ((براي مجلس عوام انتخاب شوند، و صلیبھاي قدیس جورج و قدیس اندرو در یك پرچم جدید، كھ 
ھاي اسكاتلند از این یگانگي استقبال نكردند و بھ مدت نیم قرن  توده. نامیده میشد، توام شوند)) اتحاد

اسكاتلند از بسیاري از . اتحاد سودمند تشخیص داده شد ١٧۵٠شدند، اما در  دشمنیھاي دیرین پر بار
ھاي مضاعف آسوده گشت، و كار مایھ فكري مردم آن آزاد شد تا در نیمھ دوم قرن ھجدھم گلزار پر  ھزینھ

، از ١٧٠٧ھارلي و سینجن، بر اثر پیروزي ویگھا در اكتبر . طراوتي از فلسفھ و ادبیات بھ وجود آورد
. بینھ معزول شدند، اما ھارلي از طریق دختر عم خود، خانم ابیگلیل مشم، ھمچنان در ملكھ نفوذ داشتكا

  . این خانم توسط داچس آو مارلبره بھ آن معرفي شده بود

خوي آرام و سازگار او بھ ملكھ، كھ اعصابش بھ واسطھ مسئولیتھاي جدید و آرا و نظریات افراطي سرا 
سرا تا مدتي از رھایي خود از حضور مداوم در دربار خرسند بود، اما . میبخشید فرسوده شده بود، آرامش

آن، بنابر طبیعت خود، تقریبا توري، مقدس مآب، و . بزودي نفوذش در ملكھ در حال از میان رفتن است
حال آنكھ سرا ویگ و كم ایمان بود و بھ حق االھي فرمانروایان، بھ منزلھ خرافھاي ; آرامش دوست بود

ھاي مردم، آشكارا میخندید و اصرار داشت كھ ملكھ از میل مارلبره براي بھ پایان بردن جنگ  براي توده
آن پس از بركناري سرا، استحكام فكري جدیدي در خود یافت، و وقتي سرا با . علیھ فرانسھ پشتیباني كند

گویي از یك اسارت طوالني ، ملكھ اعالم كرد كھ حال )١٧١٠(بیادبي بر او تاخت، از دربار اخراجش كرد
. در آن سال، پیروزي توریھا در انتخابات ھارلي و بالینگبروك را دوباره بھ قدرت رساند. نجات یافتھ است

بالینگبروك وزارت جنگ را عھدھدار شد، و . ھارلي بھ جاي گودالفین در راس خزانھداري قرار گرفت
، و سین جن وایكاونت )١٧١١(رلي ارل آو آكسفرد شد ھا. جانثن سویفت موثرترین دبیر و نویسنده آنان شد

روسپیان لندن از شنیدن خبر ترفیع بالینگبروك شادمان شدند و و ). ١٧١٢(آو بالینگبروك، لقب یافت
اكثریت توري بھ ھر  !))ماستبالینگبروك ھشت ھزار گیني در سال پول میگیرد، و ھمھ آن از آن ((گفتند

كھ نامزدھاي پارلمنت براي ھر بخش و ھر والیت باید ھر یك بھ ترتیب ) ١٧١١(دو مجلس پیشنھاد كرد 
اینك روز خوش اشراف صاحب زمین در . پوند در سال باشد ۶٠٠پوند و  ٣٠٠داراي ملكي با درآمد الاقل 

ھیئت وزیران جدید تصمیم گرفت كھ جنگ را با انعقاد صلح جداگانھاي با فرانسھ . انگلستان فرا رسیده بود
ھارلي ادعانامھاي علیھ مارلبره بھ  ١٧١١در . پایان دھد، اما مارلبره از اجراي این تصمیم امتناع كرد

ن فرمانده كل چنین ادعا شده بود كھ دیوك با استفاده از از عنوا. اتھام حیف و میل بھ مجلس عوام تسلیم كرد
كھ عالوه بر مواجب ; نیروھاي انگلستان و سایر مشاغل خود در كار گرد كردن ثروت شخصي است

پوند از سر سالومن مدینا، مقاطعھ  ٠٠٠,۶پوند بالغ میشود، ھر سالھ  ٠٠٠,۶٠گوناگون ساالنھ خود، كھ بھ 
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د از پولھایي را كھ از دولتھاي كھ او دو و نیم درص;كاري كھ نان ارتش را تھیھ میكند، دریافت میدارد
. خارجي براي حقوق سربازان خارجي تحت فرمان خود میگیرد براي مصارف شخصي خویش بر میدارد

ھیچكس بجز سر جان ونبره معمار كاخ بلنم، كھ مارلبره در وودستاك نزدیك آكسفرد براي خود میساخت، 
خ مزبور میبایست از خزانھ دولت پرداختھ بھ امر ملكھ مخارج ساختمان كا. آن كاخ را دوست نمیداشت

پوند خرج  ٠٠٠,١٣۴فقط نصف آن تمام شده و  ١٧١١در ; ساختمان كاخ آغاز شد ١٧٠۵در . شود
پوند بھ مصرف آن رسیده بود كھ چھارپنجم آنان از  ٠٠٠,٣٠٠و پیش از آنكھ تمام شود ; برداشتھ بود

  . طرف دولت تادیھ شده بود

طبق معمول بھ خود ) پولھاي دریافتي از دولتھاي خارجي(ر كردن دو و نیم درصد مارلبره پاسخ داد كھ كس
براي اثبات این موضوع، او حكم كتبي . خفیھ و جاسوسي رسیده و نتیجھ خوبي ھم از آن عاید شده است

تمام متحدین خارجي نیز تایید كردند ; ملكھ را، كھ كسر مزبور بھ موجب آن صورت گرفتھ بود، نشان داد
پیروزي ((و برگزیننده ھانوور افزود كھ آن پول خوب خرج شده و بھ ; ھ آنان نیز چنین اجازھاي دادھاندك

در كمك ھزینھاي كھ براي ساختمان كاخ مدینا داده شده بود، دفاع )). در نبردھاي متعدد انجامیده است
راي محكوم كرد، و ملكھ او  ١٧۵راي در برابر  ٢٧۶مجلس عوام او را با . مارلبره چندان قانع كننده نبود

او را جالي وطن كرد و تا آخر سلطنت آن در ھلند ). ١٧١١دسامبر  ٣١(را از تمام مشاغلش معزول نمود 
ھیئت وزیران جیمز باتلر، دومین دیوك آو اورمند، را بھ فرماندھي ارتشھاي بریتانیا منصوب . یا آلمان ماند

كھ سلف او از پرداختھاي خارجي و پیمانھاي مربوط بھ نان كسر  كرد و بھ او اجازه داد كھ ھمان مبلغي را
اما سقوط مارلبره، بھ منزلھ گامي بھ سوي صلح، مورد . كرده و بھ سبب آنھا محكوم شده بود كسر كند

در . توریھا و ویگھا در مسئلھ جانشیني انگیزه جدیدي براي كشمكش یافتند. قبول مردم انگلستان واقع شد
رزند زنده مانده آن مرد، و پارلمنت، براي اینكھ از بازگشت مجدد سلسلھ استوارت بھ آخرین ف ١٧٠١

بھ موجب این قانون، چون نسلي از ویلیام سوم و آن . سلطنت جلوگیري كند، قانون جانشیني را گذرانید
تعلق )) او شاھزاده خانم سوفیا یا وارثان پروتستان((باقي نمانده بود، مقرر شد تاج و تخت انگلستان بھ 

سوفیا، زن برگزیننده ھانوور، پروتستاني ثابت قدم بود و، چون نوه جیمز اول بود، تا اندازھاي خون . گیرد
آن این ترتیب را، كھ ضامن بقاي مذھب پروتستان در انگلستان بود، . شاھان انگلستان را در تن داشت

بر ھمدلي او نسبت بھ برادرش میافزود و شكي اما حال كھ زندگیش بھ پایان خود نزدیك میشد، ; پذیرفتھ بود
باقي نگذاشت كھ اگر جیمز سوم بھ ترك مذھب كاتولیك رضا دھد، از ادعاي او بر سلطنت انگلستان 

ویگھا پشتیباني كامل خود را از جانشین ھانووري ابراز داشتند، توریھا مایل بھ . پشتیباني خواھد كرد
اما او حاضر نشد از مذھب كاتولیك خود ; ك با جیمز مذاكره كردبالینگبرو. پیروي از نظر ملكھ بودند

ھاي مختلفي بودند كھ فقط باعث مجلل كردن  ولي بالینگبروك، كھ مذھبھا برایش مثل جامھ; دست شوید
. مرگ میشدند، منتھاي كوشش را براي الغاي قانون جانشیني و رساندن جیمز بھ سریر سلطنت بھ كار برد

د كھ چرا در این موضع دیر میجنبد، آن، بھ اشاره او، ھارلي را با كراھت اخراج كرد، و با ھارلي نزاع كر
ژوئیھ، ملكھ، كھ از نزاعھاي وزیرانش آشفتھ  ٢٩اما در . بھ مدت دو روز بالینگبروك فایق بھ نظر میرسید

وششي كھ براي پروتستانھاي انگلستان، بھ منظور مقاومت در برابر ك. و مغموم شده بود، سخت بیمار شد
  . بازگرداندن استوارتھا میشد، خود را مسلح ساختند

شوراي خصوصي سیاست بالینگبروك را رد كرد و ملكھ مردد را واداشت تا دیوك آو شروزبري را لرد 
سوفیا دو ماه پیش مرده . زندگي را بدرود گفت ١٧١۴آن در اول اوت . خزانھدار و رئیس دولت خود كند

شورا براي پسر سوفیا، برگزیننده ھانوور، پیام . نشیني ھنوز بھ قوت خود باقي بودبود، اما قانون جا
در تاریخ ) ١۶٨٩١٧١۴(سلطنت ویلیام، مري و آن . فرستاد كھ او اكنون جورج اول پادشاه انگلستان است

نروا علیرغم سستي اخالقي، فساد سیاسي، و كشمكش داخلي، این سھ فرما. انگلستان، یك دوران حیاتي بود
موجد یك انقالب سلسلھاي بودند، انگلستان را بھ نحوي قاطع و مسلم پروتستان اعالم كردند، و بھ طور 

این شاھان مشاھده كردند كھ پیدایش وزیران پرقدرت . قطع تفوق دولت را از پادشاه بھ پارلمنت انتقال دادند
، آخرین ١٧٠٧قوانین پارلمنت در )) وتو((باز ھم موجب تقلیل نقش سلطنت شده، و مالحظھ كردند كھ 

شاھان مزبور رواداري و آزادي مطبوعاتي بیشتري برقرار . استفاده شاه از چنین اختیاري بوده است
. انگلستان و اسكاتلند را بھ آرامي متحد كردند و از این اتحاد بریتانیاي قویتري بھ وجود آوردند. كردند
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تبدیل فرانسھ بھ دیكتاتور اروپا،عقیم گذاشتند و بھ جاي آن كوشش نیرومندترین شاه عصر جدید را، براي 
مستملكات انگلستان در امریكا را بسط دادند و بھ اھمیت تاریخي . انگلستان را بھ سیادت دریایي رساندند

در عھد آنھا پیروزیھاي علمي و فلسفي انگلستان در اصول ریاضي، اثر نیوتن، و تحقیقي درباره . رساندند
و دوازده سال دوره سلطنت آن بزرگوار آثار ادبي فراواني بھ خود . نساني، بھ قلم الك، نمایان شدقوه درك ا

دید كھ در آن عصر در ھیچ جاي دیگر جھان نظایرش دیده نشده بود مانند آثار دفو، ادیسن، ستیل، 

  فصل یازدھم

  

  از درایدن تا سویفت 

١۶۶١٧١- ٠۴  

I - مطبوعات آزاد  

از حیث كمیت و كیفیت آثار ادبي  ١٧١٢انگلستان در ((چھ چیز باعث شده بود كھ یك فرانسوي بنویسد كھ 
، تا ))پیوستھ بھ جانب شمال در حركت بود.... چنان بر فرانسھ برتري یافت كھ مركز ثقل حیات عقالني

ك فرد انگلیسي كھ با لطف ی)) انگلیسیھا عالیترین نقش خالق را ایفا كردند((، ١٧٠٠اینكھ در حدود سال 
قسمتي از این انگیزه از آداب : آداب فرانسوي بارآمده بود، میتوانست بھ این تھنیت چنین پاسخ دھد

قسمتي از آن از ; فرانسوي منشا گرفتھ است كھ بھ وسیلھ چارلز دوم و مھاجران بازگشتھ وارد شده است
و مادموازل دو سكو دري و مادام دو الفایت  آثار دكارت و پاسكال، كورني و راسین، مولیر و بوالو

ما در . اورمون و گرامون-و نیز فرانسویاني كھ در انگلستان میزیستند، مانند سنت; سرچشمھ گرفتھ است
كمدیھاي شھواني و تراژدیھاي قھرماني تئاتر دوران بازگشت خاندان استوارت، و در عبور از وفور نثر 

ھا مینوشت، و پوپ، كھ شعر  ن تا نثر منقح و معقول درایدن، كھ دیباچھالیزابتي و تعقیدات ادوارد میلت
  . میسرود، نفوذ فرانسھ را مشاھده میكنیم

ادبیات انگلیسي بھ شكل نثر بود، حتي ھنگامي كھ شكلي مسجع و مقفا ) ١۶٧٠١٧٠(اینك بھ مدت یك قرن 
ریشھ این ; سھ انگیزھاي بیش نبودبا اینھمھ نفوذ فران. اما آن نثر مجلل، واضح و كالسیك بود; داشت

موضوع در خود انگلستان بود در بازگشت خاندان استوارت كھ واقعھاي شادیآور و آزادیبخش بود، در 
توسعھ مستعمرات كشور، در بسط افكار از راه تجارت، در پیروزیھاي دریایي در جنگ با ھلندیھا و در 

. بدین گونھ راه امپراطوري بھ طرف شمال گشوده شد. دپیروزي بر فرانسھاي كھ بر اسپانیا پیروز شده بو
پاداش كانگریو، گي، پرایر، ادیسن و ((و ھمان گونھ كھ لویي چھاردھم بھ مولفان مستمریھایي بھ عنوان 

ھاي دولتي، و باریابي  مقرري، ضیافت شام با اشراف، حقوق سرشار با كار بیزحمت در دستگاه - سویفت
ولتر از این نخبگان سیاسي با ; یكي از آنان ھم وزیر كشور شد; طا میكردبھ حضور خاندان سلطنتي ع

ویلیام ; چارلز دوم بیش از آنچھ بھ ادبیات و ھنر اھمیت دھد، علم و زیبایي را ارج مینھاد. رشك یاد میكند
ھا،  ھھا، رسال اما وزیرانشان چون مصنفان را در عصر روزنامھ; سوم و آن نسبت بھ ادبیات بیعالقھ بودند

ھا و تبلیغات مفید میدانستند، بھ صاحبقلماني كھ میتوانستند بھ شاه، حزب و شمشیر كمك كنند كمك  قھوھخانھ
; برخي از آنان، مانند پرایر، دیپلومات شدند; نویسندگان سیاستمداران كوچكي شده بودند. مالي میكردند

بھ رسم سپاسگزاري . یل میكردندبعضي دیگر مانند سویفت و ادیسن، قدرت و حمایت براي خود تحص
نسبت بھ الطاف آینده، مصنفان آثار خود را با درودھایي بھ لردھا و لیدیھا اھدا میكردند و آنان را در اندام 

آزادي بھ طال كمك كرد تا این سیل آثار . بھ آپولون یا ونوس و در فكر بھ شكسپیر یا ساپفو ھمانند میساختند
آریوپاگیتیكا، اثر میلتن نتوانستھ بود بھ قانون پروانھ، كھ بھ . اره سردھدقلمي و ترشحات فكري را یكب
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واسطھ آن سانسور در دوران تودورھا و استوارتھا بر مطبوعات حكومت میكرد، پایان دھد، و آن قانون 
ھنگامي كھ . در حكومت كرامول بھ نحوي بیثبات قوت داشت و در دوران استوارتھا دوباره تحكیم شد

جیمز دوم بھ ترساندن ملت آغاز كرد، عده روزافزوني از رسالھنویسان از قانون سر باز زدند و حكومت 
وقتي ویلیام سوم بھ تخت سلطنت رسید، او و پشتیبانان ویگ وي چندان بھ . مردم را خشنود ساختند

شد و دیگر  منقضي ١۶٩۴این قانون در ; مطبوعات مدیون بودند كھ با تجدید قانون پروانھ مخالفت كردند
وزیران شاه ھنوز میتوانستند اشخاص را بھ . آزادي مطبوعات بھ خودي خود برقرار شد; تجدید نگشت

ھاي  ، ھنوز جریمھ١۶٩٧ھاي افراطي بھ دولت دستگیر كنند، و قانون ضد كفر، مصوب سال  سبب حملھ
ز آن پس از یك آزادي ادبي اما انگلستان ا; سنگیني براي جرم تشكیك در مباني ایمان مسیحي تعیین میكرد

. بھرھمند بود كھ، اگرچھ گاه مورد سو استفاده قرار میگرفت، بھ پرورش فكر انگلیسي یاري فراوان میكرد
كرامول تمام . بھ بعد منتشر میشدند ١۶٢٢ھا از سال  ھفتھنامھ. بر شمار نشریات ادواري افزوده شد

م بھ سھتا از آنھا، آن ھم با نظارت رسمي، اجازه انتشار چارلز دو; ھا را، بجز دو تا، از بین برد روزنامھ
تا كنون، ھر دو  ١۶۶۵ارگان دولت شد و از ) در آن زمان لندن گازت(یكي از آنھا آكسفرد گازت ; داد

بزودي، پس از انقضاي مدت قانون پروانھ، چند ھفتھنامھ جدید . ھفتھ یا ھفتھاي یك بار، منتشر شده است
توریھا اولین روزنامھ یومیھ انگلیسي را، كھ نامش پست بوي بود، تاسیس  ١۶٩۵در . دجسارت انتشار یافتن

سرانجام . كردند كھ فقط چھار روز دوام داشت، ویگھا بزودي با روزنامھ فالیینك پست با آن مقابلھ كردند
وعانھ، از این دستپاچگي مصر. ، اینگلیش كرنت اولین میشد و فقط شامل اخبار بود نھ نظرات١٧٠٢در 

موازین جدیدي بھ وجود ) ١٧٠۴١٧١٣(دفو با ریویو . ھاي بزرگ آگھي دار امروزي پدید آمدند نشریھ
. این نشریھ ھفتھنامھاي بود كھ ھم تفسیر داشت و ھم خبر و چاپ داستانھاي مسلسل را نیز ابداع كرد. آورد

رفت را در از او پیروي كرد و او و ادیسن این پیش) ١٧٠٩١٧١١(ستیل با چاپ تتلر 
و ) ٠٠٠,۴۴(حكومت توري، كھ از مجموع تیراژ مطبوعات . بھ اوج خود رساندند) ١٧١١١٧١٢(سپكتتر

ھا بھ وحشت افتاده بود، براي آنھا یك مالیات تمبر وضع كرد  ھا، و ماھنامھ ھا، ھفتھنامھ نفوذ روزنامھ
ھا و  ھ زندگي را براي بیشتر ھفتھ نامھو این بدین منظور بود كھ ادام; كھ از نیم پني تا یك پني بود) ١٧١٢(

: سویفت بھ ستالي خود گفت. ھایي كھ از بین رفت سپكتتر بود یكي از روزنامھ. ھا غیرممكن سازد ماھنامھ
آغاز كرد تا از ) ١٧١٠(ھفتھ نامھ اگزمینر را  بالینگبروك.)) تباه شده است ستریتسراسر گرب ((

او جانثن سویفت را مددكاري یافت كھ در معلومات، پرخاشجویي و ; سیاستھاي دولت توري دفاع كند
ھا، در  ھا و ماھنامھ تدریجا قدرت ھفتھنامھ. بذلھگویي اعجوبھ بود پول وسیلھاي جدید كشف كرده بود

بر نفوذ مواعظ مذھبي پیش گرفت و بدین گونھ یك قدرت غیر  تشكیل عقاید عمومي براي مقاصد خاص،
  . روحاني وارد تاریخ شد

II - درام دوران بازگشت خاندان استوارت  

روح لندن بیروح را شكل داد، بدشكل كرد، یا فقط  ١۶۶٠١٧٠٠وسیلھ دیگري وجود داشت كھ بین سالھاي 
یكي ; بود، بھ دو تماشاخانھ پروانھ كار دادچارلز دوم، كھ از درام پاریسي خوشش آمده . نمایان ساخت

در سال . براي گروه بازیگران شاه در دروریلین و یكي براي گروه دیوك آو یورك در لینكنز این فیلدز
معموال در زمان . تماشاخانھ ملكھ در ھیماركت گشوده شد، اما ملكھ كمتر در آن حضور مییافت ١٧٠۵

در ھر حال، عامھ مردم ; پیرایشگران ھنوز نمایش را تحریم میكردند. چارلز دوم، دو تماشاخانھ كافي بود
تماشاگران معموال از الفزنان درباري، ادني . بھ تماشاخانھ راه داده نمیشدند ١٧٠٠و  ١۶۶٠بین سالھاي 

با حضور در : ((دكتر جانسن موقر میگفت. بودند)) مردان دورو بر شھر((و )) طبقھ متشخص((درجات 
ھا، یك وكیل دعاوي موقر وقار خود را پست میكرد، و یك وكیل دعاوي جوان بھ اعتبار خود  آن عیاشخانھ

زنان فقط قسمت كوچكي از تماشاگران را تشكیل میدادند، و آنھایي ھم كھ میآمدند ھویت .)) لطمھ میزد
  . خویش را در پس نقابي پنھان میكردند

. ، شد)١۶٩٠حد (ینكھ وسایل روشنایي بھبود یافتند نمایشھا در ساعت سھ بعد از ظھر شروع میشد، اما ھم
ماشینھاي . بھاي بلیط لژ چھار شیلینگ، صندلي سالون دو و نیم شیلینگ، و جایگاه گالري یك شیلینگ بود
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صحنھ و تغییرات صحنھاي از آن دوران الیزابت دقیقتر بودند، ھرچند كھ یك اطاق خواب و اطراف آن 
در ایفاي نقش زنان، . ي دوران بازگشت خاندان استوارت كافي باشدممكن بود براي بیشتر كمدیھا

بیشتر ھنرپیشگان زن . ھنرپیشگان زن جاي پسراني را كھ نقش زنان را بازي میكردند گرفتھ بودند
مارگارت ھیوز، كھ در اولین بازي زن در صحنھ تئاتر انگلستان با نقش دزدیمونا ظاھر ; معشوقھ نیز بودند

و در اجراي نمایشنامھ عشق ظالمانھ اثر درایدن بود ; ، معشوقھ پرنس روپرت بود)١۶۶٠دسامبر  ٨(شد 
خوي تماشاگران، . كھ چارلز دوم آرزوي وصال نل گوین را، كھ نقش والریا را بازي میكرد، بھ دل راه داد

 جكوبایتيھاي الیزابتي و  واكنش در برابر پیرایشگري، اخالقیات درباري، خاطره و احیاي نمایشنامھ
و نفوذ نمایشھاي فرانسوي و مھاجرین سلطنت طلب، ھمھ دست بھ ) ھاي بن جانسن مخصوصا نمایشنامھ(

ما . بزرگترین نام در تراژدي درایدن است. ھم دادند تا درام دوران بازگشت خاندان استوارت را شكل دھند
ھاي  كھ از تمام نمایشنامھ) ١۶٨٢(فعال او را كنار میگذاریم و بھ نجات ونیز اثر تامس آتوي میپردازیم 

این یك داستان عشقي است كھ با دسیسھ دوستان دو . بھ روي صحنھ میآمد ١٩٠۴درایدن بیشتر پایید و تا 
موفقیت اولیھ آن تا حدي بھ مضحكھ . پیوند خورده است ١۶١۶كھ اوسونا براي ساقط كردن سناي ونیز در 

بھ صورت یكي از اشخاص نمایشنامھ ) و دوست الكدشمن چارلز دوم (در آوردن اولین ارل آو شافتسبري
بھ نام آنتونیو كھ دوست دارد از قواد خود كتك بخورد، تا اندازھاي از شباھت دسیسھ بھ توطئھ پاپي اخیر، 

اما این نمایشنامھ اكنون بھ اعتبار . و نیز تا اندازھاي بھ بازي تامس بترتن و خانم الیزابت بري مربوط بود
ھاي مضحك آن پوچ و زنندھاند، و انجام آن مرگ را با یكنواختي اپرایي پخش  صحنھ. خود قائم است

ماجرا ; خوي اشخاص نمایش بھ طور مشخص ترسیم شدھاست; اما طرح آن خوب ریختھ شدھاست; میكند
آتوي بھ . و شعر سفید آن با ھر اثر دیگري، بجز آثار مارلو و شكسپیر، رقابت میكند; شدیدا دراماتیك است

آن شاعر پس از سرودن . شق خانم بري، كھ مسرور ساختن ارل آو راچیستر را ترجیح میداد، گرفتار شدع
از ) بنا بر روایتي(چند شعر موفقیتآمیز، رشتھاي از آثار ناموفق بھ وجود آورد، بھ بینوایي افتاد، و 

  . گرسنگي مرد

طنز و مزاح، . درام دوره بازگشت خاندان استوارت فقط بھ واسطھ كمدیھاي خود بھ یادھا مانده است
گفتگوي قبیح، گریزھاي از اطاق خواب، و ارزش آنھا از این جھت كھ طبقھاي از یك نسل را آینھوار 

الیزابتي یا مولیر، محدود  دامنھ آنھا، در مقایسھ با كمدیھاي. مجسم میكند بھ آنھا كھ چندان شایستھ آن نیستند
; آنھا زندگي را وصف نمیكنند، بلكھ اطوار كنارھگردان شھري یا عیاشان درباري را مجسم میسازند; است

ھا، بھ روستاھا، جز بھ عنوان وسیلھاي براي مسخره یا محلھایي چون سیبریھ براي اینكھ  در این نمایشنامھ
برخي از نمایشنامھنویسان انگلیسي بازي . د، اعتنا نشده استشوھران زنان فضول خود را بدانجا تبعید كنن

عدھاي از آنان اشخاص یا طرحھاي ; ھاي او را در پاریس دیده بودند خود مولیر یا اجراي نمایشنامھ
اما ھیچ یك از آنھا در بحث از عقاید اساسي بھ پاي خود او ; ھاي او را مورد تقلید قراردادند نمایشنامھ
مرد . قیده اساسي این كمدیھا این است كھ زنا مقصود عمده و قھرمانیترین امر زندگي استیك ع. نرسیدند

یك نجیبزاده، یك مرد دوروبر شھر، مردي كھ خوب لباس ((آرماني آنھا در منجم قالبي درایدن مانند 
یكي از . وصف شده است)) میپوشد و خوب میخورد و خوب میآشامد و بھ قدر كافي ھرزگي میكند

من اسب : ((اص نمایشنامھ نیرنگ عشاق، اثر فاركوئر، مانند نجیبزادھاي بھ نجیبزاده دیگر میگویداشخ
و من بھ ھمین نحو نیز زن زیبا را دوست ; خوب را دوست میدارم، اما بگذار دیگري صاحب آن باشد

ھ میخواھد در معني این حرف نھ این است كھ او آرزومند زن ھمسایھ خود نیست، بل این است ك.)) میدارم
در راه و رسم دنیا،كار . عین اینكھ شوھر آن زن مخارج ھمسر خود را میپردازد، از او بھره بگیرد

شما باید ھمان قدر از شوھرتان متنفر باشید : ((خود میگوید)) دوست((كانگریو، میرابل نیكو صفت بھ زن 
عشق ندرتا از بنیان جسماني آرزوي  ھاي در این نمایشنامھ.)) كھ براي دوست داشتن عاشقان كافي باشد

ما وقتي كھ آنھا را میخوانیم، براي پرتوي از نجابت . متقابل براي لذتبخشیھاي دوجانبھ باالتر میرود
ویلیام ویچرلي . ھا ھمچون آرماني بھ ما عرضھ میشود حسرت میكشیم، اما اخالق رایج در روسپیخانھ

پدرش سلطنتطلبي از خانواده كھن و صاحب امالك وسیع . دآھنگ و توازن را در نمایشنامھ بھ وجود آور
وقتي كھ پیرایشگران بھ قدرت رسیدند، او را براي تحصیل بھ فرانسھ فرستاد و تصمیم گرفت كھ ھیچ ; بود

  . ویلیام ھرگز پیرایشگر نشد، ولي با كاتولیك شدن خانواده خود را تكان داد. گاه نگذارد پیرایشگر شود
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بازگشت، بزودي بھ مذھب پروتستان گروید و در دانشگاه آكسفرد بھ تحصیل مشغول  چون بھ انگلستان
در سي و دو . شد، ولي پیش از گرفتن درجھ تحصیلي، آن را ترك كرد و بھ نوشتن نمایشنامھ مشغول شد

، كھ آن را بھ لیدي كسلمین اھدا كرده بود، درآمد سرشاري )١۶٧١(سالگي با نوشتن عشق در یك جنگل 
از طرف شاه مھربان در دربار پذیرفتھ شد، و شاه وقتي كھ دریافت ویچرلي، ھمانند چرچیل، . یل كردتحص

  . جانشین او در عشق میلدي شدھاست، شكوھاي نكرد

با شجاعتي كھ از یك نجیبزاده انتظار میرفت در جنگ ھلند شركت كرد، سالم بھ انگلستان  ١۶٧٢او در 
پیشپرده تئاتر تماشاگران را . موفقیت دیگري احراز كرد) ١۶٧٣(بازگشت و با نوشتن زن روستایي 

  : دعوت آخر نمایش وارد اطاق لباس ھنرپیشگان شوند، كھ در آنجا

  .ھا و حتي معشوقگان خود را نیز بھ شما تسلیم میكنیم شاعران، باكره... ما صبورانھ

را چنان مورد مراقبت قرار میداد كھ آقاي پینچوایف ھمسر خود را براي یك ھفتھ بھ لندن آورده بود و او 
شخصي بھ نام آقاي ھورنر، كھ از فرانسھ برگشتھ و . رندان پیش روي خودش وي را از راه بھ در بردند

پینچوایف . مایل بود كھ بدون ممانعت بھ زنان شوھر دار دست یابد، این شایعھ را میپراكند كھ خواجھ است
بزودي در مییابد كھ . ود را بھ روي چنین شخص بیكفایتي بگشایدچنین نتیجھ میگیرد كھ میتواند خانھ خ

او را وا میدارد تا نامھ دیگري پر از دشنام براي ھورنر . مینویسد)) معلول((زنش نامھاي بھ این زننواز 
; ھنگامي كھ پشت خود را بر میگرداند، زنش آن نامھ فحش آمیز را با نامھ نخستین عوض میكند; بنویسد

بعدا، وقتي كھ گمان . از فایق آمدن بر حریف مغرور است، نامھ اصلي را براي ھورنر میفرستدشوھر، كھ 
میبرد ھورنر از آنچھ كھ شایع بوده تواناتر است، فكر میكند كھ با بردن خواھرش آلیتئا براي او میتواند وي 

عاشق تحویل زن، خود را بھ شكل آلیتئا در میآورد و بھ توسط شوھر خود بھ . را مشغول سازد
  . پایان مییابد)) رقص شوھران بیغیرت((نمایش با .میشود

ھورنر آخرین كلمھ پیروزمندانھ را بر زبان میآورد و ھنرپیشھ زني، در موخرھاي مردان تماشاگر را بھ 
  : خاطر ضعف رجولیتشان سرزنش میكند

   .میتواند فریب بدھدو مردان ھنوز ممكن است شما را نیرومند بدانند ولي ما زنان را ھیچ كس ن

در كمدي . ویچرلي قسمت زیادي از زن روستایي را از مكتب شوھران و مكتب زنان مولیر گرفتھ بود
، آلسست نمایشنامھ مردم گریز مولیر را بھ كاپیتن مانلي تبدیل كرده بود كھ )١۶٧۴(بعدي خود،آدم بیریا

نكتھ . تمام اشیا و اشخاص زخم زبان بزند بھ)) چارواداري((تصورش از بیریایي آن است كھ با یك زبان 
شگفتانگیز آنكھ اھالي لندن و حتي مردم حومھ آن دوست میداشتند كھ زندگي برایشان بھ منزلھ مجموعھاي 

در یك كتابفروشي در تانبریج ولز، ویچرلي با شعف . از غرایز جسماني با چاشني كفرگویي وصف شود
آن زن بیوه ثروتمندي بھ نام كاونتس آو . ھ تازه چاپ شده بود، میگیردشنید كھ بانویي سراغ آدم بیریا را، ك

ویچرلي بھ آن زن عشق ورزید، با او ازدواج كرد، و پس از آن دریافت كھ بھ نحوي شدیدتر . درویدا بود
اما زنش ناگھان مرد . از آنچھ پینچوایف زن خود را مراقبت میكرد تحت مراقبت زن خود قرار گرفتھ است

اما میراث در شبكھاي از دعاوي قضایي چنان گیر افتاده بود كھ او ; خود را وارث ثروت وي یافتو او 
نتوانست كوچكترین استفادھاي از آن بكند چون وامھایي را كھ با اطمینان از قدرت پرداخت خود ھفت سال 

كاتولیك، یا پس از  در آن ضعیف و افسرده شد، تا اینكھ جیمز دوم پیش از گرویدن مجدد ویچرلي بھ مذھب
او در پیري بھ پیسي افتاد، زیرا زنان را بیش . آن، دیونش را پرداخت و وظیفھاي دربارھاش برقرار كرد

ھایي ساخت كھ دوست جوانش پوپ آنھا را بھ زحمت تبدیل بھ  از حد قدرت خود تعقیب میكرد و شعر گونھ
ژانویھ  ١(ازدواج كرد و ده روز بعد مردآن ھرزه پیر در ھفتادوپنج سالگي با زني جوان . شعر كرد

١٧١۶ . (  
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خشن، سرخوش، : مجسم بود ))بولجان ((او . سر جان ونبره دوستداشتنیتر از ھمھ این زنا نامھنویسان بود
با این حال پدر بزرگش جیلیس ون بروگ، ; اي انگلیسيھ خوش طینت، و دوستدار خوراك و نوشابھ

جان خود را چندان با استعداد نشان داده . فالندري اھل گان، بود كھ در سلطنت جیمز اول بھ بریتانیا آمد
پس از بازگشت، در بیست و دو . بود كھ او را در نوزدھسالگي براي تحصیل ھنر بھ پاریس فرستادند

مدتي در محبس ; كالھ بھ این عنوان كھ جاسوس انگلیسي است دستگیر شدسالگي وارد ارتش شد، در 
پس از آزاد شدن از زندان، طبع پر . باستیل گذراند و در آنجا نخستین پیشنویس زن تحریك شده را نوشت

خود او میگوید كھ ظرف شش ھفتھ برگشت را در . استعداد خود را بھ نمایشنامھنویسي معطوف كرد
این نمایشنامھ آكنده بود از ھجوھایي ). ١۶٩۶(آن را نوشت و روي صحنھ آورد تصور خود ساخت، 

درباره یك جلف لندني، یك خرده مالك ده، و یك زن ھوسران كھ بھ ترتیب لرد فاپینگتن، سرتانبلي كالمزي 
فتھ سرتانبلي آن زن را از ھنگام بلوغ او تحت تكفل و مراقبت خود گر. و میس ھویدن نامگذاري شده بودند

در شب عروسي خود دست و پاي خویش را گم خواھد )) دختر بیچاره: ((و از معصومیت او لذت میبرد
اما میس .)) كرد، زیرا درست بگویم او مرد را، جز از روي ریش و نیم شلوارش، از زن تمیز نمیدھد

گند بھ خدا چھ خوب است كھ من شوھري در پیش دارم، یا سو: ((ھویدن خود را طور دیگري وصف میكند
در خانھ را كھ میزنند، در اطاق فورا بھ ! راستي كھ چنین میكردم; كھ اگر نداشتم، با نانوا عروسي میكردم

و در برابر این وضع من، ماده سگ خانھ میتواند در سراسر روز ول باشد و دور ; روي من بستھ میشود
میگوید كھ یك ھفتھ صبر كند، دخترك  وقتي تام فشن از او خواستگاري میكند و پدر او.)) حیاط بگردد

نمایشنامھ برگشت آن قدر !)) چرا، من در این مدت پیر خواھم شد! یك ھفتھ((چنین اعتراض میكند، 
این یكي از بزرگترین ). ١۶٩٧(موفقیتآمیز بود كھ ونبره با شتاب بھ تكمیل زن تحریك شده پرداخت 

ریك ھنوز لندن را با بازي ھیجانانگیز نقش سر جان بروت نیم قرن بعد، دیوید گ; زمان بود)) كامیابیھاي((
سر جان بروت یكي از یادآوردنیترین اشخاص ھنر نمایشي زمان بازگشت خاندان استوارت . سرگرم میكرد

ھاي حیواني یك خرده مالك زدن، ترساندن، دشنام دادن و  كاریكاتوري است از جنبھ)) شخص((این . بود
او نمایش را با عقیده خود در .)) این زمانھ لعنتي عصر خدا ناشناسان است((شكوه كردن از این است كھ

  :باره ازدواج میگشاید

دو سال زناشویي پنج حس مرا ! عشق، وقتي كھ ازدواج چاشني آن باشد، چھ خوراك دل بھھمزني است
بویم و ھر چھ ھرچیز كھ میبینم، ھرچھ كھ میشنوم، ھرچھ كھ احساس میكنم، ھرچھ كھ می. فاسد كرده است

ھیچ پسري از هللا خود، ھیچ دختري از پیشبند خویش، ھیچ : كھ میچشم مثل این است كھ زني در خود دارد
تارك دنیایي از توبھ خود، یا ھیچ دوشیزه پیري از پاكدامني خویش آن قدر آزرده خاطر نیست كھ من از 

  . ازدواج خود

  : را با كاله غلتباني رام و مطیع كند زن او، كھ این نظریاتش را میداند، میكوشد تا او

او اخیرا با من چنان وحشیانھ رفتار كرده است كھ تقریبا میتوانم تصمیم بگیرم با او مثل یك : لیدي بروت
. میداني، ما باید بدي را با خوبي تالفي كنیم: اما: بلیندا... زن بیباك رفتار كنم و كاله غلتباني سرش بگذارم

  . ن است اشتباھي در تعبیر باشداین ممك: لیدي بروت

لیدي فنسیفول، ھمسایھاش كھ تمایلي مشابھ باتمثیل او داشت، تردیدھایش را با خدمتگار فرانسوي خود 
  : درمیان میگذارد و او بھ فرانسھ چنین پاسخي میدھد، لیدي

دیگر از بابت آن  مادام، وقتي كھ انسان آبرو را از دست داد،: مادموازل! آبروي من، مادموازل آبروي من
كھ البتھ بھ بھایي گران : مادموازل. آبرو جواھر است! مادموازل،واي! واي: لیدي! آزرده خاطر نمیشود

  .... من فیلسوفم: مادموازل. بلي، مسلما، شما شرافت خود را فداي لذت نخواھید كرد: لیدي. تحصیل میشود
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اما وقتي كھ : لیدي.... لذت با آن موافق است: لمادمواز. مخالف است[ وعده مالقات]شرافت با آن : لیدي
عقل در آن صورت بسیار گستاخ است، زیرا نفس : عقل مانع ھواي نفس میشود، مادموازل مادموازل

  . خواھر بزرگ عقل است

: چرا مادموازل: لیدي. بلي، مسلما: پس شما نفس خود را بر عقل خویش ترجیح میدھید مادموازل: لیدي
  . مرا بسیار خوشحال میسازد، اما عقل دیوانھام میكند براي اینكھ نفس

شاید ھمین نمایشنامھ بود كھ جرمي كالیر را خشمگین ساخت و وادارش كرد كھ، سال بعد از اجراي آن، 
كالیر یك روحاني انگلیكان . حملھ نیرومندي بھ تئاتر بازگشت خاندان استوارت و مخصوصا بھ ونبره بكند

، از اداي ١۶٨۵او پس از اداي سوگند وفاداري بھ جیمز دوم در . متعصبانھ داشت بود كھ دانش و شجاعتي
. را، حتي بھ حد برانگیختن شورش، تقبیح كرد)) انقالب باشكوه((او . چنین سوگندي نسبت امتناع كرد

او مراسم بخشایش گناھان را . دستگیر شد، و بھ سختي پذیرفت كھ دوستانش بھ قید ضمانت آزادش سازند
رباره دو نفري كھ بنا بود بھ جرم توطئھ علیھ حكومتي كھ او غاصب میدانست بھ دار آویختھ شوند علنا بھ د

وقتي كھ اسقف متبوع او عملش را محكوم كرد و ادعانامھاي توسط دادستان كل علیھ او صادر . جا آورد
بھره شد و تا دم مرگ با در نتیجھ، از تمام حقوق و مزایا بی. شد، از حضور در محكمھ خودداري ورزید

. اما دولت پاكدامني او را گرامي داشت و دیگر اقدامي علیھ او بھ عمل نیاورد; این طوق تحریم زندگي كرد
آن واكنش نظري كوتاه بر فساد اخالق و كفرآمیزي . ویلیام سوم از واكنش تاریخي كالیر بسیار خرسند شد

آن راعي ; از كتب دیگر، یاوھسرایي در آن زیاد بود مانند بسیاري. صحنھ تئاتر انگلستان نامید شد
احساساتي در تئاتر انگلیسي نقایص بسیار دید كھ اكنون در نظر ما بسیار ناچیز مینمایند، یا اصال نقصي 

او نسبت بھ ھر اشاره نامحترمانھاي بھ روحانیان اعتراض میكرد و سخاوتمندانھ این . محسوب نمیشوند
نمایشنامھنویسان . مبران شرك، كشیشھاي كاتولیك، و روحانیون ناسازگار میگستردچتر تحریم را بر سر پی

بسیار را، از اشیل گرفتھ تا شكسپیر، و از كانگریو تا درایدن، بھ این عنوان كھ تمام مجرمان در محضر 
نباید ; حق خود را در دعاوي با بحث در این مورد كھ صحنھ تئاتر اصال. آنھا تبرئھ میشوند، محكوم میكرد

ھاي سالمي نیز مینواخت، زیرا  اما ضربھ. با جنایت یا فساد اخالق سروكار داشتھ باشد تضعیف میكرد
از ستایشي كھ چند تن از نمایشنامھنویسان بازگشت . ھدفھاي آشكاري براي او در ھمھجا وجود داشتند

كتاب او تا یك . ان، شكوه میكردخاندان استوارت از زناكاران میكردند، و از اثر بد آن ستایش در تماشاگر
ونبره از تئاتر . نمایشنامھنویسان بھ طرق مختلف از خود دفاع كردند. سال در لندن نقل ھر محفلي بود

آنگاه كاخ ھاوارد را بھ سبك ; دست كشید و بھ معماري پرداخت و ده سال روي كاخ بلنم رحمت كشید
كانگریو تقصیر خود را . درایدن بھ گناھان خود اعتراف كرد و توبھ نمود). ١٧١۴(بنا نھاد  پاالدیوزیباي 

ویلیام كانگریو تئاتر بازگشت خاندان استوارت را بھ اوج و انجام . منكر شد، اما ھنر خویش را اصالح كرد
كھ قدمت آن در سراسر پیروزیھاي ھنري او ) ١۶٧٠(نوادھاي متولد شده بود او در لیدز از خا. خود رساند

از این رو ویلیام در مدرسھ ; پدرش فرمانده یكي از پادگانھاي انگلیسي در ایرلند بود. مایھ مباھاتش بود
تحصیالت بعدي او بھ ترتیب در . كیلكني تحصیل كرد در آنجا با جانثن سویفت روي یك نیمكت مینشست

در نخستین سال . جاھطلبي ادبي از محیطي وارد خون او شد كھ در آن حتي دوكھا نیز كتاب مینوشتند این
، و بھ ))مضحكھ و طنز سبكش((كھ بھ مناسبت ) ١۶٩٢(تحصیالت حقوقي خود، زن ناشناس را نوشت 

اما سمیوئل مورد تمجید ادمند گوس قرار گرفت، )) در انگلیسي است][ نخستین رمان آداب ((این سبب كھ 
با نمایش اولین كمدي او كھ .)) من میخواھم آن را، بھ جاي خواندن، تحسین كنم: ((جانسن درباره آن گفت

درایدن، كھ در آن وقت استاد مسلم . ، گامي سریع بھ سوي شھرت برداشت)١۶٩٣(عزب پیرنام داشت 
یشنامھاي را آن سان خوب نیافتھ ادبیات انگلیسي بود، تصدیق كرد كھ تا آن زمان نخستین اجراي ھیچ نما

  . است

براي سرگرمي خودم در ((كانگریو، كھ یقین نداشت یك نجیبزاده باید نمایشنامھ بنویسد با این بیان كھ 
: و بھ ھمین مناسبت كالیر چنین تذكار داد; چیز نوشتھام، خویشتن را معذور داشت)) دوران نقاھت

با من نیست، اما باید خیلي بدتر از دارویي بوده باشد كھ پرسش این موضوع كھ مرض او چھ بودھاست ((
او كانگریو را بھ دو شغل دولتي برگماشت كھ او را . ھالیفاكس با درایدن موافق بود.)) براي آن برگزیدھاند
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، )١۶٩۴(نمایشنامھ بعدي او، حقھباز . قادر میساختند در عین نمایشنامھنویس بودن، نجیبزاده ھم باقي بماند
ن مورد استقبال واقع نشد، اما ثناي درایدن، كھ در آن كانگریو با شكسپیر مقایسھ شده بود، روحیھ چندا

، در سن بیست و پنج سالگي، با عشق براي عشق، كھ كامیابي آن ١۶٩۵در ; مصنف جوان را تقویت كرد
كالیر آن . از موفقیت ھر اثر دیگري كھ ھنوز در خاطر مردم بود فراتر میرفت، بھ صحنھ بازگشت

پاسخ كانگریو چنان . نمایشنامھ را،بھ این عنوان كھ بھ ھرزگان یاري میكند و راحت میبخشد، محكوم كرد
وقتي كھ دوباره با راه و رسم دنیا بھ . بیاثر از كار درآمد كھ او را مدت سھ سال از تئاتر بركنار داشت

این . كھ قریحھ نیازي بھ ده فرمان ندارد، از انتقاد بھره گرفتھ بود و نشان داد )١٧٠٠(صحنھ بازگشت 
نامید، بعضي از )) شاھكار بینظیر و بیقرین كمدي انگلستان((نمایشنامھ، كھ سوینبورن مبالغھگر آن را 

وقتي كھ آن را فقط . نقایص تئاتر بازگشت خاندان استوارت را داراست، اما ھیچ یك از معایب آن را ندارد
; رط آن خستھ شویم و بھ یاد جناسبازیھاي مبتذل نخستین آثار شكسپیر بیفتیممیخوانیم، ممكن است از طنز مف

مانند سخن گفتن بترتن و بانو (اما ھنگامي كھ در روي صحنھ اجرا شود و اشخاص آن سخن گویند 
: ویتوود میگوید. ، شاید ما را با اثر شگفت خود شادمان سازد)بریسگیردل در اولین اجراي آن نمایشنامھ

انویي را میشناسم كھ پیوستھ حرف زدن را چنان دوست میدارد كھ بھ انعكاس صدا فرصت اظھار من ب((
ھا و  ما از وقتي كھ باید براي صرف فھمیدن دسیسھ; طرح نمایش بسیار بغرنج است.)) وجود نمیدھد

ي ظرافت اما نوع. نزاعھاي فرومایگان جلف كنیم ناراحت میشویم، و فرجام نمایش بھ تمام معنا پوچ است
فكري در آن وجود دارد كھ میتواند ذھن شتابنزده را خشنود ) اما نھ عمق(زباني و بذلھگویي و ریزھكاري 

ھاي  ھیچ گونھ مضحكھ خشن، چنانكھ در آثار ونبره ھست، در آن وجود ندارد، اما از آن گونھ كنایھ; سازد
و تشریح شخصیتھا نیز در آن مشاھده ملیح و مودبانھاي كھ از ورساي بھ وایتھال و دربار در آن ھست 

این نكتھ جالب است كھ او ;میرابل، قھرمان داستان، میراث خوار غیر جذاب اما واقعنمایي است. میشود
. اما او ثروتي داشت كھ با یك دوجین زنا برابر بود; میخواھد، بھ جاي فریفتن میالمانت، با او ازدواج كند

شوھگري كھ ھزار عاشق میخواھد و طالب یك عمر پرستش براي ع; او سرزندھترین مخلوق كانگریوست
  : او بھ ازدواج رضا میدھد، اما با این شرایط. ده سال زیبایي و فریبندگي است

آیا شرایط : میرابل. میرابل، جدا میگویم، من صبحھا تا آنجا كھ بخواھم، در بستر میمانم:... میالمانت
مثال آزادي براي صرف شام ھر موقع كھ ! چند شرط جزئي: انتدیگري براي پیشنھاد كردن دارید میالم

ھر وقت كھ حوصلھ نداشتھ باشم، تنھا شام خوردن در اطاق توالت، بیآنكھ علتي براي آن ذكر ... دلم بخواھد
تنھا اختیاردار میز چاي خودم باشم و شما نباید جسارت نزدیك ; كسي بھ گنجھام دست درازي نكند. كنم

و آخر از ھمھ، ھرجا كھ من باشم، شما باید پیش از ورود بھ آن، در . ھ آن را داشتھ باشیدشدن بیاجازه ب
در صورت قبول این شرایط، اگر وجود شما را كمي بیشتر تحمل كنم، ممكن است كم كم بھ ازدواج . بزنید

الترین شرایط خود را با:.... میالمانت... آیا من آزادي پیشنھاد شرایط را دارم:... با شما راضي شوم میرابل
  .... پیشنھاد كنید

پیشنھاد میكنم كھ شما صورت خود را، تا موقعي كھ من دوست میدارم، دوست بدارید و تا : اول: میرابل
وقتي كھ جریان نسبت بھ من بر وفق مراد است، شما در عنوان كردن مطلب بھ طرزي جدید كوشش 

كھ ممكن است با : میرابل. اصال اسمش را نیار! آه: مانتدوم، وقتي كھ شما بچھدار شدید میال.... نكنید
من ھر : میرابل! كوششھاي نفرتانگیز: دعایي خیر درباره كوششھاي ما بفراست دریافتھ شود میالمانت

گونھ بستن مستقیم یا فشار دادن براي تغییر شكل را تقبیح میكنم، تا ھنگامي كھ شما سر پسر مرا بھ شكل 
  . ...كلھ قند درآورید

آن اثر سبكسري خوشایند و طنز خوبي است كھ بھ طرزي بیضرر بھ مسائل سطحي ; و بھ ھمین ترتیب
خود كانگریو از بسیاري از این مسائل سطحي نمونھبرداري . زندگي میپردازد و بھ كنھ مسائل كاري ندارد

د، اما حساب چند ھرگز ازدواج نكر. كرد و در این كار بافت را بھ ماده و تنوع را بھ وحدت ترجیح داد
در . ما چیزي از ھیچ طفلي كھ مایھ دردسر یا شادماني او شده باشد نشنیدھایم. ھنرپیشھ زن را پیدرپي رسید

خوب میخورد، و . ھا او را میپذیرفتند ھا دوستي خوش مشرب بود، و بھترین خانواده ھا و قھوھخانھ باشگاه
وقتي كھ . داروھایي طاولدار كنند و روغن بمالندچون نقرس داشت، دستور میداد پاھایش را مرتبا با 
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ھایش مذمت كرد، بھ صحبت  دید، تحسین آن نویسنده فرانسوي را از نمایشنامھ ١٧٢۶كانگریو ولتر را در 
درباره آنھا بھ این عنوان كھ آثاري ناچیز بودھاند پایان داد و از ولتر خواست كھ او را فقط یك نجیبزاده 

، وقتي كھ كانگریو بھ آب گرم باث میرفت،كالسكھاش ١٧٢٨در : گفت) روایت خودشبنابر (ولتر . بداند
در ). ١٧٢٩ژانویھ  ١٩(برگشت و چند آسیب دروني بھ او وارد شد، و در نتیجھ چشم از جھان فرو بست 

پوند براي خانم بریسگیردل،كھ روزگار  ٢٠٠بھ موجب وصیت خود، . وستمینستر ابي بھ خاك سپرده شد
پوند  ٠٠٠,١٠غیر از این، تمام ثروت خود را، كھ در حدود ; در فقر بسر میبرد، باقي گذاشت پیري را

داچس این . بود، براي میزبان محبوب خود، دومین داچس آو مارلبره كھ بسیار ثروتمند بود، وصیت كرد
ھ از موم و مبلغ را بھ مصرف یك گردنبند مروارید رساند و براي ھمیشھ مجسمھ كوچكي از آن شاعر را ك

عاجساختھ شده بود بر روي میز خویش قرار داد و،بھ رسم خود آن شاعر، دستور میداد تا پاھاي آن را 
  . طاول بیندازند و تدھین كنند

)) رئیس جشنھا((ویلیام سوم بھ . تئاتر انگلستان خیلي پیش از مرگ كانگریو بھ پیراستن خود پرداختھ بود
ھا با قدرت بیشتري  در مورد صدور پروانھ یا ممانعت از اجراي نمایشنامھفرمان داد تا اختیارات خود را 

  . بھ كار برد

یكي از قوانین زمان ملكھ آن . اشمئزاز عقاید عمومي از ھرزگیھاي تئاتر از این سانسور پشتیباني كرد
نمایشھایي را كھ پوشیدن ماسك را در تئاتر ممنوع كرده بود، و زنان، كھ از این تغییر ھیئت منع شده بودند،

سویفت در اینكھ تئاتر لكھ ننگي بر اخالق انگلیسي است، با . بھ قدر كافي مقرون بھ عفت نبود تحریم كردند
، و ادیسن در )١٧٢٢(ستیل عشاق ھوشیار را بھ عنوان نمایش اخالقي عرضھ كرد . اسقفان ھمراي بود

یك نشانھ اولیھ تغییر، لحن پاسخ درایدن بھ . ، با جالل تراژدي فرانسھ رقابت كرد)١٧١٣(نمایشنامھ كاتو 
در ((او احساس میكرد كھ روحانیان نمایشنامھنویسان را غالبا نامنصفانھ محكوم كردھاند و . كالیر بود

اما ضمنا .)) كلمات مرا بھ كفر و وقاحت تعبیر كردھاند، و البتھ تقصیري ھم نداشتھاند...بسیاري از موارد
  : چنین افزود

اي كالیر كمتر سخن خواھم گفت، زیرا در بسیاري از موارد او بحق بر من تاختھ است و من خود من از آق
را در مورد تمام افكار و بیاناتي كھ واقعا ممكن است مقرون بھ بیعفتي، كفر، یا سو اخالق تعبیر شوند 

و اگر دوست من اگر او دشمن من است، بگذار فاتح شود . مقصر دانستھام و اكنون آنھا را پس میگیرم
  . ، از توبھ من شاد خواھد شد)و من ھیچ دست آویزي بھ او ندادھام كھ مخالف دوستي باشد(باشد، 

III - ١٧٠٠-١۶٣١: جان درایدن   

بھ مدرسھ وستمینستر در لندن . پدرش از نجباي فرودست بود و ملك كوچكي در نورثمتن شر داشت
بھ او و ھمشاگردش جان الك مقدار زیادي التیني و انضباط  فرستاده شد، و در آنجا ریچارد باربي دانشمند

. در آنجا یك بورس تحصیلي بھ دست آورد كھ او را قادر ساخت بھ كالج ترینیتي در كیمبریج برود. آموخت
جان،كھ در میان چھارده فرزند از ھمھ ; ، پدرش مرد)١۶۵۴( در ھمان سالي كھ دانشنامھ خود را گرفت 

در . بھ لندن رفت و كوشید تا ھمین مبلغ را با شعر بر درآمد خود بیفزاید. ایدي داشتبزرگتر بود، سال ع
را بھ یاد كرامول سرود اشعاري كھ براي یك مرد بیست و نھ سالھ بھ نحو قابل )) قطعات قھرماني(( ١۶۵٩

از  درایدن خیلي دیر بھ مرحلھ كمال رسید مانند كسي كھ با زحمت. مالحظھاي عاري از لطف بودند
یك سال بعد، در . فرازي پر مانع باال رود و مرحلھ بھ مرحلھ، با رنج زیاد، بھ عواید بیشتري دست یابد

بازگشت خاندان استوارت را تھنیت گفت و ستاره چارلز دوم را با ستاره )) آسترایا ریدوكس((قصیده 
ھیچكس نتوانست درایدن را محكوم بھ بیثباتي و تلون كند، زیرا تقریبا تمام شعرا، بجز . برابر دانست بیتلحم

  . میلتن، با انعطاف استادانھاي، از پیرایشگري بھ آیین سلطنتطلبي گرویده بودند

pymansetareh@yahoo.com



از این رو، در حالي كھ ; اما چارلز بیش از آنكھ بھ شعر صرف دل بستھ باشد، بھ تئاتر عالقھمند بود
درایدن ذوقي بھ تئاتر نداشت، اما در آرزوي . نمایشنامھنویسان متنعم میشدند،كار شعرا رونقي نداشت

كھ پیپس ) ١۶۶٣(طبع خود را در كمدي آزمود و اثري بھ نام زن نواز وحشي پدید آورد . معاش مرتب بود
در اول دسامبر . تقبیح كرد)) ر عمر خویش دیدھاماثر بسیار ضعیفي كھ من تا كنون د((آن را بھ عنوان 

مردم از ازدواج دختري . ، درایدن با لیدي الیزابت ھاوارد، دختر ارل آو باركشر، ازدواج كرد١۶۶٣
اشرافي با یك شاعر متعجب شدند، اما آن دختر بیستوپنج سالھ و در شرف ترشیدن بود و سر رابرت 

دگي بود، بدین وسیلھ ھمكاري درایدن را در نگارش نمایشنامھاي ھاوارد، برادر او،كھ سخت عاشق نویسن
با دكور پر خرج و موفقیت بسیار بھ  ١۶۶۴با عنوان ملكھ ھندوستان تامین كرد و متفقا آن نمایشنامھ را در 

این تراژدي، با ترك شعر سفید شاعران دوره الیزابت و آوردن ابیات قافیھدار پنج . روي صحنھ آوردند
  . میت تاریخي یافتوتدي، اھ

ھاي خود  پیش از آن، لرد آرري تحت تاثیر قافیھ در تراژدي فرانسھ واقع شده و آن سبك را در نمایشنامھ
بھ  ١۶٧۵درایدن با این فكر كھ قافیھپردازي مانع رواني كالم و فكر خواھد شد، پس از . وارد كرده بود

درایدن . عر بزرگتري بشوداو اگر شعر گفتن برایش آن قدر آسان نبود،ممكن بود شا. شعر سفید بازگشت
،كھ )١۶۶۵(موفقیت ھمكارانھ خود را با ادامھ كار بھ طور مستقل در نمایشنامھ امپراطور ھندوستان 

ھنگامي كھ نزدیك بود محل و مقامي در تئاتر انگلستان پیدا كند، . قھرمان آن مونتزوما بود، ادامھ داد
وقتي كھ فاجعھ طاعون و حریق بھ پایان . ك سال شدھاي لندن بھ مدت ی طاعون موجب بستھ شدن تماشاخانھ

رسید، او در آنوس میرابیلیس رھایي انگلستان را از بالي سھ گانھاي كھ بر سر آن آمده بود با شادي 
  ). ١۶۶۶(وصف كرد 

و گاه نشاني از بیمغزي نوجواني ) ٢١٢٢٨٢قطعات (رباعي،كھ بیانش گاه نیرومند و جاافتاده است ٣٠۴
گشوده شدند، درایدن باشتاب بھ تئاتر بازگشت و تا  ١۶۶۶ھا در  وقتي كھ تماشاخانھ). ٢٩قطعھ مثال (دارد 

سبك تراژدیھاي او مطنطن، ولي درنظر ھمعصران خود از . ھیچ اثري جز نمایشنامھ پدید نیاورد ١۶٨١
تصدیق تمام  و وقتي كھ براي تنقیح نمایشنامھ طوفان بھ دوننت پیوست، بنا بھ; آثار شكسپیر برتر بود

ممكن است با آنان ھمراي بوده باشند، )) گروه بازیگران شاه. ((ھمكارانش،كتاب فوقالعاده اصالح شده بود
پوند میشد، ھر سال  ٣۵٠زیرا بھ درایدن ماموریت دادند كھ در ازاي شركت در منافع، كھ ساالنھ بالغ بر 

مانند ھر كمدي دیگر منافي عفت بودند، از تك  كمدیھاي درایدن، گرچھ. سھ نمایشنامھ براي آنھا تھیھ كند
دنیاي ((تك بیست و ھفت تراژدي او كمتر موفقیتآمیز بودند، زیرا در آن تراژدیھا او توجھ مردم را بھ 

  :مثال المنظور در فتح غرناطھ میگوید. و وحشیھاي عجیب آن جلب میكرد)) جدید

فرید، پیش از آنكھ قانون پست خدمتگري آغاز شود، نخستین انسان را آ)) طبیعت((من ھمان قدر آزادم كھ 
  . وقتي كھ وحشي نجیب در جنگلھا میدوید

 ١۶٧٠شاید موفقیت این نمایشنامھ و مدیحھگویي فراوان از چارلز دوم در آنوس میرابیلییس بود كھ در 
ھ ھزار پوند درآمد ساالنھ او حال ب. شغل تاریخنگار شاه و عنوان ملكالشعرایي را براي او تحصیل كرد

در پایان سخن قسمت دوم فتح غرناطھ، درایدن ادعا كرد كھ تئاتر دوران بازگشت خاندان . میرسید
رقیبان او، در حالي كھ این ستایش را تحسین میكردند،چنین . استوارت از تئاتر عصر الیزابت برتر است

روشنفكران شھر با . دھاستمیاندیشیدند كھ بخش بزرگي از آن ستایش براي بزرگداشت خود درایدن بو
دیوك آو باكینگم با . تمجید و ستایش تماشاگران از قھرمان بازي افراطي تراژدیھاي درایدن موافق نبودند

ھجویھ مضحكي با نام تمرین نمایش منتشر كردند كھ سخافت و غیر طبیعي و  ١۶٧١چند ھمكار در 
آن شاعر نیش ھجو را . ھ مسخره گرفتھ بودمطنطن بودن تراژدیھاي معاصر، مخصوصا آثار درایدن، را ب

آنگاه در قویترین ابیات ابشالوم و اخیتوفل ; احساس كرد، اما ده سال غریزه انتقام خود را نھان داشت
در . در خالل آن مدت، مطالعھ آثار شكسپیر ھنر او را بھبود بخشیده بود. باكینگم را بھ سختي ھجو كرد

، از تقلید راسین و قافیھپردازي دست برداشت، )١۶٧٨(ز در راه عشق زیباترین تراژدیھاي خود، ھمھ چی
بھ پیروي از شكسپیر و شعر سفید پرداخت، تمامي ھنر خود را در رقابت با آثار دوران الیزابت در 
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