
ھاي عادي بھ كار برد، و داستان آنتوني و كلئوپاترا را، كھ دنیایي را بھ خاطر پیوند با یكدیگر از  زمینھ
اگر نمایشنامھ قبلي این داستان وجود نمیداشت،اثر درایدن ممكن بود بھتر ستوده . ده بودند، باز گفتدست دا

گھگاه این نمایشنامھ از سادگي كامل بیان بھ احساس نجیبانھ نمایشنامھ درایدن فشردھتر است و ھدف . شود
ك محل، و سھ روز، اما با محدود كردن ماجراي نمایش بھ یك بحران، در ی; آن رعایت وحدتھاست

موضوع قھرماني را بھ یك عشق تنزل داد، و منظره وسیعي را كھ، در آنتوني و كلئوپاترا، آن داستان 
امروزه . عشقي را بخشي از وقایعي ساختھ بود كھ جھان مدیترانھ را تكان داد و متشكل ساخت از دست داد

ھایي كھ  ست كھ او بھ چاپ رساند، و نیز رسالھھاي آنھا ھاي درایدن دیباچھ ھاي نمایشنامھ جالبترین جنبھ
كورني بھ درایدن سرمشق داده بود، اما او شكل . طي آنھا نظریات خود را درباره ھنر نمایشي ارائھ كرد

ھا و دیالوگھاي با روح  ھنگامي كھ ما بر این رسالھ. بیان كورني را وسیلھاي براي نثر درخشان ساخت
الق در ادبیات انگلیسي بھ عصر انتقادیي منتقل میشود كھ در آثار پوپ بھ مینگریم، درمییابیم كھ عصر خ

اما ھمینكھ درایدن را میبینیم كھ بھ نحوي مھذب در جستجوي فن نمایش و صنعت شعر . اوج خود میرسد
 است و با ژرفاندیشي قابل مالحظھاي تئاتر فرانسھ را با تئاتر انگلستان مقایسھ میكند،احترام ما براي ذھن

ھاي مطنطن و پربار میلتن بھ گویشي  ھا پریشانگویي نثر الیزابتي، و جملھ در این رسالھ. او بیشتر میشود
سادھتر، صافتر و منظمتر تبدیل میشود كھ از جملھ بندیھاي التیني آزاد است و با آشنایي نویسنده بھ ادبیات 

ھایي از  ما بھ قرن ھجدھم قرن نثر نمونھھرگز با فصاحت فرانسھ برابري نمیكند، ا; فرانسھ بھبود مییابد
اینجا بود كھ منشآت انگلیسي شكل . بیان ساده و ملیح میدھد كھ روان و جذاب و طبیعي و نیرومند است

ھایي كھ موجب  ھاي درایدن اكنون از نمایشنامھ اما اگر رسالھ. گرفت و عصر كالسیك انگلیسي آغاز شد
، در ساتیرنویسي بود كھ او بر عصر خود تسلط یافت و آن را تقریبا بھ پدید آمدن آنھا بودند برتر مینمایند

جان شفیلد، ارل آو  ١۶٧٩در . شاید حادثھاي باعث میدان دادن بھ نیش او شده بود. وحشت انداخت
در این اثر بھ ارل . ملگریو، اثر بي امضایي بھ نام رسالھاي درباره ساتیر را بھ شكل دستنویس منتشر كرد

. ، و بھ طور كلي بھ دربار چارلز دوم حملھ شده بود)لوئیز دو كروال(ستر، داچس آو پورتسمث آو راچی
او در شب . درایدن، كھ بیشتر عایدي خود را از شاه دریافت میكرد، اشتباھا نویسنده آن اثر دانستھ شده بود

قرار گرفت كھ دسامبر در رزالي، كاونت گاردن، مورد حملھ و ضربات چماق دستھاي از اوباش  ١٩
درایدن مردي خوش طینت و سخي بود و حاضر . ظاھرا،اما نھ بھ طور قطع و یقین، اجیر راچیستر بودند

اما كامیابي، خودپسندي و ركگویي جدلي او دشمنان بسیار برایش فراھم كرده ; بود كھ یاري و تحسین كند
نیز كلك او )) كمین كشي در رزالي((حتي; تا چندي حمالت رقیبان را بدون جواب علني تحمل كرد. بودند

چندین تن از دشمنان خود را در یك دیگ ریخت و آنان را با آتش  ١۶٨١اما در . را بھ پاسخ درنیاورد
انتشار این اثر در سالي انجام گرفت كھ طي آن . ھاي موجود در زبان انگلیسي جوشانید مرگبارترین ھجویھ

، )ماه نوامبر(پسر نامشروع چارلز اخیتوفل از چاپ درآمد شافتسبري كوشید تا براي جایگزین ساختن 
درایدن در ھجویھ خود طرف شاه را گرفت، و . شافتسبري در آستانھ محاكمھ بھ جرم خیانت قرار داشت

) دیوك آو مانمث(او شافتسبري را بھ منزلھ اخیتوفل، كھ ابشالوم . اثر او ممكن است بھ اشاره شاه بوده باشد
و چون داوود و چارلز ھر . تحریض میكند، بھ باد مسخره میگیرد) چارلز(ھ پدرش داوود را بھ شورش علی

  : دو چندگاني را دوست میدارند، شاعر با گفتاري در باره ارزش چندگاني آغاز میكند

در روزگار پرھیزگاري، پیش از آغاز حرفھ كشیشي، پیش از آنكھ چندگاني گناه شمرده شود، وقتي كھ 
تري با زنان بسیار، نوع خود را میافزود، پیش از آنكھ یك تن ظالمانھ بھ یك نفر محدود شود، مرد، با ھمبس

وقتي كھ طبیعت بر میانگیخت و ھیچ قانوني استفاده بیقاعده از معشوقھ و ھمسر را منع نمیكرد، وقتي كھ 
و كنیزان، در اكناف  شاه اسرائیل، مانند قلب خداوند، گرمي نیرومند خود را ھمھجا میگسترد، بھ ھمسران

  ... سرزمینش، صورت خالق خود را در سراسر سرزمین پخش میكرد

و . مانمث تا شورشي برنینگیختھ بود، نورچشم شاه بود; داوود از زیبایي ابشالوم دلبند خود لذت میبرد
  . یھودیان ھمان انگلیسیھا ھستند
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مردم لوس خدا، كھ بھ ; یت را آزموده استنژادي یكدنده، ترشرو، غرغرو كھ تا كنون دامنھ و گسترش عنا
سھولت عیاشي میكردند، نھ ھیچ شاھي توانست بر آنان حكومت كند، نھ ھیچ خدایي توانست خرسندشان 

  ... سازد

  : لندن فورا دانست كھ مقصود شافتسبري است; اخیتوفل ملك مقرب خیانت است

ھاي مخفي و  براي نقشھ; نخستین ھمھ اینھا اخیتوفل كاذب بود، نامي كھ نزد تمام قرون آینده ملعون است
اندرزھاي كژ مناسب، خردمند، دلیر و مغشوش از حیث ھوش، ناآرام، ناثابت در آیین و محل، در قدرت 

لھ خود را بھ فساد كشاند، روحي آتشین، كھ راه خود را باز میكند، تن كوتو; ناخرسند، ناصبور از رسوایي
پیشروي جسور در عملیات افراطي، خوشحال از خطر بھ . و مسكن خاكي خود را زیاده از حد بدشكل كرد

اما براي یك آرامش نامناسب ھوشھاي بزرگ یقینا متحد ; ھنگام برآمدن خیزابھا، طوفانھا را میجست
ور نھ او چرا باید، با وجود متنعم بودن بھ ; ندنزدیك دیوانگي ھستند، و جدار نازكي مرز آنھا را جدا میك

  ... ثروت و عزت، آرامش مورد نیاز این عصر را از آن دریغ دارد

  . در دوستي كاذب، در نفرت آشتیناپذیر، مصمم بھ خرابي یا فرمانروایي بر كشور

  : و حال نوبت كینھكشي از باكینگم و تمرین نمایش است

ایستاده بود، مردي كھ چند رویي از ھیئتش نمایان بود نھ )) مريزی((در صف مقدم این شورشگران، 
نمونھ یك انسان، بلكھ نماینده تمام نوع بشر، لجوج در عقاید، ھمواره بر خطا، در آغاز ھمھ چیز، پس از 

آنگاه ھمھ چیز براي ; چندي ھیچ، اما طي یك ماه رسوا كننده، كیمیاگر، مطرب، سیاستمدار، و دلقك بود
  ... اشي، قافیھسازي، میگساري، و اضافھ بر آن، براي دھھزار بلھوس كھ از فرط فكر مردندزنھا، نق

دلقكان از او گدایي ; ھیچ چیز بیپاداش نمیماند، جز شایستگي; تلف كردن ثروت ھنر مخصوص او بود
  . میكردند، اما آنھا را دیر كشف كرد، او اطوار آنھا را گرفت و آنھا ملك او را ستاندند

لستان ھرگز ھجویھاي چنین بیرحمانھ ندیده بود، ھجویھاي كھ حریفان را در یك سطر مجروح كند و انگ
صدھا نسخھ از آن منظومھ در خارج دادگاھي كھ . اجساد شقھشدھشان را در ھر صفحھ بھ جا گذارد

; رئھ شدشافتسبري تب. شافتسبري بھ جرم خیانت محاكمھ و احتماال محكوم بھ اعدام میشد بھ فروش رسید
و ده دوازده شاعر و و رسالھنویس، بھ سركردگي تامس ; طرفداران ویگ او مدالي بھ افتخارش ساختند

شدول، بھ مردي كھ بییقین میدانستند قریحھ و ھجاي گزنده خود را بھ شاه فروختھ است پاسخھاي فاتحانھ 
و شدول با تازیانھ ) ١۶٨٢رس ما(درایدن با ھجویھ دیگري كھ مدال نام داشت بھ میدان بازگشت . دادند

در این اثر نیش انتقام شدیدتر بود و گاه با توھین ). اكتبر(مخصوص دیگري بھ نام مك فلكنو تادیب شد
كامل، كھ در ھر كلمھ مندرج بود، اما بھ واسطھ پخش شدن در ابیات نیشدار كھ در نظر اول آشكار نمیشد، 

جویھ قبلي، زھر كالم با دقت و صرفھجویي ھرچھ تمامتر در این ابیات نیز مانند اشعار ھ. ھمراه بود
اینك، پس از قرنھا بحث، ; اكنون ذوق ما براي كشتار ادبي از این قبیل فرو نشستھ است. گسترده شده بود

ما بھ این تصور رسیدھایم كھ در ھر انفعال و ھیجاني مقداري حقیقت ھست و چیزي در ھر دشمن وجود 
و این موضوع در آن ھنگام خیلي بیشتر صدق ; اما از خود آن اجرا میشود; دارد كھ باید دوست داشت

میكرد یعني در وقتي كھ تخت سلطنت استوارت بھ گردش انقالب بستگي داشت و باختن مساوي بود با 
شاه و دیوك آو یورك سپاسگزار شده بودند، و ; در ھر حال، درایدن جوھر خود را نشان داده بود. مرگ

وقتي كھ بھ میخانھ ویل پاي مینھاد، . سرآمدگي او را در قلمرو نظم مورد تردید قرار نمیداد دیگر ھیچ كس
صندلیي در زمستان براي او نزدیك بخاري و در تابستان در بالكن گذاشتھ میشد، در آنجا پیپس او را میدید 

خالق خود، درایدن را  سر والتر سكات، با نیروي تصور)) گفتار بسیار مطبوع و ھوشمندانھاي میشنید((و 
پیرمردي چاق و كوچك اندام، با موي خاكستري، با یك : ((ھنگام ورود بھ میخانھ ویل چنین وصف میكند

با مطبوعترین تبسمي كھ من تا آن زمان دیده ((و )) دست لباس مشكي كھ مانند دستكش چسب بدنش بود،
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امتیازي ... آخرین تراژدي راسین شنیدنكرنش كردن بھ ملكالشعرا و عقیده او را درباره .)) ((بودم
كشیدن كمي انفیھ از انفیھ دان او افتخاري بود كھ براي سرمست كردن یك جوان با ذوق . محسوب میشد
او براي دوستان خویش میتوانست روح محبت باشد، اما در مورد رقیبان خویش فورا بھ .)) كفایت میكرد

مداھنھ او از . ھیچ كس اجازه نمیداد كھ از خودش جلو افتدو در ستایش شعر خویش بھ ; توھین دست میزد
شاه، از لیدي كسلمین، و از كساني كھ بھ او پول میدادند تا آثار خود را بھ آنان اھدا كند، از چاكري معمول 

با این حال كانگریو تشویق درایدن را با وصف كردن او بھ منزلھ . ھمگنان او در آن زمان فراتر میرفت
)) پرشفقت و با عاطفھ، آماده براي عفو گزندھا، و قادر بھ آشتي با كساني كھ او را آزردھاندبسیار ((

  . جبران كرد

و در این مرحلھ آغاز كرد بھ اینكھ نسبت بھ مذھب ; جسم و بدن درایدن اینك قوس نزولي خود را میپیمود
انھاي مختلف را بھ مسخره گرفتھ درامھا و ساتیرھاي او احیانا ایم. از زمان جواني خود مھربانتر باشد

حال، پس از توام كردن سرنوشت خود با سرنوشت توریھا، بھ كلیساي انگلیكان روي آورد، آنرا ; بودند
در نوامبر . ستون ثبات انگلستان دانست، و جسارت عقل را كھ بھ حریم ایمان تجاوز میكرد تقبیح نمود

روحاني، كھ منظومھاي بود در دفاع از كلیساي رسمي، دوستان دنیوي خود را با انتشار دین غیر  ١۶٨٢
یك كتاب مقدس الھامي و حتي یك كلیساي لغزش ناپذیر، براي تعبیر و تكمیل آن، در نظر . شگفتزده ساخت

پاسخ او این بود كھ ; او با احتجاجات خداپرستان آشنا بود. او پشتیبانان ضرور جامعھ و سالمت عقل بودند
مشكل اجتماعي را كھ فقط یك قانون اخالقي مصوب از طرف دین میتواند نگاه دارد  شكلھاي آنان آن نظم

  : بھ نحوي جنون آسا مختل میكند

  . زیرا نكات مبھم براي آموختن چندان سودمند نیستند، اما آرامش عام مورد عالقھ جھان است

كاتولیك تا بھ آخر دنبال كرد این بحث میتوانست كلیساي رومي را نیز بھ كار آید، و درایدن آن را مذھب 
اینكھ آیا بھ سلطنت رسیدن یك شاه كاتولیك در سال گذشتھ و ترس درایدن از قطع مستمري خود، ). ١۶٨۶(

در ھر حال درایدن براي بسط نظریھ كاتولیك . موجب این تغییر مذھب شده بود موضوعي است كھ نمیدانیم
در )) یك ماده گوزن با رنگي بھ سپیدي شیر((ین اثردر ا. بھ كار برد) ١۶٨٧(در ماده گوزن و پلنگ 

، از مذھب كاتولیك رومي دفاع میكند،و پلنگ ھم ))زیباترین مخلوق از نوع خالداران((برابر پلنگ، 
تصویر این دو جانور چھار پا، كھ درباره حضور حقیقي مسیح در آیین قرباني . نماینده آیین انگلیكان است

این مسخره بزودي در اثر تقلید مضحكي بھ قلم مثیو پرایر و لرد . سخره شدمقدس بحث میكنند، موجب م
)) ماده گوزن و پلنگ كھ بھ منظومھ داستان موش روستایي و موش شھري درآمده است((ھالیفاكس بھ نام 

جیمز دوم بھ فرانسھ گریخت، و درایدن خود را دوباره در خدمت یك شاه  ١۶۶٨در ). ١۶٨٧(ظاھر شد 
ھر سھ پسر او در رم مشاغلي در دربار پاپ داشتند، و ; او در ایمان جدید خود پایدار ماند. یافتپروتستان 

او از دست رفتن عنوان ملكالشعرایي، . بھ این جھت یك تغییر مذھب دیگر موجب خرابي كار میشد
رات بھ با این وجود تاریخ با دادن این افتخا; مستمري، و شغل تاریخنگاري را با شجاعت تحمل كرد

درایدن در . و نمونھ حمایت نام داده بود، آتش غم او را تیزتر كرد)) شاه اراجیف((شدول، كھ درایدن او را 
  . ایام پیري معاش خود را با قلمش تامین كرد

منتخباتي از تئوكریتوس، لوكرتیوس، موراس، اووید، و پرسیوس را ترجمھ ; ھاي بیشتري نوشت نمایشنامھ
ھومر، اووید، بوكاتچو، )) ھاي افسانھ((برخي از ; و رواني از انئید بھ نظم حماسي ساختترجمھ آزاد ; كرد

را، كھ بسیار )) جشن اسكندر((و قصیده مشھور ; و چاسر را بھ وتدھاي خاص خودش منظوم ساخت
. زندگي را بدرود گفت ١٧٠٠در اول مھ . ، در سن شصتوھفت سرود١۶٩٧ستوده شده است، در سال 

اما سرانجام او ; ھاي رقیب بر سر جنازه او نزاع داشتند فرقھ. زه او با غوغاي عجیبي ھمراه بودتشییع جنا
  . را در وستمینستر ابي در كنار چاسر دفن كردند

از تمام ظواھر پیدا بود كھ او شخصي است فرصتطلب كھ در دوران . دوست داشتن او كاري مشكل است
; ھایش را دوران بازگشت خاندان استوارت، چارلز و معشوقھدر ; حكومت سرپرستي، خاطره كرامول را

pymansetareh@yahoo.com



در زمان یك شاه پروتستان، مذھب پروتستان را، و در سلطنت یك شاه كاتولیك، آیین كاتولیك را میستود و 
او براي خود زیاد دشمن تراشید، و ھمین امر نشان . ھاي خوش میسرود در طلب مواجب و مستمري نغمھ

ھا و تقواي  او در ھرزگي نمایشنامھ. یك عنصر دوستداشتني وجود داشتھ است میدھد كھ در وجود او
نیروي طنز او بسیار زیاد بود، بدان سان كھ ھمدلي ما را در . اشعارش با تمام حریفان خویش رقابت میكرد

حال، با این . مورد قربانیان آن چنان بر میانگیزد كھ درباره شھیداني كھ زنده در آتش سوزانیده شدھاند
درایدن بدون شك بزرگترین شدھاند، ولي زمان آنچھ را كھ خطاب بھ خود آن نوشتھ میشود كمتر حفظ 

اما ساتیرھاي او ھنوز ھم زندھاند، زیرا، در تحلیل شخصیتھاي با تحقیر گزنده، اثر ھیچكس بھ پاي . میكند
ود كھ بھ مدت یك قرن بر شعر او ابیات قھرماني را با چنان تراكم و قابلیت انعطافي میسر. او نمیرسد

نفوذ او در نثر بھتر بود، زیرا نثر را از بار پیچ و تاب و اصطالحات خارجي پاك . انگلستان مسلط بود
آنھا : معاصران او حق داشتند. كرد و آن را در حیطھ روشني و سھولت آثار كالسیك بھ انضباط درآورد

اما میدانستند كھ با نیروي اراده و كوشش ھنري .ترسیدندبیش از آنچھ وي را دوست داشتھ باشند، از او می
او بن جانسن و . خود حق ریاست بر آنان را بھ منزلھ داور ادبیات و سلطان شعر بھ دست آورده است

  . سمیوئل جانسن عصر خود بود

IV - فھرست خرده ادیبان  

ات دادند، فھرستوار، معرفي حال بگذارید برخي از شخصیتھاي كوچكتري را كھ بھ این دوره حیات و ادبی
. بدیھي است كھ ما نمیتوانیم براي ھر یك از آنان آن قدر تامل كنیم كھ سراسر زندگیشان را شرح دھیم; كنیم

بزرگترین شعر دوران كفرآمیز بازگشت خاندان استوارت یك حماسھ پیرایشگر بود، اما مشھورترین شعر 
سمیوئل باتلر، كھ جواني . نام داشت) ١۶۶٣١۶٧٨(یك حماسھ مسخرھآمیز ضد پیرایشگر ھیودیبراس 

این شخص یك سرھنگ با حمیت . نیرومند بود، سالھا ناراحتي را در خدمت سر سمیوئل لیوك گذراند
وقتي . پرسبیتري در ارتش كرامول بود كھ در كوپل ھو، ستاد سیاست و عبادت پیرایشگري، اقامت داشت

، باتلر با انتشار یك طنز ھزلي كھ در آن سر ھیودیبراس، دوران بازگشت خاندان استوارت فرا رسید
از آغاز این داستان میتوان در باره . شھسوار جوانمرد مالزم خود را لفو در جھادي علیھ گناه رھبري میكند

  : تمامي آن قضاوت كرد

كھ كلمات  وقتي; وقتي كھ جنگ داخلي بھ اوج خود رسید و مردان بھ نزاع پرداختند، بي آنكھ بدانند چرا
ناھنجار، حسادتھا،و ترسھا مردم را با یكدیگر بھ ستیز انداختند و آنان را، مانند دیوانگان یا مستان بھ جنگ 

  ... ;، چونانكھ كھ براي اشیاي بیھوده))بانو مذھب((واداشتند، براي

و منبر، طبل  ، كھ با جماعت درازگوشان احاطھ شده بود، نداي جنگ در داد،))انجیل((وقتي كھ كرنانواز 
آنگاه آقاي شھسوار مسكن خویش را ترك كرد و سرھنگ وار : كلیسا، بھ جاي چوب، با مشت زده شد

  . ... بیرون تاخت

ھمان طور كھ مونتني ھنگام بازي با گربھ خود، شكوه میكند كھ گربھاش او را خر میانگارد، پس خیلي 
  . ... بیش از آن ھیودیبراس را خر خواھد انگاشت

میكنم، گرچھ او ھوش بسیار داشت، در كار بردن آن بسیار كمرو بود، ھمان گونھ كھ از فرسوده  تصدیق
كردن آن نفرت داشت، از این رو آن را این سو و آن سو نبرد، جز در روزھاي تعطیل و نظایر آن، ھمان 

  . ... طور كھ مردان بھترین جامھ خود را میپوشند

براي مذھب او مناسب بود كھ دانش و ھوش خود را ھمعنان سازد، آن مذھب پرسبیتري حقیقي بود، زیرا 
او از آن قماش كلھ خر بود، از قدیسان سرگردان، كھ تمام مردم تصدیق میكنند كھ مبارز حقیقي كلیسا 
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م جدلھا را با توپخانھ از آن گونھ كھ ایمان خود را روي متن مقدس نیزه و توپ بنا میكنند و تما: ھستند
  ... ;ھا و مشتھاي حواري وش بینقص حل میكنند و آیین خود را درست جلوه میدھند، با ضربھ

  ... فرقھاي كھ اخالص عمدھاش در ناسازگاریھاي فاسد است،

مایلند ; كھ در استفاده غلط از روزھاي تعطیل بیش از آن دقیق است كھ دیگران در استفاده صحیح از آنھا
  . راي گناه دست بھ ھم دھند، با لعن بر كساني كھ قصد لعنشان را ندارندكھ ب

. و بھ ھمین گونھ بھ گفتارھایي ادامھ میدھد كھ براي پیرایشگران درد آور و براي شاه شادیبخش بودند
دریابد طنز ((ھر شاھدوستي آن را ستود، بجز پیپس كھ نمي توانست . پوند صلھ داد ٣٠٠چارلز بھ شاعر 

باتلر با .)) آن كتاب اكنون براي مسخرگي بزرگترین نمونھ است((، ھر چند كھ ))در كجاي آن استشعر 
، اما دیگر تیري در تركش نداشت و )١۶۶۴،١۶٧٨(شتاب مصمم شد كھ دنبالھ آن اثر را انتشار دھد

; پیرایشگران شدكشمكش پروتستانھا و كاتولیكھا جانشین مجادلھ سلطنتطلبان و . ھایش تمام شده بودند قافیھ
چھل سال بعد، مقبرھاي براي او در وستمینستر ). ١۶٨٠(باتلر فراموش شد و در گمنامي و بینوایي مرد 

بھتر از این .)) او تقاضاي نان داشت، اما بھ او سنگ دادند((یك لطیفھ درباره او چنین بود،. ابي بنا شد
پ درآمد، ھرچند كھ در سالھاي از چا ١٧٠۴قافیھپردازیھاي ھجایي، نثر مجلل تاریخ شورش 

میتوانستند ببینند كھ تالیف آن ھشت جلد )) آن((مردم در زمان سلطنت ملكھ . نوشتھ شده بود ١۶۴۶١٧٧۴
چقدر دقیق، سبك شان چھ اندازه با شكوه، ترسیم شخصیتھا در آنھا تا چھ حد نافذ، و روح آن صدراعظم 

رت برنت نیز در تاریخ زمان خود سھم نسبتا بزرگي ایفا گیلب. پیر شكست خورده تا چھ پایھ بزرگوار است
تاریخ اصالحات كلیساي انگلستان او . ، پس از مرگش چاپ شد١٧٢۴این كتاب بھ دستور او، در . كرد

این كتاب وقتي ; كاري مھمتر و محصول رنج او در یك پژوھش طوالني بود) ١۶٧٩،١۶٨١،١٧١۵(
ھر دو مجلس بھ مناسبت تالیف آن ; یاي مذھب كاتولیك بیمناك بودبیرون آمد كھ انگلستان پروتستان از اح

آن كتاب ھنوز گرم از ھواداري و تعصب ; دشمنان و منقحان ھزار خطا در آن یافتھاند. از او تشكر كردند
اما ھنوز در موضوع خود بزرگترین كتاب ; ھاي تند آلوده شده است است، و بعضي قسمتھاي آن با حملھ

سھ تن . ید تا روا داري را گستردھتر كند، و در نتیجھ خصومت عوام را بر خود انگیختبرنت كوش. است
تامس فولر در سرزمین محبوب خود از والیتي بھ . دیگر كوشیدند تا حال را بھ وسیلھ گذشتھ بزرگ كنند

انان را گرد آوري كرد و قھرم) ١۶۶٢(والیت دیگر گذشت و مطالب مربوط بھ تاریخ شایستگان انگلستان 
آنتوني وود تاریخ . مرده خود را با حكایات شیرین، سخنان نكتھدار، و بذلھگوییھاي خوشایند روح بخشید

این دو اثر بسیار دقیق . آكسفرد را تدوین كرد و یك فرھنگ زندگینامھاي از فارغالتحصیالن آن نوشت
لب برجستھ و جالبي از مشاھیر جان اوبري مطا! بودند و مولفان بسیاري مخالفانھ از آنھا اقتباس كردند

انگلستان گردآوري كرد، بھ این امید كھ آنھا را باھم تلفیق كند و بھ صورت تاریخ درآورد، اما تنبلي و 
یادگارھاي او در این زمینھ ; بھ چاپ نرسید ١٨١٣مرگ او را از این كار باز داشت، و دقایق زندگیھا تا 

یك نجیبزاده پیرایشگر بود كھ بھ اعدام چارلز اول راي داده سرھنگ جان ھچینسن . راھنماي ما شده اند
خاطره او بھ وسیلھ . چارلز دوم او را زنداني كرد، اما از زندان آزاد شد و كمي پس از رھایي، مرد; بود

; بیوھاش لوسي در كتابي حاكي از محبت و بزرگداشت بھ نام زندگي سرھنگ ھچینسن محفوظ ماندھاست
ھاي او غالبا سراسر یك صفحھ را  ھا را میانداخت، بھ طوري كھ جملھ ھاي آخر جملھ طھاما لوسي بیشتر نق

جان آرباثنت، كھ پزشكي حاذق و دوست وفادار سویفت، پوپ، ملكھ آن و بسیار كسان دیگر . فرامیگرفتند
ك رشتھ رسالھ بود، بھ مبارزه توریھا براي پایان دادن بھ جنگ با فرانسھ پیوست، و این كار را با انتشار ی

كھ در آنھا ویگھا را ھجو میكرد و یك شخص خیالي بھ نام جان بول را وصف مینمود ) ١٧١٢(انجام داد 
  : وي جان بول را چنین وصف میكند. كھ از آن پس سمبول انگلستان شد

د، اگر او را با چاپلوسي بفریبی....مردي شریف و بیریا، سوداوي، دلیر و داراي خویي بسیار ناپایدار
خوي جان بھ وضع ھوا بستگي بسیار داشت و با درجھ . میتوانید مانند یك طفل ھرجا كھ خواھید بكشانیدش

اما ھیچ كس در این جھان نبود، ; جان خیلي تیزھوش و بھ كار خود وارد بود. ھواسنج باال و پایین میرفت
امر بدان سبب بود كھ او دوستي این . یا بیش از او از طرف شركا، شاگردان، یا خدمتگران فریب نمیخورد
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خوش مشرب بود، و بطري و تفریح خود را دوست میداشت، زیرا، درست بگوییم، نھ كسي خانھاي رو بھ 
  . راه تر از آن جان داشت و نھ كسي در صرف پول از او گشادھدستتر بود

بود بھ یك بند تقلیل یافتھ  منشیشسر ویلیام تمپل اگر میتوانست شخصیت خود را در فصلي كھ پر از مناقب 
ببیند، چھ میگفت شاید اگر آداب فرھیختھاش رخصت میداد، میگفت مورخان او را بدین جھت دست كم 

ھ ازدواج سرگردان نكرده است گرفتھاند كھ دو زن را تا زمان مرگ یكي و بھ ستوه آمدن دیگري، در آستان
و قلم خود را بھ واسطھ قھر با ویگھا بھ توریھا نفروختھ و با ترشرویي علیھ نوع بشر بھ كار نبرده است، 

بلكھ با دیپلوماسي موفقیتآمیز بي سروصدا بھ كشور خود خدمت كرده است و، در عصري از فساد و افسار 
مدت ھفت سال بھ . نوادگیي عاري از خودنمایي داده استگسیختگي، بھ انگلستان نمونھ زندگي مھذب خا

بھ صورت بخشي از ادبیات انگلستان درآمدھاند، ) تمپل(ھاي پر حرارتش بھ او  داروثي آزبورن، كھ نامھ
داروثي، با وجود مخالفت ھر دو خانواده، او را پذیرفت و او، پس از آنكھ مرض آبلھ ; اظھار عشق میكرد

تمپل وارد سیاست شد، اما كارھایي را ترجیح داد كھ . میان برد، با وي ازدواج كرد زیبایي داروثي را از
از آن بردگي رنجبار، منزجركننده و تحت مراقبت، كھ با نام قدرت بھ ((و ; او را از تب لندن دور میداشتند

ارضي لویي  او از نخستین كساني بود كھ درباره جاھطلبیھاي.)) سخریھ گریختھ شده است، اجتناب میكرد
جلو پادشاه  ١۶۶٨كھ در . بود)) اتحاد سھ گانھ((چھاردھم اعالن خطر كرد و بزرگترین ترتیب دھنده 

بھ او شغل وزارت پیشنھاد شد، اما او شغل دیپلوماتیك خود در الھھ  ١۶٧٧و  ١۶٧۴در .فرانسھ را گرفت
را با ویلیام سوم آینده موجب شد، و مذاكرات دوراندیشانھ او ازدواج مري،دختر جیمز دوم، . را ترجیح داد

از سیاست دست كشید و در مورپارك، ملك خود  ١۶٨١در . را ممكن ساخت)) انقالب باشكوه((آن ازدواج 
سویفت او را خونسرد و تودار . در ساري، براي گذراندن مابقي عمر بھ مطالعھ و نویسندگي، عزلت گزید

مشھورترین رسالھ . ھ عنوان نفس محبت و فروتني میپرستیدندمیشمرد، اما زن و خواھر سر ویلیام وي را ب
، قدیمیان را ستود و علم و فلسفھ جدید را در مخالفت علني با نیوتن، )١۶٩٠(او، درباره دانش قدیم و جدید،

سر ویلیام بھ . بنتلي مچ او را در یك خطاي مشھور گرفت. ھابز، اسپینوزا، الیبنیتز، و الك تحقیر میكرد

  اولین و پیپس  - Vعقبنشیني كرد و خود را با آثار  باغ خود

ھا وارد سیاست كشور شدند و در كشور ریشھ گرفتند،  ھر جا فرقھ((جان اولین بر سر این موضوع كھ 
وقتي كھ شبح جنگ . با تمپل ھمعقیده بود)) دخالت در امور عمومي براي اشخاص نیك دیوانگي است

ترك  ١۶۴١الجرم انگلستان را در ژوئیھ . سفر فرا رسیده است داخلي نمودار شد، جان دانست كھ وقت
ھنگامي در برنتفرد در ارتش شاه وارد شد كھ عقبنشیني . كرد، اما نداي وجدان وي را در اكتبر باز گرداند

پس از آن یك ماه خدمت، بھ ملك پدري خود در و تن واقع در ساري رفت و عزلت . آن شروع شده بود
با فراغ بال در . بار دیگر از دریاي مانش گذشت و بھ قاره اروپا رفت ١۶۴٣بر نوام ١١در ; گزید

. در پاریس با یك دختر انگلیسي ازدواج كرد. فرانسھ، ایتالیا، سویس و ھلند سفر كرد و دوبار بھ فرانسھ آمد
یھن بازگشت سرانجام وقتي كھ جنگ داخلي تمام شد، بھ م; چندي بین فرانسھ و انگلستان در رفت و آمد بود

با چارلز دوم، كھ در تبعید بود، مكاتبھ . بھ دولت كرامول مبلغ پرداخت تا آزادش گذارد). ١۶۵٢فوریھ ۶(
پس از آنكھ چارلز بھ تاج و تخت . كوشید تا بھ بازگشت خاندان استوارت یاري دھد ١۶۵٩میكرد و در 

چند پست كوچك دولتي . تقبیح میكرد رسید، اولین شخصیت مقبول دربار شد، ھرچند كھ فساد اخالق آن را
درباره . را اشغال كرد، اما بیشتر ترجیح میداد كھ درخت بكارد و در خانھ روستایي خود كتاب بنویسد

برنامھ دودزدایي او نتوانست ھواي لندن را . ھرچیز، از لوكرتیوس گرفتھ تا سبتاي صوي، چیز نوشت
ا در انگلستان بھ نحو موثري توصیھ كرد و دولت را سخت احیاي جنگلھا ر) ١۶۶۴(تمیز كند، اما جنگل او

زندگي . درختان لندن امروزه مایھ جالل و سرور آن شھرند; تحریض نمود تا در تمام لندن درخت بكارد
  . خانم گودولفین او چكامھاي در باره فضایل زنانھ در میان آشوب بازگشت خاندان استوارت است

بیست و چھار روز پیش از مرگش در دفتر  ١٧٠۶سالھ بود تا فوریھ  وقتي كھ او بیست و یك ١۶۴١از 
بود، )) متشخص((اما چون مردي . خاطراتش آنچھ را در باب انگلستان یا قاره اروپا شنیده بود ثبت میكرد

نمیتوانست گناھان و نظراتي شخصي را از آن نوع كھ در دفتر خاطرات مفصلتر پیپس ما را بھ خود جلب 
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اما وصف او از شھرھاي اروپایي بھ ما یاري كرده است تا وضع و چگونگي زمان را ; سدمیكند بنوی
  . دریابیم

و گاه او قلب خود ; چند صفحھ از نوشتھ او، مانند آنھایي كھ در باره گردنھ سمپلون نوشتھ شدھاند، دلنشینند
دفتر خاطرات او . شتھ استرا در بخشھاي لطیفي میگشاید، مانند آنچھ كھ درباره مرگ پسر پنجسالھاش نو

كتابھاي . اشارات او بھ سمیوئل پیپس بھ بررسي آن شش جلد كتاب انجامید. انتشار نیافت ١٨١٨تا سال 
مزبور بھ روش تندنویسي نوشتھ شده و بھ موجب وصیت پیپس بھ كالج مگدلن دانشگاه كیمبریج اھدا شده 

نون آن كتاب، با اینكھ ھنوز كامل نشده، متشكل اك; پس از سھ سال زحمت، خالصھ و منقح چاپ شد. بودند
این مجلدات پیپس را بھ یكي از شخصیتھاي تاریخي تبدیل كردھاند كھ . از چھار مجلد بزرگ است

صمیمانھ، زیرا دفتر خاطرات او بھ وضوح براي چاپ ; صمیمانھ و در عین حال بھ خطا شناختھ شدھاست
حاوي جزئیاتي است كھ بسیاري از آنھا میبایست در زمان  شدن پس از مرگ نوشتھ شده بود و بنابراین

بھ خطا، زیرا دفتر خاطرات مزبور ; نیستند)) قابل چاپ((برخي از آنھا ھنوز ھم ; حیات او محرمانھ بمانند
و ھیچ گونھ شرح ) ١۶۶٩مھ  ٣١تا  ١۶۶٠اول ژانویھ (شامل مدتي كمتر از ده سال از زندگي پیپس است

مشاغل مھمي را عھدھدار بود  ١۶٨٩تا  ١۶۶٠وزارت دریاداري كھ او در آنجا از كافي از كار او در 
اعضاي آن وزارتخانھ، تا سالیان دراز پس از مرگش، از او بھ عنوان مدیري توانا و جدي یاد . نمیدھد

پدرش خیاطي لندني و یكي از پسران كوچكتر یكي از نجباي درجھ دوم بود كھ برادر بزرگتر . میكردند
سمیوئل با استفاده از یك بورس تحصیلي بھ كمبریج رفت و . ملك پدر را بھ ارث برده بود شان

ھنگام میخواري بھ طرزي ((ھاي لیسانس و فوق لیسانس خود را گرفت، اما بھ واسطھ اینكھ یك بار دانشنامھ
، كھ ))فریب استعشق ((، و بار دیگر نیز بھ سبب نوشتن یك داستان عاشقانھ بھ نام ))رسوا دیده شده بود

با الیزابت سنت مایكل، ) ١۶۵۵(بعدا آن را از میان برد، مورد مالمت قرار گرفت، در بیستودو سالگي 
عمل بھ طور ; براي سنگ مثانھ مورد جراحي قرار گرفت ١۶۵٨در . دختر یك ھوگنو، ازدواج كرد

مانتگیو، خویشاوند دور او،  سر ادوارد. رضایتبخش انجام یافت و او سالروز آن را ھمواره جشن میگرفت
وقتي كھ مانتگیو فرماندھي نیروي دریاییي را كھ چارلز را از تبعیدگاه بھ ). ١۶۶٠(وي را منشي خود كرد

پیش از پایان آن سال، پیپس منشي قوانین در . سوي انگلستان باز میگرداند بھ عھده داشت، ھمراه او بود
آن قدر كھ عشقورزي با زنان بھ او اجازه میداد، با ممارست او امور دریایي را، . اداره دریانوردي شد

مطالعھ میكرد و چون مافوقانش نیز بھ ھمان سرگرمي معتاد بودند، بزودي آگاھیش از جزئیات امور از 
در زمان . ، كھ بھ خبرگي او اعتماد داشتند، فراتر رفت)مانتگیو و دیوك آو یورك(اطالع دریاساالران 

; ، با شایستگي قابل مالحظھاي توانست آذوقھ نیروي دریایي را فراھم آورد)١۶۶۵١۶۶٧(جنگ با ھلندیھا 
و در اوان طاعون، پس از آنكھ بسیاري از كارمندان دولت فرار كردند، او ھمچنان در محل خدمت خود 

اگذار ، دفاع بھ عھده پیپس و)١۶۶٨(وقتي كھ اداره دریانوردي در پارلمنت مورد حملھ واقع شد. باقي ماند
پیپس آنگاه براي دیوك آو . شد، و نطق سھ ساعتھ او در مجلس عوام اداره او را برخالف حق تبرئھ كرد

این اسناد در اصالح . یورك دو سند تنظیم كرد كھ ناشایستگي اعضاي نیروي دریایي را نشان میدادند
مداد بر میخاست، اما مراقب با ۴پیپس سخت كار میكرد، معموال در ساعت . ناوگان سھمي بسزا ایفا كردند

بود كھ مواجب ساالنھ رشوه نامیده میشوند، اما در آن روزھاي دوست داشتني مداخل مشروع محسوب 
  . میشدند تكمیل شود

آنچھ انسان را ثروتمند میكند مواجب او نیست، ((مافوق خود او، لرد مانتگیو، بھ او توضیح داده بود كھ 
تمام معایب پیپس در دفتر .)) غلي است كھ آن را احراز كرده استبلكھ پول در آوردن در دوران ش

اینكھ چرا او خاطرات خود را با چنان شرافتمندي . خاطرات او با صداقتي بیریا و نسبتا كامل فاش شدھاند
آن را بھ روش ; او این خاطرات را در زمان زندگي خود بھ دقت پنھان كرد. نگاه داشتھاست، آشكار نیست

. عالمت مختلف نوشت و ھیچگونھ ترتیبي براي چاپ آن پس از مرگ خویش نداد ٣١۴خود با  تندنویسي
ظاھرا او از مرور فعالیتھاي روزانھ، اختالالت رواني، نزاعھاي زناشویي، السزنیھا و زناكاریھایش شاد 

رد كھ ما از میتوانست با باز خواندن محرمانھ آن یادداشت ھمان خرسندي مخفیانھاي را بھ دست آو; میشد
خود او بھ ما میگوید كھ چگونھ زنش را وا میداشت تا سر او را . نگریستن خویش در آینھ بھ دست میآوریم

، مطمئنا بیش از آنچھ من در این بیست سال ...در سرو تن من در حدود بیست شپش مییافت((اصالح كند و 

pymansetareh@yahoo.com



فقط پس از نزاعھاي بسیار، كھ برخي از  آموخت كھ چگونھ زن خود را دوست داشتھ باشد، اما.)) داشتھام
غالبا، چنانكھ خود میگوید، براي زن خود خسیس بود، و در یك مورد )). تا مغز جان میآزردند((آنھا او را 

چنان ضربھاي بر چشم چپ او نواختم كھ بیچاره فریادي كشید و ((در یك مورد دیگر ; ))بیني او را كشید((
ین حال روحیھ خود را چنان حفظ كرده بود كھ توانست مرا گاز بگیرد و دچار دردي شدید شد، اما با ا
ضمادي بھ چشم زن خود .)) ولي خجلت كشیدن من وي را بھ گریھ انداخت; پوستم را با ناخنھایش بخراشد

براي شام بھ خانھ بازگشت، آنگاه بیرون رفت، زن . انداخت و سپس نزدیكي از معشوقگان خویش رفت
آنجا با او خیلي كیف كردم و باز بھ سوي معشوقھ دیگري ((، او را بھ آبجوخانھاي برد، و ...بگول را یافت

انرژي این مرد .)) رفتم و كوشیدم تا او را نوازش كنم، اما او حاضر نشد و این موضوع مرا آزرد
و را با زنان را چندان تعقیب میكرد كھ ا; شگفتانگیز بود پس از ھر چند ماه، بھ عشق دیگري میپرداخت

در .)) بردگي عجیبي كھ من نسبت بھ زیبایي داشتم: ((خود اقرار میكند. سنجاق از خود دور میكردند
بیشتر وقت خود را صرف نگریستن بر بانو باتلر ) خدا مرا ببخشاید(وعظي شنیدم، ولي ((وستمینستر ابي 

. ، مینگریست))صد بھ پادشاهسو ق((او بھ لیدي كسلمین با آرزوي مخصوصي، تقریبا با احساس .)) كردم
او میبایست .)) ھنگامي كھ او را در كاخ وایتھال میدیدم، خود را با نگریستن بھ او اقناع میكردم: ((میگوید

; خود را فقط با نگریستن بر پا چینھاي آن زن، كھ بر ریسماني بھ ردیف آویختھ شده بودند، خرسند سازد
براي شام خوردن ) پس از آن خوش بودم كھ(بدان گونھ ((و ) );نگریستن بر آنھا براي من حظي داشت((

در حال [ لیدي كسلمین]بھ خانھ بروم و بخوابم و، در عالم خیال با كمال مسرت خود را با خانم استوارت 
او را بھ درون خانھ بھ طبقھ باال ((; ھمسایھاي بھ نام خانم دیانا از جلو خانھ او گذشت. زیبارویان نبود

پس از خستھ شدن ((زني بھ نام خانم لین را بھ لمبث برد، اما .)) دت زیادي با او عشقبازي كردمكشیدم و م
یك بار، در حالي كھ دختري .)) تا مدتي كھ زنده است چنین كاري نكند(( تصمیم گرفت)) ;از ھمنشیني با او

یپس او را با پ; را در آغوش كشیده بود، زنش سر رسید و تھدیدش كرد كھ او را ترك خواھد گفت
; خدمتگار زوجھ خود، دبوره ویلت، را فریفت. ھایي آرام كرد و شتابان نزد آخرین معشوقھ خود رفت وعده

پیپس باز بھ او قول ; اما زنش ضمن پویشھایش سر میرسید; دوست میداشت كھ سرش را دبوره شانھ كند
شھوت او . كارھاي روزانھاش او را میدیداما پیپس ضمن ; دبوره را بیرون كردند; داد كھ از آن كارھا نكند

عادت او بھ خواندن و نوشتن در نور شمع در . حتي ھنگامي كھ دید چشمش یاري نمیكرد، ادامھ یافت
اما در سالھاي ناگواري كھ در پي آن سال آمدند، او مخصوصا و علي . باصره او را خراب كرد ١۶۶۴

آخرین مطلب را در دفتر خاطرات خویش وارد  ١۶۶٩مھ  ٣١در . رغم پیشرفت بیماریش، زیاد كار كرد
  : كرد

و بدین ترتیب ھر گونھ امیدي كھ من میتوانستم براي ادامھ دفتر خاطراتم با چشمان خود داشتھ باشم زایل 
و لذا از این دم بھ بعد، تصمیم گرفتھام ; ھر نتیجھاي كھ این كار بار آورد، من باید تحمل كنم... شدھاست،

یلھ آدمھاي خود با خط معمولي انجام دھم، و از این رو بھ باید بھ این راضي باشم كھ بیش از آن را بھ وس
یا اگر چیزي باشد كھ با پایان یافتن معاشقات ; آنچھ دانستنش براي آنھا و تمام جھانیان مناسب است ننویسم

رد چندان زیاد نخواھد بود من با دبوره و ممانعتي كھ وضع دیدگانم براي من از ھر لذت دیگر من پیش میآو
و بدین . باید حاشیھاي در كتاب خود بگذارم تا اینجا و آنجا یادداشتي بھ روش تندنویسي خود بر آن بیفزایم

امید است خداي ; گونھ من خود را بھ این روش وامیگذارم، كھ عذابي است تقریبا برابر رفتن بھ گور
   .پي. اس! یھایي كھ با كوري من مالزم است، آماده سازدمھربان مرا براي این كار، و نیز براي ناراحت

با كمال دقت آنچھ را كھ از نیروي دیدش باقي بود حفظ . او باز ھم سیوچھار سال زندگي در پیش داشت
پس از مرخصي، بھ كار خود ; و شاه بھ او مرخصي طوالني دادند دیوك. و ھرگز كامال كور نشد. میكرد

  . بازگشت

فاش )) توطئھ پاپي((وقتي كھ . در ھمان اوان زنش بھ كیش كاتولیك درآمد. وزیر دریاداري شد ١۶٧٣در 
شد، پیپس دستگیر، و بھ سبب سو ظني كھ در مورد دست داشتن در قتل گادفري بھ او میرفت، بھ برج لندن 

تا سال . پس از نھ ماه زنداني بودن، خود را از اتھام مبرا كرد و آزاد شد). ١۶٧٩مھ  ٢٢(ده شدفرستا
آنگاه بار دیگر بھ وزارت دریاداري منصوب شد و اصالحات نیروي دریایي را ادامھ ; بیكار ماند ١۶٨۴

pymansetareh@yahoo.com



اما ھنگامي كھ . وقتي كھ جیمز دوم بھ سلطنت رسید، او در حقیقت در راس امور دریایي قرار داشت. داد
مھ  ٢٧در . گذراند)) فرد معمر نیروي دریایي((جیمز بھ فرانسھ گریخت، زندگي خود را بھ عنوان 

بسیاري از صفات آن مرد . ، بھ سن ھفتاد سالگي، در افتخار و مبرا از گناه، زندگي را بدرود گفت١٧٠٣
  . را نیز دنبال كرداو علم . ما از عشق او بھ موسیقي سخن گفتیم. دوست داشتني بودند

بھ قدر ھر . بھ ریاست آن انتخاب گشت ١۶٨۴تجربیاتي در فیزیك انجام داد، عضو انجمن سلطنتي شد، در 
انسان دیگر خودپسند بود ، رشوه میگرفت، نوكر خود را آن قدر میزد كھ بازویش درد میگرفت، بھ زن 

شاه و دوكھا داشت بسیار بیشرمانھتر از  اما سرمشقي كھ از. خویش ستم میكرد و ھرزھاي تمام عیار بود
و كدام یك از ما اگر دفتر خاطراتي بھ آن شرافتمندي باقي میگذاشت، شھرتي بیغش . اعمال خود او بود

  میداشت 

VI - ١٧٣١- ١۶۵٩: دنیل دفو   

یكي از زناني كھ از چنگ پیپس گریخت بھ عنوان مادر زمان دوران بازگشت خاندان استوارت، شایستھ 
افرا بین بھ چندین طریق . توجھ و احترام است و او نخستین زن انگلیسي است كھ با قلم خود زیستھ است

ي بھ انگلستان بازگشت در انگلستان متولد شد، در امریكاي جنوبي بار آمد، در ھجدھسالگ. قابل توجھ بود
، با یك بازرگان لندني ھلندیاالصل ازدواج كرد، چارلز دوم را با زیركي و ھوش خود مجذوب )١۶۵٨(

ساخت، در خدمت سرویس خفیھ بھ ھلند فرستاده شد، و ماموریتھاي خود را با مھارت انجام داد، اما 
كمدیھایي نوشت كھ مانند ھر كمدي . ختمواجبش آن قدر كم بود كھ براي تامین معاش خود بھ نوشتن پردا

و )) غالم سیاه شاه((ارونوكو را منتشر كرد كھ سرگذشت یك  ١۶٧٨در . دیگري قبیح و موفق بودند
با این اثر راه براي . این اثر مخلوط بي سابقھاي از واقعگرایي و داستان عشقي بود. محبوبھ او ایمویندا بود

دفو نیز با قلم خود، یكي از پراستعدادترین قلمھا در تاریخ . باز شد روبنسون كروزوئھ و رمانھاي رمانتیك
انتظار . پدرش، جیمزفو، یك قصاب لندني داراي عقیده محكم پرسبیتري بود. است، امرار معاش میكرد

ھفت فرزند آورد، عمده . میرفت كھ دنیل واعظ شود، اما او ازدواج، سوداگري و سیاست را ترجیح میداد
و سپس، براي ساقط كردن جیمز دوم بھ ارتش ویلیام ) ١۶٨۵(شد، در شورش بھ ارتش مانمثفروش لباس 

. بعدا دیون خود را تقریبا بھ طور كامل پرداخت; پوند قرض ورشكست شد ٠٠٠,١٧با ١۶٩٢در .پیوست
ھایي در موضوعات مختلف و سرشار از  در ھمان زمان كھ پول بھ دست میآورد و از دست میداد، جزوه

یك رشتھ پیشنھادھاي عملي درباره بانكداري، بیمھ، ) ١۶٩٨(رسالھ درباره طرحھا. بكر، منتشر میكرد فكر
ھاي نظامي، و تحصیالت عالي زنان در برداشت كھ از  راھسازي، ساختن تیمارستان، تاسیس دانشكده

د و سیاست جنگ او بھ پس از معرفي بھ ویلیام سوم، بھ شغل كوچكي در دولت گمارده ش. زمان جلوتر بود
در شعر با . شاه را با چنان شدتي پشتیباني كرد كھ متھم شد بھ اینكھ بیش از آنچھ انگلیسي باشد، ھلندي است

از خود دفاع كرد و بھ انگلیسیھا یادآور شد كھ تمام ملت ) ١٧٠١(انسجامي بھ نام مرد انگلیسي اصیل 
رسالھ بیامضایي با  ١٧٠٢ز ناسازگاران بود، در خود او، كھ ا. انگلستان از حیث نژاد و خون مخلوط است

)) تحمیق بھ وسیلھ اغراق((عنوان كوتاھترین راه در مورد ناسازگاران منتشر كرد كھ در آن بر روش 
در آن رسالھ ایذاي ناسازگاران بھ وسیلھ انگلیكانھا را، با این توصیھ كھ ھر . سویفت پیشي گرفتھ بود

دار آویختھ شود و ھر ناسازگاري كھ بھ آن وعظ گوش دھد باید از  ناسازگاري كھ وعظ كند باید بھ
، جریمھ، زنداني، و بھ شكنجھ با پیلوري )١٧٠٣فوریھ (او را دستگیر . انگلستان طرد شود، مسخره كرد

كسي كھ آزادي او . در ماه نوامبر آزاد شد، اما تا آن ھنگام كارخانھ كاشیسازیش تباه شده بود. محكوم كردند
; ھارلي قابلیت دفو را در روزنامھنگاري تشخیص داد. حصیل كرد رابرت ھارلي، وزیر كشور، بودرا ت

، دفو در خدمت ))آن((او ظاھرا براي خدمات قلمي وي با او معاملھاي كرده بود، و در بقیھ مدت سلطنت 
كرد كھ تا  كمي پس از آزاد شدن، یك نشریھ سھ ھفتگي چھار صفحھاي بھ نام ریویو تاسیس. دولت بود

، بھ منزلھ عامل انتخابات ١٧٠۵-١٧٠۴در . دوام یافت و تقریبا ھمھ آن بھ قلم خود دفو نوشتھ میشد ١٧١٣
در ضمن سفر اطالعات الزم براي سفر در گلستان و ; براي ھارلي، سراسر انگلستان را با اسب پیمود

گودالفین، در اسكاتلند خدمت  ، با جاسوسي براي ھارلي و١٧٠٧- ١٧٠۶در . ویلز خود را جمعآوري كرد
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بار دیگر در . ھاي نیرومند او خوانندگان بسیار، و نیز دشمنان فراوان، برایش تحصیل كردند رسالھ. كرد
و باز آزادي خود را، با این وعده كھ قلم خویش را در خدمت دولت خواھد ; دستگیر شد ١٧١۵و  ١٧١٣

ھایي منتشر كرد كھ، بنا بر  رسالھ ١٧١۵در . ر بوددست او از سالحھاي ادبي پ. گذاشت، بھ دست آورد
یك ((ادعا، بھ قلم یك كویكر نوشتھ شده بودند و در ھمان سال جنگھاي شارل دوازدھم را از روي گزارش 

ھایي را كھ ظاھرا بھ وسیلھ یك نفر ترك  نامھ ١٧١٧در . انتشار داد)) نجیبزاده اسكاتلندي در خدمت سوئد
در مجلھاي موسوم بھ میغ مقاالتي ; اري مسیحیان را مسخره كرده بود منتشر ساختنوشتھ شده و عدم رواد

و مطالعات جغرافیایي ; او ندرتا بھ نام صریح دفو چیز مینوشت; بھ امضاي مخبران ساختگي نوشت
او مسلما مجذوب كتاب سفر تازه بھ گرد . وسیعي، مخصوصا درباره افریقا و امریكا، بھ نام مستعار نوشت

در یكي از سفرھاي دمپیر، كشتي او، كھ سینك پورتس نام داشت، در جزایر خوان . شده بود) ١۶٩٧(ا دنی
یك اسكاتلندي مامور رھبري ناو بھ نام الگزاندر . كیلومتري غرب شیلي، پھلو گرفت ۶۴٠فرناندس، تقریبا 

در آنجا، بھ انگلستان سلكرك با ناخداي كشتي نزاع كرد و از او درخواست پس از چھار سال تنھا ماندن 
اینگلیشمن  ١٧١٣دسامبر  ٣داستان خود را بھ ریچارد ستیل گفت و او آن را در شماره . باز گردانده شد

سلكرك آن را دفو نیز گفت و ادعا كرد كھ گزارشي كتبي از ماجراي خود در انزوا را بھ دفو . درج كرد
مشھورترین رمان انگلیسي را  ١٧١٩و در بھ دفو آن گزارش را بھ صورت ادبي در آورد . داده است

داستان زندگي و ماجراھاي شگفتانگیز روبنسون كروزوئھ نظر انگلیسیان را بھ خود جلب كرد و، . نوشت
نھ  - در این كتاب تصور جدیدي از ماجرا و كشمكش وجود داشت . در چھار ماه، چھار بار بھ چاپ رسید

متمدن در میان وحشیان، بلكھ پنجھ نرم كردن انسان با طبیعت كشمكش انسان با انسان، نھ ماجراي یك مرد 
انساني كھ زندگي را از مواد  -نام پیدا كرد )) جمعھ((انساني تنھا، واقعا ترسان، و بیكمك، تا آنكھ غالمي  - 

بسیاري از خوانندگان آن را تاریخ تلقي . این، تاریخ تمدن در یك كتاب و یك مرد بود; خام طبیعت ساخت
مھارت . د، زیرا در تمام ادبیات داستاني جزئیات ماجرا با چنین احتمال واقعیت كمتر گفتھ شده بودكردن

از آن پس چون منعمي متوسط در لندن . دفو در فریب ادبي او را از روزنامھنگاري بھ ھنر اعتال داد
منتشر میكرد، كتابھاي ھایي  در حالي كھ ھنوز جزوه. میزیست، اما قدرت تولید بینظیر خود را تخفیف نداد

  . مفصلي نیز مینوشت، با چنان سھولتي كھ گویي داستانھایي كوتاھند

كتابھاي تفكرات جدي در خالل زندگي و ماجراھاي شگفتانگیز روبنسون كروزوئھ و  ١٧٢٠در سال 
را  یك ماه بعد خاطرات یك كولیر; را نوشت) یك جادوگر كر و الل(زندگي و ماجراھاي خانم دانكن كمبل 

بود كھ پیت مھین آن را با تاریخ اشتباه كرد، و باز یك ماه بعد، )) باور كردني((این كتاب آن قدر; نوشت
زندگي، ماجراھا، دریازنیھاي كاپیتن سینگلتن نامدار را نوشت كھ حاوي پیشبینیھاي عجیب درباره كشفیات 

، یادداشتھاي سال طاعوني، تاریخچھ ، نیك بختیھا و نگونبختیھاي مول فلندرز١٧٢٢در سال . افریقا بود
سرھنگ جك، اظھار عشق مذھبي، و تاریخچھ بیطرفانھ پطر آلكسیویچ، تزار كنوني مسكو را، كھ دومین 

این مجلدات متضمن داستانھاي حقیقي، مانند كارھاي . ھاي ولتر بود انتشار داد پیشي جستن او بر زندگینامھ
اما، با قدرت تخیل و رواني سبك نویسنده، تبدیل ; اده نویسنده بودندسرھمبندیشده، مایھ تامین نان جھت خانو

دفو در مول فلندرز وارد ذھن و خوي یك فاحشھ شد، او را واداشت تا داستان زندگي . بھ آثار ادبي شدند
در )) با قلب خوب و سالمت مزاج((خود را با صداقت و حقبجانبي آشكار بگوید، و جرئت كرد كھ او را 

یادداشتھاي سال طاعوني آن قدر در تمام جزئیات خود واقعگرایانھ و . لگي، سعادتمند، رھا كندھفتادسا
  . مبتني بر آمار بود كھ مورخان آن را با تاریخ برابر میدانند

دفو یكي از رمانھاي عمده خود، كھ معشوقھ خوشبخت نام داشت و : قدري كمتر حیرتانگیز بود ١٧٢۴سال 
شناختھ میشود، اولین مجلد درباره گزارش سفر در سراسر جزیره بریتانیاي كبیر، و  امروزه بھ نام ركسانھ

زندگي نویسنده، از روي نسخھ دستنویسي تدوین شده بود كھ درست پیش از اعدام شپرد، بھ دست یكي از 
. وشتھ بودھاي كوتاه بود كھ دفو درباره جنایتكاران مشھور ن این یكي از زندگینامھ. دوستانش داده شده بود
یكي ; ، زمینھ رابروي اثر والتر سكات را فراھم كرد)١٧٢۴(ھا، رذل كوھستان  یكي از این زندگینامھ

ھر گونھ موضوع عامھپسند از . ، راه را براي فیلدینگ ھموار كرد)١٧٢۵(دیگر، شرح حال جانثن وایلد 
تاریخچھ سیاسي اھریمن : ودند ازكتابھاي دیگر او عبارت ب; آثار دفونشئت، و از كیسھ ناشران پول گرفت

و رازھاي جھان نامرئي كشف شده، یا تاریخچھ و واقعیت ارواح ) ١٧٢٠(، اسرار جادو )١٧٢۶(
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نام این دیوان حق خداداد بود كھ از حق . بھ اینھا باید شعر او را در دوازده مجلد افزود). ١٧٢٨-١٧٢٧(
صرف نظر از اینھمھ تمكین در برابر . ع میكردطبیعي ھر كس بھ زندگي، آزادي و نیل بھ خوشبختي دفا

ذوق و ھوسھاي عامھ، كھ موجب تامین معاش نویسنده میشد، امعان نظرھایي ھم در زمینھ افكار و مسائل 
و ) ١٧٢٨(، طرح بازرگاني انگلیسي)١٧٢٧-١٧٢۵(مثال در بازرگان كامل انگلیسي ، . جدي وجود داشت

اند، دفو اطالعات سودمند و اندرزھاي عملي بھ دست داد كھ غالبا با نجیبزاده كامل انگلیسي، كھ ناتمام م
شاید نتوانیم اخالقیات منعكس در آثار ادبي او را بستاییم، اما میتوانیم . اخالقیات انجیل موافق نبودند
فرزندش، ھرگز اعجوبھاي بدین  ١۵٠تاریخ شاید پس از رامسس دوم با . پركاري وي را تحسین كنیم

تنھا چیز باور نكردني در مورد دفو امكان نوشتن تمام چیزھایي است كھ او . خود ندیده است باروري بھ
ما از این كیفیت ذھن دفو نیز تعجب میكنیم كھ در آن قوه تخیل و حافظھ، با پشتكار فعالیت و ... نوشتھ است

ي را كھ در چنین تودھاي ما نبوغ و رشادت مرد. كوشش، نا واقعیتھاي واقعنما را در ادبیات بھ وجود آورد
بر روي ھم از . از كار پرشتاب توانست چنان سطح بلندي از موضوع و سبك را نگاه دارد ارج مینھیم

; بھ اشكال میتوان حتي یك صفحھ كسالتآور یافت) اگر از روي مسموعات سخن گوییم(جلد كتاب او  ٢١٠
ھیچكس . حقیقت نمایي داستان خود افزوده باشدو ھرجا كھ نوشتھ دفو مالآلور باشد، عمدا چنان است تا بھ 

در این مورد شتاب او مایھ اقبالش . در بیان حكایت صریح و ساده و كامال طبیعي بر او تفوق نیافتھ است
تعلیمات و تمایالت روزنامھ ; او ھیچگونھ وقتي براي تزیین و آرایشھاي كالم و الفاظ خود نداشت; بود

او از ھر جھت بزرگترین روزنامھ نگار عصر خود . شني سبك میكشاندندنگارش او را بھ اختصار و رو
نشریھ ریویو زمیني را ھموار ; بود، ھر چند آن عصر كساني مانند ستیل، ادیسن و سونیت را نیز داشت

اما باید بھ آن، ; كرد كھ سپكتتر برگزیدھترین بذر را در آن كاشت این بھ قدر كافي مایھ تشخص بود
ي اثر دیگرش، روبنسون كروزوئھ و نفوذ این كتاب را در رمانھاي ماجراجویانھ، حتي در محبوبیت جھان

بھ استثناي نویسنده آن ادعانامھ . داستاني مانند سفرنامھ گالیور، كھ محركي كامال متفاوت داشت، بیفزاییم
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در . است)) آن((بازگشت خاندان استوارت تا ملكھ  ستیل بیش از ھركس دیگر نماینده انتقال ادبي از زمان
پسر یك منشي دفتر اسناد رسمي . جواني خصایص یك الفزن دوران بازگشت خاندان استوارت را داشت

شخصي بود نفوذپذیر، ; در مدرسھ چارترھاوس و دانشگاه آكسفرد تحصیل كرد; در دوبلن متولد شد; بود
مھ خود را بگیرد، تحصیل را رھا كرد و در ایرلند بھ ارتش بھ جاي اینكھ دانشنا; زود خشم و سخي

آن واقعھ او . در دوئلي جنگید و نزدیك بود حریف خود را بكشد; در میخوارگي بسیار افراط میكرد; پیوست
او مبارزه علیھ دوئل را آغاز كرد و رسالھاي با عنوان قھرمان ; را بھ طور موقت از میخوارگي بازداشت

كھ در آن با این عقیده كھ انسان میتواند نجیبزاده باشد و در عین حال مسیحي بماند ) ١٧٠١(مسیحي نوشت
فساد عصر را تشریح، و خوانندگان خود را دعوت كرد كھ بھ كتاب مقدس بھ منزلھ منبع . موافقت كرد

ي ایمان حقیقي و اخالق محض رجوع كنند و از مردان درخواست كرد كھ زیبایي و عفت زنان را گرام
در بیست و نھ سالگي چون دید كھ حتي طبقات متوسط، كھ خود او نیز بھ آنھا متعلق بود، او را بھ . دارند

مذمت . ھا عرضھ كند دیده یك واعظ خستھ كننده مینگرند، تصمیم گرفت كھ منویات خود را طي نمایشنامھ
و اراذل را در ; بھ قھرماني دادطي چند كمدي متوالي، بھ فضیلت جن; جرمي كالیر را از قباحت تئاتر ستود

آنھا حاوي چند صحنھ نشاطآور و . این آثار او توفیقي نیافتند. ھاي خود بشدت تقبیح كرد نمایشنامھ
بذلھگویانھ بودند، اما تماشاگران درباره پایان داستانھاي او شك داشتند و سرگرمي را بھ ھر قیمت، ھر قدر 

مضافا بھ اینكھ آن لندنیھایي كھ از احساسات او طرفداري ; دھم برخالف ده فرمان بود، ترجیح میدادن
آیا چگونھ میبایست بھ این گونھ كسان دسترسي یافت او كوشید تا . میكردند كمتر در تماشاخانھ دیده میشدند
، با تقلید از سبك ریویو دفو، ١٧٠٩آوریل  ١٢در . ھا پیدا كند وسیلھاي براي یافتن آنان در قھوھخانھ

مندرجات . نام این نشریھ تتلر بود. ماره نشریھاي را كھ ھفتھاي سھ بار انتشار مییافت منتشر كردنخستین ش
ترتیبي داد كھ در . آن را ویرایش میكرد و بیشتر مطالبش را خود او با نام مستعار آیزك بیكرستاف مینوشت

  كھ : ھا منتشر شود، و اعالم داشت قھوھخانھ
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تاریخش ]شكالتسازي وایت )) مقالھ((ازي، لذت، و سرگرمي باید در زیر تمام گزارشھاي مربوط بھ زن نو
خبرھاي ; یوناني) دانشجوي(دانش، تحت عنوان ; باشد شعر در زیر مقالھ قھوھخانھ ویل[ مربوط بھ آنجا

  و ھر چیز دیگر كھ من در ھر ; داخلي و خارجي را شما باید از قھوھخانھ سنت جیمز تھیھ كنید
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ھا را جلب كرد، اخبار و مباحث را از مذاكرات  عالقھ مشتریان قھوھخانھ: طرح ھوشمندانھاي بود
در شماره . ھا میگرفت، و بھ ستیل امكان داد نظرات خود را بدون مداخلھ و مشاجره شرح دھد قھوھخانھ

بدبختي عاشق كھ از ...از دختر جواني دریافت كردھاست((از نامھاي سخن گفت كھ ) ١٧٠٩ژوئن  ٧( ٢۵
پس از نقل این نامھ، بھ نشان دادن سخافت این ; ))خود، كھ اخیرا در دوئلي زخمي شدھاست، سخن میگفت

عادت پرداخت كھ طبق آن نجیبزاده اھانت دیده باید معترض را دعوت كند كھ كشتن را بھ اھانت بیفزاید، 
: زیرا بھ مبارزه طلبیدن جز این چھ معني میدھد كھ

بیرویھ شما در شب گذشتھ و جسارت امروزتان مرا بر آن داشت كھ این نامھ را بھ شما بدھم و  آقا، رفتار
.... بگویم كھ چون شما سگ نااصلي ھستید، من یك ساعت بعد در ھاید پارك با شما مالقات خواھم كرد

ابداني بیشتري و بكوشید تا تیري بھ سر من بزنید تا بھ شما آد... مایلم كھ شما طپانچھ در دست بیایید
ھا  اینجا نداي طبقات متوسط بود كھ بھ اشرافیت میخندید، و بیشتر طبقھ متوسط بود كھ قھوھخانھ. بیاموزد

 . را پر میكرد

ستیل در مقاالت دیگر خود تجمالت، زیادھرویھا، جلوه فروشیھا، زینتھا و لباسھاي اشراف را مسخره 
خوشھ الماس بر . ((د و از استعمال جواھرات اجتناب كننداز زنان تقاضا كرد كھ ساده لباس بپوشن. كرد

مھر او بھ زنان با محبتش بھ .)) روي سینھ عاج مانندي كھ حامل آن است چیزي بھ آن سینھ زیبا نمیافزاید
در تذكار این نكتھ كھ زنان ھم صاحب ھوشند و ھم داراي لطافت ابرام میورزید، اما . الكل رقابت میكرد
یعني خصایصي را كھ در كمدي دوران بازگشت  - بیشایبگي و پاكدامني آنان را میستود بیش از ھر چیز 

.)) دوست داشتن او برابر با تحصیالت آزاد بود((درباره یك زن گفت كھ . خاندان استوارت شناختھ نمیشد
ستیل )) .زیباترین تھنیتي بود كھ تا آن ھنگام شاید بھ زني گفتھ شده بود((بھ عقیده ثكري، این توصیف

خوشیھاي زندگي خانوادگي، صداي مطبوع پاي كودكان و حقشناسي شوھري بھ زن سالمند خود را با 
  :عاطفھاي خاص چنین وصف میكند

وقتي كھ من از نیروي جواني بھرھمند بودم، او ھر روز بھ من لذتي میبخشید كھ میدانم در تملك زیبایي او 
  . بود

ت تسلیم او بھ خواھشھاي من و تدبیر او در مورد خوشبختي من ھر لحظھ از زندگي او براي من لحظا
  . است

ھیچگونھ پژمردگي در ; رخسار او براي من بسیار زیباتر از ھنگامي است كھ من نخست آن را دیدم
وجنات او نیست كھ من نتوانم آن را پیگیري كنم و بھ لحظھاي برسانم كھ بھ واسطھ نگراني براي رفاه و 

; عشق زن بسیار باالتر از عاطفھ سست بنیادي است كھ غالبا نام میبرند.... ود آمده بودمصالح من بھ وج
  . ھمان گونھ كھ خنده بلند دلقكھا پستتر از شادي مھذب نجیبزادگان است

ھاي او بھ دومین زنش  نامھ. دوبار ازدواج كرده بود; در آن موقع كھ ستیل این مطلب را مینوشت
او نتوانست ھمان طور كھ ادعا میكرد . ھایي در جھت نیامدن دارند ھر چند بھانھ ھایي از اخالصند، نمونھ

از پس . بسیار مینوشید، بسیار خرج میكرد، و بسیار وام میگرفت. بورژوایي خوب و نمونھ زندگي باشد
ران، براي فرار از طلبكا; ھا عبور میكرد تا از دوستاني كھ بھ او پول قرض داده بودند اجتناب كند كوچھ

خوانندگان تتلر مواعظ او را . سرانجام بھ سبب قرض بھ زندان افتاد; خود را در گوشھ و كنار پنھان میكرد
. جان دنیس ھجویھ عاري از احساساتي درباره احساسات ستیل منتشر كرد. با رفتارش مقایسھ میكردند

  . ان رفتتتلر از می ١٧١١مشتركان آن نشریھ ترك اشتراك كردند و در دوم ژانویھ 

جاي آن در تاریخ ادبیات انگلستان محفوظ است، زیرا در صفحات آن بود كھ اخالق جدید عرض وجود 
ھمان گونھ كھ  - كرد، داستان كوتاه شكل نوین بھ خود گرفت، و ادیسن سبك انشاي جدید را ایجاد كرد 

بودند، از ھنگام تحصیل در متولد شده  ١۶٧٢ادیسن و ستیل، كھ ھر دو در . سپكتتر آن را بھ كمال رساند
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پدر جوزف یك كشیش انگلیكان بود و زھدي را در وجود او بھ . مدرسھ چارتر ھاوس، با ھم دوست بودند
در دانشگاه . قالب ریختھ بود كھ در برابر تمام آلودگیھاي دوران بازگشت خاندان استوارت مقاومت كرد

در بیست و دو سالگي . س تحصیلي بھ او شدآكسفرد مھارت او در زبان التیني موجب اعطاي یك بور
استعدادش ارل آو ھالیفاكس را چنان تحت تاثیر قرار داد كھ رئیس كالج مگدلن را ترغیب كرد كھ آن جوان 

مرا دشمن كلیسا : ((ھالیفاكس گفت. را از رشتھ روحاني منصرف كند و بھ قبول خدمت دولتي وادارد
چون آن .)) نخواھم رساند، جز اینكھ آقاي ادیسن را از آن بگیرم مینامند، اما من ھرگز بھ كلیسا زیاني

اعجوبھ التیني دان فرانسھ نمیدانست و از دیپلوماتھا معلومات فرانسھ خواستھ میشد، ھالیفاكس براي او یك 
مدت دو سال . پوند تامین كرد تا مخارج اقامت او را در قاره اروپا تامین كند ٣٠٠مستمري ساالنھ بھ مبلغ 

بھ سلطنت )) آن((وقتي كھ در ژنو بود، ملكھ . ادیسن با راحتي در فرانسھ، ایتالیا و سویس گردش كرد
ادیسن، كھ مجبور بود بھ . رسید و دولت انگلستان دوستان او را از كار برداشت و مستمري او را قطع كرد

ل كار شد و با او در یك درآمد مختصر شخصي قناعت كند، با سمت مربي یك جوان مسافر انگلیسي مشغو
و تا ) ١٧٠٣(پس از پایان یافتن این شغل، بھ لندن بازگشت . سویس، آلمان و ایاالت متحده گردش كرد

وقتي كھ مارلبره در . اما براي جلب اقبال مانند مغناطیس بود. مدتي با سیلي صورت خود را سرخ میداشت
نھدار، دنبال كسي میگشت كھ آن پیروزي را بھ ، گودالفین، لرد خزا)١٧٠۴اوت  ١٣(نبرد بلنم پیروز شد 

این شعر نبرد نام ; آن دانشمند با شعري پرطنین پاسخ گفت; ھالیفاكس ادیسن را پیشنھاد كرد. شعر درآورد
در ھمان روز ورود فاتحانھ مارلبره بھ پایتخت منتشر و موفقیت آن باعث سازش دادن انگلستان بھ ; داشت

اما، ج شاعرانھ ادیسن بود كھ جورج واشینگتن آن را بیش از ھر شعر دیگر این شعر او. ادامھ جنگ شد
چھ عددي خواھي یافت، تا با آن سپاھیان خشمگین جنگاور را بشمري بھ گمانم صداي ! اي طبع شعر من

غرش سھمگین توپ، كھ آسمانھا را ; پرغوغا طبل را میشنوم، مخلوطي از فریاد فاتحان و ضجھ میرندگان
در آن ھنگام روح نیرومند مارلبره نمایان شد و در برابر ضربت . تمام نعره جنگ كھ برمیخیزدمیدرد، و 

ھاي ھراسناك جنگ را آزمود،  ھاي مھاجم برجا ماند، در میان اختالل، وحشت و نومیدي تمام صحنھ گروه
گردانھاي پس  ;با فكر آرام، میدان جنگ را وارسي كرد، بھ اسوارانھاي رو بھ ضعف كمك بھنگام فرستاد
پس، وقتي كھ . رانده شده را بھ درگیري تشویق كرد، و بھ نبرد مشكوك آموخت كھ كجا باید پرشور شود

چنانكھ بتازگي بر بریتانیا (فرشتھاي، بھ حكم یزدان، با طوفانھاي خیزنده، سرزمین گنھكار را تكان میدھد، 
ي خداي توانا را با خرسندي اجرا كرد، برگرد و فرمانھا; آھستھ و آرام طوفان خشمگین را میراند) گذشت،

  .باد سوار میشود و طوفان را رھبري میكند

آن آخرین سطر شعر و تشبیھ فرشتھسان ادیسن را بزودي بر جرگھ موظفان دولت بازگرداند و او ده سال 
ھ ب ١٧٠۶در ; ، بھ جانشیني جان الك، رئیس استیناف شد١٧٠۵در . بعد را در دستگاه حكومت ماند

بھ ھیئت مامور از طرف ھالیفاكس بھ ھانوور منتصب  ١٧٠٧در ; معاونت وزارت كشور منصوب گشت
كرسي پارلمنت را  ١٧٠٨در ; شد و مقدمات رسیدن آن خاندان را بھ تخت و تاج انگلستان فراھم كرد

. ایرلند شددبیر كل نایبالسلطنھ  ١٧٠٩در ; اشغال و بھ پاس خدمات خویش، آن را تا ھنگام مرگ حفظ كرد
در زمان . پوندي در نزدیكي راگبي بخرد ٠٠٠,١٠آن قدر ثروتمند بود كھ بتواند یك ملك  ١٧١١در 

گناھان او را مذمت كرد، براي او شغلي در دولت بھ دست آورد، . كامراني خویش، ستیل را فراموش نكرد
  . بھ اداي وام مورد تعقیب قرار دادبھ او مبالغ قابل مالحظھاي وام داد، و یك بار او را براي وادار كردن 

وقتي كھ نشریھ تتلر، كھ نام مدیر را بر خود نداشت، منتشر شد، در آن نظري درباره ویرژیل دید كھ خود 
و بزودي بھ آن ; در ایزك بیكر ستاف دست دوست گشادباز و بیپول خود را دید; بھ ستیل گرفتھ بود
ستیل شغل دولتي خود را، و ادیسن تمام مشاغل خود ; ندویگھا سقوط كرد ١٧١٠در . روزنامھ كمك كرد

نخستین شماره مشھورترین مجلھ را  ١٧١١را، بجز ریاست استیناف، از روي ھم ریختند و در اول مارس 
ھا، در یك ورق تا شده چھار یا  روزنامھ سپكتتر ھر روز، بجز یكشنبھ. بھ تاریخ ادبیات انگلستان افزودند

ھا از مراكز مختلف، سردبیر ناشناس آن  بھ جاي تاریخگذاردن مقالھ; دشش صفحھاي منتشر میش
سر راجر : ھاي مختلف جھان انگلیسي بودند میكرد كھ اعضایش نماینده فرقھ)) اختراع((ھاي نخیلي  باشگاه

ویل ; كپیتن سنتري سخنگوي ارتش; سر اندرو فریپورت، نماینده طبقھ بازرگان; د كاورلي، خان ده
یك حقوقدان از اینر تمپل، بھ نمایندگي از طرف جھان دانش و خود آقاي سپكتتر، كھ ; رد متجددھانیكوم، م
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ھا و دلھاي انگلیسیان راه میداد  نظرات ھمھ آنان را با روح بذلھگویي و ادب طنز آلودي كھ او را بھ خانھ
ھا را در باره  ھوھخانھھا و ق سپكتتر در شماره اول روزنامھ خود را معرفي كرد و باشگاه. گرد میآورد

  . ھویت خود بھ حدس انداخت

ھرچند كھ در ; من سالھاي اخیر را در این شھر گذراندھام و غالبا در بیشتر اماكن عمومي آن دیده شدھام
درباره اینان روزنامھ من ; ندیدھام; آن بیش از پنج شش نفر از دوستان برگزیده خود را، كھ مرا میشناسند

گاه ; جایي نیست كھ محل اجتماعات باشد و من كرارا در آن حضور نیافتھ باشم. داد شرح ویژھتري خواھد
من بھ جرگھاي از سیاستگران در قھوھخانھ ویل سر میكشم و با دقت بھ صحبتھایي كھ در محافل آنان 

)) پست من((گاه در قھوھخانھ چایلد پیپ میكشم، و در حالي كھ من بھ ھیچ چیز جز . میشود گوش میدھم
توجھ نمیكنم، محاوراتي را كھ در سر ھر میز در آن اطاق میشوند میشنوم، یكشنبھ شبھا در قھوھخانھ سنت 

جیمز حضور مییابم، و گاه بھ مجمع كوچكي از سیاست پردازان كھ در اطاق عقبي تشكیل میشود قدم 
گرشین و ) ھاي ھوھخانھق(قیافھ من در . چنانكھ گویي براي شنیدن و اصالح گفتگوھاي آن رفتھام; میگذارم

بیش از ده سال است كھ مرا در بورس با . ھاي دروري لین و ھي ماركت آشناست كوكوتري، و تماشاخانھ
. یك بازرگان اشتباه میكنند و گاه در مجمع دالالن سھام، در جانثن، با یك تن یھودي عوضي میگیرند

مخلوط میشوم، ھرچند كھ ھرگز جز در باشگاه  خالصھ ھرجا كھ دستھاي از مردم را میبینم، ھمواره با آنھا
نوع بشر زندگي میكنم تا فردي از آن  ))ناظر((بدین گونھ من در جھان بیشتر بھ منزلھ . خودم لب نمیگشایم

ندیشمند، سرباز، بازرگان و افزارمند تبدیل كردھام، بي آنكھ در و بدین وسیلھ خود را بھ دولتمردي ا; نوع
من در جنبھ نظري شوھر یا پدر بودن خبره ھستم و میتوانم . ھیچ قسمت عملي از زندگي دخالت كرده باشم

ھا اشتغال  اشتباھات اقتصادي و بازرگاني، و نیز انحرافات دیگران، را بھتر از كساني كھ خود بھ آن حرفھ
تشخیص بدھم ھمان گونھ كھ تماشاگران یك بازي بھ معایبي پي میبرند كھ ممكن است از نظر خود دارند 

من ھرگز بھ حزبي نپیوستھ و در شدت عمل آن شركت نكردھام و تصمیم دارم كھ . بازیگران پنھان بمانند
ین مجبور بھ بیطرفي كامل را میان ویگھا و توریھا حفظ، مگر اینكھ بر اثر مخاصمھ جویي یكي از طرف

سخن كوتاه، من در تمام جھات زندگي مانند ناظري عمل كردھام و این روش را . عرض اندام باشم
   .میخواھم در این روزنامھ حفظ كنم

چندانكھ آن فعالیتھا پیش میرفت، سپكتتر گفت و شنودھاي اجتماعي و اخالق را با انتقاد ادبي و بحثھاي 
یسن چند مقالھ درباره میلتن نوشت كھ در آن، با باالتر دانستن بھشت اد. مربوط بھ ھنر نمایشي میآمیخت

در بحثھاي روزنامھ از سیاست اجتناب میشد، زیرا . مفقود از ایلیاد و انئید، انگلستان را بھ حیرت انداخت
كید اما تقاضاي ستیل درباره اصالح اخالقي در آنھا مورد تا. چنین بحثھایي بھ دشمني و دردسر میانجامیدند

جزئي از روحیھ پیرایشگر، كھ با . قرار میگرفت و ادیسن ھم با كمال میل در این تاكید شركت داشت
اما دیگر ; بدبختي تھذیب شده بود ، در واكنش نسبت بھ دوران بازگشت خاندان استوارت رجعت كرد

شدند كھ میانھروي صحبتھاي دلگداز و یاسآور از شیطان و لعنت نبود، بلكھ بھ عكس، خوانندگان دعوت می
و نزاكت پیشھ كنند، و این دعوت با خوشبیني بھ صورتي شادیبخش درآمده و با قشري از مزاح پوشیده 

  : آن روزنامھ با این عبارات شروع میشد١٠بدین گونھ، شماره . شده بود

نند و با كمال خرسندي میشنوم كھ مردم این شھر بزرگ روز بھ روز درباره روزنامھ من پرسشھایي میك
سخنرانیھاي بامداد مرا با جدیت و دقت شایستھ میخوانند، ناشر من میگوید كھ ھر روز سھھزار نسخھ از 

بھ طوري كھ اگر من بیست خوانده براي ھر روزنامھ در نظر بگیرم و این را : آنھا توزیع میشود
و ; و وستمینستر قایل شوممیتوانم براي خود شصتھزار طرفدار در لندن  - محاسبھاي محافظھكارانھ میدانم 

چون من براي خود چنین عده . امیدوارم كھ آنان خود را از برادران نادان و بیدقت خودم متمایز سازند
بزرگي از خوانندگان فراھم كردھام، از ھیچ كوششي براي دلپذیر ساختن آموزش آنھا و سودمند ساختن 

ید تا اخالق را با بذلھگویي بیامیزم و بذلھگویي بھ این جھت خواھم كوش. سرگرمیشان كوتاھي نخواھم كرد
را با اخالق آب دھم تا خوانندگان من، در صورت امكان، بتوانند از ھر دو سو شرح مطلوب را در باره 

و بھ این منظور كھ فكر آنھا درباره فضیلت و احتیاط كم دوام، زودگذر و مقطع نباشد، . عقاید رایج بیابند
ظھ آنان را روز بھ روز تازه كنم تا آنكھ آنان را از آن حالت نومیدانھ شرارت و تصمیم گرفتھام كھ حاف
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ذھني كھ فقط یك روز بھ آیش گذارده شود دچار . جنوني كھ عصر ما گرفتار آن شده است بیرون بیاورم
انھ را آفت جنونھایي میشود كھ باید با كشت مداوم و پیگیر از میان مردم مستقر كند و من این امید جاھطلب

ھا بیرون آورد  ھا و دبیرستانھا و دانشكده دارم كھ دربارھام گفتھ شود كھ او فلسفھ را از پستوھا و كتابخانھ
بھ ھمین جھت، بھ طرز . ھا جاي دھد ھا و اجتماعات، و در سر میزھاي چاي و قھوھخانھ تا در باشگاه

یھ میكنم كھ ھر بامداد یك ساعت را بھ ھاي منظم توص ھاي خود را بھ تمام خانواده مخصوصي این اندیشھ
و جدا بھ خاطر خیر آنان اندرز میدھم كھ دستور دھند این ; صرف چاي و نان و كره تخصیص دھند

سپكتتر زنان . روزنامھ را بھ موقع برایشان بیاورند تا بھ منزلھ قسمتي از برنامھ ناشتایي بھ آن نظر افكنند
میداد، مسائل عشقي و جنسي را بررسي میكرد و میخواست ثابت را نیز مانند مردان مورد خطاب قرار 

سپكتتر چنین .)) بیوفایي در دوستي یا تدلیس در معامالت دارد... دروغ در عشق كیفیتي سیاھتر از((كند كھ
اگر این روزنامھ در میان زنان معقول موضوعي براي صحبت خوانندگان خود خواستار شده : ((نوشت

ھاي عاشقانھ فرستاد كھ برخي  ستیل یك رشتھ از نامھ; ھاي آنان را چاپ میكرد د، و نامھبود كھ نامھ بنویسن
از آنھا از جانب خود او بھ بانوانش نوشتھ شده و بعضي دیگر از طرف سردبیران بھ سبك كامال جدیدي 

معتقدات  آن روزنامھ دین را با عشق آمیختھ بود و براي نسلي كھ از اثر سو انحطاط. ساختھ شده بودند
بھ علم اندرز میداد كھ بھ . مذھبي در طبقات عالي بھ شگفت آمده بود، االھیات خوشایندي تنظیم كرده بود

حقوق ; كار خود مشغول باشد و كلیسا را، بھ منزلھ حافظ خردمند و مجرب اخالقیات، بھ حال خود رھا كند
براي . مواره نابالغ است، بیرون استاحساس و احتیاجات مربوط بھ نظم از دایره فھم خرد شخصي، كھ ھ

اخالقیات و خوشبختي بھتر این است كھ دین قدیم را با خضوع بپذیرد، در مراسم آن شركت كند، شعایر 
  . مقدس آن را رعایت كند، و در ھر حوزه كلیسایي محیط سالمي از یك سبت آرام و پرعبادت بھ وجود آورد

گذرانده شود بسیار محظوظ میشوم و میاندیشم كھ اگر مقدس  من از یكشنبھاي كھ در یك ناحیھ روستایي
شمردن ھفتمین روز فقط یك رسم انساني بود، بھترین روشي بود كھ امكان داشت براي تنزیھ و متمدن 

مسلم است كھ اگر براي روستاییان وقوع مكرر وقت معین نبود كھ با . ساختن نوع بشر اندیشیده شود
ن پوشاك خود گرد آیند تا درباره موضوعات جزئي سخن گویند، توضیحاتي بھترین وجنات و پاكیزھتری

درباره وظایف خود از دیگران بشنوند، و براي پرستش خداي متعال بھ ھم پیوندند، بزودي بھ وحشیاني 
یكشنبھ زنگ تمام ھفتھ را میزداید، نھ تنھا براي اینكھ افكار مذھبي را در ذھن زنان و مردان . تبدیل میشدند

  . زنده میكند، بل از این جھت كھ آنان را بھ بھترین شكلھاي دلپذیر شان مینمایاند

; ادبیات، كھ در مدت چھل سال بھ ھرزگي خدمت كرده بود، اكنون بھ سوي اخالق و ایمان سیر میكرد
بھ مدت یك قرن بر روح ادبي عصر وسطاي )) آن((سپكتتر در انقالب آداب و سبك، كھ در سلطنت ملكھ 

كتوریا پیشي گرفت، سھیم بود، و ھمو بود كھ احترام را قابل احترام كرد و تصور انگلیسي مربوط بھ وی
فضایل طبقھ . نجیبزاده را از یك عاشقپیشھ صاحب عنوان بھ یك شارمند تربیت شده و نیكرفتار تبدیل كرد

ھجویي در بر جامعھ تدبیر و صرف. متوسط در روزنامھ سپكتتر وسیلھاي براي دفاع مھذب و مصفا یافت
بازرگانان براي مردم عقبمانده سفیر تمدن بودند، و منافع تجارت ; بیش از زینت و بذلھگویي ارج پیدا كرد

  . و صنعت مایھ قوام مالي مملكت شد

  . بھ مدت یك سال سپكتتر از یك موفقیت محترمانھ بینظیر در جھان روزنامھنگاري انگلستان برخوردار بود

ھاي جلد  شماره. كم بود و بندرت از چھارھزار نسخھ تجاوز میكرد، اما نفوذي عظیم داشت تیراژ آن خیلي
گویي انگلستان تشخیص داده بود كھ ارزش ; شدھاش ھر سال در حدود نھھزار نسخھ بھ فروش میرفتند

سخن  كھ از زبان آنان)) (باشگاه((اشخاص ; اما بھ مرور زمان بدیع بودن آن از میان رفت. ادبي دارند
اندرزھایشان خستھكننده شدند و تیراژ پایین ; قریحھ نویسندگان خستھ روزنامھ بھ محاق افتاد) گفتھ میشد

سپكتتر  ١٧١٢دسامبر  ١۶مخارج آن روزنامھ را از درآمدش زیادتر كرد، و در  ١٧١٢مالیات تمبر . آمد
. احیا كرد ١٧١۴سپكتتر را در ستیل كوشش خود را با انتشار گاردین از سر گرفت، و ادیسن . تعطیل شد

عمر ھر دو روزنامھ كوتاه بود، زیرا ادیسن نمایشنامھنویسي موفق شده و بھ مشاغل و مداخل خود بازگشتھ 
دوستش . ، تئاتر دروري لین تراژدي كاتو، اثر ادیسن، را بھ روي صحنھ آورد١٧١٣آوریل  ١۴در . بود
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ستیل . اي خاص خود پوپ و میھن پرستي خاص انگلیسيپوپ پیشگفتاري نوشت كھ پر بود از نكتھپردازیھ
او در این كار كامال موفق نشد، اما توریھا در ; تعھد كرد كھ تماشاخانھ را از ویگھاي پرحرارت پر كند

بھ ویگھا پیوستند، و اگزمینر، روزنامھ توریھا، در ) م ق ۴۶(تحسین آخرین پایداري كاتو براي آزادي رم 
یك ماه تمام آن تراژدي براي . مایشنامھ با گاردین، روزنامھ ستیل، رقابت كردستایش مجذوبانھ آن ن

كاتو آن قدر كھ در روزگار ما در بریتانیا مایھ شگفتي : پوپ گفت. تماشاگران پر شمار نمایش داده شد
تر ول. در قاره اروپا كاتو عالیترین نمایشنامھ بھ زبان انگلیسي شناختھ شد.)) است، در رم نبوده است

پیروي آن از وحدتھاي سھگانھ را تحسین، و از اینكھ انگلستان توانستھ است پس از دیدن نمایشنامھ ادیسن 
منقدان اكنون آن را بھ منزلھ یك خطابھ فصیح، اما . باز ھم شكسپیر را قبول داشتھ باشد اظھار حیرت كرد

ب طرح خوب و محكم آن مییابد و بیمزه، مسخره میكنند، اما یك خواننده خود را از اول تا آخر مجذو
ادیسن اكنون چندان . داستاني عشقي در آن میبیند كھ با مھارت در یك جنگ بزرگتر ادغام شده است

بھ گمان من، اگر او فكر شاه شدن در سر میداشت، مشكل آن را از : محبوب بود كھ سویفت درباره او گفت
میانھ روي بود، خود را بھ دبیر كلي نایبالسلطنھ ایرلند،  اما ادیسن، كھ ھمواره نمونھ.)) وي دریغ میداشتند

ھا محبوبترین شخص بود، زیرا افراطش  در باشگاه. و پس از آن ریاست اداره كل بازرگاني راضي كرد
براي . نجات میداد)) عفریت بینقصي باشد كھ جھان ھرگز دوست نمیدارد((در میخواري او را از اینكھ 

و با آن بانوي مغرور در ھالند ھوس لندن ) ١٧١۶(با یك كاونتس ازدواج كرد  تمام كردن افتخار خود،
بار دیگر وزیر شد، اما صالحیتش مورد تردید قرار گرفت  ١٧١٧در سال . زندگي ناسعادتمندانھاي داشت

با وجود حوصلھ و رفتار خویش، با . پوندي در سال، استعفا داد ۵٠٠,١و بزودي، با دریافت یك مستمري 
تقبیح بھ ((تان خویش، از جملھ ستیل و پوپ، در افتاد و این دو تن او را بھ منزلھ دانانماي معتاد بھ دوس

  : ھجو كردند و گفتند)) وسیلھ ستایش ضعیف

  . بھ سناي خود قانون میدھد، و براي تحسین خویش بھ مراقبت مینشیند)) كاتو((مانند 

یندگي پارلمنت انتخاب شد، اما اكثریت توري او را بھ بھ نما ١٧١٣در . فرجام ستیل چندان درخشان نبود
  پیروزي . طرد كرد)) زبان فتنھانگیز((اتھام داشتن 

سپس مخارجش فزوني . شغل در دستگاه دولت تسلي داد، و درآمد او تا مدتي مخارجش را تامین میكرد
گرفتند و بدھكاریھایش بتدریج زیاد شدند تا آنجا كھ وامخواھان او را تعقیب كردند و او بھ ملك زن خود در 

این . م از جھان فرو بست، ده سال پس از ھمكار خود، چش١٧٢٩در آنجا، در اول سپتامبر . ویلز بازگشت
ستیل با اصالت و قریحھ، و ادیسن با . دو باھم داستان كوتاه و رسالھ نویسي را بھ اعتالي جدیدي رساندند

جز  - ھنرمندي مھذب در احیاي اخالقي عصر سھیم شده و آھنگ و شكل ادبیات انگلیسي را براي یك قرن 
  . ن نھاده بودنددر مورد نیرومندترین و ترشخوترین نابغھ عصر بنیا

VIII -  جانثن سویفت  

سویفت پنج سال از ستیل و ادیسن بزرگتر بود، اما از آن شانزده سال و از این بیست وشش سال بیشتر 
او ھرگز . زیست و مانند اخگري فروزان از قرني بھ قرن دیگر، از درایدن تا پوپ، روزگار را در نوردید

، زیرا زادن او در آن دیار مانعي براي پیشرفت او در انگلستان نمیتوانست تولد خود را در دوبلن ببخشد
و این موضوع كھ پدر او، ناظر مھمانسراھاي شاه در دوبلن، پیش از چشم گشودن فرزند بھ جھان، ; بود

دایھ او را بھ انگلستان برد و فقط ; كودك را بھ دایھ سپردند. دیده از جھان فروبست موجب بسي تاسف بود
این ماجراھا ممكن است در آن پسر یك حس ناامني ناشي از . درش بازگرداند كھ سھ سالھ بودوقتي بھ ما

این حس شاید با انتقال سرپرستي او بھ عمویش، كھ بزودي او را در شش سالگي . یتیمي تولید كرده باشند
لگي بھ كالج در پانزدھسا. با سپردن بھ یك مدرسھ شبانھ روزي كیلكني از سر باز كرد، تشدید شده بود

  . ترینیتي دوبلن فرستاده شد و در آنجا ھفت سال ماند
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غالبا در تكالیف . چون مخصوصا در فراگرفتن االھیات اھمال كار بود، دوره كالج را بھ زحمت گذراند
خود قصور میكرد، بیشتر اوقات تنبیھ میشد، وقتي كھ عمش، عھده دار مخارج او بود، در آخر عمر بھ 

پس از مرگ . ، او بھ فقر خطرناكي دچار شد)١۶٨٨(فتاد و عقل خود را از دست داد واژگون بختي ا
، و در میان قیام ایرلندیھا بھ نفع جیمز دوم، جانثن بھ انگلستان، نزد مادرش كھ با سالي )١۶٨٩(عمش 

  . پوند در لستر گذران میكرد، گریخت٢٠

او تدریجا بھ مادر خویش محبت یافت و ; ستندآن دو، علیرغم جدایي طوالني خود، با مناسباتي خوب میزی
در مورپارك، در برابر حقوقي بھ  ١۶٨٩وي در اواخر سال . گاه گاه میدید) ١٧١٠(او را تا ھنگام مرگش 

تمپل در آن ھنگام باالترین مقام زندگي . پوند در سال بھ اضافھ خوراك، منشي سر ویلیام تمپل شد ٢٠مبلغ 
ما نباید وي را براي ناتوان ماندنش از تشخیص ; و مشاور شاھان بود حرفھاي خود را داشت و دوست

  جواني كھ با اندكي التیني و یوناني، و ھمچنین  - نبوغ در یك جوان بیست و دو سالھ سرزنش كنیم 

   

  

گالري لھجھاي ایرلندي، بھ اضافھ ناآشنایي در استعمال كارد و چنگال نزد . جانثن سویفت: چارلز جرواس
سویفت ھمواره با خدمتگران بلند پایھ اربابش بر سر میز مینشست، اما ارباب ھمیشھ از او . او آمده بود

گاه آكسفرد فرستاد تا درجھ سویفت را بھ دانش ١۶٩٢در . با این حال، تمپل مھربان بود. فاصلھ میگرفت
در ھمان اوان، جانثن . فوق لیسانس خود را بگیرد، و او را بدون اخذ نتیجھ بھ ویلیام سوم توصیھ كرد

پسر عموي عزیزم، : ((برخي از آن اشعار را بھ درایدن نشان داد، كھ او چنین گفت. مثنوي میسرود
ي بود كھ آن مرد جوان نمیتوانست بھ صحتش و این پیشبینی - )) سویفت، شما ھرگز شاعر نخواھید شد

بھ ایرلند بازگشت، در ; سویفت تمپل را، با اخذ توصیھ نامھاي از او، ترك كرد ١۶٩۴در . معتقد باشد
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. ، و بھ حوزه كوچكي در كیلروت، نزدیك بلفاست، گمارده شد)١۶٩۵(زمره كشیشان انگلیكان پذیرفتھ شد 
بھ پیشنھاد او ازدواج كرد، اما جین ; و را وارینا مینامید، گرفتار شددر بلفاست بھ عشق جین ویرینگ، كھ ا

چون . درآمد خویش را بھبود بخشد) سویفت(سالمت و او ) جین(او را از خود دور نگاه داشت تا وقتي كھ 
از كیلروت گریخت و بھ نزد  ١۶٩۶نتوانست انزواي كسالت یك حوزه كلیسایي روستایي را تحمل كند، در 

سویفت در نخستین سال زندگي خود در مور پارك، . ازگشت و تا ھنگام مرگ او در خدمتش ماندتمپل ب
بھ موجب برخي از شایعات، ستال را از نتایج یكي از . مینامید، دید)) ستال((استر جانسن را، كھ بعدا او را 

ان لندني بود كھ بیوھاش اما بھ احتمال بیشتر او دختر یك بازرگ; خردھكاریھاي نادر سر ویلیام میدانستند
وقتي كھ سویفت او را براي نخستین بار دید، او ھشت سالھ بود و، مانند . وارد خدمت لیدي تمپل شده بود

تمام دختران ھشت سالھ، دلپسند، اما چندان جوان بود كھ نمیتوانست ھیچگونھ بیقراري عشقي در او بھ 
، كھ وارد بیست و نھ سالگي شده بود، با سمت استر اینك پانزدھسالھ بود، و آن كشیش. وجود آورد

. مربیگري استر، بزودي دریافت كھ او جاذبھاي دارد كھ میتواند قلب وحشي و محبت ندیده او را بر انگیزد
مالحتي در ھر یك از اعمال، ((استر داراي چشمان سیاه و درخشان، زلف سیاه، سینھ برآمده بود، و 

این وصفي بود كھ سویفت بعدا از او )) (دي جنبھ فوق انساني داشتحركات، و كلمات وي بود كھ تا ح
چگونھ این ھلوئیز میتوانست از بیدار كردن این )) ھر یك از وجنات رخسار او در حد كمال بود((و ) كرد

   .بپرھیزدآبالر 

پس از . پوند براي سویفت بھ جا گذاشت ٠٠٠,١پوند براي استر و  ٠٠٠,١) ١۶٩٩(ھ ھنگام مرگ تمپل ب
امید بیھوده بھ شغل دولتي، سویفت دعوت ارل آو باركلي را، كھ تازه قاضي كل ایرلند شده بود، براي قبول 

، اما از آنجا در مسافرت بھ دوبلن وظیفھ منشیگري را انجام داد. سمت كشیشي و منشیگري او پذیرفت
  . اخراج شد

سویفت . پوند آن شغل را بھ نامزد دیگري داد ٠٠٠,١خالي بود، اما منشي جدید در برابر رشوھاي بھ مبلغ 
آن دو او را با انتصابش بھ كشیشي بخش . نامید)) یك جفت رذل((ارل و منشیش را در حضور خود شان 

یلومتري دوبلن با یك سازمان مذھبي مركب از الراكور دھي بود درسي و دو ك. الراكور ساكت كردند
پوند داشت كھ جین ویرینگ آن را  ٢٣٠درآمدي بھ مبلغ ) ١٧٠٠سال (سویفت در این موقع; پانزده عضو

اما جین چھار سال بزرگتر از زماني شده بود كھ در آن سویفت بھ او . براي ازدواج شاید كافي میدانست
الجرم بھ جین نوشت كھ اگر او بھ قدري ; اصلھ او با استر آشنا شده بودپیشنھاد ازدواج كرده بود و در آن ف

تحصیل كند كھ بتواند در خانھ مصاحب خوبي برایش باشد، وعده دھد كھ تمام تمایالت و نفرتھاي او را 
. تحمل كند، و با بدخوییھایش بسازد، با او، بدون پرسشي در باره وجنات یا درآمدش، ازدواج خواھد كرد

در . سویفت، چون در الراكور از تنھایي دلتنگ میشد، غالبا بھ دوبلن میرفت. مر بدین گونھ پایان یافتآن ا
بعدا در آن سال استر جانسن و ھمدم او، بانو . ، درجھ دكتراي االھیات را دریافت كرد١٧٠١آنجا، در سال 

آمدند و در نزدیكي او ساكن شدند و آنھا . رابرت دینگلي، را دعوت كرد تا بیایند و در الراكور زندگي كنند
ستال انتظار . در در مسافرتھاي او بھ انگلستان آپارتماني را كھ او در دوبلن اجاره كرده بود اشغال میكردند

این وضع را با ) استر(او . داشت كھ سویفت با وي ازدواج كند، اما او پانزده سال منتظرش گذاشت
ھنگامي كھ . زرنگي عقلي سویفت او را تا آخر مسحور كرده بودناراحتي پذیرفت، اما نیروي شخصیت و 

نبرد كتابھا و قصھاي از یك تغار را در یك مجلد منتشر كرد، كیفیت ذھنیش بھ طرز  ١٧٠۴سویفت در 
كتاب اولي كمك مختصر و ناچیزي است بھ مشاجره درباره ارزشھاي نسبي . شگفتانگیزي نمودار شد

. ھاي از یك تغار باز نمود مھمي است درباره فلسفھ مذھبي یا المذھبي سویفتاما قص; ادبیات قدیم و جدید
وقتي كھ من كتاب را ! خداي مھربان((او بعدا در اواخر زندگي خود، وقتي كھ آن اثر را خواند، بانگ زد

آن اثر را چندان دوست میداشت كھ در چاپھاي بعدي آن را با پنجاه صفحھ !)) نوشتم چھ نبوغي داشتھ
و گرچھ كلیسا مدتھا ; بھ اصالت كامل آن مباھات میكرد! مالت، بھ عنوان پیشگفتار و اعتذار، تكمیل كردمھ

دم میزد كھ با نھضت اصالح دیني پاره پاره شده بود، )) جامھ بیبخیھ مسیح((بود كھ از مسیحیت بھ عنوان 
بقھاي كھ سویفت با آن تمام با نیروي بیسا -و كمتر از ھمھ كارالیل مولف سارتور رسارتوس  - ھیچكس 

ھا و دینھا را بھ عنوان لباسھاي مختلفي تلقي كرده است، كھ براي پوشاندن جھل لرزان ما یا پنھان  فلسفھ
  . كردن امیال برھنھ ما بھ كار میروند، بھ معارضھ برنخاست
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آیا دین ... خود انسان چیست بجز یك جامھ خرد، یا بھتر بگوییم یك دست كامل لباس با تمام زینتھایشان
حب ذات روپوشي، غرور پیراھني و وجدان شلواري ; ردایي، و شرافت كفشي كھ در كثافت میپوشند نیست

خدمت بھ ھر دو نیست كھ گرچھ پوششي براي فسق و ھرزگي و در عین حال كثافت و پلیدي است، براي 
آنھا یا حیوان دیگري نظیر آن در محلي گذارده شود، ما آن را قاضي مینامیم، و بھ ھمین طریق پیوندي از 

  . اطلس سبز و سیاه را اسقف مینامیم

مذاھب لوتري و (مارتین ) مذھب كاتولیك(پطرس . این تمثیل لباسي با سبكي كامل و ظریف ادامھ مییابد
) كتابھاي مقدس(از پدر مشرف بھ موت خود سھ جامھ جدید و ھمسان ) كالون آیین(و جك ) انگلیكان

دریافت كردند، و وصیتي مبني بر اینكھ آنھا را چطور بپوشند، و دستور اكیدي كھ ھرگز آنھا را تغییر 
 :این پسران بھ عشق سھ بانو گرفتار میشوند. ندھند، و حتي یك نخ ھم از آنھا نكاھند و بر آنھا نیفزایند

براي شاد ). غرور و نخوت(اورگوي / ، و كنتس د)جاھطلبي(، مادام دوگران تیتر)ثروت(ارژان / دوشس د
و وقتي كھ این ; ھاي موروثي خود میدھند ساختن این بانوان، برادران مورد بحث تغییراتي در جامھ

پطرس . یر میكنندتغییرات ناقض وصیت پدر شان در میآیند، آنھا را با عبارات دانشمندانھ از نو تفس
بزودي با حجت بسیار خردمندانھاي ; بر آن بیفزاید) تجمالت پاپ(ھاي نقرھاي  میخواست بعضي حاشیھ

بدین گونھ، ; استعمال شده است)) دستھ جارو((در وصیتنامھ بھ معني )) حاشیھ((نشان داده شد كھ كلمھ 
پروتستانھا از . ا از خود دریغ داشتر) جادوگري(ھاي نقرھاي را پذیرفت، اما دستھ جارو  پطرس حاشیھ

از خریداري او یك قاره بزرگ را : اینكھ تیزترین لبھ تیغ ھجا بر سر پطرس فرود آمده بود، شادمان شدند
) ھا توبھ(بر شاھداروھاي بیدرد او ; فروخت) بھ صورت آمرزشنامھ(، كھ آن را بارھا قطعھ قطعھ )برزخ(

و تیز ندادن از ھر دو سو ... چیز نخوردن پس از شام((با سھ شب مثال  - ) عذابھاي وجدان(براي كرمھا 
براي خیر عام و راحتي تمام ) ((اقرار نیوشي)) (یك شغل مربوط بھ عبادت((، از ایجاد ))بدون علت آشكار

از ; ) ھاي بیشتر آمرزشنامھ(صدور، )) خدمت بیمھ((از ; ))كساني كھ سوداوي یا مبتال بھ قولنج ھستند
ھاي  پطرس، كھ با این چاره. بھ منزلھ یك ماده ضد فساد) یعني آب مقدس[ (كاتولیك]ر جھاني ترشي مشھو

سھ كاله بلند افسروار بر سر . خردمندانھ آراستھ شده است، خود را بھ عنوان نماینده خداوند مستقر میسازد
مانند یك ((دھد، او و چون كسي بخواھد با او دست ب; خود میگذارد و سھ قالب ماھیگیري در دست میگیرد

برادران خود را بھ شام دعوت میكند، بھ ایشان چیزي جز نان . پایش را جلو میآورد)) سگ تربیت شده
براي متقاعد : ((نمیدھد، مطمئنشان میسازد كھ نان نیست، بلكھ گوشت است، و اعتراضات آنان را رد میكند

لجوج ھستید، من فقط این حجت ساده را بھ ساختن شما بھ اینكھ چگونھ یك جفت سگ كور مسلم، جاھل و 
درست مانند گوشتھاي لیدنھال . سوگند بھ خدا، این گوشت گوسفند حقیقي، خوب و طبیعي است. كار میبرم

برادران شورش میكنند، .)) ماركت، و خدا ھر دوي شما را لعنت كند اگر بخواھید طور دیگري بیندیشید
، و )ھایي بھ لھجھ محلي از كتاب مقدس تھیھ میكنند ترجمھ(د از آن وصیت میگیرن)) ھاي اصیل نسخھ((

آنان را با لگد از در بیرون كرد و از آن روز تا بھ حال ((سپس او ; پطرس را بھ عنوان طرار تقبیح میكنند
بزودي پس از آن، برادران بر سر اینكھ موروثي خود .)) ھرگز ایشان را در زیر سقف خود نپذیرفتھ است

مارتین، پس از نخستین خشم خود، تصمیم بھ . ت دور اندازند یا عوض كنند بھ نزاع برخاستندرا ممكن اس
را ) ھاي كالوني فرقھ(اما جك جامھ خود ; میانھ روي میگیرد و بھ خاطر میآورد كھ پطرس برادرش است

در ) مالھا(سویفت بھ شرح عملیات عجیب باد. ھاي جنون و غیرت میشود تكھ تكھ میكند و دچار حملھ
و وعظھاي تودماغي، نظریات قضا و قدري، و پرستش ; میپردازد) واعظان كالوني)) (آیئولیستھا((

مشركانھ آنان را از كالم كتاب مقدس با عبارات زیادي دست میاندازد كھ برخي از آنھا كامال غیرقابل 
اما ھرچھ داستان . ه بودتا اینجا ایمان خود مصنف، مذھب انگلیكان، فقط با عیوب كوچكي وصف شد. چاپند

ھا را تبدیل بھ بادھا میكند، ظاھرا نھ تنھا االھیات ناسازگار، بلكھ تمام ادیان  پیش میرود، سویفت، كھ جامھ
  : تقلیل میدھد)) بخارآلود((ھا را نیز بھ سطح فریبھاي  و فلسفھ

الیتھایي كھ عبارتند از تشكیل ، فع...اگر بر بزرگترین فعالیتھایي كھ در جھان انجام گرفتھ است نظر افكنیم
امپراطوریھاي جدید با كشور گشایي، تعالي و پیشرفت طرحھاي جدید در فلسفھ، و ابداع و اشاعھ ادیان 

جدید، در خواھیم یافت كھ پدیدآورندگان آنھا كساني بودھاند كھ خرد طبیعي آنھا انقالبات زیادي را در 
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یم و تربیتشان گرفتھ تا غلبھ یك خوي معین ھمراه با نفوذ از خوراك و تعل; زندگانیشان وارد كرده است
  ... مخصوص ھوا و اقلیم

زیرا فھم انساني، كھ در مغز جایگزین است، باید از ابخره متصاعد از قواي پستتر پوشیده شود و بھ وسیلھ 
نمونھ خوبي از  سویفت آنچھ را كھ بھ نظر او. آنھا آشفتھ شود تا در نتیجھ اختراع را آبیاري و بارور كند

ھانري چھارم را، با جزئیات فیزیلوژیكي )) طرح بزرگ((ترشحات داخلي مولد افكار نیرومند است، حتي 
كھ زیباییش در او ) شارلوت دو مونمورانسي(شاه فرانسھ با فكر تملك زني : ذكر ناكردني شرح میدھد

بھ جنگ با )) او متصاعد شده بودندھا بھ مغز  آن شیره((ھاي مختلف بدن را تحریك كرده بود، و  شیره
این موضوع در مورد فیلسوفان بزرگ، كھ از طرف معاصران خود بحق در شمار . ھاپسبورگھا ملھم شد

از این قبیل بودند اپیكور، دیوجانس، آپولونیوس، . منظور شده بودند، نیز صدق میكرد)) دیوانگان((
در این عصر فھم بھ خطر ... ل در جھان میبودند، كھ اگر حا; لوكرتیوس، پاراسلسوس، دكارت و دیگران

حال .... ، تازیانھ، زنجیر، حبس تاریك و خوابیدن بر روي كاه محكوم میشدند[فصد طبي]آشكار رگزني 
شادمان خواھم شد كھ اگر كسي مرا مطلع سازد كھ چگونھ میتوان بدون اشاره بھ ابخرھاي كھ از قواي 

الشعاع قرار میدھند و در آنجا بھ تصوراتي تقطیر میشوند كھ زبان پست متصاعد میشوند و مغز را تحت
مادري بھ واسطھ نارسایي خود ھنوز نام دیگري جز جنون یا ھیجان بھ آنھا نداده است چنین تخیالتي را 

  . وصف كرد

ا اختالل و جابھج((بھ )) تمام انقالبات مھمي را كھ در امپراطوري، فلسفھ و دین رخ داده است((سویفت 
او چنین نتیجھ میگیرد كھ . نسبت میدھد)) شدن مغز بر اثر نیروي بعضي بخارھاي متصاعد از قواي پست

ھاي فكري بادھایي از كلمات ھستند و مرد خردمند براي رسوخ بھ واقعیت دروني اشیا  تمام دستگاه
د و تمایل خاصي داشت، ھاي دلپذیر خود را، كھ براي آن استعدا نمیكوشد، بلكھ خود سویفت یكي از استعاره

و بھ اشكال میتوان ; ھفتھ پیش من زني را دیدم كھ بھ سختي مورد انتقاد قرار گرفتھ بود: ((بھ كار میبرد
 ١٣٠این كتاب كوچك رسوا سازنده، كھ بھ .)) باور كرد كھ این عمل چھ حد خصوصیات او را بدتر ساخت

رابلھ كمال ((ولتر او را یك  - ساتیرنویسي تبدیل نمود صفحھ افزایش یافتھ بود، سویفت را یكباره بھ استاد 
آن تمثیل لفظا با ایمان اصیل آیین انگلیكان سویفت موافق بود، اما بسیاري از خوانندگان . نامید)) یافتھ

گفت كھ )) آن((اسقف اعظم شارپ بھ ملكھ . احساس كردند كھ مولف اگر ملحد نباشد، دست كم شكاك است
  معتقد بود كھ سویفت)) آن((ز یك كافر بھتر است و داچس آو مارلبره، محرم سویفت فقط اندكي ا

اما او از .مدتھا پیش سراسر دین را بھ قصھاي از یك تغار تبدیل كرده و آن را بھ یك شوخي فروختھ است
او را بھ پاس حمیت بزرگي كھ با شیطنت كفرآمیز خود [ ویگ]این موضوع رنجیده بود كھ روحانیت 

و بھ این جھت الحاد و بذلھگویي خود را در خدمت ; ن نشان داده بود در كلیسا ترفیع نداده بودبراي دی
  . دشمنان آنھا گذارده بود

كھ مشكل بتوان او را ((ستیل نیز سویفت را بیایمان نامید و ناتینگم در مجلس عوام او را روحانیي خواند 
  . این براي آن تجربیاتي بود كھ ھر گز فراموش نمیكردسویفت آثار ھابز را خوانده بود و )). مسیحي دانست

ھابز كار خود را با ترس آغاز كرد، ما دیگري را پشت سر گذاشت و در آخر كار بھ یك توري تبدیل شده 
براي مردان دینداري این موضوع كھ سویفت كار فلسفھ را . بود كھ از كلیساي رسمي طرفداري میكرد

  : بود نبود كوتاه كرد مایھ تسلي چنداني

براي بدن تولید  پاندوراعقاید مختلف فیلسوفان در سراسر جھان بالھاي بسیاري، بھ ھمان اندازه كھ جعبھ 
  ... عبھ امیدي باقي نگذاشتھ بودندكرده بود، براي ذھن من بھ وجود آورد، فقط با این تفاوت كھ آنھا در تھ ج

  . یافت[ یوتوپیا]و فقط آن میتوان در آرمانشھر ; حقیقت ھمان قدر مخفي است كھ سرچشمھ نیل
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شاید بھ این علت كھ او فكر میكرد حقیقت براي انسان بھ وجود نیامده است، با حرارت مخصوصي از آن 
ھاند و مرداني مانند بانین و بعضي كویكرھا را، كھ داشت)) دین راستین((ھاي مذھبي دفاع میكرد كھ  فرقھ

با ھابز بھ این نتیجھ رسیده بود كھ این امر كھ . ادعا میكردند خدا را دیده و با او سخن گفتھاند، تحقیر میكرد
. زیرا نتیجھ این كار ھرج و مرجي سخافتآمیز است كھ جامعھ را تبدیل بھ دارالمجانین میكند; ھركس است

قاطبھ بشر ھمان قدر براي پرواز شایستھ است كھ ((او با فكر آزاد مخالفت كرد، بھ این جھت كھ بدین گونھ 
، كھ ھركس را بجز ))قانون آزمون((تا پایان زندگي از . او رواداري را رد میكرد.)) براي فكر كردن

او با . پیروان كلیساي رسمي از مشاغل سیاسي یا نظامي محروم میكرد، پشتیباني بھ عمل آورد
و چون در ; فرمانروایان كاتولیك و لوتري در این نكتھ موافق بود كھ یك ملت باید داراي یك مذھب باشد

اوان كودكي بھ انگلستان آمده بود، و انگلستان در آن ھنگام داراي كلیساي رسمي انگلیكان بود، او چنین 
، ھنگامي كھ ١٧٠٨در . یھا ضروري استاندیشید كھ پذیرش عام و متحد آن كلیسا براي فرایند تمدن انگلیس

احساسات كلیساي انسان : از جانب ویگھا بھ سوي توریھا میگرایید، دو رسالھ با این نامھا منتشر كرد
با برخي از ناراحتیھا ... انگلستان، و برھان براي اثبات اینكھ برانداختن مسیحیت در انگلستان ممكن است

او پس از ترك تمپل با ویگھا بود، زیرا كھ ویگھا ظاھرا مترقیترین  نخستین ارتباطات سیاسي. ھمراه باشد
حزب سیاسي را تشكیل میدادند و محتمل بود كھ بتوانند براي مردمي كھ بیش از پول، فكر داشت مقامي 

ھالیفاكس، ساندرلند، و . و با امید بسیار رسالھاي در طرفداري از ویگھا منتشر كرد ١٧٠١در .تھیھ كنند
بران ویگ از ورود او بھ حزب خود استقبال كردند و وعده دادند كھ اگر بھ قدرت برسند، او را تا سایر رھ

شاید آن اشخاص خوي سویفت را رام نشدني میدانستند و ; این وعده ایفا نشد. حدي بر سایرین ترجیح دھند
ھ انگلستان، سویفت ، در سفري نسبتا طوالني از ایرلند ب١٧٠۵در . قلمش را شمشیري دودم میپنداشتند

ادیسن نسخھاي از كتاب خود موسوم بھ سفرھاي ایتالیا را . دوستي كانگریو، ادیسن و ستیل را تحصیل كرد
این اثر بھ جانثن سویفت، خوش مشربترین ھمدم، حقیقیترین دوست، و : ((با این كلمات بھ سویفت اھدا كرد

اما این ; ))دمتگزار او است، اھدا میشودبزرگترین نابغھ عصر، از طرف مصنف آن، كھ حقیرترین خ
در سفر . دوستي نیز، مانند دوستي جانثن با ستیل و پوپ، بزودي در آتش سوزان طبع سویفت ناپدید شد

پینھدوزي بھ نام . دیگري بھ لندن، او خود را با نابود كردن یك عالم احكام نجوم پر مدعا سرگرم ساخت
پیشبینیھاي فراواني كھ از روي حركت ستارگان شده بودند منتشر جان پارتریج ھر سالھ سالنامھاي با 

  . میكرد

یكي از پیشگوییھاي . سویفت سالنامھ رقابت آمیز با نام مستعار ایزاك بیكرستاف انتشار داد ١٧٠٨در 
)) بیكرستاف((مارس  ٣٠در . مارس پارتریج خواھد مرد ٢٩روز  ١١ایزاك این بود كھ در ساعت 

ھاي منتشر كرد كھ در آن اعالم شده بود پارتریج چند ساعت پس از وقت پیشبیني شده مرده پیروزمندانھ نام
پاتریج بھ مردمان اطمینان داد كھ ھنوز . است و با شرح قانعكنندھاي جزئیات تشییع جنازه را شرح داده بود

ستھاي خود حذف دفتر ستیشنرز نام پارتریج را از فھر; زنده است، اما ایزاك بدرشتي شوخي را گرفتند
و ستیل، كھ روزنامھ تتلر را سال بعد آغاز كرد، ایزاك بیكرستاف را بھ عنوان سردبیر خیالي خود ; كرد

این بار بھ عنوان نماینده اسقفان ایرلند بھ لندن ; سویفت بار دیگر الراكور را ترك كرد ١٧١٠در . پذیرفت
گودالفین و سامرز، . لیكان ایرلند ھم معطوف بداردرا نسبت بھ روحانیان انگ)) عنایت ملكھ آن((میرفت تا 

اعضاي ویگ شوراي ملكھ، از اجابت این تقاضا امتناع كردند، مگر اینكھ روحانیان با سست كردن 
ویگھا دریافتند كھ او در مذھب . سویفت با چنین امري جدا مخالفت كرد. موافقت كنند)) قانون آزمون((

من ھمواره از سیاست طرفداري از منافع پولداران در ((ي كھ نوشت پیرو توریھاست و خود سویفت، وقت
بھ ھارلي و . ، عمال بھ توري بودن خود در سیاست اعتراف كرد))مخالفت با مالكان متنفر بودھام

بالینگبروك، رھبران توري، رجوع كرد، از آنان صمیمانھ خوشامد دید و یكشبھ بھ توري استواري تبدیل 
سردبیري روزنامھ توري اگزمینر منصوب شد، با وصفي از نایبالسلطنھ ویگ ایرلند،  پس از آنكھ بھ. شد

  :كھ منشیش ادیسن دوست سویفت بود، سبك خود را ممتاز ساخت

با نیروي یك مزاج عجیب، چند سالي را از سن بحراني كھولت گذرانده است، بي ... تامس، ارل آو وارتن، 
و علي رغم سرسپردگي مداوم بھ آن گناھاني كھ معموال ھر دو ; د آیدآنكھ آثار پیري در جسم یا ذھنش پدی
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و در آستانھ نمازخانھ كلمات ركیك و ... پیوستھ بھ نماز جماعت میرود... را میفرسایند) جسم و ذھن(
  . كفرآمیز میگوید

برگزیده اما فعال گرم گرفتن با یك ھوادار پاپ را ; او در سیاست پرسبیتري و در دین خدا ناشناس است
  . است

كشیشان توري، كھ با این افشاگري شادمان شده بودند، سویفت را مامور كردند تا رسالھاي بھ نام رفتار 
و این بھ منزلھ قسمتي از مبارزه آنان براي خلع مارلبره و پایان دادن بھ ; )١٧١١نوامبر (متفقین بنویسد 

تھاي نامناسب براي تامین مخارج كشمكش طوالني سویفت احتجاج كرد كھ مالیا. جنگ جانشیني اسپانیا بود
و با نیرومندي شكوه ; با لویي چھاردھم را میتوان با محدود ساختن سھم انگلستان در نبرد در دریا تقلیل داد

مالكان را مبني بر اینكھ قسمت عمده ھزینھ جنگ بھ دوش زمینداران افتاده و فقط جز كوچكي از آن بھ 
اما درباره . ران، كھ كامال از محیط جنگ خارج بودند، تعلق گرفتھ است بیان كردبازرگانان و كارخانھدا

اینكھ آیا این جنگ خردمندانھ آغاز شده بود یا نھ، آشكار است كھ محرك حقیقي آن : ((مارلبره چنین گفت
) .)بود نھ شھریار یا مردم[ ویگ]بزرگ كردن یك خانواده خاص بود و خالصھ جنگ ژنرالھا و كشیشان 

یك ماه بعد، مارلبره .)) آن رقم غیردقیق نبود((و  - پوند تخمین زد  ٠٠٠,۵۴٠او مداخل مارلبره را بھ 
زن بیریاي او، كھ در انگلستان تنھا كسي بود كھ زباني بھ تندي زبان سویفت داشت، در . محكوم شد

یر خود را براي عالیجنابان سویفت و پرا: خاطرات خود بھ موضوع، از نظرگاه ویگ، چنین نگریست
این دو مرد ھوشمند و توانا، كھ حاضر شدند آنچھ داشتند روسپیوار گذارند، ... فروش عرضھ داشتند

معجوني ھستند كھ مبادرت بھ ھر كاري كھ با منافع و سروران جدید شان مربوط باشد، از حد شرم و تردید 
  . گذشتھاند

پرایر بھ عنوان دیپلمات بھ فرانسھ شد و در آنجا كامال  مثیو. این كارھا خدمتگران جدید آنھا را پاداش داد
سویفت مقامي نگرفت، اما حال با وزیران توري چندان صمیمي بود كھ توانست مشاغل . بھرھبرداري كرد

او براي كساني كھ سد راھش نمیشدند . كم زحمت و پرسود براي بسیاري از دوستان خود تحصیل كند
عا كرد كھ براي پنجاه نفر خدماتي انجام داده است كھ پنجاه بار بیش از بعدا اد. سخاوتي بینظیر داشت

مراقبت كرد . بالینگبروك را تحریض كرد تا بھ جان گي شاعر یاري كند. خدمت تمپل بھ خود او بودھاست
وقتي كھ پوپ مشغول ترجمھ . كھ روحانیون توري مستمریي را كھ كانگریو از ویگھا میگرفت ادامھ دھند

ومر بود و میخواست براي تھیھ پول بھ پیش فروش آن اقدام كند، سویفت بھ تمام دوستان خود و آثار ھ
مولف چاپ كتاب را شروع ((جویندگان مقام دستور داد كھ آن كتاب را پیش خرید كنند و اعالم كرد كھ 

. لشعاع قرار میدادھا، ادیسن را تحتا در باشگاه.)) نخواھد كرد تا اینكھ من ھزار گیني براي او تھیھ كنم
بھ ستال چنین . تقریبا ھر شب با بزرگان شام میخورد و ھیچگونھ تبختري را از جانب آنان تحمل نمیكرد

بنا بود در خانھ لیدي اشبرنم شام .... من چندان مغرورم كھ تمام لردان را وادار میكنم نزد من آیند: ((نوشت
.)) سكھ خویش دنبال ما نفرستاد، و من ھم عذر خواستمبخورم، اما آن روسپي، برخالف وعده خود، با كال

ھاي عجیبي را نوشت كھ در  اقامت در انگلستان بود كھ او نامھ) ١٧١٠١٧١٣(در این سھ سال 
او بھ زني محتاج بود كھ سر میز شامھاي اشرافیش، و . ھایي بھ ستال چاپ شد بھ عنوان نامھ ١٧۶۶١٧۶٨

بھ عالوه، آن زن صبور را، كھ حال بھ سي سالگي نزدیك ; باشد نیز در پیروزیھاي سیاسیش، محرم راز
این دوستي بھ اقرب احتمال واقعیت . میشد و ھنوز منتظر بود كھ او تصمیم خود را بگیرد، دوست میداشت

داشت، زیرا گاھي او دوبار در روز بھ وي نامھ مینوشت و عالقھ خود را بھ او در ھر چیز بھ جز ازدواج 
ما ھرگز، از چنین مرد مغروري چنین خوشمزگي و دادن لقبھاي فانتزي، و چنین شوخیھا و . نشان میداد

ھاي خود مینوشت، و ھرگز بھ چاپ كردن آنھا  جناسبازیھا و سخنان كودكانھاي را كھ سویفت در نامھ
; ده نمیشدھا پر از نوازشند، ولي بھ ھیچ وجھ پیشنھادي در آنھا دی آن نامھ. نمیاندیشید، انتظار نداشتیم

من دیگر چیزي نمیگویم، اما : ((او بخواند ١٧١١مھ  ٢٣سرانجام ستال توانست وعده ازدواج را در نامھ 
استدعا میكنم تا ھنگامي كھ بخت جریان خود را طي میكند، آسوده خاطر باشي و باور كني كھ سعادت ستال 

معھذا، حتي در این مكاتبات، او ستال ) .)بزرگترین ھدفي است كھ من در تمام فعالیتھاي خود تعقیب میكنم
میخواند و برخي )) ماده سگ دلپذیر((و )) روسپي((، ))زنكھ((، ))ھرزه((، ))دیوانھ((، ))پتیاره((را 
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وقتي كھ او این كلمات را بھ ستال میگوید، كیفیت ! دیگر از این اصطالحات نوازشي را استعمال میكرد
با آقاي وزیر در دفترش بودم و از اینكھ مردي را كھ بھ جرم ھتك  روحي او بھ این امروز پیش از ظھر من

معاون وزیر میخواست او را نجات . ناموس محكوم شده است مورد بخشایش قرار دھد جلوگیري كردم
اما من بھ وزیر گفتم كھ نمیتواند او را، بدون ; با این نظر كھ تجاوز بھ عنف بھ ھیچ زني مقدور نیست; دھد

وانگھي، او ولگرد و در نتیجھ رذل است و بھ سبب جرم ; ي از جانب قاضي، ببخشایدگزارش مساعد
چھ، من باید براي شرافت جنس لطیف . تاب خواھد خورد) بردار(و بنا بر این او ; دیگري مستوجب دار

ید اما چھ در بند آنم چھ، آیا زني با; راست است، آن مرد با آن زن صدبار خوابیده بود! سینھ پیش بدھم
  بزور مورد تجاوز قرار گیرد بھ این اسم كھ فاحشھ است

، ھنگامي كھ بیست ١۶٩۴در .بیماریھاي جسماني سویفت میتوانند ما را در درك علل بدخلقي او كمك كنند
گھگاه بھ گیجي و كري ; و ھفت سالھ بود، بھ علت عیبي در البیرنت گوش خود، از سرگیجھ رنج میبرد

پزشك مشھوري بھ نام دكتر ردكلیف توصیھ كرد كھ او . اند وقت آنرا پیشبیني كنددچار میشد، بي آنكھ بتو
آن بیماري با پیشرفت سن او بدتر شد و ممكن . مایع مركبي در كیسھاي درون كاله گیس خود نگھ دارد

بود كھ، با اشاره بھ یك درخت رو بھ پژمردن، بھ  ١٧١٧شاید در . است كھ ھمو باعث دیوانگیش شده باشد
تنھا ھمین موضوع كافي .)) از باال خواھم مرد: من مثل آن درخت خواھم بود: ((ادوارد یانگ شاعر گفت

. بود كھ او را بھ سوال در باره ارزش زندگي وا دارد و مسلما در مورد عاقالنھ بودن ازدواج بھ شك اندازد
پیشگیري از فساد جسماني زیاد راه  براي. شاید از لحاظ جنسي ناتوان بود، ولي ما در این باره یقین نداریم

علت مزاجي او با . فاصلھ این دو نقطھ شصت و یك كیلومتر است - یك بار از فارنم بھ لندن رفت ; میرفت
مخصوصا در برابر بو در . حساسیت دردناك حواس، كھ اغلب با حدت ذھن ھمراه است، فزوني مییافت

یك دم بوییدن مردان و زناني كھ با او مالقات  فقط با; ھاي شھر و در بدن اشخاص حساس بود كوچھ
. و بھ این نتیجھ رسیده بود كھ نوع بشر بد بود است; میكردند میتوانست وضع بھداشتي آنان را بگوید

ھیچ گاه دم آزارنده یا سیالب عرق از پیش، : تصور آواز یك زن دوستداشتني تا حدي بدین گونھ بود كھ
  . ز بدن بیعیب او جاري شودپس، باال و پایین نمیتوانست ا

وصف میكند و سپس درباره ھمان پریوش، بھ ھنگام )) حوري زیباي جواني را كھ بھ بستر میرود((او 
  : برخاستن او، چنین میگوید

كورینا ھر بامداد خود را سخت میآراست، ولي ھركس او را ببیند، تف میكند، و ھركس ببوید، مسموم 
  . میشود

گرامیترین در حال چمبك زدن براي آبریزي زنانھ : ان زیبا بر پایھ بویایي استو تصورش از یك زن جو
  . ندیدھاند میتوانید سوگند بخورید كھ چنین موجود آسماني ھیچگونھ احتیاج طبیعت را احساس نمیكرد

در رقصھاي روستایي حتي یك ; اگر تابستان در شھر گردش میكرد، زیر بغلش، جامھاش را لك نمیكرد
  . بیني در چلھ تابستان نمیتوانست انگشتان پایش را ببوید

. ھاي این كشیش انگلیكان جزو خشنترین ادبیات انگلستانند و با این حال نوشتھ. خود او بسیار پاكیزه بود
ھیچگونھ كوششي براي . دارش میكرد كھ گناه معایب خود را بھ گردن زمان اندازدخشم او در زندگي وا

خشنود ساختن دیگران بھ عمل نمیآورد و ھمواره سعي داشت بر دیگران مسلط باشد، زیرا تسلط شك 
میگفت از تمام كساني كھ نمیتواند بر آنان فرمان راند متنفر . باطني او را درباره خودش تسكین میداد

در بدبختي خشمناك و در . معھذا این موضوع در مورد محبتش بھ ھارلي صدق نمیكرد; )میترسد(است
ھایش  وقتي كھ ھارلي براي او بھ مناسبت مقالھ; قدرت را بیش از پول دوست داشت. كامیابي مغرور بود

: وشتپوند فرستاد، او اسكناس را رد كرد، سپس معذرت خواست و آن را گرفت و بھ ستال چنین ن ۵٠
دنیا . از تشریفات متنفر بود و ریاكاري را تحقیر میكرد)) من با آقاي ھارلي دوباره بر سر لطف آمدھام((
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بھ پوپ چنین . چنین مینمود كھ میخواھد او را مغلوب كند و او خصومت آن را صادقانھ باز میگرداند
  :نوشت

سرگرم كردن مردم جھان، آنان را  منظور عمده من براي خودم در تمام كوششھایم این است كھ بھ جاي
و اگر بتوانم این منظور را بدون گزندي بھ خودم یا ثروتم انجام دھم، خستگي ناپذیرترین ; بیازارم

وقتي كھ درباره دنیا میاندیشید، بھ تقاضاي من یك تازیانھ ... نویسندھاي خواھم بود كھ تا كنون دیدھاید
تمام عشق من متوجھ افراد ; ھا، و كاالھا متنفر بودھام ملتھا، حرفھمن ھمواره از تمام . بیشتر بھ او بزنید

; من از گروه حقوقدانان نفرت دارم، اما مثال فالن عضو یك شورا یا فالن قاضي را دوست میدارم... است
، سربازان، انگلیسیھا، اسكاتلندیھا، )من از حرفھ خود سخن خواھم گفت(بھ ھمین گونھ با پزشكان 

ھرچند، كھ  -نامیده میشود بیزارم )) انسان((اما من اصوال از آن حیواني كھ . و سایر ملتھافرانسویھا، 
  . جان، پیتر، تامس و غیره را صمیمانھ دوست میدارم

سویفت، با این انسان گریزي، مردي بود كھ كمتر محبوب دیگران قرار میگرفت، و با این حال دو زن تا 
در این سالھایي كھ در لندن بود، در نزدیكي زني بھ نام بانو ونامري . دھنگام مرگشان او را دوست میداشتن

  . میزیست

وقتي كھ سویفت دعوتي براي شام از اشراف دریافت . این زن بیوه ثروتمندي بود با دو پسر و دو دختر
) ١٧١١(استر، بزرگترین دختر ونامري، كھ در آن ھنگام . شام میخورد)) وان((نمیكرد، با خانواده 

سویفت كوشید تا این . بیستوچھار سال داشت، عاشق سویفت چھل و سھ سالھ شد و موضوع را بھ او گفت
استر با امید بسیار پاسخ داد كھ . موضوع را یك زودگذر تلقي كند و گفت كھ سنش براي اوایلي زیاد است

كتاب مونتني را در  استر(سویفت در كتابھایش بھ او یاد دادھاست كھ مردان بزرگ را دوست داشتھ باشد
پس چرا نباید مرد بزرگي را كھ با چشم خود میبیند دوست داشتھ باشد سویفت تا ) پشت میز توالتش میخواند

این شعر كادنوس و ونسا نام داشت و . شعري ساخت كھ فقط بھ خاطر چشمان استر بود. حدي تسلیم شد
كادنوس، شكل تحریفي . فت بھ استر داده بودو نسا نامي بود كھ سوی. فكاھي و در عین حال غمانگیز بود

، ملكھ او را با اكراه بھ ریاست ١٧١٣در آوریل . ست))رئیس كلیسا((دكانوس بود كھ واژه التیني بھ معني 
در ماه ژوئن، او بھ ایرلند رفت تا در آنجا مقیم . كلیساي جامع سنت پتریك در دوبلن منصوب كرده بود

بھ  ١٧١٣در اكتبر . ونسا نوشت كھ دارد از افسردگي و ناخشنودي میمیرد سویفت ستال را دید و بھ. شود
چون حال كھ ویگھا، كھ او بھ آنھا حملھ كرده . در سرنگوني توریھا سھیم شد ١٧١۴لندن بازگشت و در 

بود، در سلطنت جورج اول پیروز شده بودند، و او بھ ھمین جھت از لحاظ سیاسي بي قدرت شده بود، 
در دوبلن محبوبیتي نداشت، زیرا ویگھا، كھ اكنون . رلند منفور و ریاست كلیساي خود بازگشتناچار بھ ای

نیز، بھ خاطر )) ناسازگاران((ھاي او از وي متنفر بودند و  بر آن فرمان میراندند، بھ خاطر ھجویھ
ھو میكردند و  ھا مردم او را در كوچھ. پافشاري او در محروم ساختنشان از مقام، بر او نفرت میورزیدند

یك كشیش انگلیكان منظره روحانیت او را، در شعري كھ با میخ بھ در . كثافات فاضالب را بر او میپاشیدند
  :كلیسا كوبیده شده بود، چنین وصف كرد

ھم بھ دعا عادت دارد و ھم ; امروز این معبد رئیسي بھ خود میبیند كھ از حیث قدرت و شھرت بینظیر است
  . ... مموناخدا خدمت كند و ھم بھ  بھ كفر، تا ھم بھ

ھاي خیلي عجیب، و براي اسقف شدن ب موقع بھ  مقامي كھ او با قریحھ و قافیھ گرفت، و با بسیاري از راه
  . خدا ایمان آورد

او در مبارزه دلیرانھ مقاومت كرد، پشتیباني از توریھا را ادامھ داد و پیشنھاد كرد كھ در زندان برج لندن با 
وظایف مذھبي خود را انجام میداد، مرتبا وعظ میكرد، آیینھاي مقدس را اداره میكرد، . ھارلي شریك باشد

ھا در خانھ را باز  یكشنبھ. ندبھ سادگي میزیست، و ثلث عایدات خویش را بھ مصارف خیریھ میرسا
در . طولي نكشید كھ عدم محبوبیت او از میان رفت. میداشت، و ستال وظیفھ میزبان را براي او انجام میداد
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دریپیر شش نامھ منتشر كرد كھ در آنھا كوشش ویلیام وود براي بردن سود . بي. با اسم مستعار ام ١٧٢۴
ایرلندیھا از پیشنھاد ویلیام وود خوششان .ر ایرلند تقبیح شده بودفراوان از رایج ساختن یك نوع پول مسي د

اگر . سویفت بوده است، آن رئیس كلیساي بدبین تقریبا محبوب شد)) دریپیر((نیامد، و وقتي كھ فھمیدند 
ھاي  میتوانست دریاي ایرلند را بین دو زني كھ دوستش میداشتند فاصلھ قرار دھد، ممكن بود بعضي لحظھ

بھ ایرلند رفت تا ملك كوچكي )) ونسا((بانو ونامري مرد و  ١٧١۴در . زندگي خویش داشتھ باشدخوش در 
را كھ در سلبریج، در ھفده كیلومتري غرب پایتخت، قرار داشت و از طرف پدرش بھ موجب وصیت بھ او 

دوبلن اجاره براي نزدیكتر بودن بھ رئیس كلیسا، خانھاي در كوچھ ترنستایل . واگذار شده بود تصرف كند
بھ سویفت نامھاي نوشت و از او خواھش كرد بھ دیدنش آید . فاصلھ كمي داشت)) ستال((كرد كھ با مسكن 

سویفت نتوانست در برابر خواھش . و بدو ھشدار داد كھ اگر از آمدن كوتاھي كند، او از غصھ خواھد مرد
وقتي كھ دیدارھایش . ي دیدن او میرفتكرارا و مخفیانھ برا) ١٧٢٣-١٧١۴(او مقاومت كند، و در آن ایام 

من با عواطف شدیدي متولد : ((استر بھ سویفت میگفت. ھایش افزونتر میگشت كم میشدند، گرمي نامھ
یك بار بھ .)) شدھام كھ ھمھ بھ یك عاطفھ منتھي میشوند، و آن محبت وصف ناپذیر نسبت بھ شماست

ھ كنم، زیرا اگر شوقي بھ این كار میداشتم، باز ھم بیفایده است كھ من عشق خود را متوج: ((سویفت گفت
  )). آن خدایي كھ میبایست بپرستم شما بودید

شاید ھم ستال، كھ وجود ; شاید او با ازدواج با ستال بھ فكر شكستن این مثلثي بود كھ در آن زنداني شده بود
; ھ یك عدالت ساده انجام داده دھدرقیبي را احساس كرده بود، از او جدا خواستھ بود كھ این كار را بھ منزل

ظاھرا از ستال خواستھ بود كھ . بھ ھمسري خود در آورد ١٧١۶و شواھد حاكي است كھ او ستال را در 
سویفت . ستال ھمچنان جدا میزیست، و شاید زناشویي آن دو عمال تحقق نیافت; ازدواج خود را مخفي دارد

ي اینكھ فقط عشقباز یا بكلي بیصفت بود، بلكھ شاید بھ این نھ برا; دیدارھاي خود با ونسا را از سر گرفت
ھاي خود بھ ونسا اطمینان  در نامھ. یا میترسید كھ او خودكشي كند; جھت كھ میل نداشت او را نومید كند

میداد كھ دوستش میدارد، او را از ھمھ كس بیشتر ارج مینھد، و تا آخر عمر خود نیز ھمان احساسات را 
ادامھ داشت، آنگاه ونسا بھ ستال نامھاي نوشت و صریحا از او  ١٧٢٣تباط میان آن دو تا ار.خواھد داشت

سویفت سواره بھ . ستال نامھ را نزد سویفت برد. چگونھ بود) سویفت(پرسید كھ ارتباطش با رئیس كلیسا 
كھ كلمھاي منزل ونسا رفت، نامھ را روي میز او انداخت، او را با نگاه خشمناك خود ترساند، و بي آن

وقتي ونسا از ترس بیرون آمد، سرانجام تشخیص داد كھ او . بگوید از پیش او رفت، و ھرگز وي را ندید
و ; فریبش میداده است، نومیدي او با استعدادش براي مرض سل توام شد و باقي سالمت او را میان بردند

وصیتنامھ قبلي خویش : انتقام گرفتظرف دو ماه از آن آخرین مالقات، بھ سن سیوچھار در وصیتنامھ خود 
اموال خود را بھ رابرت مارشال و جورج ; را، كھ بھ موجب آن سویفت را وارث خود كرده بود، ملغا كرد

ھاي سویفت را بھ او و ھمچنین شعر كادنوس و  و از آن دو خواھش كرد كھ نامھ; بار كلي فیلسوف بخشید
فیانھ بھ جنوب ایرلند سفر كرد و تا چھار ماه از مرگ ونسا سویفت مخ. ونسا را بدون تفسیر منتشر سازند

پس از بازگشت، ایام فراغت خویش را بھ مشھورترین و خشنترین ھجویھ علیھ نوع . نگذشت، باز نگشت
جھان را بھ طرز ((بھ چارلز فورد نوشت كھ مشغول تدوین كتابي است كھ . بشر تخصیص داد

سال بعد، آن كتاب تمام شد و خود او شخصا دستنوشتھ را بھ لندن یك .)) شگفتانگیزي از ھم خواھد درید
و بھ خانھ پوپ در ; پوند حقالتالیف آن را پذیرفت ٢٠٠; ترتیبي براي چاپ آن، بدون نام مولف، داد; برد

كتاب سفرھاي . ١٧٢۶در اكتبر . تویكنم رفت تا از غوغایي كھ منتظر بود آن كتاب برپا كند لذت ببرد
نخستین عكسالعمل عمومي آن كتاب . یان چند كشور دور افتاده جھان در انگلستان منتشر شدگالیور در م

  . شادیي بود كھ از واقعگرایي مشروح آن حكایت حاصل شده بود

وقایع آن را ) بھ قول سویفت(ھرچند كھ یك اسقف ایرلندي ; بسیاري از خوانندگان آن را تاریخ تلقي كردند
بیشتر خوانندگان قضاوت خود را درباره آن كتاب از سفرھایي بھ لیلیپوت و . سر بھ سر نامحتمل انگاشت

داستان این سفرھا ماجرایي مسرتبخش بود كھ بھ طرز سودمندي نسبیت . برابدینگنگ فراتر نبردند
قد لیلیپوتیھا فقط پانزده سانتیمتر بود، و این موضوع بھ گالیور حس مغرورانھاي . قضاوتھا را نشان میداد

  . تفوق میداد از
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ھاي مذھبي  و فرقھ; احزاب سیاسي آنجا با پوشیدن كفشھاي پاشنھ بلند یا پاشنھ كوتاه مشخص میشدند
قد ساكنین . برحسب اعتقاد بھ شكستن تخم مرغ از تھ یا از سر بھ تھ بزرگھا یا تھ كوچكھا موسوم بودند

شاه آنان او . ره جدیدي از انسانیت میدادو این موضوع بھ گالیور منظ; برابدینگنگ در حدود ھجده متر بود
و از شرح گالیور، از رسوم انساني، چنین استنباط ; را با حشرھاي، و اروپا را با تل مورچھ، اشتباه میكرد

تمام ھمشھریان شما موذیترین نژاد از آفتھاي كوچك زشتي ھستند كھ طبیعت اجازه داده است ((میكرد كھ 
)) ھاي غول آساي سینھ((از ) با اشاره بھ نسبیت زیبایي(ور بھ سھم خودگالی.)) روي سطح زمین بخزند

او با زنجیر و . داستان در سومین سفر گالیور ضعیف میشود. زیبا رویان برابدینگنگ مشمئز شده بود
این جزیره مسكن دانشمندان، محققان، . سطل بھ الپوتا، كھ جزیرھاي است شناور در ھوا، رانده میشود

اینجا جزئیاتي كھ در جاھاي ; ستادان و فیلسوفان است و حكومت آن نیز در دست خود آنھاستمخترعان، ا
مثال بادكنكھاي كوچكي كھ خدمتگزاران با ; دیگر بھ داستان احتمال حقیقت میدھند اندكي سستبنیان میشوند

آكادمي .((تي درآورندھاي خود از حواسپر آنھا بر گوش و دھان متفكران عمیق میكوبند تا آنان را در اندیشھ
، با اختراعات و فرمانھاي عجیبش، در ھجو اتالنتیس نو بیكن و انجمن سلطنتي لندن، ھجویھ ))الگادو

ھاي  بھ نظریھ; سویفت ھیچ ایماني بھ اصالحات دین یا كشورھا بھ وسیلھ دانشمندان نداشت. ضعیفي است
ھاي جدید  دستگاه: ((ي را پیشبیني میكردآنان و مرگ زودرسشان میخندید، و سقوط كیھان شناخت نیوتن

طبیعت فقط سبكھاي جدید روز ھستند كھ با ھر عصري تغییر میكنند، و حتي كساني كھ ادعاي اثبات آنھا 
) ١۶٨٧چاپ (مقصود او اصول ریاضي نیوتن .)) را با اصول ریاضي دارند، فقط اندك زماني جلوه میكنند

النگ حركت میكند كھ جنایتكاران خود را نھ بھ مرگ، بلكھ بھ  بدین گونھ گالیور بھ سوي سرزمین. بود
  )) سترلدبرگھا((وقتي كھ این . زندگي جاودان محكوم میكنند

بھ ھشتاد سالگي میرسیدند، كھ در كشور خود شان منتھا حد زندگي است، نھ تنھا داراي جنونھا و علتھاي 
داشتند كھ از چشم انداز وحشتناك نامیرایي منشا  مزاجي سایر پیر مردان بودند، بلكھ عیبھاي زیادتري ھم

آنھا نھ تنھا مستبدالراي، اخمو، طماع، عبوس، خودپسند، و پرحرف بودند، بلكھ الیق دوستي نیز . میگرفتند
حسد و امیال . ھاشان نمیگذشت، مرده بودند نبودند و نسبت بھ تمام محبتھاي طبیعي، كھ ھرگز از حد نوه

ھر وقت تشییع جنازھاي میبینند، ندبھ و زاري میكنند كھ چرا دیگران بھ ... نھا ھستندناتوان عواطف فایق آ
ھایي ھستند  آنھا كشندھترین چھره...آسایشگاه امني میروند كھ خود آنھا ھرگز امید رسیدن بھ آن را ندارند

شنیدھام، آرزوي من  از آنچھ من دیده و... كھ من تا كنون دیدھام، و زنانشان از مردانشان نفرت انگیزترند
  . درباره ابدیت زندگي بسیار كاھش یافت

در قسمت چھارم سویفت شوخي را كنار گذاشت و جاي آن را بھ یك انتقاد شدید مسخرھآمیز از بشریت 
  . داد

سرزمین ھوینم زیر فرمانروایي اسبان پاكیزه، خوش ھیكل، و خوش خلق است كھ حرف میزنند، استدالل 
در حالي كھ خدمتگران پست آنھا، كھ یاھوھا نامیده میشوند، مرداني ; ھاي تمدنند ام نشانھمیكنند و داراي تم

سویفت در زمان جورج اول (در میان این مخلوقات منحط . كثیف، بدبو، طماع، مست، نامعقول و بد شكلند
  ): چنین نوشت

و خویي شرورتر از دیگران  بود كھ ھمواره از لحاظ جسماني بد شكلتر بود[... شاه]یك یاھوي فرمانروا 
  ... داشت

این فرمانروا معموال ندیم محبوبي داشت كھ از ھر كس دیگري كھ بھ خود او شبیھتر بود توانستھ بود پیدا 
و براي ; و نیز اینكھ ماده یا ھوھا را بھ النھ او براند... لیسیدن پاھاي ارباب خود بود) ندیم(و كار او ; كند

معموال در شغل خود ) ندیم(او .... پاداش داده میشد[ عنوان نجابت]تكھ گوشت االغ  این كار او گھگاه با یك
  . باقي میماند تا یكي بدتر از خودش پیدا شود
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بنابراین احتیاجي بھ پزشكان، وكالي دادگستري، ; ھوینمھا، برعكس، معقول، شادمان، و بافضیلتند
حكایت گالیور در باره جنگھاي اروپا و حتي بیش از  این اسبان نجیبزاده از. كشیشان، یا ژنرالھا ندارند

جسم نان ((مثال از بحث بر سر اینكھ ; آنان از اختالفاتي كھ موجب آنھا شده است، سخت متعجب میشوند
و وقتي گالیور ; ))آیا آب نوعي توت، خون است یا شراب; )در آیین قرباني مقدس(است، یا نان جسم

ز افراد بشر را اكنون میتوان با ادوات جدیدي كھ نژاد او اختراع كرده است مباھات میكند بھ اینكھ چقدر ا
ھا و مردم  از میان برد، نوك او را ھنگامي كھ گالیور بھ اروپا باز میگردد، بھ زحمت میتواند بوي كوچھ

  . را، كھ حال ھمھ شان بھ چشم او مثل یاھوھا ھستند، تحمل كند

ولي باید ; تي فراوان پذیرفتند، زیرا گمان كرده بودند كھ من مردھامزن و خانوادھام مرا با شادي و شگف
بھ محض اینكھ وارد خانھ .... صادقانھ اعتراف كنم كھ منظره آنھ امرا فقط از نفرت، دلزدگي و تحقیر آكند

عادت [ انسان]شدم، زنم مرا در آغوش گرفت و بوسید، و چون من سالھا بھ مالمسھ آن حیوان نفرتانگیز 
در نخستین سال نمیتوانستم وجود .... شتم، فورا غش كردم و تقریبا مدت یك ساعت در ھمان حال بودمندا

اولین پولي كھ خرج . زن و فرزندانم را در حضور خود تحمل كنم، زیرا ھمان بوي آنھا تحمل ناپذیر بود
و پس از آنھا مھتر كردم براي خریدن دو اسب جوان بود كھ من آنھا را در اصطبل خوبي نگاه میدارم، 

  . شان عزیزترین وجود نزد من است، زیرا روح خود را از بویي كھ او در اصطبل میگیرد تازه میكند

موفقیت گالیور از حد رویاھاي نویسنده آن فراتر رفت، و ھمین امر ممكن است باعث تعدیل خوي مردم 
و روشن كتاب، جزئیات مشروح )) رقیق((خوانندگان آن از انگلیسي . گریزي ناشي از بویایي او شده باشد

ھمان قدر در ((آرباثنت درباره آن كتاب پیشبیني كرد كھ . داستان، و وقاحت شادیبخش آن لذت میبردند
سویفت مسلما مقداري از آن كتاب . یعني كتاب سیر یك زایر)) كامیابي عظیم است كھ كتاب جان بانین

یا ممالك ; ن كروزوئھ، و شاید ھم تا اندازھاي از جھان دیگراستفاده كرده است، مقدار بیشتري از روبنسو
آنچھ كامال تازه بود عبارت بود از سبك گزاینده قسمتھاي . و امپراطوریھاي ماه تصنیف سیرانو دو برژراك

داچس آو مارلبره، كھ اینك بیوھاي فرتوت . اخیر كتاب، و حتي این قسمتھا را نیز بعضیھا دوست میداشتند
او اعالم كرد كھ . ھاي او بھ شوھرش را بخشود اس حمالتي كھ سویفت بھ انسانیت كرده بود، حملھبود، بھ پ

گي اظھار كرد كھ او . ھا كرده است سویفت دقیقترین توصیف را درباره شاھان، وزیران، اسقفان، و دادگاه
ي سویفت در ھمان سال پیروز.)) از آن كتاب بسیار شادمان است، و نمیتواند بھ ھیچ چیز دیگر بیندیشد((

  . انتشار گالیور با چاپ شعر كادونوس و ونسا در مطبوعات بھ تلخي گرایید

مجریان وصیتنامھ استرومانري از دستورھاي او براي چاپ آن شعر اطاعت كردند و از گوینده آن اجازه 
ن كار ضربھ سختي بر ای. ھاي جداگانھ در لندن، دوبلن و ادنبورگ انتشار یافت آن شعر در نسخھ. نخواستند

ستال وارد آورد، زیرا او میدید بسیاري از عبارات عاشقانھاي كھ سویفت خطاب بھ او گفتھ بود درباره 
سویفت بھ ایرلند رفت تا او را تسلي . بزودي پس از كشف این موضوع، بیمار شد. ونسا تكرار شدھاند

اندكي بعد بھ سویفت خبر رسید كھ زنش ). ١٧٢٧(او بھبود یافت و سویفت بھ انگلستان بازگشت ; دھد
ستال نباید در مقر ((بھ كارگزاران خود در كلیساي جامع شتابان دستور داد كھ . مشرف بھ موت است

سویفت . ، در چھل و ھفت سالگي، چشم از جھان فرو بست١٧٢٨آنگاه خود .)) ریاست كلیسا بمیرد
چنانكھ بھ بالینگبروك (پس از آن . زه او شركت كندشكستھ شد، و آن قدر بیمار كھ نتوانست در تشییع جنا

فعالیتھاي خیریھ خود را بسط داد، .)) مانند موشي در یك سوراخ، در دوبلن اقامت گزید) ((نوشت
مستمریي براي خانم دینگلي برقرار كرد، و بھ ریچارد شریدن كمك كرد تا از مزاحمتھایي كھ در نتیجھ 

گرچھ ظاھرا مردي ظالم بود، از فقر مردم ایرلند . كرده بود نجات یابدحركات سبكسرانھ براي خود فراھم 
خشنترین  ١٧٢٩در . ھاي ایرلند تكان خورد سخت بھ خشم آمد و از بسیاري تعداد كودكان گدا در كوچھ

پیشنھادي خالي از ادعا براي آنكھ كودكان مردم فقیر سربار پدر و مادر یا : ھاي خود را منتشر كرد ھجویھ
  .شان نباشند كشور

; كھ یك كودك خوب پرستاري شده در یك سالگي لذیذترین، مغذیترین و سالمترین غذاست... من یقین دارم
بنابراین، با . و شك ندارم كھ بھ درد قرمھ و راگو ھم میخورد; حال چھ كباب شود، چھ پختھ و چھ جوشانیده
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دكي كھ تا كنون شمارش شدھاند، بیست ھزار فروتني بھ عموم پیشنھاد میكنم كھ از یكصد و بیست ھزار كو
كھ یكصد ھزار باقیمانده در ... تن براي تولید مثل حفظ شوند و از اینھا فقط یك چھارمشان نرینھ باشند

و ھمواره بھ ; یكسالگي براي فروش بھ اشخاص سرشناس و ثروتمند در سراسر كشور عرضھ شوند
براي . خرین ماه شیر فراوان بخورند تا براي خوراك پروار شوندمادران پیشنھاد میكنم كھ بگذارند آنھا در آ

و وقتي كھ خانواده بتنھایي غذا میخورد، از ; پذیرایي از دوستان، از یك كودك میتوان دو خوراك ساخت
كساني كھ .... دست و پاي كودك میتوان خوراك مطلوبي ساخت كھ با فلفل و نمك بسیار مطبوع خواھد بود

ممكن است پوست جسد را بكنند، كھ اگر خوب عمل بیاید، میتوان دستكشھاي دلپذیري .. ..صرفھجوترند 
  ... براي بانوان، و پوتینھاي تابستاني براي آقایان خوش لباس از آن ساخت

برخي اشخاص افسرده روح درباره شماره زیاد مردمي كھ مسن، بیمار، یامعلولند بسیار ناراحتند و از من 
خود را بھ كار اندازم تا ببینم چھ چارھاي میتوان براي تسلي ملت از این بار مشقتساز  خواستھاند كھ فكر

  . كرد

اما من درباره آن موضوع كوچكترین غمي ندارم، زیرا بسیار معلوم است كھ ھر روز میمیرند و میپوسند 
  . چندان زود كھ حقیقتا میتوان انتظار داشت; از سرما و قحط و از كثافت و آفت

زیرا در درجھ اول از عھده ... میكنم مزایاي پیشنھادي كھ من كردھام بر بسیار كسان آشكار استفكر 
از حیث كیفیت و (ھواداران پاپ، كھ پرنسلترین افراد ملت و نیز خطرناكترین دشمنان ما ھستند و ھرسالھ 

كودك، از دو سالھ در درجھ سوم چون براي نگھداري یكصد ھزار ... بر ما مسلط میشوند، میكاھد) كمیت
شیلینگ براي ھر یك در سال كافي نخواھد بود، ذخیره پولي ملت بدان وسیلھ تا  ١٠بھ باالتر، كمتر از 

عالوه بر نفع یك خوراك جدید كھ ھر سالھ بر سفره تمام ; پوند در سال افزایش خواھد یافت ۵٠,٠٠٠
  . ... افزوده میشود...كھ خوش سلیقھ ھستند... ثروتمنداني

والت عجیب و گاه تھوع انگیز قلم سویفت، مخصوصا پس از مرگ ستال، نماینده مقدمات جنون وي محص
بھ من گفت كھ فكر من مانند یك روح جادو زده است كھ اگر من آن را بھ ) شود كھ بھ درون فكر من بنگرد

در حالي كھ  این مردم گریز ناخوشحال، كھ نقایص آشكارش او را.)) كار نگیرم، ممكن است شر برساند
ھاي انتقامجویانھ میكوبید در خانھاي شیشھاي قرار داده بود، از یكي از دوستان خویش  بشریت را با ھجویھ

خشم او برجھان )) آیا فسادھا شرارتھاي آدمیان گوشت شما را نمي خورد و روحتان را نمیفرسایند:((پرسید
، از لحاظ جسم و روح خویش مریض است و علي رغم نبوغش; میدانست كھ; دنبالھ خشم او بر خویش بود

نمیتواند زندگي را، ببخشاید، زیرا سالمت، اعضاي خوب، آسایش فكر و پیشرفت متناسب با نیروي فكري 
زندگي ستمگر روز بھ روز سالمت فكري وي را خراب كرد، و این آخرین . را از او دریغ داشتھ است

نسبت بھ غذایي كھ بھ مھمانانش ; خیریھاش تجلي كردخست او حتي در میان اعمال  ١٧٢٧در . نقش بود
سرگیجھ او بدتر شد و ھرگز نمیتوانست پیشبیني ; میخوراند و شرابي كھ بھ دوستانش میداد حقد میورزید

از عینك زدن امتناع كرده . كند در چھ لحظھ نامساعد ممكن است او را در دفتر كارش یا در خیابان بگیرد
برخي از دوستانش . قدري ضعیف شده بود كھ میبایست از مطالعھ دست بشوید اینك دید چشمش بھ; بود

من غالبا بر مرگ : ((بھ بالینگبروك چنین نوشت. مردند، و برخي از خوي بد و ترشروییش گریختند
زادروز . و كمكم در آرزوي مرگ بیتابي میكرد)) اندیشیدھام، اما اكنون فكر مرگ مرا دمي رھا نمیكند، 

.)) ھیچ مرد خردمندي ھرگز نخواستھ است كھ جوانتر باشد: ((چنین نوشت. وز عزا تلقي میكردخود را ر
شب بخیر، امیدوارم كھ دیگر شمار را ھرگز :((در این سالھاي اخیر وداع عادي او با مھمانانش این بود

دند تا بر امور قیمھایي براي او تعیین ش ١٧۴١در . ظاھر شدند ١٧٣٨عالئم قطعي دیوانگي او در )) نبینم
از ورم  ١٧۴٢در . ھاي جنونآسا بھ خودش آسیب رساند او مراقبت كنند و مواظب باشند كھ مبادا در حملھ

پنج تن مراقب او بودند كھ ; چشم چپ، كھ بھ قدر یك تخم مرغ بزرگ شده بود، احساس درد شدید میكرد
 ١٩بدبختیش در . مھاي بر زبان راند گذراندیك سال تمام را بي آنكھ كل. مبادا چشم خود را از كاسھ درآورد

پوند براي ساختمان  ٠٠٠,١٢بھ موجب وصیت خود . ، در ھشتادوھفت سالگي، بھ پایان رسید١٧۴۵اكتبر 
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در كلیساي خود، در زیر سنگ نبشتھاي دفن شد كھ كلماتش را خودش گفتھ . یك تیمارستان تخصیص داد

  دوازدھم  فصلجایي كھ خشم كتاب سوم پیرامون : ((بود

  

  جنگ و ستیز بر سر بالتیك

١۶۴١٧٢١- ٨  

I - ١٧٠٠- ١۶۴٨: سوئد ماجراجو  

نیز مولود جغرافیاست . تاریخ بخشي است از زیستشناسي لحظھ درخشش انسان در نمایش شكوھمند انواع
یك بار دیگر رویارویي . ھایشان، برخواست و سرنوشت بشر تاثیر زمین و دریا و ھوا و شكلھا و فراورده

ستوني، لیوونیا، و در شرق آن ا; در شمال آن سوئد: كشورھاي اطراف بالتیك را در قرن ھفدھم میبینیم
در جنوب آن پروس شرقي، لھستان، ; لیتواني، و در پشت سر این كشورھا روسیھ سردسیر و گرسنھ

ھاي خروجي باریك  و در غرب آن دانمارك، با موقعیت سوقالجیشي آن در سر راه; پروس غربي، و آلمان
بود كھ زندانیان آن تالش میكردند این یك زندان جغرافیایي . بالتیك بھ سوي دریاي شمال و اقیانوس اطلس

ھاي بازرگاني و گریز را از طریق خشكي و دریا بھ زیر سلطھ  ھا، سواحل و بنادر، و راه تا آن آبھا و تنگھ
  . جغرافیا در اینجا تاریخ آفرید. خویش آورند

درآورده نجباي آنجا، كھ آزادي را بھ انحصار خود . دانمارك اكنون در صحنھ بالتیك نقشي كوچك داشت
دانمارك تسلط خود بر سكاژراك و كاتگات را از دست . بودند، دست و پاي شاھان آن كشور را بستھ بودند

. ایاالت جنوبي سوئد را از كف داد ١۶۶٠نروژ را ھنوز در دست داشت، لیكن در سال ; )١۶۴۵(داده بود 
ستیزه جوییھاي برون مرزي نیاز بھ یك قدرت متمركز را براي مقابلھ با ) ١۶۴٨١۶٧٠(فردریك سوم 

احساس میكرد و، بھ كمك كشیشان و طبقات متوسط، نجبا را وادار كرد كھ قدرت مطلق و موروثي بھ او 
دستیاري یافت بھ نام پدر شوماخر، ملقب بھ كنت ) ١۶٧٠١۶٩٩(پسرش كریستیان پنجم. تفویض كنند

وضع مالي . وزیران آن روزگار ستوده بود گریفنفلد، كھ لویي چھاردھم او را بھ عنوان یكي از تواناترین
كنت . اصالح شد، بازرگاني و صنعت پیشرفت كردند و نیروھاي زمیني و دریایي تجدید سازمان یافتند

 ١۶٧۵در سال . سیاستي صلحجویانھ را دنبال میكرد، لیكن كھ روزگاري دانمارك داشت باز پس بگیرد
گ شكست خورد، و سیطره سوئد بر اسكاندیناوي تحكیم در جن. ستیزھاي دیرین را با سوئد از سرگرفت

) ١۶۵۴١٧١٨(اینان تا نیم قرن ; سوئد در این دوره یك سلسلھ چشمگیري از پادشاھان مقتدر داشت. یافت
چنانچھ اینان پشتوانھ بیشتري از . مایھ شگفتي جھان بودند و تنھا لویي چھاردھم با آنان ھماوردي میكرد

میتوانستند با قدرت فرانسھ برابري كنند، و شاید مردم سوئد نیز، با الھامگیري از منابع مالي میداشتند، 
پیروزیھاي دو گوستاو، سھ كارل، و نخستوزیران بزرگشان، میتوانستند یك شكفتگي فرھنگي متناسب با 

نابودي اما جنگھایي كھ بر قدرتشان افزوده بود، ثروتشان را بھ . آمال و پیروزیھایشان بھ وجود بیاورند
شگفتانگیز است كھ ملتي چنین ضعیف در . كشاند و سوئد، پیروزمند ولي تھیدست سر از این عصر برآورد

یك و نیم میلیون نفر جمعیت داشت و بھ . بیرون از مرزھاي كشورش بھ چنین بزرگیي دست یافتھ باشد
نجبا بر شاه . صفا زیست كنندطبقاتي تقسیم شده بود كھ ھنوز نیاموختھ بودند چگونھ با یكدیگر در صلح و 

صنایع چنان در بست در اختیار رفع . تسلط داشتند و اراضي خالصھ را با شرایطي سھل تصاحب میكردند
دارا . نیازمندیھاي جنگي قرار داشتند كھ نمیتوانستند پروراننده تجارتي باشند كھ جنگ آن را آزاد كرده بود

تنھا سیاست مدبرانھ نخست وزیران مومن و . سربلندي بود بودن امالك و متصرفات خارج از كشور نشانھ
كارل دھم . فداكار بود كھ میتوانست ورشكستگي را كھ ظاھرا بھاي افتخارات بود از میان بردارد
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بھ نفع او از  ١۶۵۴گوستاووس پسر عمو، ھمبازي، عاشق، و جانشین ملكھ كریستینا بود كھ در سال 
ز امالك سلطنتي را كھ اشراف تصرف كرده بودند از دستشان او بعضي ا. سلطنت كنارھگیري كرد

تملكات اربابي، )) كاھش((دولت با این . درآورد و با این كار بھ مقابلھ با خطر ورشكستگي برخاست
كارل عالوه بر ضرب سكھ . صاحب سھ ھزار خانھ و مزرعھ رعیتي و نیروي پرداخت قروض خود شد

مامور تاسیس بانك ملي و نشر اسكناس كرد كھ براي نخستین بار در طال و نقره، یوھان پالمستروه را 
گردش روزافزون اسكناس چند صباحي اقتصاد را تكان داد، لیكن بانك بیش از ). ١۶۵۶(اروپا رواج یافت 

در حدود ھمین اوقات، . آن اسكناس منتشر كرده بود كھ ھمپاي تقاضا آزاد شود، و این تجربھ تداوم نیافت
ه متھور صنایع آھن را و فوالدسازي شھر ریگا را بھ سوئد انتقال داد و بدین سان اساس صنعتي این پادشا

امیرنشینھایي كھ . ھدف او آشكارا توسعھطلبانھ بود. نیرومندتري براي سیاست نظامي خود پیریزي كرد
از شناسایي  دولت لھستان. گوستاو آدولف در سرزمین اصلي بھ چنگ آورده بود تھدید بھ شورش میكردند

. كارل بھ عنوان پادشاه سوئد سرباز زده بود، لیكن خود لھستان نیز بر اثر شورش قزاقان ضعیف شده بود
سوئد ارتش . روسیھ بھ یاري قزاقان شتافتھ بود و آشكارا امیدوار بود راھي بھ سوي بالتیك بگشاید

ستي آن را جنگھاي پیروزي بخش ورزیدھاي داشت كھ بیم آن میرفت از حالت بسیج خارج شود، و میبای
كشیشان و دھقانان مخالفت . بھ عقیده كارل، تمام شرایط براي حملھ بھ لھستان مناسب بود. نگاه دارد
دلشان را بھ دست )) اصالح دیني((لیكن بھ نام جنگ مقدس براي توسعھ و حمایت از ; میكردند

این كشور، كھ در . مقھور كردنش مشكل معلوم بود كھ ھجوم بر لھستان آسان است، ولي). ١۶۵۵(آورد
كارل بھ ورشو وارد . خاور و با ھرج و مرج و جنگ دست بھ گریبان بود، در باختر كمتر ایستادگي كرد

شد و نجباي لھستاني را با وعده حفظ امتیازات سنتي آنان آرام كرد، پروتستانھاي لھستاني بھ اطاعتش 
ھنگامي كھ فردریك ویلھلم، . سلطنت وي را بھ رسمیت شناختندگردن نھادند، و لیتوانیاییھا حاكمیت و 

كھ در (براندنبورگ، تصمیم گرفت تا، با استفاده از سقوط لھستان، پروس غربي را )) برگزیننده بزرگ((
بھ تصرف درآورد، كارل ارتشش را با چاالكي خاصي نظیر سرعت عمل ) آن زمان تیول لھستان بود

داد، برگزیننده را در پایتختش محاصره كرد، و وي را بھ امضاي پیمان ناپلئون بھ سوي غرب حركت 
  . ناگزیر ساخت) ١۶۵۶ژانویھ (كونیگسبرگ 

برگزیننده با پذیرفتن حق تیول سوئد بر پروس شرقي بھ اطاعت كارل گردن نھاد و موافقت كرد كھ نیمي 
ھزار و پانصد نفر سپاھي براي ارتش از عوارض و مالیاتھاي آن ایالت را بھ سوئد بپردازد و قول داد كھ 

ھمان ماجراي مذھبي كھ كارل ایجاد كرده بود موجب شكست او شد، پاپ آلكساندر ھفتم و . سوئد تامین كند
حتي دانماركیھا ; امپراطور فردیناند سوم با تمام نفوذ كوشیدند تا یك ائتالف ضد سوئدي را بھ وجود آورند

عزم با یكدیگر اتفاق كردند كھ جلو این فاتح جوان را بگیرند تا مبادا بعدھا و ھلندیھاي پروتستان نیز بر این 
وي شتابان بھ لھستان برگشت، نیروي تازه نفس لھستان را . بھ سرزمین و بازرگانیشان دست اندازي كند

اما در این زمان، كشور، كھ از نظر مذھبي ). ١۶۵۶ژوئیھ (شكست داد، و ورشو را بار دیگر اشغال كرد
ر بھ شورش برداشتھ بود، علیھ وي دست بھ اسلحھ برد و كارل پیروزمند، ولي بییار، خود را از ھر س

كارل، . برگزیننده براندنبورگ او را ترك كرد و قول یاري بھ لھستان داد. سوي در محاصره دشمنان یافت
ھاي صلحآمیز بیخبر كھ فقط راه پیروز شدن در جنگھا را میدانست و از چگونگي تحكیم فتوحاتش بھ گون

ژانویھ (بود، علیھ دانمارك بھ سوي غرب تاخت، كاتگات را با عبور از بیست و یك كیلومتر یخ پیمود 
 ٢٧(، دانماركیھا را شكست داد، و فردریك سوم را بھ امضاي معاھده صلح روسكیلده وادار ساخت )١۶۵٨
قت كرد كھ اورسوند را بھ روي دشمنان دانمارك از شبھ جزیره سوئد كامال عقبنشیني، و مواف). فوریھ

ھنگامي كھ دانماركیھا در بھ جاي آوردن این تعھد تاخیر كردند، كارل جنگ را از سرگرفت و . سوئد ببندد
او اكنون تصمیم گرفتھ بود فردریك سوم را از سلطنت خلع كند و دانمارك، . كپنھاگ را محاصره كرد

  . سوئد، و نروژ را تحت یك لوا درآورد

دو ملت بزرگ دریانورد آن عصر، یعني انگلستان و ایاالت متحده . ي از نیروي دریایي شكست خوردو
ھلند، كھ نداشتھ باشد كلید ورود بھ بالتیك را، با تسلط بر تنگھ اورسوند كھ بین سوئد و دانمارك است، در 

  . دست بگیرد
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ھ سوي اورسوند باز كرد، كپنھاگ را آزاد در ماه اكتبر یك ناو گروه ھلندي با توسل بھ زور راه خود را ب
كارل سوگند یاد كرد كھ تا آخرین . ساخت، و ناوگان كوچك سوئد را بھ سوي بنادر آن كشور عقب راند

ھنگامي كھ در مجلس نمایندگان . ولي تحمل شداید لشكركشیھایش وي را از پاي درآورده بود. نفس بجنگد
 ١٣(اندكي بعد در عنفوان زندگي درگذشت . فرا گرفتھ بود سوئد در گوتنبورگ نطق میكرد، او را تب

  ). ١۶۶٠فوریھ 

در آن زمان فقط پنج سال داشت، شوراي نیابت سلطنت مركب ) ١۶۶٠١۶٩٧(چون پسرش كارل یازدھم 
از اشراف زمام امور را در دست گرفت و جنگ را با صلحنامھ اولیوا و معاھده كپنھاگ بھ پایان 

لیوونیا در ; رژیم سلطنتي لھستان ادعاي تاج و تخت سوئد را پس گرفت). ١۶۶٠ ماه مھ و ژوئن(رساند
سوئد ایالت جنوبیش ; براندنبورگ حق كامل مالكیت بر پروس شرقي را كسب كرد; دست سوئد تثبیت شد

را نگاه داشت، اما با دانمارك در ) برمن، وردن و پومراني(و ایاالت واقع در سرزمین اصلیش ) سكانیا(
یك سال بعد، سوئد و دانمارك در . تضمین آزادي عبور كشتیھاي بیگانھ در دریاي بالتیك متفق شد امر

جنگ و ستیز بر سر بالتیك بھ مدت پانزده . كاردیس از روي بیمیلي پیمان صلحي را با تزار امضا كردند
دند، ولي این این معاھدات یك پیروزي اساسي براي سوئد بو. سال بھ طرقي غیر از جنگ ادامھ یافت

  . كشور مجددا در شرف ورشكستگي قرار گرفت

ھاي دولتي  دو نفر از اعضاي شوراي نیابت سلطنت، یعني گوستاو بونده و پر براھھ، كوشیدند تا بر ھزینھ
دست ; لیكن صدراعظم ماگنوس دو ال گاردي قروض جدیدي بر قروض گذشتھ افزود. نظارت كنند

و براي دریافت كمك مالي از ; ستفاده از خزانھ دولت باز گذاشتاشراف، رفقا و خودش را در سو ا
فرانسھ، تنھا چند روز پیش از اینكھ لویي چھاردھم بر ھمپیمان سوئد یعني ایاالت متحده حملھ ببرد، سوئد 

طولي نكشید كھ سوئد بھ جنگ با دانمارك، براندنبورگ، و ھلند كشیده ). ١۶٧٢(را با فرانسھ متحد ساخت 
، ایاالت كشورش عرصھ تاخت و تاز )١۶٧۵ژوئن ١٨(فربلین از برگزیننده بزرگ شكست خورددر . شد

دشمنانش قرار گرفتند، یكي از لشكرھاي دانمارك سكونھ را باز پس گرفت و نیروي دریایي سوئد در 
كارل یازدھم جوان خود زمام امور را دست گرفت و سوئد را ). ١۶٧۶اول ژوئن (اوالند سخت آسیب دید

ا یك رشتھ لشكركشي نجات دادكھ در طي آنھا رشادت او لشكریانش را چنان تحت تاثیر قرار دارد كھ ب
  . دانماركیھا را در لوند والندسكرونا قلع و قمع كردند

. سوئد از طریق این پیروزیھا و با پشتیباني لویي چھاردھم، ھرچھ را كھ از دست داده بود باز پس گرفت
سیاست سوئد بھ نام كنت یوھان یولنستیر نا توانست با ھمكاري كنت گریفنفلد در قھرمان جدیدي در عرصھ 

نھ تنھا صلح برقرار سازد، بلكھ اتحادیھاي نظامي و بازرگاني بین سوئد و دانمارك نیز بھ ) ١۶٧٩(لوند 
  . وجود بیاورد

تحقق میپیوست،  بھ ھنگامي كھ اتحاد سرزمین اسكاندیناوي بھ. دو با ضرب سكھ مشترك موافقت كردند
این دو . و با مرگ وي این اتحادیھ از ھم گسیخت) ١۶٨٠(یولنستیرنا در سن چھلوپنج سالگي درگذشت 

یولنستیرنا بھ شاه جوان آموختھ بود كھ اگر نجباي سوئد . ملت بیست سال صلح و آرامش را نگاه داشتند
ت موقعیت خود را بھ عنوان یك بخواھند ھمچنان اراضي خالصھ را تصاحب كنند، سوئد نخواھد توانس

كارل یازدھم . قدرت بزرگ حفظ كند و آنان از این رھگذر موجب فقر سلطنت و ناتواني كشور خواھند شد
با پشتیباني روحانیان، دھقانان، و شھریان، و با قاطعیتي خشمآلود، . دست بھ اقدام قطعي زد ١۶٨٢در 
بھ تفتیش و تنبیھ دولتیان فاسد ; را از نو آغاز كرد یا بازپسگیري امالك سلطنتي منتقل شده)) كاھش((

و درآمد كشور را بدانجا رساند كھ سوئد بار دیگر توانست متصرفات و تعھداتش را برقرار ; پرداخت
ھرچند از جنگھاي ظفرمندانھ خود بھ . كارل یازدھم پادشاھي نھ چندان دوستداشتني اما بزرگ بود. بدارد

دیگران را برمیانگیخت، پیروزیھاي كم آوازھتر و صلحآمیز را ترجیح  ركوردي رسیده بود كھ رشك
وي حكومت مطلقھ شاھي را بنیان گذاشت، ولي این امر، در آن ایام، یگانھ جایگزین در برابر نظام . میداد

در این چند صباح آرام و روشن، علوم، ادبیات، و ھنر در سوئد . فئودالي پرآشوب و واپسگرا بود
 ١۶٩٣١۶٩٧معماري سوئدي با برپایي قصر بزرگ و مجلل شاھي در استكھلم، كھ در . فتنددرخشیدن گر
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الرس یوھانسون ھم لئوپاردي و ھم مارلو . بھ دست نیكودموس تسین طراحي شده بود، بھ اوج خود رسید
سن سوئد بود، اشعار انسان گریزي را دالنگیزانھ ساز میكرد و در یكي از نزاعھا و عربده جوییھا در 

گونو دالستیرنا بھ افتخار كارل یازدھم منظومھاي بر وزن . سیوشش سالگي بھ ضرب كارد از پاي درآمد
آن پادشاه در ھمان سال دیده از جھان فرو بست و سوئدي ). ١۶٩٧(اشعار دانتھ بھ نام كونگا سكالد سرود 

كارل . را بھ تباھي كشاندباز ساختھ و نجات یافتھ را بھ ارث گذاشت كھ فرزند مشھورتر از خودش آن 
از آنجا كھ نقشھ اروپا با خون و اسلحھ شكل میگرفت، وي بیش از . دوازدھم در این ھنگام پانزدھسالھ بود
; تمام ورزشھاي او براي كار سپاھیگري آمادھاش میساختند. ھر چیز براي جنگیدن تربیت شده بود

و زبان التیني را بھ اندازھاي آموخت كھ  ;ریاضیات را بھ عنوان بخشي از علوم نظامي فرا میگرفت
زندگینامھ اسكندر را بھ قلم كوینتوس كورتیوس بخواند تا اگر فاتح جھان نباشد، الاقل نحوه برتري در 

با قامتي بلند، چھرھاي زیبا و تني نیرومند كھ بار ذرھاي گوشت زائد بر آن تحمیل . سالح را از آن بیاموزد
لذت میبرد، محرومیتھاي آن را بردبارانھ تحمل میكرد، و بھ خطر و مرگ نمیشد از زندگي سپاھیگري 

بھ زنان كمتر توجھ داشت و، با آنكھ . و ضمنا ھمین تھور و بیباكي را از سپاھیانش خواستار بود; میخندید
; خرس را تنھا با چنگكي چوبي و سنگین شكار میكرد. اغلب بھ معاشقھ میپرداخت، ھرگز ازدواج نكرد

در آبھاي كھ در آنھا بارھا بیم كشتھ شدن خود و یارانش میرفت ; ا با سرعتي دیوانھوار میدوانداسب ر
: دالوري تعصبآمیز و بنیھ جسمانیش با خصوصیات اخالقي و ذھني خاصي قرین بود. عالقھ نشان میداد

حشیانھ بر شرافتي كھ لحظات استثنایي خشونت و; خلوص نیتي كھ حیلھگریھاي سیاسي را مذموم میشمرد
ذھني كھ نكتھ حساس مطلبي را فورا درمییافت، و لیكن حوصلھ تدابیر غیرمستقیم اندیشھ ; آن لكھ میانداخت

غروري توام با سكوت كھ شاھزاده بودنش را از یادش نمیبرد و شكست را ھرگز ; و استراتژي را نداشت
سوگندي را كھ محدودكننده ; ر سر گذاشتبھ ھنگام تاجگذاري، تاج را، بھ شیوه ناپلئون، خود ب. نمیپذیرفت

و آنگاه كھ كشیشي پرسید كھ مگر چھ مصلحتي ایجاب كرده است كھ نیرویي چنین ; قدرتش باشد یاد نمیكرد
مطلق بھ جواني پانزده سالھ سپرده شود، كارل نخست او را بھ مرگ، و سپس با یك درجھ تخفیف بھ زندان 

ي یك قدرت بزرگ اروپایي بھ شمار میرفت كھ بر فنالند، اینگریا، سوئد در زمان جلوس و. ابد محكوم كرد
بر بالتیك نظارت داشت و روسیھ را از دسترسي بھ ; استوني، لیوونیا، پومراني، و برمن حكومت میكرد

  . دریا دور نگاه داشتھ بود

فرصت میدھد تا روسیھ، لھستان، براندنبورگ، و دانمارك میپنداشتند كھ جواني این شاه سوئدي بھ آنان 
عامل اصلي این فعل و انفعال جغرافیایي . حدود خود را از لحاظ سود بازرگاني و درآمد گسترش دھند

وي بھ عنوان تبعھ سوئد در ارتش آن كشور وارد شده . شھسواري بود اھل لیوونیا بھ نام یوھان فون پاتكول
امالك لیوونیا، كھ كارل )) كاھش((علیھ  ١۶٩٢و  ١۶٨٩در سالھاي . و تا درجھ سرواني ارتقا یافتھ بود

بلھ لھستان . یازدھم آن را وضع كرده بود، چنان بھ سختي اعتراض كرد كھ وي را بھ خیانت متھم كردند
بھ آوگوستوس دوم،  ١٧٩٨در سال ; گریخت و از كارل دوازدھم تقاضاي بخشش كرد، ولي پذیرفتھ نشد

ھستان، ساكس، براندنبورگ، دانمارك، و روسیھ علیھ سوئد پادشاه لھستان و ساكس، و پیشنھاد كرد كھ ل
آوگوستوس این نقشھ را بھ موقع تشخیص داد و با عقد پیمان ھمبستگي با فردریك چھارم، . ائتالف كنند

 ٢٢در . پاتكول بھ مسكو رفت. نخستین گام را در این راه برداشت) ١۶٩٩سپتامبر  ٢۵(پادشاه دانمارك، 
زار روسیھ، با فرستادگان سیاسي ساكس و دانمارك موافقتنامھاي بھ منظور تجزیھ نوامبر، پطر كبیر، ت

  . سوئد امضا كرد

II -١۶٩٩-١۶۴٨: لھستان و سوبیسكي   

عضوي از سیم با  ١۶۵٢نخستین بار در . در آغاز این دوره دو رویداد بر تاریخ لھستان عمیقا اثر گذاشتند
طبق آن ھر یك از اعضاي پارلمان میتوانست اثر راي اكثریت را  ، یعني قانوني كھ))حق و تو((استفاده از 

در گذشتھ، تصویب ھر الیحھ مستلزم موافقت تمام . خنثا كند، از تصویب یك قانون جلوگیري بھ عمل آورد
لیكن تا كنون سابقھ نداشت كھ ; ایاالت بود، و برخي اوقات، اقلیتي ناچیز از وضع قوانین جلوگیري میكرد

، با ١۶۵۴رفتھاند و تو كند، چھل و ھشت جلسھ از پنجاه و پنج نشست سیم، در سالھاي بعد از ھمگان پذی

pymansetareh@yahoo.com



این مشي ایجاب میكرد كھ ھیچ . استفاده حق وتو از طرف یكي از وكالي مجلس متشنج یا تعطیل شده بود
برنخاستھ بود، بلكھ این حق از یك نظریھ مردمپسند . اكثریتي حقا نتواند اقلیتي ھر چند كوچك را پایمال كند

نتیجھ بھ وجود آمدن . ھر زمینداري خود را فعال مایشاي ملك خود میپنداشت; زاییده غرور فئودالي بود
چون شاھان اسیر دست سیم بودند، و آن نیز در دست . حداكثر استقالل موضعي و عدم كارایي جمعي بود

شاه یان كازیمیر، نھ سال پس از . یآمدحق وتو اسیر بود، معموال یك سیاست ملي ھماھنگ بھ وجود نم
  : نخستین و تو، پیشگویي قابل مالحظھاي را بھ آگاھي سیم رساند

لیكن بھ شما ھشدار میدھم چنانچھ چاره رفع این فساد ! شاید خداوند بخواھد كھ من پیامبري دروغین باشم
كوییھا خواھند كوشید تا مس. را نجویید، این جمھوري بھ دست بیگانگان قرباني خواھد شد[ حق وتو]

... خانواده سلطنتي پروس. پاالتیناھاي روسي ما را، شاید تا حدود رودخانھ ویستول، از ما منتزع كنند
یكایك این قدرتھا بھ ; اتریش بر كراكو دست خواھد یافت; آھنگ تصرف لھستان بزرگ را خواھند كرد

اسري آن كھ اكنون از چنین آزادیھاي برخوردار تجزیھ لھستان بیشتر بیشتر عالقھ مندند تا بھ تملك سرت
  . است

  . این پیشگویي تقریبا كلمھ بھ كلمھ بھ حقیقت پیوست

، با پیوستگي لیتواني با لھستان )١۶٨۴(شورش قزاقان اوكرایین مھمترین رویداد تاریخي بعد از وتو بود 
جنگجو و آزاد زاپاروژیھ بود، تحت  ، ناحیھ دنیپر اوكرایین، كھ زادگاه قزاقان)١۵۶٩(در اتحادیھ لوبلین

نجباي لھستان، كھ زمینھاي اوكرایین باختري را میخریدند، در صدد بر . سلطھ كلي لھستان قرار گرفت
آمدند كھ اوضاع و شرایطي فئودالي در آن سرزمین بھ وجود بیاورند و از طرف دیگر، كاتولیكھاي 

بر اثر این . دیھ لوبلین تضمین شده بود، جلوگیري كردندلھستاني نیز از آزادي مذھب ارتدوكس، كھ در اتحا
مشكالت پیچیده ناشي از نارضاییھا، قزاقان بھ سرپرستي یكي از فرماندھان ثروتمند بھ نام باگدان 

خملنیتسكي سر بھ شورش برداشتند، و تاتارھاي مسلمان كریمھ نیز بھ جانبداري از آنھا برخاستند، بھ در 
قزاقان و تاتارھا سپاه اصلي لھستان را در كورسون منھدم كردند، و شوق شورش  ،١۶۴٨ماه مھ سال  ٢۶

  . در میان فقیر و غني بھ یك اندازه گسترش یافت

در این اثنا مرگ الدیسالوس چھارم در بیستم ماه مھ تاج و تخت لھستان را درگیر منازعات نجبا ساخت، 
. دیت لھستان در این تاریخ یان دوم كازیمیر را برگزیدكھ تا بیستم نوامبر بھ طول انجامید، و سرانجام، 

خملنیتسكي، با ترس از اینكھ شورش تنھا با قبول كمك و سیادت بیگانگان بتواند در برابر ارتش تجدید 
وي . سازمان یافتھ لھستان تاب ایستادگي بیاورد، قرعھ ھمكاري را بھ نام روسیھ ارتدوكس انداخت

دولت روسیھ، كھ كامال آگاه بود كھ منظور جنگ با لھستان است، ; ي تقدیم داشتاوكرایین را بھ تزار آلكس
، اوكرایین تحت حكومت ١۶۵۴ژانویھ  ١٨در )) قانون پریاسالو(( و با تصویب; از این بخش استقبال كرد

خود مختاري محلي این ناحیھ تحت حكمراني فرماندھي كھ قزاقان وي را بر میگزیدند و . روسیھ در آمد
در نبردي كھ بعدا بین روسیھ و لھستان در گرفت، . زار نیز انتصاب او را تایید میكرد تضمین شدت

ماه  ٨تاتارھاي كریمھ، كھ اوكرایین لھستاني را بر اوكرایین روسي ترجیح میدادند، از قزاقان روي در 
شھر را بكلي آتش ویلنو را بھ تصرف درآوردند، ھزاران نفر از ساكنان آنجا را كشتند، و  ١۶۵۵اوت 
  . زدند

در آن ھنگام كھ لھستانیھا در جبھھ شرق سرگرم دفاع بودند، كارل دھم یكي از ارتشھاي سوئد را بھ ناحیھ 
مقاومت لھستانیھا در مقابل وي ). سپتامبر٨(باختري لھستان گسیل داشت و ورشو را بھ تصرف درآورد 

در برابر فاتح تسلیم شدند و سوگند وفاداري  اشراف لھستاني و حتي ارتش آن كشور. درھم شكستھ شد
را )) خاوند سرپرست((كرامول بھ خاطر شكستن یكي از شاخھاي پاپ بھ وي تبریك گفت و كارل . خوردند

با ھمھ این احوال، وعده ; مطمئن ساخت كھ بزودي حتي یك تن طرفدار پاپ در لھستان باقي نخواھد ماند
این ارتش . ھایش را عقیم گذاشت ارتش پیروزمند او نقشھ. ان بماندكرد كھ آزادي مذھب ھمچنان در لھست

صومعھ . ھا دست زد باب لجام گسیختگي بھ غارت شھرھا، كشتار ساكنان آنھا، چپاول كلیساھا و صومعھ
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این پیروزي، كھ معجزه ; مشھور یاسناگورا نزدیك چستوخووا در برابر محاصره دلیرانھ ایستادگي كرد
مذھبي توده مردم را برانگیخت و كشیشان كاتولیك دست التجا بھ سوي ملت دراز كردند  تلقي میشد، غیرت

پادگاني كھ كارل در ; دھقانان در گرفتن سالح پیشقدم شدند; و خواستند تا متجاوزان بیدین را بیرون كنند
ژوئن  ١٧( و كازیمیر بھ پایتخت بازگشت; ورشو بر جاي نھاده بود از پیش روي جمعیت مھاجم فرار كرد

تاتارھا علیھ روسھا برخاستند و روسیھ، كھ ھمسایگي با لھستان را بر سوئد ترجیح میداد، با ). ١۶۵۶
مرگ ناگھاني كارل دھم منجر بھ انعقاد معاھده صلح اولیوا ). ١۶۵۶(لھستان قرارداد متاركھ جنگ بست

كش با روسیھ یك بار دیگر در كشم. و در نتیجھ، جنگ بین لھستان و سوئد پایان یافت) ١۶۶٠مھ  ٣(شد
پس از گذشت ھشت سال ھرج و مرج، لشكركشي، و نوسان در وفاداري قزاقان، با . آغاز شد ١۶۵٩سال 

. عقد پیمان صلح آندروسوف، شھر سمولنسك، كیف و ناحیھ اوكراییني شرق دنیپر بھ روسیھ واگذار شدند
بھ )) حق و تو((یان كازیمیر، كھ از جنگ و . افتادامھ ی) ١٧٧٢(تقسیم اوكرایین تا نخستین تجزیھ لھستان

، بھ نور در فرانسھ رفت، و تا روز مرگ )١۶۶٨(ستوه آمده بود، از سلطنت لھستان كنارھگیري كرد 
جانشین وي، میخال ویشنیوویتسكي، بھ نبردي . بھ زندگي آرام مطالعھ و عبادت پرداخت) ١۶٧٢(

حق حاكمیت سلطان تركیھ را ) ١۶٧٢(اي پیمان صلح بوچاچ لھستان با امض; مصیبتبار با تركان دست زد
. دوكا بھ سلطان بپردازد ٠٠٠,٢٢٠بر قسمت باختري اوكرایین بھ رسمیت شناخت و تعھد كرد كھ ھر سال 

پس از درگذشت ویشنیوویتسكي، دیت، با ; در این نبرد بود كھ لھستان بھ نبوغ جنگي یان سوبیسكي پي برد
  ). ١۶٧۴(، بزرگترین پادشاه لھستان را برگزیدتاخیر زیانبار ھمیشگي

كراكو ) فرماندار نظامي(نسب واالي او بھ كاخدار . یان، كھ اكنون یان سوم شده بود، چھلوچھار سالھ بود
 ١۶١٠مادرش نوه دختري سردار لھستاني، ستانیسالس زولكیوسكي، بود كھ مسكو را در سال ; میرسید

تحصیل در دانشگاه كراكو و سفر بھ آلمان، . رگھاي یان جریان داشتخون سپاھیگري در ; فتح كرده بود
ھلند، انگلستان، و فرانسھ، با اقامت تقریبي یك سال در پاریس، او را مردي با فرھنگ و نیز با تھور و 

، و اندكي پس از اینكھ بھ نمایندگي لھستان در جلسھ ١۶۴٨پدرش در سال . كیاست نظامي بار آورده بود
ھنگامي كھ سوئد بھ لھستان . یان شتابان شركت جست. صلح وستفالي برگزیده شد، درگذشتقرارداد 

حملھور شد و یان كازیمیر فرار كرد، سوبیكسي از جملھ افسران لھستاني بود كھ كارل دھم را بھ پادشاھي 
برخاستند، اما ھمینكھ لھستانیھا علیھ تجاوزكاران .لھستان پذیرفت، و یك سال در ارتش سوئد خدمت كرد

بھ فرماندھي كل نیروھاي  ١۶۶۵سوبیسكي نیز بھ جمع آنان پیوست و براي میھن چنان جنگید كھ در 
در آن سال با زني برجستھ ازدواج كرد كھ نیمي از زندگي وي، و تعیینكننده خط مشي . لھستان برگزیده شد

در نور فرانسھ بھ دنیا آمده و در  ١۶۴١ماریا كازیمیرا، كھ از دودمان سلطنتي فرانسھ بود، در . او بود
در سن شانزدھسالگي، در ورشو، با زیبایي خیرھكنندھاش آتشي در . فرانسھ و لھستان پرورش یافتھ بود
اما اتفاقات جنگ سوبیسكي را از آنجا دور كردند، و چون برگشت، دید .دل سوبیسكي بیستوپنج سالھ افكند

ماریا، كھ شوھرش از او غافل . جباي عیاش، درآمده استكھ ماریا بھ ھمسري یان زامویسكي، یكي ازن
ظاھرا میثاقھاي زناشویي را ھمچنان . پذیرفت)) ندیم ملتزم ركاب((مانده بود، سوبیسكي را بھ عنوان

محفوظ و محترم میشمرد، لیكن وعده داد ھمینكھ پیمان زناشوییش را با زامویسكي ببرد، بھ عقد وي 
عاشق و معشوق بزودي باھم ازدواج كردند و عشق ; یازي بھ این امر نیفتاداما با مرگ شوھر ن. درمیآید

بسیاري از زنان لھستاني، با تركیب زیبایي . دیرپاي آن دو بھ صورت افسانھ در تاریخ لھستان پایدار ماند
ي اصیل چھره با شجاعت و درایت مردانھ و تمایل بھ بر تخت نشاندن یا راھنمایي شاھان، با زنان فرانسو

گاھي عشق . ماریا از بدو ازدواج نقشھ بھ سلطنت رساندن سوبیسكي را در سر میپروراند. رقابت میكردند
چنین بھ نظر میرسد كھ سوبیسكي در . این زن، ھمان طور كھ شیوه عشق است، فارغ از قید و بند بود

یان . فرانسوي حمایت كنداز فرانسویان پول گرفتھ بود تا در مقابل ویشنیوویتسكي از یك كاردینال  ١۶۶٩
پس از انتخاب میخال، با سایر نجبا در یك توطئھ وارد شد تا پادشاه را بھ عنوان ترسویي ناالیق كھ از دفاع 

وي افرادش را شخصا در ظرف ده روز در چھار . لھستان در مقابل تركان اكراه دارد از سلطنت خلع كنند
، یعني روز درگذشت پادشاه، تركان را در نبرد ١۶٧٣ر سوبیسكي در یازدھم نوامب. پیروزي ھدایت كرد

با پیروزیھایي كھ بھ دست آورده بود، حقا نامزد سلطنتي شد كھ فقط دستي . خونین در بسارایي شكست داد
توانا میتوانست آن را از گزند دشمناني كھ از ھر سوي قصد آن كرده بودند نگاه دارد براي اینكھ این حق 

پول فرانسھ در انتخابش نقشي . ده باشد، در راس شش ھزار سرباز مقابل دیت ظاھر شدرا بیشتر تقویت كر
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. وي جسما و روحا شاه بود، ھمچنانكھ اسما نیز بود. داشت، ولي این امر كامال مطابق رسوم آن عصر بود
چھرھاي ((ادر اروپا و ب)) یكي از زیباترین و خوشاندامترین مردان((بیگانگان او را با سخناني از قبیل 

جسما نیرومند، قواي جنسیش . توصیف میكردند)) مغرور و اشرافي، چشماني كھ نوراني و آتشین است
طبیعت ماالندوزش با زیادھرویھاي معشوقھاش ماریسینكا تحریك . فوقالعاده و ذھنا كنجكاو و سرزنده بود

و امالكش را میفروخت تا  اما اغلب، بھ جاي سیم ممسك، حقوق سربازانش را از جیب میپرداخت; میشد
. ھرچھ را كھ میستاند حقا بدان سزاوار بود، زیرا ھم لھستان و ھم اروپا را نجات داد. برایشان اسلحھ بخرد

تركان را بھ آسیا پس براند، یا حداقل حملھ آنان را بھ دژ مستحكم : ھدف سیاست خارجیش بسیار ساده بود
كوشش از اتحاد متفقش فرانسھ با سلطان، و كوششي كھ  در این.عالم مسیحیت غربي در وین دفع كند

لئوپولد اول ; امپراطور براي درگیر ساختنش در جنگ با تركان بھ عمل میآورد، سخت بھ ستوه آمده بود
بدین سان امیدوار بود كھ، با اتخاذ این سیاست، اتریش را در گرفتن منطقھ دانوب یا مجارستان، كھ اتریش 

سوبیسكي، كھ خشمگینانھ در گیجي و بالتكلیفي . ي مالكیت بر آن بودند، بیرقیب سازدو لھستان ھر دو مدع
حق ((بھ سر میبرد، آرزو داشت آزادي طرح خط مشي و صدور فرمانھا، بدون تابعیت دایمي از سیم و 

جا بر قدرت لویي چھاردھم و امپراطور در تصمیم گیریھاي قاطعانھ و فرماندادنھاي ب. ، نصیبش شود))وتو
ھمینكھ بر گزیده شد، تعھد كرد كھ اوكرایین باختري را از جنگ تركان، كھ در آن . و سریع رشك میورزید

در آنجا فقط با پنج ھزار سواره نظام، بیست ھزار . زمان تا شمال لووف پیشروي كرده بودند، بھ درآورد
تركان را مجبور كرد تا ) ١۶٧۶اكتبر  ١٧(بر طبق پیمان زوراونو ). ١۶٧۵اوت  ٢۴(ترك را ھزیمت داد

از ادعاي خراجخواھي خود دست بكشند و حق حاكمیت لھستان را در اوكرایین باختري بھ رسمیت 
از لئوپولد درخواست . وي دریافت كھ اكنون فرصت طرد قدرت عثماني از اروپا فرا رسیده است. بشناسند

پولد بھ این بھانھ كھ اگر نیروھایش را بھ لیكن لئو; كرد تا در جنگي وسیع علیھ تركان با وي ھمدست شود
سوبیسكي از . شرق گسیل دارد، از حملھ لویي چھاردھم در غرب ایمن نخواھد بود، این تقاضا را نپذیرفت

  . لویي نپذیرفت; فرانسھ تقاضا كرد كھ بھ اتریش این تضمین را بدھد

رانسھ خواست سیم را علیھ وي و چون ف. سوبیسكي بیش از پیش بھ سوي اتحاد با اتریش گام برداشت
نتیجھ واكنش سیم علیھ فرانسھ امضاي . تطمیع كند، نقشھ آنھا را برمال، و مكاتبات بین آنھا را منتشر كرد

بر طبق این پیمان، لھستان میبایستي چھل ھزار و امپراطوري ). ١۶٨٣اول آوریل (پیمان با امپراطور بود
اه وین یا كراكو بھ محاصره تركان درمیآمد، ھمپیمان دیگر ھرگ. اتریش شصتھزار مرد جنگي بسیج كنند

در ماه اوت، . تركان در ژوئیھ بھ سوي وین حركت كردند. میبایست با تمام قوا بھ یاري طرف دیگر بشتابد
شتافتن بھ جنگي مقدس و باز دادن آزادي بھ وین محصور بھ یاري ((سوبیسكي و ارتش لھستان، بھ آھنگ 

گویي یك بار دیگر روحیھ . ، ورشو را ترك كردند))ھ، رھایي جان متزلزل مسیحیتخداوند و در نتیج
بیماري و . لھستانیھا بھ موقع بھ پایتخت محاصره شده رسیدند. سلحشوري قرن وسطایي تجدید میشد

سوبیسكي شخصا نیروھاي مختلط لھستان و . گرسنگي تلفات زیادي بین مدافعان بھ بار آورده بود
). ١۶٨٣سپتامبر  ١٢(ریش را در یكي از قاطعترین درگیریھاي تاریخ اروپا بھ دست گرفتامپراطوري ات

ھزار سپاھي لھستاني كھ با وي در این جھاد شركت جستھ بودند در جنگ یا در طول راه بھ  ٢۵نیمي از 
 ورشو از وي با غرور بھ عنوان قھرمان. وي پیروزمند ولي نومید بھ لھستان برگشت. ھالكت رسیدند

اروپا استقبال كرد، لیكن چون امپراطور آرشیدوشس اتریش را بھ ھمسري پسرش نداده بود، دل آزرده شده 
در ; براي اینكھ یك قلمرو حكومتي براي پسرش فراھم كند، كوشید تا مولداوي را بھ تصرف درآورد. بود

در گیر و . خالي برگشتھمھ جنگھا پیروز شد، مگر در جنگ علیھ آب و ھوا و حادثھ، و در نتیجھ، دست 
او . دار جوش و خروشھاي سیاست، و در فواصل بین نبردھا، دربارش را مركز احیاي فرھنگي كرده بود

آثار گالیلھ و ھاروي و دكارت و گاسندي را مطالعھ كرده بود و آثار پاسكال، ; خود مطالعات وسیعي داشت
مصلحت سیاسي مملكت از كلیساي كاتولیك پشتیباني در حالي كھ بنا بھ . كورني، و مولیر را ھم خوانده بود

یھودیان او را مثل قیصر دوست ; میكرد، آزادي مذھب و حمایت از پروتستانھا و یھودیان را وسعت بخشید
وي، با وجودي كھ میخواست، نتوانست از اعدام یكي از روشنفكران كھ در وجود خداوند شك . میداشتند

لھستان بھ نشو و نماي . این نخستین اعدام مذھبي تاریخ لھستان بود; )١۶٨٩(كرده بود جلوگیري كند
واكالو پوتوكي . شاعران ملي خود ادامھ داد، اما ھنرمندان عمدھاش را غالبا از كشورھاي دیگر میآورد

ھاي مشابھي ساخت و  وسپازیان كوخووسكي نیز حماسھ; حماسھاي بر پیروزي لھستان در خونین نوشت
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و ) تاسو(و آندرزي مورشتین، پس از ترجمھ كتابھاي آمینتا; ھستاني بھ شعر منثور سرودمزامیر گونھاي ل
سوبیسكي نفوذ . ، نفوذ شعر فرانسھ و ایتالیا بر لھستان را در اشعار غنایي خود نمودار ساخت)كورني(سید

ان فرانسوي فرانسھ را تشویق میكرد و ھمھ چیز فرانسوي را، جز سیاست آن، میستود نقاشان و مجسمھساز
معماران را، كھ اكثر ایتالیایي بودند، مامور كرد تا . و ایتالیایي را براي كار بھ ورشو دعوت كرد

در دوران سلطنت وي كلیساھاي مجلل و . قصرھایي بھ سبك باروك در ویالنو، زولكیو و یاوورو بنا كنند
ھاي فرقھ  كلیساي راھبھ بزرگي از قبیل كلیساي پطرس حواري در ویلنو و كلیساي صلیب مقدس و

  . بندیكتیان در ورشو بنا شدند

آندرئاس شلوتر از آلمان بھ لھستان آمد تا در قصر ویالنو و قصر كراسینسكي در پایتخت بھ حكاكي 
رداي : در میان نفوذھاي ھنري غرب، تاثیر مشرق زمین در لباس و ظاھر مسلط بود. تزیینات بپردازد

دوران پیري شاه با سركشي پسرش یا كوپ، ناسازگاري . و سبیلھاي شمشیريدراز، كمربند پھن و رنگین، 
)) حق وتو((قانون . ھمسرش، و ناكامي در امر موروثي كردن سلطنت در خانوادھاش بھ تیرگي گرایید

نتوانست بھ زندگي دھقانان سروصورتي بدھد، زیرا اربابان حاكم بر . ھمیشھ بر وجودش سنگیني میكرد
نتوانست نجبا و ; راي آن را نداشت تا توانگران را مجبور بھ پرداخت مالیات توانگران بودیا. سیم بودند

از . اسراي فتنھجو را بر سر جایشان بنشاند، زیرا از تامین افراد براي ارتش وي خودداري میكردند
ور، بدرود زندگي گفت، در حالي كھ، برخالف گفتھ مشھ ١۶٩۶ژوئن  ١٧بیماري ازدیاد اوره خون در 

. دلشكستھ نبود، ولي از سقوط میھن عزیزش از اوج قھرمانیي كھ وي آن را برپاي داشتھ بود دل آزرده بود
دیت پسرش را نادیده گرفت و تاج شاھي را بھ فردریك آوگوستوس، برگزیننده ساكس فروخت كھ بھ 

خوانده شود، بھ مذھب سھولت از مذھب پروتستان دست كشید و براي اینكھ آوگوستوس دوم پادشاه لھستان 
در تاریخ بھ آوگوستوس نیرومند مشھور است، . او نیز شخصیتي بود مخصوص بھ خود. كاتولیك گروید

در ژانویھ . طفل نامشروع داشت ٣۵۴گفتھ میشود ; زیرا جسما و در امور جنسي نیرومند و قھرمان بود
ادعاھاي ارضي خود بر اوكرایین  در كارلوویتس پیماني امضا كرد كھ برطبق آن تركان از كلیھ ١۶٩٩

  . باختري دست كشیدند

آوگوستوس، كھ اكنون خود را از جانب جنوب و خاور در امان میدید، با پاتكول ھمداستان شد و، براي 
  .تجزیھ سوئد، لھستان را با دانمارك و روسیھ متحد ساخت

III - ١۶٩٩- ١۵۴۵: روسیھ بھ غرب روي میآورد  

كارل دھم، پادشاه سوئد، كپنھاگ را .ھریك از توطئھگران بھانھ و انگیزھاي براي خود ساز میكردند
بھ لھستان نیز حملھ برده و پایتخت آنرا متصرف شده . محاصره كرده بود و میكوشید دانمارك را فتح كند

د كھ میتوانست روسیھ را و گوستاو آدولف قدرت سوئد را در لیوونیا و اینگریا چنان مستحكم كرده بو; بود
خرس زنداني روسي، كھ كلیھ . بھ خاطر ورود یك قایق بھ بالتیك بدون رضایت سوئد، بھ مبارزه بطلبد

ھاي خروجي دریاي سیاه را  ھاي خروجي را در غرب بستھ میدید، و تاتارھاي كریمھ و تركان نیز راه راه
روسیھ فقط در شرق بھ . ه ناخن بھ دندان میخاییدبھ روي وي بستھ بودند، خشمگین شده بود و از این منظر

آسایش و فریبندگي زندگي، . سوي سیبریھ میتوانست حركت كند، و آنجا سرزمین سختیھا و توحش بود
زماني كھ آلكسي . روسیھ را بھ سوي غرب میخواند، و غرب مصمم بود روسیھ را شرقي نگاه دارد

  . ھنوز یكسره زندگي قرون وسطایي داشتمیخایلوویچ رومانوف تزار روسیھ شد، روسیھ 

در زمان آلكسي . برایش شناختھ نبود)) اصالح دیني((قانون روم، اومانیسم رنسانس، یا اصالحات نھضت 
، لیكن این خود موجب تدوین قوانیني شد كھ بر )١۶۴٩اولوژني (قانون روس صورتبندي جدیدي یافت

در ایام روزه بزرگ، بھ ماه نو نگریستن، شطرنج بازي درنتیجھ، . استبداد و آیین ارتدوكس متكي بود
. مكافات این جنایات و صدھا جنایت دیگر تازیانھ بود. كردن، یا بھ كلیسا نرفتن جنایت بھ شمار میرفت

از اطعام فقرایي كھ بھ دور قصرش گرد . خود آلكسي، با وجود داشتن ھر وھلھ پانصد بار كرنش میكرد
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مالیاتھاي سنگیني وضع میكرد و ; مخالفین دیني و سیاسي را شدیدا مجازات میكردمیآمدند لذت میبرد، ولي 
استثمار دھقانان و فساد دستگاه دولتي را آن چنان آزاد گذاشتھ بود كھ در شھرھاي مسكو، نووگورود و 

ن یكي از قزاقان بھ نام ستنكا رازی. پسكوف، و از ھمھ باالتر در میان قزاقان دون، شورش باال گرفت
دستھاي راھزن تشكیل داد، بھ كشتار و غارت ثروتمندان دست زد، و بر حاجي طرخان و تساریتسین 

در امتداد رودخانھ ولگا یك جمھوري قزاق بنیان گذاشت و یك بار مسكو . تسلط یافت) ستالینگراد كنوني(
ولي خاطرھاش نزد  ،)١۶٧١(او را اسیر كردند و آنقدر شكنجھ دادند تا مرد . را تھدید بھ گرفتن كرد

  . بیچارگان و بینوایان ھمچون وعده انتقام از مالكان و دولتیان گرامي ماند

درگیري با لھستان تماسھاي پیاپي با غرب را . اثرات تجدد در این محیط قرون وسطایي نیز رخنھ كرد
  . سبب شد

میخواندند بدانجا )) اروپا((سیاستمداران و بازرگانان بھ طور روزافزون از سرزمیني كھ روسھا آن را
  . میآمدند

از . رودخانھ دوینا و بنادري چون ریگا و آرخانگلسك شاھد بازرگاني روزافزون با كشورھاي غربي بودند
در . حھسازي دعوت بھ عمل آمدمتخصصین فني بیگانھاي براي توسعھ معادن، سازماندھي صنایع، و اسل

آلمانیھا و ; ، یك مھاجر نشین كامل از مھاجران در یكي از محالت مسكو بھ وجود آمد١۶۵٠حدود سال 
ھاي ثروتمند روسي بھ  لھستانیھا اندكي از ادبیات و موسیقي غربي را بھ این ماندگاه آوردند و در خانواده

بھ نخستوزیرش، آرتامون . ماني براي خود تشكیل دادآلكسي یك اركستر آل. تدریس التیني پرداختند
ماتویف، اجازه داد تا مبلھاي غربي و آداب فرانسوي را بھ كشور وارد، و حتي معاشرت اجتماعي زن با 

  . مرد را مرسوم كند

ھاي  زماني كھ سفیر كبیر روسیھ در دربار مھیندوك توسكان براي آلكسي شرح نمایشھا، اپراھا و بالھ
ي را فرستاد، آلكسي اجازه داد در شھر مسكو تئاتري بنا كنند و نمایشھایي غالبا مذھبي بھ روي فلورانس

یكي از اینھا نمایشي بود بھ نام استر كھ ھفده سال پیش از نمایشنامھ راسین بھ ھمین نام ; صحنھ آوردند
زد كشیش بھ اعتراف رفت آلكسي، كھ با حضور در این نمایشھا خود را گناھكار پنداشت، ن. نوشتھ شده بود

ماتویف بانویي اسكاتلندي از خانواده مشھور ھمیلتن . و او نیز اجازه داد تا در تفریحات جدید شركت جوید
آن دو یك دختر یتیم روسي را، بھ نام ناتالیا ناروئیشكینا، بھ فرزندي گرفتند و بزرگ ; را بھ زني گرفت

. این غربیسازي واكنش میھنپرستانھاي برانگیخت. د برگزیدآلكسي و او را بھ عنوان ھمسر دوم خو; كردند
عدھاي از روسھاي ارتدوكس خواندن زبان التیني را، بھ این عنوان كھ موجب گمراھي و دوري جوانان 

نسل قدیم میپنداشت كھ ھر تغییري كھ در رسوم، ایمان، یا . از عقاید مذھب ارتدوكس میشود، محكوم كردند
د، سنگي از بناي اجتماعي را از جا میكند، بناي آن را متزلزل میسازد، و ممكن است آداب دیني پدیدار شو

ھاي مردم، با اینكھ  توده. مذھب در عقاید استوار بود. بھ موقع آن بناي سست بنیاد را بھ ویراني بكشاند
رار ظرفیت محدود در فھم عقاید داشتند، در رعایت مراسم مذھبي بھ گونھاي تربیت میشدند كھ تك

اما تكرار میبایستي چنان دقیق باشد كھ . جذبھآورش موجب ثبات و آرامش اجتماعي و روحي آنان شود
بدین سان ; دگرگوني در روال عادي و مرسوم، گیرایي آرامبخش آن را میگسالند; جذبھاي بھ بار بیاورد

رن پیش بوده است باقي جزئیات مراسم و ھر كلمھ دعا یا عبارات میبایستي بھ ھمان صورتي كھ از چند ق
یكي از تلخترین منازعات و شقاقھایي كھ در تاریخ روسیھ بھ وقوع پیوست موقعي بود كھ نیكون، . بماند

كشیشاني كھ زبان . بطرك مسكو، اصالحاتي مبتني بر بررسي آداب و متون بیزانسي وارد لیتورژي كرد
س روسیھ از آن استفاده میكرد بھ بطرك گوشزد یوناني آموختھ بودند اشتباھات متني را كھ كلیساي ارتدوك

نیكون دستور داد تا متن را تصحیح، و در مراسم دیني تجدید نظر كنند، مثال عیسي را از این پس . كردند
تعداد ركوع یا سجود در ; صلیب را با سھ انگشت رسم كنند نھ با دو انگشت; ژیسوس بخوانند نھ عیسوس

تمثالي كھ نشان دھنده نفوذ ایتالیایي است باید از بین برود ; ھ چھار كاھش یابدفالن نماز بایستي از دوازده ب
رویھمرفتھ قرار بر این شد كھ مراسم . و بھ جاي آن تمثالي بھ كار رود كھ بھ سبك بیزانسي نزدیكتر است

ن بعضي از روحانیون كلیساي روس كھ ای. مذھبي روسیھ مطابقت بیشتري با اصل بیزانسي خود بیابند
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روش مستبدانھ . دگرگونیھا را نپذیرفتند، از مرتبت خود فرو افتادند، تكفیر شدند، یا بھ سیبریھ تبعید شدند
كلیساي . وي را بھ یك صومعھ دورافتاده تبعید كردند ١۶۶٧نیكون موجب ناخشنودي تزار شد و در سال 

; را پذیرفتكلیساي رسمي، تحت حمایت آلكسي، اصالحات ; روسي بھ دو فرقھ تقسیم شد
بھ ھیئتي مرتد تغییر یافتند كھ اصالت آیین جدید ) ستاروویرتسي(یا مومنان قدیمي) راسكولنیكي(ناسازگاران

بھ دستور تزار  ١۶٨١پیشواي این فرقھ بھ نام آواكوم را در سال . با آتش و شمشیر آنان را تعذیب میكرد
ادند خود را بكشند و بھ دولتي كھ آن را ضد بسیاري از مومنان قدیمي ترجیح د. فیودور زنده سوزاندند

مرگ تزار . ھرج و مرج دیني بخشي از ارثي بود كھ بھ پطر كبیر رسید. مسیح میپنداشتند مالیات نپردازند
از ھمسر نخستین، . زمینھ كشمكش و نزاع شدیدي را بین فرزندانش فراھم آورد) ١۶٧۶(آلكسي

دور و پسري دیگر بھ نام ایوان، كھ لنگ، از یك چشم نابینا، و ماریامیلوسالوسكي، پسري رنجور بھ نام فیو
آلكسي از . مخبط بود، و شش دختر كھ مقتدرترین و جاھطلبترین آنان سوفیا آلكسیونا بود بھ جاي نھاد

فیودور وارث تاج و تخت بود، ولي ). ١۶٧٢(ھمسر دومش، ناتالیا ناروئیشكینا، صاحب پطر معروف شد
  . درگذشت ١۶٨٢در 

كھ ایوان را بھ ھیچ وجھ در خور این مقام نمیدیدند، مایل بودند كھ پطر را بھ تزاري برگزینند و  بایارھا،
دوران زمامداري وي  لیكن خواھران ناتني پطر از ناتالیا داشتند كھ در.. مادرش نیز نایبالسلطنھ وي باشد

آنان، بھ سركردگي سوفیا، سترلتسي یا سربازان پادگان مسكو را تحریك كردند . مورد بیتوجھي قرار گیرند
ماتویف، پدر خوانده ناتالیا، از سربازان تقاضا . تا بھ كرملین حملھور، و سلطنت ایوان را خواستار شوند

ز آغوش پطر جدا كردند و پیش روي پسر دھسالھاش كشتند، اما آنھا او را ا. كرد بھ پادگان خود باز گردند
تني چند از برادران ناتالیا و طرفداران وي را بھ قتل رساندند، و با یارھا را ناچار كردند تا ایوان را بھ 

این وحشیگریھا ممكن . تزاري برگزینند و پطر بھ عنوان نایب تزار و با سوفیا در مقام نایبالسلطنھ بماند
در ھر صورت، در خشونت و ; ایجاد تشنجي كھ زندگي پطر را دگرگون ساخت تاثیر كرده باشنداست در 

ھاي  ناتالیا با پطر در پریو براژنسكي، یكي از حومھ. سنگدلي درسھایي فراموش نشدني بھ وي آموختند
یا اقامتگاه )) ترم((وي جدا سازي . سوفیا فرمانروایي را خوب ادامھ داد. مسكو، گوشھ عزلت اختیار كرد

خود بدون حجاب بین مردم ظاھر شد و بي ھیچ درنگي بر مجامع مردان ریاست ; زنان را از بین برد
تحصیالتش از ھمھ مرداني كھ در اطرافش بودند . میكرد، و ریش سفیدان از این اھانت تكان میخوردند

ست وزیري، یا احتماال بھ و مردي را بھ نخ; ھاي غربي گرایش داشت بھ اصالحات و اندیشھ; بیشتر بود
پرنس واسیلي گالیتسین التیني . ھاي غربي متمایل بود عنوان معشوق خود، برگزیده كھ سخت بھ شیوه

ھاي گوبلن تزیین كرد، و كتابخانھ  مینوشت، از فرانسھ تمجید میكرد، قصرش را با نقاشیھا و فرشینھ
ظاھرا بھ سبب تشویقھا و سرمشقھاي وي بود . بزرگي مشتمل بر كتابھاي التیني، لھستاني و آلماني داشت

ھایش  كھ در ھفت سال نیابتش، سھ ھزار خانھ از سنگ در مسكو بنا شدند، حال آنكھ پیش از این ھمھ خانھ
در دوران زمامداري وي قانون بردگي شخص مدیون . گویا میخواست سرفھا را ھم آزادكند. از چوب بودند

. بھ گور نمیكردند، و مجازات مرگ براي سخنان تحریكآمیز لغو شدمنسوخ شد، قاتالن را دیگر زنده 
او ارتش را تجدید سازمان داد و دوبار . ناكامي و شكست در مقام سرداري ھمھ اصالحات وي را تباه كرد

در نتیجھ، ; در ھر دو بار نتوانست تداركات لشكریانش را بھ حد كافي تامین نماید; بھ تركان حملھور شد
خورده و در حال شورش برگشت و نارضایتي آنان پطر را بر آن داشت تا خود قدرت را در  ارتش شكست

  . دست بگیرد

IV -  دانش آموزي پطر  

وي كودكي خارقالعاده نبود، بلكھ . ھا و گردشھایش در خیابانھاي مسكو، تعلیماتي گرفتھ بود او از مادر، هللا
رده از غرب از قبیل ساعت، اسلحھ، ابزارھا و مشتاق، كنجكاو، باھوش، و سخت مجذوب ماشینھاي وا

آرزوي روسیھاي را در سر میپروراند كھ بتواند از نظر صنایع و جنگ با . ھاي دیگر بود دستگاه
دوست خشن خود بھ بازیھاي جنگي چون حملھ و دفاع از استحكامات و قالع . كشورھاي غربي رقابت كند

دسترسي یابد، اندیشھ نیروي دریایي روسي را در سر  پیش از آنكھ روسیھ بھ دریاي گرم. بپردازد
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میپرورانید، بھ ساختن قایقھاي بزرگتري پرداخت، و مجبور شد براي یافتن دریاچھاي در پروسالول كھ 
ھر چھ بر نیرویش افزوده . بتواند ناوگان كوچكش را بھ آب اندازد، صدوسي كیلومتر از مسكو راه بپیماید

ي از خواھران ناتني خود، كھ با ھمدستي واسیلي گالیتسین قدرت وي و برادرش میشد، در برابر سلطھ یك
، در كنار ایوان، در مراسم رژه ١۶٨٩ژوئیھ  ١٨پطر در . ایوان را در بند كشیده بود، ناشكیباتر میشد

سوفیا بھ خالف معمول بھ دستھ رژه روندگان ملحق . سالگرد آزادي مسكو از چنگال لھستان شركت جست
ولي چون امتناع كرد، خودش ; پطر، كھ اكنون ھفدھسالھ بود، بھ او دستور داد تا از دستھ بیرون رود. شد

آنان را در میان . از روي خشم شھر را ترك گفت و علیھ نایبالسلطنھ بھ جمعآوري ھمدستاني چند پرداخت
رلتسي كھ، با تحمل با یارھا كھ ھرگز بھ حكومت زن تن درنداده بودند و ھمچنین در بین سربازان ست

باریس گالیتسین، پسر . ھاي جنگي مجھز و آماده بودند یافت توھینھا و تحقیرھاي سوفیا، براي تاراج و حیلھ
عموي نخستوزیر، با ارسال یك پیغام دروغین بھ پطر مبني بر اینكھ سوفیا میخواھد او را دستگیر و 

كھ بتازگي با وي ; راھي مادر، خواھر و زنشپطر بھ ھم. بھ راه انداخت)) یك كودتا((بازداشت كند، 
از . ازدواج كرده بود، بھ صومعھ ترویتسكو سرگیوسكایا كھ در ھفتاد و دو كیلومتري مسكو بود فرار كرد

سوفیا فرمان داد تا از . آنجا بھ فرماندھان سترلتسي دستور داد تا بھ صومعھ ترویتسكو سرگیوسكایا بیایند
بزودي بزرگان طبقھ اشراف، و بھ دنبال آنان یوآخیم، . یكن بسیاري رفتنددستور پطر سرپیچي كنند، ل

پطر واسیلي گالیتسین را احضار كرد، واسیلي تسلیم شد، ولي بھ روستایي . بطرك مسكو، سر رسیدند
چند تن از طرفداران سوفیا بازداشت شدند، عدھاي را شكنجھ دادند، و . نزدیك آرخانگلسك تبعیدش كردند

ایوان موافقت ; پطر بھ ایوان نامھ نوشت و اجازه خواست تا دولت را در دست بگیرد. نیز كشتند عدھاي را
ولي او ; پطر دستور داد تا سوفیا را بھ صومعھاي ببرند. كرد یا اینكھ موافقت او فرض مسلم انگاشتھ شد

یش تامین كردند در صومعھ زندگي راحتي برا. اعتراض كرد، سر بھ شورش برداشت و سرانجام تسلیم شد
پطر در . و مستخدمان و نوكران بسیار در اختیارش نھادند، ولي ترك محوطھ صومعھ برایش ممنوع بود

ایوان با . وارد مسكو شد، ایوان از وي استقبال كرد و قدرت را بھ وي سپرد ١۶٨٩اكتبر سال  ١۶
  . درگذشتخوشنیتي و بھ دلخواه از زندگي اجتماعي كنارھگیري كرد و ھفت سال بعد 

دولت را بھ دست بوریس گالیتسین، یوآخیم مستبد و مرتجع و . پطر ھنوز براي فرمانروایي آمادگي نداشت
در آنجا دوستاني چند پیدا كرد در پیشرفت . دیگران سپرد و خود اغلب در محلھ مھاجرنشینان بھ سر میبرد

د بھ نام پتریك گوردن كھ در سن یكي از آنان سربازي مزدور اھل اسكاتلند بو. وي سخت موثر بودند
یكي دیگر از آنھا شخصي بود بھ نام فرانسوا لفور، . پنجاھوپنج پطر از وي فنون جنگي بیشماري آموخت

زیبایي، تیزھوشي، و رفتار خوشایند او . متولد ژنو، كھ اكنون در سن سیسالگي سرلشكر ارتش روسیھ بود
لي مسكو، كھ ھمھ بیگانگان را ملحداني خبیث موجب شادي تزار جوان میشد و علیرغم ترس اھا

پطر ھمنشیني این خارجیان را بر مصاحبت روسھا . میشمردند، ھفتھاي سھ بار با وي غذا صرف میكرد
در صنایع، علوم، ; آنان، با آنكھ بھ اندازه روسھا مشروب مینوشیدند، مردمي متمدنتر بودند. ترجیح میداد

پطر رواداري . و صحبت و سرگرمیشان در سطحي باالتر قرار داشت; فنون نظامي از روسھا برتر بودند
آنان را میدید گوردن كاتولیك و لفور پروتستان بود كھ با گشادھرویي پدر تعمیدي اطفال كاتولیك و 

پطر مصمم بود كھ تا روسیھ از . پطر زبان آلماني و ھلندي را براي رفع احتیاج آموخت. پروتستان میشدند
از نماینده سیاسي ھلند، بارون فون . رومند شود و در ھنر صلح با غرب بھ رقابت برخیزدنظر جنگي نی

آرزو . كلر، آموخت كھ چگونھ ھلندیھا با ساختن كشتیھاي خوب، ثروت و قدرت خویش را محفوظ میدارند
لسك، كھ او ھیچ راه خروجي جز در آرخانگ. داشت راھي بھ دریا بیابد و در آبھاي شور ناوگاني برپا كند

یكي از ; بدان نقطھ عزیمت كرد ١۶٩٣با وجود این، در سال . نیمي از سال منجمد بود، در اختیار نداشت
وقتي كھ ترسش از دریا فرو ریخت و در این كشتي ; كشتیھاي جنگي ھلندي را كھ در لنگر گاه بود خرید

تو باید فرمانده این كشتي (: (بھ لفور چنین نوشت. بھ مسافرت پرداخت، سراپا خوشحال و مشعوف بود
لباس ناخدایان ھلندي در بر میكرد و در .)) باشي، و من چون یك جاشوي ساده خدمت خواھم كرد

ھواي شور آن دریاي سرد نسیم نیروبخشي بود كھ از . ھاي بندر با جاشویان ھلندي در میآویخت میخانھ
نده او را بھ سوي خویش میخواند غرب سرزمین صنایع، قدرت، علوم و ھنر، كھ با وسوسھاي افزای

یكي از بالتیك، كھ سوئد و لھستان آن را بستھ بودند و ; دو راه عملي بھ سوي غرب گسترده بود. میوزید
تاتارھا و تركان در آزوف بر دھانھ رود دون . دیگري راه دریاي سیاه، كھ در كنترل تركان و تاتارھا بود
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اخت و تاز میكردند و روسھا را بھ اسارت میگرفتند بعضي اوقات تسلط داشتند و پیوستھ در منطقھ مسكو ت
دستور داد تا  ١۶٩۵پطر در سال . سالي بیست ھزار تن و در بازار قسطنطنیھ بھ بردگي میفروختند

ھا عبور كند، و بھ  ارتشش از تمرین و بازي بھ جنگ بپردازد، از استپھا بگذرد، با كشتي از رودخانھ
پطر ; سردار بھ اسامي گالووین، گوردن و لفور بھ فرماندھي مستقل گماشتھ شدند سھ. آزوف حملھور شود

كارھا ترتیب درستي . خود بھ عنوان گروھبان ساده توپخانھ در ھنگ پریو براژنسكي بھ خدمت وارد شد
 نداشتند و انضباط افراد چندان خوب نبود، در نتیجھ، پس از چھارده ھفتھ كار پرھزینھ، دست از محاصره

. پطر بھ مسكو برگشت و سوگند یاد كرد ارتشي بھتر تربیت كند و یك بار دیگر بھ حملھ بپردازد; كشیدند
در ماه ژوئیھ شھر را، بیشتر بر . جنگي در رودخانھ دون بھ راه افتاد و محاصره آزوف را از سر گرفت

بزرگي براي خدمت در پطر بالفاصلھ دستور داد تا در ورونژ ناوگان .اثر رشادت قزاقان دون، گرفت
از سراسر روسیھ، از جملھ از زمینداران بزرگ، براي این مقصود مالیات . دریاي سیاه تاسیس كنند

پانزده نفر از . مكانیسینھاي بیگانھ را بھ كشور آوردند; كارگران را بھ خدمت سربازي خواندند; گرفتند
شان بھ ایتالیا، ھوالند، و انگلستان  اشراف روسي را براي فراگرفتن فنون كشتیسازي با ھزینھ خود

روسیھ از اندیشھ مسافرت تزار خویش . ، خود بھ دنبالشان روانھ شد١۶٩٧پطر، در دھم مارس . فرستادند
از این رو پطر ھیئتي . بھ سرزمینھاي بیگانھاي كھ بھ فساد عقیده و گمراھي آلوده بودند بھ وحشت افتاد

)) اروپا((ست تن مالزم بھ سركردگي لفور تشكیل داد تا بھ دیدار از مركب از پانزده نفر از اشراف و دوی
در میان پنجاه و پنج مامور مخفي، درجھداري بود كھ فقط . بپردازند و متحداني بر علیھ تركان فراھم آورند

مھر وي متشكل از تصویر یك كارگر كشتیسازي بود كھ روي آن چنین ; بھ نام پطر میخایلوف پاسخ میداد
پطر، بھ ھنگام مسافرتھاي خارج از .)) رتبھ من شاگردي است، و بھ استادان نیازمندم:((ھ شده بودنوشت

فردریك سوم برگزیننده براندنبورگ، ویلیام سوم پادشاه . كشور، بیقیدانھ بھ آن ھیئت ناشناختھ درمیآمد
با وجود وضع . ندانگلستان، و امپراطور لئوپولد اول از وي بھ عنوان تزار روسیھ پذیرایي میكرد

شاھانھاي كھ داشت، با رفتار و گفتار خشن و با بیقیدي، ناپاكي، و استفاده ناشیانھ از قاشق و چنگال، ھمھ 
ھیئت نمایندگي در . با این حال، پیوستھ در راه ھدفش گام برمي داشت; دربارھا را بھ حیرت میانداخت

سپس شتابان بھ . پطر آن را ھرگز فراموش نكرد لیوونیاي سوئد، در راه ریگا، بھ مشكالتي دچار شد كھ
در براندنبورگ نزد مھندس . كونیگسبرگ برگشت و با برگزیننده معاھده بازرگاني و دوستي امضا كرد
در كوپنبروگھ، شاھزاده خانم . ارتش پروس درس توپخانھ و استحكامات خواند و از او گواھینامھ گرفت

دخترش شاھزاده خانم سوفیا شارلوت، زوجھ برگزیننده براندنبورگ، سوفیا، بیوه برگزیننده ھانوور، با 
این شاھزاده خانم بیوه بعدا او را . تقاضا كردند تا پطر و ھمراھانش با آنان نھار صرف كنند و برقصند

  : چنین وصف كرد

ت و داراي روحي سرزنده اس. تزار مردي است بسیار بلند قامت و سیمایي زیبا و قامتي برازنده دارد
بسیار شاد و حراف بود و دوستي بزرگي بین ما ... كاش رفتارش اندكي بھتر بود..... بسیار حاضرجواب

ھاي ناشي از  بھ ما گفت كھ در كشتیسازي كار كردھاست، دستانش را بھ ما نشان داد، و پینھ....بھ وجود آمد
در .... و عواطفي سخت بزرگمنشقلبي مھربان دارد ... او مردي فوقالعاده است.... كار را لمس كردیم

... حضور ما مست نكرد، ولي ما ھنوز آنجا را ترك نكرده بودیم كھ ھمراھانش بھ جبران و تالفي پرداختند
مسكوییھا، در ھنگام رقص، ... ندیدیم كھ تمایلي از خود بروز دھد... در برابر زیبایي حساس است، ولي

و خود تزار در شگفت بود و . ھاي بدنمان اشتباه میگرفتنداستخوانھاي نھنگ كرستھاي ما را با استخوان
  . میگفت كھ خانمھاي آلماني چھ استخوانھاي سختي دارند

اكثر اعضاي گروه در آمستردام ماندند، . ھیئت سفرا در كوپنبروگھ با كشتي از راین بھ سوي ھوالند رفت
یكي از مراكز بزرگ كشتیسازي بود،  و پطر با چند نفر از ھمراھان صمیمي بھ زاندام، كھ در آن زمان

. حتي در روسیھ نیز از استادي كشتیسازي این شھر زیبا چیزھا شنیده بود; )١۶٩٧اوت  ١٨(عزیمت كرد
در خیابانھاي شھر بھ كارگري بھ نام گریت كیست، كھ در مسكو با وي آشنا شده بود، بر خورد و از كیست 

یك ھفتھ . و پیشنھاد كرد كھ در كلبھ چوبي او اقامت گزیند خواست تا كسي را از ھویت اصلیش نیاگاھاند
در آنجا ماند، لباس كارگران ھلندي در برمي كرد، روزھا بھ تماشاي كار كارگران كشتیسازي میرفت، و 

در . شبھا، اگر فرصتي مییافت، بھ میخانھ محل سري میزد و با مستخدمھاي بھ عشقبازي میپرداخت
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ناپلئون از آن كلبھ ھمچون عبادتگاھي زیارت كردند، تزار آلكساندر اول آنرا با سالھاي بعد، یوزف دوم و 
)) براي مردي بزرگ ھیچ چیز كوچك نیست((لوحي مرمرین مزین ساخت، و شاعري ھلندي شعر مشھور 

را بر دیوار آن حك كرد پطر، كھ از اجتماع مردم زاندام در پي خود ناراحت شده بود، بھ آمستردام آمد و 
  . گروه سفراي خویش پیوست بھ

)) پطر نجار زاندامي((ھنوز ھم میكوشید اصلیت خویش را در ھیئت ناشناس بپوشاند، ولي این بار خود را
  . نامید

شركت ھند شرقي ھلند را قانع كرد تا اجازه دھد وي بھ كارگران آن شركت در كارگاه كشتیسازي در 
ا ده تن از ھمراھانش كار كرد و در ساختن كشتي و بھ آب مدت چھار ماه در آنجا ب. اوستنبورگ ملحق شود

او نمیگذاشت كھ بین او و سایر كارگران فرقي باشد و مثل سایرین الوار چوب بر . انداختن آن كمك كرد
یادداشتھایش نشان میدھند كھ تا چھ ; شبھا بھ مطالعھ ھندسھ و تئوري كشتیسازي میپرداخت. دوش میگذاشت

ھاي تشریحي، باغھاي نباتات،  ھا، موزه ھا، كارگاه بھ دیدن كارخانھ. یق و كامل بودھاندحد این مطالعات عم
پزشك و گیاھشناس مشھور، بورھاوه، را مالقات كرد و با لیونھوك بھ . تئاترھا، و بیمارستانھا نیز میرفت

ھندسي نظامي م. مطالعات میكروسكوپي مشغول شد و ھمراھانش را نیز بھ نمایشگاه تشریح بورھاوه برد
كشیدن . را نزد بارون وان كوھورن، معماري را نزد شینفوئت، و مكانیك را پیش وان درھیدن فرا گرفت

بھ خانھ . دندان را نیز آموخت، و بعضي از دستیارانش از ذوق و عالقھ او بھ دندانپزشكي رنجھا كشیدند
ھا خرید میكرد، با مردم در میآمیخت، از در بازار. مردم ھلند میرفت تا روش و ترتیب زندگیشان را دریابد

با ھلندیھا در . داد و ستدھاي گوناگون آنان شگفتي میكرد، و تعمیر و مرمت لباس و كفش را ھم آموخت
احتمال در ھمھ دوران این فعالیتھا، آني روسیھ را از نظر دور نمیداشت . ھا شراب و آبجو مینوشید میخانھ

  . ھ ھدایت میكردو اقدامات دولت آن را با مكاتب

چند ناخدا، سي و پنج ستوان، ھفتادودو راھنماي كشتي، پنجاه پزشك، چھار آشپز و سیصد و چھلوپنج 
بھ عالوه، دویست و شصت جعبھ تفنگ، بادبان، قطبنما، استخوان ; جاشو استخدام كرد و بھ روسیھ فرستاد

براي كار مجسمھسازان روسي نھنگ، چوب پنبھ، لنگر، ابزار، و حتي ھشت قطعھ بزرگ سنگ مرمر 
مجالي ; بھ آراستگي آداب معاشرت، نزاكتھاي اجتماعي، و ظرافت اندیشھ عالقھ نشان نمیداد. ارسال داشت

در ھر صورت، آن چیزھاي نامحسوس و غیر عیني ; براي مابعدالطبیعھ، مجالس رقص، یا سالونھا نداشت
ش این بود تا فنون و علوم عملي غرب را بھ روسیھ در حال حاضر، وظیفھا. را بعدا ھم میتوانست فراگیرد

آنگاه كھ در ھمھ آنھا مھارت یابیم و بتوانیم، در ھنگام بازگشت، بر دشمنان عیسي مسیح ((وارد كند تا
یعني، با فتح قسطنطنیھ، روسیھ از راه بوسفور از زندانش بیرون آید و پاي بھ عرصھ دنیا  -))پیروز شویم

ار ماه اقامت در ھوالند، از ویلیام سوم تقاضا كرد كھ اجازه دھد با ھیئت تقریبا پطر پس از چھ. بگذارد
پطر در ژانویھ . ویلیام كشتي تفریحي سلطنتي را براي آوردنش فرستاد. ناشناس از انگلستان دیدار كند

. ي میرفتھا و تاسیسات دریای با آنكھ فصل زمستان بود، پیوستھ بھ تماشاي اسكلھ. بھ لندن وارد شد ١۶٩٨
اولین خانھ و حیاط . از انجمن سلطنتي و ضرابخانھ دیدن كرد و احتمال دارد نیوتن را در آنجا دیده باشد

پوند در اختیار  ٣۵٠بعدا دولت انگلستان ; آراستھ خود را در دتفرد در اختیار پطر و ھمراھانش گذاشت
تزار با زود خوابیدن و ساعت . ت كندسر جان گذاشت تا ضایعاتي را كھ روسھا بھ بار آورده بودند مرم

ھاي كشتي، در حالي كھ تبر بر دوش و پیپ بر  ھا و تعمیرگاه چھار صبح بیدار شدن، و گردش در اسكلھ
  . دھان داشت، موجب حیرت ھمسایگانش شده بود

ل ھنرپیشھ برجستھاي را معشوقھ خود ساخت، و ھنرپیشھ ھمیشھ گلھ میكرد كھ كمتر از حد الزم بھ او پو
گواھینامھ دكتراي حقوق را از آكسفرد دریافت كرد و در مراسم مذھبي پروتستانھا با چنان آدابي . میدھد

اسقف برنت روي او . شركت جست كھ كشیشان از او چشم داشتند اصالح دیني را در روسیھ اجرا كند
طبیعت، ((گرفت كھ  بسیار مطالعھ كرد و او را آدمي كنجكاو ولي داراي شخصیتي نامشخص یافت و نتیجھ

پطر پس از چھار ماه كھ در انگلستان .)) او را بیشتر براي كار نجاري كشتي ساختھ است تا شاھزادگي
 ٢۶(ماند، بھ آمستردام برگشت، بھ جمع ھمراھانش پیوست و با آن از راه الیپزیگ و درسدن بھ وین رفت
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یسوعیان، . را با خود علیھ تركیھ متحد كندیك ماه بیصبرانھ و بیھوده كوشید تا امپراطور ). ١۶٩٨ژوئن 
  . كھ بتازگي خواب یك روسیھ كاتولیك رومي را میدیدند، از وي خوششان آمد

درست ھنگامي كھ میخواست بھ ونیز عزیمت كند، پیغامي بھ او رسید كھ نفرات سترلتسي شورش كردھاند 
بالفاصلھ بھ سوي روسیھ . یرندو بیم آن میرود كھ مسكو را تصرف كنند و دولت را ھم در دست بگ

در راوا چھار روز در كنار . رھسپار شد، نزدیك كراكو بھ وي اطمینان دادند كھ شورش خوابانده شده است
آوگوستوس دوم، پادشاه لھستان، ماند و با كمال شگفتي و شادماني پادشاه را در نیروي جسماني، شكار 

ر دو سخت بھ ھم دل بستند، یكدیگر را میبوسیدند، و در ھ. حیوانات وحشي، و میخوارگي ھمپاي خود یافت
پطر پس از ھجده ماه . این باره بحث میكردند كھ آیا نخست تركیھ قرباني این دوستي خواھد بود یا سوئد

بھ دنیا نیز ... دوراني در تاریخ بھ وجود آورد كھ نھ تنھا بھ كشورش، بلكھ((مسافرت، كھ بھ عقیده مكولي 
. روسیھ اروپا، و اروپا روسیھ را كشف كرده بود. در تاریخ چھارم سپتامبر بھ مسكو رسید، ))تعلق داشت

او ھرگز نتوانستھ . اما پطر ھنوز یك مسكویي قرن ھفدھم بود. الیبنیتز آموزش زبان روسي را آغاز كرد
بھ وسیلھ  بود نفرات سترلتسي را ببخشد، زیرا ھرچھ بود در كشتن داییھایش و ماتویف، و در غصب قدرت

با نقشھاي كھ براي سازندگي یك ارتش نوین در سر داشت دیگر بھ وجود این گارد . سوفیا، سھیم بودند
ھمینكھ پي برد سوفیا از صومعھ خود با آنھا براي پس گرفتن قدرت وارد . سلطنتي فتنھجو نیازي نبود

كرده و شایع ساختھاند كھ وي  را تھدید)) مھاجرنشین آلماني((مذاكره شده است و لفور و سایر اعضاي 
; مذھب روسیھ را فداي دوستي و عالقھ با غرب كردھاست، آتش خشم او مبدل بھ حس شدید انتقام شد

دستور داد تا عده زیادي از نفرات سترلستي را شكنجھ دھند تا بھ شركت سوفیا در این شورش اعتراف 
مقرر . اشارھاي بھ ھمدستي سوفیا با خودشان بكنندھا را تحمل كردند بي آنكھ  آنان مخوفترین شكنجھ; كنند

سوفیا را ناچار كردند سوگند یاد كند و . داشت تا مالزمانش را شكنجھ دھند، شاید ھمین مقصود حاصل شود
یك . و در ھمان دیر كھ بود سخت تحت نظر قرار گرفت، و شش سال بعد در ھمانجا درگذشت; پیمان ببندد

پطر پنج نفر را با دست خود كشت و دستیارانش را ; ي بھ مرگ محكوم شدندھزار نفر از نفرات سترلتس
پطر بیدرنگ . از صحنھ تاریخ زدوده شد ١٧٠۵سترلتسي در . لفور خودداري كرد; مجبور كرد چنین كنند

ارتش پیشین متشكل بود از سترلتسي، مزدوران بیگانھ، و مشمولین . بھ ایجاد ارتشي جدید پرداخت
پطر ارتشي ثابت با دویست و دھھزار مرد جنگي را، كھ از میان . راف بھ ارتش میدادندروستایي كھ اش

این سپاھیان . ھر بیست خانوار روستایي یك نفر را بھ سربازي میگرفت، جایگزین آن مجموعھ مختلط كرد
براي ھمھ  دوره سربازي. میپوشیدند و بھ شیوه غرب تعلیم نظامي میدیدند)) اروپایي((لباسھاي متحدالشكل 

كشتیھا بشتاب ساختھ، و در . بھ عالوه، پطر یكصد ھزار قزاق بھ زیر سالح آورد. تا پایان عمر بود
از چھل و ھشت ناو  ١٧٠۵نیروي دریایي روسیھ در ; ھا، و دریا بھ آب انداختھ شدند ھا، دریاچھ رودخانھ

ھمھ این كارھا در حال . دتوپدار و ھشتصد كشتي كوچكتر و بیست و ھشت ھزار ناوي تشكیل شده بو
پیشرفت بودند و ھنوز بھ مرحلھ تكامل نرسیده بودند كھ پاتكول بھ مسكو آمد و پیشنھاد لھستان متحد شود، 

این كشتیھا ھمھ در انتظار . سوئد را از سرزمین اصلي بیرون برانند، و بالتیك را از تسلط وي آزاد سازند
د اما امپراطوري تركیھ ھنوز بسیار نیرومند بود، قسطنطنیھ بیدي آبھاي گرم مدیترانھ ارجح بو; دریا بودند

روسیھ میبایستي بھ دري دیگر . نبود كھ از این بادھا بلرزد، و اتریش و فرانسھ ھم با تركان دوست بودند
درست در ھمان زمان، فرستادگان سیاسي سوئد . چشم امید داشتھ باشد و راه خروجي در سمت شمال بیابد

مسكو آمدند و رضایت خاطر پطر را در تجدید پیمان كاردیس، كھ روسیھ و سوئد را متعھد بھ  بیموقع بھ
بھ عالوه، مگر سواحل . لیكن معاھده مضحكھ جغرافیا و بازرگاني است. حفظ صلح میكرد، جلب كردند

ا را، در زماني كھ ھاي نوا و ناروا ایالت اینگریا و كارلیا قبال ملك روسیھ نبودند و آنھ بالتیك بین رودخانھ
تسلیم  ١۶١۶روسیھ بھ علت گرفتاریھاي خود زبون شده و قدرت مقاومت را از دست داده بود، در سال 

در  ١۶٩٩نوامبر  ٢٢پطر در ; سوئد نكرده بود چرا چیزي كھ بزور گرفتھ شده است بزور پس گرفتھ نشود
وي در ھشتم اوت . ر بالتیك بگشایدائتالفي علیھ سوئد وارد شد و تصمیم گرفت راه خود را با زور د

در . ، باامضاي صلحنامھاي با تركیھ، جبھھ جنوبي خود را در حد توانایي یك پیمان ایمن ساخت١٧٠٠
  . ھمان روز فرمان داد تانیروھایش وارد لیوونیاي سوئد شوند
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V -١٧٢١-١٧٠٠: كارل دوازدھم و جنگ بزرگ شمالي   

شوراي سلطنتي براي رسیدگي و بحث در مورد اقدامات . ھلم رسیدقرایني از این پیمان ائتالف بھ استك
. راي غالب این بود كھ باب مذاكره با این یا آن متفق براي صلحي جداگانھ باز شود. دفاعي تشكیل جلسھ داد

آقایان، : ((كارل مدتي مدید در سكوت بھ این مذاكرات گوش فراداد، سپس ناگھان از جاي برخاست و گفت
جنگي عادالنھ را بھ پایان ... قاطع گرفتھام كھ ھرگز در جنگي غیرعادالنھ درگیر نشوم، وليمن تصمیم 

از تمام سرگرمیھا، تجمالت، روابط با زنان، و میخوارگي دست شست و .)) نرسانم مگر با نابودي دشمنانم
از استكھلم بیرون  ١٧٠٠آوریل  ٢۴با آنھا در تاریخ . ارتش و نیروي دریایي را بھ حال آماده باش درآورد

نخست بھ . پایتختش را دیگر ھرگز ندید. آمد و یكي از تماشاییترین زندگیھاي جنگي تاریخ را آغاز كرد
دانمارك حملھور شد، زیرا میبایستي والیات جنوبي سوئد را در برابر حمالت دانمارك، در موقعي كھ با 

اص خود و علیرغم اعتراض دریا ساالرش، با جرئت و سرعت خ. لھستان و روسیھ درگیر میشد، حفظ كند
كشتیھایش را از كانال خاوري اورسوند كھ غیر قابل كشتیراني بھ نظر میرسید عبور داد و در چند 

فردریك چھارم، پادشاه دانمارك، كھ از تصرف ). ١٧٠٠اوت  ۴(كیلومتري كپنھاگ در زیلند فرود آمد 
صلح تراوندال را امضا ریكس دالر بھ عنوان غرامت،  پایتختش بھ وحشت دچار شده بود، شتابان معاھده

كوشید ریگا را  ١٧٠٠آوگوستوس دوم در ماه مھ . سوگند یاد كرد كھ از این پس ھرگز بھ سوئد حملھ نكند
وي از سردار ھفتاد و پنج سالھ سوئدي بھ نام كنت اریك دالبرگ، كھ با كیاست در امر . بھ تصرف درآورد
آوگوستوس عقب نشست و بھ پطر . را بھ دست آورده بود، شكست خورد)) سوئد وبان((استحكامات عنوان 

پطر در خواستش را پذیرفت و با چھل . پناه آورد تا با حملھ بر ریگا وي را از این مخمصھ نجات دھد
كارل دوازدھم، بھ خیال اینكھ بھ دالبرگ كمك كند، . ھزار مرد جنگي براي محاصره ناروا حركت كرد

از راه دریا بھ پارنو در خلیج ریگا انتقال داد، ولي چون آن جنگجو را پیروز یافت، بھ سوي ارتشش را 
ھاي خطرناك گذشت و ناگھان از پشت سر ارتش  ھا و گردنھ شمال روي آورد و از میان باتالقھا و تنگھ

وي . آوردتزار غافلگیر شد و در وضعي قرار گرفت كھ بزدلي خفت آوري بھ بار . پطر سر بیرون آورد
شاید . رھا كرد و بھ نووگورود و مسكو گریخت) كھ در آن با سمت ستواني خدمت میكرد(ارتش را

اندیشھ اسارت . میدانست كھ سربازان ناآزموده و جنگ نادیدھاش در نخستین آزمایش مضمحل خواھند شد
چھل . رزش میدانستبرایش تحملناپذیر بود، زیرا تن زندھاش را بیش از جسد مردھاش براي روسیھ با ا

ھزار روسي، كھ تحت فرماندھي ناشایستھ شاھزاده مجارستان كارل اوژن دوكروي بودند، از ھشت ھزار 
، و این نخستین عقبنشیني در خط مشي )١٧٠٠نوامبر  ٢٠(سوئدي كارل در نبرد ناروا شكست خوردند 

رف مسكو پیش برود و كار پطر سرداران سوئدي بھ كارل اصرار ورزیدند تا بھ ط. سنین بزرگي پطر بود
لیكن تعداد نفرات این ارتش اندك بود و زمستان آغاز شده بود، زمستاني كھ حتي شھامت . را یكسره كند

از این گذشتھ مسئلھ ; ھاي طویل و جانفرساي روسیھ بھ زانو درآورده بود ناپلئون جوان را نیز در برابر راه
ھا كاغذ پارھاي بیش  عالوه بر این، با توجھ بھ اینكھ عھدنامھ. تغذیھ سپاھش در سرزمین دشمن در كار بود

نبودند، آیا میتوانست بھ پادشاه دانمارك یا لھستان اطمینان داشتھ باشد كھ در غیاب رھبر و ارتش اصلي 
سوئد كھ در مسافتي چنین دور میجنگیدند، بھ سوئد حملھور نشوند كارل پس از سر و صورت دادن بھ 

فاعي لیوونیا، بھ جنوب رفت، وارد لھستان شد، و مانند پدر بزرگش در چھلوھفت سال دولت و وضع د
، آوگوستوس را از سلطنت خلع، وستانیسالس لشچینسكي را )١٧٠٢(پیش، ورشو را بدون نزاع اشغال كرد

متحدان یكایك شكست خورده بودند، لیكن خرس روسیھ تازه ). ١٧٠۴(بھ پادشاھي لھستان منصوب كرد 
پطر نھ تنھا از وحشت آسوده شده بود، لیكن ارتشي جدید سازمان داده و تجھیز . را آغاز كرده بود نبرد

. سیصد لولھ توپ ریختھ شد و مدرسھاي جھت تربیت توپچي تاسیس یافت; براي اینكھ آب كنند. كرده بود
صرف نینسكانس در گردان توپخانھ خود پطر جلودار ت; سربازان جدید بزودي پیروزیھایي بھ دست آوردند

را آغاز نھاد و در این حال، كمتر )) پطرزبورگ((در اینجا تزار ناگھان بناي ; )١٧٠٣(دھانھ نوا بود 
عزمش فقط بر آن بود كھ این شھر دروازھاي بھ ; تصور آن را میكرد كھ روزي این شھر پایتخت او بشود

كارل . طر یك بار دیگر بھ سوي ناروا آمددر آن اثنا كھ كارل در لھستان سرگرم بود، پ. سوي دریا باشد
و ) ١٧٠۴اوت  ٢٠(قلعھ بزرگ با یك حملھ سقوط كرد . پادگان بسیار كوچكي در آنجا مستقر كرده بود
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فاتحان، بھ تالفي شكست گذشتھ، كشتار وحشتناكي را آغاز كردند، بھ طوري كھ سرانجام، پطر دوازده تن 
  . رده بودند با دست خود كشت و بھ این كشتار پایان داداز روسھایي را كھ جنون خونریزي پیدا ك

آوگوستوس مخلوع معاھدھاي امضا كرد و طي آن بر . پیروزي كارل در لھستان كامل بھ نظر میرسید
سلطنت لشچینسكي صحھ گذاشت و اتحاد خود را علیھ سوئد پس گرفت و سازمان دھنده نخستین ائتالف را 

پاتكول را بھ روي گاري بستند، استخوانھایش را درھم شكستند، و بعد  یوھان فون; بھ كارل تسلیم كرد
كوشید وزیران انگلستان را با . پطر خود را در برابر سوئدي وحشتانگیز تنھا دید). ١٧٠٧(سرش را زدند 

نماینده پطر مستقیما بھ مارلبره . رشوه وادار بھ فراھم آوردن یك صلحنامھ كند، ولي آنان امتناع ورزیدند
پطر كیف یا . متوسل شد و وي، تنھا بھ شرط اخذ یك امیرنشین در روسیھ، با وساطت موافقت كرد

قطعھ بزرگ یا قوت كھ ھیچ دولت ((تالر و یك  ٠٠٠,۵٠والدیمیر یا سیبریھ را با تضمین پرداخت سالیانھ 
. ھ گشتاما این مذاكرات با شكست مواج. بدو عرضھ داشت)) نیرومندي در اروپا داراي آن نیست

; سیاستمداران غربي نسبت بھ كارل ھمدردي داشتند، آوگوستوس را خوار میشمردند، و از پطر میترسیدند
بعضي از آنان عقیده داشتند كھ اگر اجازه دھند كھ روسیھ بھ سوي غرب توسعھ یابد، ھمھ اروپا بزودي در 

  . زیر طغیان سیآلساي اسالوھا بھ لرزه خواھد آمد

، پیشاپیش چھلوچھار ھزار سپاھي، كھ نیمي از آنھا سواره نظام بودند، از ١٧٠٨یھ كارل در اول ژانو
در روز بیستوششم، تنھا دو ساعت پس از عزیمت پطر . روي سطح یخزده و خطرناك رود ویستول گذشت

دستور داد . پطر تصمیم بھ اتخاذ شیوه نبرد عمقي و تخریبي گرفتھ بود. از گرودنو، بدانجا وارد شد
ھایش عقبنشیني كنند، كارل را ھرچھ بیشتر بھ داخل صحراي وسیع و ھموار روسیھ بكشانند، و در نیرو

بھ دھقانان دستور داد غالتشان را در زیر خاك یا برف پنھان . سر راه خود ھمھ محصوالت را بسوزانند
ین را بھ یكي از و اوكرای)) روسیھ صفیر((دفاع. ھا و مردابھا بپراكنند كنند و دامھایشان را در بیشھ

یكي از . مازپا در دربار لھستان بھ عنوان غالمبچھ بزرگ شده بود. آتامانھاي قزاق بھ نام ایوان مازپا سپرد
اشراف كھ وي را عامل انحراف زنش میدانست، او را عریان روي یك اسب وحشي اوكراییني بستھ و 

ھ و بیخ گوشش رمیده بود، چھار نعل از الي از ضربھ تازیان) بھ قول بایرن( و اسب، كھ; رھایش كرده بود
مازپا با وجود چاك خوردگي سروصورت و . ھا گذشت تا بھ سرزمین بومیش رسید درختان و بیشھ

او ظاھرا خود را بھ پطر وفادار نشان . خونریزي زنده ماند و بھ سركردگي قزاقان زاپاروژیھ ترقي كرد
  . ار بود و در پي فرصت بود تا سر بھ شورش برداردمیداد، ولي از استبداد و خودكامگي تزار بیز

وي بھ كارل پیشنھاد ھمكاري . چون شنید كھ پطر عقبنشیني میكند و كارل پیشروي، فرصت را مغتنم شمرد
. احتماال ھمین پیشنھاد بود كھ كارل را بر آن داشت تا بھ پیشروي بیباكانھ خود در روسیھ ادامھ دھد. داد

سوئدیھا جز زمینھاي وسیع بھ آتش كشیده چیزي ندیدند و ; تاثیر خود را كرد) )زمین سوختھ((سیاست 
این نیرو كوشید . كارل بھ رسیدن قواي امدادي از ریگا دل خوش كرده بود. بیآذوقگي و گرسنگي آغاز شد

مازپا  كارل امیدوار بود كھ. تا خود را بھ وي برساند، ولي نیمي از آن در راه بھ دست روسھا قلع و قمع شد
لیكن پطر، كھ از این خیانت بویي برده بود، ; با آذوقھ كافي و نیروي كامل قزاقان دنیپر بھ وي بپیوندد

مازپا قبل از اینكھ بتواند . قوایي تحت فرماندھي آلكساندر دانیلوویچ منشیكوف براي بازداشت مازپا فرستاد
بھ طرف كارل گریخت، و فقط توانست سوارانش را وارد صحنھ كارزار كند، غافلگیر شد، در ھوركي 

كارل بھ سوي جنوب رفت تا پایتخت مازپا، با تورین و ذخایرش را بھ . ھزاروسیصد نفر با خود ببرد
منشیكوف پیش از وي بدانجا رسید، شھر را بھ آتش و نابودي كشید، و آتامان دیگري را . تصرف درآورد

از ھر وسیلھاي استفاده كرد تا قزاقان را از پیوستن بھ  پطر. كھ بھ روسیھ وفادار بود بھ سرداري برگزید
اصول مذھب راستین ((ھایي بھ آنھا میگفت كھ مھاجمان بیدیناني ھستن دكھ  كارل برحذر دارد و با اعالمیھ

امید كارل اكنون بر این بود كھ تاتارھا و تركان، بھ )). را منكرند و بر تصویر مریم مقدس تف میاندازند
ھمچون  ١٧٠٨١٧٠٩ھیچ كس نیامد، و زمستان . ر آزوف بھ دست پطر، بھ یاري وي آیندتالفي تسخی

بالتیك آن چنان : زمستان آن سال در اروپا از ھمھ جا سختتر بود. دشمني وحشتآور بر سر سوئدیھا تاخت
در ; ددر آلمان درختھاي میوه خشكیدن; یخ بست كھ دلیجانھاي گرانبار، اورسوند را از روي یخ میپیمودند

در اوكرایین زمینھا از اول اكتبر . فرانسھ رودخانھ رون، و در ونیز كانالھاي آبي شھر از یخ پوشیده شدند
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آب دھان بین ; پرندگان در ھنگام پرواز میمردند. تا پنجم آوریل در زیر پوششي از برف پوشیده ماندند
و ; ھیزم در ھواي آزاد نمیسوخت; دشراب و عرق بھ قالبھاي سخت تبدیل میشدن; دھان و زمین یخ میبست

سربازان كارل ھمھ را با بردباري و سكوت تحمل میكردند، . باد در دشتھاي مسطح، ھمچون تیغ، بران بود
بعضیھا را بي دست : ((یك شاھد عیني چنین گفت. ولي دوھزار نفر آنان از سرما و گرسنگي تلف شدند

كارل .)) نداشتند، و بسیاري بھ شیوه چارپایان راه میرفتند میدیدید، بعضیھا را بیپا، عدھاي گوش یا بیني
آنھا را بھ پیشروي امر میداد و امیدوار بود كھ بزودي بر سر قواي اصلي پطر فرود آید و روسیھ را با یك 

در ھولوچین، تاكتیك و رشادت برتر : ھرجا كھ با دشمن روبرو میشد، مثال. پیروزي قاطع از پاي درآورد
لیكن در پایان زمستان . و اغلب سپاھیان دشمن از لحاظ نفرات ده برابر لشكریان وي بودند پیروز میشد

 ١٧٠٩این ارتش در یازدھم ماه مھ . ارتش چھلوچھارھزار نفري او بھ بیستوچھارھزار نفر تقلیل یافتھ بود
سرانجام در این . بھ پولتاوا، بر شعبھاي از دنیپر، واقع در ھشت كیلومتري جنوب باختري خاركوف رسید

در ماموریت اكتشافي گلولھاي بھ پایش اصابت . محل با ارتش نیرومند ھشتادھزار نفري پطر روبرو شد
ولي ھمینكھ بھ اردو رسید، ; زخم را بھ ھیچ گرفت و بھ آرامي گلولھ را با كارد از پاي بیرون كشید. كرد

ھي را بھ ژنرال كارل رنسكیول سپرد و چون شخصا از رھبري افرادش ناتوان بود، فرماند. از حال رفت
نخست سوئدیھا، كھ در زیر فرماندھي كارل تا ). ژوئن ٢۶(دستور داد صبح روز بعد حملھ را آغاز كند 

كارل براي اینكھ آنان را بھ . كنون مزه شكست را نچشیده بودند، ھمھ چیز را پیش روي خود برداشتند
آمد، كھ آن ھم بر اثر آتش توپخانھ دشمن در زیر پاي او از  پیشروي وادارد، با تخت روان بھ میدان جنگ

. پطر، با آنكھ رسما ستواني بیش نبود، پیشاپیش ھمھ اسب میتاخت و سپاھیانش را تشجیع میكرد. ھم پاشید
سالھا . گلولھاي از الي كالھش گذشت و گلولھاي دیگر بھ صلیب طالیي كھ بر سینھ داشت اصابت كرد

توپھایش در برابر ھر یك بار آتش توپ . رین در توپخانھ، اكنون بھ دادش میرسیدتھیھ و تدارك و تم
  . سوئدیھا پنج بار آتش میكردند

  . ھنگامي كھ مھمات ارتش سوئد پایان یافت، توپخانھ روس، پیاده نظام سوئدي را یكجا بھ دم كشتار كشید

خودش سوار بر اسب، بھ اتفاق مازپا و  كارل. سواره نظام سوئد با دیدن این وضع مایوس كننده تسلیم شد
سوئدیھا چھار ھزار نفر اعم از كشتھ و زخمي از دست . ھزار نفر دیگر، از راه دنیپر بھ تركیھ گریخت

نفر، از جملھ سھ ژنرال و تعداد بسیاري افسر،  ۶٧٠,١٨نفر از كف دادند و لیكن  ۶٣۵,۴دادند و روسھا 
حترام رفتار كرد، ولي اسرا را بھ كار استحكامات و كارھاي عمومي پطر با افسران بھ ا. بھ اسارت گرفتند

الیبنیتز انسانیت وي را ستود و، با درنظر گرفتن تعداد گردانھاي روسي، چنین نتیجھ گرفت كھ . گرفت
اكنون بھ یاري خداوند : ((او چنین نوشت. پطر نیز با وي ھمعقیده بود. خداوند یاور روسھا بوده است

. این نبرد نتایجي بیپایان و وسیع داشت.)) بورگ براي ھمیشھ بھ ایمني نھاده میشودشالوده پطرز
روسیھ بر . لشچینسكي بھ آلزاس گریخت و آوگوستوس دوم دوباره بھ تاج و تخت لھستان رسید

دانمارك دوباره بھ اتحاد علیھ سود پیوست، بھ سكانیا . امیرنشینھاي بالتیك و سرتاسر اوكرایین تسلط یافت
فردریك ویلھلم پادشاه پروس شتتین، ھولشتاین، و بخشي از پومراني را . حملھ برد، ولي عقب نشست

لویي چھاردھم پیشنھاد اتحاد بھ پطر كرد، ولي پطر آن را ; غرور و حیثیت روسیھ باال گرفت. تصرف كرد
شكست قطعي تن در كارل ھنوز ھم بھ این . نپذیرفت، اما موافقت كرد كھ ھیئتي را از جانب وي بپذیرد

: نام فعلي(تركان، كھ از ھركس كھ موجب دردسر براي روسھا میشد كارل دربارش را در بندر . نمیداد
نزدیك دنیستر مستقر ساخت و آذوقھ خود و ھزار و ھشتصد نفر سوئدي را كھ ھنوز با وي بودند از ) تغینھ

ظامي را از سرگرفت و ارتش كوچكش ھمینكھ پایش خوب شد، تمرینات ن. سلطان احمد سوم دریافت كرد
پرھیز از شراب، و حضور مرتب در مراسم نماز چنین شایع كرد كھ او بھ دین اسالم . را بھ مشق واداشت

بھ انحاي مختلف میكوشید تا سلطان یا وزیر وي را بھ جنگ با روسیھ راضي كند، و بھ . گرویده است
نسوي كھ خدمتگزاریشان را بھ او عرضھ داشتھ بودند ھمین امیدواري از رفتن بھ سوئد با كشتیھاي فرا

پطر درخواست كرد كھ . یك بار توطئھ كردند كھ وي را مسموم كنند، ولي بھ موقع برمال شد. امتناع ورزید
كارل اجازه نمیداد، و مازپا با مرگ خود بھ این ; مازپا را بھ عنوان یك فرد روسي خائن بھ وي تسلیم كنند

  ). ١٧١٠(دمسئلھ پایان بخشی
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كارل توانست سلطان را قانع كند كھ . ھر پیروزي دشمنان جدید میپروراند یا دشمنان قدیم را بر میانگیزاند
نیروي روزافزون روسیھ، كھ اكنون در سوي شمال ھیچ مانعي در سر راه خود ندارد، بزودي با قدرت 

سلطان تركیھ اعالن جنگ داد و . استتركیھ بر سر تسلط بر دریاي سیاه و بوسفور بھ مبارزه بر خواھد خ
پطر، كھ غافلگیر شده بود، . دویست ھزار نفر را تحت فرماندھي وزیرش علیھ روسیھ وارد كارزار كرد

متحدان بلغارستاني . فقط توانست سیوھشت ھزار نفر در جنوب براي مقابلھ با این یورش برقآسا گرد آورد
  . و صربي از او روي برگرداندند

بھ ھم رسیدند، پطر ناچار شد ) كھ اكنون مرز خاوري روماني است(و ارتش در رودخانھ پروت وقتي كھ د
. دست از جنگ بردارد، زیرا نواحي اطراف غارت و ویران شده بودند و فقط براي دو روز آذوقھ داشتند

. رگزیندبھ انتظار شكست و مرگ، بھ مسكو دستور فرستاد تا، در صورت تحقق این بیمھا، تزاري جدید ب
اما زن دومش، كاترین، و سردارانش بر این . آنگاه بھ چادر رفت و قدغن كرد كھ كسي بھ دیدنش بیاید
آن زن علیرغم خشم پطر، بھ چادر او رفت و . عقیده بودند كھ تسلیم بھتر است تا خودكشي دستھ جمعي

پطر نومیدانھ . صلح بود نامھاي بھ عنوان وزیر سلطان بھ پطر داد كھ حاوي درخواست شرایط وي براي
كاترین جواھراتش را جمع كرد، از افسران پول بھ وام گرفت، و پطر شافیروف نایب . امضا كرد

وزیر روبل و . روبل براي مذاكره در باب شرایط صلح نزد وزیر فرستاد ٠٠٠,٢٣٠صدراعظم را با 
سیھ از آن سرزمین، اجازه جواھرات را گرفت و در مقابل تسلیم آزوف و برچیدن قالع و كشتیھاي رو

كارل، .عبور آزاد كارل بھ سوئد، و عدم دخالت در امور لھستان بھ پطر اجازه داد با لشكریان از آنجا رفت
توانست بر كناري وزیر صلحجو . كھ خود را براي نبرد آماده كرده بود، از عقد این صلحنامھ خشمگین شد

دوكا وزیر جدید را  ٩٠٠,٨۴لیكن شافیروف با دادن ; ھ دادرا تحقق بخشد و بھ كوشش خود براي پیكار ادام
نیرویي متشكل از دوازده ھزار مرد فرستاده شد تا وي را مجبور . سرباز زد. بھ تایید پیمان پروت واداشت

كارل با چھل نفر ھشت ساعت تمام آنھا را نگاه داشت و خودش ده سرباز ترك . بھ ترك آن سرزمین كنند
او را بھ دیموتیكا ). ١٧١٣اول فوریھ (دوازده تن از افراد ینیچري بر او فایق آمدند سرانجام ; را كشت

نزدیك آدریانوپل فرستادند، ولي اجازه دادند بیست ماه در آنجا بماند تا وزیري جدید، جنگ بین روسیھ و 
. رضایت داد وقتي كھ این امید از بین رفت، كارل بھ بازگشت بھ سوئد. تركیھ را مورد بررسي قرار دھد

از ; دیموتیكا را ترك گفت ١٧١۴سپتامبر  ٢٠در . او را با اسكورت نظامي، ھدایا و پول كافي راھي كردند
نوامبر بھ پومراني و بندر و قلعھ آن بھ نام  ١١و در نیمھ شب ; واالكیا، ترانسیلواني، و اتریش گذشت

و ویسمار، در سمت باختر، آخرین پایگاه  این قسمت. شترالزوند در ساحل بالتیك، سمت جنوب سوئد، رسید
در این زمان، اصرار كارل در حكومت كردن بر سوئد بھ كمك تركیھ و . سوئد در سرزمین اصلي بود

 ١٧١۴در اول اوت . امتناع وي از صلح و كنار آمدن با پطر امپراطوري سوئد را بھ اضمحالل كشانده بود
بھ این عزم كھ برمن و . بھ پادشاھي انگلستان رسیده بود جورج، برگزیننده ھانوور، بھ نام جورج اول

وردن را بھ ھانوور منضم كند، انگلستان را با دانمارك و پروس علیھ سوئد در یك اتحادیھ ائتالفي جدید بھ 
كارل در . ھم متحد ساخت و ناوگان انگلستان را براي تقویت ناوگان دانمارك بھ تنگھ دوور گسیل داشت

یك . را محصور و با انگلستان، ھانوور، دانمارك، ساكس، پروس، و روسیھ در جنگ دید شترالزوند خود
سال با سیوشش ھزار نفر در حلقھ محاصره پایداري كرد و اغلب با سربازانش در یورشھاي شجاعانھ و 

ھاي توپ محاصره كنندگان ویران  پس از آنكھ دیوارھاي شھر در زیر باران گلولھ. بیثمر شركت میجست
شدند و چارھاي جز تسلیم باقي نماند، كارل بر كشتي كوچكي جھید و از میان آتش دشمن خود را بھ 

استكھلم منتظر قھرمان نومید و شكست ). ١٧١۵دوازدھم دسامبر (كارلسكرونا در ساحل سوئد رساند 
داد  دستور. خورده خود بود، ولي او از برگشت بھ آن شھر، جز در صورت پیروزي، خودداري میكرد

ھر نوع جنس آھني را براي ; افرادي تازه نفس، حتي از بین جوانان پانزدھسالھ، بھ زیر سالح بیاورند
مردم . بر ھمھ چیز مصرفي مردم و حتي كالھگیسھاي آنان مالیات بست; ساختن ناوگاني دیگر گرد آورد

بارون گئورگ فون گورتس، . دو شاید ھم او را دیوانھ ولي با ابھت میدانستن; امرش را در سكوت پذیرفتند
چون میدانست كھ جورج اول . كھ اكنون نخستوزیرش بود، سخت كوشید تا اتحادیھ ائتالفي را متالشي كند

با پطر بر سر تقسیم غنایم كشاكش دارد، كوشید تا بین سوئد و روسیھ صلح برقرار سازد و شورش 
در آن سال و ھم در . ارتشي متشكل از بیستھزار نفر گرد آورد ١٧١٧كارل تا پاییز . شدند استوارت

در ماه . ، بھ این امید كھ سرزمینھاي جدیدي بھ سرزمینھاي از دست رفتھ بیابد، بھ نروژ حملھ كرد١٧١٨
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. وازدھم سرش را لحظھاي از لبھ سنگر اول باال كشیددر روز د. دسامبر قلعھ فردریكستن را محاصره كرد
او . در آن زمان سیوشش سال داست. یك گلولھ سپاه نروژ بھ شقیقھ راستش اصابت كرد و آنا وي را كشت

سرداري بود بزرگ و، علیرغم . با ھمان حالت كھ زیستھ بود مرد، یعني با شجاعتي حیرتانگیز
از عشق جنگ سرمست بود، ھیچ گاه پیروزي . كردني بھ دست آوردنابرابریھاي نیرو، پیروزیھاي باور ن

غرور او سخاوتش را خدشھدار . كافي نصیبش نشد، و در پي آن تا سرحد دیوانگي لشكركشي میكرد
ھایي كھ ممكن  چھ بسا با امتناع از دادن امتیاز، از صلحنامھ; زیاد میبخشید، ولي بیش از آن میطلبید; میكرد

تاریخ وي را میبخشند، زیرا او نبود كھ . آبرویش را محفوظ دارد جلوگیري میكرد بود امپراطوري و
دولت سوئد، . را، كھ جز با پیروزي خود حاضر بھ پایان دادن آن نبود، آغاز كرد)) جنگ بزرگ شمالي((

طبق پیمانھاي . كھ بندرت بھ چنین وضع فوقالعادھاي رسیده بود، شتابان بھ مذاكرات صلح پرداخت
برمن و وردن را بھ ھانوور، و شتتین را بھ پروس ) ١٧٢٠و اول فوریھ  ١٧١٩نوامبر  ٢٠(كھلماست

ارتش روسیھ سھ بار بر . نخست ادعاھاي پطر بر منطقھ سوئدي بالتیك خاوري را نپذیرفت. واگذار كرد
را سوئدي كھ بر اثر جنگ بكلي بیرمق شده بود حملھور شد و شھرھا و سرزمینھاي ساحلي آن كشور 

لیوونیا، استوني، اینگریا، و قسمتي از ) ١٧٢١اوت  ٣٠(سرانجام روسیھ طبق معاھده نوستاد. ویران كرد
نیروي ((روسیھ در جنگ و ستیز بر سر بالتیك پیروز بیرون آمد و بھ صورت یك . فنالند را تصاحب كرد

! صلح! (میر! ژده میرتزار خستھ و پا بھ سال، ولي پیروزمند، با بانگ و م. خودنمایي كرد)) بزرگ
  وارد پطرزبورگ شد، و مردم بھ !) صلح

  فصل سیزدھم

  

  پطر كبیر 

١۶١٧٩- ٩٨۵  

I - وحشي  

بیشك او بھ پطر .)) بداند كھ انسانھا با عبور از چھ مراحلي از توحش بھ تمدن رسیدند((ولتر میخواست 
توجھ داشت، زیرا پطر، ھر چند نھ آن فرایند، دست كم آن كوشش را در تن و روح خود و ملتش تجسم 

  . بخشید

طر، با اندكي آشفتگي، بھ ولتر ي دیگر، یعني فردریك دوم پادشاه پروس، را كھ درباره پ))كبیر((یا سخن 
  : نوشتھ است بشنویم

نھ تنھا قانونگذار كشورش بود، بلكھ از ھمھ دانشھاي دریایي . وي تنھا شاھزاده حقیقتا تحصیلكرده بود
. ... سربازي متخصص، و اقتصادداني كامل عیار بود... وي معمار، كالبدشناس، جراح. كامال آگاھي داشت

  . شاھزادگان باشد فقط بھ آموزشي كمتر وحشیانھ و بیرحمانھ احتیاج داشتبراي اینكھ سرآمد ھمھ 

دیدیم كھ آموزش وحشیانھ و بیرحمانھ، و خشونت و خونریزي كھ محیط كودكي پطر را فرا گرفتھ بود بر 
حتي در جواني بھ اختالف ماھیچھ دچار . سلسلھ اعصابش اثر گذاشتند و بنیانگذار خوي خشن وي شدند

برنت پس از دیداري كھ . اید در سنین بعد با میخوارگي مفرط و امراض مقاربتي شدت یافتھ باشدبود، كھ ش
.)) كلیھ اعضا و جوارح وي بھ تشنج دچار میشوند: ((در انگلستان كرد، گزارش داد ١۶٩٨از وي در سال 

pymansetareh@yahoo.com



زودگذر و دستخوش حمالت ... مشھور است كھ این سلطان: ((یكي از روسھاي قرن ھجدھم چنین میگوید
بھ نوعي تشنج دچار میشد كھ تا مدتي كوتاه، . پیاپي مغزي قرار میگرفت كھ در نوع خود كمي شدید بودند

و حتي ساعتھا، چنان بھ پریشانیش میافكند كھ دیدار ھیچ كس، حتي نزدیكترین دوستانش، را نمیتوانست 
.)) عضالت صورت شروع میشداین حملھ عصبي با پیچش گردن بھ سمت چپ و انقباض شدید . تحمل كند

گفتھاند كھ چون بھ دیدار آوگوستوس دوم رفت، ھر دو براي نشان . با ھمھ این احوال، مقاوم و نیرومند بود
  نلر . دادن زور بازو، سینیھاي نقراھاي را در دست مچالھ كردند

   

  

بھ نشانھاي  وي را بھ صورت جواني مسلح و مزین ١۶٩٨موزه در سال . پطر كبیر: كوپتسكي مھین
بعد تصویر پطر را حقیقیتر، بھ ; سلطنتي، و بھ نحوي باور نكردني معصوم و مھربان، تصویر كرد

صورت غولي خمیده بھ درازي دو متر و پنج سانتیمتر، با صورتي بزرگ و گرد، چشمان و بیني بزرگ، 
كمتر با لباس نامرتب، نگاه آمرانھ و عبوسش . و موھاي قھوھاي پرچیني كھ كمتر اصالح میشد میبینیم

  . جورابھاي خشن و رفو شده، و كفشھاي بي تناسبش ھماھنگي داشت

با اینكھ ملتي را نظم و ترتیب بخشید، اما بھ ھرجا كھ پا میگذاشت، آنجا را درھم ریختھ و نامرتب باقي 
غ چنان در امور بزرگ غوطھور بود كھ از صرف ھر مقدار وقتي براي امور ناچیز دری. میگذاشت

رفتارش، ھمچون لباسش، چنان بود كھ بیشتر وي را یك رعیت ساده مینمود تا یك شاه بھ استثناي . میكرد
بعضي اوقات رفتارش از آن رعیتھا ھم بدتر بود، . اینكھ آن حوصلھ و بردباري ذاتي یك موژیك را نداشت

سمبلي از آلت تناسلي مرد برخورد در برلین، در میان اشیاي عتیقھ، بھ . زیرا از ارباب یا قانون نمیھراسید
چون كاترین زیر بار نرفت، تھدید كرد كھ دستور میدھد گردنش را ; و بھ زنش دستور داد آن را ببوسد
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و پطر تنھا آن زمان آرامش یافت كھ آن را براي زینت بخشیدن اطاقش بھ ; كاترین باز ھم ابا كرد; بزنند
. خود حق میداد كھ بدترین و زشتترین سخنان را بگوید و بنویسددر گفتگوھا و مكاتبات بھ . وي ھدیھ كردند

بیني منشیكوف را . مكرر دیده میشد كھ نزدیكترین دوستانش را با ضربھ مشتھاي بزرگش توبیخ میكرد
عالقھ شدیدي بھ شوخیھاي خشن داشت، كھ گاھي صورت بیرحمانھاي . خون انداخت و لفور را با لگد زد

بار یكي از آجودانھایش را بھ خوردن الكپشت، دیگري را بھ نوشیدن یك قرابھ یك ; بھ خود میگرفتند
از دندانپزشكي لذتي . سركھ، و دختران جوان را بھ نوشیدن یك جیره برندي یك سرباز مجبور ساخت

كلبتین را ھمیشھ دم دست ; غیرعادي میبرد و نزدیكانش مواظب بودند كھ ھیچگاه از درد دندان ننالند
تي خدمتكارش شكایت كرد كھ زنش بھ بھانھ دندان درد مالطفتھاي زناشویي را از وي دریغ وق. داشت

میدارد، كس بھ دنبال آن زن فرستاد، اجبارا یكي از دندانھاي سالمش را كشید، و بھ او گفت اگر از جفت بھ 
  . دور بماند، دندانھاي بیشتري را ھم خواھد كشید

د فقط بتوان، با توجھ بھ آن سرزمین و آن عھد، لجام گسیختگي او را در سنگدلیش بھ آن اندازه رسید كھ شای
روسھا بھ سنگدلي عادت داشتند و احتماال . این زمینھ ضروري تلقي كرد و قساوتش را بر وي بخشید

آنھا شاید بھ ; حساسیت آنان در مقابل رنج و درد از كساني كھ دستگاه عصبي حساستري داشتند كمتر بود
اما قساوت شخصي پطر در كشتار سترلتسي حاكي از لذت سادیستي و ; خت نیازمند بودندانضباطي س

و اال مصلحت دولت چنین اقتضا نمیكرد كھ دو توطئھگر را قطعھ قطعھ ; ھیجان شھواني از خونریزي بود
 رحم و عواطف در پطر بیاثر بود و از آن حس عدالت كھ مانع بروز بوالھوسي لویي چھاردھم یا. كنند

  . فردریك كبیر میشد عاري بود

ھمھ بارھاي دولت را خود بر . پطر مثل موژیكھا معتقد بود كھ مستي آسودگي معقولي از واقعیت است
میخوارگیھاي تفریحي وي با ; دوش گرفتھ بود، مخصوصا وظیفھ كشاندن یك ملت شرقي بھ تمدن غرب را

ضربالمثل روستایي را كھ میگفت . ودنددوستانش فقط براي فراموشي بارھاي مسئولیت و تعھدات ب
قدرت تحمل شرب شراب یكي از مالكھاي او براي سنجش . میخوارگي تفریح روسي است قلبا میپذیرفت

  . نیروي انساني بود

وقتي كھ در پاریس بود، شرط بست كھ كشیش اقرارنیوشش از كشیش منشي وزارت فرانسھ بیشتر میتواند 
ادامھ یافت و زماني كھ كشیش فرانسوي بھ زیر میز درغلتید، پطر  مسابقھ یك ساعت; مشروب بنوشد

در حدود سال . در آغوش فشرد)) شرافت روسیھ را نگاه داشتھاست((كشیش خودش را بھ این خاطر كھ 
احمقھا و ))[ سوبور]((مستترین جمع((، پطر و دوستان صمیمیش دستھاي تشكیل دادند موسوم بھ ١۶٩٠
پطر در آن جمع مقام كھتري ; برگزیده شد)) سوبور((رومودانوفسكي بھ تزاري  پرنس فیودور)). لودگان

و غالبا در زندگي واقعي چنین وانمود ) ھمچنانكھ در ارتش و نیروي دریایي نیز چنین میكرد(را پذیرفت 
; مستھا رسما باكوس و ونوس را پرستش میكردند)) سوبور. ((میكرد كھ رومودانوفسكي تزار روسیھ است

با خشونت و زشتي، اداي مراسم كلیساھاي ارتدوكس روسیھ و ; اسم كامال ساختھ و پرداختھاي داشتندمر
. كلیساھاي كاتولیك رومي را درمیآوردند، و اكثر این مراسم تقلیدي را پطر خود خلق و تركیب میكرد

ام نیكیتا زاتوف وقتي كھ اسقف تقلیدي آن، بھ ن. در اكثر جشنھاي رسمي دولتي شركت میجست)) سوبور((
ھشتادوچھار سالھ، عروس شصت سالھ گرفت، پطر مراسم پرزرق و برق اوباش مآبانھاي بھ راه انداخت 

كھ بزرگان و زنان درباري ھمراه با خرس، گوزن و بز مجبور بھ شركت در آن شدند و سفیران ) ١٧١٠(
  . ني یا عود چرخدار مینواختند و خود پطر طبل میزد

دربارش از دلقك و بذلھگو، . نشاطآور و بیقید و بند بود و گاھي بھ لودگي تنزل میكرد طبع بذلھگویي وي
یك بار كھ تزار، با ھیكل باال بلندتر از دو . كھ گویي جز الینفك كلیھ مراسم و جشنھا بودند، انباشتھ بود

ھاي  ه از كوتولھھا را بازي میكرد، در راس دستھاي بیستوچھار نفر متر، نقش گالیور در برابر كوتولھ
زماني پطر ھفتاد و دو كوتولھ در دربارش داشت و بھ بعضي از آنھا در سر غذا . سوار رژه رفت

افراد غولپیكر ھم در آن میان دیده میشدند، ولي بعضي از آنھا را بھ عنوان ھدیھ . ھاي غول آسا میداد كلوچھ
چند كاكا سیاه بھ پطر ھدیھ . ن وي خدمت كنندبراي فردریك ویلھلم پادشاه پروس فرستاد تا در خیل درازقدا
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یكي از آنان، یعني . پطر آنان را زیاد محترم میشمرد و بعضي را براي تحصیالت بھ پاریس فرستاد. شدند
تاكنون ھرچھ بود از پطر بھ عنوان یك . جد اعالي پوشكین شاعر، بھ درجھ ژنرالي ارتش روسیھ رسید

بھ تمدن راغب بود، ; زلھ ایوان مخوفي كھ بذلھگو و خوش مشرب باشدبربر كامل سخن گفتیم، یعني بھ من
ولي بھ غرب نھ بھ خاطر شكوه و بزرگي و ھنرش، بلكھ براي ارتش، نیروي وي تنھا در جھت دستیابي بھ 

این گونھ ھدفھا بود كھ لوازم تمدن محسوبشان میداشت و حس كنجكاوي سیراب نشدنیش از ھمین جا 
. ھ میدید، میخواست بداند چطور كار میكند و نیز چطور میشود آن را تكمیل كردھرچ. سرچشمھ میگرفت

در مسافرتھا آجودانھایش را از بس پي ماموریت و كشف حقایق میفرستاد، خستھ و درمانده میكرد و حتي 
ي از افكار بیشماري در سر داشت كھ الیبنیتز را ھم، كھ خود دریای. شبھا نیز دست از سر آنان بر نمیداشت

با نظري عاري از . اما افكار پطر آشكارا جنبھ انتفاعي داشتند; این افكار بود، بھ شگفتي انداختھ بود
در میان ملتي كھ پایبند دین . تعصب، خواستار ھر وسیلھاي بود كھ بتواند میھنش را بھ پاي غرب برساند

وي ھمچون كودك یا دانشمندي  بود و روشھا و اصول مذھبي بیگانگان را با تعصب زیاد دشمن میشمرد،
او بیشتر مقلد بود تا . عاري از تعصب بود و بھ مذھب كاتولیك، پروتستان و حتي افكار آزاد تاسي میكرد

براي وي، كھ میكوشید ملتش را بھ سطح ; آفریننده و بیشتر بھ كار گسترش افكار میپرداخت تا ابداع آنھا
د كھ نخست بھترین چیزھایي را كھ غرب میتوانست بھ وي رقابت باغرب باال ببرد، عاقالنھتر این بو

تا كنون سابقھ نداشتھاست كھ تقلید تا چنین حد . بیاموزد جذب كند و آنگاه درصدد تفوق یافتن بر آنھا برآید
اگر . سرسپردگي خستگیناپذیر او بھ مقاصدش وي را از توحش بھ بزرگي آورد. اصالت داشتھ باشد

ه ھدفش از بین میبرد، خودش را ھم فدا میكرد تا روسیھ را صاحب ارتشي جدید، میلیونھا روس را در را
دولتي با كفایتتر، صنایعي متنوع با سطح تولید بیشتر، بازرگانیي وسیعتر و بنادري كھ بھ تمام دنیا 

او در ھر چیز صرفھجویي میكرد جز جان انساني، كھ روسیھ آن را بھ حد . دسترسي داشتھ باشند بكند
تقریبا نخستین اقدامي كھ پس از كسب قدرت كرد این بود كھ نوكران و . ر در اختیار داشتوفو

سھ ھزار اسب را از اصطبل ; صاحبمنصبان درباري را، كھ در آنجا ازدحام كرده بودند، مرخص كرد
سیصد آشپز و شاگرد آشپزخانھ را بیرون كرد و سفره سلطنتي را، حتي در ایام جشن، ; سلطنتي فروخت

پولھایي را كھ صرف . از مراسم پذیرایي و مجالس رقص صرفنظر كرد. حداكثر بھ شانزده تن تقلیل داد
پدرش، آلكسي، امالك شخصي مزروعي بھ وسعت . این تجمالت میشدند بھ خزانھ دولت برگرداند

یب وي روبل عایدي نص ٠٠٠,٢٠٠ھكتار و پنجاھھزار خانھ برایش بھ جا گذاشتھ بود كھ سالیانھ  ١٠٠,١٢
پطر تقریبا ھمھ را بھ خزانھ دولت برگرداند و فقط میراث قدیمي خانواده رومانوف را، كھ ; میكردند

در حقیقت، بزرگترین . عبارت از ھشتصد رعیت در شھرستان نووگورود بود، براي خودش نگاه داشت
و بھ چند جشن غیر  تزار روسیھ دربارش را، كامال برخالف لویي چھاردھم، فقط بھ چند دوست تقلیل داد

بعضي . رسمي و گاھي نشاطآور اكتفا كرد، آن ھم براي اینكھ مسكو را از حالت یكنواختي بھ درآورد
با حساب دقیق ; بھ كاركنان دربار مواجبي اندك میپرداخت. اوقات صرفھجوییھایش بھ امساك شبیھ مینمودند

ار دعوت نمیكرد، بلكھ ناچار شان میكرد كھ دوستان را بھ نھ; ریاضي جیره روزانھ آنان را تقسیم میكرد
و وقتي خدمتگزارش از مزد قلیل زبان بھ شكایت گشودند، پاسخ داد پولي كھ بھ ; دانگ خود را بپردازند

زنان، . آنان میپردازد معادل مزد یك سرباز نارنجك انداز است كھ خدماتش ارزشي بھ مراتب بیشتر دارند
با وجود . در مقابل زیبایي چندان حساس نبود. دگیش نقش چنداني نداشتندجز در یك مورد استثنایي، در زن

از تنھا خوابیدن بیزار بود، اما این ربطي . نیازمندیھاي جنسي، در مورد زنان تكلف و تعارفي نشان نمیداد
شاید میخواست كھ در صورت دچار ; معموال نوكري را در كنار خود میخواباند; بھ اعمال جنسي نداشت

ش بھ تشنج كسي را پیش خود داشتھ باشد در ھفدھسالگي، بھ اصرار مادرش با اویدوكسیا لوپوخینا، كھ شدن
چون دریافت كھ زیبایي زایل شدني ولي بالھت ماندني است، ; بود، ازدواج كرد)) زیبا ولي ابلھ((میگویند 

ایدار گرفت كھ بیشتر از ھاي ناپ یك عده معشوقھ. او را رھا كرد و بھ سوي دوستان و كشتیھایش برگشت
وقتي كھ فردریك دوم پادشاه دانمارك بھ خاطر داشتن معشوقھ با . طبقات پایین بودند و وضع پستي داشتند

ھاي من پرخرج نیستند، ولي مال تو ھزاران كراون  برادر، فاحشھ: ((وي مزاح میكرد، پطر جواب داد
لفور و منشیكوف برایش واسطگي )) ف كنيبرایت ھزینھ بر میدارند كھ میتواني در راه بھتري صر

بیشك صفاتي در این زن بود كھ مثل . میكردند و منشیكوف معشوقھاش را بھ ھمسري دوم پطر در آورد
زني كھ بعدھا كاترین اول . تئودورا، ملكھ ھمسر یوستینیانوس، موجب ارتقایش از یك فاحشھ بھ ملكھ شد
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چون در كودكي یتیم شد، كشیشي . نوادھاي پست بھ دنیا آمددر لیوونیا در خا ١۶٨۵نامیده شد، در سال 
اصول دین را بھ وي . لوتري بھ نام گلوك در مارینبورگ وي را بھ كلفتي در خانھ آورد و بزرگ كرد

ارتش روس، تحت  ١٧٠١در سال . آموخت، ولي الفبا را یادش نداد كاترین خواندن را ھرگز نیاموخت
فرمانده پادگان آنجا، كھ خود را از دفاع ناتوان میدید، . را محاصره كردفرماندھي شرمتیف، مارینبورگ 

گلوك كشیش، كھ از نیت وي آگاه شده بود، با . خواست كھ قلعھ را منفجر كند و خودش را ھم از بین ببرد
ن او را بھ مسكو فرستادند و كاترین را براي تسلي دل سربازا. خانواده و كلفتش بھ اردوگاه روسھا گریخت

  . در آنجا نگاه داشتند

در آن جنگھا و نواحي . بتدریج از میان آنان بھ ترتیب بھ نزد شرمتیف، منشیكوف، و آنگاه پطر راه یافت
بھ نظر میرسد كھ كاترین تا زماني . زني ساده میبایست براي قوت الیموتش دل دیگران را بھ دست آورد

یرا زني تمیز، بشاش و ھردو از وي خوششان میآمد، ز. چند بھ خدمت منشیكوف و تزار مشغول بوده است
پطر بعد از ھیاھوي ترسناك . اصرار نداشت كھ معشوقھ خاصھ باشد; مھربان بود و خوب درك میكرد

در لشكركشیھا . ھاي حسود، وي را مایھ آسودگي خاطر مییافت سیاست، یا جنگ و قھر و كج خلقي معشوقھ
شید، روي زمین میخوابید، و از تیر ھمچون یك سرباز میزیست، موي میترا; وي را بھ ھمراه خود میبرد

ھرگاه پطر بھ تشنج دچار میشد و ھمھ میترسیدند بھ وي . خوردن سربازان در كنار خود پریشان نمیشد
نزدیك شوند و او را لمس كنند، با سخناني آرامبخش با میداد، آرامش میكرد و سرش را ھم روي سینھ 

ھاي شوخیآمیز  خود نامھ)) كارتن كوچولو((دند، پطر بھ ھرگاه این دو از ھم دور بو. میگرفت تا بخوابد
ھمچون یك ھمسر،  ١٧١٠تا سال . جز الینفك زندگي وي شده بود. ولي آكنده از عطوفتي صادقانھ مینوشت

جانش را در پروت  ١٧١١در سال . البتھ غیرقانوني، با پطر بھ سر میبرد و چند فرزند برایش بھ دنیا آورد
  . تاج امپراتریسي بر سرش گذاشت ١٧٢٢رسما وي را بھ زني گرفت و در سال  ١٧١٢در . نجات داد

وي، كھ از خانواده رعایا بود، رفتار این . نفوذي كھ این زن بر تزار داشت از بسیاري جھات سودمند بود
چند بار بھ مجلس عیش و نوش وي ; میخوارگیش را بھ حد اعتدال درآورد. وحشي واالمقام را اصالح كرد

و تزار ھم ھر بار اطاعت .)) پدر كوچولو، بھ خانھ بیا:((دوستانش وارد شد و آھستھ بھ وي فرمان دادبا 
ھیچ نمیكوشید در سیاستھا پا درمیاني . الس زدنھاي دوران پس از ازدواج پطر را نادیده میگرفت. میكرد

رداري فرشتھ آسا بر رنجش با ك. كند، ولي توجھ داشت تزار آینده او و خویشان و دوستانش را تامین كند
چھ بسا اشخاصي را كھ پطر میخواست بھ كیفري ; فراگیري كھ ارتقاي او موجب شده بود فایق میآمد

از . و ھرگاه كھ پطر در شدت عملي مصر بود، آن را از كاترین پنھان میساخت; محكوم كند نجات میداد
در این راه ثروت پنھاني ; ا پول میگرفتنفوذ خود بر تزار سو استفاده میكرد و در ازاي میانجیگریھ

آیا . ھنگفتي اندوخت كھ عاقالنھ پارھاي از آن را با نام عاریتي در ھامبورگ و یا آمستردام بھ كار انداخت
رواست كھ وي را بھ خاطر تامین آینده، در زماني كھ ھمھ چیز بھ بوالھوسي یك مرد بستگي داشت و 

  اوم بود، سرزنش كنیم سراسر روسیھ در جریان تغییرھاي مد

II -  انقالب پطر  

. پطر نیرویي مطلق بھ ارث برده بود، آن را مسلم و بدیھي میدانست و لزوم آن نیز ھیچ شك نمیكرد
ي بایارھا یا نجبا اداره شود تفرقھ ملوكالطوایفي و ركود و ھرج ومرج ملي را ))دوما((حكومتي كھ وسیلھ 

پطر ; شوري كھ ھنوز روحا و اخالقا بدوي بود غیرممكن مینمودحكومت دموكراتیك در ك; باز میگرداند
مثل كرامول و لویي چھاردھم معتقد بود كھ تمركز قدرت و مسئولت میتواند چندگونگي انساني را بھ چنان 
وضع نیرومندي سازمان دھد كھ احساسات و عواطف مردم را مھار كند و حملھ دشمنان گرسنھ زمین را 

این عقیده تا حد زیادي ; نھ بھ منزلھ یك حاكم مستبد، بلكھ خادم ملت و آینده آن میپنداشت او خود را. دفع كند
وي بھ اندازه سادھترین صبح برمي خاست و روزي چھارده ساعت . شرافتمندانھ و دست كم نیم درست بود

برنامھ در این . شبھا فقط شش ساعت میخوابید، ولي ظھرھا اندكي استراحت میكرد. بھ سختي كار میكرد
تابستان سن پطرزبورگ، كھ روز آن از ساعت سھ آغاز میشد و تا ده بعد از ظھر ادامھ داشت، چیزي 

pymansetareh@yahoo.com



لیكن در زمستان، كھ شب از ساعت سھ بعد از ظھر آغاز میشد و تا ساعت نھ صبح ; غیرمتعارف نبود
ھ اتكایي بود كھ، بنابر سنپطرزبورگ مظھر و نقط. روز بعد ادامھ مییافت، بیشتر كار در شب انجام میشد

بھ علت نزدیكي بھ ساحل، براي پایتختي كمال مطلوب  .))داددنیا را تكان ((گفتار ارشمیدس، از آن میشد 
ر محلي بود كھ رودخانھ نوا بھ دو شاخھ حتي در این موقعیت چھل كیلومتر از دریا فاصلھ داشت و د; نبود

در جزیرھاي در دھانھ خلیج بنا  ١٧١٠پطر امیدوار بود كھ آن را با قلھ كرونشتات، كھ در . تقسیم میشد
  . بنا نھاد ١٧٠٣خود شھر را بھ اسلوب آمستردام در . كرد، محافظت كند

ھاي  ، پطرزبورگ روي تیر و پایھ)الينوا بھ زبان سوئدي یعني گل و(چون بیشترین قسمت آنجا باتالق بود
چوبي استوار شد یا، بھ قول یكي از ضربالمثلھاي غمانگیز روسي، روي استخوانھاي ھزاران كارگري كھ 

چھل  ١٧٠٩در حدود چھل ھزار نفر، در  ١٧٠٨در سال . براي بناي این شھر تجھیز شده بودند بنا گردید
بار دیگر چھل ھزار كارگر بھ این كار گرفتھ  ١٧١٣در چھل و شش ھزار، و  ١٧١١ھزار نفر دیگر، در 

در نتیجھ، كسري معاش را از راه گدایي و دزدي تامین ; بھ ھر نفر ماھي نیم روبل میپرداختند. شدند
چون چرخ خاك . اسراي جنگي سوئدي، كھ بھ این كار گرفتھ شده بودند، ھزار ھزار میمردند. میكردند

از سنگ ھم استفاده . ھایشان حمل كنند ن مصالح ساختماني را در دامن لبادهكشي نبود، كارگران مجبور بود
صادر شد، بناي خانھ سنگي در كلیھ نقاط روسیھ، جز در سنپطرزبورگ،  ١٧١۴طبق فرماني كھ در ; شد

اشراف بااعتراض پذیرفتند، . و در آنجا بھ ھمھ اشراف دستور داده شد تا خانھ سنگي بنا كنند. قدغن شد
پطر برخي از . از آب و ھواي آنجا بیزار بودند و، بھ خالف تزار، از ھواي دریا خوششان نمیآمدزیرا 

ھایي كھ در زاندام ھلند دیده بود، با دیوارھاي  كارگران ھلندي را واداشت تا براي او كلبھاي، بھ سبك كلبھ
پترودووارتس (رھوف از قصر متنفر بود، لیكن در پت. چوبي، سقف توفالي، و اطاقھاي كوچك بسازند

قصر ((این ; ، در حومھ جنوبي شھر، اجازه داد سھ قصر براي جشنھا و مراسم رسمي بنا كنند)كنوني
) پوشكین فعلي(ھاي نزدیك، تسارسكویھ سلو  در یكي از حومھ. در جنگ جھاني دوم ویران شد)) تابستاني

این نبود كھ سنپطرزبورگ را،  نخست قصدش. خود ساخت)) كاترین كوچولو((كلبھاي تابستاني براي 
لیكن پس از آنكھ در ; عالوه بر بندر، بھ صورت پایتخت درآورد، زیرا این شھر بھ سوئد دشمن نزدیك بود

  . پولتاوا بر كارل دھم پیروز شد، تصمیم بھ دگرگوني آن گرفت

بشھاي مترقیانھ غرب ناسیونالیسم كوتھفكرانھ آن بھ دور باشد و عالقھمند بود كھ اشرف محافظھكار یاد جن
ساكنین مسكو ماتم گرفتند و پیشگویي . آن را بھ پایتختي برگزید ١٧١٢بنابراین، در سال . را احساس كنند

مسكو، ھمچون : ((پوشكین نوشتھ است. كردند كھ خداوند این شھر نیم كافر را بزودي ویران خواھد كرد
پطر آن قدر بھ .)) ر پایتخت جدید سر فرود آوردملكھاي بیوه كھ سر در پیش ملكھ جدید خم كند، در براب

پنجرھاش بھ سوي ((غربیسازي روسیھ عالقھمند بود كھ آن را بھ سوي بالتیك كشاند و دستور داد تا 
ھ پایگاھي براي ناوگانش و بندري براي بازرگاني بھ ھمین منظور، و براي اینك. مشرف باشد ))غرب

این بندر سالي پنج ماه یخ میبست، لیكن روي بھ غرب . خارجي ساختھ باشد، ھمھ مالحظات را فدا كرد
ھمان طور كھ دنیپر روسیھ را بیزانسي و ولگا آن را آسیایي كرده بود، حال نوا ; داشت و پاي در كنار دریا
  . ن میخواندنیز آن را بھ اروپایي شد

ھاي بازرگاني روسیھ را از بالتیك بھ سوي غرب  گام دوم این بود كھ یك نیروي دریایي بنیان گذارد كھ راه
پطر در دوران زمامداري خود، با ساختن یك ھزار كشتي بزرگ، چندي بھ این نیت تحقق . محافظت كند

پوسید و دكلشان در باد لیكن این كشتیھا كھ با شتاب و بھ وضعي بد ساختھ شده بودند، چوبشان ; بخشید
پس از مرگ او، روسیھ بھ سرنوشتي كھ جغرافیا برایش تعیین كرده بود، یعني كشوري محصور ; شكست

مسكو . و دوردست از اقیانوس اطلس، تن در داد بھ امیدي كھ با تسخیر ھوا از مانع بپرد و در دنیا فرود آید
. خشكي و از طریق نیروي زمیني و فضایش باشد نیرو و دفاع روسیھ بایستي در; از این بابت حق داشت

پابرجاترین . ، مسكو مجددا بھ پایتختي برگزیده شد و بدین ترتیب انتقام خود را گرفت١٩١٧در سال 
پیش از وي، ارتش از دھقاناني تشكیل میشد كھ اشراف زمیندار . اصالح پطر تجدید سازمان ارتش بود

  . نشان وفادار بودند و نھ انضباط صحیح و نھ اسلحھ كافي داشتندتامین میكردند و غالبا بھ خود اربابا
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پطر با بنیانگذاري یك ارتش ثابت تیشھ بر ریشھ قدرت بویارھا و اشراف زد ارتشي كھ افرادش از راه 
سربازگیري تامین میشدند، با جدیدترین اسلحھ غرب مسلح شده بود و افسراني داشت كھ از پایینترین درجھ 

ند و با آرمان جدید تحت عنوان خدمت افتخارآمیز بھ روسیھ، و نھ یك شھرستان كوچك یا بھ باال میآمد
او نمیتوانست بي آنكھ بھ بالتیك یا مدیترانھ راه یابد، روسیھ را ترقي و . سروري منفور، تربیت مییافتند

نیز بدون دگرگوني یك چنین ارتشي ; این را ھم بدون داشتن یك ارتش نوین نمیتوانست بكند; توسعھ بدھد
و تغییر این دو بدون تحوالتي در رسوم، ھدف، و ; نھادھاي اقتصادي و حكومتي روسیھ بھ وجود نمیآمد

، كمي ١۶٩٨در سال . روح مردم باروش عجیب كوبنده خاص خود، از ریش و لباس اطرافیانش آغاز كرد
اد تا ھمھ كساني كھ میخواھند از پس از آنكھ از دیار غرب برگشت، ریش تنك خود را تراشید و دستور د

بزودي فرماني در سراسر . لطف وي برخوردار باشند، غیر از اسقف اعظم كلیساي ارتدوكس، چنین كنند
روسیھ صادر شد كھ ھمھ مردم غیر روحاني باید ریش بتراشند، ولي اجازه دارند كھ سبیل را ھمچنان نگاه 

ھشت سال پیش بود ; ن ھمھ ریش داشتند، و حواریون نیزپیغمبرا; در روسیھ ریش نشان مذھب بود. دارند
پطر مبارزه را . كھ بطرك حاكم، بھ نام آدریان، تراشیدن ریش را بھ عنوان بیدیني محكوم كرده بود

غیر . تراشیدن ریش میبایستي نشان تمدن باشد و نشان تمایل بھ ورود در تمدن مغرب زمین; پذیرفت
یش احساس میكردند میبایستي مالیاتي ساالنھ بپردازند كھ مقدار آن براي روحانیاني كھ احتیاج مبرم بھ ر

چھ بسا :((یكي از تواریخ قدیمي مینویسد. روستاییان یك كوپك و براي بازرگانان توانگر صد روبل بود
روسھاي پیري كھ چون ریششان را تراشیدند، آن را گرامي نگاه داشتند تا چون بمیرند در تابوتشان 

. اقدام بعدي لباس ملي روسیھ شد.)) زیرا میترسیدند كھ بدون ریش آنان را بھ بھشت راه ندھند بگذارند،
پطر در این مورد ھم فكر كرد كھ با پوشیدن لباس غربي میتواند مقاومت داخلي علیھ غربیسازي كشور را 

روزي بھ ; كردآستین دراز افسران ارتشش را كھ بھ خدمتش میآمدند با دست خودش پاره می. كاھش دھد
یا لیوان را . ببینید، اینھا مزاحم شما ھستند و ھیچ وقت از مزاحمت آنھا در امان نیستید:((یكي از آنان گفت

بنابر این، .)) بدھید از آن برایتان گتر روي كفش درست كنند. میاندازید یا آنھا را در ظرف سس فرو میكنید
ھر كسي . لیھ روس دستور داد تا لباس غربي بر تن كنندبھ كلیھ درباریان و مقامات عا ١٧٠٠در ژانویھ 

كھ بھ مسكو میآمد یا از آن شھر بیرون میرفت میبایستي یا قبایش را تا زانو ببرد یا ھمان قبایي را كھ تا 
زنان، از آنجا ; زنان نیز وادار شدند تا لباس غربي بپوشند. قوزك پا میرسید در برداشتھ باشد و جریمھ بدھد

پطر، بیش از . باس پوشیدن انقالبیون ھمھ سالھ بھ شمار میروند، كمتر از مردان ایستادگي كردندكھ در ل
پدرش آلكسي و . آنكھ از قانون كمك بگیرد، با سرمشق قرار دادن خانواده خود بھ انزواي زنان خاتمھ داد

طر زنان را بھ مجامع پ; ناخواھریش سوفیا آن را گسترش داد; مادرش ناتالیا پیش كسوت این نھضت بودند
عمومي دعوت، و ترغیبشان كرد تا نقاب از رخ بردارند، برقصند، موسیقي بنوازند، و حتي اگر با معلم 

با صدور فرماني مقرر داشت كھ والدین حق ندارند برخالف تمایل . سر خانھ آوردن ھم باشد، تحصیل كنند
مزدي و عروسي را شش ھفتھ معین كرد، و در مدت بین نا; فرزندانشان آنان را وادار بھ ازدواج كنند

زنان . فاصلھ این مدت، نامزدھا پیوستھ باید یكدیگر را میدیدند، و اگر الزم میشد نامزدیشان را برھم میزدند
با افزایش تعداد نوزادان نامشروع، . بھ سرعت در پي مد افتادند; خوشحال بودند كھ از انزوا بیرون میآیند

كشیشان میدانستند كھ اصالحات او . ن بزرگترین مانع سر راه وي بھ شمار میرفتكشیشان ایستادگي دی
از رواداري وي در حق كیشھاي غرب در روسیھ ناالن بودند و ظن . حیثیت و قدرت آنان را كاھش میدھد

ننده آنھا وقتي شنیدند كھ او و دوستانش بھ وضعي ز. آنان این بود كھ خود او بكلي فاقد معتقدات مذھبي است
پطر نیز بھ سھم خود از اینكھ این ھمھ نیروي . مذھب ارتدوكس را بھ مسخره میگیرند، بھ وحشت افتادند

ھاي بزرگ و بیشمار بھ ھدر میرفت، سخت خشمگین بود و بھ درآمد ھنگفتي كھ این  انساني در صومعھ
، عمدا از تعیین )١٧٠٠اكتبر (وقتي كھ بطرك آدریان درگذشت . ھا كسب میكردند غبطھ میخورد صومعھ

ھمچون ھنري ھشتم در انگلستان، خودش ریاست كلیساھا را بھ عھده گرفت و ; جانشین وي خودداري كرد
پست بطركي تا حدود بیست سال بیصاحب ماند و . عھدھدار شروع یك نھضت اصالح دیني در روسیھ شد

آن پست را بكلي  ١٧٢١پطر در . كلیساي ارتدوكس از اسقفي كھ مخالف اصالحات پطر باشد محروم ماند
، كھ از طرف تزار منصوب ))سینود مقدس((منحل كرد و بھ جاي آن گروھي از روحانیان را تحت عنوان 

اموال كلیسایي را بھ یك  ١٧٠١در سال . میشدند و تابع یك صاحب منصب غیر روحاني بودند، دایر كرد
یي كلیساھا كاست و برگزیدن اسقف منوط بھ ھاي قضا از میزان اختیارات دادگاه. اداره دولتي سپرد
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فرمانھاي دیگر برگماري زاھدان و متعصبان را منع و تعداد مراكز معجزھگري را . تصویب دولت شد
مردان تا قبل از سي سالگي حق نداشتند براي ورود بھ صومعھ پیمان ببندند و زنان تا قبل از . محدود كرد

  . كان دنیا درآیندپنجاه سالگي نمیتوانستند بھ سلك تار

بخشي از ; از اموال و عواید دیرھا صورت برداري شد. رھبانان میبایستي كارھاي عامالمنفعھ انجام دھند
  . این درآمد براي خود دیرھا باقي گذاشتھ شد و بقیھ بھ تاسیس مدارس و بیمارستانھا اختصاص یافت

ین نیز مثل اصالحات ھنري ھشتم نتوانست بسیاري از كشیشان بھ این اصالحات روسي تن دردادند، ولي ا
پطر را بھ بیدیني و ضدیت با ) راسكولنیكي(بعضي از ناسازگاران . در اصول دین تغییري بھ وجود آورد

پطر سرگردان این . مسیحیت متھم، و مردم را تشویق كردند تا از اطاعت او سرپیچي كنند و مالیات ندھند
بعضیھا را تازیانھ زد و بھ سیبریھ تبعید كرد، : با آنان رفتار كرد شورشیان را گرفت و بھ شیوه خاص خود

عدھاي را بھ زندان ابد محكوم ساخت، یكي از آنان از فرط شكنجھ مرد، و دو نفر دیگر را با سوزاندن 
  . تدریجي بھ قتل رسانیدند

ام كھ در فعالیتھاي راسكولنیكي، ماد. ھاي دیگر، پطر از لحاظ رواداري با غرب ھمدوش شد در مورد گروه
براي اینكھ بازرگاني خارجي را در سنپطرزبورگ تشویق . سیاسي شركت میكردند، از آزار در امان بودند

كرده باشد، اجازه داد تا كالونیھا، لوتریھا و كاتولیكھا در نفسكي پراسپكت كلیسا بنا كنند، كھ بعدھا بھ نام 
كاپوسن كھ بھ روسیھ میآمدند حمایت، ولي یسوعیان را بھ  از كشیشان فرقھ. مشھور شد)) ناحیھ رواداري((

رویھمرفتھ اصالحات مذھبي پطر بیش از سایر ). ١٧١٠(عنوان مبلغان كوشاي كلیساي روم طرد میكرد
روند دنیویسازي حیات و روح روسیھ را از . اصالحاتش یافتند و بھ قرون وسطي در روسیھ پایان بخشیدند

پطر با یارھا . ھ زمینداران بیرون آورد و تحت نفوذ و ضوابط دولت قرار دادتسلط كشیشان و قدرت حاكم
را تابع خود كرد و آنھا را بھ خدمت خلق واداشت و مقام ھركس را نسبت بھ اھمیت كار اجتماعي 

اشرافیت جدیدي پدید آمد كھ از افسران ارتش، نیروي دریایي، و . سودمندي كھ انجام میداد تعیین كرد
، كھ تزار آنھا را بر میگزید، در راس )بعدھا بیست نفر شد(یك سناي نھ نفري. ي تشكیل شده بودبوروكراس

اداره میكردند كھ بھ ترتیب بھ امور وضع مالیات و درآمد، )) مجمع((دولت را نھ; دولت قرار داشت
یدگي ھا، ممیزي و نظارت، تجارت، صنعت، روابط خارجي، جنگ، نیروي دریایي، و قانون رس ھزینھ

جمعیت ھر شھر . فرمانداران ایاالت، یا گوبرنیاھا و شوراھاي شھرھا در مقابل سنا مسئول بودند. میكردند
بازرگانان و پیشھوران ثروتمند، آموزشگران و صنعتگران، و مزدوران و : بھ سھ طبقھ تقسیم میشد

) ماژیسترات(اریھا گروه نخست تنھا طبقھاي بود كھ افراد آن بھ عضویت شوراھاي شھرد; كارگران
فقط ھمان دو طبقھ نخستین حق راي داشتند، ولي ھمھ مالیات دھندگان ذكور حق داشتند در . انتخاب میشدند

جامعھ روستایي نھ بھ صورت یك نھاد دموكراتیك، بلكھ بھ عنوان ھیئتي كھ . جلسات شھري شركت جویند
بر خودمختاري محلي از مركز، نظارت . بود، تشكیل شد ١٧١٩كال مسئول تامین مالیات مصوبھ سال 

آن دگرگوني كھ پطر میخواست تنھا از راه قدرت . میشد و ھیچ گونھ اندیشھ دموكراسي در بین نبود
این دگرگوني میبایستي سیاسي و اقتصادي باشد، زیرا ھیچ جامعھ كامال . دیكتاتوري حاصل میآمد

وتمندند و بھ این سالح مسلحند استقاللش را تا كشاورزي نمیتوانست در برابر دولتھایي كھ با صنعت ثر
یكي از اقتصاددانان آلماني آن عصر بھ چیزي كھ دویست سال دیگر معلوم میشود . مدت زیادي نگاه دارند

ملتي كھ بیشتر مواد خام و محصوالت كشاورزي صادر میكند بزودي برده كشورھایي : اشاره كردھاست
روي ھمین اصل بود كھ پطر بھ كشاورزي چندان . ھاي صنعتي ھستندمیشود كھ سازنده و صادر كننده كار

با شیوه خاص خود طرز . بھ جاي اینكھ سرفداري را از بین ببرد، آن را بھ صنعت ھم كشاند. اھمیت نداد
درو كردن را بھ روستاییان آموخت و دستور داد بھ جاي داسھاي دستھ كوتاه و تیغھ كوچك، از داسھاي 

روسھا عادت داشتند كھ بیشھزارھا را براي تامین كود خاكستري . ستھ بزرگ استفاده كنندداراي تیغھ و د
پطر از این كار جلوگیري كرد، زیرا براي ساختن كشتیھایش بھ چوب درختان نیازمند بود و ; بسوزانند

بیت كاشت توتون، توت، و مو را رواج داد و كار پرورش و تر. درختان را براي دكل كشتیھا میخواست
نخستین مسئلھ . صنعتي كردن سریع كشور عمدھترین ھدف وي بود. اسب و گوسفند روسي را آغاز نھاد

در استخراج معادن و فلزگري تھور و كیاست نشان میدادند، پاداشھایي دلگرمكننده . تامین مواد خام بود
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تشویق كنند، و فرماني  زمینداران را ملزم میكرد تا كشف و استخراج معادن را در امالك خود; میبخشید
صادر كرد كھ اگر در این راه كوتاھي كنند، كسان دیگري با پرداخت قیمت اسمي بھ استخراج معادن 

دیگر آھن بھ كشور وارد نمیكرد و تا قبل از مرگ پطر،  ١٧٠٠روسیھ در سال . زمینشان خواھند پرداخت
  . آن را بھ خارج ھم صادر میكرد

جي را بھ كشور آورد و روسھا را از ھر طبقھ و مقام بھ آموزش كارھاي پطر پیشھوران و مدیران خار
پطر شھرستانھا را امر ; یك نفر انگلیسي در مسكو كارخانھ دباغي و كفاشي دایر كرد. صنعتي وادار كرد

كفاشاني را كھ . داد تا ھیئتي از كفاشان بھ مسكو بفرستند تا آخرین روش ساختن كفش و چكمھ را یاد بگیرند
براي اینكھ مشوق صنایع نساجي روسیھ . ھ روشھاي قدیمي خود چسبیده بودند تھدید بھ اعمال شاقھ كردب

باشد، پس از آغاز تكمیل آن صنعت، خود جامھ وطني پوشید و اھالي مسكو را از خرید جورابھاي وارداتي 
بشكست، و با ساختن  یكي از دریاساالران سنت را. روسھا بزودي منسوجات خوبي میبافتند. برحذر داشت

ھاي زربفت تزار را بسیار شادمان كرد، یكي از موژیكھا نوعي الك الكل ساخت كھ بر انواع  پارچھ
كارخانھ  ٢٣٣تا قبل از پایان سلطنت پطر، بالغ بر . ، جز نوع ونیزي، برتري داشت))اروپا((دیگرش در 

كارگر، در یكي  ١۶٢,١ادبانسازي مسكو در كارخانھ ب: بعضي بسیار بزرگ بودند. در روسیھ تاسیس شدند
كارمند بھ كار  ۶٨٣نفر، و در یك موسسھ فلزگري  ٧٣٠، نفر، در دیگري ٧۴٢ھاي نساجي  از كارخانھ

بسیاري از . ھایي در روسیھ وجود داشتند، لیكن نھ بھ این تعداد پیش از پطر كارخانھ. اشتغال داشتند
ولي حتي در آن ; ھاي خصوصي فروختھ شدند ھا بھ سرمایھھاي جدید راد ولت تاسیس كرد و بعد كارخانھ

  . زمان ھم از دولت كمك مالي میگرفتند و تحت نظارت دقیق آن قرار داشتند

پطر . ھاي سنگیني كھ بر واردات بستھ شدند صنایع جدید را از رقابت خارجیان در امان نگاه داشتند تعرفھ
چون كارگر بھ حد كافي در دسترس نبود، . د توسل جستھا بھ بسیج افرا براي تامین كارگران كارخانھ

بھ كارخانھداران حق داده شد تا از مالكین و . دھقانان خواھي نخواھي بھ كارگران صنعتي مبدل شدند
اقداماتي در مقیاس وسیع، با انتقال دھقانان . ھا بگمارند زمینداران سرف بخرند و آنھا را بھ كار در كارخانھ

رھبران، ھمچون در مورد اقداماتي كھ دولت براي صنعتي . ھاي دولتي، صورت گرفتاز مزارع و زمین
كردن سریع معمول میداشت، نمیتوانستند منتظر بمانند تا غریزه اكتسابي بر عادت و سنت غلبھ یابد و 

نظام سرفداري . ھاي قدیمي كار بھ وظایف و نظامات جدید رھبري كنند ھا و شیوه كارگران را از حوزه
پطر در فرماني كھ بھ سال . نعتي، علیرغم اكراه پطر، و با كوشش عمدي جانشینان وي، توسعھ یافتص

  : صادر كرد در این مورد چنین متذكر شد ١٧٢۴

با اخبار آغاز میدھند درست است، زیرا ملت ما مثل كودكانند كھ الفبا را [ نخستین بار]مگر ھر چیز 
  . ان كندنمیآموزند مگر اینكھ آموزگار وادارش

اكنون صداي شكرگزاري از آنچھ تا . نخست آن را مشكل میبینند، لیكن ھمینكھ آموختند، سپاسگزار میشوند
بنابراین، در امور صنعتي باید اقدام كنیم و جبر بھ كار ببندیم ... بھ حال بھ ثمر رسیده است بھ گوش میرسد

  .. و با آموزش آن را یاري دھیم

پطر براي اینكھ بازرگاني . لیكن صنعت بدون فعالیت بازرگاني براي فروش محصوالتش توسعھ نمییابد
در آرخانگلسك و سنپطرزبورگ صنایع . تشویق شود، موقعیت اجتماعي طبقھ بازرگانان را ترقي داد

د تا كارھاي كشتیراني تجاري برقرار كن) ولي نتوانست(كوشید . بزرگ كشتیسازي را با جبر توسعھ بخشید
موژیكھا بھ زمین خود سخت دلبستھ و پایبند بودند و اشتیاق یا ; ساخت روسیھ با كشتیھاي روسي حمل شوند

ھا نضج  در خود روسیھ نیز بازرگاني بھ واسطھ بعد مسافت و خرابي راه. توانایي رفتن بھ دریا را نداشتند
و ھر ; اي جنوب پر آب میشدند فراوان بودندھایي كھ از برفھاي شمال و بارانھ نمیگرفت، لكن رودخانھ

. ھاي سخت بار از روي آنھا حمل كنند ھا منجمد میشدند، چنان بود كھ میتوانستند مثل جاده وقت كھ رودخانھ
چیزي كھ این رودھا الزم داشتند این بود كھ با كانالھاي متعدد بھ ھم اتصال یابند نوا و دوینا بھ ولگا، ولگا 

پطر این سیستم بزرگ را بنیاد نھاد و . جھ، بالتیك و مدیترانھ بھ دریاي سیاه و دریاي خزربھ دون و در نتی
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لیكن چند دوره زمامداري الزم بود تا این شبكھ كامل ; ارتباط نوا را با ولگا افتتاح كرد ١٧٠٨در سال 
پطر را ناچار  جنگ و اقدامات گوناگون. شود، و ھزاران كارگر در انجام این مقصود بھ ھالكت رسیدند

ھا  براي تامین پارھاي از این بودجھ. كرد تا بودجھاي را كھ تا آن زمان در روسیھ سابقھ نداشت تامین كند
معامالت نمك، توتون، قیر، روغن، پوتاس، رزین، چسب، ریواس، خاویار، و حتي تابوتھاي چوب بلوطي 

سود نمك كم ; چھارصد درصد فروختھ میشدند این تابوتھا با منافعي در حدود. را بھ انحصار دولت درآورد
لیكن تزار پي برد كھ انحصار موجب ركود صنعت و بازرگاني میشود و پس از امضاي . و صددرصد بود

بازرگاني خارجي . معاھده صلح با سوئد، انحصارات را یكباره لغو كرد و بازرگاني داخلي را آزاد گذاشت
و مرگ پطر در سال  ١٧٠٠اقي ماند و در سالھاي بین مشمول عوارض و حقوق صادرات و واردات ب

اكثر كاالھا با كشتیھاي بیگانھ حمل میشدند و آنچھ در دست . ، تقریبا بھ ده برابر افزایش یافت١٧٢۵
روسھا باقي میماند، بھ علت رشوه خواري، كھ حتي كیفرھاي سخت پطر ھم قادر بھ جلوگیري از آن نبود، 

  . فلج میشد

گروه جدیدي از دولتیان مامور شدند كھ قانون تازھاي براي مالیات وضع . بسیار پیچیده بودقانون مالیات 
  . كنند

از كاله، چكمھ، كندوي عسل، اطاق، زیرزمین، دودكش، تولد نوزاد، ازدواج و و ریش مالیات گرفتھ 
  . میشد

این قانون شامل . دیل كرد، در ھرجا كھ باشند، تب))نفوس((پطر این را بھ مالیات بر ; با ھرج و مرج شد
 ٠٠٠,۵٠٠,٨بھ  ١۶٨٠روبل در سال  ٠٠٠,۴٠٠,١درآمد دولت از . حال اشراف و روحانیون نمیشد

نیمي از . رسید كھ بیستوپنج درصد آن بھ نیروھاي زمیني و دریایي تخصیص یافت ١٧٢۴روبل در سال 
مان سلطنت پطر ناشي میشد، زیرا این فزوني غیرواقعي بود و از پنجاه درصد كاھش بھاي پول رایج در ز

. نتوانست در مقابل وسوسھ سودجویي موقت از طریق كاھش دادن عیار مسكو كات مقاومت ورزد
. ھا و اجراي قوانین شده بود نادرستي شاه و رعیت موجب اختالل در اقتصاد، وصول مالیاتھا، احكام دادگاه

مرگ صادر كرد، ولي یكي از دستیارانش بھ او  میگرفت فرمان)) ھدیھ((پطر براي ھر مامور دولتي كھ 
با وجود این، . ھشدار داد كھ اگر بخواھد این فرمان را اجرا كند، از ماموران دولتي كسي زنده نخواھد ماند

مجسمھ ; چند نفر از آنان را كشت، پرنس ماتوئي گاگارین، فرماندار سیبریھ، فوقالعاده ثروتمند شده بود
پطر میخواست بداند جواھرات . روبل زینت داد ٠٠٠,١٣٠جواھراتي بھ ارزش  مریم عذراي خود را با

چند  ١٧١۴در سال . مجسمھ از كجا آمدھاند، و پس از آنكھ بھ حقیقت امر پي برد، گاگارین را بھ دار كشید
نفر از ماموران عالیرتبھ بھ خاطر دزدي از خزانھ دولت و ملت بازداشت شدند معاون فرماندار 

رگ، كالنتر ایالت، فرمانده ستاد نیروي دریایي، فرماندھان ناروا و رول، و چند سناتور از سنپطرزبو
پطر بعضیھا را بھ دار آویخت، عدھاي بھ زندان ابد محكوم شدند، جمعي را . جملھ بازداشت شدگان بودند

بھ آنھا نزنند، سربازان وقتي كھ پطر دستور داد دیگر تازیانھ . بیني بریدند، و چند تایي را ھم بھ فلك بستند
.)) پدر، اجازه بدھید باز ھم بزنیم، چون این دزدھا نان ما را ھم دزدیدھاند:((تازیانھزن خواھشكنان گفتند

. مسیح ھم اگر دستش بھ صلیب بند نبود، دزدي میكرد: فساد ادامھ داشت یك ضربالمثل روسي میگفت
رگون كردن زندگي اقتصادي و سیاسي این نیم قاره، پطر، در اثناي این تالش ناشي از اراده فردي در دگ

از موھوم پرستي بیزار بود و میخواست علوم و فرھنگ . فرصتي یافت تا انقالب فرھنگي را نیز آغاز كند
روسھا تا آن زمان سالھا را از روي روز فرضي خلقت جھان تاریخ گذاري كرده . را جانشین آن سازد

، تقویم روسي را، مثل دولتھاي پروتستان، با ١۶٩٩پطر در سال . غاز میشدبودند، و سال نیز از سپتامبر آ
. از آن بھ بعد، سال از ژانویھ آغاز شد و مبدا آن روز تولد مسیح قرار گرفت. تقویم یولیاني ھماھنگ كرد

چطور ممكن است كھ خداوند خلقت را در نیمھ زمستان آغاز كرده باشد ; مردم از این امر گلھمند بودند
پذیرفتھ بود،  ١۵٨٢پطر از پیش برد، لیكن جرئت نمیكرد تقویم گرگوري را، كھ اروپاي كاتولیك در سال 

حقھ تزار ناآرام در اقدامي بھ ھمین اندازه دشوار، یعني ((كاھش ده روز تعطیلي، بھ مقتضاي . بھ كار برد
استفاده میكرد، ولي طبقھ بازرگان  كلیساي ارتدوكس از الفباي قدیمي اسالوي. اصالح الفبا، نیز توفیق یافت

. پطر دستور داد كھ آثار غیر مذھبي با الفباي جدید بھ طبع برسند. الفباي ماخوذ از یوناني را برگزیده بود
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نخستین روزنامھ روسي را بھ نام روزنامھ سنپطرزبورگ بھ ; چاپخانھ و كارگر چاپخانھ از ھلند آورد
و كتابخانھ سنپطرزبورگ را تاسیس ; ي علمي و فني كمك مالي دادبراي چاپ كتابھا; )١٧٠٣(وجود آورد 

ھا در كتابخانھ آرشیو روسي را  ھا و دفاتر وقایعنگاري صومعھ كرد و، با جمعآوري كتابھاي خطي، پرونده
  . چند موسسھ فني افتتاح كرد و دستور داد تا اشرافزادگان وارد آنھا شوند. پایھ گذاشت

یا دانشكدھاي بھ شیوه آلماني )) گیمنازیوم((ك مدرسھ ریاضي دایر كند و در مسكو كوشید تا در ھر استان ی
در سال . لیكن این مدارس چندان دوامي نیافتند; تاسیس كرد تا در آن زبان، ادبیات و فلسفھ تدریس شود

یس دانشمندان برجستھاي از قبیل ژوزف دلیل را براي تدر; آكادمي سن پطرزبورگ را سازمان داد ١٧٢۴
، ١٧٢۴بنابر اصرار الیبنیتز در سال . نجوم، و دانیل برنویي را براي تدریس ریاضیات بھ آنجا آورد

ویتوس برینگ دریانورد دانماركي را در راس یك ھیئت اكتشافي بھ كامچاتكا فرستاد تا ببیند كھ آیا آسیا و 
تر روسي در زمان آلكسي تنھا تئا. امریكا بھ یكدیگر متصلند یا نھ، برینگ پس از مرگ پطر حركت كرد

; پطر اجازه داد تا در میدان سرخ تئاتري براي عامھ افتتاح شود. در محافل خصوصي نمایش داده میشد
ھاي  تعدادي بازیگر از آلمان آورد، و آنھا پانزده نمایش تراژدي و كمدي، از جملھ برخي از نمایشنامھ

سونات و ; رجي را براي تھیھ و تنظیم اركستر آوردندموسیقیدانان خا. مولیر، را بھ روي صحنھ آوردند
كنسرتو در روسیھ معرفي شدند، و موسیقي غیر مذھبي روسي صورتھاي ھارموني و كنترپوانھاي 

پطر دستور داد تابلوھاي نقاشي و مجسمھ، اغلب كار ایتالیا، بخرند و ھمھ را . اروپایي را بھ خود گرفت
ورگ جمع كرد و در موزه را مجانا بھ روي ھمھ گشود و دستور داد ھمراه آثار دیگر در موزه سنپطرزب

نقاشان خارجي براي كشیدن صورتھایي بھ . تا بھ آنان كھ بھ دیدن موزه میآیند خوردني و آشامیدني بدھند
سبك غربي بھ روسیھ آمدند، درزمان سلطنت آلكسي، كلیساھاي چندي بنا شدند، ولي در عھد پطر بر تعداد 

در این دوران انقالب زیروزبر كننده، . معماران بنا كردن قصرھا را با صرفھتر میدیدند. ده شدآنھا افزو
یك . زمان بسیار الزم بود تا دوران پر تھییج پطر بھ شعر نیازمند شود; ادبیات شكوفایي چنداني نداشت

كوشكوف، روسھا كتاب فقر و ثروت، اثر ایوان پاس. كتاب جسورانھ در سال قبل از مرگ پطر منتشر شد
بدبختانھ : ((كتاب میگفت. را بھ خاطر توحش و ناداني سرزنش، و از اصالحات تزار سخت جانبداري كرد

حال آنكھ میلیونھا نفر دیگر بھ قھقرا و ; شاه بزرگ ما و ده نفر دیگر بتنھایي در راه ترقي گام برمي دارند
كرد و خواستار اعمال یك نظام قضایي بیغرض و  ایوان فشار بر دھقانان بیچیز را محكوم.)) پستي میروند

ھا شد با قانون اساسي و قوانین جدید در روسیھ، تزار را تكان داد پاسكوشكوف چند  بیطرف از جانب دادگاه
  . در زندان درگذشت ١٧٢۶او در سال ; ماه پس از مرگ پطر بازداشت شد

III - عواقب   

روسھا بھ فقر، رنج، و استبداد عادت . بھ سال بیشتر میشد ھاي اصالحي پطر سال مقاومت در برابر برنامھ
در زمان ایوان مخوف، نھ تنھا بار این سختیھا را بر دوش كشیدند تا این مالیاتھا را پرداختند . كرده بودند

یا تعداد بیشمار آنان در جنگھا و بر اثر كارھاي اجباري بھ ھالكت رسیدند، بلكھ از گرسنگي، سرما، 
تیرھروزي روزافزون : ((چنین نوشت ١٧٢٢لفور محبوب پطر در سال . اري نیز تلف شدندضعف، و بیم

دولت حقوق سربازان، افراد نیروي ... ھایشان را بفروشند خیابانھا پرند از كساني كھ میكوشند بچھ. است
دار تزار، كھ در گیرو.)) ھاي وزارتي و ھیچ كس دیگر را نمیپردازد دریایي، و ھیئت مدیره دستگاه

ھاي اصالحي از افزایش فقر بھ حیرت افتاده بود، گدایي و پول دادن بھ فقرا را جرم میدانست و  برنامھ
. گدایي ادامھ داشت و جنایت گسترش مییافت. شصت موسسھ براي توزیع اعانھ بین فقرا بھ وجود آورد

ھا  ود خطر جاني از اردوگاهسرفھایي كھ از اسارت فرار میكردند، و سربازان و كارگران اجباري كھ با وج
ھاي چند صد نفري متشكل میشدند و بھ  بعضي اوقات در دستھ. ھا شدند میگریختند، تقریبا حاكم بر راه

مسكو كنام راھزنان ((چنین گزارش داد،  ١٧١٨ژنرالي در سال . محاصره و تسخیر شھرھا میپرداختند
.)) بھ روز افزوده میشود و اعدام پایان نمیپذیرداست، ھمھ چیز ویران میشود، بر تعداد قانونشكنان روز 

ھا، براي جلوگیري  شارمندان بعضي از خیابانھاي مسكو را سنگربندي میكردند و گرداگرد برخي از خانھ
راھزنان را : پطر كوشید دزدي را با خشونت سركوب كند. از ورود دزدان، حصارھاي بلند كشیده میشدند
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زندگي براي تھیدستان . باز ھم جنایتكاران نمیھراسیدند. را از بیني میبرد ھا اعدام میكرد و دزدان خانھ
چنان سخت بود كھ بین مجازاتھاي اعدام، حبس ابد، بردگي، یا كار اجباري چندان فرقي نمیگذاشتند و 

پطر آن قدر منفور بود كھ . ھا را با نوعي شكیبایي و بیحسي بر خود ھموار میكردند ترسناكترین شكنجھ
نجبا بھ خاطر اینكھ آنان را بھ خدمت بھ دولت وا . لیھا درشگفت بودند كھ چرا كسي او را نمیكشدخی

دھقانان بیچیز بھ سبب اینكھ ; میداشت و طبقھ بازرگان را بھ ثروت و اھمیت رسانده بود از او بیزار بودند
اھل كلیسا از او ; و نفرت داشتندآنان را بھ كارھاي دستھ جمعي میكشاند و از خانھ و كاشانھ جدا میكرد از ا

بھ اندازه جانور مكاشفھ یوحنا متنفر بودند، زیرا او كسب بود كھ مسیح را ھم بھ خدمتگزاري دولت گرفتھ 
ھمھ ; تقریبا ھمھ ملت روس از بابت پیوستگي و دوستي او با بیگانگان و آوردن افكار اطمینان نداشتند; بود

; روسیھ نمیخواست غربي شود. اي وحشیانھاش از او میھراسیدندملت روس بھ خاطر خشونت و مجازاتھ
باقي  اسالووفیلبراي اینكھ بتوان روح ملي را نگاه داشت، باید ; از غرب متنفر بود و آن را زشت میدانست

، در آبادیھاي كناره ١٧٠۵، در حاجي طرخان در ١۶٩٨در مسكو در سال شورشھایي بس شدید . ماند
پطر با دوبار . ، بھ طور پراكنده در سراسر امپراطوري و مملكت بھ وقوع پیوستند١٧٠٧ولگا در 

بھ  ١٧١١در پاییز سال . مسافرت كردن بھ غرب، نماد و تشدید كننده این مناقشھ و ناسازگاري محسوب شد
در آنجا الیبنیتز بھ حضورش . تورگاو در جشن عروسي پسرش نظارت و سرپرستي كند آلمان رفت تا در

و این فیلسوف چند چھره امیدوار بوده بھ ریاست ; بار یافت و پیشنھاد كرد كھ آكادمي روس را تاسیس نماید
بھ سنپطرزبورگ برگشت، ولي در ماه اكتبر، در گیرودار  ١٧١٢تزار در ژانویھ . آن برگزیده شود

بعضي از كشیشان لوتري او . لشكركشي علیھ سوئد، در كارلسباد بر كشتي نشست و بھ دیدن ویتنبرگ رفت
را بھ خانھ لوتر، كھ در آنجا لوتر دوات مركبي را بھ سوي شیطان پرتاب كرده بود، بردند و لكھ مركبي را 

مركب كامال تازه : ((وشتوي چنین ن; بھ وي نشان دادند و تقاضا كردند نظریھاش را بر دیوار بنویسد
بھ پایتخت جدیدش برگشت، در  ١٧١٣پطر در آوریل .)) است و آشكارا میرساند كھ داستان حقیقت ندارد

بھ پاریس  ١٧١۶از آلمان و ھوالند دیدن كرد و در ماه مھ ; بار دیگر بھ جانب غرب شتافت ١٧١۶فوریھ 
پطر وقتي كھ پادشاه ھفتسالھ را . انزدھم درآوردرسید، بھ این امید كھ دخترش الیزابت را بھ عقد لویي پ

چند روز بعد كھ بھ دعوت لویي بھ قصر سلطنتي آمد، وي را ; دید، او را از زمین بلند كرد تا در بغل گیرد
شش ھفتھ بھ . ھمچون كودكان بلند كرد و از پلكان باال برد و با این عمل درباریان را بھ لرزه انداخت

اریس در آنجا اقامت گزید و آن را از جنبھ سیاسي، اقتصادي، و فرھنگي كامال عنوان دیدار از شھر پ
بھ دیدار مادام دومنتنون سالخورده در . ریگو و ناتیھ صورتش را كشیدند. مورد تدقیق و مطالعھ قرار داد

از پاریس بھ سپا رفت و پنج ھفتھ در آنجا آب معدني نوشید، زیرا آن زمان بھ امراض . سن سیر رفت
در آنجا پي برد كھ معشوقھاي گرفتھ . ھمسرش كاترین در برلین بھ وي پیوست. گوناگون دچار شده بود

وقتي كھ بھ . است، ولي آن را بھ عنوان یكي از بھترین سنن خاندانھاي سلطنتي اروپایي برا و بخشید
گي خود روبرو ، پطر با یكي از شدیدترین بحرانھاي دوران زند)١٧١۶اكتبر ٢٠(سنپطرزبورگ رسیدند 

ھاي اصالحي خود را برایش بھ  پسرش آلكسي، كھ پطر امیدوار بود روزي كشور و پیشرفت برنامھ. شد
آلكسي . ارث گذارد، از بسیاري از ابداعات جدید و روشي كھ در اعمال آنھا بھ كار میبرد ناراضي شده بود

رتدوكس بود، زیرا در آن موقع كھ جسما و روحا بیشتر ضعیف، عالقھمند بھ كتاب و مومن بھ كلیساي ا
آلكسي نھ سالھ بود كھ . پطر بھ جنگ و بھ سمت غرب رفتھ بود، وي در زھد و ایمان بھ بار آمده بود

یازدھسالھ بود كھ میشنید كشیشان از ذوب كردن زنگھاي كلیساھا ; )١۶٩٩(مادرش را بھ صومعھ فرستادند
ید كھ چرا باید روسھا از روسیھ خارج شوند و براي از پدرش پرس; براي ساختن توپ بھ سوگ نشستھاند

پطر وقتي كھ میدید و ارثش بھ خونریزي عالقھاي ندارد، خشمگین ; شھرھاي دوري مثل ناروا بجنگند
ھنگامي كھ پطر سرگرم بناي سنپطرزبورگ بود، آلكسي در مسكو بھ كلیسا و رسوم گذشتھ عشق . میشد

كشیشي كھ . ضبط اموال دیرھا از طرف دولت سخت خشمگین شد از نابودي مقام اسقفي و از. میورزید
آلكسي بت و . مامور اقرار نیوشي از وي بود بھ او آموخت تا از كلیسا، بھ ھر قیمتي كھ باشد، دفاع كند

ھاي روحاني و اشرافیي شد كھ از برنامھ پطر براي دنیوي و غربیسازي روسیھ بیزار بودند  مایھ امید گروه
پطر بندرت او را میدید و . آن روز بودند كھ فرزند دیندار و مطیع وي بھ تخت سلطنت بنشیندو ھمھ منتظر 

ھرگاه ھم كھ میدید، معموال وي را سرزنش میكرد و برخي اوقات، مانند زماني كھ تزار پي برد كھ این 
. د نفرت رسیدبیمھري پسر بھ سرح. پسر مخفیانھ در راھبھ خانھ بھ دیدن مادرش میرود، او را كتك میزد
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ایگناتیف این را گناه ندانست و بدو . نزد ایگناتیف، اقرارنیوش خود، اقرار كرد كھ آرزو میكند پدرش بمیرد
ما ھمھ مرگش را آرزو داریم، زیرا مردم ناچارند این بارھاي سنگین . خداوند تو را خواھد بخشید: ((گفت

دن فرستاد تا ھندسھ و طرز ساختن استحكامات پسرش را بھ درس ١٧٠٨پطر در سال .)) را بر دوش بكشند
در تورگاو با شارلوت كریستینا سوفیا، شاھزاده خانم برونسویك ولفنبوتل،  ١٧١١آلكسي در . را فراگیرد

شاھزاده خانم را بھ این سبب از مذھب لوتري خود دست نكشید و بھ آیین ارتدوكس روسي . ازدواج كرد
  . درنیامد نتوانست ببخشد

اندكي پس از آنكھ شارلوت .ھاي متعددي، حتي از میان فواحش، برگزید و بسیار میخوارگي كرد معشوقھ
یك سال بعد، زنش در ھنگام زاییدن . فرزندي برایش بھ دنیا آورد، بھ ھمراھي زني روسپي بھ دیدنش رفت

نھ از زندگي  من نھ از زندگي خودم و((پطر طي نامھ شدیداللحني كھ در آن نوشتھ بود ). ١٧١۵(درگذشت 
در ; باید كردارت را اصالح كني تا براي كشور مفید باشي. تو را ھم مستثنا نخواھم كرد; رعیتھایم میگذرم

آلكسي تصمیم . او را بھ سنپطرزبورگ فرا خواند)) غیر این صورت تو را از ارث محروم خواھم كرد
ند، معتقد بود كھ بھتر این است كھ یك گرفت كھ، با كنارھگیري از سمت والیتعھدي، خیال پدر را آسوده ك

در . پطر حس كرد كھ این راه گرھاي از آن مسئلھ بغرنج نخواھد گشود. زندگي آرام روستایي داشتھ باشد
  : بھ آلكسي چنین نوشت ١٧١۶سیام ژانویھ 

ان تو را اگر بخواھي بھ آن سوگند پایبند باشي، این ریش دراز[ حتي.. ]من سوگند تو را نمیتوانم باور كنم
بر ھمگان آشكار شده است كھ تو از اعمال من، كھ با چشمپوشي از سالمتم براي این .... منصرف میكنند

بھ ھمین دلیل غیر ممكن است كھ . ملت انجام میدھم، بیزاري و پس از مرگم ھمھ را باطل خواھي كرد
این یا خودت را اصالح كن و بنابر . بتواني بھ دلخواه خود نھ زنگي زنگي و نھ رومي روم باقي بماني

اگر ندھي، مثل یك جاني با تو ... بالفاصلھ بھ من پاسخ بده. بیریا جانشین ارجمند من باش، یا یك رھبان
  . رفتار خواھم كرد

باشلق رھباني روي سر انسان : ((یكي از آنان بھ وي گفت. دوستان آلكسي توصیھ كردند كھ رھبان بشود
پطر نرم . آلكسي بھ پدر نوشت كھ میخواھد رھبان بشود.)) را از سر برداشت نمیچسبد و دوباره میشود آن

تزار بھ سوي . شد و بھ وي توصیھ كرد كھ تا شش ماه دیگر در این باره بیندیشد و سپس تصمیم بگیرد
در بیستونھم ژوئن، ناتالیا، خواھر پطر، بھ آلكسي توصیھ كرد كھ وي روسیھ ). ١٧١۶فوریھ (غرب رفت 

پطر در ماه سپتامبر از كپنھاگ بھ پسرش . كند و بھ امپراطور امپراطوري مقدس روم پناھنده شود را ترك
نوشت كھ شش ماه مھلت بھ پایان رسیده است و اكنون یا باید بھ صومعھ داخل شود یا بالفاصلھ، آماده براي 

; ھد بھ پدرش ملحق شودآلكسي چنین وانمود كرد كھ میخوا. خدمت سربازي، در دانمارك بھ پدرش بپیوندد
از نایب صدراعظم امپراطور ). دھم نوامبر(از منشیكوف و سنا پول گرفت و بھ جاي كپنھاگ بھ وین رفت

پدرم بھ نحوي باور نكردني .((گفت. تقاضا كرد تا حمایت امپراطور شارل ششم را برایش تحصیل كند
طور مرا بھ پدرم باز گرداند، مثل این و اگر امپرا; خشمگین و كینھتوز است و بھ ھیچ كس رحم نمیكند

آلكسي در . نایب صدراعظم او را بھ قصر ارنبرگ در تیرول فرستاد.)) است كھ خودش مرا كشتھ باشد
آنجا بھ حال اختفا و در ھیئت مبدل و تحت نظر، ولي با ھمھ گونھ وسایل آسایش، بھ سر میبرد و اجازه 

جاسوسان پطر رد وي را در . المي نزدیك خویش نگاه داردیافت كھ معشوقھاش آفروزینیا را در لباس غ
آلكسي از موضوع باخبر شد و بھ سوي ناپل گریخت، و در آنجا در كاستل سانت المو بر وي . آنجا یافتند

جاسوسان پطر او را در آنجا یافتند و اصرار كردند كھ با اطمینان از بخشندگي پدرش بھ . نگھبان گماردند
ایت داد، مشروط بر اینكھ پطر اجازه دھد تا با آفروزینیا در كنج خلوت دھكدھاي رض. روسیھ برگردد

آلكسي ترتیبي داد كھ . نوشت قول موافقت داد ١٧١٧نوامبر  ٢٨پطر در نامھاي كھ در . زندگي كند
انھ ھایي بس عاشق در راه سفر طوالنیش بھ روسیھ، نامھ. آفروزینیا تا ھنگام زادن فرزندش در ایتالیا بماند

در سوم فوریھ پطر او را در حضور اجتماعي . آلكسي در اواخر ژانویھ بھ مسكو رسید. برایش میفرستاد
. آلكسي، در حالي كھ گریان زانو زده بود، تقاضاي بخشش كرد. رسمي از بزرگان دولتي و كلیسا پذیرفت

چ، را، كھ در آن موقع پطر او را بخشید، ولي او را از ارث محروم ساخت و پسر كاترین، پطر پطرووی
  . سھ سالھ بود، وارث تاج و تخت اعالم داشت
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پطر این بخشودگي را منوط بھ این كرد كھ آلكسي نام ھمھ ھمدستان خود را كھ با . پیمان وفاداري بست
ھمھ را بازداشت و در ; آلكسي بسیاري از آنان را لو داد. برنامھ اصالحي پدرش مخالف ھستند برمال كند

تعدادي از آنھا را بھ سیبریھ تبعید و بعضیھا را ; ھ ناچار كردند تا ماجرا را بھ تفصیل شرح دھندزیر شكنج
آلكسي با آزادي ظاھري در خانھاي كنار قصر تزار در سن . ھاي وحشیانھ اعدام كردند پس از شكنجھ

فروزینیا نوشت بھ آ. روبل برایش تعیین شد ٠٠٠,۴٠پطرزبورگ منزل گرفت و مقرري سالیانھاي بھ مبلغ 
با اشتیاق انتظار آمدن . كھ پدرش بھ خوبي با وي رفتار میكند و او را بھ سر میز دعوت كردھاست

آفروزینیا در ماه آوریل وارد . آفروزینیا و سعادت زندگي در كنار او را در آرامش روستایي میكشید
سرانجام لب . شدیدي قرار گرفت او را شكنجھ ندادند، ولي تحت بازجویي; بالفاصلھ بازداشتش كردند.شد

بھ سخن گشود و اقرار كرد كھ آلكسي از شنیدن خبر شورشھایي كھ علیھ پدرش میشدھاند شادي میكرده و 
قصد داشتھ است در ھنگام رسیدن بھ قدرت، سن پطرزبورگ و نیروي دریایي را ترك كند و ارتش را تا 

خود پطر میدانست بدتر نبود و آلكسي را تا دو ماه دیگر  این خبر از آنچھ. حدود احتیاجات تدافعي تقلیل دھد
سپس، بھ سائقھ افشاي جدیدي كھ بر ما معلوم نیست، اعالم داشت نظر بھ اینكھ عفو آلكسي . آزاد رھا كرد

منوط بھ اعتراف كامل است و اكنون طبق مدارك برایش مسجل شدھاست كھ آن اعتراف دروغین و ناقص 
آلكسي روز چھاردھم ژوئن بازداشت و در قلھ پطرس و بولس حواري . یگیرداست، عفوش را باز پس م

، پس از آنكھ در یك دادگاه عالي تحت بازجویي قرار گرفت، براي ١٧١٨ژوئن  ١٩در . محبوس شد
اقرار كرد كھ مرگ پدر را آرزو . نخستین بار وي را شكنجھ دادند، و بھ بیستوپنج ضربھ شالق محكوم شد

او را با آفروزینیا روبرو كردند .)) ما ھمھ مرگش را آرزو داریم:((اقرارنیوشش گفتھاستمیكرده و كشیش 
با ھمھ این احوال، سوگند خورد كھ این زن را تا دم مرگ ; و آن زن ھرچھ را بھ تزار گفتھ بود تكرار كرد

وجودش برایم  بتدریج نھ تنھا ھمھ چیز اطراف پدر، بلكھ خود: ((و نیز اعتراف كرد. دوست خواھد داشت
.)) تاج و تخت را بزور تصاحب كند((اعتراف كرد كھ با كمك امپراطور میخواستھ است . ((نفرتانگیز شد

دادگاه عالي وي را . در روز بیستوچھارم ژوئن با وجود پانزده ضربھ دیگر شالق چیزي بیش از آن نگفت
ھ پیش از اعدام معشوقھاش را در آلكسي تقاضا كرد ك. بھ خیانت متھم و تقاضاي حكم مرگ برایش كرد

دوبار . پطر حكم محكومیت را امضا نكرد. ما نمیدانیم آیا این خواستھ برآورده شد یا نھ; آغوش بگیرد
بار دوم تزار و اعضاي دادگاه حضور ; آلكسي تحت بازجویي و شكنجھ قرار گرفت) ژوئن ٢۶و٢۵(دیگر

ن بابت مطمئن نیستم، ولي بھ من اطمینان دادند كھ گرچھ از ای:((لفور بعدھا چنین گزارش داد. داشتند
بھ . بعد از ظھر آن روز آلكسي ظاھرا بر اثر شكنجھ در زندان مرد.)) ھا را فرود آورد پدرش اولین ضربھ

ما نمیدانیم كھ این كار از روي رحم بود یا بھ دارایي ; روایتي، كاترین دستور داد تا پزشكان رگش را بزنند
ت داشت و با یكي از افسران گارد ازدواج كرد و سي سال دیگر بھ خوشي در سن آلكسي را دریاف

پطر امیدوار بود كھ پسر كاترین را براي جانشیني خود تربیت كند، لیكن آن . پطرزبورگ روزگار گذراند
 كاترین دو پسر دیگر بھ نامھاي پطر و پاول بھ دنیا آورد كھ ھر دو پیش از پطر. مرد ١٧١٩پسر در سال 

در سال . او خود را با القاب شاھانھاي كھ در پي صلح با سوئد بھ وي داده بودند دلداري میداد. مردند
پطر پس از یك سال صلح و آرامش، . مجلس سنا و سینود مقدس لقب ملكھ را بھ كاترین اھدا كردند ١٧٢١

. را بھ سوي ایران كشاندكھ براي نخستین بار در ھمھ دوره زمامداریش برقرار شده بود، نیروي نظامیش 
; میخواست بر راه كاروان رویي تسلط یابد كھ بھ آسیاي مركزي و سرانجام بھ ھندوستان برسد

و او امكانات صنعتي نفت قفقاز و ; خبرگزارانش بھ او گفتھ بودند كھ در سر راھش طال یافت میشود
. ي خزر كرد تا بھ ایران حملھور شودناوگاني را مامور دریا ١٧٢٢در سال . خاورمیانھ را پیشبیني میكرد

; لیكن طوفان بیشتر كشتیھایش را از بین برد; باكو و قسمتي از سواحل ایراني بحر خزر را تصرف كرد
. از جنگ برگشت ١٧٢۴و ناتوان و درمانده و بدبین و نزدیك بھ مرگ در سال ; بیماري بر ارتشش تاخت

میخوارگي زیاد وضع را . جي كھ خورده بود رنج میبردسالھا بود كھ از مرض سیفلیس و داروھاي معال
برایش بدتر كرد و ھیجانات ناشي از جنگ، انقالبات، شورشھا و خشونتھاي وحشتزا سرانجام پیكر 

بھ دریاي یخزده نوا پرید تا جاشویان یك كشتي بھ گل  ١٧٢۴در نوامبر . غوآلساي او را بھ تحلیل بردند
روز بعد بھ تب دچار شد، لیكن بھبود . م تا كمر در آب بود و تالش كردیك شب تما. نشستھ را نجات دھد

تا دوم . ژانویھ بر اثر تورم دردناك مثانھ بستري شد ٢۵در . یافت و فعالیتھاي سنگیني را از سر گرفت
بھ بعضي از گناھان اعتراف كرد و مراسمي . فوریھ ھنوز نمیپذیرفت كھ مرگ بر او سایھ افكندھاست
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روز ششم اعالمیھاي امضا كرد و طي آن ھمھ زندانیان را، جز محكومین بھ مرگ یا . جاي آوردمذھبي بھ 
  . جرایم علیھ منافع كشور، بخشید

لوحي خواست تا وصیتش را بر آن . حاضران و خدمتكاران را از فریاد ناشي از درد بھ ھراس انداخت
اندكي بعد بھ حال . قلم از دستش بھ زمین افتاد) ...)ھمھ را بدھید((ولي ھمینكھ تنھا روي آن نوشت ; بنویسد

مرگش را بھ  ١٧٢۵در ھشتم فوریھ . اغما افتاد و سیوشش ساعت در آن حال باقي ماند و بھ ھوش نیامد
  . ھمھ اطالع دادند

گویي كابوسي وحشتناك سرانجام خاتمھ ; روسیھ نفسي بھ راحت كشید. در آن وقت پنجاه و دو سالھ بود
منتظر بودند كھ روسیھ بھ ھرج و مرج دچار شود و ; شاھان سوئد و لھستان خوشحال شدند .پذیرفتھ است

  . دیگر خطري متوجھ مغرب زمین نكند

ملت بیرحمانھ بھ كار و تحرك كشیده . روسیھ قرون وسطایي سر برافراشت و خواست بھ گذشتھ برگردد
بھ زوال بودند بوروكراسي اداري تقلیل . شده و روح و غرورش با تقلید بیتمیز از غرب آزرده شده بود

اشراف بسیاري از قدرتھاي گذشتھ را بھ دست . بر جاي ماند ١٩١٧یافتھ بود، ولي چارچوب اصلي آن تا 
  . حقوق خود را مجددا بر جنگلھا و معادن زمینھایشان بازیافتند; آوردند

بسیاري از صنایع جدید بھ . گذشتھ بر گشت طبقھ بازرگان، كھ پطر آنان را ناگھاني ارتقا داده بود، بھ انقیاد
سرمایھداري ابتدایي بھ انحطاط . علت فقدان ماشینآالت كافي یا صالحیت در كار مدیریت از بین رفتند

اصالحات . گرایید و روسیھ اقتصادي تا حدود دویست سال دیگر در ھمان قبل از انقالب پطر باقي ماند
بر اثر تماس با اروپا، آداب و . رگاني با غرب رو بھ افزایش میرفتباز; بازرگاني موفقیت بیشتري داشتند

مجددا رواج پیدا كردند ) ١٧۶٢١٧٩۶(لیكن لباسھاي ملي قدیمي در زمان كاترین دوم ; رسوم تغییر یافتند
اخالقیات . فساد ادامھ یافت. بھ ھمان مد پیشین برگشتند)) ١٨۵۵١٨٨١((و ریشھا در زمان آلكساندر دوم 

نشد و شاید میخوارگي، ھرزگي و درندھخویي پطر مردم را از نظر اخالقي فاسدتر از پیش كرده اصالح 
در تاریخ جدید، چھره پطر . فقط آن دستھ از اصالحات بھ جاي ماندند كھ بھ موقع ریشھ دوانده بودند. بود

شكستھایش . نجام دادبا ھمھ این احوال، كارھاي بزرگي ا. در زمره كساني است كھ محبوبیت چنداني ندارند
گواه بر محدودیت نبوغ كھ عاملي در تاریخ است بھ شمار میروند، ولي تاثیري كھ بر روسیھ گذاشت سھم 

بنادري تاسیس كرد كھ از ; روسیھ را صاحب ارتش و نیروي دریایي كرد. نیروي شخصیت را ثابت میكند
مدرسھ ; ي از معادن ذوب فلزات را دایر كردبھرھبردار; راه آن روسیھ با غرب كاال و افكار مبادلھ میكرد

روسیھ را با كششي خشن از آسیا بیرون كشید و بھ اروپا ملحق ساخت و آن را . و آكادمي بنیاد گذاشت
از آن پس اروپا ناچار شد آن سرزمین پھناور و پراھمیت، آن مردمان . عاملي در امور اروپا گردانید

  فصل چھاردھم سختكوش، 

  

  متغیرامپراطوري 

١۶۴١٧١- ٨۵   

I  - تجدید سازمان آلمان  
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خاكي كھ از . جنگ سي سالھ جمعیت آلمان را از بیست میلیون بھ سیزده و نیم میلیون نفر تقلیل داده بود
. خون انساني بارور شده بود در عرض یك سال براي كشت و كار آماده شد، ولي انتظار مردان را میكشید

شاھزادگان پیروزمند این بحران حیاتي را با مراجعھ بھ نظام چندگاني . تتعداد زنان بر مردان فزوني داش
در نورمبرگ، تصمیمات  ١۶۵٠در كنگره فرانكونیا، منعقد در فوریھ . در كتاب مقدس حل و فصل كردند

  : زیر گرفتھ شد

كھ ھنوز (ي كشیشان و طالب دین..... ھا پذیرفتھ شوند مرداني كھ از شصت سال كمتر دارند نباید بھ صومعھ
و بھ ; بھ ھر مرد اجازه گرفتن دو زن داده میشود... و كاننھا باید ازدواج كنند) رسمیت روحاني نیافتھاند

ھمھ مردان جدا یادآوري میشود، و از منابر نیز اغلب بھ آنان گوشزد خواھد شد، كھ خود را با این جریان 
  . ھماھنگ كنند

موالید جدید بزودي تساوي تقریبي دو جنس را تامین كردند، و . زنان بي شوھر میبایستي مالیات بپردازند
تعداد جمعیت بھ سرعت . زنان بھ داشتن شوھراني كھ كامال بھ آنھا تعلق داشتھ باشند اصرار میورزیدند

; ماگدبورگ تجدید بنا یافت. جمعیت آلمان بھ بیست میلیون نفر رسید ١٧٠٠افزایش یافت و تا سال 
ھامبورگ و برمن نیرومندتر ; رت آم ماین از وجود بازارھاي مكاره خود جان گرفتندالیپزیگ و فرانكفو

ولي صد سال طول كشید تا صنعت و بازرگاني توانستند بھ سطح قرن شانزدھم . از پیش سر بیرون آوردند
انوس سوئدیھا و ھلندیھا بر دھانھ اودر، الب و راین تسلط داشتند و حمل و نقل از طریق اقی. خود برسند

شھرھا اكنون دیگر در . طبقھ متوسط رو بھ زوال میرفت. بازرگاني داخلي را تا حدودي راكد كرده بود
  . دست بازرگانان نبودند، بلكھ تحت حكومت شاھزادگان ایالتي و یا دست نشاندگان آنان قرار داشتند

. مندتر از امپراطور بودنداكنون شاھزادگان آلماني در جمع نیرو. و متحدش اسپانیا را تحقیر كرده بود
سیاست خارجي را خود تعیین میكردند و حتي، علیرغم مصالح ; ارتش، دربار و سكھ ویژه خویش داشتند

غیر ((در این زمان حدود دویست امیرنشین . امپراطور، با دولتھاي غیر آلماني پیمان اتحادي بستند
بي از طرف اسقفھاي اعظم كاتولیك شصتوسھ دولت روحاني و مذھ; مستقل وجود داشتند)) روحاني

فقط تحت نظر امپراطور و تابع )) شھر آزاد((و پنجاھویك ; رومي، اسقفھا، یا روساي دیرھا اداره میشدند
ماركگراف . فرانسھ از دیدن اینھمھ آلمانھاي متعدد بھ جاي یك آلمان واحد شادان میشد. قوانین وي بودند

در آنجا خانواده . اطوري محتضر و شكل یافتن یك آلمان نو بودنشین مرزي براندنبورگ نشانھ یك امپر
ھوھانزولرن، كھ از امپراطور دور و با سوئدیھا و سیل اسالوھا روبرو بودند، دریافتند كھ ایالت كوچكشان 

یعني ] مارك((در قرن دھم، ھانري شكارچي، . فقط بھ كمك نیرو و منابع خود میتواند زنده و پابرجا بماند
را در كرانھ رود الب تعیین كرده بود تا یورش سیل آساي نژادھاي اسالو را سد )) مالي ساكسونھاش[ مرز
  . كند

بود، از )) وند((را، كھ پایتخت نژاد اسالوي ) كھ نام براندنبورگ از آن مشتق شده است(قلعھ برنیبور 
زمین بین الب و او در بین چندین قرن متوالي سر. چنگشان آزاد كرد و آنان را بھ سوي او در عقب راند

این مار كگراف نشین زماني فعاالنھ پاي بھ عرضھ تاریخ گذاشت . آلمانیھا و اسالوھا دست بھ دست میشد
، از ١۴١١١۴١٧كھ فردریك این ماركگرافنشین و حق راي آن را در دیت امپراطوري، در سالھاي 

  . خانواده ھوھانزولرن خرید

از آن روز بھ بعد خانواده ھوھانزولرن بر براندنبروگ تا زماني كھ پروس نام یافت و بر پروس نیز تا 
كمتر خانوادھاي دیده شده است كھ رابطھاي چنین . فرمانروایي كردند ١٩١٨زمان خلع ویلھلم دوم در سال 

رغبت و بھ طرزي موثر وقف  دیرپا و چنین صمیمانھ با ایالتي داشتھ باشد یا خود را این چنین با شور و
، برگزیننده، )١۶٠٨١۶١٩(در زمان حكمروایي یان سیگیسموند . سعادت و سیادت یك ملت بكند

براندنبروگ حق دوكنشیني كلیوز را در غرب و دوكنشین پروس شرقي را در شرق بھ دست آورد، بھ 
ننده یكي از سستعنصرترین گئورگ ویلھلم برگزی. طوري كھ پیش بیني میشد بر سراسر پروس تسلط یابد

اعضاي این خانواده بود كھ عدم ثباتش در جنگ سیسالھ موجب انھدام براندنبورگ بھ دست سپاھیان سوئد 
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; شھرھا و روستاھا خالي شدند، برلین رو بھ ویراني رفت، و صنایع تقریبا بھ نابودي كشیده شدند. شد
فردریك ویلھلم، كھ در . ه ھزار نفر تقلیل یافتجمعیت این امیرنشین از ششصد ھزار نفر بھ دویست و د

وارث این ویرانیھا شد، در دوران حكمفرمایي چھلوھشت سالھ خود، آن را بھ نحوي  ١۶۴٠سال 
. بر وي نھادند)) برگزیننده بزرگ((معجزھآسا بھ سوي آبادي و پیشرفت كشاند كھ حتي معاصرانش نام 

  . ھرگز بھ وجود نمیآمد) خود اعتراف كردھمان طور كھ (اگر او نمیبود، فردریك كبیر 

  در . بیست سالھ بود كھ بھ قدرت رسید جواني زیبا، سیاه مو، سیھ چشم، و قدرت شكن

   

  

  آرشیو (سان سوسي، پوتسدام . فردریك كبیر
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پیش از پطر روسي، مردم ھلند و شھامت و عزم . در دانشگاه لیدن تحصیل كرد; انضباط و زھد بزرگ شد
بعدھا ھزار نفر از آنان را براي آبادي سرزمین خود، كھ گرسنھ نیروي ; و پشتكار آنان را ستوده بود

و ھالبرشتات، و حق  ، اسقفنشینھاي میندن)دور(در صلحنامھ وستفالي، پومراني شرقي. انساني بود، آورد
گرفت، و فردریك  ١۶٨٠منطقھ اخیر را در سال ; وراثت بر اسقفاعظمنشین ماگدبورگ را بھ دست آورد

در . ویلھلم، در پایان فرمانروایي خود، صاحب قلمرو پراكندھاي بود كھ بھ سوي یكپارچگي گام بر میداشت
د كرد كھ ھمھ آلمان زیر نظر خاندان نخستوزیر وي، كنت گئورگ فردریك والدك، پیشنھا ١۶۵۴اوایل 

فردریك ویلھلم ھمان مردي بھ نظر میآمد كھ میتوانست امور این اتحادیھ دفاعي را . ھوھانزولرن متحد شود
. بر عھده بگیرد

ھنگامي كھ آوگوستوس نیرومند ساكس براي بھ دست آوردن حق پادشاھي لھستان بھ مذھب كاتولیك 
، ١۶۴٨در نتیجھ پیمانھاي . دست پروتستانھا بجز براي قدرت سوئد باز شدگروید، راه رھبري آلمان بھ 

چند نقطھ بسیار مھم سوقالجیشي آلمان در زیر تسلط سوئدیھا قرار گرفتند و سوئد بھ خاطر فداكاریھا و 
براندنبورگ پروس، كھ ھمھ . مدعي حق رھبري بر آلمان پروتستان شد)) جنگ سي سالھ((پیروزیھاي 

عھاش از یك طرف تا طرف دیگر آلمان بھ دست رقبا افتاده بودند، چطور میتوانست بدان حد ایاالت تاب
نیرومند شود و در برابر تسلط سوئدیھا یا ساكسونھاي متمركز و متحد از خود دفاع كند فردریك ویلھلم این 

مالیاتگیري و با  بعد، با; كار را با نقشھ و با نیروي اداره، كھ اصل اولیھ مملكتداري است، آغاز كرد
بعد با آن پول ارتش ; دریافت كمكھاي مالي از فرانسھ، پول را، كھ اصل دوم مملكتداري است، فراھم كرد

وي صاحب نخستین ارتش دایمي  ١۶۵۶در سال . را، كھ سومین اصل مملكتداري است، بھ وجود آورد
با این وسیلھ موثر ایاالت تابعھ . داروپا شد كھ ھجده ھزار مرد مجرب و حاضرالسالح در آن خدمت میكردن

با این درآمدھا از وابستگي نیروي ; را مجبور كرد تا ھر سال بھ دولت مركزي در برلین مالیات بپردازند
مالي دیت ایالتي رھایي یافت و بدین وسیلھ بھ چیزي دست یافت كھ در وضع موجود سیاسي و فرھنگي آن 

نجبا را از پرداخت . ت یعني حكمفرمایي مطلق و متمركزعصر تنھا شكل عملي حكومت بھ شمار میرف
در باالترین )) یونكر((مالیات مستقیم معاف كرد، ولي پسرانشان را ملزم ساخت تا در ارتش بھ عنوان 

لیكن اونیفورم ; این نوجوانان نخست از رفتن بھ خدمت بیزار بودند.درجات لشكري و دولتي خدمت كنند
بھ جاي حس وفاداري ; آنھا را با كفایت و مغرور بار آورد; دي برایشان تھیھ دیدزیبا و مقام اجتماعي بلن

و ارتش را بیشتر مبدل بھ خادم دولت ; فئودال مآبانھ بھ رژیم گذشتھ، یك حس حمیت ملي در آنھا ایجاد كرد
برابر نیمي بدین طریق، ماشیني نظامي و اجتماعي بھ وجود آمد كھ فردریك كبیر را در . كرد تا زمینداران

: از اروپا یاراي ایستادگي داد و آلمان را براي جنگ جھاني اول فردریك ویلھلم از یك صفت عاري بود
نبوغ نظامي شاھان سوئد، بیست سال تمام نیروي ارتشش را در نبردھاي سوئد با لھستان، و فرانسھ با 

لیكن . ا با دیپلوماسي حفظ كندامپراطوري، از یك سو بھ سوي دیگر میبرد و بھ زحمت میتوانست خود ر
ھنگامي كھ كارل یازدھم بھ براندنبورگ حملھ كرد، ارتش فردریك ویلھلم شایستگي خود را در شكست 

نشان داد و ھمین پیروزي بود كھ لقب برگزیننده بزرگ را براي وي بھ ) ١۶٧۵(دادن سوئدیھا در فربلین 
رپذیر و فقر منابع، توانست بیش از صدھزار كیلومتر سرانجام، علیرغم سیاست مردد و تغیی. ارمغان آورد

بر اثر پافشاري . از ھمھ مھمتر اصالحات اقتصادي و اداري وي بودند. مربع بر خاك كشورش اضافھ كند
صنعت . وي، اشراف روش كشاورزي را در امالك خود بھبود بخشیدند و بر بازدھي محصوالت افزودند

براي اینكھ حس عدم توجھ بھ جنگلداري را از . رخت توت توسعھ بخشیدمترقي ابریشم را با ازدیاد كشت د
. بین ببرد، بھ كلیھ دھقانان دستور داد كھ ھر نفر تا پیش از ازدواج باید دوازده درخت غرس كرده باشد
. كانال فردریك ویلھلم را طرحریزي كرد و با كمك مالي دولت آن را ساخت تا او در را بھ شپره بپیوندد

) ١۶٨۵نوامبر )) (فرمان پوتسدام((ي كھ لویي چھاردھم فرمان نانت را لغو كرد، برگزیننده بزرگ ھنگام
نمایندگاني ; را صادر كرد و از كلیھ ھوگنوھاي پریشانحال براي اقامت در براندنبورگ پروس دعوت كرد

آنان بھ آنجا آمدند،  بیست ھزار نفر از; فرستاد تا مھاجرت آنھا را راھنمایي و ھزینھ آن را تامین كنند
 . نیروي محركھاي براي صنعت پروس شدند، و پنج ھنگ در ارتش پروس تشكیل دادند

فردریك ویلھلم، ھمچون خلف خود فردریك كبیر، شخصا در كار اداري زحمت میكشید و اصلي را كھ 
كھ حاكم باید  قرن ھجدھم پذیرفتند بھ وجود آورد)) فرمانروایان مستبد روشنفكر((بعدھا پطر روسي و 
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; او میدانست كھ عدم رواداري سد راه پیشرفت اقتصادي و سیاسي است. خدمتگزار سرسپرده كشور باشد
و بھ كاتولیكھا، ; خود نیز كالوني مذھب باقي ماند; وي مردم آلمان را در برگزیدن عقاید لوتر آزاد گذاشت
، بھ سن شصتوھشت سالگي، چشم ١۶٨٨سال در . پیروان اونیتاریانیسم، و یھودیھا آزادي مذھب عطا كرد

وصیت وي، مبني بر تقسیم ایاالت بین فرزندانش، اتحادي را كھ بنیان گذاشتھ بود از . از جھان فرو بست
بین میبرد، ولي جانشینش وصیتنامھ را ملغا دانست و قدرت متمركز را نگاه داشت، و فردریك سوم 

بدین سبب و ; با پیوستن بھ وي علیھ فرانسھ، برخوردار شودتوانست از حسن نیت امپراطور لئوپولد اول، 
 ١٨در . را بھ وي اعطا كرد)) پادشاه پروس((در ازاي ھشتھزار سربازي كھ بھ وي داد، لئوپولد لقب 

، در كونیگسبرگ، بھ نام فردریك اول، تاج بر سر گذاشت، و پروس راه خود را بھ ١٧٠١ژانویھ سال 
یكي از افتخارات زندگي فردریك این است كھ دانشگاه ھالھ را . ن آغاز نھادسوي بیسمارك و اتحاد آلما

دیگر اینكھ از كوششھاي زن دومش شارلوت، دختر شاھزاده خانم سوفیا، برگزیننده ھانوور، ; بنیان گذارد
چون سالیان دراز در پاریس زیستھ بود، . بھ منزلھ زیباترین و باھوشترین زن آلمان مشھور شده بود

فردریك، با اصرار وي و الیبنیتز، آكادمي علوم . ندي زیبا از فرھنگ و فریبندگي بھ دربار برلین آوردپیو
)) برگزیننده. ((برلین را، كھ مقدر بود در زمان حكمروایي فردریك دوم تاریخساز باشد، بھ وجود آورد

نام وي،  و آنرا، بھ پیروي از) ١۶٩۶(مشھوري در حومھ شھر ساخت )) قصر((براي آن زن 
دانشمندان، فالسفھ، آزادفكران، یسوعیان و كشیشان لوتري بھ سالن قصر . شارلوتنبورگ نامید

شارلوت دوست داشت آنان را بھ جدل درباره مسائل مربوط بھ االھیات برانگیزاند ; شارلوتنبورگ میآمدند
ھرش كروالین، ملكھ در آنجا خواھر شو. جدل و بحثي كھ بعضي اوقات تا پایان شب ادامھ مییافت - 

انگلستان از باده این دانش و ھنر، كھ بعدا موجب تكان انگلستان گشت، سرمست شد زماني كھ شارلوت 
مراسم مذھبي كاتولیكھا و ) اگر گفتار نوھاش فردریك كبیر را باور كنیم(زندگي را بدرود میگفت، 

بھ ; ر كنجكاوي میمیرد تا در بیم و امیدبھ روحانیان گفت كھ در آرامش و بیشتر د; پروتستانھا را رد كرد
چیزي كھ حتي الیبنیتز ھم ((آنان گفت كھ اكنون حس كنجكاویش را در مورد اصل اشیا اقناع خواھد كرد، 

بھ شوھر فرصت خواھد ((و شوھر مبادي آدابش را با این فكر كھ مرگش )) نتوانستھ بود برایم شرح دھد
سوفیا شارلوت یكي از زنان تحصیلكرده و با شخصیت . تسلي داد)) دداد تا با مراسمي باشكوه مرا دفن كن

دربار برلین، از . آلمان بود و آلماني را كھ از قرن ھفدھم بھ ھجدھم پاي میگذاشت ارایش و زیبندگي داد
میان سیصد درباري كھ درآمدھاي امپراطوري را بھ مصرف میرساندند، فقط با دربار ساكس در درسدن 

آوگوستوس نیرومند، كھ بھ عنوان برگزینده فردریك آوگوستوس اول بر ساكس حكمفرمایي  .رقابت میكرد
وي . میكرد، گروھي حرامزاده براي اروپا بھ ارث گذاشت كھ نامدارترین آنھا مارشال دو ساكس بود

اكس لیكن مردم س; را مركز و مایھ افتخار ھنرھاي كوچك كرده بود)) زیباترین شھرھاي آلمان((پایتختش، 
او را بھ خاطر تعویض آیین، اسراف در پولھایشان، بھ كشتن دادن مردانشان در جنگ لھستان و تجمالت 

برگزینندھنشین ھانوور، با پناھدادن بھ الیبنیتز و منضم كردن انگلستان، . پرھزینھ دربارش ھرگز نبخشیدند
  . در این دوره از تاریخ سھمي گرفت

با ارنست  ١۶۵٨، در سال )ملكھ بوھم(تینا، دختر الیزابت استوارت سوفیا، زوجھ مخلوع برگزینده پاال
تبحر این زن شوھرش را منكوب میكرد، زیرا با . اوگوست، كھ برگزیننده ھانوور شده بود، ازدواج كرد

كمي مكث، بھ پنج زبان صحبت میكرد و تاریخ انگلستان را بیش از سفیر كبیر انگلستان، كھ در دربار وي 
ولي دلش بھ ھواي تصاحب . تا چندي در ھانوور سالني از فضال و فالسفھ دایر كرد. یدانستمیزیست، م

خونش با سلطنت در آمیختھ بود، زیرا ھرگز فراموش . تاج و تخت انگلستان براي پسرش جورج پر میزد
. عین كردبھ جانشیني تاج و تخت م)) وارثان بالفصل وي را كھ پروتستان باشند((نمیكرد كھ نوه سوفیا و 

آینده پسرش را بھ نام جورج اول با لذت مینگریست، ولي از چشم انداز ملكھ شدن زن پسرش، سوفیا 
جورج كھ بھ زنش براي روابط . دوروتئا، ناراضي بود و با آرامي انتظار گسیختگي ازدواجشان را میكشید

را صادر كرد، سوفیا  نامشروع با كنت فیلیپ فون كونیگسمارك بدگمان شده بود، دستور كشتن كنت
در این . بھ زندان انداخت ١٧٢۶تا زمان مرگش در سال  ١۶٩۴دوروتئا را طالق داد، و وي را از سال 

در سن ھشتادوچھار سالگي، درست دو ماه پیش  ١٧١۴گیرودار، شاھزاده خانم برگزیننده در ژوئن سال 
بدین ترتیب، خداوند بزرگ اقبال، از . رفتاز آنكھ تاج شاھي انگلستان بر سر پسرش گذارده شود، از دنیا 

  . درگاه ھمھجا حاضرش، سرنوشتھا، كشورھا، و مردم را بھ ھم آمیخت
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II - روح آلماني  

كشمكش بین مذاھب كاتولیك و پروتستان براي تصاحب روح آلمان از شدت افتاده بود، زیرا جنگ سي 
در این دوره، شاھزادگان پروتستان عمدتا، بھ  .سالھ نفرتھاي ناشي از االھیات را بھ ابتذال كشانده بود

مذھب كالوني بر مذھب لوتري كھ بھ یك نوع . ترغیب یسوعیان، بھ كلیساي كاتولیك گرایش مییافتند
بیشتر در پاسخ بھ این فورمالیسم و ظاھرپرستي بود كھ . جزمیت خشك مدرسي متمایل بود، چیرگي یافت

جورج فاكس، ویلیام . روني با خداوند را جانشین ظاھربیني كندنھضت تورع گسترش یافت تا روح اتحاد د
پن، و رابرت باركلي در نیمھ دوم قرن ھفدھم، انجیل كویكر خودشان را بھ آلمان آوردند، و شاید این جنبش 

مالحظھ میكنیم كھ كتاب آرزوھاي صمیمانھ، بھ قلم فیلیپ ; تبلیغاتي در توسعھ تورع در آنجا سھمي داشت
شپنر، كھ كشیش یكي از . ، چھار سال پس از اولین مالقات ویلیام پن انتشار یافت)١۶٧۵(نر یاكوب شپ

عنوان متورع را، . كلیساھاي لوتري فرانكفورت آم ماین بود، آیین آن را با عبادت رازورانھ تكمیل كرد
آنھا نیز آن را  مثل پیرایشگر و متودیست، منقدان این گروه از پارسایان بھ تمسخر بر آنھا گذاشتند، و

  . پذیرفتند و نشان افتخار ناچیز خود شان قرار دادند

. ھاي آلماني بود، دلبستھ بودند آنان بھ امید سلطنت ھزار سالھ مسیح، كھ در زمان جنگ تسلیبخش توده
 آدونت دوم را بھ صورت یك آیین مبھم االھیات تلقي نمیكردند، بلكھ آن را الھام گرم و فعال زندگي روزمره

در ھر آن ممكن است مسیح روي زمین ظاھر شود، كشمكش ادیان را آرام كند، حكومت . خود میپنداشتند
زور و جنگ را خاتمھ دھد، و كلیسایي روحاني، خالص، و فارغ از تشكیالت و مراسم و كشیش بسازد، 

ار گرفتند و بھ تاثیر مسیحیت عملي وي قر. ولي اعتقادي قلبي نسبت بھ مسیحیتي سخاوتمند را رواج دھد
این جنبش، كھ خود تحت تاثیر پیرایشگري انگلیسي و . اشاعھ خداشناسي فردي و احسان بھ خلق پرداختند

تسلیم و ترك نفس فرانسوي قرار گرفتھ بود، بھ نوبھ خود بر متودیسم انگلیسي و شعر آلماني اثر گذاشت، 
جھان از آتش خداوند كھ در قلب : ((تحسین كرددر امریكا نیز رسوخ یافت، و كاتن مثر آن را با امیدواري 

لیكن تورع نیز، مانند پیرایشگري، ھمینكھ عمومیت یافت و با .)) آلمان شعلھور است گرمي میگیرد
در قرن ھجدھم، در سیالب مذھب خردگرایي . ظاھرسازي و ریاكاري بھ صورت حرفھ درآمد، زیان دید

وزي ریشلیو، مازارن، و لویي چھاردھم، و رشد ثروت و پیر. كھ از فرانسھ سرازیر شده بود غرقھ شد
تا چندي . شكوه دربار فرانسھ، بر جامعھ آلماني در قرن پس از صلح وستفالي اثري مقاومتناپذیر گذاشت

شیوه فرانسوي بھ شكل زبان، ادبیات، روابط، رسوم، رقص، . آیین جھان وطني بر ناسیونالیسم غلبھ داشت
اكنون اشراف آلماني فقط با . ھگیس دربارھاي شاھزادگان را تسخیر كردھنر، فلسفھ، شراب و كال

نویسندگان آلماني بھ زبان فرانسھ براي اشراف، و بھ التیني براي اھل . نوكرانشان آلماني صحبت میكردند
الیبنیتز، كھ بیشتر بھ زبان فرانسھ مینوشت، اعتراف كرد كھ آلمانھا بھ تقلید . فضل چیز مینوشتند

ولي از جایگزین شدن زبان .)) رفتار شان اندكي بھ سوي ظرافت و ادب گرایش پیدا كرده است((سویانفران
  . فرانسھ بھ جاي آلماني و رسوخ كلمات فرانسوي در زبان آلماني سخت اندوھگین بود

نوشتھ ھانس ) ١۶۶٩(سیمپلیسیوس سیمپلیسیسیموس : فقط یك كتاب آلماني از آن عصر بر جاي مانده است
این كتاب ظاھرا شرح زندگي ماجراجویانھ ملكیور فون فوخشایم است كھ یك چھارمش . ون گریملسھاوزنف

  . نادان، یك چھارمش فیلسوف، و نیمش شریر بود

كتاب اصوال یك ھجونامھ خندھآور ولي بدبینانھ از آلمان است كھ از جنگھاي سیسالھ بھ زحمت جان سالم 
پسر خوانده یك دھقان آغاز بھ كار میكند، كھ زندگانیش با الفاظ درباري  ملكیور بھ عنوان. بھ در برده بود

  :وصف شدھاست

اربابم بھ جاي غالمان، مالزمان و مھتران، گوسفند، بز و خوك داشت و ھمھ آنھا در شكارگاه در خدمتم 
بیل باغباني، بیل، زرادخانھاش از گاو آھن، كلنگ دوسر، تبر، .بودند تا اینكھ آنھا را بھ خانھ بر میگرداندم

انضباطي ((چنگك سرگین زني، و چنگك علف چیني انباشتھ بود و در آنجا ھر روز بیلزني و حفاري را با 
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پھن كشي دانش استحكاماتش، گاوآھنگذاري دانش استراتژي و اصطبل پاككني ... ;تمرین میكرد)) نظامي
  . تفریح و مسابقھ شھسوارانش بودند

ت این رعیت حملھور میشوند و خانواده او را بھ زیر شكنجھ قرار میدھند تا گروھي از سربازان بھ بھش
ملكیور میگریزد و بھ زاھدي سالخورده پناه میبرد كھ نخستین درس االھیات . محل گنج نبوده را فاش سازند

است ، زیرا تا كنون نشده ))رذل یا دراز بیھنر: ((چون از اسمش میپرسد، پاسخ میدھد. را بھ وي میآموزد
سربازان وي را اسیر میكنند و بھ . است)) دلقك، ولگرد، و سگ مست((كھ او را بھ ھم، روي ھمین اصل، 

او را . در آنجا بھ او دلقكي میآموزند و نامش را سیمپلیسیوس سیمپلیسیسیموس مینھند. دربار ھاناو میبرند
او را ; شود و دختري را میفریبددزدي میكند، بھ گنجي پنھاني دست مییابد، شخص محترمي می; میربایند

دختر را ترك میكند، بھ مذھب كاتولیك میگرود، بھ مركز زمین میرود، ; ناچار میكنند با دختر ازدواج كند
دارایي خود را از دست میدھد، با حقھبازي دوباره آن را بھ دست میآورد، از ولگردي درمانده میشود، و 

این كاندید یك قرن قبل از ولتر . از جھان در سلك زاھدان درآید سرانجام بھ گوشھاي مینشیند تا سرخورده
منتقدان این كتاب را محكوم . است كھ بیشتر با طنز آلماني آمیختھ شده است تا ظرافت طبع فرانسوي

این . كردند، ولي جزو آثار كالسیك و یكي از بھترین آثار ادبیات آلماني بین لوتر و لسینگ قرار گرفت
ممكن است كھ آلماني بھ . د تصویر درستي از وضع آلمان نسل بعد از جنگ بھ شمار بیاوریمكتاب را نبای

ممكن بوده است كھ ; مشروب دل میبستھ، ولي در ھمان حال ھم از خوش مشربي دست بردار نبوده است
ش را زنش او را سگ مست صدا بزند، لیكن او را ناچار دوست میداشتھ، چون از ھیچ بھتر بوده و فرزندان

بیچاره . شاید در آلمان این زمان اخالقیات پسندیده بیشتر دیده میشد تا در فرانسھ. نیرومند بار میآورده است
اورلئان، شوھر /فیلیپپ د)) موسیو((شارلوت الیزابت، پرنسس كاخنشین، كھ علي رغم خواست خود، با 

یي بیروح ھایدلبرگ را ھرگز ، زیبا)١۶٧١(ھانریتا، ازدواج كرده بود )) مادام((دین عوض كرده 
و پس از چھل و سھ سال كھ بھ سختي در میان آسایش در بار فرانسھ زیستھ بود، ھنوز ; فراموش نكرد

را میكرد كھ از قھوه، چاي، یا شكالت پاریس یا ورساي برتر )) ترشي كلم و سوسیس دودي((آرزوي آن 
وجود برادر شوھر شاھزادھاش كھ دستور یا وفاداري بردبارانھ وي بھ شوھر بي ارزشش، و تحمل . بود

اجازه ویراني پاالتینا را داد، بھ ما نشان میدھد كھ حتي در میان ویرانیھاي آلمان، زناني یافت میشدھاند كھ 
میتوانستند بھ شاھان سست عنصر، آراستھ بھ زیور، كالھگیس بر سر گذاشتھ و عطر آگین درس نجابت و 

  . انسانیت بیاموزند

III - ر در آلمان ھن  

با این حال، این عصر، علیرغم تمام انتظارات منطقیي كھ میرفت، یكي از اعصار ثمربخش معماري آلمان 
  . بود

نخستین شكوفایي سبك باروك آلماني را بھ خود دید، و این سبك بھ نماي شھرھاي كارلسروھھ، مانھایم، 
دوره معماراني از قبیل یوھان فیشر . درسدن، بایرویت، وورتسبورگ، و وین فریبندگي و شادي بخشید

و اگر زندان ; فون ارالخ، یاكوب پرانتاور، یوھان، كیلیان و كریستوف دینتزنھوفر، و آندرئاس شلوتر بود
مرزھا و آشفتگي زباني در میان نبود، ملتھاي انگلیسي زبان ھمھ آنھا را بھ خوبي و بھ اندازه كریستوفر 

و بعضي دیگر در جنگ ) ١۶٨٩(ر زمان حملھ ارتش فرانسھ بھ آلمان رن و اینیگو جونز از آثارشان د
  . دوم جھاني نابود شدند

اگر . در میان گرسنگي، فقر و ویراني، چندین كلیساي زیبا بنا شدند. تاریخ، رقابتي بین ھنر و جنگ است
یا از كارھاي در این میان از كلیساي جامع یوھان دینتزنھوفر در فولدا، یا دیر كلیسایش در بانتس، 

كریستوف و كیلیان دینتزنھوفر در كلیساھاي سن نیكوال و سن ژان در پراگ نام نبریم، از اعتبار تاریخ 
بناي قصر نیمفنبورگ را در بیرون مونیخ  ١۶۶٣معمار ایتالیایي آگوستینو بارلي در سال . خود كاستھایم

ارگوش كالسیك و تزیینات باروك با موفقیت آغاز كرد و یوزف افنر داخل آن را با تركیبي از ستونھاي چھ
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این سبك در سالون فستیوال، قصر برلین و در ; تزیین وسوسھ ھمیشگي سبك باروك بود. بھ پایان رساند
عمارت كاله فرنگي قصر تسوینگر در درسدن، كھ ماتائوس دانیل پوپلمان آن را براي آوگوستوس نیرومند 

در اینجا باروك بھ چنان آرایش زیبایي گروید كھ براي ; میخورد بنا كرد، بھ نحو مبالغھآمیزي بھ چشم
بیشتر قسمتھاي این قصر در دوران جنگ جھاني دوم . درون اطاقھاي قصر مناسبتر بود تا نماي بیروني آن

ھمین طور قصر شارلوتنبورگ و قصر برلین و قصر سلطنتي كھ آندرئاس شلوتر ساختمان آن ; ویران شد
كشور آلمان . شلوتر یكي از مجسمھسازان مشھور آلماني آن زمان بود. غاز كرده بودآ ١۶٩٨را در سال 

از مجسمھ سوار بر اسب برگزیننده بزرگ، كھ از میان گلولھ بارانھاي جنگ سالم بیرون آمد و اكنون در 
ھاي بھ شلوتر در كونیگسبرگ مجسم. میدان شارلوتنبورگ در بیرون برلین قرار دارد، بھ ھیجان افتاده بود

یولیوس گلسكر . ھمان اندازه شكوھمند از فردریك اول، كھ بتازگي بھ پادشاھي پروس رسیده بود، تراشید
. كلیساي جامع بامبرگ سر حضرت مریم را، كھ بآرامي سوگوار است، تراشید)) تصلیب((براي گروه 

ر سیلزي نشان دادند، كندھكاران چوب استادي خود را در جایگاه شكوھمند ھمسرایان صومعھ كلیسایي د
ولي در خلق كندھكاري مبالغھآمیز بر روي مبلھاي حامیاني كھ غرور و افتخار بر سلیقھشان میچربید راه 

آلمان در این دوره شاھكار نقاشي عرضھ نكرد، مگر اینكھ نظایر جوان كاله خاكستري اثر . افراط پیمودند
ھایي كھ رودولف بیس براي قصر  فرشینھ. مكریستوف پارادیزو را جزو شاھكارھا بھ شمار بیاوری

حكاكیھاي پاول دكر بر روي ; وورتسبورگ طراحي كرد در زمره زیباترین انواع خود بھ شمار میروند
ھاي آبگرم سیلزي در برش شیشھ  شھر كوچك وارمیرون چشمھ. مس تقریبا در درجھ اول قرار دارند

بود )) پادشاه چیني آالت((آوگوستوس نیرومند; ردرا باب ك)) چیني آالت درسدن((درسدن ; شھرت داشت
كورھاي تاسیس كرد كھ نخستین ظروف  ١٧٠٩و، با پیدا شدن خاك رس اعال در حوالي مایسن، در سال 

زمان . ولي روح آلماني مشخصترین سیماي خود را در موسیقي بیان داشت. چیني سخت اروپا را ساخت
ایمان عظیم خود را در آن فرو ریختند، بھ طوري كھ وقتي ایتالیا پیدایي یوھان سباستیان باخ فرا لطیف و 

در ملودي برتري داشت و فرانسھ در وزنھاي زیبا، آلمان بھ سوي برتري درلید، موسیقي مجلسي، و 
  . اف.در اثري از جي. ھمسرایي گام برداشت

ومان وضع شدھاند سكانسھاي سونات در سھ مو) ١۶٨٨(كریگر بھ نام دوازده سونات براي دو ویولن 
) پاوان، ساراباند، گاووت، ژیگ و غیره(موسیقیسازي كھ از رقص برخاستھ بود . آلگرو، الرگو، و پرستو

. در آلمان بازار موسیقیدانان ایتالیایي ھنوز رواج داشت. استقالل خود را از رقص و آواز اعالم داشت
اپراي ایتالیایي بھ آلمان وارد شد . ایي میكردندكاوالي در مونیخ و ویوالدي نیز بعدھا در دارمشتات حكمرو

پس از آن در رگنسبورگ، وین و مونیخ ; )١۶٢٧(و براي نخستین بار در تورگاو بھ نمایش گذاشتھ شد 
نامیده میشد، اثري بود از یوھان )) نمایش آوازي((نخستین اپراي آلماني، كھ . نمایشھاي دیگري داده شدند

از آن روز بھ بعد، تا نیم قرن، ; در ھامبورگ نمایش داده شد ١۶٧٨در سال تیل بھ نام آدم و حوا كھ 
و دافنھ و فلوریندا  ١٧٠۵در آنجا ھاندل آلمیرا و نرون را در سال . ھامبورگ مركز اپرا و درام آلمان بود

شخصیت . ، پیش از آنكھ بھ انگلستان برود و آنجا را مسخر خود كند، بھ وجود آورد١٧٠۶را در سال 
پس از . اپرا براي گروه ھامبورگ ساخت ١١۶زرگ اپراي آلمان در این دوره راینھارد كایزر است كھ ب

  . ، آھنگسازان آلماني در موسیقي مجلسي و كلیسایي از آھنگسازان ایتالیایي پیشي گرفتند١۶۴۴

یننكیرشھ، در یان راینكن در كاتر. سرودھاي مذھبي پاول گرھارت شرح عقاید آشتیناپذیر لوتري وي بودند
دیتریش . ، استاد ارگنواز بود)١٧٢٢(تا روز مرگش در نودونھ سالگي  ١۶۶٣ھامبورگ، از سال 

اجراھاي وي مخصوصا در ; ارگنواز مارینكیرشھ در لوبك شد ١۶۶٨بوكستھوده، متولد دانمارك، در سال 
ت یافتند كھ، در سال كنسرتھاي آبند موزیك وي براي موسیقي مجلسي، اركستر، و ھمسرایي آن قدر شھر

. ، باخ بزرگ ھشتاد كیلومتر پیاده راه را پیمود و از آرنشتات بھ لوبك آمد تانوازندگي وي رابشنود١٧٠۵
بسیاري از آنھا ھنوز نواختھ میشوند و كورالھایش در بھ ; تقریبا ھفتاد اثر براي ارگ از او بھ جاي ماندھاند

یوھان كوناو پیش از باخ در توماسكیرشھ واقع در الیپزیگ . دوجود آوردن سبك یوھان سباستیان سھیم بودن
خاندان . ارگ مینواخت، فرم سونات براي كالویھ را توسعھ بخشید و نتھایي بھ سبك سوئیتھاي باخ ساخت

، تا حدود ١٨۵٠تا  ١۵۵٠در سالھاي بین . باخ اكنون با تعداد وافر اعضاي خود وارد صحنھ موسیقي میشد
شصت تن از آنان، در دنیاي موسیقي خود شان، مقامداران . ناسیم كھ ھمھ موسیقیدانندچھار صد باخ میش
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آنان یك صنف خانوادگي تشكیل دادند كھ در مواقع خاص در مركز اجتماعي خود در . برجستھاي بودند
كیل آنھا بیتردید بزرگترین سلسلھ موسیقیدانان را تش. آیزناخ، آرنشتات، یا ارفورت ھمدیگر را میدیدند

تعداد، بلكھ از نظر ایمانشان بھ ھنر، مداومت خاص نژاد ژرمن در طلب مقصود، و استعداد آھنگسازي و 
تا نسل پنجم جاي بزرگي در موسیقي نداشتند و با یوھان كریستوف و یوھان . نفوذشان بسیار شایان توجھند

كریستوف مدت سي و ھشت سال  یوھان. میخائل باخ، پسران ھاینریش باخ، ارگنواز آرنشتات، آغاز كردند
ھاي ھمسرایان بسیاري تربیت كرد و  مردي بود ساده، جدي و زحمتكش كھ دستھ; ارگنواز عمده آیزناخ بود

در شھر گرن ارگنواز شد  ١۶٧٣برادرش، یوھان میخائل، در سال . براي ارگ و اركستر آھنگھایي ساخت
كریستوف . ترش نخستین ھمسر یوھان سباستیان شددر آنجا ماند، و پنجمین دخ ١۶٩۴و تا موقع مرگش در 

یكي از آنان ; باخ، برادر ھاینریش، ارگنوزا شھر وایمار بود و دو پسر توامان داشت كھ ویولن مینواختند
 ١۶٧٣تا  ١۶۴٧یوھان باخ، برادر ھاینریش و كریستوف، از سال . آمبروزیوس پدر یوھان سباستیان بود

برادرش یوھان  ١۶٨٢نكھ پسرش یوھان كریستیان باخ، كھ در سال در ارفورت ارگ مینواخت تا ای
تمام نیروھاي طبیعت جمع شده بودند تا یوھان سباستیان . اگیدیوس باخ جایش را گرفت، جانشین وي شد

  . باخ را بھ وجود آورند و آماده سازند

IV-  اتریش و تركان  

اتریش در .را پس از جنگ سیسالھ توصیف كنیم وین در این زمان آن قدر زیباست كھ بھ سختي میتوانیم آن
این جنگ بھ شدت آلمان زیان ندیده بود، لیكن خزانھ آن تھي شده، ارتشش بھ خواري افتاده، و صلح 

لئوپولد : در این ھنگام یك پیشامد مساعد روي داد. وستفالي حیثیت و نیروي امپراطوران را پایین آورده بود
و ; فردیناند سوم بھ امپراطوري رسید و چھل و ھفت سال سلطنت كرد بھ جاي پدرش ١۶۵٨اول در سال 

با آنكھ در آن مدت تركان مجددا دروازه وین را كوبیدند، اما اتریش با سرعت بھ سوي بھبود و پیشرفت گام 
لئوپولد، كھ تنھا بھ صورت ظاھر بر ایاالت امیرنشین آلماني حكم میراند، رسما امپراطور . بر میداشت

و مجارستان باختري بود و بر دوكنشینھاي ستیریا، كارینتیا، كارنیوال و ایالت تیرول حكمروایي بوھم 
بنا بھ وظیفھ، در مملكتداري و تشكیل سیاست میكوشید، ولي از بینش ; وي حكمران بزرگي نبود. میكرد

در اصل . برده بود نیاكان ھاپسبورگ خود برخوردار نبود و از آنھا تنھا االھیات و شكل چانھ را بھ ارث
. دلش ھیچگاه از مھر یسوعیان خالي نشد و از پذیرش رھبریشان غافل نماند; براي روحانیت بار آمده بود

با آنكھ خود شخصا از خوي زشت مبرا بود، اصل گرویدن رعایایش را بھ آیین كاتولیك پذیرفت و این 
بھ صلح متمایل بود، . رحلھ عمل درآوردبھ م) ھنگري(سیاست را با استبداد خشن در بوھم و مجارستان 

ولي ناچار بھ یك سلسلھ جنگھایي كھ تجاوزھاي لویي چھاردھم و تركان بر او تحمیل كرده بودند كشانده 
در گیرودار این خونریزي، بھ شعر، ھنر، در دوره پنجاھسالھ پس از جلوس بھ تخت شاھي، حدود . شد

ساختمان اپرایي مجلل را با سھ ردیف  ١۶۶٧ك حكاكي سال ی. چھارصد اپراي جدید بھ نمایش گذاشتھ شد
  . ھاي زیباي آواز است این یكي از قدیمترین پایھ; لژ و پر از تماشاچي نشان میدھد

اتریش را در این زمان باید دولتي بھ شمار آوریم كھ از غرب در برابر تركیھ، كھ دوباره قدرت یافتھ بود، 
كشمكش عالم مسیحیت با ; دفاع میكرد و دشمني نیرومندترین فرمانرواي غرب بھ ستوھش آورده بود

مجارستان بر . روبرو شداسالم، در نتیجھ نزاع قدیمي خانواده ھاپسبورگ با فرانسھ، با مانع و آشفتگي 
پیچیدگي این مسئلھ افزود، زیرا فقط یك سوم غرب آن تحت سلطھ امپراطور قرار داشت، و آن ھم قسمتي 

مجارھا احساسات ملي ویژه خود داشتند كھ از ادبیات و سنن . پروتستان و بقیھ ھم خواھان آزادي بود
، میكلوش زرینیي )١۶۵١(در ھمان اواخر; فتافتخارآمیز ھونیادي یانوش و ماتیاس كوروینوس مایھ میگر

مجارھا، كھ از سلطھ اتریشیھا و استیالي . اثري حماسي منتشر كرده بود كھ از ھیجانات میھنپرستي میطپید
كاتولیكھا خواریھا دیده و بیدادگریھا كشیده بودند، ھنگام تصمیم تركان مبني بر تسخیر مجارستان، تقریبا بھ 

  . استقبالشان رفتند
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یكي . جود چند وزیر نیرومند پیاپي از زوال تركیھ جلوگیري كرد و آنان آزار غرب را مجددا آغاز كردندو
ھاي این بھبود وضع آن بود كھ نبي، شاعر برجستھ ترك، در منقبت وزیراني كھ بھ وي محبت  از نشانھ

اي یني ولیده را در دیگر اینكھ پول و ذوق و دینداري تركان توانست مسجد زیب; میكردند شعر میسرود
سلطان محمد چھارم محمد كوپریلي را بھ صدراعظمي برگزید، و او در ). ١۶۵١١۶٨٠(استانبول بنا كند

وزارت ). ١۶۵۶(سن ھفتاد سالگي نیم قرن فرمانروایي خاندانش را، كھ اھل آلباني بودند، جشن گرفت
ھ جرمھایي از دزدي گرفتھ تا خیانت خودش فقط پنج سال دوام یافت، و در آن مدت سیوشش ھزار نفر را ب

فساد دستگاه اداري و . دژخیم اعظمش روزانھ بھ طور متوسط سھ نفر را بھ دار میآویخت; اعدام كرد
انضباط بھ ارتش عودت داده شد، و پاشاھاي ; دسایس سیاسي در حرمسرا، بر اثر وحشت، اعتدال یافت

تي كھ ژرژ راكوتسي دوم، شاھزاده ترانسیلواني، وق. والیات از خودسري و و اختالسھاي خویش كاستند
سلطھ تركیھ را نپذیرفت، كوپریلي شورش را با ارتشي بھ فرماندھي خود از بین برد، راكوتسي را خلع 

فلورن  ٠٠٠,١۵كرد، غرامت سنگیني را بھ قھر خواستار شد و خراج سالیانھ ترانسیلواني بھ سلطان را از 
  . فلورن افزود ٠٠٠,۵٠بھ 

ھنگامي كھ شورش دیگري . از وزیر مخوف ھفتاد و چند سالھ، فرزندش احمد كوپریلي جانشینش شدپس 
بھ رھبري ژان كمیني بھ وقوع پیوست، امپراطور لئوپولد ده ھزار نفر از ارتش خود را تحت فرماندھي 

احمد . ب فرستادیكي از سرداران مشھور آن عصر، كنتھ ریموند دي مونتھ كوكولي ایتالیایي، بھ یاري انقال
لئوپولد . در مقام تالفي یكصدوبیست ھزار نفر سپاھي براي تكمیل تسخیر مجارستان بھ آن سو فرستاد

و لویي چھاردھم ; گرفتھ تا پروتستان، با بذل مال و جان بھ آن تقاضا جواب مثبت دادند; تقاضاي كمك كرد
با وجود این، . در آن مددكاري شركت جستاز اتحاد با تركان دست برداشت و با ارسال چھارھزار سرباز 

نیروي . لئوپولد آماده شد كھ پایتخت را ترك كند; اروپا منتظر سقوط وین بود; مقاومت نومیدانھ مینمود
او كھ جرئت . ولي از نظر توپخانھ برتري داشت; مونتھ كوكولي از نظر نفرات كمتر از نیروي تركان بود

كھ مستلزم افراد بیشتري بود، رو بھ رو شود، با یك حیلھ جنگي ھنگام نمیورزید با تركان در زمین باز، 
عبور از رودخانھ رابا در سنگوتار، در حدود صدوسي كیلومتري جنوب وین، بر واحدھاي ترك كھ در 

تدبیر جنگي وي و قھرماني ویژه ھنگ فرانسوي در . حال نزدیك شدن بھ ساحل چپ رودخانھ بودند تاخت
اول اوت (بار دیگر از یورش سیل آساي مسلمانان نجات داد، پیروزي بھ ھمراه آورد جنگي كھ اروپا را

، پیروزي لپانتواز قدرت و تجدید سریع نیروي تركان )١۵٧١(ھمانطور كھ، در یك قرن پیش ) ١۶۶۴
چیزي نكاست، این بار ھم قدرت نوتواني آنان، ارتش عظیم آنان و ناپایداري متحدان لئوپولد، كھ نگران 

دھم (ازگشت بھ وطن بودند، امپراطور را واداشت تا با سلطان قرارداد متاركھاي بیست سالھ امضا كندب
بھ موجب این متاركھ، قسمت اعظم مجارستان تحت استیالي تركان باقي ماند، حاكمیت ). ١۶۶۴اوت 

بھ )) پیشكش((فلورن بھ عنوان  ٠٠٠,٢٠٠تركیھ بر ترانسیلواني تایید شد، و بھ عالوه مستلزم پرداخت 
. احمد كوپریلي، كھ بھ موفقیت كامل دست یافتھ بود، پیروزمندانھ بھ سوي قسطنطنیھ بازگشت. سلطان بود

سلطان احمد در سال . موقتا بھ اتحاد مسیحي علیھ تركان پایان داد) ١۶۶٧(حملھ لویي چھاردھم بھ ھلند 
در ; ا مجبور بھ تسلیم جزیره كردفرماندھي محاصره كرت را شخصا بھ عھده گرفت ونیزیھا ر ١۶۶٩

در این بین فقط یان سوبیسكي، پادشاه لھستان، . نتیجھ، ناوگان تركیھ بار دیگر بر دریاي مدیترانھ مسلط شد
پیروزي وحشیان : ((وي ھدفش را شجاعانھ اعالم داشت. احساس میكرد كھ قدرت مبارزه با تركیھ را دارد

ي پي درپي و از مرز بھ مرز دنبال كردن آنان باید دستشان را از را با پیروزي پاسخ گفت، با پیروزیھا
ھاشان  آنھا را باید بھ صحراھا راند و باید معدومشان كرد تا بر روي ویرانھ.... اروپا كوتاه كرد، 

با وجود این، لئوپولد .)) تنھا این اقدام مسیحي شرافتمندانھ و عاقالنھ است. امپراطوري بیزانس را بنا نھاد
  . تركان جسارت بخشید تا بھ لھستان حملھور شوند، و لویي بدانھا اصرار ورزید تا بھ لئوپولد حملھ كنند بھ

احمد كوپریلي، خستھ و فرسوده از شكستھاي تابناك و باختن چند نبرد تعیینكننده، پس از بسط خطھ تركیھ 
. گي، بدرود حیات گفت، در سن چھل و یك سال١۶٧۶بھ آخرین حد متصرفات اروپایي خود، در سال 

سلطان محمد چھارم وزارت را بھ دامادش قره مصطفي، كھ لویي چھاردھم را با قول حملھ بھ اتریش 
، كھ تحت رھبري ایمره توكولي، بھ )١۶٧٨(شادمان ساخت سپرده شورش ناسیونالیستھاي مجارستاني 

ش ھنگري آغاز شده بود و وعدھاي علت فشار زیاد از اندازه بر ناسیونالیسم و مذھب پروتستان، در اتری
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كھ رھبر شورشیان بھ تركان در مورد شناسایي حق حاكمیت آنھا بر مجارستان، در مقابل دریافت كمك 
لئوپولد خیلي دیر دست از . آنان بھ آن شورش، داده بود، موجب امیدواري و پشتگرمي قره مصطفي شد

  . كرد سیاست فشار برداشت و رواداري را در مجارستان اعالم

لویي چھاردھم براي توكولي كمك مالي فرستاد و بھ سوبیسكي قول داد كھ اگر بتواند لھستان را با فرانسھ 
لئوپولد قول داد . علیھ امپراطوري اتریش متحد سازد، سیلزي و مجارستان را بھ تملك وي در خواھد آورد

وي را مبني بر موروثي كردن كھ یكي از آرشیدوشسھا را بھ عقد پسر سوبیسكي درآورد و تقاضاي 
ما از نیت آن شاه در یاري دادن اتریش علیھ تركان آگاه نیستیم، . سلطنت لھستان در خانوادھاش برآورد

  . بلكھ فقط میتوانیم بگوییم كھ این یكي از مصیبتبارترین و بنیادیترین رویدادھاي تاریخ جدید بھ شمار میرود

ھاي ھاپسبورگ و بوربون و بین آیین كاتولیك و  ھ بین خانوادهقره مصطفي پي برد كھ خصومتھاي دیرین
تركان افتخار میكردند كھ در قرن . پروتستان، فرصتي براي تصرف وین و شاید ھمھ اروپا بھ او میدھند

پانزدھم قسطنطنیھ پایتخت روم شرقي را بھ یك دژ مسلمانان و كلیساي سانتاسوفیا را بھ یك مسجد مبدل 
تیجھ، اكنون اعالم میكردند كھ برجاي نخواھند نشست، مگر اینكھ رم را مسخر كنند و در ن; ساختھاند

ارتش و تداركاتي را كھ  ١۶٨٢قره مصطفي در سال . اسبھایشان را در شبستان كلیساي سان پیترو ببندند
ھستان، در از عربستان، سوریھ، قفقاز، آسیاي صغیر، و تركیھ اروپایي گرد آورده بود، بھ بھانھ حملھ بھ ل

راھپیمایي طوالني خود را بھ  ١۶٨٣سلطان و وزیر در روز سي و یكم مارس . آدریانوپل مستقر كرد
ارتش، بھ ھنگام پیشروي، از طرف ایاالت تركنشین بین راه تقویت میشد و افراد . سوي وین آغاز كردند

زماني كھ در ; پیوستند افراد حقالسھم واالكیا، مولداوي و ترانسیلواني نیز بھ آن: كمكي میگرفت
، در ساحل رود دراوا، فرود آمدند، تعداد شان بھ دویست و پنجاه ھزار نفر، بھ اضافھ تعداد )اسگ(اوسییك

در آنجا توكولي اعالمیھاي صادر كرد و از كلیھ . كثیري شتر، فیل، موذن، خواجھ، و یك حرمسرا، رسید
یاري دھند و بھ ھمگان تامین زندگي و مال و آزادي  مسیحیان ھمسایھ خواست تا این حملھ علیھ اتریش را

. ھایشان را بھ روي مھاجمان گشودند بسیاري از شھرھا دروازه. مذھب را، تحت حكومت سلطان، مژده داد
ولي اینان در اجابت درخواست او شیوھاي كند ; لئوپولد بار دیگر از شاھزادگان آلماني تقاضاي كمك كرد

وي ارتش چھل ھزار نفري خود را تحت فرماندھي شارل پنجم، دوك لورن، كھ . دو كاھالنھ در كار آوردن
ولتر وي را یكي از شریفترین شاھزادگان عالم مسیحیت توصیف كردھاست، قرار داد شارل پادگاني 

مركب از سیزده ھزار تن سپاھي در وین بھ جاي گذاشت و با قواي اصلي بھ سوي تولن عقبنشیني كرد و 
لئوپولد بھ پاساو گریخت و مردم كشورش وي را بھ خاطر اینكھ . انتظار لھستانیان نشستدر آنجا بھ 

تركان در روز چھاردھم . پایتختش را براي محاصرھاي پادگانش از یك دھم دشمن پیشرونده كمتر بود
ز پیاده لئوپولد پیكي بھ سوي سوبیسكي فرستاد و خواھش كرد بیدرنگ، قبل ا. ژوئیھ بھ پاي دیوارھا رسیدند

.)) تنھا نام تو، كھ مایھ وحشت دشمن است ضامن پیروزي خواھد بود((; نظام كند روش، بھ آن سوي بیاید
  . سوبیسكي با سھ ھزار سواره نظام آمد

دو روز بعد، ھجده ھزار . پیاده نظامش، با سیوسھھزار سپاھي نیرومند، در روز پنجم سپتامبر سر رسید
اما در ھمین حال وین . سپاه مسیحیان اكنون بھ شصتھزار نفر میرسید. نفر دیگر از ایاالت آلماني آمدند

ه یك ھفتھ دیگر طول و اگر محاصر; قالعش در زیر آتش توپخانھ ترك فرو میریختند; گرسنگي میكشید
مسیحیان، كھ اكنون تحت فرماندھي عالي سوبیسكي قرار داشتند، در سپیده دم . میكشید، شھر سقوط میكرد

قره مصطفي باور نمیكرد كھ لھستانیھا فرا . دوازدھم سپتامبر بھ طرف محاصرھكنندگان ھجوم آوردند
او ھمھ چیز را بیشتر براي ; یشقدم شوندرسند و كمتر از آن باور میكرد كھ نیروھاي مسیحي در حملھ پ

افسرانش سنگرھایشان را با فرش و كاشي آراستھ بودند، و خودش ; محاصره آماده كرده بود تا براي نبرد
سپاھیان نخبھاش در سنگر . ھاي حرم مجھز كرده بود ھاي آب، باغ، و صیغھ چادرش را با حمام، چشمھ

ط و گرد آمده از ایاالتي دور دست، در پیش روي مسیحیان ملھم بھ آن سپاه مختل. غافلگیر و تكھ پاره شدند
پس از ھشت . احساس نجات اروپا و مسیحیت، انگیزھاي در وفاداري بھ سلطان نداشت و از ھم پاشید

در سحرگاه بعد، . ساعت جنگ، تاریكي بر میدان جنگ سایھ گسترد و جنگاوران دست از پیكار كشیدند
یروزي خود مطمئن نبودند، با خوشحالي تمام دریافتند كھ تركان روي بھ ھزیمت مسیحیان، كھ ھنوز از پ
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مسیحیان سھ . نھاده و ده ھزار كشتھ و مقدار زیادي تجھیزات نظامي در اردوگاه خود بھ جاي گذاشتھاند
 سوبیسكي میخواست بھ تعقیب آنان بپردازد، ولي سربازان لھستاني خواھش كردند. ھزار نفر تلفات دادند

پادشاه پیروز بھ وین و كلیسایش وارد شد . حال كھ كار شان پایان یافتھ است، اجازه دھد بھ وطن برگردند
در سر راه مردم سپاسگزار بھ وي ھمچون منجي االھي شادباش میگفتند و ; تا سپاس خداوند بھ جاي بیاورد

د كھ تابناكي این فتح مھم كلیھ زیرا معتقد بودن; میكوشیدند تا جامھاش را لمس كنند و پایش را ببوسند
 ١۵(ھنگامي كھ لئوپولد بھ پایتختش برگشت. تھورات تاریخ سلحشوري را تحتالشعاع خود درآوردھاست

از آجودانھایش پرسید كھ آیا تا كنون سابقھ داشتھ است كھ . ، مردم بسردي از وي استقبال كردند)سپتامبر
رد و در این صورت چھ تشریفاتي باید رعایت شود در امپراطور یك پادشاه انتخابي را بھ حضور بپذی

چنین گمان ; مالقات با سوبیسكي تاخیر ورزید و سرانجام وي را با تشكري بسیار عادي و معمولي پذیرفت
در نتیجھ، . میكرد كھ این قھرمان با تعقیب تركان میخواستھ است قلمرو خود و خانوادھاش را گسترش دھد

سوبیسكي و شارل در پاركاني، نزدیك دانوب، بار دیگر . تامبر بھ برخوردي نشدسپ ١٧كار تعقیب تا روز 
  . بھ یك پیروزي قاطع دست یافتند

چون سپاھیانش از فرط راھپیمایي، اسھال خوني، و نبرد ضعیف شده بودند، شاه آنان را بھ سوي لھستان 
بنا . قره مصطفي را بھ قتل رسانیدروز بعد، سلطان . وارد كراكو شد ١۶٨٣برد و در شب عید میالد مسیح 

بھ اصرار پاپ اینوكنتیوس یازدھم، اتریش، لھستان، و ونیز یك اتحاد مقدس براي ادامھ جنگ علیھ تركان 
بھ سال ; را مجددا براي ونیز مسخر كرد) پلوپونز(فرانچسكو موروسیني، مورئا ). ١۶٨۴(تشكیل دادند

در گیرودار كارزار، توپخانھاش ; ر آن را تسخیر كردسپتامب ٢٨آتن را بھ محاصره درآورد و  ١۶٨٧
، و ١۶٨٨تركان آتن و آتیك را در . پروپوالیا و پارتنون را، كھ محل ذخیره مھمات تركھا بود، ویران كرد

، )استرگوم(در این اثنا، شارل، دوك لورن، تركان را در گران . مجددا تصرف كردند ١٧١۵مورئا را در 
د و در ھمان سال نیز، پس از ده ھفتھ محاصره، بودا پایتخت قدیمي مجارستان ، شكست دا١۶٨۵در سال 

شارل ارتش اتریش را در  ١۶٨٧در سال . تا این تاریخ در دست داشتند، گرفت ١۵۴١را، كھ تركان از 
تسلط تركان را آغاز كرده بود،  ١۵٢۶ھاركاني، نزدیك موھاچ، یعني ھمانجا كھ سلطان سلیمان قانوني در 

بھ قدرت تركان در مجارستان، كھ اكنون كامال در )) نبرد دوم موھاچ((این. سوي پیروزي رھبري كردبھ 
تراسیلواني حق حاكمیت امپراطور ھاپسبورگ را . ملكیت امپراطوري اتریش قرار داشت، پایان بخشید
. گرفت ١۶٨٨ ماكس امانوئل باواریایي بلگراد را در. پذیرفت و در امپراطوري اتریش ھنگري ادغام شد

. لئوپولد اعالم كرد كھ اكنون راه قسطنطنیھ باز است و زمان آن رسیده است كھ تركان را از اروپا برانند
جنگ بین بوربون و ھاپسبورگ را از نزاع بین )) مسیحیترین شاه. ((لویي چھاردھم بھ داد تركھا رسید
و گسترش قلمرو )) اتحاد مقدس((یتھاي وي با حسدي فزاینده بھ موفق. مسیحیت و اسالم مھمتر میدانست

، در حالي كھ از یاد برده بود كھ چھار سال پیش پیمان ١۶٨٨در سال . حیثیت ھاپسبورگ مینگریست
متاركھ بیست سالھ با امپراطور امضا كردھاست، از نو علیھ امپراطور وارد جنگ شد و بھ قلمرو دوك 

پیشروي ; انوئل را براي مقابلھ با حملھ وي بھ راین فرستادلئوپولد شارل و ماكس ام. پاالتینا نیرو فرستاد
سلطان جدید، سلیمان دوم، یكي دیگر از . علیھ تركان متوقف شد، و تركان حملھ را مجددا آغاز كردند

مصطفي با دادن آزادي مذھب بھ مسیحیان . كوپریلیھا را بھ نام مصطفي، برادر احمد، بھ وزارت برگزید
; )١۶٩٠(ا آرام ساخت، ارتشي جدید ساز كرد، و بلگراد را دوباره بھ تصرف درآوردتركیھ اروپا آنان ر

سلطان مصطفاي دوم شخصا فرماندھي . لیكن یك سال بعد كشتھ شد و تركان در سالنكامن قلع و قمع شدند
 سپاه را بھ عھده گرفت، ولي از مسیحیان تحت فرماندھي پرنس اوژن دو ساووا در سنتا آزاد خواھد شد،

تركیھ از كلیھ ادعاھاي خود بر ). ١۶٩٩(پیمان كارلووتیس را با تركیھ، لھستان، و ونیز امضا كرد
دست برداشت، اوكرایین باختري را بھ لھستان ) جز ناحیھ زراعي طمشوار(ترانسیلواني و مجارستان 

كان را در دست داشت ھنوز تقریبا ھمھ بال. واگذاشت، و مورئا و دالماسي شمالي را نیز بھ ونیز تسلیم كرد
ولي، با این پیمان، خطر ترك ; دالماسي جنوبي، بوسني، صربستان، بلغارستان، روماني و بیشتر یونان

چھ چیز موجب شد كھ نیروي عثماني از اوج اقتدار خود در زمان سلیمان . براي عالم مسیحیت پایان یافت
فرصتھاي كامجویي منتج از پیروزي و . اول رو بھ زوال نھد ھیچ چیز مانند پیروزي از دست نمیرود

سلطانھا نیرویي را كھ میبایستي براي انضباط بخشیدن بھ ارتش، دستگاه ; ثروت بسیار اغوا كننده درآمدند
امپراطوریشان آن قدر گسترده شده بود كھ از اداره . اداري، و وزرا بھ كار ببرند در حرمھا تلف میكردند
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والیات را پاشاھا اداره ; نقل و انتقال ارتش در آن عاجز مانده بودند موثر آن، ارسال سریع فرامین، و
. میكردند كھ، بھ علت دوري مسافت از قسطنطنیھ، تقریبا مستقل از حكومت سلطان حكمروایي داشتند
; تركان، كھ دیگر گرسنگي یا تھدید حملھ دشمنان بھ تحركشان وانمیداشت، بھ تناسایي و فساد گراییدند

افراد . دستگاه دولتي را بھ فساد كشانید و قلب سكھ اقتصاد و ارتش را بھ بي نظمي انداخت رشوھخواري
آنھا ; ینیچري، كھ حقوق خود را بر مبناي ھمان پول از ارزش افتاده میگرفتند، مكرر دست بھ شورش زدند

دواج بھ دست حق از. بھ قدرت خود پي برده بودند و از آن بھ میزان افزایش آن سو استفاده میكردند
آوردند، پسران خود و دیگران را بھ سپاه برگزیده خود میپذیرفتند و از تمرین و انضباط سختي كھ از آنان 

فرماندھان آنان، كھ در شھوتپرستي استاد .بھترین سربازان اروپا را بھ بار آورده بود شانھ خالي میكردند
در آن زمان كھ غرب مسیحي بھترین ; س میماندندشده بودند، از فراگرفتن فنون نظامي و اسلحھ جدید واپ

توپھا را میساخت و، در كشمكش مرگ و زندگي جنگھاي سي سالھ، سیاست جنگي و استراتژي برتري را 
توسعھ میداد، تركان، كھ در زمان سلطان محمد دوم صاحب بھترین توپخانھ دنیا بودند، در جنگ لپانتو پي 

در زماني كھ سلطانھا شخصا . جنگي آنان در سطح پایینتري قرار داردبردند كھ نیروي آتشبار و تاكتیك 
; ھدایت لشكریانشان را در دست داشتند، جنگ بر نیروي دولت عثماني میافزود و آن را استحكام میبخشید

در این زمان كھ پیروزیھاي سھل درون حرمھا بر مشقات نبرد ارجحیت داشتند، جنگ ھم موجبات زوال و 
چیرگي یك دین جبري و محافظھكار بر حیات و اندیشھ، علوم اسالمي قرون . ا فراھم آوردسستي دولت ر

دانش در غرب بر رشد خود افزود، ولي در شرق ; وسطي را، كھ در عالیترین درجھ بود، بھ خفقان كشانید
افت، و ھا گسترش ی بازرگانیشان در ھمھ قاره; مسیحیان كشتیسازي و توپخانھ را توسعھ دادند. واماند

حال آنكھ اغلب كاالھاي بازرگاني عثماني بر گرده شتران كاروان ; ھاي جدید دریایي بھ وجود آوردند راه
امپراطوري بھ سوي غرب . ھاي بر اثر جنگ پریشان شده بود بردبارانھ در انتظار باران مینشستند در جاده

غرب دفع تركان را در . شرق بیابد گام میزد تا اینكھ یك روز، در ھمان حال حركت، خود را مجددا در
اتریش و آلمان، كھ از فشار اسالم رھا شده بودند، با . حكم كشانده شدن بھ جنگي كشتار كننده تلقي میكرد

لویي چھاردھم جاه طلب، كھ چنگال خود را در تن ھلند، راینالند، پاالتینا، ایتالیا و اسپانیا فرو برده بود، 
از جانب غرب فرود میآمدند، تجزیھ امپراطوري مقدس روم را كامل كردند  این ضربات، كھ. روبرو شدند

; امپراطور خود را اتریشي میپنداشت نھ رومي. و، جز شكل ظاھر، چیزي از آن بر جاي نگذاشتند
سلطنتھاي اتریش، مجارستان و بوھم در . امپراطوري اتریش ھنگري جایگزین امپراطوري مقدس روم شد

شدند و حقوق سنتي انتخاب شاه از ایاالت بوھمي و مجارستاني سلب ) ١٧١٣(موروثيخانواده ھاپسبورگ 
، لیكن )١٧٠٣١٧١١(مجارستان تحت رھبري فرانسیس دوم راكوتسي مجددا سر بھ شورش برداشت . شد

اتریش اقتصاد مجارستان و بوھم . شورش سركوب شد و شوق آزادي فقط در اشعار و سرودھا باقي ماند
قصرھاي باشكوھي . ود بھ كار انداخت، و طبقات باال از دولت و نعمت جدیدي برخوردار شدندرا بھ نفع خ

ھاي باعظمت منزلگاه كشیشان و راھبان پیروزمند  كلیساھاي زیبا و صومعھ; براي طبقھ اشراف بنا شدند
ایستي بھ پرنس پاول استرھازي قصر خود را در آیزنشتات، یعني جایي كھ روزي در آن ھایدن میب. شدند

در وین، دومنیكو مارتینلي قصر لیشتنشتاین و، . رھبري و آفرینش آھنگھایش دست یازد، از نو بنا كرد
یوھان فیشر فون ارالخ، براي ھمان ; براي شاھزاده اوژن دو ساووا، قصر بلودره را طرحریزي كرد

در . برون را ھم ریختپرنس، قصر زمستاني مجللي ساخت و نقشھ كتابخانھ سلطنتي و قصر سلطنتي شون
، این معماران طراز اول اتریش كار روي كارلسكیرشھ را در وین، بھ سبك كلیساي سان پیترو ١٧١۵سال 

یاكوب پرانتاور در كنار ساحل رود دانوب، در حدود شصت كیلومتري غرب . در شھر رم، آغاز كردند
این اوج سبك . ر آلمان است بنا كردوین، كلوستر ملك را كھ وسیعترین و گیراترین دیر بندیكتي سراس

در پي پیروزي، یوھان ارنست تون، اسقف اعظم مقتدر و پرجاه و جالل، باغ مشھور . باروك اتریشي است

  فصل پانزدھم میرابل سالزبورگ را 
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  جنوب آمده میشود 

١۶۴١٧١- ٨۵   

I - ایتالیاي كاتولیك   

این ھم بخشي از خردمندي خاموش كشاورزي است كھ زمیني را كھ خاكش، از فرط كشت و كار، از 
حاصلخیزي افتاده است براي فصلي بھ آیش میگذارد و احیانا شخمي ھم بھ آن میزند، ولي بذري در آن 

شور . تایتالیا پس از اینكھ نیروي باروري رنسانس را بھ مصرف رساند، بھ استراحت پرداخ. نمیریزد
در . حیاتي باورنكردنیش بھ گامي آرامتر كاھش یافت، گویي براي دستیابي بھ توفیقھاي آینده نیرو میگرفت

نتیجھ، نمیتوانیم چھ در این عصر و چھ در عصر بعد از آن بین برنیني و بوناپارت منتظر باشیم كھ از 
دوباره بھ دیدارش . ده بود بھ وجود آیدایتالیا آن گونھ ثمرات تابناكي كھ در قرون زرین خود بھ بار آور

میرویم، گاه گاه از شھرھاي آكنده از سوابق و یادگارھاي تاریخي احساس رضایتي میكنیم، و میتوانیم 
این جز ; البتھ ایتالیا ھنوز كاتولیك بود. صداھاي خفیفي را كھ گواه بر حیات خاموشیناپذیر آنند بشنویم

اغنیا، كھ طبیعتا بر . وز بھ حریم این روح، نمیتوان آنرا از او گرفتالینفك روح آن است و، جز با تجا
ثروتمندان بھ قصد . دولت مسلط بودند و قانون وضع میكردند، در حق بیچارگان رفتاري بیدادگرانھ داشتند

زنان، بجز در . توجیھ اعمال خود میگفتند كھ اگر بھ بینوایان پول بیشتري بدھند، بینظم و گستاخ میشوند
در این . ھنگام شكوفندگي زیباییشان، از طرف مردان و ھمجنسان خود مورد بھرھكشي قرار میگرفتند

. شرایط، طبقات پایین، و بعد از آن جنس ضعیف، روح خود را با مراسم كلیسایي و مذھبي تسلي میدادند
گناھان ; گي میبخشیدایمانشان بھ عدالت خداوندي آنان را در مقابل اعمال غیر انساني بشر نیروي ایستاد

زبانھاي آتشین و جسم كفرآمیز شان بھ توسط كشیشان رحیم و راھبان مھربان، كھ امیدوارانھ آنان را غذا 
روزھاي باركشي آنھا با آمدن جشنھاي رخوتآمیز قدیسان حامي در گاه ; میدادند، بالفاصلھ بخشیده میشدند

این شفاعتي كھ كلیسا بر ; دوزخ نگاه خواھند داشت خداوند شفاعتشان خواھند كرد، آنان را از وحشت آتش
دیر یا زود بھ بھشت كھ از ایتالیا زیباتر ; آنان ارزاني میداشت مدت اقامتشان را در برزخ كوتاه میكرد

است راه خواھند یافت و در آنجا نھ مالك است، نھ مالیات، نھ عشریھ، نھ زحمت، نھ جنگ، نھ درد، و نھ 
  . اندوه

با شكیبایي و شوخي و آوازخواني، اخاذي كشیشان ھمھجا حاضر خود را، كھ حداقل یك سوم از این رو، 
آنھا كلیساھایشان را ھمچون جزایر صلح در متن كارزار زندگي . در آمد ملت را میخوردند، تحمل میكردند

اینھا محصول  ;با غرور و نھ با رنجش، بھ شكوه كلیساي سان پیترو و واتیكان مینگریستند. دوست میداشتند
و ; اینھا خیلي بیشتر بھ بینوایان تعلق داشتند تا بھ ثروتمندان; شاھیھاي آنان و دسترنج صنعتگران آنھا بودند

  . اینھا براي مزار نخستین حواري یا منزلگاه رھبر عالم مسیحیت، خادم خادمان خداوند، چندان مجلل نبودند

كرد، فقط براي این بود كھ نادانان را از نابود كردن آن بناي اگر آن پدر مقدس حملھ بھ كلیسا را مجازات می
اخالقي كھ شالودھاش بر ایمان مذھبي قرار داشت بر حذر دارد و فقط ایماني را كھ نظمي حماسي از نثر 

مشھورترین . تفتیش افكار ایتالیایي در آن زمان نسبتا انساني بود. رنج و زحمت آفریده است حفاظت كند
شیشي بود اسپانیایي بھ نام میگل د مولینوس كھ در ساراگوسا بھ دنیا آمده بود و در رم قرباني آن ك

كتاب راھنماي روح را منتشر ساخت و در آن استدالل كرده بود كھ گرچھ  ١۶٧۵وي در سال . میزیست
مستقیما  ایمان بھ عیسي و كلیسا انسان را در رسیدن بھ باالترین سطح دیني یاري میدھد، مومني كھ خود را

بھ خداوند پیوستگي داده است میتواند بي ھیچ احساس خطري واسطگي روحاني و ھمھ مراسم كلیسا را 
مولینوس در رسالھ دیگر اظھار عقیده كرده بود كھ مومني كھ از رھایي از گناه دنیایي . نادیده انگارد

. یشي اعتراف كرده باشد، بپذیردمطمئن شده باشد میتواند آیین قرباني مقدس را بدون اینكھ قبال نزد كش
صدھا زن، از جملھ پرنسس بورگزه و ملكھ كریستینا، ; راھنماي روح مخصوصا توجھ زنان را جلب كرد
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ھا بھ تسلیم و ترك نفس جدید  بسیاري از راھبھ. از وي نظرخواھي میكردند و ھدیھ برایش میفرستادند
  . ي غرورآمیزي با خداوند مستغرق شدندگرویدند، تسبیح را بھ كنار انداختند، و در پیوستگ

چند تن از اسقفھاي ایتالیایي از جنبشي كھ موجب كاھش مراسم و نذر نیازھاي كلیسایي شده بود بھ پاپ 
یسوعیان و فرانسیسیان بھ عنوان اینكھ . اینوكنتیوس یازدھم شكایت بردند تا بھ سر كوبش اقدام كند

. ن بیش از اعمال و كردار تاكید مینھاد، با وي بھ مخالفت پرداختندمولینوس، بھ شیوه پروتستانھا، بر ایما
و، پس از وي، حدود  ١۶٨۵پاپ تا مدتي از وي حمایت میكرد، ولي دستگاه تفتیش افكار رومي او را در 

در ازاي مزد كمي كھ در ) دالر ٠٠٠,۵٠(كراون طال  ٠٠٠,۴او . یكصد نفر از پیروانش را بازداشت كرد
ھایي كھ تنھا در یك روز بازداشت  از روي ھزینھ پستي نامھ; كتبي میگرفت اندوختھ بود برابر نصایح

، میتوان بھ تعداد مكاتبھكنندگان با وي پي )دالر ۵٠/٢٨٧برابر با (دریافت داشتھ است، یعني بیستوسھ دوكا
  . برد

از ھمھ مھمتر اینكھ : شیددستگاه تفتیش افكار پس از بازجویي از زندانیان، جرمھاي زیادي براي آنھا ترا
مولینوس شكستن صلیب و تمثالھاي مذھبي را، بھ عنوان اینكھ مانع پیوستگي آرام بھ خداوند میشوند، مجاز 

و در ; ھاي مذھبي باز میداشتھاست مردم را از نذر كردنھاي مذھبي یا ورود بھ فرقھ; میدانستھ است
ورده است كھ آنان، پس از نیل بھ پیوند االھي، ھرچھ شاگردان و پیروان خود این اعتقاد را بھ وجود میآ

شاید براثر فشار زندان، شكنجھ، یا ترس اعتراف كرده باشد كھ شكستن تمثال را . كنند گناه محسوب نمیشود
روا میشمرده و آنان را كھ بھ نظرش نامناسب مینمودند از بستن پیمان رھبانیت برحذر میداشتھ است، وي 

این را گناه ((انجام میداده است، او )) زشتترین اعمال را با دو زن((یان درازاعتراف كرد كھ سال
از پیوند نزدیكتري با خداوند برخوردار ((و بنا بر این )) نمیدانستھ، بلكھ موجب تزكیھ روح میپنداشتھاست

ولینوس را ھا، یا اعترافات م دستگاه تفتیش افكار شصتوھشت پیشنھاد موجود در كتابھا، نامھ.)) بودھاست
. ، با تنظیم ادعانامھاي، وي را بھ سوختن در مال عام محكوم ساخت١۶٨٧محكوم كرد و در سوم سپتامبر 

ولي تفتیش افكار بھ حبس ابد ; مردم بسیاري در آن جلسھ حضور یافتند و تقاضا كردند وي را بسوزانند
ي ما نسبت بھ احساس ھمدرد. در زندان درگذشت ١۶٩٧او در سال . براي وي رضایت داد

در . بھ سوگشان نشست، بیشتر است)) كشتار اخیر در پیمون((آلپي، كھ میلتن در سونات )) بدعتگذاران((
ھاي پنھان بین پیمون ساووا و دوفینھ فرانسھ و دواھا، از اعقاب والدوسیان، میزیستند كھ بر نھضت  دره

ھا دگرگوني و نوسان كھ در قانون  و، علیرغم ده اصالح دیني تقدم زماني داشتند و بعد از آن ھم باقي ماندند
دوكا شارل امانوئل دوم، فرمانرواي ساووا، . و دولت پیدا شد، از مذھب پروتستان خویش دست برنداشتند

. با لویي چھاردھم در فراھم آوردن لشكر متحد شد تا ودواھا را از دین خود برگرداند ١۶۵۵در سال 
امل را برانگیخت و او از مازارن حكمي مبني بر پایان بخشیدن بھ این كشتار حاصل از این كار خشم كر

لیكن پس از مرگ لرد پراتكتور و كاردینال، جور و ستم بار دیگر آغاز شد و پس از الغاي . آدمكشي گرفت
. فرمان نانت، دولت فرانسھ كوشش خود را براي ریشھكن كردن مذھب پروتستان در آن ایالت از سرگرفت

آنگاه كھ خلع سالح شدند، سھ ھزار ; اسلحھ خود را در برابر قول عفو عمومي بھ زمین گذاشتندو دواھا 
بقیھ آنان، كھ جان بھ در برده و ھنوز از كیش ). ١۶٨۶(نفر شان را از زن، كودك و پیرمرد قتل عام كردند

وس، دوك بعدي، كھ ویكتور آمادئ. خود دست برنداشتھ بودند، اجازه یافتند بھ اطراف ژنو مھاجرت كنند
خود را در شھر فرنگ سیاست میدید، علي رغم فرانسھ و بھ دشمني با آن و دواھا را دعوت كرد تا بھ 

خداي ((آنھا ھم آمدند، در خدمتش جنگیدند، و از آن پس اجازه یافتند تا ). ١۶٩۶(ھاي خود برگردند دره
ي كھ از رعایا میگرفت روز بھ روز از میزان دولتھا، با مالیات. را بھ شیوه خود پرستش كنند)) ناشناختھ

كاردینال ساكتي بھ . درآمد شان میكاست و براي مقاصد و كارمندان خود ھرگز پول كافي در اختیار نداشت
كھ ماموران مالیات مردم را تا سرحد اضطرار تھیدست ) ١۶۶٣(پاپ آلكساندر ھفتم اعالم خطر كرد

زمندي این ماموران دیگر نھ نقره دارند، نھ مس، نھ كتان، و نھ مردم، كھ براي سیر كردن آ. ((كردھاند
اثاثھ منزل، در آینده ناچار خواھند شد خود شان را ھم بفروشند تا بتوانند از عھده كشیدن باري كھ 

كاردینال از پولپرستي و .)) بر دوششان گذاشتھ است برآیند) مجمع قانونگذاري دربار پاپ)) (كامرا((
گاه قضایي پاپ، از خرید و فروش راي دادگاه، از سالھا بھ تاخیر افتادن دادخواھیھا، و رشوھخواري دست

از بیرحمي و ستمگري در حق محكومیني كھ جرئت میكردند از دست مقامات پایین بھ مقامات باال شكایت 
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با مردمي . تفشار از آن اندازھاي كھ در مصر بر اسرائیلیان آمد بیشتر اس:((ساكتي گفت. ببرند شكوه كرد
غیر انسانیتر از آن رفتار میشود ... كھ از راه شمشیر مغلوب نشدھاند، ولي بھ تبعیت دربار پاپ در آمدھاند

ھاي  در میان فقر توده)) كیست كھ این چیزھا را ببیند و اشك نریزد. كھ با بردگان سوري و افریقایي میكنند
پاپھاي . اردینالھا از درآمد كلیسا نصیب ھنگفتي میرسیدمردم، بھ چند خانواده اشرافي منسوب بھ پاپھا و ك

آنان معموال مردان ; این دوره نھ مثل پیوس پنجم ریاضتكش بودند و نھ ھمچون سیكستوس پنجم دولتمرد
و یا نمیتوانستند ھزار ; خوبي بودند كھ ناتوانتر از آن بودند كھ بر شرارتھاي انساني اطراف خود غلبھ كنند

شاید . ي را كھ فساد دستگاه اداري كلیسا از الي آنھا میگذشت یا پنھان میشد پاسداري كنندروزنھ و رخنھا
ھم ھیچ سازماني را، در چنین حد وسعت قلمرو و وظایف، نتوان از خطاھایي كھ ذاتي بشري است منزه 

كوشید تا  سخت)) كھ در زندگي بیتقصیر و از نظر اصول درستكار بود(( پاپ اینوكنتیوس دھم. نگاه داشت
مالیات را عادالنھتر كند، نگذارد اشراف آزمند درآمد كلیسا را بھ جیب خود فرو برند و نظم و عدالت را 

ھمان طور كھ والسكوئز وي را نشان داده است، ظاھرا شخصیتي نیرومند بھ . در ایالت خود برقرار سازد
د و اولیمپیا مایدالكیني، زن برادر نظر میآمد و لیكن اجازه میداد تا دیگران بھ جاي وي حكومت كنن

كاردینالھا و فرستادگان سیاسي پیش . جاھطلب و سودجویش، در برگزیدن افراد و سیاست وي مداخلھ كند
لیكن ; بھ حدي كھ با ھدایایي كھ از آنان میگرفت صاحب ثروتي بیكران شد; روي این زن فروتني میكردند

ھ بھانھ بیچیزي از پرداخت ھزینھ كفن و دفن وي خودداري ھنگامي كھ پاپ اینوكنتیوس مرد، این زن ب
  . كرد

میگویند در جلسھاي كھ براي انتخاب جانشین وي تشكیل شد، یكي از كاردینالھا بانگ بھ اعتراض برداشت 
این شرافت را در فابیوكیجي یافتند، كھ آلكساندر ھفتم .)) این بار بایستي مردي شرافتمند برگزینیم: ((و گفت

; وي كوشید تا دستگاه اداري پاپ را از رشوھخواري و اھمالكاري منزه سازد). ١۶۵۵١۶۶٧(گرفت نام 
لیكن فسادي . قروض عمومي را پایین آورد; برادر زادگان و خواھر زادگان حریصش را بھ سینا تبعید كرد

واھر زادگان و سرانجام تسلیم شد، اجازه داد تا خ. كھ وي را گسترده بود كھ نمیشد بر آن غلبھ یافت
یكي از آنان ثروتي بس ھنگفت ; برادرزادگانش بھ رم برگردند و مقامھاي پر سودي بھ آنان محول كرد

قدرت از دست ضعیف آلكساندر بیرون رفت و در دست كاردینالھا، كھ در دستگاه حكومت كلیسا . اندوخت
ھایي كھ بھ كاردینالھا مینازیدند،  هحكومت اشرافي خانواد. مدعي قدرت و اختیار بیشتر بودند، قرار گرفت

) ١۶۶٧١۶۶٩(پاپ كلمنس نھم . جانشین حكومت مطلقھاي شد كھ شوراي ترانت بھ پاپھا ارزاني داشتھ بود
بھ خویشان خود امتیازات مختصري داد، . یك بار دیگر علیھ گماردن خویشاوندان بھ مناصب قد علم كرد

بر سینھ صدھا نفر را ھمشھریان زادگاه خویش، یعني  .ولي بھ آنان كھ ریاست طلب بودند پشت كرد
درنتیجھ، بھ ھجو وي ; پیستویا، كھ بھ امید رسیدن بھ منصبي بھ سویش آمده بودند، دست رد گذاشت

بار دیگر پي میبریم كھ سرشت آدمي در مورد ظالم و مظلوم تفاوتي ندارد و مردم خود عامل . پرداختند
  . پاپ جدید مردي صلحجو و عدالتخواه بود. نشان را فرا گرفتھاستاصلي بدیھایي ھستند كھ پیرامو

سلف وي، بنا بھ اصرار لویي چھاردھم، بھ صدور فرماني پر دردسر علیھ پیروان آیین یانسن دست زده 
بدبختانھ وي پس از دو سال . بود، ولي پاپ كلمنس توانست در كلیسا بھ این جدال دیني پایان دھد

در سن ھشتاد سالگي بھ جانشیني ) ١۶٧٠١۶٧۶(پاپ كلمنس دھم . جھان بربست فرمانروایي، رخت از
رھا ساخت، ولي مقام ) ھمان طور كھ نقشھاش را كشیده بودند(امور را در دست كاردینالھا; وي نشست

  . پاپي را بي ھیچ خطایي بھ پایان رساند

مردي بود داراي تواضعي ((، بنا بھ گفتھ دانكھ پروتستان، )١۶٧۶١۶٨٩(پاپ اینوكنتیوس یازدھم 
اداره . ، با وجدان در اخالق، و پابرجا در اجراي اصالحات))و در رفتاري بسیار نجیب و متین... چشمگیر

، ))خرید و فروش مقامھا در آن بھ عمل میآمد((محاضر پاپي را، كھ بھ گفتار یكي از مورخان كاتولیك 
پس از سالیان دراز، براي ; و معافیتھا را از بین بردبسیاري از ادارات بیھوده، امتیازات، . منحل كرد

و درستي وضع مالي آن را بھ آن درجھ ; نخستین بار بودجھ دستگاه پاپي را بھ صورت متعادل درآورد
ولتر درباره او نوشتھ است كھ او . مشھور ساخت كھ كوریا توانست پول را با سھ درصد بھره قرض بگیرد

بیھوده . بود)) انشمند، عالم االھي فقیر، و شاھزادھاي عالیمقام، دلیر و مصمممردي پاكدامن، پیشوایي د((
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كوشید تا شاید از زیادھروي و شتاب جیمز دوم، پادشاه انگلستان، در كاتولیك كردن انگلستان جلوگیري 
مردم را باید :((میگفت; وي ستمگري و سختگیریھاي لویي چھاردھم را در حق ھوگنوھا محكوم كرد. كند

ولي دلیلي نداشت كھ آن پادشاه مغرور و .)) بھ عبادتگاه راھنمایي كرد، نھ اینكھ بھ اجبار بھ كلیسا كشید
سركش را، كھ میخواست مانند ھنري ھشتم كھ بر كلیساي انگلستان تسلط یافتھ بود بر كلیساي فرانسھ 

لویي اصرار داشت كھ این ; ردپاپ اینوكنتیوس یازدھم، براي اینكھ ب. حكمروایي داشتھ باشد، دوست بدارد
ھاي مجاور سفارت فرانسھ نگاه دارد، و در سال  حق را براي فرستادگان سیاسي خود و حتي كوچھ

پاپ سفیر . ، سفیر وي با یك ھنگ سوارھنظام بھ رم آمد تا ادعاي شاھانھ را بھ مرحلھ عمل درآورد١۶٨٧
لویي . بادت آن سفیر در رم بود، قدغن كردرا مالمت كرد و ورود بھ كلیساي سانلویجي را، كھ محل ع

موضوع را بھ یك شوراي عمومي احالھ كرد، سفیر پاپ در فرانسھ را بھ زندان انداخت و منطقھ آوینیون 
از این رو پاپ اینوكنتیوس یازدھم لشكركشیھاي . جزو مستملكات پاپ بود، گرفت ١٣۴٨را، كھ از سال 

ي خلع جیمز دوم كاتولیك و وارد ساختن انگلستان در ائتالفي علیھ اورانژ پروتستان را برا/ویلیام سوم د
وي با ھمكاري الیبنیتز كوشید تا مذھب كاتولیك را با پروتستان . فرانسھ، با متانت و بردباري تحمل كرد

پاپ ((یك انگلیسي او را ; ھاي آلمان بودند صحھ گذاشت بر امتیازھایي كھ موافق دانشگاه; آشتي دھد
ولي . نامید پاپ اینوكنتیوس یازدھم پیش از آنكھ ثمرات پیروزي مقاصدش راببیند، از دنیا رفت)) پروتستان

، سفیر كبیر )١۶٩١١٧٠٠(و پاپ اینوكنتیوس دوازدھم) ١۶٨٩١۶٩١(در زمان پاپي آلكساندر ھشتم
بیعت خود را  فرانسھ از حق بست نشیني چشم پوشید، ایالت آوینیون را بھ پاپ برگردانید، روحانیان فرانسھ

پاپ كلمنس . قدرت را علیھ فرانسھ تجاوزگر متعادل ساخت)) اتحاد بزرگ((از شاه بھ پاپ منتقل كردند و 
ھر ; ، در جنگ جانشیني اسپانیا، خود را با تقسیم شدید اروپا مواجھ و درگیر دید))١٧٠٠١٧٢١((یازدھم 

ھ سرانجام، شاھان غنایم را بدون صوابدید وي بار با تردید نفوذ خود را بر یك طرف اعمال میكرد، تا اینك
حتي سیسیل و ساردني را نیز كھ از اصول تیول پاپ بودند بین خودشان تقسیم كردند بھ ھمان سان كھ 

تشدید احساسات ناسیونالیستي موجب . بھ اعتراضات اینوكنتیوس دھم وقعي نگذارده بود)) پیمان وستفالي((
د علوم، در ترفیع حیات غیرروحاني و كاھش نقش دین در زندگي ضعف قدرت دولت پاپ شد و، با رش

  . اروپایي بھ ھم آمیخت

II -ھنر ایتالیایي   

روحانیون ھنوز . ھنر نیز مانند سیاست رقابت روزافزون بین عالم روحاني و غیرروحاني را حس میكرد
تمانھا، نقاشي، مجسمھسازي، مشوقان بسیار ثروتمند ھنر بھ شمار میرفتند و ھنرمنداني را براي بناي ساخ

فلزكاري و تزیینات مامور میكردند و لیكن اكنون اشراف قصرھا را تندتر و بیشتر از كلیساھا میساختند، با 
ھاي ھنري را براي ایشان بھ ارث  ھاي عالي بھ جلب توجھ اعقاب خود میپرداختند، و مجموعھ تك چھره

  مشوق دوش بھ دوش یكدیگر بھ صورت نسلي در ایتالیاي قرن ھفدھم، دو گروه . میگذاشتند

گوارینو گواریني در كلیساي جامع سان . تورن در زیر حكومت دوكھاي ساووا بھ وفور نعمت میرسید
را، كھ مومنان معتقدند كھ یوسف ) نمازخانھ مقدسترین كفن(جوواني باتیستا، كاپال دل سانتیسیمو سوداریو
گنبد كلیساي بزرگ سان فیلیپو را آغاز نھاد، ولي، . یزي كردرامھاي جسد عیسي را در آن پیچید، طرحر

یعني ھفت سال پیش از مرگ گواریني  ١۶٧۶این گنبد را فیلیپو ایووارا كھ در ; نزدیك بھ اتمام، فرو ریخت
  . بھ دنیا آمد، دوباره باال برد

  . شاید از ایووارا مجددا ذكري بھ میان آوریم

ساختھ شد، از بھترین بناھاي آن دوره  ١۶۵٠توسط فالكونھ و كانتونھ در  در جنووا پاالتتسو دوراتتسو، كھ
تاالر ; خرید، و از آن پس بھ نام پاالتتسو رئالھ مشھور شد ١٨١٧خانواده ساووا آنرا در ; بھ شمار میرفت

. بود، در جنگ جھاني دوم ویران شد) ١۶٧٨(آینھ مشھور آن، كھ سرمشق آینده تاالر آینھ قصر ورساي 
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یا ) موزه ھنري شیكاگو(جستھترین نقاش جنووایي در این عصر آلساندرو مانیاسكو بود كھ تابلو كنیسھ بر
  . ھایي از آثار او ھستند نمونھ) موزه لوور(غذاي بوھمي

چھ عملي میتوانست قھرمانانھتر از دفاع كاندي در . ونیز میكوشید كھ قھرمانان و ھنرمنداني بپروراند
شد دریانوردان و سربازان دولت عثماني مدت یك ربع قرن در كرت، كھ آن زمان برابر ھجوم تركان با

یكصد ھزار سرباز ترك در آن لشكركشیھاي پرشور و ھیجان ; مستعمره ونیز بود، تاخت و تاز میكردند
و با وجود آنكھ پنجاھھزار سپاھي ترك چند شھر كوچك آن جزیره را متصرف شدند، پایتخت ; كشتھ شدند

فرانچسكو موروسیني در . سال تمام در برابر محاصره ایستادگي، و سیودو حملھ را دفع كرد آن بیست
تسلیم شد، لیكن  ١۶۶٨و نیز سرانجام در . بھ فرماندھي پادگان گرسنگي كشیده آن ماموریت یافت ١۶۶٧

بھ سن كھ موروسیني، كھ در آن ھنگام  ١۶٩٣در . دیگر كسي از فساد و تباھي و ونیزیھا صحبتي نكرد
ھفتادوپنج سالگي رسیده بود، فرماندھي ناوگان ونیزي را بھ عھده گرفت، تركان با نزدیك شدن آن ناوگان 

او ھنوز ھمان مردي بود كھ تینتورتو و ورونزه او . عقب نشستند، زیرا حتي نامش بیم در دلشان میانداخت
كي دیگر از این مردان از ھفتاد سالگي بالداساره لونگنا، ی. را تصویر كرده بودند تجسم دلیري و بیرحمي

ھا، سانتا ماریا دال سالوتھ، را طرحریزي  آن بانوي با شكوه دریاچھ) ١۶٣٢(چندین سال پیش . گذشتھ بود
ھا و قرنیزھاي بسیار آن را  اكنون، چھل و ھفت سال بعد از آن، پاالتتسو پسارو را كھ دو ستونھ; كرده بود

) در سن ھفتاد و شش سالگي( ١۶٨٠و در سال ; ل بزرگ بنیاد گذاشتمحكم و زیبا كردھاند در كانا
سباستیانو ریتچي، یكي دیگر از برجستگان . پاالتتسو رتتسونیكو را ساخت كھ براونینگ در آن درگذشت

و رھسپار ) ١۶۵٩(وي در بلونو در ایالت ونتسیا بھ دنیا آمد. ھنر، بذر ونیزي را در نیمي از اروپا افشاند
آنگاه براي تامین معاش بھ سوي میالن، بولونیا، ; شد تا بھ تزیین پاالتتسو ماروچلي بپردازدفلورانس 

  مدت ده سال در انگلستان بھ . پیاچنتسا، رم، وین، و لندن رفت
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ساختمان سر برد و در بیمارستان چلسي، برلینگتن ھاوس، و قصر ھمتن (كاخ رتتسونیكو : بالداساره لونگنا
. پرداخت، و چیزي نمانده بود ماموریت تزیین كلیساي جدید سنت پول را از دست بدھد كورت بھ نقاشي

اثر او بھ نام دیانا و پریھاي . سپس بھ پاریس رفت و بھ عضویت آكادمي شاھي ھنرھاي زیبا پذیرفتھ شد
 ١٧٣۴ریتچي تا سال . دریایي بھ شھوتانگیزي آثار بوشھ، و بھ مالحت و زیبایي كارھاي كوردجو است

زنده ماند، ھنرمندیش را بھ قرن ھجدھم كشانید و زمینھ را براي آخرین روزھاي اعتالي نقاشي ونیزي بھ 
كارلو چینیاني با نقاشیھاي آبرنگ خود در . مكتب بولونیایي ھنوز نیرومند نبود. رھبري تیپولو آماده كرد

در خودنگارھاش مردي را ) ولوسپانیوئول(جوزپھ ماریا كرسپي . كلیساي جامع فورلي بھ شھرت رسید
جوواني باتیستا . غرق در اندیشھ نشان میداد كھ اگر اجازه نقاشي مییافت، ھمھ غمھا را فراموش میكرد

در حضرت مریم دعا میكند صورتي از جذبھ و ایمان كشید و در مریم عذرا و ) ایل ساسوفراتو(سالوي 
ز داشتن طفلش خوشبخت است و ھر روز در كودك ھمان مادر سادھاي را بھ ما نشان داده است كھ ا

دو پادشاه از مھیندوكھاي توسكان فلورانس، پیزا و سینا را در این عصر رھبري . طبقات فقیر ایتالیا میبینیم
ده بخش : مشھور خود را آغاز كرد)) پالیو(( ١۶۵٩سینا در سال . فردیناند دوم و كوزیمو سوم: كردند

ي با شكوه در خیابانھاي داراي ساختمانھاي زیبا و مزین بھ بیرقھا و گلھا و دستھاي رژه رونده را با لباسھا
آنگاه سواركاران نخبھ بخشھا دیوانھوار در ; زناني سرزنده و ملبس بھ لباسھاي فریبنده فراھم میآوردند

 حضرت مریم، كھ شھر متدین از مدتھاي مدید حیات و روحش را وقف آن كرده) پالیو(مسابقھ ربودن شنل 
كارلو دولچي با ھنري نھ چندان . فلورانس در این زمان نقاشان كوچكي داشت. بود، بھ رقابت بر میخاستند

ھمھ دنیا قدیسھ سیسیلیاي ; عالي، بھ نقاشي احساساتي و پرجالل مریم عذرا و قدیسان گویدورني ادامھ میداد
بود، صورتھایي كشید كھ از یوستوس سوسترمانس، كھ از فالندر بھ فلورانس آمده . او را میشناسد

چھره موسي در . شگفتیھاي جالب گالري پیتي بھ شمار میروند، سر با شكوه گالیلھ از ھیچ كدام كمتر نیست
در رم ھنر . حال ارائھ ده فرمان، و نھ بھ صورتي كھ در ھیوالي شاخدار میكالنژ آمده، نشان داده شده است
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پاپھا با گامھاي آھستھتر بھ سوي روح رنسانس بر . میآمداز زیر بار فشار اصالحات كاتولیكي بیرون 
پاپ اینوكنتیوس دھم كاپیتول . ادبیات، درام، معماري، مجسمھسازي و نقاشي را تشویق میكردند. میگشتند

پاپ آلكساندر ھفتم بھ برنیني ماموریت داد تا یك ردیف . و كلیساي سان جوواني را در التران تعمیر كرد
ستون و  ٢٨۴این میدان ) ١۶۵۵١۶۶٧(از سنگ خارا دور میدان سان پیترو نصب كند چھارگانھ پاسدار

در ھمان دوره، پیترو دا كورتونا كلیساي سانتا ماریا دال پاچھ را، كھ . ستون چھارگوش داشت ٨٨
 و جیروالمو راینالدي،; سیبوالھاي رافائل در آن ھنوز بھ تفكر در سرنوشت مشغول بودند، از نو بنیاد كرد

  بھ اتفاق پسرش كارلو، كلیساي 

و كارلو ضریح كلیساي سانتا ماریا را در كامپیتلي ساخت تا ; با یكدیگر ھمكاري كردند)) جزو ا ماریا
. جلوگیري كرده است، در آن جاي دھد ١۶۵۶تمثال مریم عذرا را، كھ معتقد بودند از شیوع طاعون سال 

در ھمین عصر پاالتتسو . كاردینالھا و نجبا در قصرھا زندگي میكردند و در ھمانجا بھ خاك سپرده میشدند
و فرانچسكو كاوالیني براي خانواده ; دوریا و یك گالري كامال بھ سبك باروك در پاالتتسو كولونا بنا شد

بسیاري از . بولونیتي، در كلیساي جزو ا ماریا، مقبرھاي تراشید كھ شاید مایھ رشك زندگان بر مردگان بود
كارلو ماراتي در نیمھ دوم قرن ھفدھم بھ عنوان قھرمان نمایان  از. نقاشان شاھد بقاي ھنر شان در رم بودند

صورتي كھ وي از پاپ كلمنس نھم كشید خاطره تابلو اینوكنتیوس . سبك باروك گذشتھ تشویق بھ عمل آمد
تابلو حضرت مریم با قدیسان در بھشت وي تكراري است از صد تابلو ; دھم، اثر والسكوئز، را زنده كرد

ھنگامي كھ پاپ كلمنس یازدھم خواست تابلو آبرنگ رافائل در . و صورت، ولي بسیار زیبابا ھمان محتوا 
واتیكان را تعمیر كند، مارتي را بھ این كار ظریف كھ ھم براي تعمیر كننده و ھم براي تصاویر خطرناك 

از طرف ) ایل باچیتچو(جوواني باتیستا گاولي. بود گماشت و او این كار را بھ نحو احسن انجام داد
یسوعیان، كھ خود یكي از تواناترین نقاشان زمانھ را در اختیار داشتند، ماموریت یافت تا نمازخانھ كلیساي 

آندرئا پوتتسو، كھ در سن بیستوسھ سالگي بھ آنان پیوست، در . مركزي آنان، ایل جزو، را نقاشي كند
. از شاھكارھاي سبك باروك استكلیساي ایل جزو محراب سانت اینیاتسیو را طرحریزي كرد، كھ یكي 

رسالھاي بھ نام ژرفانمایي تصویر و معماري انتشار داد كھ ھیجاني در چندین زبان  ١۶٩٢پوتتسو در سال 
; آندرئا، كھ مثل اوتچلو در دو قرن پیش، تحت تاثیر موضوعھاي نقاشي خود قرار گرفتھ بود. پدید آورد

توسعھ بخشید، و حاصل آن فرسكوھایي است كھ در  ایلوزیونیزممطالعھ خود را با باریكبیني و ظرایف 
بھ دعوت پرنس فون لیشتنشتاین، بھ وین رفت و با پذیرش كارھاي . شھر فراسكاتي بر جاي گذاشتھ است

، در سن شصتوھفت سالگي در ١٧٠٩بس گونھگون خود را فرسوده كرد، تا سرانجام در آنجا، بھ سال 
ھمھ چیز در آنجا رایج و شكوفا شد . ین زمان در ناپل میزیستندبزرگترین نقاشان ایتالیایي در ا. گذشت

موسیقي، ھنر، ادبیات، سیاست، نمایش، گرسنگي، جنایت، و در ھمھ وقت دنبالھروي سرورآمیز، آتشین، 
ھمھ این عناصر زندگي سالواتور روزا را . و شیرین مردان آشفتھ حال از برجستگیھاي پیكر زنان

بود، عمویش بھ وي نقاشي آموخت، برادر زنش نزد ریبرا شاگرد بود، و  پدرش معمار. برانگیختند
ھاي نبرد را بھ وي  استادي دیگر نقاشي صحنھ. سالواتور نیز بموقع بھ آن استودیو مشھور راه یافت

سالواتور مخصوصا در كشیدن این گونھ تصاویر، كھ آنھا را میتوان در موزه ملي ناپل یا لوور . آموخت
  پس از صحنھ جنگ، بھ . رت رسیددید، بھ شھ
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ھاي  محراب قدیس دورنما پرداخت، لیكن در آنجا نیز روح شیفتھ و مشتاق او با پدیده: اندرئا پوتتسو
و تاري است  نمونھاي از آن در لوور نمایشگر ابرھاي ضخیم و زمین تیره. خشماگین طبیعت موافق بود

. ھا را خرد و درختان را خشك میكند روشن میگردد كھ ناگاه با تابش آذرخشي كھ در یك لحظھ صخره
بھ آنجا رفت و بھ ترقي و اعتال ; النفرانكو او را قانع كرد تا بھ رم برود و ذوق كاردینالھا را بپروراند

ھنگامي كھ این . سانیلو شركت جویدشتابان بھ ناپل بازگشت تا در شورش ما ١۶۴۶دست یافت، ولي در 
شورش سركوب شد بھ رم بازگشت، تصویر روحانیون عالیمقام آنجا را كشید، و طنزي تحقیرآمیز درباره 

دعوت كاردینال جانكار لو د مدیچي را براي زندگي كردن با وي در فلورانس . تجمالت كلیسایي نوشت
موسیقي نواخت، شعر سرود، و در نمایشھا شركت  نھ سال در آنجا اقامت گزید، نقاشي كرد،. پذیرفت

بزرگان . مجددا بھ رم بازگشت و در پینچیان، ھمان جایي كھ پوسن و لورن میزیستند، اقامت گزید. جست
كلیسا كھ بھ سخنان تند و طوالنیش لبخند میزدند و دوست داشتند كھ او بھ جاي قلم بیشتر از قلممو استفاده 

تا ده سال محبوبترین نقاش ایتالیا بھ شمار . یدن صورت خود بھ دورش گرد آمدندكند، دستھ جمعي براي كش
تصویرھاي معمولي قدیسان و اساطیر را میكشید، ولي در نقاشیھایش سیاھقلم ھمدردي خود را . میرفت

  . وندو این سیاھقلمھا جزو بھترین آثار وي بھ شمار میر; نسبت بھ سربازان بینوا و دھقانان بیچیز نشان داد

فقط یك نفر از اھالي ناپل با اشتھار وي بھ رقابت برخاست و آن لوكا جوردانو بود كھ در ھشت سالگي 
در آن سن، در كلیساي سانتا ماریا النوئووا، دو فرشتھ كشید كھ چنان . ھنرمندي برجستھ بھ شمار میرفت

ربچھ چند سكھ طال فرستاد و درباره زیبا بودند كھ وقتي نایبالسلطنھ آن را دید، درشگفت شد و براي آن پس
لوكا مدت نھ سال نزد آن استاد اندیشمند بھ تحصیل پرداخت و در كپیھ برداري از . او بھ ریبرا توصیھ كرد

میخواست بھ رم برود و بھ آزمایش آبرنگھاي . شاھكارھا و در شیوه تقلید ھمگان را بھ شگفتي انداخت
از فروش نقاشیھا و تصاویر لوكا زندگي خود را میگذراند، زبان معروف رافائل بپردازد، لیكن پدرش كھ 
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بزودي با شور و حرارت بھ كپیھبرداري در واتیكان، كلیساي ; لوكا، مخفیانھ فرار كرد. بھ اعتراض گشود
  . سان پیترو و پاالتتسو فارنزه مشغول شد

داستاني است كھ ; دامھ دادپدرش بھ دنبالش شتافت و مجدا با فروش نقاشیھاي پسرش بھ امرار معاش ا
پس از اینكھ در . میگوید لوكا لقب خود یعني فا پرستو را از اصرار پدرش بھ تسریع در كارھا گرفتھ است

رم مشھور شد، بھ ونیز رفت و بھ شیوه تیسین و كوردجو بھ كشیدن نقاشیھایي پرداخت كھ بھ سختي از 
نقاشیھاي اصیل نیز دست زد كھ مورد تحسین قرار  لیكن بھ كشیدن. شاھكارھاي اصلي تمیز داده میشوند

گرفت و ما میتوانیم با دیدن مصلوب شدن مسیح و پایین آوردن مسیح از صلیب در آكادمي ونیز بر این 
چون بھ ناپل بازگشت، با چنان تبحر و چابكي بھ تزیین دوازده كلیسا و قصر پرداخت كھ . اصالت پي ببریم

در آنجا تحسین ھمگان را ; )١۶٧٩(وزیمو سوم او را بھ فلورانس دعوت كردك. عیبجویي از او پرداختند
دوستش كارلو دولچي از دیدن . نسبت بھ فرسكوھایي كھ در كاپال كورسیني بھ وجود آورد برانگیخت

ھاي بسیاري از این  ایتالیاي مھربان افسانھ. پیروزي لوكا بھ چنان مالیخولیایي دچار شد كھ بزودي درگذشت
بھ روایتي دیگر، نایبالسلطنھ اسپانیا در ناپل دستور داد عكسي بزرگ براي . ھنرمندان و قدیسان داردگونھ 

; و چون زماني گذشت و كار را ھنوز ناتمام یافت، سخت خشمگین شد; كلیساي قدیس فرانسوا گزاویھ بكشد
قاش این عكس یا فرشتھ است ن: ((دو روز بعد كھ آن را كامل و زیبا یافت، بھ حیرت افتاد و با شگفتي گفت

لوكا بزودي دعوتي مصرانھ از كارلوس دوم ; شھرت این فرشتھ شیطاني بھ مادرید رسید.)) یا شیطان
 ١۵٠٠اگرچھ این پادشاه خود بھ سرحد ورشكستگي رسیده بود، . براي پیوستن بھ دربارش دریافت كرد

ھنگامي كھ . مسافرت در اختیارش گذاشتدوكا براي این ھنرمند فرستاد و كشتي جنگي سلطنتي را براي 
جوردانو . ، شش دلیجان سلطنتي در جاده بھ پیشوازش رفتند)١۶٩٢(جوردانو بھ حوالي مادرید رسید 

پلكان بزرگ صومعھ را با . اندكي پس از آن، در سن شصتوھفت سالگي، در اسكوریال بھ كار مشغول شد
شت را نقاشي كرد و شارل پنجم و فیلیپ دوم را در آن در طاق كلیسا عین صحنھ بھ; فرسكوھایي زینت داد

طي دو سال بعد، . بھ ھاپسبورگھا بخشیده شدھاست)) تثلیث((نشان داد كھ گناھانشان بھ خاطر فیض 
فرسكوھاي زیادي بھ وجود آورد كھ مورخان ھنري اسپانیایي آنھا را در زمره بھترین آثار میدانند كھ در 

ر آنجا، در آلكازار یا قصر سلطنتي در مادرید، در بوئن رتیرو، و در كلیساھاي د. اسكوریال ساختھ شدھاند
تولدو و پایتخت نقاشیھاي بسیاري را با چنان سعي و كوششي كشید كھ رقبایش از اینكھ او روزي ھشت 

بھ عالوه از ثروتي كھ بھ ناشایستگي اندوختھ . ساعت و حتي روزھاي تعطیل كار میكند سرزنشش میكردند
ود ناراحت میشدند، چون زاھدانھ میزیست، ولي جواھرات پربھایي را بھ عنوان سرمایھگذاري امن و ب

درباریان ھمھ بھ . اطمینانبخش میخرید، زیرا معتقد بود در دنیا ھمھ چیز جز بیھودگي انساني تغییر میكند
. گتر از یك پادشاه خواندوي احترام میگذاشتند و كارلوس دوم در یك لحظھ روشنبینانھ وي را برتر و بزر

جوردانو، علیرغم درگیري جنگ جانشیني اسپانیا، در آن كشور ماند و . درگذشت ١٧٠٠كارلوس در 
در .ھنگامي كھ فیلیپ پنجم بھ تاج و تخت شاھي رسید، پیوستھ بھ ماموریتھاي سودمند و مشكل گماشتھ شد

در . اپ برسد، و پیروزمندانھ بھ ناپل وارد شدبھ ایتالیا برگشت، در رم توقف كرد تابھ پابوس پ ١٧٠٢سال 
سقف چرتوزا، یا صومعھ كارتوزیان سان مارتینو، كھ بر شھر مشرف بود، در مدت چھلوھشت ساعت یك 

سلسلھ فرسكو نقاشي كرد كھ نیرو و مھارت تقریبا باور نكردني یك مرد ھفتادودوسالھ را نشان 
دیده از جھان !)) اي ناپل، نفس زندگي من((شان میگفت یك سال بعد، در حالي كھ آه ك). ١٧٠۴(میدھند

  . فرو بست

شھرداران ھلندي در خریداري نقاشیھایش با امپراطوران و شاھان رقابت میكردند و در انگلستاني كھ چنین 
عوام غناي رنگ، نیروي انگشتان، شكوه . را سرود)) جوردن آسماني((دور افتاده بود، مثیو پرایر مدیحھ 

لیكن ھنرمندان، پس از اینكھ از این شیدایي بیرون ; و قدرت عرضھاش را تحسین میكردند تصورات،
پرستو، بھ آمیزش نامتناسب افكار و موضوعھاي شرك و مسیحیت -آمدند، بھ شتابزدگیھایي در آثار لوكا فا

لوكا از . نددر مناظر واحد، برداشتھاي اجباري یا تصنعي، نور زیاد و عدم ھماھنگي و تناسب اشاره كرد
طبق این تعریف، نقاش خوب كسي است . مدتھا پیش با تعریفي از نقاش خوب بھ منتقدانش پاسخ داده بود

مشكل بتوان این تعریف را مردود دانست، زیرا معماري عیني براي سنجش . كھ مردم آثارش را بپسندند
بزرگي را در دامنھ نفوذ خود در ولي ما میتوانیم كمترین محك ذھني ; برتري یا خوشسلیقگي وجود ندارد
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جوردانو از توفیق در . زمان و مكان و كمترین مقیاس ذھني شھرت را در قابلیت ماندگاري آن پیدا كنیم
  . زندگي برخوردار بود و غم شھرت زوال یابندھاش را نمیخورد

دگي خود مكتب فرانچسكو سولیمنا چھل و ھشت سالھ بود كھ فا پرستو مرد، لیكن در طول ھشتاد سال زن
لوكا شبستان صومعھ مونتھ كاسینو، و فرانچسكو جایگاه دستھ . ناپلي را تا حدود نیمھ قرن ھجدھم كشانید

ھا  ولي ھنر سولیمنا در موزه. ھر دو اثر در جنگ دوم جھاني از بین رفتند; ھمسرایان را نقاشي كرد
در ; د و برجستگیھاي جسم زندر وین ھتك ناموس اوریسیا، جذبھ جسماني عضالت مر: محفوظ است

موزه لوور ھلیودوروس از معبد رانده میشود، كھ براي ھماوردي با رافائل كشیده شده و انعكاسي از آن 
و در كرمونا، حضرت مریم اندوھگین را ھمراه با فرشتھاي بسیار دلپسند كشید كھ اگر بھشت تعداد ; است

  . بھ پذیرش جاودانگي روح تن در دھیمزیادي از چنین موجودات داشتھ باشد، ما حاضریم 

III -  سفرھاي كریستینا  

در آن شھر صدھا . نقاشي و مجسمھسازي اكنون فقط پارھاي از زندگي فرھنگي رم را در برگرفتھ بود
ھا، و كالجھا گنجھاي  ھا، كتابخانھ موزه. موسیقیدان، شاعر، درامنویس، فاضل و مورخ وجود داشتند

. دانشمندان قرار میدادند و آكادمیھا بھ تشویق ادبیات و علوم میپرداختندگذشتگان را در اختیار 
خیالپردازیھاي دالنگیز ماریني ھنوز بر نظم ایتالیا حكمفرما بود، لیكن نیش ساتیرھاي تاسوني، آتش نفس 

ر پرستي ماریني، و تاثیر پرھیجان قطعات ادبي تاسو بھ شعر ایتالیا انگیزه و الھامي را كھ ھمچنان د
  . روحھاي غنایي احساس میشد بخشیده بودند

با سرودن . اگر گفتھ مكولي را باور كنیم، وینچنتسو دا فیلیكایا بزرگترین شاعر غنایي عصر جدید بود
  ھاي امتنانآمیز، در بزرگداشت نجات وین بھ دست سوبیسكي كوشید، و  چكامھ
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  ھتك ناموس : فرانچسكو سولیمنا

مدن كریستینا را بھ رم خوشامد گفت و با شرمي خشمگین از اسارت كشورش بھ با مدیحھاي نشاطآور، آ
  : دست بیگانگان یاد كرد

ایتالیا، اي ایتالیایي كھ سرنوشت محكومت كرده تا حلقھ گل زیبایي را بھ گردن داشتھ باشي و از این رو 
انت بیشتر نیرو بوده تا میراث تو از نیاك! داغي از حرمان بي حد و حصر براي ھمیشھ بر پیشاني توست

ھاي خشمشان دوختھ است ترا بیش از این  زیرا آنان كھ چشمان شرر بارشان دیوانھوار بھ طعمھ! زیبایي
  !مھیب میدیدند، یا كمتر از این زیبا

ھنري ھلم، پس از آنكھ بھ عنوان یك زبانشناس دانشمند در وادي تمام آثار ادبي اروپا سیر كرد، پي برد كھ 
)) بھ آن اوجي رسید كھ شاعران غنایي ایتالیا رسیده بودند((نھ فیلیكایا، بلكھ كارلو آلساندرو گویدي بود كھ 

ھنوز كساني كھ بھ .)) لیایي برابري میكندوي الاقل باھر قصیده دیگري در زبان ایتا< اقبال>قصیده ((و 
زبان ایتالیایي مسلط نیستند نتوانستھاند جدال موجود بین مكولي و ھلم، بین گویدي و پترارك، بین فیلیكایا و 

گویدي یكي از چند شاعري بود كھ اشعار شان را در تاالر رومي . بایرن یا شلي یا كیتس را فیصلھ دھند
  . كریستینا میخواندند

لكھ سوئد پیش از این نھ تنھا بھ عنوان رھبر یك قدرت بزرگ بھ شمار میرفت، بلكھ بھ منزلھ حامي و م
اكنون كنارھگیري وي از . سرمشق دانش و میزبان مشتاق سالماسیوس و دكارت شھرتي بھ ھم زده بود

از دست داده  سلطنت بھ خاطر یك ایمان، برگشتنش از دین پروتستان كھ پدرش بھ خاطر حفظ آن جانش را
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بود و سفر زیارتیش از طریق دربارھاي اروپا براي پایبوسي پاپ حوادثي بودند كھ در مفتون كردن فكر 
  . اروپایي، ھمانند جنگ و انقالب، محسوب میشدند

پسر عمویش كارل دھم، كھ كریستینا او را بھ ). ١۶۵۴(بیست و ھشت سالھ بود كھ كھ از سوئد بیرون آمد
كراون براي جلوه دادن تامین ھزینھ مسافرتش بھ وي بخشید، و  ٠٠٠,۵٠گزیده بود، جانشیني خود بر

كریستینا شتابان از . مجلس سوئد نیز حقوقي گزاف با حق حاكمیت یك ملكھ بر ملتزمینش بھ وي اعطا كرد
نده مالي راه دانمارك بھ ھامبورگ رسید و در آنجا با اقامت در خانھ یك بازرگان یھودي، كھ بھ عنوان نمای

با ھیئت ناشناس از ھلند . وي وفادارانھ بھ خدمتش برخاستھ بود، موجب ناراحتي مردم آن سامان شد
در آنجا مھیندوك لئوپولد، الیزابت بوھم . گذشت، لیكن در آنورس كاتولیك لباس اصلي خود را بر تن كرد

شاگرد (، شاھزاده خانم الیزابت ، و دختر الیزابت)ملكھ دیگري كھ تاج و تخت خود را از دست داده بود(
سپس بھ بروكسل رفت و در آنجا با آتشبازي، شلیك توپ، و . ، را شاھانھ بھ حضور پذیرفت)دیگر دكارت

مدتي را شادمانھ با شركت در مجالس رقص، . جمعیت ستایشگر مورد استقبال و پذیرایي قرار گرفت
  ي نمایشگر از پاریس فرستاد مازارن دستھا; مسابقات ورزشي، شكار، و نمایش گذراند

   

  

در شب عید میالد مسیح، در جلسھاي محرمانھ، . كریستینا، ملكھ وي را سرگرم كنند: سباستین بوردون
در آن . اعالم كرد)) ھاي مذھبي گوش ندادن بھ موعظھ((ایمان لوتري را شكست و تصمیم خود را مبني بر 

رسمي وي در كلیسا و زمان كھ در فالندر بھ وقتگذراني سرگرم بود، در بار پاپ خود را براي پذیرایي 
در اینسبروك رسما . بروكسل را ترك كرد و با فراغت بھ گردش در اتریش پرداخت. ایتالیا آماده میساخت

مسافرتش از طریق ایتالیا بھ رم از نظر شكوه و جالل بھ سفر یك قیصر . بھ ایمان كاتولیكي گروید
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و در مانتوا، بولونیا، فائنتسا، ; ذین بستندھمھ شھرھا براي استقبال از او خود را آ. پیروزمند میمانست
، در میان )١۶۵۵دسامبر  ١٩(سرانجام . ریمیني، پسارو و آنكونا نمایشھا و جشنھا برایش ترتیب دادند

فرداي آن روز بھ واتیكان رفت و آلكساندر ھفتم بھ وي خوشامد . چراغانیھایي درخشنده، بھ رم وارد شد
، با ھمراھي یك اسكورت كھ اولیاي كلیسا برایش ترتیب داده بودند، بھ پس از سھ روز اقامت در رم. گفت

در حالي كھ شكوھمندانھ بر اسبي سفید سوار بود، از میان یك طاق نصرت و . طور رسمي وارد شھر شد
گویي كلیساي . از پورتا دل پوپولو گذشت و در بین صفوف سربازان و ازدحام جمعیت بھ شھر وارد شد

پس از پایان این . د كھ، با ترك ایمان یك زن، اصالح دیني پروتستان نابود شدھاستقدیمي حس میكر
بزرگان روحاني و مملكتي و فضال . مراسم، كریستینا اجازه یافت تا اوقات خود را بھ میل خویش بگذراند

و ; ختھاي تاریخي میپردا ھا، آكادمیھا، و خرابھ ھا، كتابخانھ بھ دیدن موزه; را بھ حضور میپذیرفت
ھاي بزرگ وي را  خانواده. راھنمایانش را از احاطھاش بر تاریخ، ادبیات، و ھنر ایتالیا با شگفتي میانداخت

كاردینال كولوناي پنجاھسالھ بھ عشقش گرفتار شد و ; در ضیافتھا، ھدایا، و تعارفات مستغرق كردند
. ظ بماند، كاردینال را تبعید كردندبراي اینكھ آبرو و حیثیت كلیسا محفو;اشعاري عاشقانھ برایش خواند

سوئد، كھ . طولي نكشید كھ كریستینا در میان رقابتھاي عمال فرانسھ و اسپانیا در دربار پاپ محصور شد
وي جواھراتش را . ھزینھ جنگ با لھستان را بھ سختي تامین میكرد، پرداخت مقرري ویژه او را قطع كرد

در آنجا نیز مانند یك . رھسپار دیداري از فرانسھ شد ١۶۵۶وئیھ در ژ. بھ گرو گذاشت و از پاپ وام گرفت
یكھزار سوار بھ ; بر اسب سفید و آراستھ و مجھزي وارد پاریس شد. ملكھ مورد پذیرایي قرار گرفت

ھاي آراستھاش  و اولیاي دولت غرق در خطابھ; جمعیت برایش ابراز احساسات كرد; پیشوازش تاختند
  : ز طرف مازارن براي مالزمتش رفتھ بود، وي را چنین توصیف كردھاستدوك دوگیز، كھ ا. كردند

بلند قامت نیست، لیكن كمري فربھ و سریني بزرگ دارد، بازوانش زیبا و دستانش سفید و خوشتراشند، 
بینیش ...صورتش پھن است بي آنكھ نامتناسب باشد.... لیكن بھ دست مردان بیشتر شبیھند تا دست زنھا

سرانداز ... چشمانش بسیار زیبا و آتشین است.... ;دھانش تقریبا گشاد، ولي خوشنماستعقابي است و 
كفش مردانھ بھ پا دارد و صدا و تقریبا ھمھ رفتارش ... كالھگیس مردانھ، ضخیم و بلند; ....عجیبي دارد
آدابدان ... تظاھر بھ ایفاي نقش زنان جنگجو یا شیر زنان میكند. مردانھ است

color="#CCCCCC"<از . زبان صحبت میكند، مخصوصا فرانسھ گویي در پاریس بھ دنیا آمدھاست
. از نقاشي بسیار سررشتھ دارد و از ھمھ چیزھاي دیگر ھم; آكادمي ما بھ اضافھ سوربون بیشتر میداند

   .شخصیتي بسیار فوقالعاده است
ني برد و در آنجا بھ حضور لویي بعد، دوك دوگیز وي را بھ كومپی. در لوور وي را در خانھ شاه جاي دادند

زنان درباري دورش حلقھ زدند، ولي از . چھاردھم، كھ در آن زمان زیبا پسري ھجده سالھ بود، بار یافت
در دیدار نخست پنداشتم : ((مادام دو موتویل گفتھ بود. لباس و صحبتھاي مردانھاش دچار سرخوردگي شدند

چشمانش را دیدم كھ آتشین و اخگرفشان ... ھ لباسھایش خو گرفتمب... بعدھا((، لیكن ))یك كولي بد نام است
سرانجام، با كمال حیرت ; و مھرباني با غرور در آمیختھ بود; در رخسارش نجابت دیده میشد; بودند

ولي كال زناني كھ آداب، مد، شادماني، كارداني، و ظرافت فرانسھ را .)) دریافتم كھ از وي خوشم میآید
ھاي بیش از حد وي و آزادي بیانش در امور  از خنده((بیقیدي او در لباس پوشیدن و  آراستھ بودند از

آزرده خاطر )) مذھبي و موضوعھایي كھ آدابداني ھمجنسانش حكم میكرد با سكوت بیشتري برگزار گردد
طالب اعتراف میكرد كھ زنان را بھ خاطر جھلشان حقیر میشمارد و از گفتگو با مردان درباره م. ((میشدند

ولتر فكر میكرد كھ خانمھاي فرانسھ درباره این ملكھ . پایبند ھیچگونھ مقرراتي نبود. خوب و بد لذت میبرد
بنابراین گفتھ . یاغي، بھ خاطر پیروي نكردن از سرمشقھاي متعارف، بسیار نامنصفانھ قضاوت كردھاند

كریستینا نیز بھ سھم خود )). ي كنددر دربار فرانسھ ھیچ زني نبود كھ از نظر دانش با وي برابر: ((است
. زنان درباري را متكبر و تصنعي، مردان را بسیار زن گونھ و ھردو را متكلف توصیف كردھاست

از دوشیزھاي بھ نام نینون ((ھنگامي كھ از كومپیني بھ سوي پاریس میرفت، در سانلیس تقاضا كرد كھ 
از میان ھمھ . اش مشھور خاص و عام بود، دیدن كند، كھ فساد، ولنگاري، زیبایي، و بذلھگویی[دوالنكلو]

آگاه شد كھ نینون مدتي را در یك صومعھ .)) زناني كھ در فرانسھ دیده بود تنھا بھ این زن توجھ كرد
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كریستینا پس . كریستینا با شادي با وي بھ صحبت پرداخت و خودداریش را از ازدواج ستود. گذرانده است
  ). ١۶۵۶نوامبر (ثار ھنري با ارزش، بھ ایتالیا بازگشتاز دیدن موسسات فرھنگي و آ

این بار مثل بار نخست از وي پذیرایي رسمي بھ عمل . مجددا از فرانسھ دیدن كرد ١۶۵٧در سپتامبر 
در آنجا با عملي كھ آن را حق قانوني خود بر . نیامد، ولي بھ طور نیمھ رسمي در فونتنبلو منزلش دادند

ماركزه مونالدسكي، میرآخورش، علیھ وي دست بھ . را بھ وحشت انداخت ملتزمانش دانست فرانسھ
ماركزه با متھم كردن شخص دیگري بھ شركت در . ھایش بدان پي برد توطئھاي زد كھ او با بررسي نامھ

ھاي وي را كھ حاكي از اتھام بودند بھ وي نشان داد، بھ  كریستینا نامھ. توطئھ اوضاع را خرابتر كرد
رد تا اعترافاتش را بشنود و غسلش دھد، و حتي آنان كھ میدانستند كھ دیت سوئد چنین حق كشیش امر ك

مطلقي بر جان ملتزمانش بھ وي داده است، از این امر ناراحت شده بودند كھ چرا در اطاقي كھ بھ پادشاه 
ازه دادند تا فصل با این حال، بھ كریستینا اج. فرانسھ تعلق دارد، مستبدانھ از این حق استفاده كردھاست

زمستان را در پاریس بگذراند و از مجالس رقص و نمایشھا برخوردار باشد، ولي ھمینكھ آنجا را بھ سوي 
قطع حقوق وي از طرف سوئد او را چنان وضع . ، دربار نفسي بآسودگي كشید)١۶۵٨مھ (ایتالیا ترك گفت

قدر سرباز كھ ممكن است در اختیار وي  دشواري قرارداد كھ گفتھ میشود از لئوپولد اول تقاضا كرد ھر
سرانجام، با دریافت یك مقرري ساالنھ بھ مبلغ ; بگذارد تا شخصا آنھا را علیھ كارل دھم حركت دھد

دوبار از سوئد دیدار كرد . شكودو از پاپ آلكساندر ھفتم، از انجام این لشكركشي منصرف شد ٠٠٠,١٢
حقوق را بھ وي پرداختند، ولي در استكھلم . را بازیابد تا حقوق یا شاید تاج و تخت خود) ١۶۶٠١۶۶٧(

گروه كشیشان لوتري وي را متھم كردند كھ میخواستھ است ملت را با ; استقبال چنداني از وي بھ عمل نیامد
بعد از ھر یك . دسیسھ بھ آیین كاتولیك برگرداند و وي را از انجام مراسم قداس در خانھ خودش منع كردند

نمایندگاني بھ ورشو فرستاد و  ١۶۶٨از آنجا در سال . ھا، در ھامبورگ بھ استراحت مینشستاز این دیدار
پاپ ; خود را نامزد تاج و تخت لھستان، كھ پس از خلع یان كازیمیر بال صاحب رھا شده بود، معرفي كرد

از ازدواج، كلمنس نھم از ادعایش جانبداري كرد، ولي دیت لھستان بھ دالیل بسیار، از جملھ استنكاف 
خودش گفتھ بود كھ اگر امپراطوري ھمھ جھان را بھ وي بدھند، تن بھ زناشویي در . ادعایش را رد كرد

بیست سال آخر عمرش از . بھ ایتالیا برگشت و تا روز مرگ در آنجا ماند ١۶۶٨در نوامبر . نخواھد داد
ت برجستھترین سالونھا و خانھاش در پاالتتسو كورسیني بھ صور. باشكوھترین دوران زندگیش بود

  . دیدارگاه بزرگان روحاني، دانشمندان، آھنگسازان، نجبا و دیپلوماتھاي خارجي درآمد

در آنجا آلساندرو سكارالتي را خوشامد گفت، و نخستین سوناتھاي منتشره آركانجلو كورلي را كھ بھ او 
ھ، و دیگر اشیاي ھنري، با سلیقھاي كھ اطاقھایش را با تابلوھاي نقاشي، مجسم. تقدیم شده بود دریافت كرد

و آثار خطیي كھ وي گرد آورده بود بعدا جزو بھترین آثار ; خبرگان ھنر تحسینش میكردند، زینت بخشید
او آن سبك مصنوعي را كھ در شعر ایتالیایي توسعھ یافتھ بود منع . منتخبھ كتابخانھ واتیكان بھ شمار آمدند

رھبري جنبشي بھ سوي پاالیش زبان و صراحت گفتار را، كھ در زمان كرد و گویدي را بر آن داشت تا 
خاطرات خودش نمونھاي بود از گفتار ساده و نیرومند، و كلمات . مدیچي شایع بود، بھ عھده بگیرد

مجموعھ حكم او نوشتھ تند و پرمغز زني با تجربھ است كھ نگذاشت اعتقاد مذھبي لذت زندگي را از وي 
محكوم )) فرمان نانت((اعمال خشونتآمیز كاتولیكھاي فرانسوي را در مورد القاي  ;بگیرد متعصب نبود

من فرانسھ را چون شخصي بیمار مینگرم كھ دست و پایش را بریدھاند تا مرضي را كھ : ((نوشت. كرد
بل این عواطف را باقیمانده تربیت .)) میتوانستھاند با بھ كار بردن نرمش و صبر بھبود بخشند كنند

; كریستینا وي را بھ خاطر این تعبیر سرزنش كرد، و او در مقابل پوزش خواست; تستاني او میدانستپرو
  . كریستینا این پوزش را بھ شرطي پذیرفت كھ كتابھاي جدید و عجیب برایش بفرستد

سھ سال پس از . در سن شصتوسھ سالگي در گذشت و كلیساي سان پیترو بھ خاك سپرده شد ١۶٨٩وي در 
مرگش، جوواني ماریا كرشیمبني آكادمي آركادیا را بھ یاد وي تاسیس كرد، و نخستین اعضاي آن غالبا 

شعار شباني ادامھ آنان انجمن شعر گذشتھ را بھ سبك ا. كساني بودند كھ قبال تحت حمایت او قرار داشتند
دادند، خود شان را شبان میخواندند، اسامي دھقاني بر خود میگذاشتند، و اجتماعاتشان را در مزارع 

  . برگزار میكردند
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شعبھ این انجمن را در شھرھاي مھم ایتالیا افتتاح كردند و، علیرغم تصنع سرشتي خودشان، بھ فرمانروایي 
  . خشیدندخیالپردازي در شعر ایتالیایي پایان ب

IV  - از مونتوردي تا سكارالتي   

ملتي احساساتي كھ از طرف . موسیقي در اجتماع شادمان ایتالیاي قرن ھفدھم آھنگ و نغمھ زندگي بود
اسپانیا و دولت پاپ در صلحي ناخواستھ نگاه داشتھ شده بود جنگ را بھ شكل اپراھا راه میانداخت و در 

ارگ اكنون بھ . آالت موسیقي صد شكل گوناگون بھ خود گرفتند. نبردھاي عشقي مادریگالھا میجنگید
صورت یك دم آراستھ درآمد كھ بھ دو رشتھ شاسي، یكي براي دستھا و دیگري براي پاھا، و وسایل 

در . نگاھدارنده مجھز شده بود، و البتھ ارگھاي متحرك براي نوازندگان در خیابانھا نیز بھ وجود آمدند
آگاه میشویم كھ مشھور است دوكا آلفونسو )) پیانو ا فورتھ((شاسي دار دیگر بھ نام  از یك آلت ١۵٩٨اوایل 

و سپینت تا ) كالوسن(اینكھ این دستگاه با كالویچمبالو ; دوم در مودنا آن را داشت و با آن آھنگ مینواخت
نو فورت چیزي یك قرن گذشت تا توانستیم دوباره از پیا. چھ حد اختالف داشتھ است برایمان معلوم نیست

سازنده آالت موسیقي در بار شاھزاده موسیقي دوست، ; ارتولومئو كریستوفوري ١٧٠٩در . بشنویم
بھ معرض نمایش )) گراویچمبالو كول پیانو ا فورتھ((فردیناند مدیچي در فلورانس، چیزي را موسوم بھ 

چكشي كوچك كھ بھ سیمھا  نتھاي آن با: این آلت با كالوسن تفاوتي مختصر و لي حیاتي داشت. گذاشت
میخورد بھ صدا درمي آمدند و صدا با عوض شدن انگشتان بھ روي شاسي كم و زیاد میشد در حالي كھ در 

بھ وجود میآمد و دگرگوني نیروي صدا ممكن ) پري یا چرمي(آالت شاسیدار پیشین، نتھا با نوعي مضراب 
، بلكھ بدین سبب چكشھا بھ ))مالیم و بلند((پیانو فورت در قرن ھجدھم نھ تنھا بھ خاطر صداي  نبود

ویولن از تكامل لیر در قرن شانزدھم، . سرعت مضرابھا ساییده نمیشدند، بتدریج جایگزین كالوسن شد
آندرئا آماتي ھنر ویولنسازي را بھ كرمونا آورد و نوھاش نیكولو بر  .آمدمخصوصا در برشا، بھ وجود 

ھمھ رقباي خود در این حرفھ پیشي گرفت تا اینكھ شاگردانش بھ نامھاي آندرئا گوارنري و آنتونیوس 
آندرئا و : ن گوارنري مشتمل بر یك سلسلھ ویولنساز بودخاندا. سترادیواریوس از وي جلوتر افتادند

دل ((و نوه برادرش جوزپھ دوم )) د ونتسیا((و جوزپھ اول، نوھاش پیترو دوم )) دمانتوا((پسرانش پیترو 
قدیمترین ویولنھا ساخت . كھ ویولني ساخت كھ پاگانیني آن را بر ویولنھاي دیگر ترجیح میداد)) جزو

: روي آن چنین نوشتھ شده است; است كھ وي بیست و دو سالھ بود ١۶۶۶بھ سال سترادیواري و مربوط 
و ; ساختھ شدھاست ١۶۶۶بھ دست آنتونیوس سترادیواریوس اھل كرمونا، شاگرد نیكولو آماتي، در سال ((

در یك دایره جفتي حك . اس. بھ دنبال آن عالمت شخصي وي صلیبي مالتي و حروف اول اسمش یعني اي
سخت كار میكرد، كم غذا . امضا میكرد)) سترادیواریوس((عدھا با غروري سادھدالنھ فقط ب. شدھاست
سال عمر كرد،و از ساختن آالتي كھ از حیث زیبایي، ساختمان، و صدا عالي بودند چنان  ٩٣میخورد، 

مشھور است . عالمت تمول بھ شمار میرفت)) ثروتمند مثل سترادیواري((ثروتي اندوخت كھ ضربالمثل 
ویولن ساختھ وي ھم اكنون وجود دارند و بعضي از  ۵۴٠ویولن، ویوال، و ویولنسل ساخت كھ  ١١۶,١كھ 

پیشرفت آالت . دالر بھ فروش رفتھاند رمز روغن جالیي كھ بكار میبرد مفقود شدھاست ٠٠٠,١٠آنھا تا 
  . موسیقي موجب تشویق و توسعھ اركستر و آھنگسازي و استفاده از موسیقي سازي شد

ھنگسازان و نوازندگان چیرھدست ویولن را براي انعطاف حركت و دامنھ صدا، كھ صداي انساني بھ پاي آ
آنھا میتوانستند بآساني میزان آھنگ را نیمپرده باال و پایین ببرند و با ایجاد . آن نمیرسید، مناسب دیدند

شیوه یكنواخت و محدود میتوانستند خود را از دست ; واریاسیون بھ جست و خیز روي ساز بپردازند
ھنگامي كھ از آالت موسیقي بیشتري . ملودي رھایي بخشند و بھ وزنھا، و تجربیات جدید دست بیابند

استفاده بھ عمل آمد، آھنگسازي میتوانست از بند رقص و آواز رھا شود و با سكانسھا، تركیبات و 
با سوناتھاي ویولني، كھ از نظر پرمایگي  تومازو ویتالي. فورمھاي جدید آزادانھ بر بالھاي خود اوج گیرد

ابداع تا كنون بیسابقھ بودند، نخستین گام را در این راه برداشت و بدین وسیلھ راه پیشرفت حركات تند و 
  . آھستھ و شاد را ھموار ساخت
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 آركانجلو كورلي با چیره دستي در نواختن و تصنیف سوناتھاي ویولن خود را براي بھ وجود آمدن موسیقي
او ویتالي در ایتالیا، و كوناو و ھاینریش فون بیبر در آلمان بھ سوناتھا ساخت ; مجلسي قرن ھجدھم باز كرد

و شكلي دادند كھ بھ عنوان یك قطعھ بتوان آن را، بر خالف كانتات كھ باید با صدا خوانده شود، فقط با آالت 
ل كھ اركستر آالت زھي را رھبري كند بھ را دو ویولن و یك ویولنس)) كنسرتو گروسو((اجرا بود كھ شكل 

بھ وجود آورد، و در نتیجھ، راه را براي ) ١٧١٢(صورت اثر ساده و خوش لحني بھ نام كنسرتو كریسمس 
آھنگھاي كورلي معروفیت خود را حتي تا قرن ھجدھم . كنسرتوھاي ویوالدي و ھاندل و اعقاب باخ باز كرد

تا زماني كھ سیستم فعلي ((فكر میكرد كھ شھرت آنھا ١٧٨٠ال نیز حفظ كردند، بھ طوري كھ برني در س
باقي خواھد ماند ھمان طور كھ كورلي در این عصر از سازندگان )) موسیقي گوشھاي انسانھا را مینوازد

دوئتھا، تریوھا، و اوراتوریوھا : شھیر آھنگ براي ویولن بھ شمار میرفت، آلساندرو سترادال نیز باسولوھا
زندگي خودش یك درام موسیقي بود و آن را بھ صورت نمایش . ازي این عصر تسلط داشتبر موسیقي آو

یكي از شاگردان . وي در ونیز بھ عنوان آموزگار آواز بھ پیروزي غمانگیزي رسید. و اپرا درآوردھاند
آلساندرو بھ اشرافیش بھ نام اورتنسیا با وجودي كھ با سناتور ونیزي، آلویزه كونتاریني، نامزد شده بود، با 

این آدمكشان حساس كھ وي را در مقام رھبري . سناتور آدمكشاني فرستاد تا آنھا را بكشند. رم فرار كرد
، ساختھ خودش، در كلیساي سان جوواني در شھر ))اوراتوریو دي سان جوواني باتیستا((دستھ ھمسرایان 

آن طور كھ حكایت (رار گرفتند كھ التران در حال آواز خواندن دیدند، آن چنان تحت تاثیر موسیقي ق
ماموریت را فراموش كردند و بھ سترادال و معشوقھاش ھشدار دادند تا خود را در جاي ناشناسي ) میكنند

آلساندرو در آنجا ھم با آھنگھا و آواز خود بھ نحو ; عاشق و معشوق بھ تورن گریختند. پنھان كنند
; اري از ذوق موسیقي را براي كشتن آن دو اجیر كردكونتاریني دو ولگرد ع. خطرناكي بھ شھرت رسید

ولي او بھبود یافت، با اورتنسیا عروسي كرد، و با . آن دو بھ وي حملھور شدند و تقریبا مرده رھایش كردند
مزدوران سناتور آن دو را در آن شھر یافتند و ھر دو را با كارد بھ قتل . وي بھ جنووا رفت

ویي كھ ظاھرا جانش را نجات داده بود تا یك قرن محبوبیت داشت و راه را آن اوراتوری). ١۶٨٢((رساندند
بتنھایي  ١۶٩٩و نیز در سال . اپرا در این عصر در ایتالیا غوغایي بھ پا كرده بود. براي ھاندل باز كرد

حدود صد اپراي مختلف بھ نمایش  ١۶٨٠و  ١۶۶٢شانزده سالن اپرا داشت، و در فواصل بین سالھاي 
اپرا در رم نشان پیشرفت دنیاي ; رونق نمایشھاي خوشاھنگ در شھر ناپل اندكي كمتر بود. شدگذاشتھ 

پاپ كلمنس نھم شخصا، قبل از برگزیده شدن بھ مقام پاپي، چند كمدي موزیكال تصنیف كرده ; موسیقي بود
ایي، حیثیت و زمینھ داستانسر; بعد از مونتوردي اصالت اپراي ایتالیا تقریبا رو بھ زوال میرفت. بود

فرانچسكو كاوالي، یكي از شاگرادان . اھمیتش را از دست داد و پوچي و خشونت بھ جایش نشست
در نتیجھ، تماشاچیان یك رشتھ ; مونتوردي، آریاي سولو را بھ عنوان شیرینترین جنبھ نمایش توسعھ بخشید

ھاي  تماشاچیان یك رشتھ نغمھدر نتیجھ، ; ھاي دراماتیك را خواستار شدند و نمایش توسعھ بخشید نغمھ
پسر بچگان یا مردان اختھ نقشھاي . دراماتیك را خواستار شدند و فواصل را با بیصبري تمام تحمل میكردند

میلتن اشعار غنایي بھ زبان التیني براي لئونورا . سوپرانو یا كوانترالتو را عھدھدار میشدند، ولي میكردند
معي از مادر لئونورا، آدریانا باسیلھ، كھ رساخوانترین سوپرانوھاي باروني سرود و ھمھ اھل ناپل دستھ ج

بھ قول مولمنتي، در ونیز . آرایش صحنھ بھ عالیترین درجھ كمال خود رسید. زمان خود بود استقبال كردند
قرن ھفدھم، تئاتر سان كاسیانو میتوانست یك قصر سلطنتي، یك جنگل، یك اقیانوس، كوه، اولمپ و بھشت 

و در مواردي خاص یك اطاق رقص كامال چراغاني شده را، با ھمھ مبلھا و رقاصانش، ; ن دھدرا نشا
روي سر صحنھ اصلي آویزان نگاه میداشتند و ھر طور كھ داستان ایجاب میكرد آن را پایین میكشیدند یا از 

مد وسعت و اھمیت بھ پیش درآ; نظر دور میداشتند مارك آنتونیو چستي كوشید اپرا را از قید آریا برھاند
ھمچستي و . بیشتري داد، منطق و متانت بھ داستان بخشید، و بین آوازخواني و رسیتاتیف تفاوت قایل شد

یكي اپراي ایتالیایي را بھ پاریس زمان لویي چھاردھم برد و دیگري بھ ; ھم كورلي مبلغان موسیقي بودند
  . تعمره ایتالیا بوداروپاي شمال آلپ از نظر اپرا مس. وین زمان لئوپولد اول

گرچھ پسرش، دومنیكو، از . آلساندرو سكارالتي اكنون در ساختن اپرا شخصیتي ممتاز بھ شمار میرفت
بھ مفھوم آلساندرو بھ كار میرفت و دومنیكو )) سكارالتي((نظر شھرت پیشي گرفتھ است، تا ھمین اواخر 

، سیزدھسالھ بود كھ بھ )١۶۵٩(یل بھ دنیا آمد آلساندرو در سیس. نشاني بود كھ بھ نامي مشھور چسبیده بود
نخستین اپراي مشھورش را بھ نام اشتباه ; رم پاي گذاشت، و چندي نزد كاریسیمي بھ تحصیل پرداخت
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او ; ملكھ كریستیناي سوئد آن را پسندید و آلساندرو را تحت حمایت خود گرفت. معصومانھ بھ وجود آورد
رھبري دستھ نوازندگان  ١۶٨۴در سال . كھ بھ نمایش در آورددومین اپرایش را در تئاتر شخصي مل

ھجده سال در آنجا ماند و با چنان سرعت و تواتري اپرا . نمازخانھ نایبالسلطنھ اسپانیا را در ناپل پذیرفت
احتماال در . رسید، كھ اكنون نیمي از آنھا در دستند ١١۴ساخت كھ تا زمان مرگش تعداد آنھا حداقل بھ 

بود كھ سولیمنا صورت مشھوري را كشید كھ در كنسرواتوار موسیقي ناپل آویزان است  ھمین دوره
جنگ جانشیني اسپانیا در ناپل اثري مختل . صورتي كوچك و آكنده از حساسیت، تمركز اندیشھ، و تصمیم

 حقوق سكارالتي آن قدر عقب افتاد كھ با زن و خانوادھاش بھ فلورانس رفت و اپراھاي; كننده گذاشت
یك سال بعد بھ رھبري . بسیاري تحت حمایت شاھزاده فردیناند تصنیف كرد و بھ معرض نمایش گذاشت

كاردینال اھل دل و شخصي فاضل بود و در حمایت ھنر . دستھ نوازندگان كاردینال پیترو اوتوبوني درآمد
موسیقي، و معشوقگان نیروي غیر روحانیش را بین ھنر، ادبیات، . در رم جایگزین ملكھ كریستینا شده بود

بھ ونیز رفت و شاھكار خود را بھ نام میتریداتھ ائوپاتوره، كھ  ١٧٠٧آلساندرو در سال . تقسیم كرده بود
وي آن ; در آن سال، ناپل تحت دعوت كرد. اپرایي كامال عاري از عالیق عاشقانھ است، روي صحنھ آورد

اپراھایش سبكي بھ وجود . بھ پایان رساند را پذیرفت و ده سال آخر عمرش را در اوج شھرت در آنجا
سكارالتي از پیش درآمد تركیبي بس مھم و ضروري و جدا از اپرا ساخت . آوردند كھ تا نیم قرن دوام یافت

آلگرو، آداجو و : و آن را بھ سھ موومان تقسیم كرد كھ تا زمان موتسارت بھ صورت معیار بھ جاي ماند
آن را داد كھ در آن، قسمت سوم قسمت نخست را )) داكاپو((دھم و فرم بھ آریا تفوق خاص قرن ھج. آلگرو

احساسات، لطافت و رنگامیزي رمانتیك را در آن گنجاند و آن را وسیلھاي براي ترقي اصول ; تكرار میكند
شاھكارھاي ھنري، چیرھدستي، و بدیھھ گویي قرارداد، ولي تواتر آن بھ طور مصنوعي در احساسات و 

ھاي احساساتي میرسید ایستادگي  تا زماني چند، در برابر درخواستھایي كھ براي نغمھ. میكردبازي اخالل 
ولي سرانجام تسلیم شد و در نتیجھ موسیقي درام، بي آنكھ تضاد سلیقھ بھ وجود بیاورد، تا مدت پنجاه ; كرد

كھ گلوك در وین جان و اپرا بھ سوي قھقرا رفت تا این. سال از موفقیتھاي بیشمار و شایان برخوردار بود
  . و در پاریس با اورفئوس و ائورودیكھ بدان زیبایي سحرانگیزي بخشید) ١٧١۶(شكلي تازه بدان داد 

V-  ١٧٠٠-١۶۴٠پرتغال   

، پرتغال جنگ بیستوھشت سالھاي )١۶۴٠(ھنگامي كھ دوك براگانزا بھ عنوان ژان چھارم تاجگذاري كرد 
، یعني تا آن زمان ١۶۵٩فرانسھ تا سال . تھاش از اسپانیا آغاز كردرا براي دفاع از استقالل باز پس گرف

آلفونسو . كھ مازارن در معاھده صلح پیرنھ موافقت كرد بھ پرتغال یاري ندھد، بھ یاري آن كشور شتافت
كاترین براگانزایي بھ عنوان عروس چارلز دوم بھ ; ششم براي گرفتن كمك بھ انگلستان روي آورد

انگلستان ; پوند را بھ عنوان جھاز با خود آورد ٠٠٠,۵٠٠و بمبئي، طنجھ و ) ١۶۶٣(ه شد انگلستان فرستاد
پرتغالیھا با دریافت این كمكھا و، مھمتر از ھمھ، با . نیز، در عوض، لشكر و سالح براي پرتغال فرستاد

انیا، طبق كوشش، رھبري و انضباط خود قواي اسپانیا را یكي پس از دیگري عقب راندند و سرانجام اسپ
پدرو دوم پیوستگي با انگلستان را با عقد . ، استقالل پرتغال را بھ رسمیت شناخت)١۶۶٨(پیمان لیسبون 

; ھاي امتیازي بھ یكدیگر بدھند طرفین موافقت كردند كھ تعرفھ): ١٧٠٣(پیمان مثیوئن استحكام بخشید 
در نتیجھ ; میوه از پرتغال وارد كندپرتغال كاالھاي ساختھ شده از انگلستان بخرد و انگلستان شراب و 

این . انگلیسیھاي قرن ھجدھم، بھ جاي شراب سیب زالل بوردو، شراب پورت ساخت اوپورتو مینوشیدند
در . اتحاد بازرگاني مدت مدیدي پرتغال و مستعمرات باقیمانده آن را در برابر فرانسھ و اسپانیا حفظ كرد

بزودي آن قدر شمش طال در اختیار پدرو ; یش كشف شدنددر برزیل معادن طالي مینس ژرا ١۶٩٣سال 
دیگر نیازي بودجھ براي او راي دھد، در نتیجھ، یكي از مجللترین  ١۶٩٧دوم قرار گرفت كھ پس از 

ھمین طالي امریكایي در پرتغال نیز نتیجھاي مشابھ اسپانیا بھ بار . دربارھاي اروپا را در لیسبون دایر كرد
اینكھ در راه صنعتي كردن كشور صرف كنند، براي خرید اشیاي ساختھ شده  طال را بھ جاي; آورد

و تاكستانھاي اوپورتو ; اقتصاد ملي بھ ھمان صورت كشاورزي باقي ماند; خارجي بھ مصرف میرساندند
. نیز با پرداخت طالھاي پرتغالي، كھ در بازرگاني با انگلستان بھ دست آمده بود، بھ دست انگلیسیھا افتادند

  . ویسندگان پرتغالي با اعمال شجاعانھ خود بھ ادبیات سرزندگي بخشیدندن
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فرانسیسكو مانوئل دملو، اھل لیسبون، پس از تحصیل در كالج یسوعي سائو آنتائو، در ھنگھاي اسپانیایي 
كھ عازم فالندر بودند نام نوشت، از چند نبرد جان بھ در برد، در شورش كاتاالن بھ طرفداري از پادشاه 

، كھ از جملھ آثار كالسیكي است كھ پرتغالیھا بھ )تاریخ جنگ كاتالونیا(سپانیا جنگید، و تاریخچھاي راا
در آن ھنگام كھ پرتغال خود را از قید اسپانیا رھانید، . ادبیات اسپانیا ھدیھ كردھاند، بھ رشتھ تحریر درآورد

رماندھي یك ناوگان پرتغال را بھ وي از وي استقبال كردند و تجھیز و ف; بھ خدمت ژان چھارم وارد شد
چون بھ عشق كنتس ویالنوواي دلربا گرفتار شد، بھ تحریك شوھر كنتس، بازداشتش كردند و مدت . سپردند

رفت و مناظرات اخالقي ) بائیا(بھ باھیا. سپس آزاد، ولي بھ برزیل تبعید شد. نھ سال در زندان بھ سر برد
در ھفت سال بقیھ . بھ وي اجازه بازگشت بھ پرتغال داده شد ١۶۵٩در سال . خود را در آنجا بنگاشت

عمرش، آثاري اخالقي و ادبي، چند شعر و نمایشي كھ در موضوع و بذلھگوییھا از بورژواي نجیبزاده اثر 
گرچھ بھ زبان اسپانیایي مینوشت، پرتغال وي را یكي از درخشانترین . مولیر پیشي داشت منتشر كرد

  . ر میآوردفرزندان خود بھ شما

در كودكي ; در لیسبون بھ دنیا آمد ١۶٠٨او در سال . آنتونیو ویھئیرا نیز یكي دیگر از اینگونھ افراد بود
و در میان ; در سلك آنھا وارد شد; در باھیا، نزد یسوعیان، بھ تحصیل علم پرداخت; وي را بھ برزیل بردند

. پیشنھاد كرد كھ دولتھا باید بھ مسیحیت عمل كنندھا  ھا و چھ با انتشار رسالھ حیرت ھمگان چھ در موعظھ
ژان چھارم چنان مجذوب تمامیت شخصیت و تنوع ). ١۶۴١(براي انجام ماموریتي مذھبي بھ پرتغال رفت 

در آنجا، او در طراحي پیروزیھایي ; قابلیتھاي وي شده بود كھ او را بھ عضویت شوراي سلطنتي پذیرفت
او با پشتیباني از اصالح تفتیش افكار، مالیات گرفتن . د نقش مھمي داشتكھ استقالل وطنش را برگرداندن

و )) مسیحیان قدیم((از ھمھ طبقات، اجازه ورود بازرگانان یھودي بھ پرتغال و از بین بردن تمایز بین 
گذشتھ از بسیاري جھات، . بھ جنگ با افكار و عقاید قدیمي برخاست) یھودیھاي نو دین)) (مسیحیان جدید((

چون بھ برزیل برگشت . او نمونھاي از نیروي حیاتي، توانایي وسیع، و لیبرالیسم ھمیشگي یسوعیھا بود
، بھ ماموریت مذھبي بھ مارانیاون رفت، اما توحش و اصول اخالقي بردھداران را آن چنان )١۶۵٢(

م نزد شاه بھبود از ھندیشمردگان مظلو). ١۶۵۴(سرسختانھ محكوم كرد كھ وي را بھ پرتغال تبعید كردند 
صدھا كیلومتر )) رسول برزیل((، شش سال بھ عنوان )١۶۵۵(موقع بازگشت بھ امریكاي جنوبي . بخشد

ھاي آن در نوردید، زندگیش را در میان قبایل وحشي و خطرات طبیعي بھ  راه را در آمازون و شاخھ
یل آن چنان با شھامت از مخاطره انداخت، فنون تمدن را بھ بومیان آموخت، و در برابر روساي قبا

در آنجا ).١۶۶١(حقوقشان دفاع كرد كھ اینان نیز او را از خود طرد، و بھ سوي پرتغال روانھ كردند 
ھایش حاوي عقاید بدعتگذاران خطرناك و بسیار افراطي  دستگاه تفتیش افكار او را بھ اتھام اینكھ نوشتھ

دستگاه تفتیش افكار بھ وحشت افتاد پنج نفر در از اوضاع درون زندانھاي ). ١۶۶۵(است بازداشت كرد 
تنھا نور طبیعي از یك شكاف كھ در سقف آن بود ; متر زندگي میكردند ٣۵,٣متر در  ٧۴,٢سلولي بھ ابعاد 
پس از دو سال از زندان آزاد شد، ولي . و ظروف را ھفتھاي یك بار عوض میكردند; بھ درون میتابید

، پاپ كلمنس دھم او را خوشامد گفت و )١۶۶٩(بھ رم رفت . ممنوع بود نوشتن یا موعظھ یا تعلیم برایش
كریستینا، ملكھ سوئد، بیھوده . احترام كرد، و كاردینالھا و عوام را از سخنوري خود بھ حیرت انداخت

  . كوشید كھ وي را بھ سمت راھنماي روحاني خود منصوب كند

بر حرمت كلیسا و داغي بر سعادت پرتغال بود، بھ  او ادعانامھ مفصلي علیھ تفتیش افكار، كھ لكھ ننگي
پاپ كلمنس دستور داد كھ دعاوي تفتیش افكار پرتغال را بھ رم ارجاع نمایند و پاپ . پیشگاه پاپ تقدیم كرد

ویھئیرا پیروزمند و بھ مشتاق دیدار . اینوكنتیوس یازدھم آن ھیئت را پنج سال معلق نگھ داشت
و تا زمان مرگ، یعني ھشتادونھ سالگي، در ) ١۶٨١(سوي برزیل رفت  ھندیشمردگان یك بار دیگر بھ

آثارش بیست و ھفت جلد میشوند و حاوي . آنجا بھ عنوان آموزگار و مبلغ مذھبي یسوعي زحمت كشید
ھاي بوسوئھ دانستھ شدھاند، او را در ردیف  مواعظش، كھ ھمسنگ نوشتھ; سخنان عارفانھ اوراد بسیارند

و خدمات میھنپرستانھ و اصالحطلبانھاش ; قرار دادھاند)) ن كالسیكھاي زبان پرتغالیكي از بزرگتری((
ساوذي پروتستان را بر آن داشت تا وي را یكي از بزرگترین سیاستمداران كشورش و آن عصر بھ شمار 

  . آورد
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IV - ١٧٠٠-١۶۶۵: سقوط اسپانیا   

بر ھلند جنوبي، ساردني، سیسیل، . اسپانیا ھنوز بزرگترین امپراطوري دنیاي مسیحیت بود ١۶۶۵در 
لیكن نیروي . پادشاھي ناپل، دوكنشین میالن، و مناطق وسیعي از امریكاي شمالي و جنوبي حكمراني داشت

. كند از دست داده بودزمیني و دریایي الزم را كھ بتواند بازرگاني و سرنوشت این قلمرو پھناور را حفظ 
نیروي ; از بین رفتھ بود) ١۶٣٩(و ھلندیھا) ١۵٨٨(نیروي دریایي گران و پرخرجش بھ دست انگلیسیھا 

سیاستمدارانش در پیمان صلح پیرنھ ; و لنس شكستي قاطع خورده بود) ١۶۴٣(زمینیش در روكروا 
ریكا بستگي داشت و ناوگانھاي ھلندي اقتصادش بھ جریان طال و نقره از ام. بھ گردن نھاده بودند) ١۶۵٩(

اتكایش بھ طالي بیگانھ، و حقیر دانستن بازرگاني، صنایع و . و انگلیسي اغلب جریان آن را قطع میكردند
. بیشتر بازرگاني اسپانیا بھ كمك كشتیھاي بیگانھ صورت میگرفت. تجارتش را از رشد باز داشتھ بود

اجناس . بود ١۶٠٠، درصد كمتر از سال ٧۵انیا و امریكا بین اسپ١٧٠٠كشتیراني اسپانیایي در سال 
. ساختھ شده را از انگلستان و ھوالند وارد میكردند و در مقابل، كمي شراب، روغن، آھن، یا پشم میدادند

بقیھ بھ شمش طال پرداخت میشد، بھ طوري كھ طالي امریكا فقط از راه اسپانیا و پرتغال بھ جیب 
شھرھاي كورذووا و واالنس، كھ زماني در صنایع دستي . الت متحده سرازیر میشدانگلستان، فرانسھ و ایا

كشاورزي با بیرون راندن اعراب اسپانیایي بھ تباھي . شھرت داشتند، آشكارا بھ زوال و نیستي گراییدند
نقل چنان ھا آن قدر بد و وسایل حمل و  راه. افتاد و تنزل پیاپي عیار مسكوكات اقتصاد را بھ بیثباتي كشاند

ھا قابل كشتیراني ترجیح میدادند كھ بھ جاي تامین كاالي  اولیھ بودند كھ مردم شھرھاي كنار دریا یا رودخانھ
  . مورد نیاز خود و حتي غالت از منابع داخلھ، آنھا را از خارج وارد كنند

شكستناپذیر و  درصد مالیات بر فروش، جنگھاي اسپانیا را علیھ دشمنان ١۴مالیاتھاي گزاف، از جملھ 
سطح زندگي چنان پایین آمده بود كھ . بیشماري كھ از قرار معلوم نفرینشده خداوند بودند بھ درازا میكشاندند

مرگ و میر . ھا، و سرانجام از كشورشان دست كشیدند تعداد بیشماري از مردم اسپانیا از كشتزارھا، مغازه
ھزاران زن و مرد بھ تاركان دنیایي . انواده میكوشیدندكودكان زیاد بود، و ظاھرا در محدود كردن افراد خ

سویل، تولدو، . بیثمر مبدل شدند و ھزاران نفر دیگر بھ ماجراجویي در دیار دور دست روي نھادند
جمعیت چھارصد ھزار نفري مادرید در قرن ھفدھم بھ ; بورگوس، و سگوویا از جمعیتشان كاستھ شد

در این گیر و دار كھ فقر گسترش مییافت و بر شدت . ا از طال میمرداسپانی. دویست ھزار نفر رسیده بود
نجبا، كھ از استثمار مردم یا ثروتھاي از خارج . آن افزوده میشد، طبقات باال بھ اندوختن ثروتشان پرداختند

رسیده ثروتمند شده بودند، سرمایھ خود را در صنعت یا بازرگاني كشور بھ كار نمیانداختند، بلكھ در 
دوك . ض، جواھرات و فلزات قیمتي، تفریحات پرخرج و اثاثیھ با شكوه خود را بھ رخ یكدیگر میكشیدندعو

پرنس ستیگلیانو تخت رواني از طال و مرجان ; ظرف دیگر نقرھاي داشت ٩۶٠٠بشقاب و  ٧٢٠٠آلوا 
قر و محرومیت، كلیسا نیز، در این محیط ف. براي ھمسرش ساختھ بود كھ از فرط سنگیني بال استفاده ماند

اسقف اعظم سانتیاگو دستور داد تا یك نمازخانھ را تماما از . ثروتي اندوختھ بود و ھر روز ثروتمندتر میشد
خون مردم منبع ثروت و . و چون وي را از این كار باز داشتند، آن را از سنگ مرمر بنا كرد; نقره بسازند

دیگر كمتر . شھ نیرومند بود، نیرومندتر از دولتدستگاه تفتیش افكار مثل ھمی. عظمت خداوند شده بود
سلب صالحیت كاتولیكھا . مردم را زنده در آتش میسوزانیدند، آن ھم بھ این علت كھ بدعت از بین رفتھ بود

نوكر پروتستان سفیر انگلستان توسط . در انگلستان چندان قابل از بازرگانان انگلیسي در آنجا حمایت كند
بازداشت شد و در ھمان سال مردم جسد كشیش انگلیكان سفیر را از  ١۶٩١در سال دستگاه تفتیش افكار 

  . قبر خارج و قطعھ قطعھ كردند

دستگاه تفتیش افكار با ثروتي . سوزاندن یھودیان نودین بھ جرم انجام مخفیانھ مراسم دین یھود ادامھ داشت
گرچھ بسیاري . وركا براي خود بنا كردكھ در یكي از بازجوییھا بھ دست آورده بود قصري باشكوه در مای

در سال . از نجبا میكوشیدند تا از آدمسوزیھا جلوگیري كنند، توده مردم این آتشسوزیھا را تشویق میكردند
، وقتي كھ كارلوس دوم اظھار تمایل كرد كھ شخصا در یكي از مراسم آتشسوزي منافقین شركت ١۶٨٠

در حین كار یكدیگر ; ي تئاتر براي این نمایش مقدس بنا كردندجوید، صنعتگران مادرید داوطلبانھ یك آمف
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در حقیقت، این كار از ; را با نصایح دیندارانھ براي تسریع و زود بھ پایان رساندن كار تشویق میكردند
; كارلوس و ھمسر جوانش با لباس و نشان سلطنتي در آن حضور یافتند. عشق و عالقھ سرچشمھ میگرفت

; ني را بھ محاكمھ كشاندند و بیست و یك نفر را در گودال آتش میدان ماخور سوزاندندیكصد و بیست زندا
صفحھاي براي  ٣٠٨این بزرگترین و با شكوھترین آدمسوزیھاي تاریخ اسپانیا بھ شمار میرود، و یك كتاب 

ي یي را برا)شوراي بزرگ(خونتا ماگنا ١۶٩۶تشریح و بزرگداشت آن مراسم انتشار یافت كارلوس در 
آن شورا، طي یك گزارش، فساد و پلیدیھاي ; ھاي دستگاه تفتیش افكار مامور كرد بررسي سو استفاده

دستگاه تفتیش افكار را برمال و محكوم كرد، ولي رئیس دستگاه تفتیش افكار شاه را متقاعد كرد تا این 
نجم مجددا درخواست ، زماني كھ فیلیپ پ١٧٠١در . را بھ دست فراموشي بسپارد)) دادخواست خوفناك((

ولي دستگاه تفتیش افكار از آن پس محتاطانھتر . كرد كھ آن گزارش را بیاورند، اثري از آن بھ دست نیامد
كلیسا میكوشید، با كمك مالي بھ ھنر، ثروت خود را دوباره . رفتار كرد و از تعداد آدمسوزیھاي خود كاست

، فرانثیسكو اررا ال موثو دومین كلیساي ساراگوسا ١۶٧٧در سال . بھ دست آورد و از دین نگاھداري كند
این نام بھ مناسبت یكي از ستونھاي آن بود كھ میگفتند حضرت مریم از . را بھ نام دل پیالر طرح ریخت

سبك معماري باروك اینك بھ اسپانیا آمده و اسپانیا، تقریبا یكشبھ، از سبك تیره . آسمان بر آن فرود آمدھاست
تا مدتي بھ ; از نامھاي بزرگ در این سبك خوسھ چوریگراست. ییني افراطي گرویده بودگوتیك بھ سبك تز

در ساالمانكا متولد شده بود و نیروي  ١۶۶۵وي در سال . سبك باروك اسپانیایي نام چوریگرسكا داده میشد
ستوسھ در سن بی. فوقالعاده خود را در راه معماري، مجسمھسازي، قفسھسازي، و نقاشي بھ كار انداخت

سالگي، با آمدن بھ مادرید، در رقابت براي طرحریزي عمارت تشییع جنازه ملكھ ماریا لویسا شركت 
جست، پیروز شد، آن ساختمان عجیب را با ستونھا و قرنیزھاي خیاالنگیز بھ وجود آورد، با اسكلتھا و 

در حدود سال . شھرت یافت ھا آرایش داد، و بھ استادي در كارھاي خیاالنگیز استخوانھاي صلیبي و جمجمھ
، مجددا بھ ساالمانكا برگشت، تا ده سال در آن شھر كار كرد، كلیساي كلیساي سان استبان و سالن با ١۶٩٠

در اواخر دوران زندگي، در مادرید، سر در كلیساي سان توماس را . شكوه شوراي شھر را بنا كرد
ن بھ توسط پسرانش، خرونیمو و نیكوالس، درگذشت، و مابقي كار ساختما ١٧٢۵وي در ; طرحریزي كرد

یك . در حین كار، گنبد آن فرو ریخت و بسیاري از كارگران و مومنان را بھ ھالكت رساند;انجام گرفت
شكل تقریبا مالیم از سبك چوریكرسك بھ مكزیك رفت و بعضي از زیباترین ساختمانھاي امریكاي شمالي 

  . را بھ وجود آورد

بعضي اوقات این نیرو از رئالیسم . ن نیرومند روح اسپانیایي بھ شمار میرفتمجسمھسازي ھمچنان بیا
ھمچون موقعي كھ سر بریده یحیاي تعمید دھنده یا قدیس دیگري را با ھمھ ; شگرفي سرچشمھ میگرفت

ھاي تزییني  صحنھ. موزه والیاذولیذ دو سر این چنین از بولس حواري داشت. جزئیات خونین آن نشان میداد
ھایي را براي عبادتگاه  الجرم، پذرو رولدان چنین صحنھ; ب ھنوز شكلي جالب بھ شمار میرفتندمحرا

زن مجسمھساز و ; كلیساي جامع و بیمارستان كاریذاذ در سویل حجاري كرد و دخترش لویسا رولدانا
پذرو د منا . بھ پا ساخت)) بانوي اندوھگین ما((برجستھ اسپانیا، در كلیساي جامع كادیث گروھي را گرد 

ھاي متنوع از مریم عذرا، و جایگاه  ، مجسمھ)كھ در ھنر اسپانیا بندرت وجود داشت(با برھنگان خود 
ھمسرایان كلیساي جامع ماالگا، حاكم بر آن عصر بود و مجسمھ سان فرانسیسكو وي در كلیساي جامع 

در اواخر قرن ھفدھم، . ر میرودھاي ھنر مجسمھسازي اسپانیایي بھ شما سویل از بھترین و زیباترین نمونھ
در شمایلھا دستگاھي براي تكان ; تختھ نقاشیھا را با زینت آالت میانباشتند. ھنر نیز در فساد كلي سھیم شد

از مو، لباس و حتي رنگھاي طبیعي براي متاثر كردن تخیل و ; دادن سر و چشم و دھان بھ بكار میبردند
عصر نقاشان برجستھ اسپانیا سپري شده بود، ولي استادان . كردندھاي بسیار ساده مردم استفاده می سلیقھ

خوان كارنیو دمیراندا، كھ بھ عنوان نقاش دربار جانشین والسكوئز شده . كوچك بسیاري ھنوز وجود داشتند
او مردي محبوب و مھربان و بھ كارش آن قدر عالقھمند بود كھ . بود، تقریبا بھ اندازه او محبوب بود

صورتي كھ از كارلوس دوم و دربارش كشید شاه . فراموش میكرد غذا خورده است یا نھ بعضي اوقات
جوان را چنان خوشحال كرد كھ بھ وي لقب و نشان صلیب سانتیاگو بخشید، ولي كارنیو چیزي را كھ 

 گرگوریو. لذت میبرد)) كوزه عسل((مادرید در آن روزھا از داستان. خارج از حدود لیاقتش بود نپذیرفت 
دوكا مزد آن را  ١٠٠ھاي كرملي تصویري كشیده بود كھ  اوتانده، یكي از ھنرمندان گمنام، براي راھبھ

پیش . ھا این مزد را گزاف میدانستند، و لیكن موافقت كردند كھ راي كارنیو را بپذیرند راھبھ; طلب میكرد
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اد و از او خواھش كرد تا تصویر از آنكھ كارنیو چیزي از این بابت بداند، اوتانده یك كوزه عسل بھ وي د
ھا از كارنیو  وقتي كھ راھبھ. این كار با اصالح زیاد تصویر صورت پذیرفت. را دستكاري و اصالح كند

دوكا بر  ٢٠٠از این كار ابا كرد، ولي ھنرمند سومین . خواستند تا بر آن قیم بگذارد، سخت در حیرت شد
كلوذیو كویلیو . راه را براي یكي از جانشینان خود باز كرد آن قیمت گذاشت و كارنیو در سالھاي آخر عمر

كارنیو با وي دوست شد و برایش اجازه . شب و روز با نتایجي ناچیز در برابر سھ پایھاش كار میكرد
این تجربھ .گرفت تا آثار تیسین، روبنس، و وندایك را در گالریھاي سلطنتي مطالعھ و نسخھبرداري كند

، یك سال پیش از مرگ كارنیو، كویلیو بھ عنوان نقاش پادشاه ١۶٨۴و در سال  موجب رشد كلوذیو شد
نان ((با خلق اثرش براي محرابي در اسكوریال بھ نام ساگرادا فورما، كھ نمایشگر تقدیم . برگزیده شد

افسانھ . بھ كارلوس دوم بھ خاطر ساختن محرابي در اسكوریال بود، در كشورش بھ شھرت رسید)) مقدس
مشھور است كھ در جنگ با ھلند یكي از كالونیھاي . ط بھ این تصویر خلقیات اسپانیا را نشان میدھدمربو

قطرات خون از آن فطیر تكھ شده بر زمین میریزد و ; بیدین نان مقدس عشاي رباني را زیر پا لھ میكند
ام بھ وین میبرند و بھ تكھ را با حرمت ت; موجب برگشتن یكي از ھمان بیحرمتكنندگان بھ مذھب تازه میشود

از آن موقع بھ بعد آن را آغشتھ بھ خون مسیح متناوبا بھ مومنان . عنوان ھدیھ براي فیلیپ دوم میفرستند
كویلیو شاه و صاحبمنصبان درباري را زانو زده در حال ستایش آن نان معجزھگر .خداترس نشان میدادند

.  متمایز و در یك نماي توھمزا، نشان داده شدھاندحدود پناه نفر دیگر ھم در آن عكس، كامال. نشان داد
شش . كویلیو پس از خلق این اثر كھ دو سال طول كشید، استاد بالمنازع ھمھ ھنرمندان پایتخت محسوب شد

لوكا ; پرستو جوردانو از ایتالیا، آفتاب شھرتش ناگھان رو بھ افول نھاد- ، با ورود لوكا فا)١۶٩٢(سال بعد 
وي با ستایش تصویرھاي كلوذیو وضع را بدتر . زیین مجدد اسكوریال را عھده دار شدبالفاصلھ رھبري ت

. كویلیو تصویري را كھ روي آن كار میكرد بھ پایان رساند و پس از آن قلم مو را بھ زمین گذاشت. كرد
كویلیو یك سال پس از ورود جوردانو، در سن پنجاه و یك سالگي، ظاھرا بر اثر نومیدي و حسادت 

  . گذشتدر

آخرین شخصیت بزرگ نقاشي اسپانیاي پیش از گویا ) ١۶٣٠١۶٩٠(در این اثنا، سویل شاھد تولد و مرگ 
  . بود

پس از اینكھ چند سالي را در . خوان د والدس لئال مثل كویلیو پرتغالیاالصل، ولي در اسپانیا بھ دنیا آمده بود
او بھ حامیانش نقش . وریلیو مبارزه كندكورذووا سپري كرد، بھ سویل رھسپار شد تا علیھ برتري م

; وي مریم عذرا را در حین صعودش بھ آسمان نقاشي كرد. حضرت مریم را با زیبایي پر احساس نثار كرد
لیكن قلب و نیرویش اغلب صرف خلق تصاویري میشد كھ مصالحھ و سازشكاري نمیشناخت، شادي و 

قدیس آنتونیوس را در حالي كھ از . ر اشاره میكردسرور زندگي را خوار میشمرد، و بھ مرگ گریز ناپذی
در تابلو یك چشم بھ ھم زدن مرگ را بھ صورت اسكلتي نشان دادھاست . زیبایي زنان میگریخت نشان داد

كھ شمع زندگي را، كھ روشنایي اندكش بر آشفتگیھاي كف اطاق، یعني وسایل زندگي و شكوه زیبایي از 
لئال این .تاج شاھي، و زنجیر نشان فرقھ پشم زرین میتابید خاموش میكندقبیل كتابھا، زره، تاج اسقفي، 

افكار را، با تغییري اندك، در تصویري از گودال مردگان نشان داده است كھ از اجساد، اسكلتھا، و 
  ھا انباشتھ شدھاست و روي آنھا  جمجمھ

بر یكي از ترازوھا نوشتھ شدھاست نیماس ; با نشان شھسواري و ترازوي دیگري بانشان اسقفي قرار دادند
عامي و روحاني خود را بھ تساوي در میزان عدل االھي ) نھ كمتر(و روي دیگري نیمنوس ) نھ بیشتر(

  . مییافتند

دوست عزیز، این تصویري است كھ : ((وقتي كھ موریلیو اولین بار این دو تصویر را دید، بھ والدس گفت
انسان تا جلو بینیش را نگیرد نمیتواند بھ آن نظاره كند این حرف ممكن است یا ستایشي از واقعگرایي نقاش 

انحطاط در ھمھ شئون . بوده باشد یا عكسالعمل یك فكر سالم در مقابل ھنري كھ بھ فساد كشیده شده است
. آن عصر ندرخشید و ھیچ درام بزرگي روي صحنھ نیامد ھیچ شخصیت بزرگ ادبي در. رایج شده بود

در این دوره در ساالمانكا تعداد ; ھا در میان تھیدستي و تاریك اندیشي عمومي رو بھ تحلیل میرفتند دانشگاه
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دستگاه تفتیش افكار و انجمن كتابھاي ممنوع با موفقیت . نفر تقلیل یافت ٢٠٧۶بھ  ٨٧٠٠دانشجویان از 
اسپانیا تا حدود یك قرن ھمچون یك .مام كتابھاي ناخوشایند كلیسا را از اسپانیا دور نگاه دارندمیكوشیدند تا ت

. و مجسمھ انحطاط خود بر تخت شاھي تكیھ زده بود. تارك دنیا از جنبشھا فكري اروپایي دور ماند
ا كھ در زمان طفولیت وي، كشور رسم). ١۶۶۵(كارلوس دوم در سن چھار سالگي بھ پادشاھي رسید 

دست مادرش، ملكھ ماریانا، ولي در حقیقت بھ دست كشیش اقرارنیوش یسوعي وي، خوآنس ابرھارد 
بي نظمي باال گرفت و وزارت توام با . نیتھارد، و بعد ھم بھ توسط معشوقش فرناندو والنثوئال اداره میشد

پادشاه شانزدھسالھ در . كند لیاقت دون خوان اتریشي دیگر آن قدر كوتاه بود كھ نتوانست از فساد جلوگیري
. وي نومیدانھ بر این گسیختگي و زوال سرپرستي میكرد; اداره امور دولت را خود بھ عھده گرفت ١۶٧٧

ازدواجھاي خویشاوندي ھمیشگي در خانواده ھاپسبورگ احتماال موجب ناتواني جسمي و فكري این پادشاه 
  . شده بودند

زبانش آن قدر بزرگ بود كھ . بود كھ نمیتوانست غذا را بجود چانھ ھاپسبورگي كارلوس چنان پیش آمده
; بندرت چیز میخواند. تا سن دھسالگي مثل یك كودك از وي پرستاري میشد. صحبتش را خوب نمیفھمیدند

یكي .ھاي مذھبي بزرگترین ارثیھ وي بھ شمار میرفتند تحصیالت اندكي داشت، و اوھام و داستانھا و افسانھ
; ))مریض، ابلھ و بسیار موھومپرست بود:((اسپانیایي وي را چنین وصف میكند از مورخان بزرگ

دوبار .)) میپنداشت كھ در چنگال شیطان اسیر شده و بازیچھ دست جاھطلبیھاي اطرافیانش است((وي
كوتاه، لنگ، مصروع، و ضعیف بود و پیش از .)) ھمگان میدانستند كھ بچھدار نمیشود((ازدواج كرد، ولي 

سالگي كامال طاس شده بود، ھمیشھ بوي مرگ از او بھ مشام میرسید، ولي با زنده ماندن دنیاي  سیوپنج
تجزیھ اسپانیا اكنون بھ صورت یك حادثھ غمانگیز اروپایي . مسیحیت را كرارا متحیر و مبھوت ساخت

بھ پرتگاه علیرغم مالیاتبندیھا، تورم، و بھرھگیري از معادن امریكا، دولت چنان بھ ل. درآمده بود
  ورشكستگي رسیده 
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بود كھ نمیتوانست بھره قروض خود را بپردازد و حتي غذاي شاه نیز . كارلوس دوم اسپانیا: كلودیو كوئلیو
. بوروكراسي اداري، كھ حقوقش ھمیشھ عقب افتاده بود، بھ رشوھخواري و تناسایي گرایید. محدود شده بود

ھاي مردمي كھ از گرسنگي نزدیك  دستھ; دست بھ جنایت میزدند فقر بھ حدي شدید بود كھ مردم براي نان
ھا دستبرد میزدند و بیستھزار گدا در خیابانھاي مادرید سرگردان  بود تلف شدند براي دزدي و قتل بھ خانھ

  . افراد نیروي پلیس، كھ حقوقي دریافت نمیداشتند، از ھم میپاشیدند و بھ مجرمان میپیوستند. بودند

ھرج و مرج و ناامني و خرابي، پادشاه بیچاره، لنگ، و نیمھ دیوانھ، كھ حس میكرد مرگ بر  در میان این
قدرتش از لحاظ نظري . او سایھ افكنده است، با تحیر و دودلي مسئلھ جانشیني تاج تخت را پیش روي آورد

یا فرانسھ بھ  مطلق بود و یك جملھ دستخط وي كافي بود تا امپراطوري او را در چھار قاره براي اتریش
مادرش بھ نفع اتریش راي میداد، لیكن كارلوس از نقشھ وي و از آزمندي و ستیزھجویي . ارث بگذارد

  . ھمسر آلماني تبارش بیزار بود

سفیر كبیر فرانسھ بھ وي گوشزد میكرد، كھ، چون جھاز عروس اسپانیایي لویي چھاردھم ھنوز پرداخت 
لویي براي گرفتن این حق سخت پافشاري ; ل شمرده میشودنشدھاست، چشمپوشي او از جانشیني باط

اگر كارلوس آن حقوق را نادیده . میكرد او نیروي كافي نیز براي بدست آوردن آن در اختیار داشت
كارلوس در زیر .میگرفت، اروپا در آتش جنگ فرو میرفت و اسپانیا نیز خود در این جنگ از ھم میپاشید

میگریست و گلھ میكرد كھ ساحرھاي او را بھ بدبختیھاي تحمل ناپذیر  ;فشار این تصمیمگیري خرد شد
در آن حال كھ بھ مباحثات متشتت گوش فرا میداد، قصرش در محاصره شورشیاني بود . طلسم كردھاست

  . كھ فریاد كنان طلب نان میكردند
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توانستند موافقت  اطرافیانش كھ طرفدار فرانسھ بودند. بھ بستر مرگ افتاد ١٧٠٠كارلوس در سپتامبر 
وي شب و روز در كنار بستر پادشاه . اسقف اعظم تولدو، نخست كشیش اسپانیا، را بھ سود خود جلب كنند

محتضر بود و بھ وي یادآوري میكرد كھ تنھا لویي چھاردھم است كھ میتواند امپراطوري اسپانیا را دست 
پاپ اینوكنتیوس دوازدھم، بھ . یك استفاده كندنخورده محافظت، و از آن بھ منزلھ دژ مستحكم كلیساي كاتول

كارلوس سرانجام تسلیم شد و . اصرار لویي، بھ كارلوس توصیھ كرد كھ بھ فرانسھ روي خوش نشان دھد
وصیتنامھ مرگباري را امضا كرد و طي آن مستملكاتش را بھ دست فیلیپ، دوك آنژو، نوه پادشاه فرانسھ، 

وس در اول نوامبر، در سن سیونھ سالگي، در حالي كھ ھشتاد سالھ بھ كارل). ١٧٠٠اكتبر  ٣(واگذار كرد 

  فصل شانزدھم نظر میرسید، 

  

  وضع یھودیان 

١۵۶۴١٧١۵   

I - سفارادیھا   

بقاي یھودیان، از خالل نوزده قرن مشقت و كینھ توزي، تالش غمانگیزي است در تاریخ جھالت، نفرت، 
محرومیت از وطن، اجبار بھ پناھندگي در اقلیت نشینھاي نژادي در . جرئت و بھ خود آیي از فشار ظلم

ا قتل عام بودن، و میان دشمنان سختدل، دمادم در معرض خفت و ظلم و مصادره ناگھاني اموال و اخراج ی
در عین حال نداشتن ھیچ وسیلھ دفاع غیر از شكیبایي، زیركي، عزم آمیختھ بھ یاس، و ایمان مذھبي، ھمھ 
با ھم موجب شدند كھ یھودیان چنان روزگاران سیاھي را سپري كنند كھ ھیچ قومي در تاریخ متحمل نشده 

ن ھمھ رنج و محرومیت، شاعران و فیلسوفاني نیروي اراده آنان ھرگز در ھم نشكست و، در میان ای. است
بھ بار آوردند كھ یاد آورد قانونگذاران و پیامبران عبراني بودند كھ شالوده روحاني دنیاي غرب را 

  . گذاشتند

اكنون در اسپانیا انقراض یھودیان ظاھرا كامل شده بود و فقط ھمچون جریاني پنھاني در خون اسپانیا باقي 
با رضایت كامل میگفت كھ یھودیان از دین برگشتھ با  ١۵٩۵یكي از اسقفھاي اسپانیایي در سال . ماندند

دستگاه تفتیش افكار با . وبي ھستندازدواج با مسیحیان رو بھ تحلیل رفتھاند و اكنون اعقاب آنان مسیحیان خ
در سال ; ده نفر را در كوئنكا و دوازده تن دیگر را در غرناطھ سوزاندند ١۶۵۴در سال . وي ھمعقیده نبود

ھشتاد و یك نفر در شھر سویل بازداشت شدند و ھفت نفر را بھ جرم انجام مخفیانھ مراسم دیني  ١۶۶٠
  . یھود سوزاندند

بیش از یكصد نفر ; ھاي خود ادامھ میدادند یھود در خانھ )مارانوھا(ھودیان نودین در پرتغال بسیاري از ی
یھودیان . قرباني دستگاه تفتیش افكار شدند)) مرتد((بھ عنوان  ١۵٩۵و  ١۵۶۵شان در میان سالھاي 

م مخاطرات كشف شدنشان، بھ عنوان نویسنده، استاد، بازرگان، كارشناس امور مالي، و مخفي، علیرغ
  . حتي راھب و كشیش جایي ناپایدار در زندگي پرتغالي براي خود یافتند

و در لیسبون خانواده مندس یكي از بزرگترین موسسات بانكي ; برجستھترین پزشكان، یھودیان نھاني بودند
  . داروپا را بھ وجود آور
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در . ، رو بھ افزایش گذاشت)١۵٨٠(فعالیت دستگاه تفتیش افكار پرتغال پس از ادغام پرتغال در اسپانیا
توبھ كاري بھ وقوع  ٩٧٩,٢محكومیت بھ مرگ و  ١۶٢بیست سال بعد از آن، پنجاه مورد آدمسوزي با 

و را، پس از اینكھ بازگشت یكي از فرایارھاي بیست و پنج سالھ فرانسیسي بھ نام دیو گودا آسومسائ. پیوست
بسیاري از مارانوھا، كھ دستگاه تفتیش افكار پرتغال را . خود را بھ دین یھود اعالم كرد، در آتش سوزاندند

، مبلغ ١۶٠۴در سال . وحشیتر و درندھتر از سازمان مشابھ در اسپانیا دیدند، بھ اسپانیا كوچ كردند
آن را ھم بھ وزراي وي، رشوه دادند و شاه را متقاعد  دوكا بھ فیلیپ سوم، چیزي كمتر از ٠٠٠,٨۶٠,١

كردند تا از پاپ كلمنس ھشتم امریھاي بھ عنوان مفتشین پرتغالي بگیرد تا زندانیان مارانویي خود را فقط با 
لیكن . تن از این قربانیان آزاد شدند ۴١٠) ١۶٠۵ژانویھ  ١۶(در یك روز . توبھكاري روحي آزاد سازند

از بین رفت و ترور دولت ) ١۶١٢(ھ مرور زمان و بالفاصلھ پس از مرگ فیلیپ سوم اثر این رشوه ب
یكصد مسیحي جدید در شھر كوچك مونتمور او نووو بازداشت  ١۶٢٣در سال . پرتغال مجددا نیرو گرفت

در . نفر بھ این نحو بازداشت شدند ٢۴٧،  ١۶٢۶در كویمبرا، مركز فرھنگي این پادشاھي، در سال . شدند
نفر را، كھ گریختھ  ١۶١یھودي پرتغالي را شخصا و تمثال  ٢٣٠) ١۶٢٠١۶۴٠(ض بیست سال عر

ھزاران نفر از مارانوھا با بھ خطر )) تن با مجازاتھاي كمتر تطھیر شدند ٩٩۵,۴بودند، سوزاندند و 
تغال گریختند انداختن جان و مال و با ترك مال و منالشان، ھمان طور كھ از اسپانیا فرار كرده بودند، از پر

ھاي  اكثریت سفارادیھاي تبعیدي بھ دامان اسالم پناه آوردند و بھ ماندگاه. و در چھارگوشھ دنیا پراكنده شدند
یھودي افریقاي شمالي، سالونیك، قاھره، قسطنطنیھ، آدریانوپل، ازمیر، حلب، و ایران پیوستند یا خود 

قدرت سیاسي و اقتصادي محروم بودند، ولي بندرت  یھودیان در این مراكز از.ھایي تشكیل دادند ماندگاه
آنان نھ تنھا بھ عنوان پزشك، بلكھ در امور كشوري نیز بھ مدارج عالي . مورد آزار جسمي قرار میگرفتند

یوسف ناسي، یكي از مارانوھا، طرف توجھ خاص سلیم دوم سلطان عثماني بود، كھ ملقب بھ دوك . رسیدند
ده جزیره دریاي اژه دولت تركیھ در وین بود و در آنجا مذاكره صلحي را و درآمد ) ١۵۶۶(ناكسوس گشت

بخت و اقبال یھودیان در ایتالیا بھ تناسب . كھ جنگ با باب عالي را تا چندي پایان بخشید آغاز كرد
زندگي در میالن و ناپل، كھ تحت قلمرو اسپانیا . نیازمندیھا و خلقیات دوكھا و پاپھا دستخوش نوسان بود

فرماني صریح آنھا را از كلیھ مایملك اسپانیاییشان  ١۶۶٩در سال ; د، تقریبا براي ایشان غیرممكن بودبو
، مھیندوكھاي توسكان، كھ مایل بھ توسعھ بازرگاني آن بنادر )لگھورن(محروم ساخت در پیزا و لیوورنو 

بھ بازرگانان این بنادر داده شد  ١۵٩٣امتیازي كھ در .آزاد بودند، بھ آنان آزادي تقریبا كاملي اعطا كردند
تفتیش افكار، بازرسي، تھدید، یا اتھام، ... ما مایلیم كھ: ((در واقع دعوتي از مارانوھا بھ شمار میرفت

ھایتان، حتي اگر درگذشتھ در خارج از قلمرو ما در لباس مسیحیت یا بھ این نام  مزاحم حال شما و خانواده
و جامعھ یھودي آنجا، كھ از نظر ; لیوورنو شكوفان شد; ھ موثر واقع شداین نقش.)) زندگي كردھاند، نشوند

. تعداد بعد از رم ونیز از ھرجاي دیگر بیشتر بود، بھ سبب فرھنگ و ھمچنین ثروت خود بھ شھرت رسید
سناي ونیز كھ از رابطھ یھودیان با تركیھ بیمناك بود، آنھا را پیدرپي اخراج میكرد و مجددا آنان را بھ 

یك طرح صنعتي یھودي در . ان عنصر مفید بازرگاني و امور مالي و مخصوصا صنعت راه میدادعنو
یھودیان آلماني و شرقي نیز، مانند سفارادیھا، در . ونیز چھار ھزار كارگر مسیحي را بھ كار گرفتھ بود

ھمھ آنان در تقریبا . آنجا مسكن گرفتند، و سنا در برابر دستگاه تفتیش افكار از آنھا حمایت میكرد
ھاي ثروتمند و  در این گتو خانواده; یا محالت یھودي نشین میزیستند، ولي در آنجا محدود نبودند)) جودكا((

تحت  ١۶۵۵بنا شده بود، در سال  ١۵٨۴ھاي زیبا بسیار بودند، و یك كنیسھ مجلل و آراستھ، كھ در  خانھ
ھزار یھودي ونیز از نظر سطح فرھنگي از دیگر  شش. نظر بالداساره لونگنا، معمار نامدار، تجدید بنا شد

یك مھاجر نشین دیگر از مارانوھاي پرتغال در فرارا مستقر  ١۵۶٠در سال . اجتماعات یھودي برتر بودند
بھ دستور پاپ، كھ او نیز تحت فشار دستگاه تفتیش افكار پرتغال قرار گرفتھ بود،  ١۵٨١شد، ولي در سال 

ر مانتوا، دوكھاي گونتساگا از یھودیان پشتیباني بھ عمل میآوردند، لیكن، در د. ساكنین آن پراكنده شدند
و در ; بر آنھا تحمیل میكردند)) وام((ھایي بھ صورت باج و خراج یا بھ صورت  نوبتھاي معین، جریمھ

ھاي آن را ھنگام  ھمھ یھودیان مانتوا ناچار شدند در گتوي محصوري زندگي كنند كھ دروازه ١۶١٠
  . یبستند و صبح خیلي زود باز میكردندغروب م
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و زماني كھ در جنگ ; ھنگامي كھ در مانتوا طاعون شیوع یافت، یھودیان را متھم بھ آوردن آن كردند
جانشیني مانتوا، لشكریان امپراطور آن شھر را گرفتند، گتو را غارت كردند، پول و جواھراتي بھ ارزش 

  . دار مالي را كھ میتوانند حمل كنند با خود ببرندسكودو بھ ترك كنند و فقط آن مق ٠٠٠,٨٠٠

آمدند، بھ  ١۵۶۵در رم، كھ قبال پاپھا معموال از یھودیان حمایت كرده بودند، پاپھایي كھ پس از سال 
) ١۵۶۶(پاپ پیوس پنجم . استثناي پاپ سیكستوس پنجم، بھ صدور یك رشتھ فرمانھاي خصمانھ دست زدند

مان داد تا محدودیتھاي قانوني و عدم صالحیت یھودیان را با شدت تمام بھ بھ كلیھ مقامات كاتولیكي فر
از آن پس، قرار شد در گتوھایي كھ طبیعتا از جمعیت مسیحي جدا شده بودند زندگي . مورد اجرا بگذارند

بھ خود بیاویزند، از تملك زمین محروم شوند، ) غیار(كنند، لباس مخصوص بر تن كنند یا عالمت ویژھاي 
پاپ پیوس پنجم، طي توقیعي كھ آنھا را بھ  ١۵۶٩در . در ھر شھر بیش از یك كنیسھ نداشتھ باشندو 

رباخواري، واسطگي، جادوگري و طلسمكاري متھم میكرد، دستور داد كھ كلیھ یھودیان از قلمروھاي پاپ، 
ن را از استخدام مسیحیا) ١۵٨١(بھ استثناي شھرھاي آنكونا و رم، بیرون رانده شوند گرگوریوس سیزدھم 

پزشكان یھودي منع كرد، دستور داد كتابھاي عبري را ضبط كنند، و مجددا یھودیان را مجبور كرد 
تا در مراسم موعظھاي كھ بھ منظور تشویق آنان در گرویدن بھ دین مسیح صورت میگرفت ) ١۵٨۴(

، بھ یھودیان )١۵٨۶(از كرد گتو را ب. سیكستوس پنجم چند زماني بھ این شكنجھ پایان بخشید. شركت جویند
اجازه داد تا در قلمرو پاپ ھرجا كھ میخواھند زندگي كنند، و آنان را از پوشیدن نشان یا لباس مخصوص 

ھاي عبري را چاپ كنند، آزادي كامل پرستش بھ آنان  اجازه داد تا تلمود و سایر نوشتھ; معاف داشت
لیكن دوره . ھاي آنان بھ احترام انساني رفتار كنند كنیسھبخشید، و بھ مسیحیان دستور داد تا با یھودیان و 

 ١۶۴٠تا سال ) ١۵٩٣(پاپ كلمنس ھشتم حكم اخراج را تجدید كرد . حكومت این پاپ مسیحي كوتاه بود
زماني كھ میخواستند از آن قدم بیرون نھند، میبایست ; تقریبا ھمھ یھودیان ایتالیا در گتوھا بھ سر میبردند

مونتني، كھ در سال . از كار كشاورزي و پیوستن بھ صنف محروم بودند; ود را بزنندنشان طایفھاي خ
در رم بھ سیر و سیاحت مشغول بود، نوشتھ است كھ چگونھ یھودیان را در روزھاي سیت ناچار  ١۵٨١

میساختند كھ شصت نفر از جوانان خود را بھ كلیساي سانت آنجلو در پسكریا براي شنیدن موعظھ دیني بھ 
و مالحظھ ) ١۶۴۵ژانویھ  ٧(جان اولین این مراسم را در شھر رم دید . نظور برگشت از دین بفرستندم

بسیاري از خصوصیات نازیباي جسم و )). بندرت از دین خود دست بر میدارند((كرد كھ یھودیان 
مشمول  در فرانسھ یھودیان از لحاظ نظري. شخصیت یھودیان در نتیجھ اسارت طوالني، خفت، و فقر بود

عمال اھمیت آنان در و صنعت و ; كلیھ محرومیتھاي قانوني بودند كھ پاپ پیوس پنجم وضع میكرد
كولبر بر منافع حاصلھ از فعالیتھاي تجاري . بازرگاني و امور مالي یك نوع آزادي ضمني بھ آنان داده بود

امت گزیدند و در ترقي زندگي پناھندگان مارانویي در بوردو و بایون اق. یھودیان در مارسي تاكید نھاد
جنوب باختري فرانسھ چنان سھیم شدند كھ بھ آنان اجازه داده شد تا مراسم دیني ھنگامي كھ ارتشي از 

بھ بوردو حملھور شد، انجمن شھر میترسید یھودیان دستھ جمعي از آن  ١۶٧۵سربازان مزدور در سال 
بازرگاني بوردو و ((تر گزارش داد كھ بدون آنان، یك نایب كالن; شھر كوچ كنند و آن شھر از رونق بیفتد

لویي چھاردھم جامعھ یھودیان مس را در حمایت خود .)) ھمھ آن ایالت ناچار بھ نابودي كشیده خواھد شد
بھ اتھام كشتن یك كودك در مراسم دیني خود ) ١۶٧٠(ھنگامي كھ قضات محلي یك تن یھودي را ; قرار داد

دشاه حكم محكومیت دادگاه را بھ عنوان یك جنایت قضایي محكوم كرد و بھ مرگ محكوم كردند، آن پا
در اواخر دوران . دستور داد كھ، از آن پس، اتھامات جنایي علیھ یھودیان بھ شوراي سلطنتي احالھ شوند

سلطنت لویي، و در زماني كھ جنگھاي جانشیني اسپانیا فرانسھ را بھ لبھ پرتگاه ورشكستگي كشانده بود، 
ل برنار، یكي از كارشناسان امور مالي یھودي، تمام ثروت خود را در اختیار شاه گذاشت، و آن ساموئ

  . سپاسگزاري كرد)) بزرگترین بانكدار اروپا((پادشاه مغرور از كمك 

II -  اورشلیم ھلندي  

; شتمھاجرت یھودیان از اسپانیا و پرتغال در انتقال سیادت بازرگاني از آن كشورھا بھ ھلند نقشي دا
 ١۵۴٩ولي در ; یھودیان تبعیدي نخست بھ آنورس آمدند. ھرچند كھ بعضي اوقات در آن مبالغھ میشود
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شارل پنجم دستور داد تا كلیھ یھودیان مارانویي كھ در عرض پنج سال گذشتھ از پرتغال آمدھاند از 
حكم اجرا شد و ; وندشھرداران آنورس تقاضا كردند تا از این حكم معاف ش. فروبومان بیرون رانده شوند

آنورس رونق بازرگاني خود را .مھاجران جدید جستجو را براي برگزیدن محل سكونت از نو آغاز كردند
از دست داد، نھ بھ جھت این مھاجرت جزئي، بلكھ بر اثر مصیبتھایي كھ بھ علت جنگھاي رھایي بخش و 

ولي روزافزون مذھب در ایاالت  آزادي ناقص. معاھده وستفالي، كھ سكلت را بھ روي كشتیراني بست
متحده یھودیان را بھ سوي شھرھاي این كشور از قبیل الھھ، روتردام، ھارلم و بیش از ھمھ بھ آمستردام 

عبري . چھار سال بعد، یك كنیسھ در آنجا بنا كردند; در آنجا پیدا شدند ١۵٩٣یھودیان مارانویي در . كشاند
پس از گزارشي كھ ھوخو  ١۶١۵در . بان روزمره شان بودزبان مذھبي، و اسپانیایي و پرتغالي ز

گروتیوس تنظیم و ارائھ كرد، مقامات شھري رسما جامعھ یھودیان را مجاز دانستند و آزادي مذھب 
ترس و آشفتگي ; بخشیدند، ولي آنھا را از ازدواج با مسیحیان و حملھ بر دین مسیحي بر حذر داشتند

اوربل آكوستا و باروخ اسپینوزا بر اساس اعتقاد مسیحي اثر گذاشت، از رھبران كنیسھ، زماني كھ ارتداد 
  . ھمین امر ناشي شده بود

آنھا بخش مھمي از . در میان یھودیان آن بندر در حال توسعھ بازرگانان بسیار ثروتمندي وجود داشتند
 ٠٠٠,٠٠٠,۴٠ر بازرگاني بار، در جشن ازدواج یك دختر یھودي، چھل نفر از میھمانان ثروتي بالغ ب

، موقعي كھ ویلیام سوم، ستادھا و در ھلند، درگیر و دار طرح ١۶٧٨در سال . فلورن با خود داشتند
 ٠٠٠,٠٠٠,٢لشكركشي بھ انگلستان و تسخیر تاج و تخت آن كشور بود، گفتھ میشود كھ ایساك سواسو 

خواھي داد، و در غیر این  اگر پیروز شدي، آن را بھ من پس: ((فلورن بدون بھره بھ وي پرداخت و گفت
; بعضي از یھودیان مال و ثروت خود را كامال عیان میساختند.)) صورت، شایقم كھ آن را از دست بدھم

باید اضافھ ; داوید پینتو خانھاش را چنان پرزرق و برق آراستھ بود كھ مقامات دولتي وي را مالمت كردند
در . فلورن بھ موسسات خیریھ یھودي و مسیحي كمك كردند كنیم كھ، با وجود این، خانواده پینتو میلیونھا

پشت سر این فعالیت بازرگاني، یك زندگي فرھنگي نیز با دانشمندان، ربیھا، پزشكان، شعرا، ریاضیدانان، 
مدارس وسایل تحصیل را تھیھ میدیدند، و یك چاپخانھ عبري نیز بھ دست منسي . و فالسفھ در جریان بود

آمستردام، تا دو قرن بعد از . ھاي دیني بسیاري بھ چاپ رسیدند افت، و كتابھا و جزوهبن اسرائیل تاسیس ی
بھ  ١۶٧١١۶٧۵جامعھ یھودیان پرتغالي در سالھاي . آن، مركز خرید و فروش مطبوعات یھودیان بود

 چھار ھزار خانوار بالغ میشد و ترقیشان را با بناي كنیسھ زیبایي، كھ ھنوز ھم یكي از جاھاي دیدني
این زمان . مشھور است كھ مسیحیان نیز در این اھدا سھیم بودند. آمستردام بھ شمار میرود، نشان دادند

در حدود سال . ھایي نیز فرا گرفتھ بودند این خورشید را لكھ. لحظھ پرسعادت زندگي یھودیان جدید بود
آنھا لھجھ آلماني خاص خویش داشتند . از لھستان و آلمان بھ ھلند آمدند شرقي، اشكنازي یا یھودیان ١۶٣٠

بھ سرعت رو بھ افزایش گذاشتند و، در نتیجھ، یھودیان سفارادي، كھ ; ھاي ویژه خود را بنا نھادند و كنیسھ
دند و ازدواج با یھودیان اشكنازي را نوعي بھ برتري زبان، فرھنگ، لباس، و ثروت خود مباھات میكر

درمیان یھودیان سفارادي را نوعي ارتداد و كفر . ارتداد و كفر میپنداشتند، از آنھا نفرت بھ دل گرفتند
: در میان یھودیان سفارادي نیز تقسیم طبقاتي بھ وجود آمد. میپنداشتند، از آنھا نفرت بھ دل گرفتند

را، كھ اختیار سیاست و )) میلیونرھا((كھ تعداد شان رو بھ افزایش میرفت،  بازرگانان كوچك، و بیچارگاني
: ھاي آن زمان چنین آمدھاست در یكي از ھجونامھ. ھا را در دست داشتند، محكوم میكردند كاركنان كنیسھ

ل لوي رھبران فرھنگي شائو.)) نادانان را بھ مقامات عالیھ اجتماعي میرساند; دالر میبندد و رھا میسازد((
مورتیرا، ایساك آبو آب دافونسكا، و منسي بن اسرائیل مرداني توانا و درستكار، لیكن در كارھاي سیاسي، 

آنان ھمچون اسپانیاییھایي كھ مامور شكنجھ پیشینیانشان . مذھبي و اخالقي محتاط و محافظھكار بودند
  . ز پرداختندبودند، جزمي شدند و با مراقبت شدید بھ تفتیش افكار بالقوه كفرآمی

در ; وي در الروشل از پدر و مادري مارانویي، كھ بتازگي از لیسبون آمده بودند، بھ دنیا آمد. گذاشت
با سعي و جدیت ھرچھ تمامتر بھ فراگرفتن زبانھاي عبري، اسپانیایي، ; كودكي او را بھ آمستردام آوردند

ماعت نوه شالوم برگزیده پرتغالي، التیني، و انگلیسي پرداخت، و در سن ھجدھسالگي بھ مقام واعظي ج
با نوشتن كتاب آشتي دھنده، بھ منظور پایان دادن بھ اختالفاتي كھ در كتاب مقدس نوشتھ شده است، . شد

با مسیحیان بسیاري مكاتبھ میكرد و در میان آنان . مایھ خشنودي یھودیان و عیسویان را فراھم ساخت
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ا ملكھ سوئد، دیونیسیوس وسیوس كھ كتابش را بھ دوستان متعدد داشت از قبیل ھوئھ، گروتیوس، كریستین
از ھمھ مھمتر اینكھ وي توجھ رویابینان . صورتش را كشید ١۶٣۶التیني برگرداند و رامبران كھ در سال 

ھاي خود میگفت كھ بزودي مسیحایي براي سلطنت بر  مسیحي را بھ سوي خود جلب كرد، زیرا در موعظھ
قبالھ، و ایدئالیستي را زور بود كھ میپنداشت بزودي اسباط دھگانھ مفقود منسي معتقد بھ . دنیا ظھور میكند

اسرائیل، كھ محتمال ھندیشمردگان امریكایي خواھند بود، پیدا و متحد خواھند شد، قوم یھود بھ انگلستان و 
د اسكاندیناوي راه خواھد یافت، و ارض مقدس با ھمھ شكوه مسیحایي خود بھ اسرائیل باز گردانده خواھ

پیرایشگران اصحاب سلطنت پنجم در انگلستان با منسي مكاتبھ میكردند و، با وجودي كھ مسیحاي آنھا . شد
در پي این تشویق، . مسیحاي او نبود، از نظریاتش مبني بر ظھور نزدیك سلطنت االھي استقبال میكردند

اجازه ورود مجدد بھ انگلستان و در آن تقاضا كرد بھ یھودیان ) ١۶۵٠(رسالھ امید اسرائیل را انتشار داد
براي ترجمھ التیني این رسالھ، مقدمھاي خطاب بھ پارلمنت انگلستان نوشت و شرح داد كھ، بنا . داده شود

بھ پیشگوییھاي كتاب مقدس، یھودیان پس از پراكنده شدن در چھارگوشھ دنیا، میتوانند بھ سرزمین اصلي 
تقاضا كرد كھ در جھت تحقق این شرایط اولیھ بھ یھودیان  و در نتیجھ از دولت انگلستان; خود برگردند

خود نیز اظھار . ھایشان بپردازند اجازه دھد بھ انگلستان بروند و آزادانھ بھ انجام مراسم دیني و بناي كنیسھ
. امیدواري كرد بھ وي اجازه داده شود بھ انگلستان برود و زمینھ را براي تاسیس جامعھ عبراني مھیا سازد

عالقھ من بھ این مردم بیچاره، كھ برگزیده خدایند و خدا قانون : ((ول با این تقاضا موافق بود و گفتكرام
لرد میدل سكس، شاید بھ نمایندگي پارلمنت، نامھ تاییدیھ و تشكرآمیز .)) خود را بھ آنان داد، بسیار است

انگلستان در ھلند بھ دیدار منسي سفیركبیر . نوشت)) بھ برادر عزیز، فیلسوف عبراني، منسي بن اسرائیل((
لیكن پارلمنت انگلستان در ). ١۶۵١اوت (رفت، و با موسیقي و دعاي عبراني، از وي استقبال بھ عمل آمد

رقابت بازرگاني بھ نخستین جنگ ; ماه اكتبر قانون كشتیراني را مستقیما بھ قصد بازرگاني ھلند وضع كرد
تقاضاي )) پارلمنت بربون. ((شد اندكي بیشتر صبر كندو منسي ناچار ) ١۶۵٢١۶۵۴(ھلند منتھي شد

و پس از برقراري صلح، ; امان نامھاي برایش فرستاد; )١۶۵٣(مجددش را با موافقت دریافت كرد 

  انگلستان و یھودیان  - IIIكرامول دعوت را تایید كرد، و در ماه 

، ھیچ ١۶۴٩رسیدن كرامول در سال تا بھ قدرت  ١٢٩٠در فاصلھ بین تبعید یھودیان از انگلستان در سال 
عده معدودي یھودي پیلھور در روستاھا، و تعدادي بازرگان و . یھودي را قانونا بھ انگلستان راه ندادند

ولي آنچھ كھ انگلیسیھاي دوره الیزابت از یھودیان میدانستند یا میپنداشتند از ; پزشك در شھرھا دیده میشدند
از روي ھمین منابع بود كھ مارلو باراباس خود، و شكسپیر . میگرفتادبیات یا شایعات مسیحي سرچشمھ 

  . شایالك خویش را تجسم بخشیدند

عدھاي از منتقدان فكر كردھاند كھ شكسپیر بھ پیشنھاد گروه نمایشھاي خود، كھ میخواست از طوفان 
جر ونیزي را بھ سبب اعدام رودریگو لوپش در انگلستان سود جوید، تا ١۵٩۴احساسات ضد یھودي سال 

او را بھ دار  ١۵٩۴این شخص بھ قصد مسموم كردن ملكھ الیزابت متھم شده بود، و بھ سال . نوشت
  . آویختند

در لندن مستقر شد و در  ١۵۵٩لوپش كھ از پدر و مادري یھودي در پرتغال بھ وجود آمده بود، در سال 
د و متھم شده بود كھ در مسموم وي پزشك خاص ارل آو لستر بو. حرفھ پزشكي بھ مقامي بزرگ رسید

از میان . پزشك مخصوص ملكھ شد ١۵٨۶در . كردن دشمنان این شخص با وي ھمدست بودھاست
بیماراني كھ بھ وي مراجعھ میكردند یكي نیز دومین ارل آو اسكس بود كھ چون نوع بیماري وي را نزد 

كھ از طرف دربار اسپانیا علیھ در دسیسھاي  ١۵٩٠در حدود سال . دیگران فاش كرد، با وي دشمن شد
دون آنتونیو، مدعي تاج و تخت پرتغال، ترتیب داده شده بود با فرانسیس والسینگم ھمدست شد، و ظاھرا 

استبان  ١۵٩٣در سال . پوند بھ وي داده بودند ١٠٠جاسوسان فیلیپ دوم یك انگشتري الماس بھ ارزش 
چند نفر دیگر نیز بازداشت ; ن آنتونیو دستگیر میكنندداگاما را در خانھ لوپش بھ اتھام توطئھ علیھ جا

اسكس كھ پشتیبان آنتونیو . میشوند، و طي اعترافاتي چند، لوپش ھم در توطئھاي علیھ الیزابت متھم میشود
بوده است محاكمھ لوپش را عھدھدار میشود، لوپش را زیر شكنجھ قرار میدھند، و وي اعتراف میكند كھ 
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اده شده است تا ملكھ را مسموم كند، ولي مدعي میشود كھ منظورش صرفا این بوده دوكا بھ وي د ٠٠٠,١۵
او و دو نفر دیگر را بھ ترتیب بھ دار میزنند، غرق میكنند، و شقھ . است كھ پادشاه اسپانیا را جریمھ كند

دوست  در دم آخر، در میان استھزاي تماشاچیان، اعالم میكند كھ ملكھ را مانند عیساي مسیح. میكنند
و ; شكسپیر، كھ با اسكس دوست بوده است، تاجر ونیزي را دو ماه پس از این اعدام مینویسد. میداشتھ است

ھم ) شخصیت یھودي آن داستان(مسلما بسیاري از تماشاگران متوجھ شدند كھ قرباني مورد نظر شایالك 
شده بود، احساسات ضد یھودي  گسترش كتاب مقدس، كھ با نسخھ شاه جیمز تسریع. آنتونیو نام داشتھ است

عقاید و احساسات عبرانیان باستان صمیمانھ در . را با آشنا كردن بیشتر انگلستان با عھد قدیم تعدیل كرد
بھ ھر حال یھوه، ربالجنود، بیش از فرشتھ ; افكار و گفتار پیرایشگران خود شان علیھ چارلز اول میپنداشتند

بسیاري از سربازان ھنگ . ، با نیازمندیھایشان تناسب داشتصلحي كھ در عھد جدید وصفش رفتھ است
پیرایشگر در پرچمشان شیر یھودا داشتند و سربازان آھنین كرامول، در ھنگامي كھ بھ سوي نبرد میرفتند، 

)) كلمھ خدا((پیرایشگران، كھ ادبیات با شكوه عھد قدیم را بھ عنوان . سرودھاي كتاب مقدس میخواندند
ناچار شدند كھ یھودیان را قومي بدانند كھ خداوند نخستین بار آنان را براي دریافت الھامات  پذیرفتھ بودند،

واعظي بھ مستمعان خود گفتھ بود كھ یھودیان را باید بھ عنوان برگزیدگان خداوند محترم ; خود برگزید
یشگران بر این بسیاري از پیرا. بشمرند، و بعضي از طرفداران برابري خود شان را یھودي میخواندند

عقیده بودند كھ تایید آشكار مسیح از شریعت موسي از نفي آن توسط بولس مھمتر است و درنتیجھ، بر كلیھ 
یكي از رھبران پیرایشگر، بھ نام سرلشكر ; مسیحیان انجیلي واجب كردند كھ از آن شریعت پیروي كنند

  . موسي را در قانون انگلیس بگنجانندتامس ھریسن، از دستیاران نزدیك كرامول، پیشنھاد كرد شریعت 

الیحھاي بھ مجلس عوام آوردند تا روز خداوند را از روز یكشنبھ كفار بھ روز سبت یا شنبھ  ١۶۴٩در 
در زمان . پیرایشگران میگفتند كھ انگلیسیھا نیز اكنون مردمان برگزیده خداوندند. یھودیان تغییر دھند
كي از مارانوھا در لندن سكنا گزیده بودند، اینان نخست در ، گروه كوچ)١۶٠٣١۶٢۵(سلطنت جیمز اول 

مراسم دیني مسیحیان شركت میجستند، لیكن بعدھا كمتر میكوشیدند ایمان خود را بھ دین یھود مخفي نگاه 
كارشناسان امور مالي یھودي، از قبیل آنتونیو كارواخال، در تامین نیازمندیھاي پولي پارلمنت طویل . دارند

زماني كھ كرامول بھ قدرت رسید، از بازرگانان مارانویي بھ عنوان منبع . لمنافع سھیم بودندو مشتركا
او بھ رونق بازرگاني ھلند، كھ قسمتي . اطالعات اقتصادي و سیاسي در باره ھلند و اسپانیا استفاده میكرد
پس از ورود منسي بن كرامول بالفاصلھ . از آن مدیون ورود سیآلسا و پیوستگي یھودیان بود، رشك میبرد

منسي . اسرائیل بھ انگلستان، او را بھ حضور پذیرفت و اقامتگاھي در لندن در اختیار وي گذاشت
اي انتشار داد و تقاضاي تامین مذھبي دفاع )) اعالمیھ((ھا نیز  عریضھاي تقدیم داشت و در روزنامھ

د كھ چرا یھودیان بھ علت ناتوانیھاي او شرح دا. یھودیان را براي ورود بھ انگلستان در آن تشریح كرد
قانوني و طبیعي و عدم تامین مادي ناچار شدھاند كھ از كشاورزي دست بردارند و بھ تجارت روي 

نیز اشاره كرد كھ یھودیان آمستردام بیشتر از راه سرمایھگذاري تجاري زندگي میكنند تا از راه . بیاورند
ي خود را در بانك نگاه میدارند و بھ پنج درصد سودي كھ بھ و رباخواري نمیكنند، بلكھ پولھا;وامدھي 

وي بیاساس بودن این افسانھ را كھ یھودیان كودكان مسیحي را میكشند . ھایشان تعلق میگیرد راضیند سپرده
بھ مسیحیان اطمینان داد كھ یھودیان اصراري . تا از خونشان در مراسم مذھبي استفاده كنند ثابت كرد

را بھ آیین یھودیان را بدین شرط بھ انگلستان راه دھند كھ سوگند وفاداري بھ سلطنت یاد  ندارند كھ كسي
آزادي مذھب بھ آنھا اعطا شود و از جور و ستم در امان باشند، و اختالفات داخلیشان بھ توسط ربیھا ; كنند

كرامول در . گردند و طبق قانون خود شان، بدون اینكھ منافي قانون و منافع انگلستان باشد، حل و فصل
كنفرانسي از قضات، صاحبمنصبان، و روحانیان در وایتھال تشكیل داد تا در مورد  ١۶۵۵چھارم دسامبر 

خود وي از این عقیده، نھ از نظر بازرگاني، بلكھ از نظر مذھبي، با قدرت و . ورود یھودیان تصمیم بگیرد
اگر آنھا را آزادانھ در میان خود ((موخت، لیكن انجیل اصلي را باید بھ یھودیان آ: فصاحت پشتیباني كرد

. استداللھاي وي با عالقھ چنداني رو بھ رو نشدند)) راه ندھیم، آیا میتوانیم انجیل را بھ آنان بیاموزیم
نمایندگان بازرگاني ; روحانیان اصرار داشتند كھ یھودیان در قلمرو مشتركالمنافع مسیحیت جایي ندارند

كنفرانس راي داد . ازرگانان یھودي تجارت و ثروت را از دست مردم انگلیسي میربایندایراد میگرفتند كھ ب
اكثریت مردم با .)) مگر بھ رضایت ضمني عالیجناب((كھ یھودیان نمیتوانند در انگلستان منزل بگیرند، 

تان بدھند، شایع شده بود كھ اگر بھ یھودیان اجازه ورود بھ انگلس. دادن این اجازه ورود مخالفت میكردند
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ویلیام پرین، كھ بیست و ھفت سال پیش از آن با . كلیساي جامع سنت پول را بھ كنیسھ مبدل خواھند ساخت
انتشار رسالھ ھیستریو ماستیكس ضد نمایشھاي تئاتري غوغایي بھ پا كرده بود، اكنون نیز با انتشار 

اتھام پیشین را علیھ یھودیان،  رسالھاي تقاضاي درنگ در صدور حكم موافقت با ورود یھودیان كرد و
تامس كالیر، ). ١۶۵۵١۶۵۶(مبني بر اینكھ آنان سكھساز قلب و قاتل كودكان ھستند، از نو مطرح ساخت

كھ یك پیرایشگر احساساتي بود، بھ پرین پاسخ گفت، ولي با اصرار بر اینكھ بھ یھودیان باید ھمچون بندگان 
از مردم ) ١۶۵۶(منسي خودش با نوشتن یك دفاعیھ . بیاثر كردبرگزیده خدا احترام گذاشت، این دعوي را 

را كھ میگویند یھودیان عید ... این اتھام وحشتناك و حیرتانگیز((آیا آنھا ; انگلیس تقاضاي عدالتخواھي كرد
خون كودكان مسیحي، كھ فقط بھ این خاطر میكشند، جشن میگیرند واقعا باور [ با]نان فطیر خود را 

نشان داد كھ چھ سان در طول تاریخ شاھدان دروغین چنین اتھاماتي بیاساس را علیھ یھودیان او )) میكنند
و چھ بسا اوقات معلوم شدھاست كھ ; عنوان كردھاند یا بر اثر شكنجھ وادار بھ انجام چنین كاري شدھاند

  . اتھام یھودیان بیگناھي كھ بھ این خاطر اعدام شدھاند كامال بي اساس بوده است

  : سرانجام با ایمان و شوري موثر چنین نتیجھ گرفت

از مردم بسیار شرافتمند انگلستان عاجزانھ تقاضا دارم كھ دالیلم را بھ گونھ منصفانھ و عاري از غرض 
و از خداوند ملتمسانھ مسئلت دارم تا در ; و مرا مشمول عطوفت و لطف خود قرار بدھند.... مالحظھ كنند

; ھمگان اسم یھوه را بخوانند و بھ یك دل او را عبادت نمایند تسریع كند صفنیا ظھور زماني كھ بھ وعده
كھ ھمیشھ خجستھ این (ھمچنانكھ او یك اسم دارد و عیدش نیز یكسان است، باشد كھ ھمھ از لطف خداوند 

ست رضایت مردم انگلستان را جلب كند و نھ منسي توانست اجازه رسمي ورود یھودیان را تقاضا توان
كرامول، كھ بھ حفظ دولت و جان خود عالقھمند بود، این مسئلھ را كنار گذاشت، ولي یك . تحصیل نماید

پسر . كرداز خزانھ دولتي براي منسي تعیین ) كھ ھرگز آن را نپرداخت(پوند  ١٠٠مقرري سالیانھ بھ مبلغ 
جسد پسرش را . دریافت داشت)) پراتكتور((منسي با عطیھاي كھ از . درگذشت ١۶۵٧منسي در سپتامبر 

رسول انگلستان، كھ از رنج سفر و آالم درمانده شده بود، در بیستم نوامبر در . بھ ھلند برد تا بھ خاك بسپرد
او . نھ كفن و دفنش كند بھ جاي نگذاشتمیدلبورگ از دنیا رفت و حتي آن مقدار پولي را ھم كھ كفاف ھزی

دسامبر  ١۴بر طبق یادداشتي از دفتر خاطرات اولین، در . در حقیقت در این ماموریت شكست نخورده بود
یا قانون مصوب پارلمنت بر بازگشت آنان )) پراتكتور((فرمان )). یھودیان را اجازه ورود دادند(( ١۶۵۵

وي در سال . با موافقت ضمني كرامول، بھ آن كشور وارد شدند بلكھ، بھ طور روزافزون،; صحھ نگذاشت
بھ یھودیان اجازه داد تا در لندن گورستان شخصي خود شان را، نھ بھ شیوه مسیحیان، بلكھ بھ  ١۶۵٧

كمي پس از آن، یك كنیسھ افتتاح كردند و بآرامي بھ انجام مراسم دیني خود ; صورت یھودیان، بسازند
پس از برگشت مجدد سلطنت، كمكھاي مالي را كھ در ھنگام تبعیدش در ھلند از  چارلز دوم. پرداختند

بھ سودي كھ از جانب كارھاي ; مندس دا كوستا و عبرانیان دیگر دریافت داشتھ بود بھ خاطر آورد
بازرگاني یھودیان لندن نصیب این شھر شده بود پي برد و در نتیجھ، مھاجرت یھودیان را تقریبا نادیده 

ویلیام سوم نیز كھ كمكھاي یھودیان را بھ خاطر میآورد، علي رغم شكوه پیوستھ بازرگانان و  .گرفت
سالومن مدینا نخستین یھودیي بود كھ بر اثر خدماتي كھ در . كشیشان انگلیسي، طریق مدارا در پیش گرفت

دالالن یھودي تا سال . مقام پیمانكاري ارتش ویلیام سوم و مارلبره انجام داده بود، بھ لقب سر مفتخر شد
در بازار سھام لندن وارد شدند و كارشناسان امور مالي یھودي قدرت كوچكي را در این سرزمین  ١٧١۵

  . یھودیان انگلستان سیصدمین سال تولد منسي را جشن گرفتند ١٩٠۴در سال . تشكیل دادند

IV -  اشكنازي  

ھاي یھودي  ماندگاه ١۵۶۴یگر، در سال علي رغم جنگھاي صلیبي قرون وسطي و ھزاران فراز و نشیب د
اصالح ((اما .مھمي در آلمان، مخصوصا در فرانكفورت آم ماین، ھامبورگ، و ورمس، وجود داشتند

آتش كینھ مسیحیان را نسبت بھ این قوم غریبي كھ عیسي را بھ فرزندي خداوند قبول نداشتند نھ تنھا )) دیني
یھودیان حق نداشتند، مگر بھ حكم ضرورت، از گتو بیرون در فرانكفورت . كمتر نكرد، بلكھ دامن زد
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لباسشان میبایستي رنگ و نشان ویژھاي ; بیایند یا مھمانان بیرون از شھر را، جز با اجازه دادگاه، بپذیرند
اغلب رشوھگیري مقامات . عالماتي مخصوص، كھ اغلب عجیب و غریب نیز مینمود، مشخص میكردند

اھانتھا معاف میداشت، لیكن دشمني مردم عامي خطري بود كھ ھمیشھ جان و  شھري آنھا را از تحمل این
، ھنگامي كھ اكثر یھودیان فرانكفورت بھ ١۶١۴بنابر این، در سپتامبر . مال مردم یھود را تھدید میكرد

عبادت مشغول بودند انبوھي از مسیحیان بھ گتو آنھا وارد شدند و پس از بھره بردن از یك شب غارت و 
، تن یھودي را ناچار كردند كھ فقط با لباسي كھ بر تن دارند از شھر بیرون ١٣٨٠ول و ویراني، چپا

چند خانواده مسیحي بھ فراریان پناه و آذوقھ دادند، و اسقف اعظم شھر ماینتس شھرداري . بروند
نان بپردازد، و ھاشان برگرداند، غرامت خساراتشان را بھ آ فرانكفورت را ناگزیر كرد تا آنان را بھ خانھ

یك سال پس از آن در شھر ورمس شورش مشابھي یھودیان را از شھر . رھبر شورشیان را بھ دار بیاویزد
  . بیرون راند و بھ كنیسھ و گورستانشان بیحرمتي شد

دارمشتات بھ تبعیدیان پناه دادند و برگزیننده كاخنشین از -ولي اسقف اعظم ورمس و الندگراف ھسن
رویھمرفتھ روحانیان و كشیشان طبقات باالتر بھ رواداري مذھبي تمایل داشتند، . ت كردبازگشتشان حمای

ناتواني و بیحقوقي . لیكن كشیشان و طبقات پایینتر بآساني و تحت تاثیر جذبھ آني نفرت قرار میگرفتند
جزو احتماالت دیرینھ، حتي زماني كھ تخفیف مییافت، ھمیشھ بر یھودیان سایھ افكنده بود و آزار و توھین 

بعضي از مسیحیان متعصب كودكان یھودي را از آغوش مادرشان میربودند و . روزانھ بھ شمار میرفت
  . جبرا آنھا را تعمید میدادند اگر جھالت نبود، تاریخ نیز بھ وجود نمیآمد

چنان  پروتستانھا و كاتولیكھا. جنگھاي سي سالھ تا حدودي یھودیان آلمان را از صدمھ دور نگاه داشت
سرگرم كشتار یكدیگر بودند كھ تقریبا فراموش كرده بودند كھ یھودیان را، حتي موقعي كھ اینان بھ آنھا پول 

امپراطور فردیناند اول مقررات سنگیني علیھ یھودیان اتریش وضع، و آنھا را . قرض داده بودند، بكشند
از آنان پشتیباني كرد، اجازه داد تا در  لیكن فردیناند دوم;)١۵۵٩(مجبور كرده بود از بوھم بیرون بروند

یھودیان بوھم . شھر كاتولیكي وین كنیسھ بنا كنند، نشان مخصوص را از میان ببرند و بھ بوھم باز گردند
فردیناند دوم، براي . ھاي جنگي امپراطور بپردازند گولدن براي تامین ھزینھ ٠٠٠,۴٠قول دادند كھ ساالنھ 

واداري مذھبي وي گلھمند شده بودند دلجویي كرده باشد، دستور داد تا یھودیان اینكھ از مسیحیاني كھ از ر
ھایي  پراگ ھر یكشنبھ در مراسم دیني مسیحي شركت جویند و براي آنان كھ تخلف كنند یا بخوابند جریمھ

دن طوالني بو. ھاي یھودي آلمان پس از صلح وستفالي سریعا رو بھ افزایش گذاشت ماندگاه. نیز معین كرد
و  ١۶۴٨پس از شورش قزاقھا در سال ; جنگ تعصب خشك و ایذا و آزار را تا حدودي بیاعتبار كرده بود

بھ  ١٧٢٠و  ١۶٧۵بین سالھاي . كشت و كشتار یھودیان متعاقب آن، صدھا یھودي از لھستان بھ آلمان آمدند
شاھزادگان آلماني در  .بازرگان یھودي در بازار مكاره الیپزیگ شركت میجستند ۶۴٨طور متوسط سالي 

روي ھمین اصل بود كھ ساموئل .اداره امور مالي و سازمان خود از وجود یھودیان استفاده میكردند
اوپنھایمر امور مالي امپراطوري را در لشكركشیھاي اواخر قرن ھفدھم اداره میكرد و سامسون ورتھایمر 

نفوذ ملكھ مارگارت ترزا، . نظارت داشت بر امور كارپردازي ارتش امپراطور در جنگ جانشیني اسپانیا
كھ در اسپانیا بھ دنیا آمده و یسوعي مسلك بود، بر شوھرش لئوپولد اول موجب طرد یھودیان از اتریش 
شد، لیكن فردریك ویلھلم، برگزیننده بزرگ، بسیاري از این تبعیدیھا را بھ براندنبورگ راه داد و جامعھ 

  . ن جوامع یھودینشین اروپا شدیھودیان در برلین یكي از بزرگتری

، كھ بیشتر از آلماني مخلوط )یودیش(یھودیان اروپاي مركزي از قرن دوازدھم بھ توسعھ زبان خود، یدیش
یھودیان . با عبري و اضافات اسالوي تشكیل یافتھ بود و آن را بھ خط و شیوه عبري مینوشتند، پرداختند

. شریات غیردیني اشكنازي غالبا بھ زبان یدیش تھیھ میشدباسواد بھ تحصیل عبري ادامھ دادند، لیكن ن
داستانھاي عامیانھاي كھ از . ادبیات یدیش، كھ از طنز و احساسات خاص بومي غني شده بود، ظھور كرد

قرون و كشورھاي باستاني دست بھ دست گشتھ بودند، یا نمایشھاي كوتاه سرورانگیز جشنھاي بھاري و 
یك پدر از ده فرزند نگھداري میكند، ولي ده فرزند یك پدر را نگھ (((نوادگيضربالمثلھاي خردمندانھ خا

فقط بھ وجود یك نویسنده بھ نام الیاس  ١٧١۵این ادبیات تا پیش از . بر غناي آن میافزودند))) نمیدارند
م بوخور افتخار میكرد كھ در زبان عبري ادیب بود، بھ زبان یدیش شعر میسرود، رمانسھاي خیالي بھ نظ
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اسفار خمسھ بھ زبان . ھشت وتدي مینوشت، و مزامیر را بھ شیوه صحبتھاي روزمره عامیانھ درآورد
و ترجمھ ; ، یعني فقط پانزده سال پیش از انتشار كتاب مقدس آلماني لوتر، منتشر شد١۵۴۴یدیش در سال 

یھودیان آلماني . در آمستردام انتشار یافت ١۶٧۶١۶٧٩كامل كتاب عھد قدیم بھ زبان یدیش در سالھاي 
یھودیان در قرن دھم از راه آلمان بھ لھستان وارد . اكنون در راه رھبري فرھنگي قوم خود گام بر میداشتند

در سال . با وجود كشتارھاي گاه و بیگاه، تحت حمایت دولت ترقي كردند و تعداد شان افزایش یافت. شدند
. بھ پانصد ھزار نفر بالغ شدند ١۶۴٨ھ در سال حدود پنجاه ھزار یھودي در لھستان میزیستند ك ١۵٠١

، كھ بر مجلس ملي لھستان نفوذ داشتند، از یھودیان حمایت میكردند، زیرا مالكان پي )زالچتا(طبقھ اشراف 
حكمروایان . برده بودند كھ اینان در جمع آوري ماالالجاره مالیاتھا و نیز اداره امالك، افرادي شایستھاند

. شانزدھم و ھفدھم، بھ استثناي چند نفر، ھمھ از آزادمنشترین شاھان زمان خود بودندلھستان در قرنھاي 
ستفان باتوري دو حكم صادر، وطي آنھا بھ یھودیان حق بازرگاني اعطا لھستان نمیباید بھ آن رسیدگي 

لھ درست یك سال پس از این احكام، عدھاي بھ مح. اما دشمني عامھ مردم ھنوز باقي بود). ١۵٧۶(كنند
با توري مقامات . ھا را غارت كردند و بسیاري از یھودیان را كشتند یھودینشین پوزنان یورش بردند، خانھ

سیگیسموند سوم بھ رواداري . شھري را بھ علت سھالنگاري در جلوگیري از این شورش جریمھ كرد
بازرگانان آلماني . ن یابددو عامل موجب شدند كھ دوران این حسن نیت دولتي پایا. مذھبي شاھانھ ادامھ داد

در لھستان، كھ از رقابت یھودیان منزجر بودند، مردم را در شھرھاي پوزنان و ویلنو بھ شورش علیھ آنان 
آنان درخواستي مبني بر ; )١۵٩٢(ھاي یھودیان را چپاول كردند  وا داشتند و كنیسھاي را ویران و خانھ

یسوعیان، كھ با توري آنھا را بھ ). ١۶١٩(سلیم كردندبھ شاه ت)) عدم رواداري مذھبي براي یھودیان((
لھستان آورده بود و بالفاصلھ رھبري فرھنگي كاتولیكھا را در لھستان عھدھدار شده بودند، در مخالفت با 

اتھام اجراي مراسم دیني ھمراه با قتل مورد تصدیق دولت قرار . این رواداري مذھبي بھ آن جھاد پیوستند
در شھر لوبلین جسد پسربچھاي را در باتالقي یافتند و سھ نفر یھودي بھ زور  ١۵٩٨در سال . گرفت

آن سھ یھودي را بھ ترتیب بھ دار آویختند، غرق كردند، و . شكنجھ اعتراف كردند كھ آنھا او را كشتھاند
شقھ كردند، و جسد آن پسربچھ را در یك كلیساي كاتولیك بھ عنوان یك شي داراي حرمت مذھبي نگاه 

، سباستیان میشینسكي اھل ١۶١٨در سال . ھاي ضد یھودي بشدت ھرچھ تمامتر رواج یافتند نوشتھ. اشتندد
كراكو كتاب آینھ تاج لھستان را انتشار داد و در آن یھودیان را بھ قتل كودكان، جادوگري، دزدي، 

یان را از لھستان كالھبرداري، و خیانت متھم كرده و از مجلس ملي لھستان تقاضا كرده بود كلیھ یھود
یك . این رسالھ چنان احساساتي در مردم برانگیخت كھ سیگیسموند ناچار شد آن را توقیف كند. اخراج كنند

الدیسالوس ). ١۶٢٣(پزشك لھستاني طبیبان یھودي را متھم كرده بود كھ كاتولیكھا را تدریجا مسموم میكنند
ا در برابر شورش عمومي از یھودیان حفاظت بھ چھارم، شاه لھستان، بھ مقامات شھرداري دستور داد ت

و براي اینكھ از دشمني مسیحیان بكاھد، بھ یھودیان دستور داد تا از ھمسایگي كردن با ; عمل آورند
)) سیم. ((ھاي جدید، یا گشایش قبرستانھاي جدید بدون جواز ھمایوني خودداري كنند مسیحیان، بناي كنیسھ

ن خواست تا آنان كھ مسیحي ھستند حداكثر منافع خود را بھ ھفت درصد و از كلیھ بازرگانا ١۶۴٣در سال 
درنتیجھ، مسیحیان اجناسشان را از یھودیان میخریدند، و یھودیان، ھم ; یھودیان بھ سھ درصد محدود سازند

تعداد یھودیان لھستاني، علي رغم نفرتھا، محدودیتھا، . بھ منافع بیشتر میرسیدند و ھم منفورتر میشدند
روایات ملي، اخالقیات، و ; ھا و مدارسي بنا نھادند آنھا عبادتگاه. رنجھا، و محرومیتھا، فزوني گرفت

و ایمان آرامبخش خود شان را عزیز و گرامي ; قوانین استوار دارنده خود را دست بھ دست انتقال میدادند
موزان بیبضاعت، از وجوه عمومي جامعھ یھود، براي دانشآ; دانشآموزان میگرفتند، تاسیس یافتند. میداشتند

تحصیالت عالیھ . آموزش ابتدایي براي پسران شش تا سیزدھسالھ اجباري بود. مدارس ھمگاني تاسیس كرد
یكي از ربیھاي معاصر آن دوره این سیستم تعلیمات را . تحت نظارت ربیھا تدریس میشد) یشیباخ(در كالج 

  ): ١۶۵٣(چنین تشریح میكند

نگاھداري میكرد و ھر ھفتھ مبلغ معیني پول بھ آنان ) دانشجویان كالج)) (باھورھا(( ھر جامعھ یھودي از
یك جامعھ، كھ از .... میبایست حداقل بھ دو پسر بچھ درس بیاموزد)) باھورھا((ھریك از این ....میپرداخت

ھر ; گاھداري كندپنجاه خانواده یھودي تشكیل مییافت، میبایستي حداقل از سي نفر از این جوانان و پسران ن
ھا خوراك و منزل در اختیار دانشجو و دو دانشآموزش قرار میداد، و خود آن دانشجو مثل  یك از خانواده

در آن )) تورات((كھ ... كمتر خانھاي یافت میشد... ھر فرزند خانواده سر میز آنھا غذا صرف میكرد
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، كھ با آنان میزیست، در ))یشیباخ((نشجوي تدریس نشود و رئیس خانواده یا فرزند ذكورش یا دامادش یا دا
  . دانش یھودي خبره نباشد

از دیدگاه بعدي و غیر روحاني ما، تحصیالت و ادبیات جامعھ یھودي لھستان در حد تعالیم ربیھا مقید بود و 
چون تلمود حاوي . تقریبا بھ خواندن و فراگرفتن تلمود، كتاب مقدس، قبالھ، و زبان عبري محدود میشد

; انین و تاریخ و مذھب قوم یھود بود، وسیلھاي براي تامین انضباط شدید و عمیق فكري بھ شمار میرفتقو
و جوامع ستمدیده بیشك چنین میپنداشتند كھ تنھا آن ایمان شدید مذھبي و تحصیلي كھ از روایات و شعایر 

ناامنیھا بھ آنان نیروي پایداري قوم ریشھ گرفتھ باشد میتواند در مقابل فشارھاي مداوم، رنجھا، سختیھا، و 
  . و تحمل بدھد

یھودیان لھستاني، تا زماني كھ تجدد آن قدر صورت نو بھ خود گرفت كھ بتواند بھ آنان آزادي یا مرگ 
سال یادآوري مخوفي از وضع پر مخاطره  ١۶۴٨سال . بدھد، در حالت ركود قرون وسطایي باقي ماندند

در لھیب شورشي كھ قزاقان علیھ مالكان لھستاني یا لیتوانیایي بھ . رفتآنھا در قلمرو مسیحیت بھ شمار می
. راه انداختند، یھودیاني كھ مباشر یا مامور مالیاتگیري این امالك بودند بھ دست شورشیان در آتش سوختند
واه در پریاسالو، پیریاتین، لوبني، و سایر شھرھا ھزاران یھودي، خواه آنان كھ در خدمت اشراف بودند، خ

بعضیھا با گرویدن بھ آیین ارتدوكس یوناني، و عدھاي نیز با پناه آوردن بھ . آنان كھ نبودند، قتل عام شدند
خشم شدید و دیرینھ . تاتارھایي كھ آنھا را بھ عنوان برده میفروختند، جان خود را از این مھلكھ نجات دادند

  . ه بودقزاقان با خونخواري و درندگي باور نكردني بھ غلیان آمد

  : یك مورخ روسي چنین میگوید

قربانیان را زنده زنده پوست میكندند، دو نیم میكردند، تا سرحد : ھایي وحشیانھ آمیختھ بود كشتار با شكنجھ
اما با یھودیان بھ .... مرگ بھ فلك میبستند، روي آتش زغال بریان میكردند، یا با آب جوش میسوزاندند

آنان بھ نابودي كامل محكوم بودند، و اگر كسي اندك شفقتي نشان . دندسنگدلي ترسناكتري رفتار میكر
پس از آن، . ھا پایكوبي میپرداختند قزاقان طومارھاي قانون را از كنیسھ. میداد، بھ خیانت متھم میشد

 ھزاران كودك یھودي را بھ چاه انداختند یا. یھودیان را روي آنھا قرار میدادند وبا سنگدلي قصابي میكردند
  . زنده بھ گور كردند

در شھر .گفتھ میشود كھ تنھا در یك شھر، شھر نیمیروف، شش ھزار یھودي در این شورش از بین رفتند
تولچین ھزار و پانصد یھودي را در یك پارك جمع و بھ آنان پیشنھاد كردند كھ میان گرویدن بھ دین مسیح 

باور كنیم، ھمھ آن ھزار و پانصد نفر مرگ را اگر حرف وقایعنگار یھودي را ; یا مرگ یكي را برگزیدند
یھودي بھ دست قزاقان كشتھ، یا بھ دست تاتارھا اسیر () میگویند كھ در شھر پولونویھ دھھزار. برگزیدند

ھنگامي كھ قزاقان با ارتش . در سایر شھرھاي اوكرایین كشتارھاي خفیفتري بھ وقوع پیوستند. شدند
وستند و لشكریان مسكوي در كشتار و نفي بلد یھودیان موگیلف، ویتبسك، لھستان روبرو شدند، بھ روسھا پی

  . ویلنو، و شھرھاي دیگر، كھ از دست اھالي لیتواني و لھستان خارج كرده بودند، با قزاقان ھمدست شدند

آنان نیز، . كارل دھم، پادشاه سوئد، بھ لھستان مشكل دیگري براي یھودیان بھ وجود آورد ١۶۵۵حملھ سال 
ثل بسیاري از لھستانیھا، از سوئدیھاي فاتح بدون مقاومت و بھ عنوان منجیاني كھ آنھا را از دست م

موقعي كھ ارتش تازه لھستان قیام كرد و سوئدیھا را از . روسھاي وحشتناك رھایي دادھاند استقبال كردند
یوتركو پرداخت و فقط خود آن كشور بیرون راند، بھ قتل عام یھودیان ایاالت پوزنان، كالیش، كراكو، و پ

در لھستان،  ١۶۴٨١۶۵٨رویھمرفتھ این حوادث مصیبتبار، كھ در سالھاي . شھر پوزنان را در امان داشت
لیتواني، و روسیھ بھ وقوع پیوستند، تا روزگار ما، از خونینترین روزھاي تاریخ یھودیان اروپا بھ شمار 

. بھ مراتب پیشي گرفتند ))سیاهمرگ ((ھاي صلیبي و میروند و از لحاظ وحشت و تلفات از قتل عام جنگل
در . جامعھ یھود از بین رفتند ۵٣١یھودي كشتھ شدند و  ٧١٩,٣۴یك برآورد محافظھكارانھ نشان میدھد كھ 
جمعي یھودیان از ممالك اسالوي بھ ممالك اروپاي باختري و  ھمین دھھ غمانگیز بود كھ مھاجرت دستھ
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در لھستان یھودیاني كھ . امریكاي شمالي آغاز شد و، در نتیجھ، یھودیان در چھار گوشھ جھان پراكنده شدند
جان بھ در برده بودند بھ سر خانھ و كاشانھ شان بر گشتند و با بردباري بھ بازسازي جوامع ویران شده 

یان كازیمیر، شاه لھستان، اعالم كرد كھ تصمیم گرفتھ است تا سرحد امكان زیانھاي ناشي . ندخود پرداخت
قوانین حقوقي و تامیني جدیدي بھ سود آنھا ; از این مصایب را در مورد رعایاي یھودي خویش جبران كند

الیات معاف وضع، و مراكزي را كھ در این آشوبھا بیش از ھمھ زیان دیده بودند موقتا از پرداخت م
اما دشمني و كینھ ملي و عقیدتي ھمچنان پاي برجا بود و گاه گاه بھ ترحم و و دلسوزي مسیحي آراستھ .كرد

دو ربي یھودي را بر مبناي اتھام ھمیشگي، یعني كشتن انسان براي مراسم اكثر پاپھا  ١۶۶٠در سال . میشد
یك عطار یھودي ساكن شھر كراكو، بھ اتھام  ١۶۶٣در ; از قبول آن خودداري ورزیده بودند، اعدام كردند

بیاساس نوشتن انتقادي شدید و تلخ علیھ پرستش مریم عذرا، پس از یك سلسلھ اعمال وحشیانھ كھ دادگاه 
لبش را بریدند، دستانش را سوزاندند، زبانش را از بیخ كندند، و بدنش را ھم : مقرر داشتھ بود، جان داد

بھ راھبان دومینیكي ساكن ) ١۶۶۴ژانویھ  ٩(رقھ دومینیكیان از رم پیشواي ف. روي آتش كباب كردند
دانشآموزان یك .)) از یھودیان نگونبختي كھ آماج اتھامات عدیده میشوند دفاع كنند((كراكو دستور اكید داد 

ھا را ویران كردند،  مدرسھ یسوعي در شھر لووف بھ محلھ یھودیان رفتند، صد نفر یھودي را كشتند، خانھ
اما در شھر ویلنو محصلین یسوعي مذھب از یھودیان در ; )١۶۶۴(ھا بیحرمتي روا داشتند  بھ كنیسھو 

: سوبیسكي جوانمرد كوشید تا از یھودیان لھستان دلجویي كند) ١۶٨٢(برابر گروه شورشي محافظت كردند
الیھ شھري كھ پیرو حقوق از دست رفتھ را بھ آنھا برگرداند، آنھا را از قید اختیارات قانوني مقامات ع

احساسات مردم بودند رھا ساخت، و كالنتراني را كھ دادخواست یھودیان را بھ دربارش میآوردند با عالقھ 
  . زیاد پذیرفت

یھودیان لھستاني تا اواخر دوران سلطنت وي توانستند جاي افراد از دست داده خود در آن دھھ تلخ را پر 
  . كنند، لیكن وحشت آن تا چند نسل در خاطره یھودیان ھمچنان باقي ماند

ایوان مخوف در پاسخ تقاضاي سیگیسموند دوم، . ، ھیچ یھودي در روسیھ نبود١٧٧٢قانونا، تا پیش از 
بر اینكھ بھ یھودیان اجازه داده شود تا براي معاملھ و بازرگاني بھ روسیھ بیایند، چنین اظھار عقیده مبني 
  ):١۵۵٠(كرد

چون بسیاري از مفاسد از آنان ناشي ; مناسب نیست كھ بھ یھودیان اجازه دھیم با كاالي خود بھ روسیھ بیایند
. د و روسھا را از دین مسیح منحرف میكنندزیرا آنھا گیاھان زھرآگین بھ قلمرو ما میآورن; شدھاند

  . بنابراین، وي بھ عنوان یك پادشاه، نباید بیش از این چیزي درباره یھودیان بنویسد

، ایوان مخوف دستور داد )١۵۶۵(موقعي كھ ارتش روسیھ پولوتسك، شھر مرزي لھستان، را تسخیر كرد 
با لھستان، از یافتن  ١۶۵۴روسھا در جنگ . غرق كنندتا كلیھ یھودیان محلي را یا بھ دین مسیح درآورند یا 

كفار ((آنھا بعضي از این . جمعیت بسیاري از یھودیان در شھرھاي لیتواني و اوكرایین بھ شگفتي افتادند
را كشتند و باقي را بھ اسارت بھ مسكو بردند، و این عده بودند كھ ھستھ مھاجر نشین كوچك و )) خطرناك

، در ھلند، عریضھ چند یھودي را، كھ اجازه ورود ١۶٩٨پطر كبیر در سال . نا نھادندغیرقانوني یھود را ب
ویتسن عزیز، : او چنین جواب داد. بھ روسیھ را خواستھ بودند، از طریق شھردار آمستردام دریافت داشت
  . يروسھا را ھم كھ میشناس; تو كھ یھودیان را میشناسي و از اخالق و عادات آنھا نیز آگاھي داري 

بھ یھودیان بگو كھ از . من ھر دو رامي شناسم و باور كن ھنوز است كھ این دو ملیت باھم درآمیزند
پیشنھاد شان سپاسگزارم و نیز میدانم كھ خدمتشان برایم چقدر ارزش دارد، لیكن اگر قرار باشد كھ بین 

  . روسھا زندگي كنند، دلم بھ حالشان خواھد سوخت

  ). ١٧٧٢(یھودیان تا نخستین تجزیھ لھستان ادامھ داشت  سیاست روسیھ در منع ورود

pymansetareh@yahoo.com



V-  الھامھاي ایمان  

بھ نحوه پندار كاتولیكھاي قرون وسطي و پروتستانھاي . براي درك دشمني مسیحیان با یھودیان الزم است
آنھا فقط مصلوب شدن مسیح را بھ خاطر داشتند، ولي آن جمعیت انبوه . نھضت اصالح دیني نظر بیندازیم

از یھودیان را بھ یاد نمیآوردند كھ سخنان مسیح را با خشنودي شنوده و در اورشلیم از وي استقبال كرده 
  . بودند

لیكن یھودیان در مسیح آن مسیحایي را كھ پیامبرانشان وعده ; آنھا عیسي را مسیح و پسر خدا میپنداشتند
داده بودند، یعني نجاتگري كھ از اسارت رھایشان بخشد و از آنھا دگر باره ملتي سرافراز و آزاد بسازد، 

  . نمیدیدند

ل یكتا پرستي دین اسالم چندان رقابت دوري با براي مسیحیان مشكل مینمود كھ اقلیتي را كھ یكتاپرستیش مث
ھا بر میخاست در عالم  لیكن آن فریاد پرشوري كھ از كنیسھ. آنان داشت با رواداري برادرانھ بنگرند

آن ایمان !)) ، خداوندگار ما، یكي استادوناي! بشنو، اي اسرائیل: ((مسیحیت دو چندان انعكاس مییافت
عقیدھاي ; غرورآمیز سامي ھمچون رجزي بود كھ اصول عقیده مذھبي مسیحیان را بھ مبارزه میطلبید

، و فداكاري ))پسر خدا((كھ بر تارك صلیب مرده است در اصل و در حقیقت )) پسر آدم((مبني بر اینكھ 
آیا در زندگي چیزي از آن ایمان . ھاي بھشت و گشاینده دروازه. بوده استالیزالش كفاره گناھان بشر 

ارزندھتر و برحقتر ھست مسیحیان اروپا، براي حمایت از این ایمان، كوشیدند تا یھودیان را با موانع 
یھودیان در . جغرافیایي، محرومیت سیاسي، سانسور فرھنگي، و محدودیتھاي اقتصادي بھ انزوا بكشانند

از راه یافتن بھ . اي اروپاي پیش از انقالب فرانسھ حتي در آمستردام تابعیت و حقوق كامل نیافتندھیچ ج
ھاي مسیحي محروم  ھا، و از انجام كارھاي قضایي در دادگاه مقامھاي دولتي، ارتش، مدارس، و دانشگاه

اموالشان ھر آن در  مالیاتھاي سنگین میپرداختند، بھ پرداخت وامھاي اجباري محكوم بودند، و. بودند
بھ علت محدودیت تملك زمین، و براثر احساس ناامني ھمیشگي كھ آنان را ناچار . معرض ضبط بود

آنان حق ورود . میساخت تا پس انداز خود را بھ نقد یا كاالي منقول تبدیل كنند، از كشاورزي بھ دور افتادند
با قرار گرفتن در . بعضا مذھبي بودند بودچھ اصناف، از حیث شكل و ھدف، ; بھ ھیچ صنفي را نداشتند

محدوده صنایع یا تجارت و امور مالي كماھمیت، خود را در این مشاغل نیز، بھ سبب ممنوعیتھاي متفاوت 
در یك محل حق پیلھوري نداشتند، در جایي : در ھر مكان و متغیر در ھر زمان، عاجز و درمانده مییافتند

درنتیجھ، غالبا . ھري دیگر حق معاملھ چرم یا پشم از آنان سلب شده بودنمیتوانستند كاسب باشند، و در ش
كاسبكاران كوچك، پیلھوران، فروشندگان كاالھا یا پوشاك دست دوم یا نیمدار، خیاط، خدمتكار ثروتمندان 

ھا و  یھودیان بینواتر، بر اثر این حرفھ. خود، و یا صنعتگراني بودند كھ براي یھودیان كاال میساختند
ھا و زیركیھاي معامالتي، و افكار مخصوصي را كھ  اھانتھاي درون گتو، آن عادات لباس و گفتار، حیلھ

  . موجب بیزاري مردم و طبقات باالتر از آنھا شد كسب كردند و در خود پرورش دادند

عالیتھاي ف. باالتر از این اكثریت پست، ربیھا، پزشكان، بازرگانان، و كارشناسان امور مالي قرار داشتند
  . صادركنندگان و وارد كنندگان یھودي نقش مھمي در رونق ھامبورگ و آمستردام داشت

در وارد كردن ; یھودیان، در نیمھ نخست قرن ھفدھم، یك دوازدھم بازرگاني انگلستان را در دست داشتند
المللي، از در كار بازرگاني بین; سنگھاي قیمتي و منسوجات از مشرق زمین از دیگران جلوتر بودند

; پیوستگیھاي خانوادگي خود در كشورھاي متفرقھ و از آگاھي وسیعي كھ در زبان داشتند استفاده میكردند
ھاي ویژه خود اطالعات الزمھ را كسب میكردند، و این امر بعضي اوقات آنان را در پیشگویي  از راه

نان امكان میداد كھ اصول اعتبارات ارتباطات خارج از كشور بھ آ. كردن درباره منافع بورس یاري میداد
  . و بروات را توسعھ دھند
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آن طور كھ مشاھده كردیم، این سیستم كامال مستقل از ; البتھ یھودیان مخترع سرمایھداري جدیدي نبودند
آنان و بیشتر از نظر صنعت، نھ از نظر امور مالي، گسترش یافت، و حتي در امور مالي نیز، در مقایسھ 

وام دھندگان یھودي . یچي فلورانس گریمالدي جنووا، یا فوگر آوگسبورگ، نقش كوچكي داشتندبا خاندان مد
بھره زیاد مطالبھ میكردند، لیكن با مقایسھ با بانكداران مسیحي در شرایط پرمخاطره مشابھ، بھره آنان زیاد 

بازرگاني و امور  ذھن یھودي، كھ بر اثر سختي، فشار، و مطالعھ حساستر شده بود، در معامالت. نبود
. مالي بھ چنان باریكبیني و حس جویندگي دست یافت كھ رقبا ھرگز نتوانستند آنھا را از این بابت ببخشند

ربیھا آن را ; اصول اخالقي یھودیان مثل اصول اخالقي پیرایشگران، ماالندوزي را ناروا نمیدانست
ھ براي خریدن شاھان یا عوام آزارگر پشتوانھ امور خیریھ، عضلھ نیرودھنده كنیسھ، و آخرین وسیل

با ھمھ این احوال، این ھم صحیح است كھ در جوامع یھود آلمان، لھستان، و تركیھ كساني یافت . میدانستند
میشدند كھ ثروت را نھ تنھا وسیلھ نگھداري و حفظ طایفھ خود میپنداشتند، بلكھ آن را مایھ آسایش روحي 

اندوختن آن از حیلھ و تدبیر بیش از وجدان استفاده میكردند و منظره خود میدانستند و براي جمعآوري و 
فسادآلودي از ثروت فراوان را پیشچشم ھمگنان خود میآوردند كھ از تجمالت چشمگیر تیره و تار شده بود 

و فقط مقداري اندك از آن در امور خیریھ بھ از كسانشان در محرومیتي چنان شدید میزیستند كھ تنھا 
بھ فقر و درون نگري و . دین یھودیان، ھمچون خصوصیات اخالقیشان. ز گرسنگي نجاتشان میدادخیرات ا

ربیھا، كھ در قرون وسطي مرداني شجاع و دانشمند بودند، . زنگي حقارتآمیز درون گتوھا دچار شده بود
رویاھاي  در این دوران بھ ھواداران نوعي رازوري بدل شده بودند كھ از دوزخ عذاب و فقر بھ ملكوت

; تلمود در قرون وسطي، بھ عنوان روح آیین یھود، جایگزین كتاب مقدس شده بود. امید بخش پناه میبردند
یك نویسنده فرانكفورتي قرن ھفدھم مدعي است كھ در زمان وي ربیھاي . اكنون قبالھ جاي تلمود را گرفت

وي ; مشخص این انتقال و دگرگوني بودسلیمان لوریا . بسیاري بودند كھ كتاب مقدس را ھرگز ندیده بودند
خود را بر آن اساس نوشت، ولي حتي افكار ) دریاي سلیمان(از تلمود آغاز كرد و رسالھ یم شل شولومو 

متعلق بھ رازوران یھودي )) روایات رمزي((این . ھوشمندانھ و تیزبین وي سرانجام بھ قبالھ تسلیم شد
آن وحي االھي دست یافتھاند كھ در نماد ارقام، حروف، كلمات، قرون وسطي بودند، كھ معتقد بودند كھ بھ 

دانشپژوھان ساكن گتو . و از ھمھ مھمتر در حروفي كھ نام بیان ناكردني یھوه را تشكیل دادھاند نھفتھ بود
یكي پس از دیگري خود شان را در این پندارھا غرقھ میكردند، تا اینكھ سرانجام یكي از آنان چنین فتوا داد 

یكي از مورخان بزرگ كنوني یھود . كساني كھ از حكمت پنھاني قبالھ، غفلت كنند سزاوار تكفیرندكھ 
تقریبا . قبالھ، مانند انگل، زندگي دیني یھود را در قرن شانزدھم و ھفدھم دچار خفقان كرده بود: ((میگوید

كھ در آمستردام بودند و چھ  چھ آنان.)) بھ دامش گرفتار آمده بودند... ھمھ ربیھا و رھبران جوامع یھودي
  . آنھایي كھ در لھستان و فلسطین میزیستند

در نظر یھودیاني كھ این چنین پراكنده شده بودند، و چھ بسا بینوایي كشیده و بھتانھا بھ آنھا زده شده بود، 
سوق  اعتقاد و ایمان بھ ظھور عاجل مسیحایي كھ آنان را از این بینوایي برھاند و بھ سرافرازي و عزت

مایھ كمال تاسف است كھ در قرون پیدرپي میبینیم كھ . دھد نوعي پایھ و شالوده زندگي بھ شمار میرفت
در جایي دیگر ھم دیدھایم كھ . یھودیان شیادان یا متعصباني را بھ عنوان این منجي منتظر پذیرفتھاند

ان را، كھ حتي خود چنین ، عبرانیان مقیم مدیترانھ داوود راوبیني اھل عربست١۵٢۴چگونھ، در سال 
، یك یھودي اھل ازمیر بھ نام سبتاي صوي ١۶۴٨اكنون، در . ادعایي نكرده بود، بھ مسیحایي پذیرفتند

بلند قامت، : او جسما شخص برگزیده قابل تحسیني بود. اعالم داشت كھ وي ھمان منجي موعود است
ھاي سلیمان  چون از طریق نوشتھ. ا را داشتزیبا بود و مو و ریش سیاه جوانان یھودي اسپانی. خوشاندام، 

قرار گیرد، خود را بھ )) روایات رمزي((لوریا مجذوب قبالھ شده بود، بھ این امید كھ درخور وحي كامل 
بھ جسمش ریاضت میداد و پي در پي و در ھمھ فصلھا در دریا استحمام میكرد و . زھد و كف نفس سپرد

بھ زنان عالقھاي . پیروانش از بوي خوش جسمش شادمان میشدند خود را چنان پاكیزه نگاه میداشت كھ
بھ پیروي از رسوم یھود، در سنین كم ازدواج كرد، سبب احترازش از انجام وظایف زناشویي : نشان نمیداد

جوانان بھ دورش حلقھ زدند، . ھمسري دیگر گرفت، و ھمان نتیجھ مجددا بھ بار آمد. از وي طالق گرفت
الھ خواندنش تمجید كردند،و از خود میپرسیدند كھ آیا او از قدیسان فرستاده شده االھي از لحن شیرین قب

سبتاي . ایمان داشتند ١۶۶۶نیست، پدرش از آن گروه مردمان بود كھ بھ ظھور مسیحا تا قبل از سال 
بتواند میشنید كھ مردم میگویند مھدویت در شخص پاكروان و مقدس و خداشناس، قبالھ خوانده، و كسي كھ 
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این اندیشھ در سبتاي نضج . ھمھ خوبان را در قلمرو سلطنت ھزارسالھ مسیح گرد آورد تجلي خواھد كرد
صوھار، یا متن قبالھ . گرفت كھ وي، كھ از بركت ریاضتكشي تزكیھ شدھاست، ھمان منجي االھي است

در .تعیین كرده بود را سال افتتاح دوران رھایي) مسیحي ١۶۴٨(تقویم یھودي  ۵۴٠٨قرن سیزدھم، سال 
گروه اندكي از مریدان ادعایش را باور . آن سال سبتاي، كھ بیست و دو سالھ بود، خود را مسیحا خواند

. چون پافشاري كردند، آنان را تبعید نمودند; جامعھ ربیھاي ازمیر آنھا را بھ اتھام الحاد محكوم كرد. كردند
ربیھاي سالونیك او را ; ، خود را بھ عقد تورات درآوردسبتاي بھ سالونیك رفت و، طي یك مراسم قبالھاي

بھ آتن و بعد بھ قاھره رفت و در آنجا مردي ثروتمند بھ نام رافائل چلبي بھ پشتیباني . از شھر بیرون راندند
جامعھ یھودي . از آنجا بھ اورشلیم آمد و در آنجا زھدش ربیھا را نیز تحت تاثیر قرار داد; از وي برخاست

ھایي كھ از یھودیان مصیبت دیده اوكرایین میگرفت بھ فقر و بینوایي دچار  ، كھ بھ علت قطع صدقھاورشلیم
وي از آنجا نھ تنھا با پول برگشت، بلكھ زن . شده بود، سبتاي را براي تحصیل اعانھ روانھ قاھره كرد

سر راه، . اورشلیم آورد سومش سارا را، كھ زیباییش دعاوي سبتاي را تحتالشعاع قرار داده بود، با خود بھ
میخواند و ) الیاس(در غزه، ثروتمند دیگري بھ نام ناتان غزھاي بھ جمع او پیوست، كھ او نیز خود را ایلیا 

میگفت كھ براي ھموار كردن راه مسیحا مجددا بھ دنیا آمدھاست و مسیحا در عرض یك سال سلطان 
ھزاران یھودي كھ بھ وي ایمان آورده بودند بھ . ازدعثماني را بر میاندازد و ملكوت آسمان را برقرار میس

بھ ازمیر  ١۶۶۵سبتاي در . ریاضت پرداختند تا كفاره گناھانشان را بدھند و سزاوار ورود بھ بھشت شوند
در این حال . بازگشت، در روز اول سال نو یھودي بھ كنیسھ وارد شد، و یك بار دیگر خود را مسیحا خواند

ھنگامي كھ یك ربي پیر . سرور و شادي دیوانھ شده بودند مدعاي او را پذیرفتندجمعیت انبوھي كھ از 
گسترش خبر ظھور مسیحا در آسیاي . سبتاي را شیاد خواند، او دستور داد تا او را از ازمیر بیرون كنند

ین خبر بازرگانان مصري ایتالیایي، ھلندي، آلماني، و لھستاني ا. باختري جوامع یھودیان را سخت تكان داد
تعداد . خوش را بھ سرزمینشان بردند و از معجزات روزافزوني كھ بھ سبتاي نسبت میدادند تعریفھا كردند

اندكي از یھودیان در تردید بودند، ولي ھزاران نفر دیگر، كھ تحت تاثیر پیشگوییھا و امیدواریھاي پر 
یان نیز در این معتقد شدند كھ این حتي عدھاي از مسیح.اشتیاق قبالھاي قرار گرفتھ بودند، باور كردند

ھنري اولدنبورگ در نامھاي كھ از لندن . مسیحاي ازمیري ھمان مسیح است كھ دوباره زنده شده است
در اینجا ھمھ شایع كردھاند كھ اقوام بني اسرائیل، : ((گزارش داد) ١۶۶۵دسامبر (براي اسپینوزا نوشت 

معدودي باور میكنند، لیكن بسیاري . كشور شان باز میگردندكھ بیش از دو ھزار سال است پراكندھاند، بھ 
در شھر آمستردام ربیھاي .)) اگر این خبر صحیح باشد، در ھمھ چیز انقالب روي میدھد... آرزومند آنند

و ; ظھور ملكوت آسمان را با آواز و رقص در كنیسھ جشن گرفتند; بزرگ از سبتاي جانبداري كردند
تا بھ مومنان توبھ و سرودھایي را بیاموزند كھ مقدمات ورود بھ ارض موعود كتابھاي دعا چاپ كردند 

ھاي ھامبورگ یھودیان مومن، از ھر سن و سال، در حالي كھ طومارھاي تورات را در  در كنیسھ.است
ھا و داراییشان را رھا  در لھستان بسیاري از یھودیان خانھ. دست داشتند، بھ رقص و پایكوبي پرداختند

و دست از كار كشیدند و گفتند كھ مسیحا شخصا بزودي میآید و آنان را پیروزمندانھ بھ اورشلیم باز كردند 
  . میگرداند

در ازمیر . ھزاران یھودي و بعضي اوقات تمام یك جامعھ، مثل آوینیون آماده عزیمت بھ فلسطین شدند
یشان بیعت میكنند، بھ چنان شوق و بعضي از پیروان سبتاي كھ میدیدند مردم از ھمھ سوي میآیند وبا پیشوا

نخستین پسر ((ھیجاني دچار شدند كھ پیشنھاد كردند كھ از این پس دعاي یھودیان بھ جاي یھوه خطاب بھ 
مسیحیان نیز دعا را بیشتر خطاب بھ مسیح یا مریم (خوانده شود)) خداوند، سبتاي صوي، مسیحا و منجي

بھ ھمھ یھودیان پیغام دادند كھ تعطیالت سوگواري یھود را از از شھر ازمیر ). عذرا میخواندند تا خداوند
این پس بھ جشن و سرور تبدیل كنند، و بزودي كلیھ دستورات شاق شریعت موسي، در پناه امنیت و سرور 

  . ملكوت آسمان، از میان خواھد رفت

د دارد بھ قسطنطنیھ اعالم كرد كھ قص. ظاھرا خود سبتاي نیز بھ نیروھاي معجزھآساي خود معتقد شده بود
از جملھ (برود تا محتمال بھ پیشگویي غزھاي، مبني بر اینكھ مسیحا میتواند تاج شاھي امپراطوري عثماني 

اما عدھاي میگویند كھ قاضي ترك ازمیر . (را بدون جنگ و خونریزي تصاحب كند، تحقق بخشد) فلسطین
سبتاي، پیش از حركت، جھان ). عالیھ تسلیم كنددستور داده بود تا سبتاي خودش را در پایتخت بھ مقامات 
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، در حالي كھ گروھي از ١۶۶۶روز اول ژانویھ . و حكومت آن را بین مومنترین دستیاران خود تقسیم كرد
روز ورودش را ھم قبال پیشگویي كرده بود، لیكن طوفان ورود . یاران در التزامش بودند، آھنگ سفر كرد

وانش این حساب نادرست را یكي از دالیل اضافي الوھیتش بھ شمار پیر; كشتي را بھ تاخیر انداخت
موقعي كھ در سواحل . میآوردند و میگفتند كھ او، با گفتن یك كلمھ االھي، طوفان را ساكت كرده است

دو ماه . داردانل پیاده شد، بازداشتش كردند و او را با غل و زنجیر بھ قسطنطنیھ بردند و بھ زندان انداختند
دوستانش از ; بھ ھمسرش نیز اجازه دادند تا بھ وي بپیوندد. بھ زندان بھتري در آبیدوس منتقل شدبعد، 

پیروانش ایمانشان را نسبت بھ . اكناف جھان براي دلداري و تكریم و تقدیم پول بھ دیدارش آمدند
  . رش میپردازندپیشگوییھاي معتبر، حكمروایان غیر روحاني نخست مسیحا را نمیپذیرند و بھ آزار و تحقی

یھودیان سراسر اروپا منتظر بودند كھ ھر آن از زندان رھایي یابد و بھ پیشگوییھاي شادكنندھتري تحقق 
  . بخشد

كار بازرگاني یھودیان در شھرھاي آمستردام، . را بھ دیوار میزدند - Zو  S- ھا حروف اول اسمش  در كنیسھ
لگھورن و ھامبورگ تعطیل شد، زیرا قلبا عقیده داشتند كھ بزودي ھمھ یھودیان بھ ارض مقدس بر 

  . میگردند

مقامات دولتي . یھودیاني كھ در مسیحا بودن سبتاي تردید میكردند زندگي روزمرھشان بھ مخاطره میافتاد
یھ از ھیجاني كھ زندگي اقتصادي بسیاري از جوامع عثماني را بھ خطر انداختھ بود بھ حیرت افتادند و ترك

ضمنا میترسیدند كھ اگر سبتاي را بھ جرم شورش و شیادي اعدام كنند، موجبات تقدس و شھادت وي را 
كھ بھ عمل آرامتري  از این رو تصمیم گرفتند. فراھم آورند و این جنبش را بھ شورشي گران مبدل سازند

در آنجا بھ وي تذكر دادند كھ طبق فرمان محكوم شده است كھ . سبتاي را بھ آدریانوپل فرستادند. اقدام كنند
اما میتواند، با گرویدن بھ آیین اسالم، ; وي را در خیابانھا بكشند و بدنش را با مشعلھاي فروزان داغ كنند

 ١۴در . وي موافقت كرد. سالم بھ مقامي بزرگ مفتخر شودھم از این سرانجام رھایي یابد و ھم در ا
بھ حضور سلطان آمد و، با تعویض ھیئت یھودي و پوشیدن لباس تركي، ترك آیین خود را  ١۶۶۶سپتامبر 
سلطان نام محمد افندي بر او گذاشت، وي را بھ درباني خود گماشت و حقوق مكفي برایش تعیین . تایید كرد

یھودیان آسیا، اروپا و افریقا ترك . آورد و ھدایاي گرانبھایي از ملكھ دریافت داشتسارا نیز اسالم . كرد
ربي بزرگ . ولي سرانجام چون حقیقت كشف شد، قلب یھودیان بشكست; آیین وي را با ناباوري تلقي كردند

. ي بمیردازمیر، كھ پس از تردیدھاي فراوان سبتاي را پذیرفتھ بود، چیزي نمانده بود كھ از شدت شرمسار
  . یھودیان از آن پس در ھمھ جا مورد تمسخر مسلمانان و عیسویان قرار میگرفتند

دستیاران سبتاي میكوشیدند كھ پیروانش را با سخناني از این قبیل دلداري دھند كھ گرایش وي بھ دین اسالم 
الي كھ كلیھ ھاي زیركانھ و براي ھدایت مسلمانان بھ دین یھود بودھاست و بزودي، در ح طبق نقشھ

سبتاي، با اطمیناني كھ بھ مقامات تركیھ داده . مسلمانان در پي او خواھند بود، بر یھودیان ظاھر خواھد شد
بود كھ میتواند مستمعان یھودي خود را بھ دین اسالم برگرداند، اجازه یافت تا در شھر آدریانوپل بھ موعظھ 

ن پیغام داد كھ ھنوز ھم ھمان مسیحاست و آنان نباید در ھمان حال، پنھاني بھ یھودیا; یھودیان بپردازد
اما یھودیان، نھ در آدریانوپل و نھ در جاھاي دیگر، اثري از . اعتقادشان را نسبت بھ وي از دست بدھند

  . پذیرفتن دین اسالم نشان ندادند

این . نبود، فرستاد دولت عثماني، كھ نومید شده بود، سبتاي را بھ اولچیني در آلباني، كھ ھیچ یھودي در آن
پیروانش تا نیم قرن جنبش وي را ادامھ میدادند، . در آنجا درگذشت ١۶٧۶مسیحاي شكستخورده در سال 

VI - بدعتگذاران  

ربیھا میدانستند كھ در جامعھ یھود، كھ در میان دشمناني سنگدل محصور شده بود، مذھب پایھ و اساس 
ت غیردیني كھ ممكن بود راه كوچكي بھ شك و تردید باز از این رو از تحصیال. زندگي و روح قانون است
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یوئیل سیركیس، ربي بزرگ شھر كراكو، فلسفھ را بھ عنوان مادر بدعت . كند، جلوگیري بھ عمل میآوردند
ھركس كھ بھ سوي او رفت ھرگز :((مرگ آوري میدانست كھ سلیمان دربارھاش گفتھ بود)) فاحشھ((و 

او بر آن بود كھ اگر فردي از یھودیان منطقھ تحت نفوذ ; میكرد و بدین جھت محكومش.)) برنگشت
از  ١۶٢٠یوسف سلیمان دلمدیگو، كھ در . روحاني وي بھ فلسفھ گروش پیدا كند، باید تكفیر و طرد شود

ایتالیا بھ لھستان آمده و ھنوز تحت تاثیر رنسانس بود، از حذف علوم از مواد درسي و كتابھاي قرائت 
نگاه كنید، تیرگي زمین را پوشاندھاست، و جھالت :((وي چنین نوشت. س و نومیدي دچار شدیھودیان بھ تر
میگویند خداوند نھ از تیرھاي تیز علماي زبان، شعرا و منطقیون لذت میبرد و نھ از ... فراوان است

حافل دلمدیگو نبیره الیاس دل مدیگو بود كھ در م.)) اندازھگیریھاي ریاضیدانان و حسابگري منجمان
وي انحرافش را با تحصیل زبان یوناني و آموزش تلمود نزد پدرش، كھ در . مدیچي عبري تدریس میكرد

شھر كرت ربي بود، آغاز كرد و در دانشگاه مترقي پادوا، تحت سرپرستي گالیلھ، بھ تحصیل علوم 
سمي ایتالیایي در رشتھ پزشكي تحصیل كرد، كھ از آن راه، ھم امرار معاش كرد و ھم صاحب ا. پرداخت

لیكن علوم مخصوصا ریاضیات باعث اغواي وي شدند، و با دنبال كردن آنھا، از بعضي عقاید مذھبي ; شد
اصوال تغییر روش ناگھاني حالتي متزلزل و ناثابت بھ وجود میآورد و احتماال تا مدتي . دست كشید

  . ، دیار بھ دیار میگشتیوسف، كھ دگرگون و ناآرام شده بود. شخصیت رانابسامان نگاه میدارد

روایات كلیسایي را مردود ) مانند پروتستانھا(در قاھره و قسطنطنیھ موقتا بھ فرقھ قرائیم یھودیاني كھ 
در ھامبورگ و آمستردام پي برد كھ . میدانستند و كتاب مقدس را تنھا منبع االھیات خود میپنداشتند دل بست

ار عقبافتادھتر است و براي تامین زندگي بھ مذھب رسمي دانش پزشكیش از دانش پزشكان آن سامان بسی
گروید، بھ گروه ربیھا پیوست، و سرانجام بھ دفاع از قبالھ پرداخت در پراگ بھ عنوان یك پزشك گمنام 

وي نام . لئو بن اسحاق مودنا صاحب ذھني ھوشیارتر و عمیقتر بود). ١۶۵۵(دیده از جھان فرو بست 
وي . گرفت كھ خانوادھاش، پس از تبعید از فرانسھ، بھ آنجا مھاجرت كرده بود ایتالیایي خود را از شھري

را میخواند، در دھسالگي موعظھ میكرد، و )) شرح زندگي انبیا((كودكي شگفتانگیز بود، در سھ سالگي 
این نوشتھ گفتگویي بود علیھ قمار كھ خود وي در آن استاد .نخستین اثرش را در سیزدھسالگي منتشر كرد

از سھ پسرش، یكي در . بود ١۵٩٠بزرگترین نوزدھسالگي بھ سال . ود و تا پایان عمر بدان وفادار ماندب
. سن بیستوشش سالگي مرد، دیگري در بلوا كشتھ شد، و سومي بھ عیاشي پرداخت و در برزیل ناپدید شد

بار پدر شد كھ دیگري، كھ شوھرش را از دست داده بود، سر; یكي از دو دخترش در دوره زندگیش مرد
مقالھاي نوشت كھ ثابت . لئو، در گیرودار این مصیبتھا، بھ علت قماربازي تكفیر شد. زنش دیوانھ شده بود

این فرمان بزودي لغو . میكرد كھ ربیھا، در این فرمان، پاي از حدود شریعت موسي فراتر گذاشتھاند
  . گردید

شد، فیزیك و فلسفھ آموخت، و اشعاري متوسط بھ ضمنا در ادبیات كتاب مقدس، تلمودي، و ربیھا استاد 
موقعي كھ بھ مجمع ربیھاي ونیز راه یافت، نطقھایي بھ زبان ایتالیایي . زبان عبري و ایتالیایي نیز سرود

. ایراد كرد كھ بھ حدي فصیح و فاضالنھ بودند كھ بسیاري از عیسویان بھ محضرش كشیده شدند
حي وي، او را دست اندر كار نگاشتن شرحي پیرامون آیین مذھبي نجیبزادھاي انگلیسي، از دوستان مسی

، بھ این )١۶٣٧(لئو، موقعي كھ تاریخ آیین عبراني را در دست تھیھ داشت . یھود بھ زبان ایتالیایي كرد
نتیجھ رسید كھ بیشتر تشریفات كھنھ و قدیمي، كھ اكنون از مقصود اصلي خود منحرف شدھاند، بسیاري از 

  . میت خود را از دست دادھاندمفاھیم و اھ

در اثري گمنام، كول ساكال، پیشنھاد كرد كھ در عبادات و مراسم مذھبي عبري تجدید نظر بھ عمل آید و 
در ھمین . و تعداد و آداب سخت روزھاي تعطیل كاھش یابند; قوانین غذایي برداشتھ شوند; آنھا ساده شوند

از مشكالت بیارزش كھ بھ قوانین معتبر یھود اضافھ شدھاند، كتاب از یھودیگري ربیھا، بھ عنوان انبوھي 
وي اصرار ورزیده است كھ از تلمود بھ كتاب مقدس برگردند، و عقاید بدعتي خود را نیز تا بھ ; انتقاد كرد

این بیانیھ انقالب را بھ چاپ نرساند و ھنگامي . كتاب مقدس و حتي بھ تمام الھامات موسي ھم كشانده است
درمیان اوراقش یافتند، رسالھ قرینھاي ھمراه داشت كھ از یھودیت رسمي ) ١۶۴٨(پس از مرگش  كھ آن را

اگر لئو جرئت یافتھ و رسالھ كول ساكال را . بھ چاپ نرسیدند ١٨۵٢این دو رسالھ تا سال .دفاع كرده بود
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او آن . از میشددر زمان حیاتش بھ چاپ رسانیده بود، اصالحات دیني یھود شاید در ھمان قرن ھفدھم آغ
نگونبختترین بدعتگذاران یھودي شخصي بود موسوم بھ . قدر با ھوش بود كھ تاریخ را بھ جلو نیندازد

پدرش از خانواده مارانویي بود كھ در اوپورتو ساكن شده و روحا و قلبا بھ . اوریل آكوستا اھل آمستردام
جوان گذاشتھ بودند نزد یسوعیان بھ تحصیل  گابریل اسمي كھ در پرتغال بر این. دین كاتولیك گرویده بود

ھایي پیرامون دوزخ سخت بھ وحشت انداختند، ولي ذھنش را با فلسفھ  آنھا او را با موعظھ; پرداخت
بھ ھنگام تحصیل كتاب مقدس بھ این حقیقت پي برد كھ كلیسا عھد قدیم را بھ عنوان . مدرسي حساس كردند

چنین نتیجھ گرفت . ازده حواري نیز شریعت موسي را قبول كردھاندكالم خداوند پذیرفتھاست و مسیح و دو
مادر و برادرش را . و پرسید كھ بولس حواري بھ اجدادي خود برگردد; كھ دین یھود دیني االھي است

. متقاعد كرد تا متفقا دستگاه تفتیش افكار را بفریبند و از پرتغال فرار كنند) پدرش در آن زمان مرده بود(
در آنجا گابریل نامش را بھ اوریل تغییر داد و ). ١۶١٧حد (رھاي فراوان، بھ آمستردام رسیدند پس از خط

لیكن ھمان روح پژوھشگر و استقالل فكري كھ او . خانوادھاش جزو جماعت مذھبي پرتغالي قرار گرفتند
و سختگیر بود، را بھ ترك كلیسا وا داشتھ بود وي را از عقاید جزمي كنیسھ، كھ بھ ھمان اندازه شدید 

وي . او از اعتیاد ربیھاي حتي دانشمند آمستردام بھ افكار كودكانھ قبالھ سخت بھ حیرت افتاد. ناراحت كرد
ھمكاران جدیدش را بھ خاطر مراسم و مقرراتي كھ حتي در كتاب مقدس ھم پایھ آشكاري نداشتند، و بھ 

چون درك تاریخي اندكي داشت، . سرزنش كرد راي او بسا اوقات با راه كتاب مقدس تضاد داشتند، دلیرانھ
ھمان طور . تغییر مراسم و اعتقادھاي مذھب یھود را در طول ھزار و نھصد سال اشتباھي عظیم میپنداشت

كھ قبال از عھد جدید بھ عھد قدیم برگشتھ بود، اكنون نیز مصرا میخواست كھ یھودیان از تلمود بھ كتاب 
امبورگ رسالھاي بھ زبان پرتغالي بھ نام مباحثاتي علیھ روایات یعني در ھ ١۶١۶در سال . مقدس برگردند

یك نسخھ از آن را بھ جماعت یھودي شھر . روایاتي كھ اساس تلمود بر آنھا گذاشتھ شده بود منتشر كرد
و از لئو مودنا، كھ خودش یكي از بدعتگذاران بود، بھ ) ١۶١٨(ونیز ھدیھ كرد، كھ موجب تكفیرش شد 

كھ در مجمع ربیھا داشت، خواستند تا ادعاي آكوستا را، مبني بر اینكھ احكام ربیھا در بسیاري جھت مقامي 
میخواند، ) خشكھ مقدس(ربیھاي آمستردامي، كھ او آنھا را فریسي . موارد مجوز كتاب مقدس ندارد، رد كند

او نپذیرفت و آشكارا از  .بھ آكوستا ھشدار دادند كھ اگر از گفتھ خود بر نگردد، وي را تكفیر خواھند كرد
و او را از مراوده با كلیھ ) ١۶٢٣(عمل تكفیر را علیھ وي بھ جاي آوردند . مقررات كنیسھ سر باز زد

چون زبان ھلندي را تا كنون ; حتي بستگانش از او دوري میجستند. دوستان یھودیش محروم كردند
در تلخي این تنھایي و عزلت . نگسارش میكردندھا س كودكان در كوچھ. نیاموختھ بود، تنھا و بییاور رھا شد

. ، بھ بدعتي گرایش یافت كھ بھ ھمھ اصول و عقاید مذھبي اروپا حملھ میكرد)مثل اسپینوزاي نسل بعد(
میگفت كھ روح فقط روان زندگي ; صریحا اعالم كرد كھ، برخالف عھد قدیم، خلود بودن روح كذب است

یكي از پزشكان یھودي بھ نام سمیوئل دا سیلوا، در . بدن میمیرد بخشي است كھ در خون جریان دارد و با
و در آن آكوستا را ) ١۶٢٣(پاسخ مباحثات آكوستا، رسالھ در باب خلود روح را بھ زبان پرتغالي نوشت 

و پاسخي بھ سمیوئل دا .... اوریل در مقابل بررسي روایات فریسي. جاھل، بیصالحیت، و كور خواند
سران جامعھ یھود، بھ منظور حمایت از آزادي مذھب خود، ). ١۶٢۴(ذاب را منتشر كرد سیلوا، افترازن ك

بھ مجمع قضایي آمستردام اطالع دادند كھ آكوستا با انكار خلود مایھ ویراني اصول مذھبي دین مسیح و 
. ن آزاد شداندكي بعد بدون اینكھ آزار و شكنجھ بدني دیده باشد، از زندا. كرد و ھمھ كتابھایش را سوزاند

وي ; برادران كوچكترش سربار او و در نتیجھ سربار آزادیش شدند. مجازات وي اقتصادي و اجتماعي بود
اوریل، شاید بھ این علت . از آزادي محروم شد و دیگر نتوانست با ھمنوعانش رابطھ اقتصادي داشتھ باشد

از عقاید بدعتآمیز دست بشوید و بھ و چون میخواست مجددا ازدواج كند، تصمیم گرفت تسلیم كنیسھ شود، 
و این شكاك ) ١۶٣٣(توبھ وي را پذیرفتند )). میموني در میان میمونھاي دیگر شود((قول خودش 

. لیكن روح بدعتگذاري او در خفا ادامھ و گسترش مییافت. احساساتي، چندي در آرامش نسبي بھ سر برد
یقت قانون االھي است یا نھ و بھ این نتیجھ رسیدم مردد بودم كھ آیا شریعت موسي در حق: ((بعدھا نوشت

الجرم مذھب را كامال بھ كنار گذاشت و فقط بھ خداوند، آن ھم در حد چیزي .)) كھ خاستگاھي انساني دارد
وي از انجام امور طاقتفرساي مذھبي، كھ الزمھ یك . ، اندك اعتقادي یافت)مثل اسپینوزا(ھمانند طبیعت 

وقتي كھ دو نفر مسیحي براي گرویدن بھ دین یھودي بھ نزدش آمدند، آنھا را . از زدیھودي مومن بود، سر ب
آنان گزارش این . منصرف كرد و ھشدارشان داد كھ بدین وسیلھ میخواھند یوغ سنگیني بر گردن خود بنھند
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وبھ كار او را ت; ربیھا او را احضار كردند و از او بازپرسي بھ عمل آوردند. موضوع را بھ كنیسھ بردند
بستگانش مجددا از وي ). ١۶٣٩(نیافتند و در نتیجھ تكفیر دومین و شدیدتري را علیھ وي اجرا كردند 

  . دوري جستند و برادرش یوسف در آزارش شركت جست

وي این تنھایي را ھفت سال تحمل كرد و بعد كھ از نظر كار و قانون خود را بھ طرز اندوھناكي در زیر 
سران و رھبران یھودي، كھ از مقاومت طوالنیش خشمگین شده بودند، وي را . سلیم دادفشار دید، پیشنھاد ت

نظیر . بھ نوعي توبھكاري و انكاري كھ از دستگاه تفتیش افكار پرتغال تقلید كرده بودند محكوم ساختند
و  مقدمات مراسم آدمسوزي، ناگزیرش ساختند تا از سكویي در كنیسھ باال رود و اعترافنامھ گناھان

خطاھاي خود را پیش روي ھمھ جماعت بخواند و سوگند یاد كند كھ از این پس از ھمھ مقررات و قوانین 
سپس وي را تا كمر برھنھ كردند و بدنش را با . جامعھ اطاعت و ھمچون یك یھودي راستین زندگي كند

دراز بكشد و ھمھ  سیونھ ضربھ تازیانھ مجروح ساختند سرانجام، او را واداشتند تا در درگاه كنیسھ
  . حاضران، از جملھ برادر كینھتوزش، ھنگام خروج از روي بدنش گذشتند

چون بھ خانھ رفت، چند شبانھ روز خود را . از این توھین نھ تنھا موافق برنخاست، بلكھ خشمگین ھم شد
یار فداكاري كیشي كھ بس -در اتاق مطالعھاش حبس كرد و آخرین و تلخترین نوشتھاش را در رد آیین یھود 

كرده بود تا آ ن را بپذیرد، ولي تاریخ خودبینانھ و اصول شدید دفاعي آن را، كھ در طول قرنھا فشار و 
جور بھ وجود آمده فرھنگي خودش را نمونھ رویدادھایي قلمداد كرده است كھ بر سر ھر اھل اندیشھاي 

.)) صحیح و قانون طبیعت پیروي نمیشودبدیھا از این ناشي میشوند كھ از عقل : ((نوشتھ است. خواھد آمد
را در مقابل دین االھي قرار داد و مدعي بود كھ این یكي نفرت، و آن یكي عشق را بھ )) طبیعي((وي دین 

چون رسالھاش را بھ پایان رساند، دو تپانچھ پر كرد، در كنار پنجره ایستاد تا برادرش . مردمان میآموزد
سپس خودش را با گلولھ . اي بھ سویش شلیك كرد، ولي بھ خطا رفتیوسف را در حال عبور دید، گلولھ

  ). ١۶۴٧?(كشت 

ولي عدھاي از اعضا نتوانستند آن را . جامعھ یھود كوشید كھ این حادثھ غمانگیز را در سكوت دفن كند
اید ش; اسپینوزا در آن زمان كھ مراسم تكفیر بھ وقوع میپیوست، پسر بچھاي پانزدھسالھ بود. فراموش كنند

و شاید با انزجار و وحشت از روي این ; ھم در آن اجتماع و مراسمي كھ انجام گرفت حضور داشتھ است
بینش آكوستا، بھ گونھاي منزه از خشم، بھ توسط این . بدعتگذار كھ رو بر زمین افتاده بود گذشتھ باشد

  ھم فصل ھفدجوان در میراث فلسفھ كتاب چھارم بلندپروازیھایي در عرصھ اندیشھ 

  

  از موھومپرستي تا دانشوري 

١۶۴١٧١- ٨۵   

I - مشكالت   

ھمھ اروپاییان قرن ھفدھم، غیر اقلیتي كوچك، چنین میپنداشتند كھ طبیعت محصول یا نبردگاه موجودات 
یا در درختان، ; مافوق طبیعي خیراندیش یا بداندیش است كھ بھ شكل روح در كالبد انساني جاي گرفتھاند

البد موجودات زنده بھ شكل یا در ك; ھا، و بادھا بھ شكل ارواح جانبخش زندگي میكنند ھا، رودخانھ بیشھ
ھیچ یك از این ارواح تابع قانون . فرشتھ یا شیطان راه مییابند، و یا در ھوا بھ شكل جني شریر آواره اند

ھر كدام میتوانست، بھ نحوي معجزھآسا، در كار و فعالیت سنگھا یا ستارگان، حیوان ; مقدس یا مسلم نبود
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را كھ آشكارا بھ واسطھ رفتار طبیعي یا منظم اجسام یا اذھان  الجرم، رویدادھایي; یا انسان مداخلھ كند
نبودند بھ آن نیروھاي فوق طبیعي نسبت میدادند كھ، با شگفتي و قدرت پیشگویي خود، در امور جھان 

ھمھ اشیاي طبیعي، ھمھ سیارات و ساكنان آنھا، و ھمھ صور فلكي و كھكشانھا، در . نقشي مرموز داشتند
در اعصار اولیھ، شكلھاي مختلفي از . جزایر ناتوان و درماندھاي بیش نبودند دریاي فوق طبیعي،
بیشترین آنھا تا پس از ظھور علوم جدید توسط كوپرنیك، وسالیوس، و گالیلھ، باقي . موھومات را دیدیم

ال علم احكام نجوم و كیمیاگري بھ سوي زو. بعضي از آنھا در نھاد خود نیوتن نیز پرورش یافتند; ماندند
لیدي مري ورتلي مانتگیو در ; لیكن تعداد علماي احكام نجوم در دربار لویي چھاردھم زیاد بود. میرفت
بریتانیاییھاي لجوج ھنوز بھ .))تعداد كیمیاگران شگفتانگیز بود((گزارش داده است كھ در وین  ١٧١٧

دیدنشان را پیشگویي میدانستند  وجود ارواح معتقد بودند، بھ تماشاي فال میایستادند، طالع میخریدند، خواب
و روزھا را بھ نحس و سعد تقسیم كرده بودند و بریتانیاییھاي ضعیف بھ شاھانشان التجا میبردند تا بیماري 

ھفتمین شماره نشریھ سپكتتر از مشاجراتي سخن گفتھ است كھ در . خنازیر شان را با لمس دست شفا بخشد
اندكي نمك یا كارد و چنگال را توي بشقاب روي ھم قرار دادن، و یك خانواده انگلیسي ممكن بود بھ خاطر 

بھ نبودن طبقھ سیزدھم در بعضي از (یا سیزده نفر مھمان بھ اطاق یا بھ یك جمع آوردن روي داده باشد 
، زیرا با كشیدن )١۶٩٢(در فرانسھ ژاك ایمر قھرمان دوران خودش بود ). ھتلھاي قرن بیستم توجھ كنید

نزدیك بودن یك جاني را ) بسیاري چنین معتقد بودند(دقي كھ در دست داشت میتوانست تركھ درخت فن
در آلمان یك عصاي سحرآمیز میتوانست خونریزي و زخم را شفا بخشد و استخوانھا را جا . كشف كند

ھم در سوئد ستیرنھیلم، موقعي كھ ریش یك مرد روستایي را با یك ذرھبین سوزاند، بھ جادوگري مت. بیندازد
  . ولي عامل با وساطت ملكھ كریستینا از مرگ نجات یافت; شد

درباریان . ھر روز بر تعداد شكاكان جادوگري افزوده میشد، لیكن از تعداد مومنان آن بھ مراتب كمتر بود
و )) اكثریت وسیع((چارلز دوم بھ شیاطیني كھ تفریحشان را بھ ھدر دھند چندان معتقد نبودند، ولي 

ت با شیطان درھم آمیزد برجستھترین روحانیان مصنف انگلیسي ھنوز ھم عقیده داشتند كھ انسان ممكن اس
جوزف گلنویل، از روحانیان انگلیكان و صاحب استعداد و سبكي . و بھ نیروي فوق طبیعت دست یابد

مرداني كھ ((این موضوع را كھ ) ١۶۶۶(پرقدرت، در مالحظات فلسفي پیرامون جادوگران و جادوگري 
میشوند كھ چیزھایي از قبیل جادو یا  و قریحھمند ھستند بدین پندار مبتال) ھوشمند(بھ نحوي دیگر زیرك 

وي اعالم خطر كرد كھ این گونھ تردیدھا بھ كفر و ; با حیرتي تكان دھنده تلقي كرده)) وھم وجود ندارد
یكي دیگر از روحانیون مشھور، رلف كدورث، در كتاب خودش تحت عنوان . خدانشناسي منتھي میشود
. در جادوگري شك كند بھ خدانشناسي متھم كرده است، ھر كس را كھ )١۶٧٨(نظام عقالني حقیقي جھان

از داستان جادوگري ) ١۶۶٨(ھنري مور، فیلسوف افالطوني كیمبریج، در كتابش بھ نام نوشداروي الحاد 
كھ سي سال با شیطان ازدواج كرده بود با حرارت زیاد دفاع كرد و شك كردن در قدرت طوفانزاي افسوني 

  . ن را در ھوا كفر محض پنداشتجادوگران یا سوار جارو شدنشا

در شھر . ولي روحانیان اسكاتلندي حرارت و شدت بیشتري نشان میدادند. شكنجھ جادوگران تخفیف یافت
. ھاي گوناگون قرار دادند تا بھ جادوگري اعتراف كنند شش نفر زن را تحت شكنجھ ١۶۵٢لیث در سال 

معھاي فروزان زیر پاھا و دھانھاي با زور باز ش; آنھا را از شستشان آویزان كردند و بھ فلك بستند
چھارده دادگاه در  ١۶۶١در سال . چھار نفر از آن زنان در زیر شكنجھ مردند; شدھشان قرار دادند

این اعدامھا بھ . نھ زن را در شھر لیث با ھم سوزاندند ١۶۶۴در ; اسكاتلند جادوگران را محاكمھ میكردند
در انگلستان در دو ساحره در بري سنت ادمندز بھ . كاتلند ادامھ داشتنددر اس ١٧٢٢طور پراكنده تا سال 

. بھ دست مرگ سپردند ١٧١٢و تعداد نامعیني را در  ١۶٨٢سھ تن را در ; اعدام شدند ١۶۶۴سال 
مباحثات ویر و شپي، ھابز و اسپینوزا، و دیگران بتدریج اساس تصورات مردم تحصیلكرده درباره 

وكال و قضات دادگستري بھ طور روزافزون در برابر دانشمندان االھیات . ختجادوگري را متزلزل سا
در سال عادي انگلیسي تشكیل شده بود جین و . پایداري كردند و از تعقیب یا محكوم كردن سر باز میزدند

كشیشان محلي ; قاضي از محكومیت آن زن خودداري كرد; نم را بھ اتھام كارھاي جادویي محاكمھ كردند
در فرانسھ، كولبر از . اما از آن سال بھ بعد اعدام جادوگران در انگلستان موقوف شد; ا محكوم كردندوي ر

پارلمان روان اعتراض . كھ محكومیت جادوگري را ممنوع میساخت) ١۶٧٢(لویي چھاردھم حكمي گرفت 
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سفر .)) ذارجادوگر را زنده مگ((....كرد كھ این امر برخالف دستورات كتاب مقدس است كھ میگوید 
توانستند ھفت  ١٧٠٠و  ١۶٨٠بعضي از مقامات محلي در فرانسھ در سالھاي بین ; ١٨٢٢: خروج

عقیده بھ جادوگري تا زمان . بھ بعد خبري از اعدام شنیده نمیشود ١٧١٨لیكن از ; را بسوزانند)) جادوگر((
جاھا ھنوز ھم وجود در بعضي : پیروزي موقت خردگرایي در نھضت روشنگري قرن ھجدھم ادامھ داشت

اختناق و سختگیري مذھبي دست در دست موھومات گذاشتھ بودند تا از رشد و گسترش دانش . دارد
در فرانسھ مشاجره بین شاھان و پاپھا، بین كلیساي گالیكان و حكومت پاپ، بین ژانسنیستھا . جلوگیري كنند

اري و تمامیت سانسوري شد كھ در ھمین و یسوعیان، و بین كاتولیكھا و ھوگنوھا مانع آن اتحاد و پاید
ھایي براي فرار  نویسندگان بدعتگذار راه. عصر، اسپانیا را از جنبشھاي فكري اروپایي دور نگاه داشتھ بود

از قید سانسور یافتند، و شاید زیركي فرانسوي با نیاز بھ بیان بسیار ظریف افكار، بھ نحوي كھ خارج از 
در كولوني كاتولیك، اسقف اعظم برگزیننده كلیھ نطقھا یا انتشارات . تھ میشدحدود فھم مقامات باشد، انگیخ

در براندنبورگ پروتستان، برگزیننده بزرگ براي اینكھ كشمكش مذھبي را پایان . مذھبي را سانسور میكرد
  . بخشد، سانسوري شدید برقرار كرد

كردن نویسندگان زیانآور و  ، دولت بھ حبس)١۶٨٩(در انگلستان، علیرغم قانون رواداري مذھبي 
با ھمھ این احوال، اختالف فرقھاي، كھ در سرزمینھاي پروتستاني . سوزاندن كتابھاي كفرآمیز ادامھ میداد

این تا حدودي بھ ; وجود داشت، موجب شد كھ سانسور بھ شدتي كھ در كشورھاي كاتولیكي بود اجرا نشود
مذاھب رقیب در مورد . م در علوم و فلسفھ برتري یافتندھمین علت بود كھ انگلستان و ھلند در قرن ھفدھ

كلیساي كاتولیك بھ نحوي كامال متقاعد كننده استدالل میكرد كھ . عدم رواداري مذھبي باھم توافق داشتند
چون تقریبا ھمھ مسیحیان كتاب مقدس را كالم خدا میدانند، و چون بر طبق كتاب مقدس پسر خداوند كلیسا 

  . ه است، بنابراین كلیسا حق دارد و موظف است كھ از بدعت جلوگیري كندرا بھ وجود آورد

چون كتاب مقدس كالم خداست، ھر : ھاي پروتستان نیز بھ نتیجھ مشابھ ولي مالیمتري رسیده بودند فرقھ
، حداقل باید سركوب شود و )ھمان طور كھ رسما تفسیر شده است(كس كھ از تعالیمش منحرف گردد 

: سھ مذھب را در آلمان بھ رسمیت شناخت) ١۶۴٨(پیمان وستفالي . ھ كشتھ نشده استخوشحال باشد ك
سویس . كشورھاي اسكاندیناوي فقط آیین لوتر را مجاز دانستند. مذھب آن بھ رعیتھاي خود آزاد گذاشتھ شد

بھ سوي ) ١۵٩٨)) (فرمان نانت((فرانسھ با وضع . بھ ھر بخش اجازه داد تا كیش خود را برگزیند
، از ١۶٨٩انگلستان، پس از . از راه رفتھ برگشت) ١۶٨۵(واداري مذھبي گام برداشت، و با فسخ آن ر

ناتواني و محدودیتھاي ناسازگاران كاست، ولي ھمینھا را در مورد كاتولیكھا ادامھ داد، و یك سوم كاتولیكھا 
  . را از ایرلند ریشھكن كرد

لیكن رواداري مذھبي فزوني . با پاپھا موافقت داشت ھابز خردگرا در مورد لزوم عدم رواداري مذھبي
مطالعات انتقادي كتاب مقدس در این عصر آغاز گشت تا مردم آزادانھ آن را بھ عنوان نوشتھاي . مییافت

ھاي مذھبي وجود نظم اجتماعي را بدون  افزایش فرقھ; ادبي تحسین و بھ عنوان علم و دانش در آن شك كنند
مشیت و فرمان ((كھ این ) ١۶۴۴(راجر ویلیامز در نیوانگلند اعالم كرد . میساخترواداري متقابل مشكل 

اجازه داشتن مشركترین، یھودیترین، تركترین، یا ضد مسیحترین وجدانھا یا پرستشھا ((كھ )) خداوند است
و ) ١۶۴۴(شد )) انتشار بدون پروانھ((جان میلتن خواستار .)) بھ ھمھ انسانھا در تمام ملل اعطا گردد

حدودي براي آزادي ) ١۶۵۶(جیمز ھرینگتن ). ١۶۴۶(دفاع كرد )) آزادي تعالیم مذھبي((جرمي تیلر از 
در آنجا كھ آزادي ; آنجا كھ آزادي مدني كامل است، آزادي وجدان را نیز در بر دارد: ((مذھب نشناخت

ر ارتقا یا استخدامش در انسان میتواند ھرطور كھ وجدانش دستور دھد، و بي آنكھ د... وجدان كامل است
در كشورھایي كھ بازرگاني رونق .)) امور دولتي مانعي ایجاد كند، بھ تبعیت كامل از دین خود بپردازد

داشت، از قبیل ھلند، و حتي در ونیز كاتولیك، مقتضیات بازرگاني وجود حس پذیرش مذاھب گوناگون 
در ھلند آزادیخواه بود كھ اسپینوزا .اگزیر میساختبازرگاناني را كھ از سرزمینھاي بیگانھ میآمدند، امري ن

بل ; )١۶٧٠(كتاب رسالھ االھیات و سیاست خودش را براي درخواست آزادي عقاید غیر دیني منتشر كرد 
نیز در ھلند در كتاب خودش بھ نام تفسیر فلسفي این سخنان عیسي، مجبور شان كنید كھ وارد شوند، از 

ھایي در باب رواداري را  و الك، پس از سالھا اقامت در ھلند، نامھ; )١۶٨۶(رواداري مذھبي دفاع كرد
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سال بھ سال تقاضاي آزادي اندیشھ بر میخاست و سرانجام، در پایان قرن ھفدھم، ). ١۶٨٩(منتشر ساخت 
بھ سر  ١۶٣٣بر سر برونو و در سال  ١۶٠٠ھیچ كلیسایي جرئت نمیكرد كھ نظیر ھمان عملي را كھ در 

  آموزش و پرورش - IIآوردند  گالیلھ

ھا اندك  ھا، مدارس، آكادمیھا، و دانشگاه ھا، كتابھا، كتابخانھ ھا، مجالت، رسالھ دانش از طریق روزنامھ
; در قرن ھفدھم اخبار بھ صورت كاالیي درآمده بودند كھ خرید و فروش میشدند. اندك گسترش مییافت

ھاي انگلستان  ھا یا ھفتھنامھ ھجمع كل تیراژ روزنام. نخست بھ بانكھا، سپس بھ سیاستمداران، و بعد بھ ھمھ
  . بھ چھل و چھار ھزار میرسید ١٧١١در سال 

تاسیس یافتھ بود، پي برد كھ رویدادھاي عالم ادبیات و دانش نیز  ١۶۶۵ژورنال د ساوان، كھ در سال 
در عرض چند سال . اندكي بعد، واسطھ بینالمللي فضال، ارباب علوم، و ادبا شد; میتواند جزو اخبار باشد
، و آكتا )١۶٧١(، جورنالھ ونتو در ونیز )١۶۶٨(جورنالھ د لتراتي در رم : رقبایي برایش پیدا شدند

مجلھ مشھوري در روتردام تاسیس كرد بھ نام اخبار  ١۶٨۴بل در سال ). ١۶٨٢(ارودیتوروم در الیپزیگ 
برخي از ; آغاز كردجمھوري ادبیات، و دو سال پس از آن، ژان لوكلر مجلھ ماھانھ كتابخانھ جھاني را 

تیراژ كتاب نیز بھ سرعت رو بھ . مھمترین سخنان الك و الیبنیتز در این نشریات ادواري بھ چاپ رسیدند
كتابفروشي بزرگ در پاریس بود كھ سیوشش تاي آنھا، ھم چاپخانھ  ١٧٨تعداد  ١٧٠١در سال . افزایش بود

ھاي خود را در سطح وسیعتري در دسترس  جینھھاي قدیمي و جدید گن كتابخانھ. داشتند و ھم ناشر بودند
سر تامس بادلي از شركت ستشنرز ھدیھاي دریافت كرد بھ این شرح كھ  ١۶١٠در سال . مردم میگذاشتند

یك نسخھ از ھر كتابي كھ در انگلستان انتشار مییافت بھ كتابخانھ بودلیان، كھ وي در آكسفرد تاسیس كرده 
مجلد كتاب  ٠٠٠,٢۵٠,١، تعداد ١٩٣٠نتیجھ، این كتابخانھ در سال در ; ، فرستاده میشد)١۵٩٨(; بود

بنابھ دستور لویي سیزدھم، میبایستي دو نسخھ از ھر نشریھاي كھ در فرانسھ منتشر  ١۶١٧در سال . داشت
این  ١۶٢٢در سال . در پاریس نگاھداري شود) كھ اكنون كتابخانھ ملي است(میشد در كتابخانھ سلطنتي 

تعداد  ١٩٢۶و در سال  ٠٠٠,٧٠، بیشتر بھ ھمت كولبر، ١٧١۵در سال ; لد كتاب داشتج ۶٠٠٠مجموعھ 
یك كتابخانھ ملي در برلین تاسیس  ١۶۶١برگزیننده براندنبورگ در سال . جلد كتاب داشت ۴,۴٠٠,٠٠٠

جلد كتاب در آن بود، براي لویي  ٠٠٠,۴٠در ھمان سال مازارن كتابخانھ گرانقیمت خود را، كھ . كرد
اعقاب سر رابر بروس كاتن كتابخانھ كاتن را رسما بھ  ١٧٠٠ردھم و فرانسھ بھ ارث گذاشت و در چھا

  . موزه بریتانیایي انتقال دادند

در لندن گشایش  ١۶٩۵نخستین كتابخانھ انگلیسي كھ بھ روي مردم باز شد بھ دست تامس تنیسن در سال 
از جنگھاي مذھبي در فرانسھ، جنگ داخلي در  آموزش و پرورش سخت میكوشید تا زیانھایي را كھ. یافت

مدارس ) ١٧٢٩١٧٨١(تا زمان لسینگ . انگلستان، و جنگ سي سالھ در آلمان متحمل شده بود جبران كند
در این فاصلھ، یك زبان التیني . و ادبیات اولریش فون ھوتن، و مالنشتون بھ دست آورده بودند بازیابند

چند ادیب انگشت شمار باقي ماند، و حال آنكھ زبان آلماني، كھ در متوسط بھ صورت زبان داخلي و خاص 
و در خالل توبھ طوالني ناشي از یك ; لوتر بسیار توانمند بود، صرفا بھ صورت ابزار عامھ مردم درآمد

نجباي آلماني، كھ . نسل جنگ برادركشي، ھیچ نویسندھاي آلماني كھ بھ شھرت جھاني برسد بھ وجود نیامد
ھا را تحقیر میكردند، پسرانشان را بھ ریترآكادمین مدرسھ شھسواران  التیني دانشگاه فضل فروشي

میفرستادند یا معلمان خصوصي سر خانھ استخدام میكردند تا جوانان با اصل و نسب را براي وظایف و 
 از طرف دیگر آوگوست فرانكھ، كشیش. آداب ظریف دربارھاي شاھزادگان بار بیاورند و آماده سازند

متورع، سازمانھاي خیریھاش را، كھ بدبینان آن را بھ باد تمسخر گرفتھ بودند، در ھالھ تشكیل داد و، در 
بزودي یك دوره . ھاي فقیر غذا و لباس و تعلیم داد ، بھ كودكان خانواده)١۶٩۵١٧٢٧(ظرف سیودو سال 

شترین محصالن دختر متوسط نیز براي زرنگترین محصالن پسر، و یك مدرسھ دخترانھ نیز براي باھو
در آلمان، . ھمھ این مدارس نیمي از وقتشان را صرف مذھب روشنگري میكردند. بدان اضافھ كرد

در اینجا ; بعدا بھ بزرگداشتش از حیث فلسفھ خواھیم كوشید; كریستیان توماسیوس بیانگر روح دنیایي بود
او كھ از بابت عقاید . میدھیم وي را بھ مثابھ بزرگترین مربي آلماني عصر خویش مورد توجھ قرار
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بدعتآمیز از شھرش، الیپزیگ، بیرون رانده شده بود، در موقع بھ وجود آمدن دولت براندنبورگ پروس، 
نامدارترین استاد آن و نیز پیشتاز آنان ; سخنرانیھاي وي بھ ایجاد دانشگاه انجامیدند; )١۶٩٠(بھ ھالھ آمد 

او اصول فلسفھ مدرسي را با تمسخر كنار گذاشت، . كردند شد كھ آن را بھ نخستین دانشگاه نوین مبدل
ھاي علمي را در مواد  آلماني را بھ جاي التیني زبان تدریس قرار داد، یك مجلھ آلماني منتشر كرد، دوره

فردریك كبیر وي را پدر آلمان . درسي گنجانید، و براي آزادي فكري آموزگاران و دانشجویان مبارزه كرد
، در جمھوري ١۵۶۵الت ابتدایي براي پسران و دختران در دوكنشین وورتمبرگ در سال تحصی. خواند

و در  ١۶٩٨، در فرانسھ در ١۶٩۶، در اسكاتلند در ١۶١٩، در دوكنشین وایمار در ١۶١٨ھلند در سال 
اجراي این امر در انگلستان بھ سبب توسعھ تحصیل داوطلبانھ . اجباري و ھمگاني شد ١٨٧۶انگلستان در 

در موسسات مذھبي خصوصي و احساس طبقات حاكمھ، كھ با گسترش سیستم اقتصادي تحصیل بیچارگان 
 ١۶٩٩در سال )) جمعیت توسعھ دانش مسیحي. ((را غیرضروري و احیانا ناپسند میدانستند، بھ تاخیر افتاد

ھیات و انضباط براي فرزندان مستمندان آغاز شد، عمدتا با این ھدف كھ اال)) مدارس خیریھ((با تاسیس 
آموزگاران ھمھ میبایستي عضو كلیساي انگلستان باشند و از طرف اسقف پروانھ ; مسیحي را اشاعھ دھد
  برنارد مندویل، . مخصوص كسب كنند
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او میگفت اگر پدران و مادران آن قدر فقیرند كھ نمیتوانند پول ; وسیلھاي براي تضییع پول تلقي كرد
)). بلند پروازیشان گستاخي است((تحصیل فرزندانشان را تامین كنند، 

آموزگاران معموال از طبقھ عامھ و غیر . در فرانسھ ھر محلھ ناچار بود یك مدرسھ ابتدایي داشتھ باشد
روحاني بودند، لیكن اسقف آنھا را بر میگزید، بر كار آنھا نظارت میكرد، و برنامھ درسي كامال كاتولیكي 

ژان باتیست دو ال سال در . دپور روایال فقط نصیب چند پسربچھ ممتاز میشدن)) دبستانھاي كوچك. ((بود
مشھور )) برادران مسیحي((را بنیان گذاشت، كھ بزودي بھ نام )) برادران مدارس مسیحي(( ١۶٨۴سال 
ال سال، كھ كشیشي زاھدمنش بود، مذھب را جوھر گسترش دھنده تعلیماتي میدانست كھ این . گشت

روزي چھار ساعت براي تمرین . میدادندمجانا در اختیار فرزندان بیچارگان قرار )) برادران مسیحي((
مقصدي كھ ھرگز فراموش ; خواندن، نوشتن، و حساب نیز بر آن اضافھ شد; امور دیني تعیین شده بود

نمیشد این بود كھ در مدرسھ كاتولیكھاي مومن تربیت شوند و ارواح از شورش این جھاني و دوزخ 
آموزگاران . وسیلھاي مفید تشخیص داده شده بود فلك كردن براي این مقاصد. جاویدان در امان بمانند

نھادي را )) برادران مسیحي(( ١۶٨۵در . میبایستي خود نمونھ اخالق باشند نھ آنكھ صرفا آن را تعلیم دھند
تحصیالت متوسطھ در . كھ احتماال اولین موسسھ جدید تربیت آموزگاران مدارس ابتدایي بود افتتاح كردند

. باقي ماند و ھنوز در قلمرو مسیحیت بھترین نوع تحصیالت بھ شمار میآمد فرانسھ در دست یسوعیان
آنان بالفاصلھ پس از سوربون قرار داشت، و پس از اینكھ شاه بھ آنجا آمد تا نمایشي )) كالج انجمن یسوع((

در . عوض كردند)) كالج لویي بزرگ((اجرا كردند ببیند، نامش را بھ  ١۶٧۴را كھ دانشآموزان آن در 
بنا بھ اصرار مادام دومنتنون، لویي چھاردھم نخستین مدرسھ ) پنج كیلومتري ورساي(در سن سیر  ١۶٨۶

ھاي تحصیلي عالیتري را، با تاكید ھمیشگي بر  ھا برنامھ راھبھخانھ. شبانروزي دختران را تاسیس كرد
پروتستان متفقا بر این  مقامات كاتولیك و. مذھب، براي دختران برگزیدھاي كھ پول میدادند تھیھ میدیدند

عقیده بودند كھ خوي انساني چنان با قیود تمدن ناھماھنگ است كھ آن را فقط با خداترسي میتوان در قالب 
كوشش در زمینھ تربیت شخصیت بدون یاري مذھب ھنوز در مرحلھ . اخالقیات و تحت نظم درآورد

ھاي پیروزمند در آنھا تصفیھ  فتند، زیرا فرقھھا، بجز در جمھوري ھلند، بھ قھقرا میر دانشگاه. تجربي است
بھ راه میانداختند، دانشجویان شورشي آنھا را بھ بي نظمي میكشاندند و در آنھا فقط مشاجرات بدون نتیجھ 

ھاي دانشگاھي در فرانسھ و آلمان در معرض خرید و فروش  گواھینامھ. در مباحث االھیات سیطره داشت
ز فالسفھ بزرگ آن دوره جزو استادان دانشگاه نبودند، و بر این عده میتوان ھیچ یك ا. قرار گرفتھ بودند

ھابز، الیبنیتز، و بل با تحقیر از استاداني ذكر كردھاند كھ بھ فشار . اكثر دانشمندان برجستھ را نیز افزود
 و) ١۶٩۴(، ھالھ )١۶٧٣(، اینسبروك )١۶۶۶(، لوند )١۶۶۵(عمومي بر خادمان مردم ھیچ وقعي كیل 

اینھا غالبا موسسات كوچكي بودند كھ بندرت بیش از بیست استاد یا چھار صد دانشجو ). ١٧٠٢(برسالو 
ھاي درسي ھمھ آنھا با گذشت زمان بھ خشكي و انجماد گراییده و مقررات مذھب رسمي و  برنامھ. داشتند

با ((ھاي انگلستان  انشگاهمیلتن گلھمند بود كھ د. مرسوم دست و بال دانشجویان و آموزگاران را بستھ بود
ھاي پوچ درھم آمیختھ، خرد را از  فریبندگیھاي خاصي كھ با مابعدالطبیعھ، معجزات، روایات، و نوشتھ

جشن احمقانھ خار و خاربن ((او احساس میكرد كھ سالھاي عمرش را با فراگرفتن .)) جوانان گرفتھ است
پایبند بودن بھ سنت و عرف . یج بھ ھدر داده استدر كیمبر)) سخنان بیھوده سفسطھآمیز((و دیگر )) ترش

و برگزیده شدن نیوتن )) انجمن سلطنتي((كھن در آكسفرد و كیمبریج ادامھ داشت، تا اینكھ سرمشق نیكوي 
. كیمبریج را بر آن داشت تا دلیرانھ دانش را در صدر قرار دھد) ١۶۶٩١٧٠٢(بھ استادي كالج ترینیتي

ن و فالسفھ سخت در تالش بودند تا در كالبد تعلیم و تربیت روحي تازه شعرا، كشیشان، روزنامھنگارا
را كھ درباره مدارس ایدئال نوشتھ شده است ) ١۶۴۴(ما اثر میلتن بھ نام نامھاي بھ آقاي ھارتلیب . بدمند

در فرانسھ رسالھ در . دستورالعملھاي وي نتوانست بر آموزش حقیقي نفوذي داشتھ باشد; خالصھ كردھایم
مادام دو بوویلیھ از وي خواستھ بود تا . ، اثر فنلون، سھم بسیار بسزایي داشت)١۶٨٧(بیت دختران تر

این كشش طبیعتا معتقد بود كھ احكام . اصولي براي راھنمایي تحصیلي دخترانش بھ طور خالصھ بنویسد
ھا را ناپسند  اخالقي را باید بھ كمك دین تقویت كرد، لیكن سختگیري و انزواطلبي تعلیمات صومعھ

انسان را براي زندگي دنیایي آماده نمیسازند و فارغالتحصیل صومعھ ((ھا  بھ عقیده وي، صومعھ. میدانست
وي از روش مالیم .)) ھمچون كسي كھ از درون تیرگي غار بھ روشنایي آمده باشد، بھ دنیا پاي میگذارد

قھ، و حساسیت طفل ھماھنگي داشتھ باشد، نھ تعلیم و تربیت باید بیشتر با خو، عال; تدریس جانبداري میكرد
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بگذارید از ھمان راھي كھ طبیعت . اینكھ بخواھد اطفال را بھ تسلیم در برابر قانوني انعطافناپذیر وادار كند
بگذارید بازي و عالیق ; میآموزد استفاده كنیم بھ جاي تجرید امور، شاگردان را بھ میان اشیا راھنمایي كنیم

در اینجا، یك كشیش قرن ھفدھم علوم تربیتي . (عنوان وسیلھ آموزش مورد استفاده قرار گیردطبیعي آنھا بھ 
فنلون میخواست كھ دختران آثار كالسیك .) قرن بیستم را بیان میدارد)) تعلیم و تربیت پیشرو((روسو و 

ي اداره كردن یك مقداري تاریخ و بھ اندازه كافي حقوق برا; را، اگر ممكن باشد، بھ زبان اصلي بخوانند
داشتھ )) حجب و حیاي خاص((یك زن جوان باید در كار علم . اما كاري بھ علوم نباید داشت; ملك بخوانند

این كشیش خوش قیافھ در برابر زیبایي زنان حساس بود و نمیخواست كھ بھ لباس علم جبر آراستھ . باشد
دختران . داد. دوشاتلھ، ھرگز درك نكرده بودوي عشق ولتر را بھ آن استاد مكانیك نیوتني، مادام ; شوند

آنھا، مثل آموزش استر . انگلیسي قرن ھفدھم، بجز ثروتمندان، فرصت تحصیالت متوسطھ را كمتر مییافتند
جانسن نزد جانثن سویفت، مجبور بودند بھ آموزگاران سر خانھ متكي باشند، یا مثل دختر نازپرورده اولین، 

آموزش زنان انگلیسي آن نسل ((مكولي معتقد بود كھ . علم كنند دزدانھ از منابع خصوصي كسب
، حتي در مقامات بسیار باال، از ھر موقع دیگر، پس از زمان تجدید حیات دانش، بدتر [١۶٨۵١٧١۵]

سویفت تخمین میزد كھ در میان ھزاران زن نجیبزاده، بندرت یك زن دیده میشود كھ درست خواندن .)) بود
در ھر صورت دفو غفلت در تحصیل زنان . اما این كشیش بدبین اغراق میكرد; داندو درست نوشتن را ب

نمیتوانم فكر كنم كھ خداوند بزرگ زنان را موجوداتي چنین لطیف و با . ((را یك بیعدالتي وحشیانھ میدانست
پز ما و برده كھ فقط سرپرست خانھ ما، آش.... شكوه آفریده و آنان را با این ھمھ حسن و لطافت آراستھ باشد

. ، در انگلستان پیشنھاد كرد))عمومي((در نتیجھ، براي دختران مدرسھاي را شبیھ بھ مدارس .)) ما باشند
مخصوصا فرانسھ و ایتالیایي، بھ آنان ((در آنجا نھ تنھا باید موسیقي و رقص بیاموزند، بلكھ زبان نیز، 

آنان .)) بانھایي بیش از آن زباني كھ دارند بدھمآموختھ شود، و این جرئت را در خود میبینم كھ بھ زنان ز
این رماننویس زننواز نتیجھ گرفت كھ . باید تاریخ بیاموزند، و بھ ظرایف و آداب صحبت آراستھ شوند

زني تربیت یافتھ و تحصیلكرده كھ با كماالت اضافي دانش و رفتار آراستھ باشد، موجودي غیرقابل قیاس ((
مردي كھ از چنین زني برخوردار ((و اینكھ )) ;رین جنبھ آفرینش خدایي استزیباترین و لطیفت.... است

 )). است باید از وي شادمان و سپاسگزار باشد

ھاي عصر لویي چھاردھم، در باره نظریھ تربیتي، اثري است از جان الك بھ نام  بھترین و موثرترین نوشتھ
سنده آن را پس از چند سال خدمت آموزگاري كھ نوی) ١۶٩٣(ھایي چند پیرامون آموزش و پرورش  اندیشھ

این فیلسوف، بھ پیروي از . خصوصي خود در خانواده اولین ارل آو شافتسبري بھ رشتھ تحریر درآورد
بدن ; مونتني، معتقد بود كھ آموزگار پیش از ھر چیز باید بھ صحت جسمي و بنیھ شاگرد نظر داشتھ باشد

بھ پوشاك اندك، بستر ; پس شاگردان وي باید غذاي ساده بخورند .سالم شرط الزم و اولیھ عقل سالم است
دارو را بسیار كم ((و ; شراب ننوشند; سخت، ھواي سرد و تازه، ورزش و خواب منظم عادت كنند

پس از آن، ولي از ھمھ مھمتر، تشكیل و سازندگي اخالق و .)) مصرف كنند و یا اصال بھ مصرف نرسانند
. م از جسماني و ذھني و نیز اخالقي، باید اصولي در جھت كسب فضیلت باشندتمام تعلیمات، اع; شخصیت

ھمان طور كھ جسم را باید با سختیھا تربیتي سالمت بخش داد، شخصیت نیز باید با كف نفس در ھمھ آن 
كودكان باید بھ ترك ھوا و ھوس خو گیرند و حتي از . ((چیزھایي كھ با عقل بالیده در تضادند شكل پذیرد

انضباط امیال استخوانبندي اخالق و .)) ان زمان كھ در گھواره ھستند، باید دست از امیالشان بردارندھم
. این انضباط تا آنجا كھ ممكن است باید دلپسند باشد، اما كامال باید رعایت و اجرا شود. شخصیت است

عادت ((زیرا . پسندیده درآینددانشآموز باید تكرار كند كھ جزو عادات ; اعمال خوب بھ تنھایي كافي نیستند
ھمیشھ سھلتر و آسانتر از خرد، كھ بھ ھنگام ضرورت بندرت با آن مشورت و كمتر و از آن تبعیت میكنیم، 

  . الك بین ارسطو و روسو در نوسان است.)) عمل میكنند

; دوي تحصیل و تربیت آزاد را بھ روشي كھ تمایالت و شخصیت كودك را نادیده میگیرد ترجیح میدھ
لیكن بعضي اوقات مطلوبیت تنبیھ بدني را براي ; درس باید جالب توجھ، و انضباط باید انساني باشد

عادت دادن كودكان، بھ طوري كھ مقداري درد و سختي را ((بھ عالوه، . خالفكاریھاي آگاھانھ میپذیرد
ھا و پایھگذاري جرئت و بدون عكسالعمل بر خود ھموار كنند وسیلھاي است براي استحكام بخشیدن افكار آن

تعلیم و تربیت قوه عقالني بایستي انضباطي در روشھاي اندیشھ و دقت .)) ثبات عقیده شان در زندگي آینده
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زبان فرانسھ و التیني را باید از سنین كم و از راه . در استدالل باشد، نھ ھضم آثار كالسیك یا مبادلھ زبانھا
زبانھاي یوناني، عبري، و عربي باید در اختیار دانشمندان . زبان محاوره بھ كودكان آموخت، نھ با دستور

بھتر این است كھ براي جغرافیا، ریاضیات، نجوم، و كالبدشناسي، نیز وقتي در نظر گرفتھ . حرفھاي باشند
وظیفھ تعلیم و تربیت این نیست كھ جوانان در . ((بعدھا ھم علم اخالق و حقوق، و سرانجام فلسفھ; شود

علوم كامل شوند، بلكھ باید افكار آنان را بھ بھترین وجھي باز كند تا ھرچھ را كھ استعداد دارند  ھریك از
و چون فضیلت با تكرار و عادت پرورش مییابد، بنا بر این افكار .)) بپذیرند و در مورد خود بھ كار ببندند

  :نیز باید با استدالل مكرر پرورش یابند

بنابراین، من فكر میكنم كھ باید آن را بھ ھمھ كساني ; ر از ریاضیات نیستھیچ چیزي براي این كار مناسبت
البتھ نھ بھ آن مقدار كھ ریاضیدان بشوند، بلكھ تا موجوداتي معقول بار ; كھ وقت و فرصت دارند آموخت

ما زاده میشویم تا، در صورت تمایل، موجوداتي معقول شویم، اما تكرار و تمرین ما را چنین .... آیند
من ریاضیات را وسیلھاي .... میكند، و در حقیقت، ما تنھا با آنجا میرسیم كھ صنعت و كوشش ما را بكشانند

ذھن، آنگاه كھ ; ....ذكر كردم كھ میتواند عادت استدالل را دقیقا و بھ طور مرتب در افكار بھ وجود بیاورد
آن پس، در صورتي كھ فرصتي بھ توانست روش استدالل را بھ وسیلھ این دانش كسب كند، میتواند از 

  . دست آورد، از آن در دانشھاي دیگر استفاده كند

مقصود ; یعني مخصوصا آموزش ھنر، ادبیات و آداب)) آموزش آزادگان((رسالھ الك طرحي بود براي 
داشتھ باشد و براي معاش ھرگز )) اصیل((یعني مردي كھ زایشي ; این بود كھ اصیلزاده بھ وجود بیاورد

بود )) علوم انساني((برنامھ درسي آن، در عین حال كھ علومي چند را در برداشت، كال مرتبط با . نكندكار 
رقص، سواري، كشتي، شمشیربازي، و حتي . یعني مطالعاتي كھ اومانیستھاي رنسانس تشویق میكردند

شد شخصیت فقط بھ عنوان كمك بھ تامین سالمتي جسماني و ر)) كارھاي دستي آن ھم نھ دو یا سھ((
ھنر را بایستي بھ عنوان تفریح بیاموزند، نھ . اخالقي در آن گنجانده شده بودند، نھ بھ عنوان وسیلھ زندگي

لذت بردن از موسیقي را باید بھ وي آموخت، لیكن نھ ; یك اصیلزاده جوان الزم نبود كھ وقتگذراني; حرفھ
م وقت بسیار میگرفت و ھم جوانان را با این رشتھ كار ھ; بدان گونھ كھ در یكي از آالت تخصص یابد

این . بنابراین، رسالھ الك ھم محافظھكارانھ و ھم آزادیخواھانھ بود. آشنا میساخت)) ھمنشینان عجیب((
رسالھ با نھي از عالقھ شدید مدرسي بھ زبانھاي قدیم، با پافشاري كمتر بر مذھب و دانش االھي، با مھم 

وششي كھ در سازندگي جوانان اصیلزاده و آماده كردنشان براي زندگي دانستن تندرستي و شخصیت، و با ك
و انجام خدمات اجتماعي مبذول میداشت آینده را نشان میداد و در انگلستان و امریكا صاحب نفوذي وسیع 

انگلستان سھم )) عمومي((این روش در سازندگي جنبھ جسماني و اخالقي تعلیم و تربیت مدارس . شد
، در عرض پنجاه سال پنج بار بھ چاپ رسید و )١۶٩۵(لھ، كھ بھ زبان فرانسھ ترجمھ شد این رسا. داشت

شاگرد خود الك، یعني سومین ارل آو شافتسبري، كھ بار دیگر از وي سخن . بھ روسو كمك بسیار كرد
  . خواھیم گفت، موجب اعتبار و سرافرازي نظریات و شخصیت آموزگار خود شد

III -  دانشوران  

بزرگ، كھ ظاھرا سرگرم مطالعھ زبانھاي مرده و مباحثات بیحاصل بودند، پیوستھ میكوشیدند  دانشوران
. كھ آینده را با تنویر گذشتھ بسازند و بعضي از آنھا خویشتن را در نبرد مسیحیت با افكار جدید درگیر یافتند

كانژ، با انتشار یك  شارل دو فرنھ، سیور دو. بعضي از پارسایان كوچك بھ احترامي اجمالي سزاوارند
فرھنگ لغت سھ جلدي زبان التیني جدید و قرون وسطایي، كھ از نظر دقت فاضالنھ در این رشتھ ھنوز 

، دوستانش را كھ وي را قاضي پارلمان پاریس میدانستند بھ شگفتي )١۶٧٨(ھم مرجع معتبري است 
سریاني، عربي، و شیمي  ;پیر ھوئھ نسخھ خطي مھم اثر اوریگنس را كشف و ویرایش كرد. انداخت
شعر و داستان نوشت، و ھمراه با مادام داسیھ دانشمند در ; ھشتصد تشریح پزشكي انجام داد; آموخت

ویرایش چاپ شصت جلدي و مشھور دلفن متضمن آثار كالسیك التیني براي مطالعھ و آموزش دوفن 
ھاي بھ جا گذاشت كھ اكنون یكي بھ اسقفي آورانش رسید و بھ ھنگام مرگ كتابخان; شركت جست) ولیعھد(
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یسوعي بھ نشر كتاب زندگي قدیسین خود  بوالندیھاي. ھاي كتابخانھ ملي پاریس بھ شمار میرود از گنجینھ
ھبري ژان مابیون، تاریخي از زندگي قدیسان در پاریس، بندیكتیان كلیساي سن مور، تحت ر. ادامھ دادند

مابیون . بندیكتي در بیست جلد گرد آوردند روشن كردن وقایع و ادبیات فرانسھ قرون وسطي انجام دادند
اثر فوق . ھاي باستاني بخشید شكلي نوین بھ شناسایي نوشتھ) ١۶٨١(خود با نوشتن در باب سیاست 

. است پیرامون تاریخ، خصوصیت، و اعتبار فرامین و نسخ كھننوشتھاي در سیاست نیست، بلكھ رسالھاي 
از خداوند مسئلت دارم كھ این سالیان دراز :((مابیون با بھ پایان رساندن یكي از مجلدات قطورش، نوشت

قھرمان .)) را كھ در مطالعھ كردار قدیسان، كھ خود اندكي بھ آنان شباھت دارم، صرف كردم جرم نشمرد
سیك در این عصر ریچارد بنتلي است كھ چھل و دو سال استاد سختگیر كالج ترینیتي دانش و ادبیات كال

در سن بیستونھ سالگي در ادبیات ; جوانیش در كتابخانھ بودلیان در راه مطالعھ بھ پایان رسید. كیمبریج بود
در آن سال  .و آثار كھن یوناني، التیني، و عبري یكي از برجستھترین دانشمندان اروپا بھ شمار میرفت

 .میلكتابي صد صفحھاي نوشت بھ نام ھزارنامھ كھ نامھاي است خطاب بھ شخصي بھ نام جان ) ١۶٩١(
در سن سي . داین اثر از دقت و عمقي چنان عالمانھ برخوردار بود كھ وي را در اروپا بھ شھرت رسان

ھاي نخستین برنامھ درسي، كھ شیمیدان مومن، رابرت بویل، مخارج و نام آن  سالگي براي تدریس در دوره
وي با استداللي نیرومند در این بحث وارد شد كھ آن . را در وصیتنامھ خود تعیین كرده بود، برگزیده شد

عمل وي نیوتن . د خداوند را ثابت میكندنظم دنیایي كھ نیوتن در كتاب اصول خود آشكار ساختھ است وجو
بھ بنتلي مقام كتابدار سلطنتي و یك خانھ در كاخ سنت جیمز . را كھ بھ الحاد متھم شده بود آرامش بخشید

و از ھمین جا بود كھ یكي از مشھورترین مبارزات ; در آنجا غالبا نیوتن، الك، اولین، و رن را میدید. دادند
این پیكار از سھم انگلستان در مجادلھ بر سر لیاقت و . ھي انگلیسي آغاز كردخود را در زمینھ دانشپژو

سر ویلیام تمپل آتش را با مقالھ درباره دانش قدیم و جدید . ارزش نسبي ادبیات قدیم بر جدید آغاز شد
اگر این مقالھ فاالریس را بھ عنوان نمونھ برتري . ، در جانبداري از آثار كھن، روشن كرد)١۶٩٠(

  . نانیھا در ادبیات تمجید نكرده بود، ممكن بود كھ بنتلي آن را ستایش كندیو

در سیسیل یونان ) آگریجنتو(فاالریس حاكم خود كامھاي بود كھ در قرن ششم قبل از میالد بر آكراگاس 
تاریخ یا افسانھ وي را مردي توصیف كرده است كھ دشمنانش را در شكم یك گاو . حكمروایي میكرد

ھ را، كھ از وراي مراسل ١۴٨برنجین كباب كرد، لیكن وي را از بابت پشتیباني از ادبیات مفتخر ساختھ و 
چارلز بویل، كھ از شاگردان كالج كرایست چرچ . قرون بر جاي ماندھاند، بھ خامھ وي نسبت داده است

ویلیام وتن، كھ چاپ دوم تفكراتي پیرامون . منتشر كرد ١۶٩۵آكسفرد بود، مراسالت فاالریس را در سال 
، از بنتلي )١۶٧٩(ستھ است تھیھ میدید دانش كھن و امروزي خود را كھ در آن با تمپل بھ مخالفت برخا

خواست تا درباره صحت و اعتبار پاسخ داد كھ نسبت دادن آنھا بھ فاالریس اشتباه است و مراسالت در 
او بھ چند اشتباھي كھ در چاپ چارلز بویل بود بھ طور ضمني اشاره ; قرن دوم میالدي نوشتھ شده است

. در باره صحت انتساب مراسالت بھ فاالریس صادر كردندبویل و آموزگارانش دفاعیھاي آتشین . كرد
جانثن سویفت، كھ منشي تمپل بود، بھ جانبداري از ارباب خود، با ریشخند كردن بنتلي در نبرد كتابھا، در 

نظر فضال عموما با بویل موافق بود و دوستان بنتلي براي نابودي آشكار شھرتش نالھ . این معركھ وارد شد
شھرت یك فرد فقط با نوشتن خودش ممكن : ((خي كھ وي بدانھا داد ارزش یادآوري داردپاس. سر دادند

اثر مبسوط بحثي در باب رسالھ فاالریس را  ١۶٩٩وي در سال .)) است نابود شود، نھ با نوشتھ دیگران
ي افشاند این اثر نھ تنھا ادعایش را ثابت كرد، بلكھ چنان پرتوي بر تكامل تدریجي زبان یونان.منتشر ساخت

كھ دنیاي دانش و پژوھش وي را سزاوار ھمرتبگي با ژول سزار سكالیژز، ژوزف ژوست سكالیژر، 
  : ھا قرن آنھا را آشكار میسازد، و اضافھ كرد بنتلي گفت كھ حتي سبك نامھ. كازوبون، و سالماسیوس دانست

بعضي از ; ني دایم استھر زبان زندھاي، مثل بدن موجودات زنده كھ تنفس میكند، در حركت و دگرگو
یا ھمان ; كلماتي دیگر میآیند و تدریجا كاربرد ھمگاني پیدا میكنند; كلمات بیرون میروند و متروك میشوند

كلمھ بھ معني و مفھوم جدیدي مبدل میشود كھ بھ مرور زمان ھمان تغییري را در وضع و سیماي زبان بھ 
ھركس در زبان بومي خود، بر اثر كاربرد . میكند وجود میآورد كھ زمان در خطوط چھره انساني ایجاد
چرا فرد انگلیسي فكر نمیكند كھ میتواند از روي . مستمر، دقیق شده باشد بھ چنین تغییري آگاھي مییابد

ھمین دگرگوني و طرح سبك، یك نوشتھ جدید انگلیسي را از نوشتھ یكصد سال پیش تمیز بدھد باید دانست 
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لیكن كساني كھ در آن . ... وناني دگرگونیھاي واقعي و محسوس وجود دارندكھ در اعصار مختلف زبان ی
  . زبان آن قدر خبره و كارآزموده باشند كھ بھ آن ظرافت طبع نایل آیند انگشت شمارند

آراي متفق شش  ١۶٩٩در . او فاضلي بود كھ انگلیسي را بھ ھمان خوبي كھ یوناني را میخواند مینوشت
ام سوم مامور شده بودند تا یك نفر را براي تصدي مقام خالي استادي برگزینند، اسقف، كھ از طرف ویلی

انضباط دانشجویان را اصالح كرد، برنامھ دروس . بنتلي را بھ استادي كالج ترینیتي در كیمبریج رساندند
ه را با لیكن دانشكد; و براي نجوم یك رصدخانھ بنا كرد)) آزمایشگاه((را بھبود بخشید، و براي شیمي یك 

تكبر و رفتارھاي تحكمآمیز و پول پرستیش چنان بھ مخالفت با خود برانگیخت كھ دوبار محكوم بھ عزل از 
ضمنا بھ ویرایش . او نیز، در مقابل، بھ مبارزه برخاست و مقامش را تا بھ آخر نگھ داشت; مقامش شد

ن را تشویق و از نظر مالي یاري چاپ دوم اصول نیوت; تعدادي از آثار كالسیك یوناني و التیني پرداخت
جسورانھ پاي از ; )١٧١٣(در مالحظاتي در باره عقاید متاخر آزاد اندیشي بر آنتوني كالینز تاخت ; كرد

حد رشتھ خود فراتر نھاد و، با تصحیح عالمنمایانھ دستور زبان و متن میلتن، بھ ویرایش بھشت مفقود 
شعر زیبایي : ((ن مطلب در باره ترجمھ او از ایلیاد برانگیختدشمني الگزاندر پوپ را با بیان ای. پرداخت

پوپ در منظومھ . ھرگز وي را نبخشید)) تولھ سگ شگفتانگیز((است آقاي پوپ، اما آن را است كھ 
  :وي را چنین بھ باد استھزا گرفتھ است) ١٧۴٢آوریل (جاھالن 

  .))و زحمات میلتن را خوار كردھاند دانشمندان بزرگي كھ رنجھاي خستگیناپذیرش ھوراس را مالآلور((

وي بزرگترین و . بنتلي در ماه ژوئیھ بر اثر عارضھاي مركب، برخورد با پوپ و سینھپھلو، درگذشت
در این اثنا، یك انگلیسي دیگر، تامس . تحملناپذیرترین فاضلي است كھ انگلستان تا كنون پرورانده است

وسعت بخشید و خوانندگانش را ) ١۶۵۵١۶۶٢(خ فلسفھ انگلیسيستنلي، افق فكر انگلیسي را با نخستین تاری
دانشوري جسورانھ از آن . بھ حیرت انداخت[ عربي]با تخصیص دادن جلد چھارم و آخر بھ فلسفھ كلدھاي 

ادوارد پو . سوي روم و یونان كھن بھ خاور نزدیك و میانھ دست انداخت و نتایجي ناگوار بھ ھمراه آورد
دانشگاه آكسفرد نخستین ; )١۶٣٠(از رساالت عھد جدید را كشف و ویرایش كرد  كوك چھار نسخھ سوري

ھاي وي دریچھ چشم انگلیسیھا را بھ سوي تمدن  خطابھ; كرسي زبان عربي را بھ خاطر وي تاسیس كرد
اربلو اثري بود بس عظیم با عنوان كلي /در فرانسھ ثمره كوشش یك عمر بارتلمي د. اسالمي بگشودند

و عنوان فرعي فرھنگ جھاني، مشتمل بر تمام آنچھ دانش شرق را در برمي ) ١۶٩٧(شرقي كتابخانھ 
این اثر فروغي روشنگر از تاریخ و دانش عربي بھ شمار میآمد و در گسترش افق اندیشھاي كھ . گیرد

  . بندھاي اسارت روشنگري قرن ھجدھم را از ھم گسیخت نقش داشت

آنھا پي بردند ; ، فلسفھ، و دانش عربي سخت در شگفت شده بودنددانشجویان از غناي شعر، تاریخنگاري
و حال آنكھ ھمھ اینھا در قرون تیرگي اروپاي ; كھ عربھا چگونھ علم و فلسفھ یوناني را نگھ داشتھ بودند

سیاستمداري ھوشمند [ ص]محمد[ حضرت]آنھا دانستند كھ ; باختري در بوتھ فراموشي رھا شده بودند
تعجب دریافتند كھ در جھان اسالم نھ جنایتي بیشتر، و نھ فضیلتي كمتر از جھان مسیحیت و با كمال ; است

نسبیت اخالق و االھیات بھ صورت ماده تخمیر كنندھاي درآمد كھ در ذھن و اندیشھ مسیحي . وجود دارد
گفتند مطالعھ وقایعنگاري شرقي از جملھ مصري و چیني حساب یھودیان را كھ می. استحالھ ایجاد میكرد

جیمز آشر، اسقف اعظم ) ١۶۵٠(سال قبل از میالد مسیح بھ وجود آمده است، و محاسبھ  ٣٧۶١دنیا در 
قبل از  ۴٠٠۴اكتبر سال  ٢٣در آغاز شب دوشنبھ، ((انگلیكان منطقھ آرما در ایرلند، را كھ میگفت خلقت، 

  . بھ وجود آمده است برھم زد)) میالد

) ١۶٧٠(از كتاب مقدس بود)) نقد عالي((م دید، دستاندركار افتتاح اسپینوزا، چنانكھ ھم اكنون خواھی
بزرگترین . ھا بررسیي بھ عنوان یك محصول آدمي، غني از حیث شكوه و واالیي، و آكنده از خطاھا و یاوه

منتقد كتاب مقدس در قرن ھفدھم، در كوشش جھت پاسخ بھ اسپینوزا، از آنجا كھ سرانجام ناچار شد خویش 
ریشار سیمون، پسر یك آھنگر، پس از پیوستن بھ اوراتوري پاریس، بھ مقام كشیشي رسیده بود . دفرود آور

در ھمان سال، جزوھاي در دفاع از یھودیان مس، كھ بھ قتل یك كودك مسیحي متھم شده بودند، ). ١۶٧٠(
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یھا بھ عمل آورد، ، پس از سالھا تحقیق و از جملھ مطالعاتي كھ بھ اتفاق چندین نفر از رب١۶٧٨در . نوشت
بھ تھیھ و انتشار تاریخ انتقادي عھد قدیم ھمت گماشت و در ضمن آن پیشنھاد كرد كھ شرحي در رد 

وي تصدیق كرد كھ كتابھاي عھد قدیم یكسره كار . برھانھاي اسپینوزا علیھ الھام االھي كتاب مقدس بنویسد
دیگر اینكھ حضرت موسي نمیتوانستھ است ھمھ  ;نویسندگي كھ این كتابھا را بد آنھا منسوب میدارند نیستند

و اینكھ كاتبان و ویراستاران كتاب ; بنویسد) كھ وفات موسي در آن شرح داده شده است(اسفار خمسھ را 
سیمون، با این اظھار . مقدسھا در ھر عصر، موقع انتقال، تغییرات چشمگیري در شكل نخستین آن دادھاند

از طرف خداوند ملھم شده بودند، میكوشید درست كیشي و اجازه چاپ  كھ ھمان تجدید نظر كنندگان خود
لیكن اعتراف كرد كھ كلیھ نسخ موجود عھد قدیم آن قدر دچار مكررات، ضد و نقیضھا، ; خود را نگاه دارد

اندیشید كھ این نكتھ . و مبھمات و مشكالت دیگرند كھ، براي االھیات جزمي، بنیاني بس سست و شكنندھاند
ھ پروتستانھا بھ كار اندازد و بحث را چنین آغاز كند كھ اعتقاد آنھا بھ الھام لفظي كتاب مقدس آنھا را را علی

در برابر انتقاد نص كتاب زبون میسازد، حال آنكھ یك فرد كاتولیك مومن با پذیرش تفسیري كھ كلیساي 
در ھر صورت، سیمون چنین . روم بر نص كتاب نوشتھ است از این گونھ تحقیقات فاضالنھ در امان میماند

  . نتیجھ گرفت كھ الھام االھي كتاب مقدس فقط در مورد مسائل ایماني مصداق داشتھ است

اما موقعي كھ زیر چاپ بود، بعضي از . رھبر مجمع كاتولیكھا انتشار كتاب سیمون را تصویب كرد
وي بھ وحشت افتاد، . نددر پور روایال رساند)) بزرگ((برگھاي چاپي را براي تصحیح بھ نظر آرنو 

كھ )) یك رشتھ الحاد و پناھگاه آزاداندیشي((برگھا را بھ بوسوئھ نشان داد و او آن كتاب را، بھ عنوان 
بوسوئھ بھ مقامات دولتي متوسل شد تا از . محكوم كرد)) اقتدار شرعي كتاب مقدس را از بین میبرد((

سیصد نسخھ چاپ شده را ضبط كردند و بھ صورت آنھا تمام ھزار و . انتشار این كتاب جلوگیري كنند
سیمون بھ عنوان یك كشیش ساده و گمنام بھ نورماندي رفت، ولي توانست دستنوشتھاش را . خمیر درآوردند

. چھار سال پس از آن، تاریخ انتقادي عھد جدید خود را انتشار داد). ١۶٨۵(در روتردام بھ چاپ برساند 
ترجمھ عھد جدید را بھ پایان ; با ترجمھ جدید كتاب مقدس كامل كندوي در نظر داشت كھ زحماتش را 

لیكن بوسوئھ، كھ از آزادي عمل سیمون در پرداخت متن مقدس بھ وحشت افتاده بود، صدراعظم را ; رساند
سیمون از این عمل جسورانھاش دست كشید، ). ١٧٠٣(متقاعد كرد تا از انتشار كتاب جلوگیري كند 

این كتاب و نوشتھاي از اسپینوزا بھ نام . بودن آن است). ١٧١٢(د، و در گذشت كاغذھایش را سوزان
الیبنیتز، كھ این انتقادات اولیھ را . رسالھ االھیات و سیاست، فصلي در بررسي نوین كتاب مقدس ھستند

  فصل ھجدھم خوانده بود، اعالم خطر كرد كھ اگر این رشتھ تحقیق ادامھ یابد، 

  

  دانشپژوھي

١۶۴١٧١- ٨۵   

I - بینالملل علوم   

مشرب اروپا، خوب یا بد، اندك اندك از روح مافوق طبیعي بھ روح دنیوي، از االھیات بھ علوم، و از امید 
. بھ بھشت و ترس از دوزخ بھ طرحھایي براي توسعھ دانش و ترقي و پیشرفت زندگي انساني میگرایید

ھاي  مفید بھ حال تودهطبقات باال، كھ بھ كامجویي و خوشگذراني خود ادامھ میدادند، با ایمان مذھبي 
با وجود این، حتي در میان این تعداد انگشت ; سیھروز و محروم از بھشت شجره و نسب مخالفتي نداشتند

شمار ثروتمند، كساني بودند كھ در علوم كار میكردند، بھ حل معادالت میپرداختند، در آزمایشگاه 
دند، و یا با حیرت بھ ستارگان فزاینده چشم انگشتانشان را میسوزاندند، مواد شیمیایي را استنشاق میكر
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در پاریس خانمھاي متجدد در جلسات درس شیمي لمري و آزمایشھاي كالبدشناسي دو ورنھ . میدوختند
كنده لمري را بھ سالن كامال انحصاري خود دعوت كرد، و لویي چھاردھم دو ورنھ را ; اجتماع میكردند

خاص )) آزمایشگاه شیمي((در انگلستان چارلز دوم یك . دبراي كمك بھ ولیعھد در امر تحصیل برگزی
بانوان شیكپوش با ; بارونھا، اسقفھا و وكالي دادگستري بھ آزمایش میپرداختند; خودش داشت

اولین، كھ بھ آزمایشھاي فیزیك دست میزد، ; ھایشان بھ تماشاي شگفتیھاي نیروي مغناطیسي میآمدند درشكھ
پیپس، ضمن اشتغال بھ امور دریایي، با ; تحقیقات علمي تاسیس شود پیشنھاد كرد كھ موسسھاي براي

میكروسكوپ، تلمبھ بادي، و چاقوي تشریح سختكوشانھ كار میكرد و بھ ریاست انجمن سلطنتي نیز 
ھا در عالیق جدید از مردم عقب مانده بودند، لیكن آكادمیھاي خصوصي بھ پیشواز آن  دانشگاه. منصوب شد

سپس آكادمیا دئي لینچئي در رم ; )١۶۵٠(ین آنھا آكادمي اسرار طبیعت در ناپل بود گویا نخست. رفتند
بعد آكادمیا دل چیمنتو بود كھ شاگردانش، و یوناني و توریچلي، ;كھ گالیلھ بھ آن وابستگي داشت) ١۶٠٣(

ك موسسھ كھ داشت، بھ كارھاي آزمایشي تخصیص یافت و ش). ١۶۵٧(آن را در فلورانس بنیاد گذاشتند
ھر مسئلھاي، بدون ; ھیچ چیز از روي اعتقاد و ایمان پذیرفتھ نمیشد; دكارتي را اساس كار خود قرار داد

عمر بعضي از این آكادمیھا . ھاي مذھبي و فلسفھ موجود، مورد تحقیق قرار میگرفت در نظر گرفتن فرقھ
، آلتدورف )١۶۵٢(شواینفورت آكادمیھایي در . كوتاه بود، لیكن موقع مرگ جانشیناني بھ جاي میگذاشتند

، پس از تقاضاي سي سالھ ١٧٠٠آكادمي برلین در سال ; تاسیس یافتند) ١٧١٠(، و اوپساال )١۶٧٢(
در . در ھم باید بھ حساب الیبنیتز بنویسیم) ١٧٢۴(و ایجاد آكادمي سن پطرزبورگ ; الیبنیتز، بھ وجود آمد

بروال، دزارگ، و دیگر دانشمنداني كھ در خانھ مرسن، رو) ١۶٣١١۶٣٨(فرانسھ آكادمي علوم از جلسات 
براي ((برنامھاي . پدر پاسكال در پاریس یا در سلول صومعھمانند مرسن تشكیل میشدند گسترش یافت

و نیز ; تنظیم كرد)) و تحقیق درباره ھر آنچھ براي نسل بشر مفید یا آسایش بخش است)) تكامل علم و ھنر
، ))اي عمومي كھ از دیر باز بھ جاي راستي قلمداد شدھاند بیاگاھانددنیا را از آن خطاھ((تصمیم گرفت

این آكادمي، در سال . لیكن بھ اعضایش توصیھ كرد تا از بحث درباره مذھب و سیاست خودداري كنند
در ورساي ھنوز ھم تابلو بزرگي، اثر : ، بھ فرمان ھمایوني و محلي در كتابخانھ سلطنتي مفتخر شد١۶۶۶

دارد كھ در آن لویي چھاردھم را در حال اعطاي این فرمان بھ گروھي بھ ریاست كریستیان تستلن، وجود 
  . ھویگنس و كلود پرو میبینیم

در حقیقت این آكادمي جزئي از ; ھمھ بیست و یك عضو از دولت حقوق سالیانھ و كمك ھزینھ میگرفتند
كاسیني را از ایتالیا، رومر . اني میكردلویي مخصوصا بھ منجمان مھرب. دیگر ادارات دولتي بھ شمار میآمد

ھنگامي كھ . را از دانمارك، و ھویگنس را از ھلند دعوت كرد و براي آنان رصدخانھاي باشكوه بنا نھاد
ھولیوس اھل دانتزیگ، كھ با مطالعاتي روي ماه تشخص یافتھ بود، كتابخانھ ارزندھاش را در آتشسوزي 

الپالس بیشتر پیشرفتھاي علمي را . رستاد تا زیان خود را جبران كنداز دست داد، شاه ھدیھ نفیسي برایش ف
لیكن اتكاي آن بھ پادشاھي كھ با كلیسا ; كھ در فرانسھ حاصل شده بودند بھ حساب این آكادمي میگذاشت

از خصوصیات انگلستان این . پیوستگي نزدیك داشت موجب زیان دانش شد و انگلیسیھا از آن پیشي گرفتند
. كادمیھاي علمي در آنجا بنیادھاي خصوصي بودند و فقط بر حسب اتفاق از دولت یاري میگرفتندبود كھ آ

تني چند از افراد ارجمند، كھ در فلسفھ ((در لندن با  ١۶۴۵بنا بھ گفتھ جان والیس، وي در حدود سال 
موافقت كردند كھ آنھا . آشنا شد)) بھ ویژه فلسفھ تجربي كاوش میكردند،... طبیعي و دیگر علوم انساني

ھفتھاي یك بار یكدیگر را ببینند و درباره ریاضیات، نجوم، مغناطیس، دریانوردي، فیزیك، مكانیك، شیمي، 
خواندند )) كالج نامرئي((این مجمع، كھ بعدھا آن را . گردش خون، و موضوعھایي از این قبیل بحث كنند

ھنگامي كھ والیس بھ سمت استاد . لھام گرفتھ بوددر كتاب آتالنتیس نو، اثر بیكن، ا)) خانھ سلیمان((از 
رن و اولین نخستین اعضاي آنجا ; رابرت بویل در دانشگاه تشكیل میداد، و دیگري در كالج گرشم در لندن

آشوبھاي سیاسي بین زمان مرگ كرامول و بازگشت خاندان استوارت مانع تشكیل جلسات لندن . بودند
، ١۶۶٢ژوئیھ  ١۵و در ; یدن چارلز دوم، كارشان را از نو آغاز كردندمیشدند، لیكن پس از بھ سلطنت رس

)) انجمن سلطنتي لندن براي كوشش در راه پیشرفت دانش طبیعي((پادشاه منشور رسمي ھمایوني را بھ 
  . اعطا كرد
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بیل نودوھشت عضو اصلي آن را نھ تنھا دانشمنداني از قبیل بویل و ھوك تشكیل میدادند، بلكھ شاعراني از ق
در سالھاي بین . درایدن و والر، رن معمار، اولین، چھارده لرد، و چندین اسقف نیز در میانشان بودند

دوكھا و مردم ; امتیاز طبقاتي وجود نداشت. در حدود سیصد عضو اضافي پذیرفتھ شدند ١۶۶٣١۶٨۶
قیر از پرداخت حق و اعضاي ف; طبقات پایین در این كار مھم، شانھ بھ شانھ ھم، تشریك مساعي داشتند

بھ عضویت پذیرفتھ شده بود، انجمن سلطنتي را یكي از  ١۶٧٣الیبنیتز، كھ در سال . عضویت معاف بودند
كتاب پر ارزش تاریخ انجمن  ١۶۶٧تامس سپرت در اوایل . محترمترین مراجع فكري اروپا اعالم كرد

تر رسیده بود، از بركت نسیم بیكن كھ وي نیز، با وجودي كھ بھ اسقفي راچیس; سلطنتي خود را انتشار داد
بعضي از دانشمندان االھي شكوه میكردند كھ موسسھ جدید احترام بھ . بھ انگلستان میوزید، بھ حركت درآمد

ھا و كلیساھا را از میان بر میدارد، لیكن میانھروي و حزم انجمن بزودي توانست مخالفت مذھبي  دانشگاه
آن موجب سرگرمي دربار و شخص شاه شده بودند، كھ وقتي شنید آن  تجربیات شگفتانگیز. را آرام كند

سویفت در كتاب سفرنامھ گالیور آن را بھ . مجمع ھوا را وزن میكند و در فكر پرواز مكانیكي است، خندید
ھایي  نام آكادمي بزرگ ال گادو، كھ اعضایش نقشھ میریختند تا نور خورشید را از خیار بگیرند و خانھ

و سمیوئل باتلر، نویسنده ھیودیبراس، گفت كھ ; سقفشان روي زمین باشد، مورد طنز قرارداد بسازند كھ
چگونھ گروھي از دانشمندان با كشف یك فیل در ماه بھ ھیجان افتادند و سرانجام آشكار شد كھ موشي در 

گلستان را لیكن تحت توجھات ھمین انجمن سلطنتي بود كھ اولین دامپروري ان. تلسكوپ آنھا بوده است
پزشكي و علوم انگلستان از دایره دانستنیھاي ; توسعھ داد، سر ویلیام پتي دانش آمار را پایھ گذارد
وري ; بویل تقریبا شیمي و فیزیك را بھ وجود آورد; كشورھاي فرانسھ یا آلمان آن روزگار نیز گذشتند

ن در شیمي و فیزیك بھ ھزاران انجم. گیاھشناسي، وودوارد زمینشناسي، و نیوتن نجوم را دگرگون كرد
اجساد جانیان بھ دار آویختھ رامي گرفت، تشریح میكرد، و بھ مطالعھ درباره آنھا ; تجربھ و تحقیق دست زد

; ھمچون مخزني شده بود كھ گزارشات رسیده از پزشكان سراسر كشور را جمع میكرد; میپرداخت
پافشاري آن مجمع بر . ن از كشور نیز در تماس بودبا تحقیقات بیرو; پیشرفتھاي تكنولوژي را گرد میآورد

ھنري اولدنبورگ، منشي آن، انتشار گزارشھاي فلسفي انجمن سلطنتي را، كھ تا زمان ما نیز  ١۶۶۵سال 
در شمار ; از كشورھاي خارج مطالب و مقاالتي میخواست و آنھا را دریافت میكرد. ادامھ دارد، آغاز كرد

براي  ١۶۵٣اولدنبورگ در سال . یات مالپیگي و لیونھوك را انتشار دادندنخستین موسساتي بود كھ كشف
وي در آنجا ماند و با میلتن، ھابز، . مذاكره پیمان بازرگاني از طرف شھرش، برمن، بھ انگلستان آمده بود

 وي گفت كھ اعضاي. فعاالنھ با ھمھ دانشمندان و فیلسوفان جھان مكاتبھ میكرد; نیوتن، و بویل آشنا شد
  :و بھ اسپینوزا چنین نوشت; ))وظیفھاي بر ھمھ جھانیان گماشتھاند((انجمن سلطنتي 

ما مطمئن ھستیم كھ صورت و كیفیت اشیا را از روي اصول مكانیك بھتر میتوان توضیح داد و اینكھ 
مفاھیم طبیعت زاییده حركت، شكل، ساختمان، و تركیب مختلف ھمین چیزھا ھستند و نیازي نیست كھ 

  . فرار از جھالت بھ صورتھاي غیرقابل توصیف و كیفیتھاي پنھاني توسل جوییم براي

از طریق ھمین گزارشھاي فلسفي، ژورنال د ساوان، جورنالھ د لتراتي، و آكتا ارودیتوروم بود كھ 
دانشمندان و فضالي اروپایي توانستند از مرزھاي ملي خود پا فراتر بگذارند، با كار و اكتشافات یكدیگر 

آنان تقریبا . شنا شوند، و در پھنھ گسترده كارھاي مھم و خالق ارتشي متحد براي پیشرفت تشكیل دھندآ
غرقھ در مطالعات و آزمایشھا و تحقیقات خویش، و فارغ و جان بھ در برده از برخوردھاي سیاسي، 

ر مدني یا حركت ھنگھاي ارتشي، غوغاي عقاید جزمي، غبار مھآلود خرافات، و جاسوسان فضول سانسو
كنجكاوانھ مواد شیمیایي را بھ ; ھاي آزمایش و میكروسكوپھا پرداختند كلیسایي، بھ پژوھش در متنھا، لولھ

ھاي  بھ كندوكاو در چینھ; معادالت و دیاگرامھایي طرح ریختند; حجمھا و نیروھا را سنجیدند; ھم آمیختند
و جنبش ستارگان را بھ روي نقشھ آوردند تا اسرار یاختھ را بھ دقت وارسي كردند، ; زمین ھمت گماشتند

آنكھ كلیھ حركات ماده در نظام قانون جاي گرفت و عظمت نامتناھي جھان گویي بھ پیشگوییھاي 
كلیھ اعضاي خانواده كاسیني ; فرما، پاسكال، روبروال، ماریوت، و پرو. اعجابانگیز ذھن آدمي گردن نھاد

ھویگنس و ; كھ، الیبنیتز، چیرنھاوس و فارنھایت در آلمانگری; خاندان برنویي در سویس; در فرانسھ
; جیمز و دیوید گرگوري در اسكاتلند; ستنو در دانمارك; ویویاني و توریچلي در ایتالیا; لیونھوك در ھلند

والیس، لیستر، بویل، ھوك، فلمستد، ھالھ، و نیوتن در انگلستان اینان و بسیاري از دیگر دانشمندان در این 
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، جداگانھ و با یاري یكدیگر، در انزوا و در انجمن، ھر شب و ١٧١۵تا  ١۶۴٨تاه تاریخ اروپا، از دوره كو
ھر روز كار میكردند و در تالش بودند تا ریاضیات، نجوم، زمینشناسي، جغرافیا، فیزیك، شیمي، 
ارگر افتند زیستشناسي، كالبدشناسي، و فیزیولوژي را، كھ میبایستي در دگرگوني قطعي روح عصر جدید ك

اولدنبورگ، كھ دریافتھ بود علم حد و مرز نمیشناسد، و ھرگز نمیپنداشت كھ ناسیونالیزم ممكن . بسازند
امیدوارم كھ ھمھ ملل، حتي آنان كھ تمدن كمتري دارند، : ((وي بھ ھویگنس نوشت. زندگي بھتر میدید

دي و چھ از نظر معنوي دست در یكدیگر را، بھ موقع، ھمچون دوست در آغوش بفشارند و چھ از نظر ما
جھان ھنوز امیدوار .)) دست یكدیگر تا جھالت را نابود كنند و فلسفھ حقیقي و سودمند را حكمران سازند

  . نیل بدین ھدف است

II -  ریاضیات  

تلمبھ بادي ; پاسكال، ھوك، و گریكھ ھواسنج را كامل كردند. بینالملل جدید نخست ابزار خود را تیز كرد
گرگوري، نیوتن، و دیگران تلسكوپھاي بھتر از ; گریكھ احتمال بھ وجود آوردن خال را كشف كرد

كب را بھبود ھوك میكروسكوپ مر; نیوتن سكستان را اختراع كرد; تلسكوپھاي كپلر و گالیلھ ساختند
گرماسنج بر اثر مجاھدات گریكھ و آمونتون ; بخشید، كھ روش مطالعھ روي سلول را دگرگون ساخت

، با بھ كار بردن جیوه بھ جاي الكل بھ عنوان یك وسیلھ قابل ١٧١۴مطمئنتر و دقیقتر شد، و فارنھایت در 
كھ (درجھ  ٩۶تا ) صفر(درجھ  ٣٢اتساع، شكل انگلیسي آمریكایي آن را بدان بخشید و درجاتش را از 

ریاضیات بزرگترین ابزار بھ شمار . تقسیم كرد) میپنداشت باید درجھ حرارت طبیعي بدن انسان باشد
میرفت، زیرا تجربھ را شكل كمي و سنجشي میبخشید و آن را در صدھا طریق بھ پیشگویي و حتي كنترل 

و الیبنیتز اضافھ كرد كھ .)) ا بازي میكندطبیعت نقش ریاضیدان ر: ((بویل گفت. آینده توانا میساخت
مورخان علم ریاضیات قرن ھفدھم را بھ عنوان زماني .)) دانش طبیعي چیزي جز ریاضیات عملي نیست((

بھ ویژه بارور در رشتھ خود میستایند، زیرا قرن دكارت، نپر، كاوالیري، فرما، پاسكال، نیوتن، الیبنیتز و 
و نسب بودند در جلسات درس ریاضي شركت میجستند و، بنا بھ گفتھ  زناني كھ صاحب اصل. دزارگ بود

شوخیآمیز ژورنال د ساوان، شماري از آنھا تربیع دایره را تنھا گذرنامھاي براي رسیدن بھ امیال خود 
پیر دو فرما تئوري جدید . میدانستند، و شاید این بتواند تالش ھابز را در حل این مسئلھ بغرنج توضیح دھد

را بھ وجود آورد، ھندسھ تحلیلي مستقل و یا شاید پیش از ) مطالعھ طبقات، خصوصیات، و نسبتھا( اعداد
دكارت در ذھنش صورت بست، محاسبھ احتماالت را بدون یاري پاسكال ابداع كرد، و در حساب 

مشاور با ھمھ این احوال، در یك گمنامي نسبي، و در سمت . دیفرانسیل از نیوتن و الیبنیتز پیشي داشت
یعني چھارده سال پس از مرگش  ١۶٧٩ھایي كھ تا سال  پارلمان تولوز، زندگي میكرد، ولي با نوشتن نامھ

ھا  شوق و جذبھ ریاضي وي را در یكي از این نامھ. انتشار نیافتند بھ دوستانش بھ ریاضیات خدمت كرد
وي از شوخیھاي )) د كردھاممن بھ بسیاري از قضایاي فوقالعاده جالبي برخور:((چنین مشاھده میكنیم

  براي ((او ریاضیدانان جھان را . شگفتانگیز جدید و نظم اعداد مسرور میشد

: ، و غیره بھ مبارزه طلبید و نوشت))كردن یك مكعب بھ دو مكعب، یك توان چھارم بھ دو توان چھارم
)) آخرین قضیھ فرما((این قضیھ اكنون بھ نام .)) من اثبات كامال شگرف این قضیھ را كشف كردھام((

در سال . لكن برھان قاطع شخص او یا كسي دیگر بر این قضیھ تا كنون پیدا نشده است. معروف است
; مارك جایزه براي شخصي كھ بتواند قضیھ فرما را ثابت كند معین كرد ٠٠٠,١٠٠یك استاد آلماني  ١٩٠٨

ش مارك او را از این قصھ دلسرد شاید كاھش ارز; ھنوز ھیچ كس نتوانستھ است این جایزه را برباید
پدرش، . كریستیان ھویگنس، بھ استثناي یك تن، یعني نیوتن، دانشمند برجستھ این عصر است. میكند

در  ١۶٢٩كریستیان در سال . كونستانتین ھویگنس، یكي از معروفترین شاعران و سیاستمداران ھلند بود
كشفیاتش در نجوم و . ھاي ریاضي را آغاز كرد رسالھ الھھ بھ دنیا آمد و در سن بیست و دو سالگي انتشار

بھ عضویت افتخاري انجمن سلطنتي در  ١۶۶٣در سال ; فیزیك وي را بزودي در اروپا مشھور ساختند
وي بھ . كولبر از وي دعوت كرد تا بھ آكادمي علوم در پاریس بپیوندد ١۶۶۵لندن برگزیده شد و در 

آنگاه، ; در آن شھر زیست ١۶٨١انھاي دریافت كرد، و تا سال پایتخت فرانسھ رفت، مقرري سخاوتمند
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مكاتباتش با . چون از آزاري كھ شاه بر پروتستانھا روا میداشت ناراحت شده بود، بھ ھوالند برگشت
دكارت، روبروال، مرسن، فرما، پاسكال، نیوتن، بویل، و بسیاري دیگر، كھ بھ شش زبان نوشتھ است، 

عقل .)) دنیا كشور من است، و تكامل علم آیین من: ((میگفت. برادري علمي است نشان دھنده وحدت بالنده
سالم در بدن ناسالم او یكي از شگفتیھاي زمانش بود جسمش تا زمان مرگش در شصت و شش سالگي 

; آثارش در ریاضیات ناچیزترین بخش كامیابیھایش بھ شمار میروند. ھمیشھ دردمند و ذھنش خالق بود
قانون (( ١۶٧٣در سال . ھمھ، ھندسھ و لگاریتم و حساب ھمھ از بركت كوشش وي بھره گرفتندولي، با این

یعني جاذبھ اجسام نسبت بھ یكدیگر بھ طور معكوس، با مجذور مسافت بین آنھا تغییر )) (عكس مجذور
كھكشان البتھ نیوتن اكنون در . را، كھ در تجربیات نجومي نیوتن ارزش حیاتي داشت، ثابت كرد) مییابد

لیكن اقماري چند نیز بھ این ستاره تعلق ; او سزاوار فصلي جداگانھ است; علمي انگلستان نیز مركزي بود
در سن سیوسھ سالگي بھ عنوان استاد  ١۶۴٩دوستش جان والیس، كھ یك كشیش انگلیكان بود، در . داشت

دستور زبان، منطق، و . ندھندسھ در آكسفرد برگزیده شد و مدت چھل و چھار سال در آن سمت باقي ما
لیكن، با ھمھ این احوال، مقاالت موثري در ریاضیات، ; االھیات قلمش را از راه دانش منحرف ساختند

فقط بھ چند ; مكانیك، صوتشناخت، نحوم، كشندھا، گیاھشناسي، فیزیولوژي، زمینشناسي، و موسیقي نوشت
نھ ) ١۶٧٣(كتاب رسالھ تاریخ و عمل جبر وي  .عشق و مبارزه نیازمند بود تا مردي كامل از آب درآید

تنھا مفاھیمي اصیل بھ آن علم بخشید، بلكھ نخستین كوششي بود كھ در انگلستان براي نوشتن تاریخ 
; معاصران وي از مباحثات طوالنیش با ھابز پیرامون تربیع دایره مسرور شدند. ریاضیات بھ عمل آمد

  تا آخرین روز نودویكمین سال  والیس بحث را برد، لیكن فیلسوف كھنسال
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تاریخ از والیس، مخصوصا بھ . عمرش از مبارزه دست بر نداشت: كاسپار نچر) حكاكي روي نقاشي(
یاد میكند كھ روش قسمتناپذیرھاي كاوالیري را در تربیع منحنیات ) ١۶۵۵(سبب اثر وي حساب بینھایتھا، 

در اصل بھ ) حساب(كالكولوس . كوچكھا باز كرده استبھ كار آورده و نیز راه را براي حساب بینھایت 
لیكن اكنون تنھا . سنگ كوچكي میگفتند كھ رومیان قدیم در نگاھداري حسابھاي خود از آن استفاده میكردند

ارشمیدس اجماال نظري  .دھندشیفتگان حساب توان آن را دارند كھ از علم خویش تعریفي شایستھ بھ دست 
كاوالیري و . بدان انداخت، كپلر نزدیكش نشد، و فرما آن را كشف كرد، ولي كشفیاتش را منتشر نكرد

توریچلي در ایتالیا، پاسكال و روبروال در فرانسھ، جان والیس و آیزك برو در انگلستان، و جیمز و دیوید 
. ھاي خود، در گذاشتن سنگھاي بناي آن سھیم بودندگرگوري در اسكاتلند، ھمھ، در ھمكاري حیرتانگیز قار

را یوھان برنویي، عضو خانوادھاي كھ مثل )) كالكولوس((لفظ . نیوتن و الیبنیتز كار را بھ پایان رساندند
. خاندانھاي باخ، بروگل، و كوپرن از لحاظ وراثت اجتماعي نبوغ برجستھ بودند، در ذھن الیبنیتز القا كرد

  . مثل اجداد خود بازرگان بودنیكوالوس برنویي 

یا كوب با . محاسبات بازرگاني بھ دست پسرش یا كوب برنویي اول بھ اشكال عالیتر حسابداري تبدیل شدند
از روي تفنن بھ نجوم پرداخت، بھ )) علیرغم خواستھ پدرم بھ مطالعھ ستارگان میپردازم((پذیرش شعار 

مطالعات . ھ بخشید، و در دانشگاه بال استاد ریاضیات شدھندسھ تحلیلي كمك كرد، حساب تغییرات را توسع
موجب ) منحنیھایي كھ با زنجیرھاي مشابھ بین دو نقطھ معلق بیان میكردند(وي در منحنیھایي زنجیري 

. پیروزیھا و كامیابیھاي بعدي در ایجاد طرح پلھاي معلق و خطوط انتقال نیروي برق با ولتاژ قوي شد
رغم خواستھ پدر، بھ كار طبابت و بعد بھ ریاضیات پرداخت و، بھ جانشیني برادرش یوھان نیز، علی

در فیزیك، نورشناخت، شیمي، نجوم، نظریھ كشندي، ; برادرش یاكوب، بھ سمت استادي دانشگاه بال رسید
نخستین سیستم حساب ; محاسبھ معادالت مجھواللقوا را ابداع كرد; و ریاضیات دریانوردي كوشش كرد

برادر . بنیان گذاشت، و طریق استفاده از كلمھ انتگرال را بھ مفھوم خاص آن معرفي نمود انتگرال را
دیگر، نیكوالوس اول، دكتراي فلسفھ را دكتراي حقوق را در بیستسالگي گرفت، در برن حقوق و در 

 در قرن ھجدھم بانام شش برنویي ریاضیدان، و در قرن نوزدھم با. سنپطرزبورگ ریاضیات تدریس كرد
تثبیت آمار بھ . از آن پس، نیروي خالقھ برنویي رو بھ كاھش گذاشت. نام دو نفر دیگر برخورد میكنیم

جان گرانت، كھ یك خراز بود، خود را با . صورت علم تقریبا در زمره كارھاي بزرگ این عصر بود
ت مرگ را در این آمارھا معموال عل. گردآوري و مطالعھ آمار متوفیات محالت لندن سرگرم میكرد

، ))مرگ ناشي از بیماري خنازیر((، ))محكوم بھ مرگ((، ))مرگ در خیابان و مرگ از گرسنگي((
اثري بھ نام  ١۶۶٢گرانت در . ذكر میكردند)) خودكشي((، و ))مرگ ناشي از گرسنگي ھنگام پرستاري((

وي از روي . دید استاین سرآغاز آمارگیري ج; بر آمار متوفیات منتشر كرد... مشاھدات طبیعي و سیاسي
جدولھاي خود بھ این نتیجھ رسید كھ سیوشش درصد از كودكان پیش از شش سالگي میمیرند، بیستوچھار 

در اینجا مرگ و میر ; درصد در ده سال بعد، پانزده درصد پس از ده سال دیگر از بین میروند و غیره
عشق و عالقھ میتواند از كار فرشتھ مرگ اطفال افزون از حد متعارف است، لیكن پیشنھاد میكند كھ تالش 

از قبیل ; در میان خطرات، برخي با شمار كلي متوفیات نسبتي ثابت دارند: ((گرانت گفت. جلوگیري كند
یعني بعضي از بیماریھا و ; ))امراض مزمن و امراض خاص شھرھا، مثل سل، استسقا، یرقان و غیره

ل شمارش نیستند، در اجتماعات بزرگ میتوان با دقت نسبي ھاي دیگر اجتماعي را كھ در افراد قاب پدیده
وي مالحظھ . این اصل، كھ گرانت آن را تحت قاعده درآورد، بنیان پیشگوییھاي آماري شد; محاسبھ كرد

كرد كھ تعداد مرگ و میر در لندن بیش از مقدار زایش است، و چنین نتیجھ گرفت كھ امكانات مرگ در 
بیاعتدالي در ((، ))دود، بوھاي زننده، ھواي بستھ و محدود((اشي از حرفھ، لندن بھ سبب اضطرابھاي ن

چون جمعیت لندن با ھمھ این احوال رو بھ فزوني میرفت، گرانت . مخصوصا بیشتر وجود دارد)) تغذیھ
بھ  ١۶۶٢وي جمعیت پایتخت را در . مھاجرت از روستاھا و شھرھاي كوچك را دلیل این افزوني میدانست

پتي نمونھ . دوست گرانت، سر ویلیام پتي، در سیاست از وجود آمار استفاده كرد. نفر تخمین زد ٠٠٠,٣٨۴
او پس از مطالعھ در كان، اوترشت، . دیگري از جامعیت وسیع دانش بود كھ در روزگار ما ناممكن مینماید

یس كرد و در ایرلند، لیدن، آمستردام، و پاریس، در آكسفرد كالبدشناسي و در كالج گرشم لندن موسیقي تدر
دومین اثر كالسیك آماري انگلستان را  ١۶٧۶در  .شددر مقام پزشك ارتش پادشاھي، صاحب ثروت و لقب 

  . بھ نام حساب سیاسي نوشت
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ھاي كمي پایھگذاري كند، میتواند  گیریھاي خود را بر اندازهپتي معتقد بود كھ ھرگاه سیاست بتواند نتیجھ
جنبھ در نتیجھ، او خواستار سرشماري ادواري شد تا بتواند از موالید، جنسیت، وضع زناشویي، لقب، 

ھا، و افزایش  بر اساس جدول متوفیات، تعداد خانھ. پیشھ، مذھب، و غیره ھمھ ساكنان انگلستان آمار بردارد
نفر، پاریس را  ٠٠٠,۶٩۶جمعیت لندن را بھ  ١۶٨٢ید نسبت بھ متوفیات توانست در سال سالیانھ موال
پتي مانند جوواني بوترو . نفر تخمین بزند ٠٠٠,١٢۵نفر و رم را  ٠٠٠,١٨٧نفر، آمستردام را  ۴٨٨.٠٠٠

ش بھ این فكر افتاد كھ افزایش جمعیت بیش از افزایش وسایل معا ١٧٩٨، و تامس مالتوس در ١۵٨٩در 
بھ وضع خطرناكي فزوني خواھد یافت،  ٣۶٨٢و این امر بھ جنگ میانجامد و جمعیت جھان تا سال . است

  . بھ طوري كھ تقریبا در ھر ھكتار یك نفر زندگي خواھد كرد

شركتھاي بیمھ، با استفاده از آمار، حرفھ خود را بھ فن و دانش، كھ بھ ھمھ چیز جز تورم توجھ خاص 
ادمند ھالھ، از روي گزارشھاي متوفیات برسالو، جدولي از مرگ و میر . كردندمبذول میداشت، مبدل 

بر اساس آن، احتمال فوت افراد یك سن معین ; )١۶٩٣(احتمالي سنین بین یك الي ھشتاد و چھار تھیھ كرد 
 نخستین شركتھاي بیمھ عمر، كھ در. در طي سال تقویمي حساب كرد و بھاي منطقي بیمھنامھ را تقلیل داد

  . قرن ھجدھم در لندن بھ وجود آمدند، از جدول ھالھ سود جستند و ریاضیات را بھ طال مبدل كردند

III -  نجوم  

، منجم یسوعي، )١۶۵٠(در ایتالیا ریتچولي . ستارگان در یكصد كشور تحت بررسي علمي قرار داشتند
یآیند، ولي با تلسكوپ دو ستاره نخستین ستاره دوتایي را دو ستاره كھ با چشم غیرمسلح یك ستاره بھ نظر م

یوھانس ھولیوس در دانتزیگ، رصدخانھاي . دیده میشوند كھ آشكارا در حول یكدیگر میچرخند كشف كرد
ستاره تھیھ كرد،  ۵۶۴,١در خانھ شخصي خود بنا كرد، ادوات الزم را ھم خودش ساخت، فھرستي از 

تغییرات (را مشاھده نمود، از جنبش نمایان ماه چھار ستاره دنبالھ دار كشف كرد، انتقال و حركت عطارد 
آگاه شد، نقشھاي از سطح آن ترسیم كرد، و بر چند قسمت آن نامھایي ) ادواري در مرئي بودن بخشھاي آن

ھنگامي كھ بھ رصد كنندگان اروپا اطالع .ھاي مربوط بھ ماه دیده میشوند گذاشت كھ تا امروز ھم در نقشھ
توانستھ است وضع ) لھ رویتي كھ فقط یك عدسي یا یك منشور در آن بھ كار رودوسی(داد كھ وي با دیوپتر 

ھالھ از ; نجومي را با ھمان دقت تلسكوپھاي مركب تعیین كند، رابرت ھوك بھ مخالفت با ادعایش برخاست
  . لندن بھ دانتزیگ رفت تا موضوع را بیازماید، و گزارش داد كھ ھولیوس درست گفتھ است

تا در پاریس یك را . كھ از اھمیت نجوم در امر دریانوردي آگاه بود، بودجھاي فراھم آورد لویي چھاردھم،
وي براي آگاھي دقیق از محلي كھ ; براي مطالعھ آسمان از نقاط مختلف زمین رھبري یا گسیل میكرد

 تیكوبراھھ نقشھ كالسیك خود را از ستارگان كشیده بود، راھي اورانیبورگ شد و با مشاھدات در
با (رصدیابیھاي مختلف از پاریس تا آمین طول یك درجھ نصفالنھار زمین را با چنان دقتي اندازه گرفت 

كھ میپندارند نیوتن براي برآورد حجم زمین و ثبوت ) كیلومتر ٢,١١١چند متر اختالف از رقم جاري یعني 
ابھ توانست قطر استوایي زمین پیكار با مشاھداتي مش. نظریھ گرانش از استنتاجات پیكار بھرھمند شده است

. كیلومتر چندان دور نیست ٧٣٢,١٢كیلومتر حساب كند كھ از محاسبھ فعلي زمان ما یعني  ۵۵١,١٢را 
در نتیجھ، گسترش . ھا سبب شدند كھ كشتیھا بتوانند موقعیتشان را با دقت بیسابقھاي تعیین كنند این یافتھ

لویي چھاردھم، بنا . را تقویت میكرد و از آن بھره میگرفتبازرگاني و تكامل صنعتي اروپا انقالب عملي 
بھ پیشنھاد پیكار، جوواني دومنیكو كاسیني، منجم ایتالیایي، را كھ با كشف شكل شبھ كروي ستاره مشتري و 

وي بھ پاریس . مدت حركت وضعي مشتري و مریخ در اروپا بھ شھرت رسیده بود بھ فرانسھ دعوت كرد
او و پیكار ژان ریشھ را  ١۶٧٢در سال . از وي بھ عنوان سلطان علوم استقبال كرد و پادشاه) ١۶۶٩(آمد 

بھ كاین در امریكاي جنوبي فرستادند تا ستاره مریخ را در آخرین حد مقابلھ نھایي آن با خورشید و زمین 
، از این دو مقایسھ این دو مشاھده ھمزمان. كاسیني ھمان مقابلھ را از پاریس مشاھده میكرد; رصدیابي كند

نقطھ جدا از ھم، بھ اختالف منظر مریخ و خورشید و فاصلھ آن دو از زمین ارزشھاي جدید و مشخصتري 
چون معلوم شد كھ . بخشید و در منظومھ شمسي ابعاد وسیعتر از آنچھ پیشتر برآورده شده بود آشكار كرد
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ستارھشناسان چنین نتیجھ  حركت یك آونگ در كاین از حركت آونگ مشابھ در پاریس آھستھتر است،
گرفتند كھ شدت ثقل در نزدیكي خط استوا كمتر از شدت آن در عرضھاي جغرافیایي باالتر است، و این 

; كاسیني میپنداشت كھ زمین در خط استوا مسطح است. امر میرساند كھ زمین یك جسم كامال كروي نیست
ضمنا كاسیني . رض نیوتن را ثابت كردندتحقیقات بعدي ف; نیوتن فكر میكرد كھ در قطبین مسطح است

. كشف كرد) كھ بھ نام خودش مشھور است(چھار قمر جدید براي زحل و تقسیم حلقھ زحل را بھ دو حلقھ 
، پسرش، ژاك، در رصدخانھ پاریس بھ جایش نشست و قوس نصفالنھار را ١٧١٢پس از مرگ كاسیني در 

كریستیان ھویگنس پیش از . ول اقمار زحل را منتشر كرداز دنكرك تا پرپینیان اندازه گرفت و نخستین جد
وي با . آنكھ بھ مجمع جھاني دانشمندان در پاریس بپیوندد، در الھھ خدماتي شایان بھ دانش نجوم كرده بود

یاري برادرش، كونستانتین، روش جدیدي براي ساییدن و جال دادن عدسیھا ابداع كرد، با آنھا تلسكوپھایي 
با این وسیلھ، ششمین قمر زحل و حلقھ مرموز ; كوپھاي پیشین نیرومندتر و روشنتر بودندساخت كھ از تلس

كھ (یك سال پس از آن، نخستین ترسیم منطقھ نوراني در سحابي جبار را ). ١۶۵۵(آن سیاره را كشف كرد
زرگ بھ وجود آورد و كیفیت چندگانھ ستاره مركزي آن را نیز رقیب ب) فعال بھ نام خودش موسوم است

. ستارھشناسان پاریس گروه برجستھاي بود كھ عمدتا بھ گرد ھالھ و نیوتن در انگلستان جمع شده بودند
جیمز گرگوري اھل ادنبورگ با طرحریزي نخستین تلسكوپ انعكاسي، از دور بھ این جمع كمك كرد 

آینھاي مقعر تمركز این تلسكوپي بود كھ در آن اشعھ نوراني یك شي، بھ جاي عدسیھا، بھ وسیلھ ; )١۶۶٣(
جان فلمستد و دیگران یادداشتي  ١۶٧۵در . اصالح كرد ١۶۶٨نیوتن این تلسكوپ را در سال ; مییافت

خطاب بھ چارلز دوم فرستادند و از وي درخواست كردند كھ ھزینھ ساختن یك رصدخانھ ملي را تامین كند 
لیسي را، كھ اكنون سینھ دریاھا را تا روشھاي محاسباتي دقیقتر طول جغرافیایي بتواند كشتیھاي انگ

پادشاه سرمایھ الزم را براي بناي آن تامین كرد و آن رصدخانھ در دھكده . میشكافتند، راھنمایي كند
از آن پس، این محل بھ عنوان محل طول جغرافیایي صفر و ; گرینیچ، حوالي جنوب خاوري لندن، بنا شد

ز حقوقي ناچیز براي فلمستد بھ عنوان مدیر تعیین كرد، ولي چارل. زمان استانده مورد استفاده قرار گرفت
فلمستد، كھ ناتوان و دردمند بود، زندگي خود را بر . براي دستیاران، ادوات، و تجھیزات چیزي نپرداخت

شاگرداني پذیرفت، از جیب خود ابزار خرید، مقداري نیز از دوستان بھ عنوان . سر آن رصدخانھ گذاشت
تا پیش از . و با بردباري بھ ترسیم نقشھاي از آسمان، كھ از گرینیچ میدید، پرداخت .ھدیھ دریافت كرد

، مفصلترین و دقیقترین فھرستي را كھ تا آن ھنگام شناختھ شده بود از نام ستارگان تھیھ )١٧١٩(مرگش 
ستد، كھ فلم. براي كپلر بھ جاي گذاشت بھ مراتب كاملتر بود ١۶٠١كرد كھ از فھرستي كھ تیكوبراھھ در 

از نرسیدن كمك بھ تنگ آمده بود، خودش بھ كاغذنویسیھایي كھ معموال بھ دستیارانش ارجاع میشد 
; در نتیجھ، ھالھ و نیوتن از تاخیري كھ در محاسبات و اعالم نتایج رخ میداد خشمگین شدند; میپرداخت

اس دردمند را بھ خشمي ھا را بدون اجازه فلمستد بھ چاپ رساند و ستارھشن سرانجام ھالھ آن نوشتھ
در سن بیست سالگي، ھنگامي كھ . با این حال، ادمند ھالھ بزرگوارترین آنھا بود. فوقالعاده دچار ساخت

ھنوز در دانش آسمانھا شاگرد كمسال و مشتاقي بیش نبود، بھ انتشار مقالھاي پیرامون مدارھاي سیارھاي 
د كھ آسمان از نیمكره جنوبي چگونھ بھ نظر ، عزم سفر كرد تا ببین)١۶٧۶(در ھمان سال ; دست زد

در شب بیستویكمین سال . ستاره را با نقشھ نشان داد ٣۴١در جزیره سنت ھلن وضع حركت . میرسد
در بازگشت بھ انگلستان، در بیست . تولدش، نخستین رصدیاب كامل از حركت انتقالي عطارد را انجام داد

  . یده شدو دو سالگي، بھ عضویت انجمن سلطنتي برگز

وي، كھ بر نبوغ نیوتن آگاھي یافتھ بود، ھزینھ نخستین چاپ پرخرج اصول نیوتن را بھ عھده گرفت و در 
ھیچ میرندھاي اجازه :((آغاز آن شعري تحسینآمیز بھ زبان التیني شیوا نوشت كھ بھ این بیت میانجامید

ي مقاطع مخروطي آپولونیوس پرگایي را ھالھ متن یونان.)) نخواھد یافت كھ بھ خدایان از این نزدیكتر شود
بورلي راه را با . تصحیح كرد و وي با یكي از موفقترین پیشگوییھاي تاریخ در دانش آسمانھا ثبت شده است

 ١۶٨٢ھنگامي كھ در سال ). ١۶۶۵(كشف شكل تمثیلي مسیرھاي ستارگان دنبالھدار ھموار كرده بود 
، ١۴۵۶یي بین مسیر آن و ستارگان دنبالھداري كھ در سالھاي ستاره دنبالھداري پیدا شد، ھالھ ھمسانیھا

وي مالحظھ كرد كھ این نمودھا در فواصل معین حدود ھر ھفتادوپنج ; ثبت شده بود یافت ١۶٠٧، ١۵٣١
وي زنده نماند تا تحقق این . مجددا ظاھر میشود ١٧۵٨سال پدید آمدھاند و پیشگویي كرد كھ ھمین نیز در 

ولي ھنگامي كھ آن ستاره دنبالھدار برگشت، بھ نام وي خوانده شد و بھ اعتبار و آبروي  پیشگویي را ببیند،
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تا اواخر قرن ھفدھم، ستارگان دنبالھدار را اعمال مستقیم خداوند و موجب نزول بالیا بر . علم افزوده گشت
ھالھ ستاره . ادندمقاالت بل و فونتنل و پیشگویي ھالھ بھ این موھومپرستي پایان د; انسان میپنداشتند

وي بھ ; دیده شده بود با آن كھ در سال وفات مسیح دیده بودند یكي دانست ١۶٨٠دنبالھدار دیگري را كھ در 
رجعت آن در ھر پانصد و ھفتاد و پنج سال پي برد و، از روي ھمین فاصلھ، مدار و سرعت آن بھ دور 

اجسام ستارگان ((بات نتیجھ گرفت كھ نیوتن با اظھار نظر روي این محاس. خورشید را محاسبھ كرد
دنبالھدار، مثل اجسام كرات، جامد، متراكم، ثابت و بادوامند و بخارات تنفسي زمین، خورشید و دیگر 

ز تصدي كرسي ستارھشناسي در آكسفرد محروم ، بھ اتھام مادھگرایي، ا١۶٩١ھالھ در  .نیستند)) كرات
، بھ دستور ویلیام سوم، با كشتي رھسپار جنوب اقیانوس اطلس شد، اختالفھاي قطبنما را ١۶٩٨در . ماند

ولتر در مقام مقایسھ با این . (مطالعھ كرد، و ستارگان را كھ از قطب جنوب میدید روي نقشھ ترسیم كرد
.)) وتھا جز از یك ساحل رودخانھ بھ سوي دیگر رفتن چیز دیگري نبودمسافرت آرگون: ((سفر تحقیقي گفت

ھستند محلشان را از زمان )) ثوابت((معلوم كرد كھ تعدادي از ستارگان كھ فرض میشوند  ١٧١٨ھالھ در 
ده یونانیھا تا بھ حال تغییر دادھاند، و یكي از آنھا بھ نام شعراي یماني از زمان براھھ تا كنون تغییر مكان دا

وي با در نظر گرفتن خطاي رصدیابي نتیجھ گرفت كھ ستارگان در طول یك زمان بسیار طوالني . است
را اكنون بھ منزلھ یك امر واقعي )) حركات خاص((و این ; وضعشان را نسبت بھ یكدیگر تغییر میدھند

لمستد بھ ھنگام مرگ لیكن ف; ، پس از فلمستد، بھ عنوان منجم دربار برگزیده شد١٧٢١وي در . پذیرفتھاند
آنقدر تھیدست بود كھ طلبكاران ابزار و لوازمش را ضبط كردند و ھالھ خود را با لوازم ناقص و ھمچنین 

با وجود این، در سن شصت سالگي بھ كار پرداخت و نمودھاي ماه را در ; نیروي از دست رفتھ مواجھ دید
پس از آنكھ برخالف دستور پزشك معالجش ، ١٧۴٢در . یك دور كامل ھجده سال آن مشاھده و ثبت كرد

  زمین  -IVدر طول . عاقالنھ یك لیوان شراب نوشید، در سن ھشتادوشش سالگي درگذشت

درباره بادھاي بسامان و با كشیدن نقشھاي كھ براي ) ١۶٩٧(ھالھ، كھ دلداده علوم بود، با نوشتن مقالھاي 
نھ در دنیاي ناشناختھ علم آثار علوي گام نخستین بار مسیر حركت بادھا را مشخص میساخت، جسورا

چون خورشید ظاھرا بھ . وي این حركات را ناشي از اختالف درجھ حرارت و فشار جو میدانست. گذاشت
; سوي غرب در حركت است، پس حرارت را مخصوصا در امتداد نواحي استوایي زمین با خود میبرد

ا از سوي شرق میمكد و در نتیجھ بادھاي دایمي ھوایي كھ با این حرارت رقیق میشود ھواي رقیقتر ر
فرانسیس . استوایي را، كھ كریستوف كلمب بھ اطمینان آنھا از شرق بھ بھ غرب رفت، بھ وجود میآورد

، با افزودن اینكھ سرعت بیشتر ١٧٣۵جورج ھادلي در سال . بیكن نیز بیان مشابھي اظھار داشتھ بود
س باد بھ سوي غرب در خط استوا میشود، بھ تكامل این چرخش زمین بھ سوي شرق موجب وزش معكو

ھواسنج گریكھ توانست وقوع . تكامل ھواسنج و گرماسنج، ھواشناسي را بھ دانشي تبدیل كرد. نظر كوشید
رطوبتسنجھاي گوناگون در قرن شانزدھم براي اندازھگیري . صحیحا پیشبیني كند ١۶۶٠یك طوفان را در 

ا دل چیمنتو از ظرف مدرجي استفاده كرد كھ قطرات رطوبت از بیرون یك آكادمی. رطوبت اختراع شدند
را كھ با ازدیاد رطوبت متورم و خمیده )) ریش((ھوك یك تار گندم یا . مخروط پر از یخ در آن میریختند

ھوك یك بادسنج، ھواسنج چرخدار، و یك . میشد بھ سر یك عقربھ شاخص بست كھ با تورم آن تار میچرخید
، )١۶٧٨(دستگاه اخیر، كھ بنا بھ دستور انجمن سلطنتي طراحي شده بود . ایي اختراع كردساعت ھو

سرعت و جھت باد، فشار و رطوبت جو، درجھ حرارت ھوا، و مقدار ریزش باران را اندازه میگرفت و 
ھاي  هھاي ھواشناسي در شھرھاي مختلف، كھ با دستگا ایستگاه. ساعات روز را نیز نشان میداد; ثبت میكرد

بھ ثبت و مقایسھ مشاھدات ھمزمان خودبین پاریس و استكھلم  ١۶۴٩تكامل یافتھ مجھز شده بودند، در سال 
مھیندوك فردیناند دوم توسكان، پشتیبان چیمنتو، ھواسنجھا، دماسنجھا، و رطوبت سنجھایي را . پرداختند

ھاي  تاد و دستور داد تا دانستھبراي دانشمندان برگزیده پاریس، ورشو، اینسبروك، و جاھاي دیگر فرس
الیبنیتز نیز . ھواشناسي را روز بھ روز ثبت كنند و یك رونوشت نیز براي مقایسھ بھ فلورانس بفرستند

ھوك . روزانھ آماربرداري كنند ١٧١۴تا  ١۶٧٩ھاي ھواشناسي ھانوور وكیل را ترغیب كرد تا از  ایستگاه
كرد، ولي فاقد سرمایھ یا آن بردباري بود كھ بتواند آنھا را تا  پرقریحھ یكصد راه امیدبخش تحقیقاتي را باز

او بھ . در نیمھ دوم قرن ھفدھم، وي را در ھمھجاي تاریخ علوم انگلستان میبینیم. نتیجھ غایي دنبال كند
تفنن پر نوسان خود را با نقاشي، )) خود را حلق آویز كرده بود((عنوان كشیشزادھاي كھ پدرش 
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بھ  ١۶۶٢در . در آكسفرد بھ تحصیل كرد. تراع سي راه مختلف پرواز قبال نشان داده بودارگنوازي، و اخ
در ; استاد ھندسھ كالج گرشم شد ١۶۶۵در ; انجمن سلطنتي منصوب شد)) متصدي آزمایشھاي((عنوان 
، بعد از آتشسوزي بزرگ لندن، بھ معماري پرداخت و چند بناي بزرگ را طراحي كرد خانھ ١۶۶۶

پس از سالھا كار با میكروسكوپ، شاھكار خود ))). بدلم(((كالج پزشكان، و تیمارستان بیتلحم  مانتگیو،
وي نظریھاي ). ١۶۶۵. (ھاي نویني در زیستشناسي بود، انتشار داد میكروگرافي را، كھ در بردارنده اندیشھ

جذور و نظریھ درباره امواج نوراني عرضھ داشت، نیوتن را در نورشناخت یاري داد و قانون عكس م
او پنجمین ستاره جبار را كشف كرد و با تلسكوپ بھ نخستین تالش در راه تعیین . گرانش را جلو انداخت

یك  ١۶٨۴نظریھ حركتي گازھا را مطرح كرد و در  ١۶٧٨در . اختالف منظر یك ستاره ثابت دست زد
; ساعت از فنر استفاده كرد وي از نخستین كساني بود كھ براي تنظیم. سیستم تلگرافي را توصیف نمود

او . چندین ابزار علمي ساخت; قاعده ساختن سكستان براي اندازھگیري فواصل زاویھاي وضع كرد
محتمال اصیلترین مغز در میان نوابغي بھ شمار میرفت كھ انجمن سلطنتي را تا مدتي رھنمود دانش و علوم 

. ستایشي كھ سزاوار آن بود محروم میكرد لیكن سرشت افسرده و عصبیش وي را از. اروپا كرده بودند
ھا براي كره زمین و  معتقد بود كھ سنگواره. حتي در مورد حقایق زمینشناسي جایگاه خاص خود را داشت
و نیز پیشگویي كرد كھ تاریخ زندگي زمیني ; حیات قدمتي را ثابت میكنند كھ با سفر پیدایش سازگار نیست

بسیاري از نویسندگان قرن . اي مختلف طبقات متوالي محاسبھ كردھ را روزي میتوان از روي سنگواره
ھفدھم داستان خلقت را كھ در كتاب مقدس آمده است ھنوز میپذیرفتند و شماري از آنان در تالش بودند كھ 

جان وودوارد در مقالھاي پیرامون تاریخ . سفر پیدایش را با كشفیات پراكنده زمینشناسي مطابقت دھند
ھایي كھ گرد آمده بودند  ، و در پي مطالعاتي كھ روي مجموعھ بسیاري از سنگواره)١۶٩۵(طبیعي زمین 

انجام داد، تفسیر لئوناردو داوینچي بر آنھا را بھ عنوان آثار كھن گیاھان یا حیواناتي كھ زماني در این 
ز طوفان نوح ناشي ھا ا جھان میزیستھاند تجدید كرد، لیكن حتي خود چنین میپنداشت كھ پراكندگي سنگواره

ھاي تاریخي،  كتاب مقدس بھ دوره)) روزھاي((كشیشي انگلیكان بھ نام تامس برنت، با كشیدن . شده است
این گریز جویي مورد پذیرش قرار ; )١۶٨٠(سازگاري بین سفر پیدایش و زمینشناسي را مطرح ساخت 

استاني تمثیلي دانست، از ادامھ بھ لیكن ھمینكھ تامس جرئت بیشتري بھ خود داد و سقوط آدم را د; گرفت
ھاي مختلف  آتانازیوس كیرشر یسوعیي خوب و دانشمندي بزرگ و در رشتھ. امور روحاني منع شد

  . شخصیتي برجستھ و برازنده بود

جریانھاي اقیانوسي را ترسیم و چنین اظھار عقیده كرد كھ جریانھاي ) ١۶۶۵(كتاب دنیاي زیرزمیني او 
ھاي آب گرم را بھ آتشھاي زیرزمیني  رچشمھ میگیرند، و فورانھاي آتشفشاني و چشمھزیرزمیني از دریا س

چنین بھ نظر میرسید كھ میخواست عقیده عامھ را مبني بر اینكھ دوزخ در مركز زمین قرار ; نسبت داد
قبول ھا منبع زیرزمیني دارند رد كرد و نظر مورد  ھا و رودخانھ پیر عقیده را كھ چشمھ. دارد ثابت كند

. ھا و رودھا از باران و برف سرچشمھ میگیرند، ابراز داشت و از آن جانبداري كرد كنوني را، كھ چشمھ
مارتین لیستر فورانھاي آتشفشاني را بھ حرارت و انفجارھاي حاصلھ از گوگردھاي درون سولفیدھاي آھن 

و آب در زیرزمین قرار گیرند و  و تجربھ نیز نشان داد كھ ھرگاه مخلوطي از براده آھن، گوگرد; نسبت داد
برجستھترین . ھاي آتش فوران میكنند حرارت زیاد ببینند، زمین روي خود را میشكافند و بھ صورت شعلھ

. چھره زمینشناسي این عصر در دانمارك بھ نیلس ستنسن و در جھان علم بھ نیكوالوس ستنو شھرت داشت
بھ تحصیل دانش پزشكي پرداخت، و ھم در آنجا بود كھ در وي در كپنھاگ بھ دنیا آمد، در آنجا و در لیدن 

بھ ایتالیا رفت و بھ آیین كاتولیك گروید و . میان دوستان متعددي كھ بھ دست آورده بود با اسپینوزا آشنا شد
كتاب كوچكي بھ نام اجسام سنگواره شده در  ١۶۶٩او در سال . در فلورانس پزشك دربار فردیناند دوم شد

بھ شمار آورده )) مھمترین سند زمینشناسي آن قرن((كرد كھ دانشجویي آن را در ردیف  طبیعت منتشر
لیكن ستنو نخستین بار، بھ عنوان پیش ; ھا را ثابت كند مقصودش این بود كھ نظریھ جدید سنگواره. است

ر مطالعاتش در زمینشناسي د. درآمد، اصولي را براي تشریح تكامل تدریجي پوستھ زمین تنظیم كرد
وي ساختمان و محتویات آنھا، . توسكان صورت میگرفت و در آن نقطھ شش الیھ پي درپي كشف كرد

ھا، و مدارك سنگوارھاي مربوط بھ سطوح باالتر و  ھا، علل آتشفشانھا و زمین لرزه ھا و دره تشكیل كوه
ي این كتاب و مطالعات شاه كریستیان چھارم، كھ از رو. ھا و دریاھا را تجزیھ و تحلیل كرد پیشین رودخانھ

وي این پیشنھاد را . تشریحي ستنو بھ شھرتش پي برده بود، كرسي دانشگاه كپنھاگ را بھ وي پیشنھاد كرد
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در ; لیكن ایمانش بھ آیین كاتولیك موجب برخوردھایي شد كھ او را ناچار كرد بھ فلورانس برگردد; پذیرفت
سمت اسقفي تیتوپولیس و نمایندگي پاپ در شمال اروپا  آنجا از دانش بھ مذھب گرایید و تا پایان عمر در

در این ضمن، جغرافیا بیشتر بھ صورت محصول فرعي فعالیتھاي تبلیغي مذھبي، نظامي و . باقي ماند
بسیاري از ; یسوعیان تقریبا ھمان قدر بھ علوم دلبستگي داشتند كھ بھ مذھب و سیاست. تجاري بسط مییافت

. ، كھ گزارشھاي جغرافیایي و نژادي آنان را از جان و دل میپذیرفت، وابستھ بودندآنان بھ انجمن دانشمندان
. آنھا دلیرانھ بھ ماموریتھاي مذھبي در كانادا، مكزیك، برزیل، تبت، مغولستان، چین و جز اینھا میرفتند

ھا را  قشھاطالعات بسیار سودمندي جمعآوري میكردند و میفرستادند، و از جاھایي كھ میدیدند بھترین ن
كتاب اطلس چین خودش را كھ حاوي كاملترین توصیف جغرافیایي  ١۶۵١مارتینو مارتیني در . میكشیدند

لویي چھاردھم . كتاب نفیس چین مصور را انتشار داد ١۶۶٧آتانازیوس كیرشر در ; چین است منتشر كرد
ھ آن دیار روانھ كرد و آنان شش دانشمند یسوعي مذھب را با تجھیزات كامل براي كشیدن نقشھ مجدد چین ب

ھایي كھ بعدھا از آن نواحي  و تبت كشیدند كھ تا دو قرن اساس نقشھ ١٢٠نقشھ پھناوري در  ١٧١٨در 
اعجاز نقشھنگاري عصر نقشھاي بود بھ قطر ھفت متر و سي سانتیمتر كھ . كشیده میشدند بھ شمار میرفت

و در آن محل ) ١۶٩٠حد (پاریس كشیده بودند  جوواني كاسیني و دستیارانش با مركب روي كف رصدخانھ
  . دقیق نقاط مھم دنیا را دقیقا با طول و عرض جغرافیایي نشان داده بودند

ما قبال از كتاب شش مسافرت از اروپا بھ آسیا اثر . شماري از جھانگردان نامدار بھ این دوره تعلق دارند
: تاورنیھ نوشتھ است. نكاتي را ذكر كردھایم )١۶٨۶(و مسافرت بھ ایران اثر شاردن ) ١۶٧٠(تاورنیھ 

در طول شش مسافرت دریایي و زمیني كھ بھ جاھاي مختلف كردم، فرصت یافتم تا سراسر تركیھ، ((
سھ بار آخر از سرزمینھاي پشت رود گنگ گذشتم و بھ جزیره جاوه رفتم، .... ایران، و ھندوستان را ببینم

شاردن با یك .)) صت ھزار فرسنگ خشكي را زیر پا گذاشتمبھ طوري كھ در ظرف چھل سال بیش از ش
ھمیشھ علت نخستین تمایالت ... آب و ھواي ھر نژاد خاص:((جملھ بر روحالقوانین مونتسكیو پیشي گرفت

گزارشي از سفرھا و  ١۶٧٠١۶٧١فرانسوا برنیھ در سالھاي .)) و رسوم آن مردمان بھ شمار میرود
. ر داد و متھم شد كھ در این راه دیانت مسیحي خود را از دست داده استمطالعاتش در ھندوستان را انتشا

ویلیام دمپیر، كھ در یكصد سرزمین و دریا بھ دزدي دریایي پرداختھ بود، كتابي تحت عنوان سفر تازه بھ 
و تعریف كرد كھ چگونھ در یكي از آخرین حمالتش با یك كشتي، كھ ناخدایي آن ) ١۶٩٧(گرد دنیا نوشت 

ود بھ عھده داشت، الگزاندر سلكرك را از جزیرھاي كھ بھ عللي غیرمسكون مانده بود نجات بخشید را خ
جغرافیا در فرسایش االھیات مسیحي . و این مطلب دفو را در نوشتن داستانش راھنمایي كرد; )١٧٠٩(

ه اروپایي از ھاي دیگر گردآوري شدند، طبقات تحصیلكرد ھنگامي كھ گزارشھایي درباره قاره. نقشي داشت
تنوع مذاھب مختلف در دنیا، تشابھ قصص و روایات مذھبي، ایمان ھر فرقھ بھ برحق بودن خود، و درجھ 

ھاي منتسب بھ  اخالقي اجتماعات مسلمان یا بودایي، كھ از جھاتي چند جنگھاي خونین و تعصب كشنده فرقھ
بھ كانادا  ١۶٨٣ال اونتان، كھ در سال بارون دو . مسیحیت را شرمسار میساختند، بھ حیرت افتاده بودند

سفر كرده بود، گزارش داد كھ در برابر انتقاد ھندیشمردگان بومي از مسیحیت ھمیشھ با مشكل مواجھ 
ھاي اروپایي، بكرات از عقاید چیني یا ژاپني یاد كرده  بل، ضمن انتقاد از معتقدات و شیوه. میشده است

لطیفھاي مشھور سفرھاي ژاك سدان، موجود ; فھ قرن ھجدھم بودنسبیت اخالقیات حقیقت آشكار فلس. است
مخنث، را چنین وصف میكند كھ او با كمال خوشوقتي بھ كشوري میرسد كھ ساكنانش ھمجنس باز بودھاند 

   فیزیك -IVو تمایل اروپاییان را بھ جنس مخالف امري ضد اخالقي و شرارتي نفرتانگیز 

یستشناسي، ستیزه آشكار كمتري با معتقدات كھن داشتند، زیرا آن دو فیزیك و شیمي، برخالف جغرافیا و ز
اما ; سر و كارشان با اجسام، مایعات و گازھا بود، كھ ظاھرا با االھیات و اصول دیني رابطھاي نداشتند

. توسعھ دانش در ھمان قلمرو مادي خود موجب گسترش قانون و سست كردن اساس اعتقاد بھ معجزات شد
. بھ عالیق فلسفي بستگي نداشت، بلكھ بھ نیازمندیھاي بازرگاني و صنعتي متكي بود تحصیل فیزیك

دریانوردان، كھ ستارھشناسان را ترغیب كرده بودند تا از آسمانھا دقیقتر نقشھ برداري كنند، اكنون براي 
ه معین كرده ساختن ساعتي كھ در اغتشاشات و آشفتگیھاي دریاھا بتواند طول جغرافیایي را پیدا كند جایز

در دریا طول جغرافیایي را میتوانستند با مقایسھ لحظھ طلوع آفتاب یا نصفالنھار با زماني كھ در آن ; بودند

pymansetareh@yahoo.com



اگر آن ساعت دقیق نبود، ; لحظھ یك ساعت میزان شده بادقت گرینیچ یا پاریس نشان میدھد تعیین كنند
یك ساعت قابل اطمینان را با اتصال  ١۶۵٧ھویگنس در سال . محاسبھ بھ وضع خطرناكي اشتباه درمیآمد

ھویگنس، در  .مینمودآونگي بھ چرخ دنگ دندانھدار اختراع كرد، ولي این ساعت در تالطم كشتي بیفایده 
ل كھ با دو فنر كار میكرد بھ جاي آونگ، یك ساعت پي آزمایشھاي بسیار و با كار گذاشتن یك چرخ تعاد

این یكي از نظریات درخشاني بود كھ در كتاب ساعت آونگي، یكي از آثار كالسیك . موفق دریایي ساخت
ھوك، سھ سال پس از آن، چرخ . منتشر شد، از طرف وي ابراز گردید ١۶٧٣دانش نو كھ در پاریس در 

نرھاي مارپیچ را براي چرخ تعادل ساعتھاي كوچك كار گذاشت، و دنگ لنگري ساعتھا را اختراع كرد، ف
این را ھنوز ھم بھ نام قانون ھوك ; تشریح كرد)) ھرچھ كشش بیشتر، نیرو بیشتر((كار فنر را با قانون 

ھویگنس، در ساعت آونگي . ساعتھاي جیبي را اكنون میتوانستند ارزانتر و بھتر از سابق بسازند. میشناسند
دیگر، بھ بررسي قانون گریز از مركز پرداخت بھ این معني كھ ھر ذره از یك جسم دوار كھ در و تفسیري 

محور چرخش نباشد، تحت تاثیر نیروي گریز از مركز، كھ با دوري آن از محور و با سرعت چرخش 
ر وي یك كره سفالي را بھ سرعت بھ گردش درآورد و پي برد كھ طرفین محو. شدت مییابد، قرار میگیرد

با درنظر گرفتن قانون گریز از مركز، وي . شكل نیمكرھاي كھ در دو انتھا مسطح شدھاند بھ خود گرفتند
مسطح شدن قطبي سیاره مشتري را تشریح كرد و، بر این قیاس، چنین نتیجھ گرفت كھ زمین نیز رسالھ 

ت و تحقیقات ، كھ ھشت سال پس از مرگش منتشر شد، مطالعا)١٧٠٣(قانون اجسام و كوبش ھویگنس 
اینھا، از بازي بیلیارد گرفتھ تا تصادم ستارگان، ھمھ نشان . گالیلھ، دكارت، و والیس را تداوم میبخشید

نیرو چگونھ از یك شي متحرك بھ شیئي كھ بھ آن برخورد میكند منتقل میشود . اسرار ھیجانانگیزي بودند
  : تھویگنس این رمز را حل نكرد، لیكن قوانیني اصولي بیان داش

اگر جسمي متحرك با جسمي ساكن برخورد كند، جسم متحرك پس از تصادم میایستد، و حال آنكھ جسم - ١
   .ساكن سرعت جسم تصادمكننده را كسب خواھد كرد

اگر دو جسم مساوي با سرعتھاي نامساوي با یكدیگر برخورد كنند، پس از تصادم با سرعتھاي متبادلھ  -٢
  . بھ حركتشان ادامھ خواھند داد

در برخورد متقابل دو جسم، حاصل ضرب جرمھاي آن دو در مجذور سرعتھاي نسبي آنھا در قبل و  -٣
   .بعد از برخورد یكسان است

صورتبندي كرد تا حدودي جامعترین اصل فیزیك جدید، یعني بقاي  ١۶۶٩آنھا را ھایي كھ ھویگنس  گزاره
ھا فقط حقیقتي فرضي و معنوي داشتند، زیرا حالت ارتجاعي اجسام  ولي این گزاره. انرژي، را بیان داشتند

چون ھیچ جسمي در طبیعت كامال ارتجاعي نیست، پس سرعت نسبي اشیاي . را كامل فرض میكردند
نیوتن این مقدار كاھش را براي چوب، چوب پنبھ، . نده نسبت بھ ماده متشكلھ آنھا كاھش مییابدتصادم كن

یك رشتھ تحقیقات دیگر ). ١۶٨٧(فوالد و شیشھ در تفسیر مقدماتي كتاب اول اصول خود تعیین كرده است 
ھر ظرف را (( اعالم كرد كھ ١۶۴٧پاسكال در . از تجربیات فشار جو توریچلي و پاسكال سرچشمھ گرفتند

.)) ھر قدر كھ بزرگ باشد میتوان از ھر مادھاي كھ در طبیعت شناختھ شده یا قابل ادراك است تخلیھ كرد
حتي در این زمان )) ;طبیعت با خال سازگار نیست((فلسفھ اروپایي چھارصد سال بود كھ ندا در میداد كھ 

و دكارت با تحقیر ; انند خال بھ وجود بیاورندیك استاد پاریسي بھ پاسكال اطالع داد كھ فرشتگان ھم نمیتو
اوتو فون گریكھ در  ١۶۵٠لیكن در حدود سال . اظھار داشت كھ تنھا خال موجود در مغز پاسكال است

ماگدبورگ تلمبھاي بادي ساخت كھ تقریبا چنان خال كاملي بھ وجود آورد كھ بزرگان كشورش و 
). ١۶۵۴(بھ حیرت انداخت )) ھاي ماگدبورگ نیمكره((نام روشنفكران دنیاي علم را با تجربھ مشھوري بھ 

وي در حضور امپراطور فردیناند سوم و اعضاي مجلس پادشاھي در راتیسبون دو نیمكره برنزي را روي 
با تلمبھ ھواي ; ھاي آنھا محكم و بدون كوچكترین منفذي روي ھم قرار گرفت ھم گذاشت بدان گونھ كھ لبھ

سپس نشان داد كھ نیروي بھ ھم پیوستھ شانزده اسب ھشت اسب یك طرف و ; شیددروني آن دو را بیرون ك
ولي ھمینكھ شیري را كھ بھ یكي از ; ھشت اسب طرف دیگر نمیتواند این دو نیمكره را از ھم جدا سازد

  گریكھ . ھا مربوط بود باز كرد و ھوا در آن وارد شد، آن دو ظرف كروي با دست از ھم جدا شدند نیمكره
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وي با این ; ي كردن آب و ھواي درون یك كره مسي باعث شد كھ با صداي بلند و وحشتانگیزي فرو افتدخال
دو كره مساوي و ھموزن را متعادل ساخت و یكي را با تخلیھ ھواي دیگري . عمل فشار جو را نمایش داد

گاه كامل نیست،  وي معترف بود كھ خال ھیچ. بھ زمین انداخت و در نتیجھ ثابت كرد كھ ھوا وزن دارد
ولي نشان داد كھ در ھمین خال ناقص شعلھ آتش خاموش میشود، جانداران خفھ میشوند، و صداي ساعتي 

در نتیجھ، راه را براي كشف اكسیژن باز كرد و نشان داد كھ ھوا وسیلھ نشر ; كھ زنگ میزند شنیده نمیشود
  . صوت است

ھا را باال برد و در تھیھ موتور بخار  آب را باال كشید و وزنھ او با استفاده از دستگاه مكنده تلمبھ تخلیھ ھوا
; انتشار كشفیاتش را بھ تاخیر انداخت ١۶٧٢چون بھ مقام شھرداري ماگدبورگ رسید، تا سال . سھیم شد

 ١۶۵٧لیكن آنھا را براي كاسپارشوت، استاد فیزیك یسوعي مذھب در وورتسبورگ، فرستاد و او در 
ھمین انتشار بود كھ بویل را تحریك كرد تا بھ تحقیقاتي بپردازد كھ بھ قانون . نتشار دادگزارشي از آنھا را ا

  . فشار جو انجامیدند

پدرش ریچارد بویل، . رابرت بویل از مھمترین عوامل شكوفایي دانش انگلیسي در نیمھ دوم قرن ھفدھم بود
ت بیشتر آنھا را در ھفدھسالگي بھ ارث ارال آو كورك، امالك وسیعي در ایرلند فراھم آورده بود، و رابر

)) كالج نامرئي((در پي آمد و شدھاي مكرر بھ لندن، با والیس، ھوك، رن، و دیگر اعضاي ). ١۶۴۴(برد
  . آشنا شد

). ١۶۵۴(چون مفتون كارھا و آرزوھایشان شده بود، بھ آكسفرد آمد و در آنجا یك آزمایشگاه تاسیس كرد 
. وي مردي پر حرارت و متدین بود، بھ طوري كھ ھیچ علمي نمیتوانست ایمانش را بھ نابودي كشاند

) طریق اولدنبورگ از(ھنگامي كھ شنید اسپینوزا بھ جاي خدا بھ جوھر عقیدھمند است، از مكاتبھ با وي 
وي، كھ . بیشتر دارایي خود را در راه دانش صرف كرد و بھ دوستان بسیاري یاري داد; خودداري كرد

بلند قامت، الغر اندم، ضعیف، و دردمند بود، توانست با رژیم سخت غذایي دست مرگ را از خود دور 
  . دست یافت)) كھ ھمھ چیز را جز سرور انجام آزمایش از یاد میبرد لتھآب ((در آزمایشگاھش بھ . سازد

براي )) موتور بادي((یك )) ١۶۵٧((بویل كھ اختراع تلمبھ بادي گریكھ آگاه شده بود، با یاري ھوك 
ابت كرد كھ ستون جیوه در ھواسنج با فشار ھاي بعدي ث با تلمبھ و تلمبھ. مطالعھ خواص جو اختراع كرد

آزمایش ادعا شده گالیلھ در پیزا بانشان . ھوا نگھداري میشود و چگالي ھوا را بھ طور تقریب اندازه گرفت
وي نشان داد كھ خال . دادن مقداري پر، كھ حتي در خال ناقص بھ سرعت سنگ سقوط میكنند، تكمیل كرد

و نیز عقیده گریكھ را مبني بر اینكھ ھوا ; ا وسیلھ انتقال نور نمیشودبر نور موثر نیست و مثل صوت، ھو
موشي را كھ در خال بھ حال اغما افتاده بود با طمع آزمایش و ورود . (جز الینفك زندگي است ثابت كرد

  ھوا مجددا زنده 
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یكنیم كھ میبینیم گریكھ فعالیت بینالملل علوم را زماني مشاھده م). كرد: ویلیام فیثورن) حكاكي روي نقاشي(
بر اثر كارھاي بویل انگیختھ میشود، بھ ساختن تلمبھ بادي بھتري میپردازد و مطالعات علمي خود را از 

مالقات میكند، بھ ساختن ابزار و انجام آزمایشھاي  ١۶۶١ھویگنس ھم، كھ بویل را در سال ; سر میگیرد
ور، وزن مخصوص، ئیدروستاتیك و حرارت بھ تحقیقات بویل درباره انكسار نور، بل. مشابھ كشانیده میشود
وي با صورتبندي قانوني كھ بھ نام خودش مشھور است فھرست خدمات دیگرش بھ . خالقھاي پرداخت

فشار گاز یا ھوا با حجم خود نسبت معكوس دارد یا اینكھ در : این قانون چنین بود. فیزیك را گرانبارتر كرد
 ١۶۶٢وي این اصل را بھ سال . شار گاز در حجم آن ثابت استدرجھ حرارت ثابت، حاصل ضرب ف

ھوك با آزمایشھاي . اعالم كرد، ولي با كمال بزرگواري آن را بھ شاگردش ریچارد تاونلي نسبت داد
یك . آن را منتشر نكرد ١۶۶۵بھ این فرمول دست یافتھ بود، ولي تا سال  ١۶۶٠جداگانھ و مستقل در 

ھوا با فشاري كھ ((ماریوت، ھمزمان با بویل، بھ نتیجھاي مشابھ دست یافتھ بود كشیش فرانسوي بھ نام ادم 
منتشر كرد و قانون فشار جو را در اروپا  ١۶٧۶وي این نظر را در ; .))بر آن وارد میآید فشرده میشود

جاد این قانون، صرف نظر از بھ وجود آورنده آن، از عوامل ای. بیشتر بھ او منسوب میدارند تا بھ بویل
حرارت حركتي ((بویل و ھوك این نظریھ بیكن را كھ . موتور بخار و انقالب صنعتي محسوب میشد

انبساطي است كھ بھ طور یكنواخت در سراسر جسم توزیع نشده است، بلكھ در اجزاي كوچكتر آن توزیع 
ركت یا خاصیتي كھ در یك جسم بر اثر ح:((ھوك حرارت را چنین تعریف كرد. دنبال كردند)) میشود

و با این تعریف آن را از آتش و شعلھ، كھ آن را ناشي از عمل ھوا بر )) آشفتگي اجزاي آن بھ وجود میآید
.)) كلیھ اجسام مقداري گرما و حرارت در خود دارند: ((ھوك گفت. اجسام گرما دیده میدانست، جدا كرد

سرما فقط یك بار .)) تعش میشونداجزاي اجسام، كھ حتي ممكن است جامدتر از آن ھم نباشد، مر((زیرا 
با یك تكھ ; میتواند بسوزاند موجب تفریح دوستانش شد)) سرما((ماریوت با نشان دادن این كھ . منفي است

یكي از دوستان اسپینوزا بھ نام كنت . یخ مقعر نور آفتاب را بر باروت متمركز ساخت و آن را منفجر كرد
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در . یني و یك دالر نقره را با تمركز نور آفتاب بر آنھا آب كرداھرنفرید والتر فون چیرنھاوس یك ظرف چ
كھ نھ ) ١۶٧٣حد (فیزیك صوت، دو نفر انگلیسي بھ نامھاي ویلیام نوبل و تامس پیگت جداگانھ ثابت كردند 

تنھا ھمھ قسمتھاي یك نخ، بلكھ اجزاي آن نیز ممكن است ھماھنگ با صداي بم یا زیر نخي نزدیك یا 
دكارت این نظر را براي مرسن اظھار . كھ كشیده، زده، یا خمانده شود، بھ ارتعاش درمي آید مربوط بھ آن،

داشتھ بود، و ژوزف سووور، كھ روي این فكر كار میكرد، مستقال بھ نتایجي مشابھ نتایج این دو تن 
آكوستیك ضمنا باید توجھ داشتھ باشیم سووور، كھ براي نخستین بار از واژه ; )١٧٠٠(انگلیسي رسید 

كوشش براي یافتن سرعت صوت در . دیاپازون را اختراع كرد ١٧١١جان شور در . كودكي كر و الل بود
این دوره بھ وسیلھ بورلي، و یوناني، پیكار، كاسیني، ھویگنس، فلمستد، بویل، ھالھ و نیوتن صورت 

بھ این  ١٧٠٨یلیام درم در و. متر در ثانیھ بھ محاسبھ فعلي ما نزدیكتر شد ٣۴٣با محاسبھ آن در . گرفت
موضوع اشاره كرد و گفت كھ با مشاھده فاصلھ زماني بین درخشش برق و صداي رعد میتوان مسافت یك 

نخست، خود نور . نیمھ دوم ھفدھم محتمال درخشانترین دوره تاریخ فیزیك نور بود. طوفان را محاسبھ كرد
چیزي جز حركت ((نھ اظھار نظر كرد كھ نور چھ بود ھوك، كھ ھمیشھ آماده كاوش مشكالت بود، جسورا

یعني نور فقط از نظر حركت سریعتر از اجزاي متشكلھ جسم با .)) خاص اجزاي جسم نوراني نیست
قبال میپنداشتند كھ سرعت نور بینھایت است، دوم، سرعت سیر آن چقدر بود دانشمندان  .میكندحرارت فرق 

اوالئوس . و حتي ھوك متھور نیز میگفت كھ سرعت آن را بھ سبب بسیار زیاد بودن نمیتوان اندازه گرفت
، با پي بردن بھ اینكھ زمان ١۶٧۵رومر، ستارھشناس دانماركي كھ پیكار وي را بھ پاریس آورده بود، در 

مشتري با دور و نزدیك شدن زمین سیاره فرق میكند، محدود بودن خسوف نزدیكترین قمر وابستھ بھ 
با محاسبھاي كھ بر اساس زمان دوران قمر مشتري و قطر مدار زمین بھ دست ; سرعت نور را ثابت كرد

آمده بود، نشان داد كھ تفاوت حاصلھ در زمان رویت خسوف مربوط بھ زماني است كھ نور قمر بھ مدار 
كیلومتر در ثانیھ حساب  ٠٠٠,١٩٣كاي ھمین اساس ضعیف، سرعت نور را حدود زمین میرسد، و بھ ات

اما نور چگونھ منتقل میشد آیا روي یك خط مستقیم . كیلومتر است ٠٠٠,٢٩٩برآورد فعلي در حدود . كرد
ھا سرایت میكرد فرانچسكو گریمالدي، استاد یسوعي  حركت میكرد اگر چنین بود، چگونھ بھ ھمھ گوشھ

و نامگذاري كرد یعني اشعھ نوري كھ از میان شكافي ) ١۶۶۵(ونیا، پدیده انكسار را كشف مذھب بول
كوچك بھ درون اطاقي تاریك وارد میشود روي دیوار مقابل وسیعتر از خطوط مستقیمي پخش میشود كھ از 

خط مستقیم منبع نور آمدھاند، و اینكھ پرتوھاي نور ھنگامي كھ از كنار یك جسم كدر و مات میگذرند، از 
ھاي دیگر، گریمالدي را بر آن داشتند تا نظریھ لئوناردو دا  اینھا، و یافتھ; اندكي منحرف میشوند و میشكنند

ھوك نیز آن را پذیرفت، . وینچي را، كھ میگفت نور بھ صورت امواج قابل گسترش حركت میكند، بپذیرد
ھویگنس در یكي دیگر از . ن متداول استلیكن ھویگنس نظریھ موجي را وضع كرد كھ ھنوز بین فیزیكدانا

نام (، نتیجھاي وسیلھ مادھاي فرضي منتقل میشود بھ نام اثیر )١۶٩٠(آثار كالسیك دانش جدید، رسالھ نور 
كھ از اجسام كوچك، سخت، و قابل اتساعي ساختھ شدھاست كھ نور را از منبع نوراني بھ ) یوناني آسمان

وي، بنا بھ ھمین نظریھ، فرمول قوانین انعكاس، . منتقل میسازندشكل امواج كروي پي در پي منتشر و 
و توانایي گسترش یا رسیدن نور بھ زوایا یا اطراف اجسام كدر ; انكسار و انكسار، مضاعف را تنظیم كرد
و نیمھ شفافي را چنین تعریف كرد كھ اجزاي اثیر آن قدر خردند ; را ناشي از حركت حلقوي امواج دانست

لیكن خودش . د از اطراف و میان اجزایي كھ مایعات و جامدات شفاف را تشكیل میدھند بگذرندكھ میتوانن
این یكي از دالیلي بود كھ نیوتن فرضیھ موجي را رد ; اعتراف كرد كھ نمیتواند قطبش نور را تعریف كند

كیرشر در  الكتریسیتھ در قرن ھجدھم، پس از كار گیلبرت و. كرد و نظریھ ذرھاي نور را ترجیح داد
ھالھ روي نفوذ مغناطیسي زمین بر . مغناطیس و كابئو در دفع الكتریكي، پیشرفت نسبتا كمي داشت

ھاي قطبنما مطالعاتي انجام داد و نخستین كسي بود كھ بھ ارتباط بین مغناطیس زمین و شفق شمالي  عقربھ
یك گلولھ گوگرد را . انجام دادچند آزمایش در الكتریسیتھ مالشي  ١۶٧٢گریكھ در ). ١۶٩٢(آگاھي یافت 

در حال چرخاندن با دستش مالش داد و این گلولھ، ھنگام چرخیدن، كاغذ، پر و دیگر اشیاي سبك را جذب 
وي این عمل را باعمل زمین مشابھ دانست كھ ھنگام چرخش، اشیاي رو یا نزدیك ;و با خود حمل میكرد

را با باال و پایین پریدن تكھ پر كوچكي بین زمین و  وي دفع الكتریكي. سطح خود را ھمراه خود میچرخاند
با ثابت كردن این كھ یك بار الكتریسیتھ میتواند در . یك گلولھ فلزي كھ بار الكتریكي در آن بود ثابت كرد

یك نخ كتاني جریان پیدا كند و اگر اجسام را كنار گلولھاي كھ بار الكتریسیتھ دارد قرار دھیم، جریان برق 
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فرانسیس ھوكسبي، یكي از اعضاي . راه مییابد، پیشتاز مطالعات درباره ھدایت الكتریسیتھ شددر آنھا 
انجمن سلطنتي، روش بھتري را در تولید الكتریسیتھ بھ وسیلھ چرخش سریع یك گلولھ شیشھاي خالي و 

 ٢۵ھایي بھ طول  در نتیجھ این اتصال، جرقھ; )١٧٠۵١٧٠٩(گذاشتن آن روي دستش توسعھ بخشید 
یك انگلیسي دیگر بھ نام وال، كھ جرقھاي مشابھ . میلیمتر برخاستند كھ روشنایي آن براي مطالعھ كافي بود

چنین  ١٧١۶نیوتن در سال ). ١٧٠٨(تولید كرده بود، صدا و نور حاصلھ را بھ رعد و برق تشبیھ كرد 
  . مقایسھاي كرد

نسبت سال بھ سال و ذھن بھ ذھن، از جزئي از بنابراین، بھ . آن ارتباط را تایید نمود ١٧۴٩فرانكلین در 
  . اسرار آزارنده و فریبنده این عظمت غیرقابل نفوذ پرده برگرفتھ میشود

VI-  شیمي  

صنعت از مدتھا پیش . این قرن برجستھ شاھد تكامل دانش شیمي از تجربیات و بلھوسیھاي كیمیاگري بود
; از دانش شیمي، از طریق اعمالي از قبیل ذوب كردن آھن، دباغي رنگھا، و آبجوسازي، استفاده كرده بود

پي طال بودند، یا بھ لیكن بررسي مواد در تركیب، آمیزش، و تبدیل آنھا اغلب بھ كیمیاگراني كھ در 
داروسازان، و یا بھ فالسفھ، از ذیمقراطیس گرفتھ تا دكارت، كھ در حیرت ساختمان ماده فرو رفتھ بودند، 

تا حدودي بھ علم شیمي  ١۶۴٠، و یان وان ھلمونت در ١۵٩٧آندرئاس لیباویوس در . محول شده بود
را بھ طال بدل )) پست((ران آرزو داشتند فلزات لیكن ھر دو آنان مثل ھمھ كیمیاگ; دسترسي پیدا كرده بودند

منع ((موجبات لغو قانون قدیمي انگلیسي  ١۶٨٩او در . بویل نیز تجربیاتي بھ ھمین مقصود انجام داد. كنند
مقداري خاك قرمز بھ جاي گذاشت، ھمراه با ) ١۶٩١(را فراھم آورد و در زمان مرگ )) تھیھ طال و نقره

اكنون كھ تبدیل عناصر بھ یكدیگر از امور پیش پا افتاده . آن را بھ طال برگرداننداین دستور كھ اوصیاي او 
شیمي شده است، میتوانیم دانشي را كھ كیمیاگري بود تحسین، و در مقابل میل مفرط بھ طال را محكوم و 

اثر ، كھ نخستین )١۶۶١(بزرگترین ضربھ را انتشار رسالھ بویل، بھ نام شیمیدان شكاك . پنھان كنیم
وي از اینكھ رسالھاش بھ سبب . كالسیك در تاریخ شیمي بھ شمار میرود، بر پیكر كیمیاگري وارد آورد

سفر بھ كشورھاي خارج تا این حد پرنقص و ناتمام مانده پوزش خواھي كرده است، لیكن با رنجوریھاي 
نداني كھ شیمي را تحقیر اخیرا دانشم((وقتي كھ میدید . بیشماري كھ داشت بھ عمر بیشتري امیدوار نبود

وي شیمي خود را شكاك نامید، . تسلي مییافت)) میكردند بھ پرورشي كھ بدان سزاوار بود پرداختھاند، 
، طرد ))پناھگاه جھالت((زیرا در نظر داشت كھ ھمھ توضیحات مرموز و كیفیات نھاني را، بھ عنوان 

وي تقسیم كھن ماده را بھ چھار عنصر . باشد متكي)) تجربیات بیش از قیاس((كند، و تصمیم گرفت كھ بر 
ھوا، آتش، آب، و زمین ترك گفت و استدالل میكرد كھ اینھا اجسام مركبند، نھ عنصر یا عناصر واقعي 
تقریبا اجسام اولیھ و ساده یا كامال خالصي ھستند كھ، چون از اجسام دیگر یا از تركیب یكدیگر ساختھ 

ولي مقصود وي این . كیباتند و ھمھ تركیبات را میتوان بھ آنھا تجزیھ كرد، اجزاي مركبھ ھمھ تر.))نشدھاند
ذراتي كوچك و )) ذرات ریز طبیعي((وي میپنداشت كھ این ; نبود كھ عناصر اجزاي سازنده نھایي مادھاند

االت كلیھ اجسام و كیفیات و ح. ھاي گوناگوني دارند نامرئي ھستند و مانند اتمھاي لئوكیپوس شكلھا و اندازه
آنھا، مثل رنگ، مغناطیس، حرارت، و آتش، بر اثر تنوع و حركت این اجزا، و پیوستگیشان از لحاظ 

آتش نزد دانشمندان ھمان قدر فریبنده بود كھ . ، فقط با وسایل و قوانین كامال مكانیكي پدید میآیند))ذرات((
ھاي پیوستھ متغیر شعلھ  باید زبانھ چھ چیز موجب سوختن یك ماده میشود چگونھ; نزد خیالبافان پاي بخاري

یك شیمیدان آلماني بھ نام یوھان یوآخیم بشر ھمھ  ١۶۶٩زیبا، مغرور و وحشتانگیز را توضیح داد در 
خواند، كھ )) خاك روغني((یك نوع از عنصر دوم را ; را بھ دو عنصر آب و خاك كاھش داد)) عناصر((

در قرن ھجدھم گئورگ . این ھمان بود كھ میسوخت; ردمعتقد بود در ھمھ اجسام قابل احتراق وجود دا
شتال، بھ پیروي از این ھدایت نادرست، شیمي را، با نظریھ فلوژیستون، سال از مسیر اصلي منحرف 

چون دیده بود كھ ھر گونھ مواد مشتعل در خال خاموش میشود، بھ . بویل نظریات دیگري داشت. ساخت
كھ موجب شادابي و تقویت روان ... جوھر حیاتبخش وجود دارد در ھوا مقداري((این نتیجھ رسید كھ 

معاصر جوانترش جان میو، كھ او نیز عضو انجمن سلطنتي بود، با مسلم گرفتن اینكھ .)) حیاتي ما میشود
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بین مواد متشكلھ ھوا مادھاي وجود دارد كھ ھنگام اكسیده شدن فلزات با آنھا تركیب میشود، بھ سوي نظریھ 
یش رفت و معتقد بود كھ ماده مشابھي، پس از ورود بھ بدن ما، خون وریدي را بھ خون كنوني آتش پ

در حدود . یكصد سال میبایست بگذرد تا شلھ و پریستلي اكسیژن را كامال كشف كنند. شریاني مبدل میسازد
یایي بھ ، یك كیمیاگر آلماني، ھنیگ براند، كشف كرد كھ میتواند از ادرار انسان مادھاي شیم١۶٧٠سال 

یك شیمیدان اھل درسدن، بھ . دست آورد كھ در تاریكي، بي آنكھ بدوا در معرض نور قرار گیرد، بدرخشد
بویل فقط . بھ معرض نمایش گذاشت ١۶٧٧نام كرافت، ماده جدید را در حضور چارلز دوم در لندن در 

چیزي متعلق بھ بدن انسان ((توانست كھ از كرافت مرموز این اعتراف را بیرون بكشد كھ آن ماده درخشان 
بویل خود بزودي فسفر را بھ دست آورد و با یك سلسلھ آزمایش توانست ھر : این اشاره كافي بود)). است

این محصول جدید، علیرغم وفور منابع آن، . آنچھ را اكنون در باره تابش آن عنصر میدانیم مشخص سازد
  . ارزش داشت) دالر ٣١۵(گیني  ۶ھر اونس 

VII - نولوژيتك   

و تا قرن بیستم، اختراعات در ; تا قرن ھجدھم، صنعت بھ علم بیشتر تحرك میبخشید تا علم بھ صنعت
در مورد یكي از مھمترین اختراعات، یعني . ھا یا مزارع صورت میگرفتند ھا كمتر از كارگاه آزمایشگاه

ن اسكندراني در قرن سوم ھرو. تكامل موتور بخار، احتماال دو فرایند دست در دست ھم پیش رفتھاند
میالدي، یا قرن پیش از آن، چند موتور بخار ساختھ بود، لیكن تا آنجا كھ ما میدانیم، اینھا بیشتر بھ عنوان 
. اسباب بازي یا سرگرمي مردم ساختھ میشدند تا بھ عنوان یك دستگاه فني كھ جایگزین نیروي انساني شود

م، توپي را وصف كرده است كھ با فشار بخار میتوانست گلولھاي لئوناردو دا وینچي، در اوایل قرن شانزدھ
. منتشر نشدند ١٨٨٠ھاي علمي او تا سال  لیكن این گونھ نوشتھ; آھني را تا ھزار و صد متر پرتاب كند

. بھ ایتالیایي برگردانده شدند ١۵٨٩بھ زبان التیني و در  ١۵٧۵ھاي یوناني ھرون در  بعضي از نوشتھ
خاطرنشان كردند كھ خال را میتوان با تراكم ) ١۶٠١(و جامباتیستا دال پورتا ) ١۵۵٠( جرونیمو كاردان

. بخار بھ وجود آورد، و پورتا از ماشیني نام میبرد كھ بھ كمك نیروي بخار ستوني از آب باال میآورده است
ستان اجازه چنین استفاده اول پادشاه انگل) ١۶٢٩(و برانكا در رم ) ١۶١۵(سالومون دوكو در پاریس 

و ھر نوع آسیایي را با حركت ... كھ آب را با آتش از گودالھاي كوچك باال بكشند((ماشینھایي را گرفت 
ادوارد سامرست، . مداوم و بدون كمك باد، وزنھ، یا اسب در روي آبھاي راكد بھ حركت درآوردند

حیرتانگیزترین ((ھ براي از پارلمنت یك امتیاز انحصاري نودونھ سال ١۶۶٣ماركوئس آو ووستر، در 
با این ماشین قصد داشت آب ; متر باال ببرد ١٢كھ آب را تا ارتفاع )) موتور آبي((گرفت یك )) كارھاي دنیا

در حدود سال . اكثر نقاط لندن را تامین كند، لیكن پیش از آنكھ بھ این مقصود جامھ عمل بپوشد، درگذشت
اولین موتور  ١۶٨۵تلمبھ پیستوني را اختراع كرد و در  سمیوئل مورلند، سر مكانیك چارلز دوم، ١۶٧۵

دستیار . گاز سیلندر و پیستوندار را ساخت، كھ با نیروي منبسط شونده باروت منفجر شده كار میكرد
شرحي از یك دیگ زودپز  ١۶٨١فرانسوي ھویگنس، دني پاپن، بھ انگلستان رفت، با بویل كاركرد و در 

براي اینكھ این ظرف یا دیگ منفجر . با آب جوش یك ظرف سربستھ نرم میكرد انتشار داد كھ استخوانھا را
; نشود، در سر آن لولھاي كار گذاشت كھ ھر موقع كھ شدت فشار بخار بھ نقطھ معیني میرسید، باز میشد

پاپن حتي نشان داد كھ نیروي . نقشي ایمني در تكامل موتور بخار ایفا كرد)) درجھ اطمینان((این نخستین 
چون بھ ماربورگ آلمان آمد، نخستین . بخار منبسط شونده را میتوان با تلمبھ بادي بھ جاھاي مختلف رساند

موتوري را كھ در آن تراكم بخار با تولید خال موجب حركت پیستون میشد بھ معرض نمایش گذاشت 
انداختن چرخھاي  ھا، تخلیھ آب معادن، و راه امكانات این ماشین را براي پرتاب گلولھ; وي). ١۶٩٠(

ساختھ فولتن در )) كلرمونت((دقیقا یك قرن پیش از آنكھ كشتي ( ١٧٠٧طرفین كشتي پیشنھاد كرد و در 
، از موتور بخار براي بھ حركت درآوردن یك كشتي چرخدار در )رودخانھ ھودسن بھ حركت درآید

)) وضع موجود((ني، كھ در ولي این كشتي شكست و مقامات آلما. رودخانھ فولدا در كاسل استفاده كرد
راحت بودند و شاید میترسیدند كھ بیكاري گسترش یابد، از پیشرفت نیروي ماشیني و خودكار جلوگیري 

  . كردند
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، تامس سیوري بھ ھیئت مدیره نیروي دریایي در انگلستان پیشنھاد كرد، ١٧٠٠دستگاه مشابھي را، در 
چرا مزاحمان و سودجویان، كھ ارتباطي با ما ندارند، ادعاي :((لیكن پیشنھادش را با توجیھ بیدلیل رد كردند

سیوري دستگاھش را روي رودخانھ تمز آزمایش كرد، لیكن نیروي )) ساختن یا اختراع براي ما میكنند
نخستین موتور بخار را كھ عمال براي كشیدن آب معادن  ١۶٩٨سیوري در . دریایي آن را مجددا رد كرد

فقط روي اختراعي ((بھ وي امتیاز چھاردھسالھ اعطا شد تا  ١۶٩٩در . د ثبت كردبھ كار میرفت بھ نام خو
اختراعي كھ براي تخلیھ آب ; براي كشیدن آب، و براي ایجاد حركت با نیروي محركھ آتش كار كند... جدید

یوري ولي موتورھاي س)) معادن، رساندن آب بھ شھر، و بھ راه انداختن انواع آسیابھا فایده فراوان دارد
و با آنكھ در بعضي از معادن ; آنھا شیر بخارشان ھمیشھ در معرض تركیدن بود; گران و خطرناك درآمدند

در این . براي تلمبھ زدن آب از آنھا استفاده میشد، صاحبان معادن اندكي بعد مجددا بھ سراغ اسبھا رفتند
صران اطمینان، او در حدود سال بنا بھ گفتھ بكي از معا. موقع مجددا بھ رابرت ھوك برخورد میكنیم

با آھنفروش و مسگري بھ نام تامس نیوكامن از اھالي دارتمث، در مورد امكان استفاده از اصول  ١٧٠٢
اگر میتوانستي خلئي : ((وي چنین نوشت. تلمبھ بادي براي بھ دست آوردن انرژي مكانیكي، مكاتبھ داشت

ظاھرا نیوكامن روي یك نوع موتور بخار كار .)) ديسریع زیر سیلندر دوم بھ وجود بیاوري، موفق میش
ھوك، كھ فردي شكاك بود، موضوع را بھ . در این جا علم و صنعت آشكارا بھ ھم میرسند: میكردھاست

نیوكامن با لولھكشي بھ نام جان كاولي شریك شد تا یك . دست فراموشي سپرد و باز فرصتي را از دست داد
ون و دریچھ اطمینان كھ براي كارھاي سنگین قابل اطمینان باشد، خطر موتور بخار با چرخ طیار، پیست

نیوكامن تا روز مرگ ). ١٧١٢(انفجار نداشتھ باشد، و دستگاه كنترل كامال خودكار ھم داشتھ باشد بسازند 
را  ١٧١٢و موتور نیوكامن در  ١۶٩٩ثبت اختراع سیوري در ; بھ كار تكمیل موتورش ادامھ داد) ١٧٢٩(

  . م سرآغاز انقالب صنعتي بدانیم كھ در خالل دو قرن بعد چھره و وضع دنیا را عوض كردمیتوانی

VIII - زیست شناسي  

گروه برجستھ محققاني كھ موجب رونق و شكوه انجمن سلطنتي شده بودند تحقیقات آن را بھ دانش زندگي 
)) شارالتان مشھور((را ھوك ھمھجا حاضر آنچھ را كھ سركنلم دیگبي كھ اولین وي . نیز گسترش دادند

  . مینامید

وي تخم كاھو را در زمیني در . گیاھان براي زیستن بھ ھوا نیازمندند: اشاره كرده بود با آزمایش ثابت كرد
ھواي آزاد، و در ھمان ھنگام مقداري دیگر تخم كاھو را در ھمان خاك، ولي زیر یك محفظھ خالي از ھوا 

. سانتیمتر رشد كرد، و آن یكي ھرگز سبز نشد ۴شد و حدود  تخم اولي در ظرف ھشت روز سبز; كاشت
ھوك ھوایي را كھ براي احتراق و ھوایي را كھ در تنفس حیوان و گیاه بھ كار میرفت یكسان شناخت و 

وي نشان داد حیواناتي ). ١۶۶۵(ھواي مورد استفاده حیوان و گیاه را داراي كیفیتي نیتروژني توصیف كرد
او ساختمان سلولي بافتھاي . شده است میتوان با دمیدن ھوا در ریھ آنھا زنده نگاه داشترا كھ تنفسشان قطع 

اعضاي انجمن سلطنتي با . زنده را كشف كرد و نام سلول را براي اجزاي متشكلھ آلي آن ابداع كرد
خوشحالي سلولھاي چوب پنبھ را زیر میكروسكوپ وي دیدند، و ھوك تخمین میزد كھ در ھر سانتیمتر 

وي بافتشناسي حشرات و گیاھان را مطالعھ كرد و . مكعب آن ھفتاد و سھ میلیون سلول وجود دارند
  . تصاویر جدید آنھا را در كتاب میكروگرافي خود كشید

وي پسر . یكي دیگر از اعضاي انجمن سلطنتي بھ نام جان ري در معرفي شكل جدید گیاھشناسي سھیم بود
ج راه یافت، عضو كالج ترینیتي شد، و بھ سمت كشیشي انگلیكان منسوب آھنگري بود، بھ دانشگاه كیمبری

او نیز، مانند بویل، خود را وقف مذھب و علم ھر دو كرد و چون حاضر نشد كھ بر قانون و حدت . گشت
ھمساني كھ عدم مقاومت در برابر چارلز دوم را تجویز میكرد صحھ بگذارد، از عضویت استعفا داد و بھ 

ھایي براي توصیف  ز شاگردانش بھ نام فرانسیس ویلوبي بھ اروپا مسافرت كرد تا دانستھاتفاق یكي ا
ویلوبي درباره زندگي جانوران بھ تحقیق پرداخت، ولي . سیستماتیك عالم حیوانات و گیاھان جمعآوري كند
نیان فھرست گیاھان انگلیسي را، كھ ب ١۶٧٠وي در . پس از تكمیل قسمت پرندگان و ماھیان، درگذشت
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