
شارلماني براي متھمان بھ سحر و جادو، كیفر اعدام ; اعتقاد بھ جادوگري و سحر را گناه و باطل شمردند
پاپ گرگوریوس ھفتم تفتیش و استنطاق جادوگران را بھ بھانھ عامل بروز طوفان یا وبا بودن ; معین كرد

یلھ ھا و خدعھ ھاي شیطان ولي تاكیدي كھ وعاظ و روحانیان بر واقعیت دوزخ و ح. ممنوع ساخت
اتھام . میگذاشتند، برا اعتقاد مردم بھ حضور آني و شریرانھ و ھمھ جایي شیطان یا یكي از یارانش میافزود

در سال . جادوگري دامن بسیاري از مردم را از ھر طبقھ و دستھ، از جملھ پاپ بونیفا كیوس ھشتم، گرفت
پاپ  ١٣١٧و در ; اف بود، بھ جرم ساحري بھ دار آویختند، آنگران دو مارینیي را، كھ یكي از اشر١٣١۵

یوآنس بیست و دوم دستور داد اشخاص مختلف و ناشناسي را كیفر دھند اینان متھم بودند كھ با استمداد از 
یوآنس، مكرر توسل بھ شیاطین را مردود شمرد و دستور بھ مجازات . شیاطین، قصد جان پاپ را كرده اند

مردم احكام او را تاییدي بر اعتقاد خویش بھ وجود و قابل حصول بودن قواي شیطاني  مرتكبین داد، لیكن
بر شمار متھمان بھ سحر و جادو افزوده شد، و بسیاري از آنھا مصلوب  ١٣٢٠پس از سال . تاویل میكردند

دو دیوانھ در فرانسھ، این عقیده شایعي بود كھ شارل ششم را بھ وسیلھ جا. یا زنده زنده طعمھ حریق شدند
چون توفیق نیافتند، ھر دو ; دو ساحر گیر افتادند و عھدھدار شدند كھ عقل وي را بدو بازگردانند. كرده اند

مدرسھ االھیات دانشگاه پاریس رسالھ اي شامل بیست و ھشت بند  ١٣٩٨در سال ). ١٣٩٧(را گردن زدند 
آن را یا اعمال شیطان را بدعت اعالم منتشر كرد كھ جادو و سحر را محكوم میكرد، اما اثرات اتفاقي 

  . داشت

جادوگري فن بھ كار بردن جادو بھ وسیلھ اشخاصي بود كھ، بھ پندار مردم، در مجامع شبانھ یا در ایام 
بھ عقیده . سبت، شیطان را، بھ عنوان پادشاه دیواني كھ آنھا میخواستند بھ فرمان خود درآورند، میپرستیدند

در ازاي این پرستش، بر قواي طبیعي دست مییافتند و آنگاه، . ھ معموال زن، بودندعوام الناس، جادوگران ك
دانشمنداني چون . براي آنكھ بدبختي و مصیبت بر سر كسي بیاورند، قوانین طبیعي رانقض میكردند

بعضي از كشیشان كولوني در حقیقت آن ; اراسموس و تامس مور واقعیت جادوگري را قبول داشتند
و تاریخنویسان عامھ نیز تا (اغلب خدام كلیسا مدعي بودند . دانشگاه كولوني آن را تایید كرد; دمشكوك بودن

كھ دیدارھاي پنھاني شبانھ دستاویزي براي روابط نامشروع و بي بندو باري ) حدي با آنھا ھمعقیده اند
تخیالت واوھام جنون بسیاري از جادوگران یا بھ علت . جنسي و كشاندن جوانان بھ فسق و فجور بوده است

آمیز، یا براي رھایي از عذاب و شكنجھ، بھ كارھاي شیطانییي كھ آنھا را بدانھا متھم میداشتند اعتراف 
حكم فرصت و استمھالي را براي مسیحیت ستمدیده )) سبتھاي جادوگران((نیز ممكن است كھ این ; میكردند

قالبي شیطان در برابر آن خداي بیرحمي بوده كھ و زجر كشیده داشتھ، و یا پرستش نیمھ تفنني و نیمھ ان
بسیاري از لذات را محدود دانستھ و بسیاري از ارواح را بھ عقبات دوزخ محكوم ساختھ بود، و یا اینكھ این 
آیینھاي پنھاني یادآور و تاییدبخش آیینھا و جشنھاي مشركانھ مربوط بھ خدایان زمین و كشتزار و جنگل، یا 

  . و یا باكوس، پریاپوس، كرس، و فلورا بوده اند حاصلخیزي و زایش،

محاكم كشوري و كلیسایي براي سركوب ساختن آنچھ كھ بھ نظرشان كفر آمیزترین شرارتھا وتبھ كاریھا 
، و بویژه پاپ اینوكنتیوس ١۴۵١، ١۴٣٧، ١۴٠٩، ١٣٧۴چند تن از پاپھا در سالھاي . بود ھمدست شدند

افكار را مامور ساختند تا با جادوگران بھ مثابھ ملحدان لجام گسیختھ عمال دادگاه تفتیش  ١۴٨۴ھشتم در 
رفتار كنند، زیرا جرایم و دسیسھ ھا یشان ثمره كشتزارھاي زمین و زھدانھاي زنان را میخشكاند، و 

پاپھا، كلمھ، بھ كلمھ بھ جملھ اي از . دعاوي و الفھایشان ممكن بود ھمھ جامعھ را بھ دیو پرستي بكشانند
ھاي  با وجود این، دادگاه.)) جادوگر را زنده مگذار: ((كھ میگفت) ١٨٠٢٣(خروج استناد میكردند سفر 

چندان سخت نمیگرفتند و بھ مجازاتھاي كوچك بسنده میكردند، مگر آنكھ  ١۴۴۶روحاني پیش از سال 
دوگر را در دادگاه تفتیش افكار چندتن جا ١۴۴۶در سال . مجرم بخشوده شده اي دوباره مرتكب جرم میشد

نام وودوا، كھ بدانھا و بھ ; دوزاده مرد و زن را در آراس بھ كام آتش افكند ١۴۶٠در ; ھایدلبرگ سوزانید
و جادوگران فرانسھ داده شد، چندان باقي ماند تا پس از گذشتن از ) والدوسیان(طور كلي بھ بدعتگذاران 

یاھان در مستعمره نشینھاي فرانسھ در اقیانوس اطلس بھ لغت وودوئیسم، براي اطالق بھ جادوگري س
یا كوب شپرنگر، مفتش دومینیكي دستگاه تفتیش افكار كھ از  ١۴٨٧در سال . امریكا، موجودیت بخشید

. اشاعھ علني جادوگري میترسید، یك راھنماي پیدا كردن جادوگران منتشر كرد بھ نام پتك ساحران
بزرگترین و عجیبترین یاد بود خرافات ((، در مقدمھ این ماكسیمیلیان اول، كھ در آن زمان شاه رومیھا بود
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شپرنگر مینویسد كھ این زنان تبھكار با بھمزدن مایھ اھریمنانھ اي در . نامھ توصیھ آمیزي نوشت)) جھان
یك دیگ، و یا بھ وسایل دیگر، میتوانند افواج ملخ و كرمھاي میوه را براي خوردن و نابود كردن خرمني 

میتوانند شیر زنان را خشك ; وانند مردان را از نظر جنسي ناتوان و زنان را عقیم سازندمیت; احضار كنند
. تنھا با یك نگاه میتوانند عشق یا نفرت، و مرگ یا بیماري پدید آورند; گردانند، یا جنیني را ساقط كنند

سافات دور ببینند، و میتوانند اشیا را از م. بعضي از آنھا كودكان را میدزدند، كباب میكنند، و میخورند
شپرنگر . میتوانند خود یا دیگران را بھ صورت حیوانات وحشي درآورند; چگونگي ھوا را پیشگویي كنند

متعجب است كھ چرا زنان بیشتر از مردان بھ جادوگري میپردازند، و جوابي كھ بھ نظرش میرسد آن است 
الوه بر این، زنھا ھمیشھ آلت دست شیطان كھ زنان سبكمغزتر و حساستر از مردانند، و میافزاید كھ، ع

از زمان او بھ بعد، حملھ . وي، در طي پنج سال، چھل و ھشت تن از این گونھ زنان را سوزانید. بودھاند
روحانیت و كلیسا بر سحر و جادوگري شدت یافت و در قرن شانزدھم، تحت نظارت كاتولیكھا و 

گونھ درنده خوییھاي خوفناك، اعصار نوین بر قرون وسطي در این . پروتستانھا ھر دو، بھ اوج خود رسید
یكي از ماموران تفتیش افكار الف زده بود كھ دستگاه مقدس تفتیش افكار، در  ١۵۵۴در . پیشي گرفتھ اند

  . جادوگر را سوزانیده است، وگر نھ تمام جھان را بھ نابودي میكشاندند ٠٠٠,٣٠سال، دست كم  ١۵٠طي 

  . بسیاري در رد و ابطال خرافات نوشتھ شدند كھ خود ھمگي شامل خرافات بودنددر این عھد كتابھاي 

آگوستینو تریونفو رسالھ اي خطاب بھ پاپ كلمنس پنجم نوشت و وي را بھ غیرقانوني شمردن كارھاي 
مكنونھ توجھ داد، اما خود تریونفو معتقد است كھ اگر پزشكي، موقع معین و خاصي از گردش ماه، فصد 

و جادوگري ) ١٣١٧(پاپ یوآنس بیست و دوم حمالت شدیدي بھ كیمیاگري . یرقابل بخشایش استكند، غ
وي از شیوع و تداول روز افزون آنچھ كھ قرباني كردن در راه شیاطین میشمرد، از پیمان . نمود) ١٣٢٧(

م كساني بستن با ابلیس، و از ساختن مجسمھ و حلقھ و شربت براي اغراض جادویي دل خوني داشت و تما
. را كھ بدین كارھا پرداختند تكفیر كرد، اما حتي خود وي نیز بھ تاثیر احتمالي این اعمال معتقد بود

، ھنگامي كھ سمت ١٣٨٢بزرگترین دشمن علم احكام نجوم، در این عھد، نیكول او رسم بود كھ در سال 
وانستند جنس كودك متولد نشده وي بھ علماي علم احكام نجوم، كھ نمیت. اسقفي لیزیور را داشت، درگذشت

او رسم میگفت . را معین كنند، اما بعد از تولد او سرنوشتش را در عالم خاكي پیشگویي میكردند، میخندید
وي، پس از چھارده قرن، مساعي و كوششھاي سیسرون را . كھ چنین طالعبینیھایي داستان پیرزنھاست

وي در گرما گرم مشكوك بودن . و امثال آنھا نوشتتكرار كرد و كتاب درباره فالگیران خوابگزاران، 
نسبت بھ علوم غریبھ قبول میكند كھ برخي از حوادث را میتوان بھ عنوان كار شیاطین یا فرشتگان توجیھ 

و گمان میبرد كھ اگر یك آدم جاني بھ درون آینھ اي بنگرد، ; را قبول داشت)) چشم زخم((عقیده بھ . كرد
وي معجزاتي را كھ در كتاب . میتواند دیواري را سوراخ كند)) تیز چشم((گاه آدم آینھ كدر میشود، و یك ن

مقدس داستانشان آمده است میپذیرد، اما ھر جا كھ علل طبیعي كافي براي ایجاد حادثھ اي درمیان است 
با  نیكول میگوید بسیاري از مردم، بھ علت عدم آشنایي. توجیھ آن را برمبناي علل فوق طبیعي رد میكند

آنھا، تنھا با شنیدن، آنچھ را كھ ندیده اند میپذیرند و از . علل و جریانات طبیعي، فورا جادو را باور میكنند
این راه یك افسانھ مثل افسانھ جادوگري كھ از طناب معلقي در ھوا باال میرفت بھ صورت یك عقیده 

او رسم استدالل ). فتن از طناب شده استاین قدیمترین اشاره اي است كھ بھ افسانھ باال ر(عمومي درمیآید 
حتي اگر عده . میكند و نتیجھ میگیرد كھ شیوع و تداول عمومي یك عقیده نمیتواند دلیل واقعیت آن باشد

زیادي از مردم ادعا كنند كھ شاھد حادثھ اي بوده اند كھ مخالف تجربیات طبیعي ماست، باید در قبول آن 
رنگ، شكل، وصداي اشیا با مسافت، روشني، و . ي سخت خطا پذیرندزیرا حواس آدم. تردید روا داریم

ممكن است شیئي كھ در حالت سكون است متحرك بھ نظر آید و، برعكس، . وضع عضو حاسھ تفاوت میكند
یك سكھ در تھ ظرف پراز آبي دورتر مینماید تا ھمان ; آنچھ كھ در حال حركت است ساكن بھ نظر رسد

عالوه، ما ادراكاتمان را از راه تصدیق و حكم تعبیر و تفسیر میكنیم، و این نیز  بھ. سكھ در یك ظرف خالي
او رسم میگوید ھمین خطاھاي حواس و قضاوت میتوانند بسیاري از امور . خود میتواند سبب اشتباه شود

  . عجیب و غریب را، كھ بھ قواي فوق طبیعي یا جادویي نسبت داده شده اند، توجیھ كنند
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ین پیشرفتھاي دلیرانھ بھ سوي یك روح علمي، خرافھ ھاي قدیم ھمچنان باقي ماندند، یا فقط با وجود چن
ادوارد سوم، پادشاه انگلستان، براي ; اعتقاد بھ خرافات تنھا منحصر بھ توده عوام نبود. تغییر صورت دادند

مبلغ ھنگفتي  بھ دست آوردن پیالھاي كھ بدو اطمینان داده بودند متعلق بھ پطرس حواري بودھاست
بھ شارل پنجم، پادشاه فرانسھ، در سنت شاپل پیالھ اي نشان دادند كھ مدعي بودند محتوي مقداري . پرداخت

شارل از دانشمندان و عالمان االھي پرسید كھ آیا این امر حقیقت دارد، و آنھا با ; از خون مسیح است
ربیت، علم، پزشكي، و فلسفھ براي رشد و در چنین محیطي بود كھ تعلیم و ت. احتیاط جواب مثبت دادند

  . ترقي نزاع میكردند

II - آموزگاران  

سوادآموزي، در نظام كشاورزي تجمل گرایي . ترقي تجارت و صنعت سبب رونق تعلیم و تربیت شد
اندكي درنگ و تامل، این تغییر را . مسرفانھ اي بود، اما در دنیاي متمدن بازرگاني ضرورت كامل داشت

كھ اجراي قانون پیشین را ) ١٣٩١(در انگلستان مالكان و خاوندان فئودال از ریچارد دوم خواستند . پذیرفت
ھمان قانوني را كھ مطابق آن سرفھا حق نداشتند بدون رضایت خاوند فرزندشان را بھ مدرسھ ; دستور دھد

ر خواست آنھا را نپذیرفت، ریچارد د. فرستند، و اگر ھم میفرستادند، مجبور بودند جبران كار او را بنمایند
و در زمان سلطنت جانشین او فرماني صادر شد كھ ھر پدر و مادري میتوانند فرزندان خود را بھ مدرسھ 

در روستاھا، مدارس وابستھ بھ . بر اثر قانون آزادي تعلیم و تربیت، مدارس ابتدایي افزایش یافتند. بفرستند
. ھ ھمت كلیساھا، بیمارستانھا، موقوفات، و اصناف تاسیس گشتنددر شھرھا، دبستانھا ب; دیرھا دایر ماندند

معموال معلمان از جملھ كشیشان . حضور در ین مدارس، حتي در روستاھا، اختیاري اما عمومي بود
تاكید برنامھ درسي بركاتشیسم، . بودند، اما در قرن چھاردھم شماره مربیان غیر روحاني فزوني گرفت

حتي در دبیرستانھا، تازیانھ . صلي، خواندن، نوشتن، حساب، آواز، و شالق زدن بوداعتقادنامھ، نمازھاي ا
و .)) روح كودكان را باید مطیع شناخت: ((یك دانشمند علوم االھي میگفت. و سیلھ تعلیم و تربیت بود

ر داد تا اگنس پاستن بھ معلم سرخانھ پسر تنبلش دستو. والدین با او ھمعقیده بودند، و شاید ھم چنین باشد
من دوستتر میدارم كھ وي در زیر ضربات چوب معلم ((و گفت كھ )) او را بزند((چنانكھ اصالح نشد، 

در دبیرستانھا آموزش دروس دیني ادامھ .)) بمیرد تا اینكھ بر اثر قصور و ناداني بھ چاه ھالكت درافتد
ان و ادبیات پیراستھ كالسیك روم را ھم و انشا، بلكھ زب) گرامر(یافت و گراماتیكا، كھ نھ تنھا دستور زبان 

شامل بود، افزوده شده شاگردان پسر بچھ ھاي متوسط با بیتفاوتي، خواندن و نوشتن التیني را بھ عنوان 
بھترین دبیرستانھاي این عھد . موضوعي ضروري براي تجارت خارجي و نیز مشاغل كلیسایي میآموختند

یكي از این . تاسیس شدند)) برادران ھمزیست((توسط فرقھ آنھایي بودند كھ در پست بومان و آلمان 
ویلیام آوویكم، اسقف ثروتمند و فعال وینچستر باتاسیس نخستین . شاگرد داشت ٢٠٠٠دبیرستانھا در دونتر 

بزرگان، بھ طریق اعانھ : ، سابقھ پسندیدھاي بھ جاي گذشت)١٣٧٢(مدرسھ دولتي رایگان در انگلستان 
مدرسھ كمك میكردند تا وسایل تحصیالت مقدماتي را براي عده محدودي از خصوصي یا عمومي، بھ 

ھنري ششم، بھ تقلید از این كار، مدرسھ ایتن را با قدرت مالي بسیار زیادي . كودكان برگزیده فراھم سازد
  . تا شاگرداني را كھ میخواستند وارد كینگز كالج كیمبریج شوند آماده سازد) ١۴۴٠(بنیان نھاد 

و تربیت زنان از مرحلھ ابتدایي تا باال، بھ استثناي معدودي از بزرگزادگان، محدود و منحصر بھ تعلیم 
  . خانھ بود

بسیاري از زنان طبقھ متوسط، مانند مارگارت پاستن، بھ نوشتن انگلیسي سلیس و روان قادر شدند، و 
اف یا تعلیماتي وراي آنچھ در پسر بچھ ھاي اشر. معدودي تا حدي با ادبیات و فلسفھ آشنایي پیدا كردند

تا ھفتسالگي زیر دست زنان خانھ تعلیم میگرفتند، سپس بھ عنوان غالم بچھ بھ . مدرسھ بود تربیت مییافتند
در آنجا، بركنار از محبتھاي زیاد، خواندن، نوشتن واجبات مذھبي، و آداب و رسوم . نزد فرستاده مي شدند

در چھاردھسالگي بھ مقام سپرداري خدمتگزاري و . موختنداجتماعي را از خانمھا و كشیش محل میآ
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اكنون سواري، تیراندازي، راه و رسم شكار، نیزه پراني، و . مالزمت خداوندگار و مخدوم خود میرسیدند
  . جنگجویي را فرا میگرفتند و دانش كتابي را بھ فرود دستان خویش وا میگذاشتند

در آن . قرون وسطي، یعني دانشگاه، در كار ترقي و تكامل بود در این میان، یكي از گرامیترین میراثھاي
حال كھ آتش شوق ساختن كلیساھا و بناھاي مذھبي بھ سردي میگرایید، شور و حرارت تاسیس كالج و 

در این عھد، آكسفرد شاھد تاسیس نیوكالج، كوینز كالج، و كالجھاي اكستر، اوریل، . مدرسھ باال میگرفت
این موسسات ھنوز كالج بھ . گدالن، بریزنوز، كورپوس كریستي، و مدرسھ االھیات بودلینكن، آل سولز، ما

تھا یك دھم دانشجویان . معناي امروزي نبودند، بلكھ تاالرھا و اماكني براي سكونت شاگردان برگزیده بودند
  . آكسفرد در آنھا میزیستند

سخنراني پراكنده در شھر، روحانیون بیشتر درسھاي دانشگاھي را، در كالسھاي مدارس و یا سالنھاي 
راھبان فرقھ ھاي بندیكتیان، فرانسیسیان ، دومینیكیان، و دیگر فرایارھا در آكسفرد براي . آموزش میدادند

; برخي از نامورترین مردان قرن چھاردھم از این آكادمیھاي رھباني بیرون آمدند. خود كالجھایي داشتند
. دو بر االھیات اصیل آیین لطماتي وارد آوردند از آن جملھانددانزسكوتس و ویلیام آكمي، كھ ھر 

  . دانشجویان حقوق در اینس آوكورت، در لندن، از تعلیم و تدریس آنھا برخوردار شدند

دشمني  ١٣۵۵در . در آكسفرد میان شارمندان و رداپوشان دانشگاه ھیچ گونھ عشق و عالقھاي نبود
چندان قھرمان بھ قتل رسیدند كھ آن سال بھ سال قتل عام بزرگ  اردوھاي متخاصم بھ جنگ علني كشید، و

، )١٣۵٠(ھاي انگلستان آغاز شده بود  با آنكھ شالق و تازیانھ زدن دانشجویان در دانشگاه. مشھور شد
از آنجا كھ زور آزمایي و ورزش در داخل دانشگاه قدغن . محصلین سخت نافرمان و زحمت افزا بودند

ھا و  از دولت سر آنھا میخانھ; ان را صرف كفر گویي، میگساري، و ھرزگي میكردندبود، جوانان نیرویش
ھا روزگار پررونقي داشتند، شماره دانشجویاني كھ در آكسفرد حضور مییافتند از اوجي كھ در  روسپیخانھ

بر  و پس از دفع ویكلیف، بر اثر نظارت اسقفان; قرن سیزدھم داشت فروافتاد و بھ حدود ھزار تن رسید
  . آكسفرد، از آزادیھاي دانشگاھي سخت كاستھ شد

محافظھ كاران پسرھاي خود را از آكسفرد . كیمبریج ازمباحثات ویكلیف و ھراس اللردھا سود فراوان برد
بھ این طریق، در آخر قرن پانزدھم، این دو موسسھ ; بیرون آوردند و بھ دانشگاه جدید كیمبریج فرستادند

كینگز كالج، كوینز كالج، سنت كاترینز كالج، جسس كالج، كریستز كالج، سنت . دشاگردان یكساني داشتن
جانز كالج، و كالجھاي جدید دیگري چون كالجھاي مایكل ھاوس، یونیورسیتي یا كلیر، پمبروك گانویل و 

بھ كالج  اینھا مانند تاالرھاي مسكوني دانشگاه آكسفرد، تبدیل. كایوس، ترینیتي، و كناره رودكم، ساختھ شدند
و در طي قرن پانزدھم معلمان بیشتري آنھا را براي تدریس برمي گزیدند و ; بھ معناي امروزي آن شدند

كالسھا از ساعت شش صبح آغاز میشدند و تا پنج بعداز ظھر ادامھ . شاگردان بیشتري در آنھا گرد میآمدند
ھاي سنت اندروز،  ف مالیشان، دانشگاهدر این میان، ایرلند و اسكاتلند نیز، با وجود بنیھ ضعی. داشتند

گالسگو، ابردین، و ترینیتي كالج دوبلن را پي افكندند چھار دانشگاھي كھ مقدر بود، نسل بعد نسل، نوابغي 
  . تحویل دنیاي عقلي مجمعالجزایر بریتانیا دھند

با وجود این، با . ددر فرانسھ، تعلیم و تربیت، مانند ھمھ چیزھاي دیگر، از جنگ صد سالھ صدمھ فراوان دی
ھا نیز بر جذابیت سنتي مشاغل  توجھ بھ احتیاج روز افزون جامعھ بھ حقوقدان و پزشك، فریبندگي این رشتھ

ھاي جدیدي چون آوینیون، اورلئان، كائور، گرنوبل، اورانژ،  كلیسایي افزوده شد و انگیزه تاسیس دانشگاه
دانشگاه پاریس، در قرن . انت، و بورژ را پدید آوردپرووانس، پواتیھ، كان، بوردو، واالنس، ن- آن- اكس

با ; چھاردھم، شاید بھ علت آنكھ اساس سلطنت مطلقھ داشت از ھم میپاشید، مركز قدرت و نیروي ملي شد
پارلمان مبارزه و مجادلھ میكرد، پادشاه را اندرز میگفت، كار دادگاه استیناف را در االھیات فرانسوي 

روي كار آمدن . ھا، شناختھ شده بود بیشتر مربیان قاره اروپا بھ نام دانشگاه دانشگاه انجام میداد، و در نزد
با وجود این، چنین شھرت یافتھ بود كھ دانشكده . ھاي خارجي و ایالتي از شمار شاگردان آن كاست دانشگاه
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انشجویان كلیھ تعداد د ١۴٩٠و در ; ، ھزار معلم و ده ھزار دانشجو داشت١۴٠۶ھنرھاي آن، تنھا در سال 
  . این عده تقریبا در پنجاه كالج جا داده شده بودند. ھاي دانشگاه پاریس نزدیك بھ بیست ھزار تن بود رشتھ

اخالق دانشجویان بیشتر مكمل مردانگیشان بود تا ; قوانین انضباطي اینجا آسانتر و مالیمتر از آكسفرد بود
  . و زبانھاي عربي، یوناني، كلداني، و عبري در برنامھ درسي گنجانده شده بودند; مذھبشان

ا بنیان نھاده بود و اینك ھاي بزرگ خود را در قرن سیزدھم در پالنسیا، ساالمانكا، و لریذ اسپانیا دانشگاه
ھاي دیگري در پرپینیان، اوئسكا، والیاذولیذ، بارسلون، ساراگوسا، پالما، سیگوئنثا، واالنس، آلكاال،  دانشگاه

ھا كلیت و مطلقیت داشت، و االھیات بر آنھا حكومت  نظارت كلیسا بر این دانشگاه. و سویل تاسیس كرد
چھارده كرسي بھ دستور زبان، ادبیات، و فن سخنوري، و دوازده بھ ھر حال، در دانشگاه آلكاال ; میكرد

آلكاال براي مدتي بزرگترین مركز تربیتي . كرسي بھ االھیات و قانون كلیسایي تخصیص داده شده بود
بھ دانشجویان بیبضاعت ھزینھ تحصیلي . تن بالغ بود ٧٠٠٠تعداد دانشجویان آن بھ  ١۵٢۵در . اسپانیا شد
یك استاد از روي تعداد شاگردانش معین میشد، و بر استادان الزم بود كھ پس از چھار  حقوق. داده میشد

اگر آنھا، در مدت خدمت، جلب رضایت اولیاي دانشگاه را كرده بودند، شایستگي ; سال كناره گیري كنند
 ، در لیسبون دانشگاھي تاسیس كرد، لیكن شورش و اغتشاش دانشجویان١٣٠٠انتخاب و انتصاب مجدد 

  . سبب شد كھ آن را بھ كویمبرا انتقال دھد، كھ امروز مایھ افتخار آن است

 ١٣۴٧در سال . فعالیتھاي فكري این عھد در اروپاي مركزي بیشتر و شدیدتر از فرانسھ و اسپانیا بودند
. شارل چھارم دانشگاه پراگ را پي افكند، كھ بزودي رھنماي فكري و دھان سخنگوي مردم بوھم گشت

ھاي دیگري نیز در كراكو، وین، پچ،ژنو،ارفورت، ھایدلبرگ، كولوني، بودا، وورتسبورگ،  هدانشگا
الیپزیك، روستوك، لوون، تریر، فرایبورگ ایم برایسگاو، گرایفسوالد، بال ،اینگولشتات،پرسبورگ 

این . دند، ماینتس، توبینگن، كپنھاگ، اوپساال، فرانكفورت آن رد اودر، و ویتنبرگ پدید آم)براتیسالوا(
تنھا . تاسیسات تربیتي، در نیمھ دوم قرن پانزدھم، از دانشجو ومباحثات و مشاجرات در غلیان بودند

ھا را كلیسا تامین میكرد، و  بیشتر ھزنیھ مالي این دانشگاه. شاگرد داشت ١٨' ٣٣٨كراكو، در یك زمان، 
ا، شھرھا، و سوداگران نیز در دادن اما شاھزادگان ، نجب; طبعا خواستار موافقت و سازش فكري آنھا بود

فردریك ، برگزیننده ساكس، قسمتي از ھزینھ دانشگاه . ھزینھ ھا و تدارك وسایل تحصیلي كمك میكردند
  . ویتنبرگ را، از راه فروش آمرزشنامھ ھاییي كھ پولشان را بھ رم مسترد نمیداشت، فراھم كرد

ھا  ده بود، در حالي كھ او مانیسم در بیرون از دانشگاهھا بر كرسي فلسفھ تكیھ ز فلسفھ مدرسي در دانشگاه
ھاي آلمان، در دوره اصالح دیني، ریزه خوار خوان  از این روي ، بیشتر دانشگاه. رشد و تكامل مییافت

دانشگاه ارفورت ، یعني آنجا كھ لوتر تحصیل كرد، و دانشگاه : كلیسا بودند، بھ استثناي دو دانشگاه مھم
  . آنجا كھ لوتر تدریس كردویتنبرگ ، یعني 

III  -دانشوران   

آثار ((روح زمان بھ . قبول عام تمایالت علمي در نزد دانشمندان و عالمنماھا بیشتر از مردم عادي نبود
حتي باب شدن دوباره مطالعھ زبان یوناني، علم یوناین را ندیده ; تمایل داشت)) كالسیك یوناني و التیني

بھ نظر میآمد كھ این عالمات از فرھنگ التیني ; ومي مانع پیشرفت بودنددرعلم حساب، ارقام ر. گرفت
ارقام عربي ھندي نیز ، چون اسالمي محسوب میشدند، بھ كاربردنشان دال بر بیدیني بود، . جدایي ناپذیرند

ادراه . و از این جھت در دنیاي مسیحیت ، خاصھ نواحي شمال آلپ ، بسردي مورد قبول قرار گرفتند
مع ھذا،تامس . و ممیزي فرانسھ، تا قرن ھجدھم، ارقام زمخت و ناھنجار رومي را بھ كار میبرد بازرسي

، چند ماھي پس از اینكھ خود را وقف خدمت بھ ) ١٣۴٩(بردواردین، كھ بھ مرض طاعون درگذشت 
تي عربي تعدادي از قواعد و قضایاي مثلثاتي اسقف اعظم كنتر بري كرد، تعدادي از قواعد و قضایاي مثلثا

شاگردش ، ریچاردوالینگفرد، رئیس دیر سنت آلبنز، از . را بھ دنیاي ریاضي انگلستان معرفي كرد
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وي در چھل و سھ سالگي، در حالي كھ . نوشتھ شد>"href="F0602901.htmریاضیدانان برجستھ قرن 
  . بر عمري كھ بھ جاي آموختن االھیات در راه علم صرف كرده بود میگریست، بھ مرض برص درگذشت

  . نیكول اورسم، با آنكھ شغل كلیسایي پرفعالیتي داشت، موفقیتھاي شایستھ در پارھاي از علوم بھ دست آورد

ستفاده از مختصات و بھ كار بردن اشكال ھندسي براي نمایش دادن افزایش وي ، با تكامل دادن راه علمي ا
اندیشھ وي متوجھ بعد چھارم ھم شد، لیكن آن را رد . یك تابع، راه را جھت ھندسھ تحلیلي ھموار ساخت

وي ، مانند عده اي از معاصرانش ، بھ قانون گالیھ سرعت جسم ساقط با افزایش مدت سقوط آن بھ . كرد
ما با ھیچ : ((نوشت ارسطواو رسم در تفسیري بر رسالھاي از . م افزایش مییابد اشارھاي كردطور منظ

د دالیلي وجو((، بلكھ))نوع آزمایشي نمیتوانیم ثابت كنیم كھ آسمان گردش روزانھاي دارد و زمین ندارد
وي دوباره بھ نظام .)) دارد كھ بخوبي نشان میدھند این زمین است كھ روزانھ حركت میكند، نھ آسمان

  . بطلمیوسي برگشت نمود، اما در گشایش راه جھت كوپرنیك كمك شایاني كرد

وقتي مالحظھ میكنیم كھ در قرون وسطي ھنوز دوربین نجومي و عكاسي براي مشاھده و ثبت اجرام 
نداشتھ است، از دقت و ھوش و نیروي منجمان این عھد، خواه مسلمان و یھودي و خواه سماوي وجود 

ژان دو لینیھ، پس از سالھا رصد و مشاھده شخصي، محل چھل و ھشت ستاره را . مسیحي، برخود میبالیم
ار و نیز مقد; با چنان دقت و صحتي معین كرد كھ تنھا مشاھدات منجمان مسلمان با آن قابل مقایسھ بود

انحراف و میل دایرھالبروج را، تا ھفت ثانیھ اختالف با جدیدترین تخمینھا، محاسبھ كرد، ژان دومور و 
بر آن شدند كھ تقویم یولیاني را كھ از گردش خورشید جلو افتاده بود باحذف ھر  ١٣۴۴فیرمن دو بووال در 

 ١۵٨٢اما این اصالح تا سال ; دفوریھ، براي مدت چھل سال آینده، اصالح كنن ٢٩چھار سال یك بار روز 
ویلیام مرل، استاد دانشگاه آكسفرد ، با . صورت نگرفت، و ھنوز ھم محتاج تفاھم میان ادیان و ملتھاست

رصد . روز، علم آثار علوي را از علم احكام نجوم استقالل بخشید ٢۵۵۶ثبت اوضاع جوي و ھوایي 
نحراف عقربھ مغناطیسي را كشف كردند و پي بردند كھ كنندگان و دریانوردان گمنامي، در قرن پانزدھم ، ا

عقربھ درست بھ جانب شمال نمیایستد، بلكھ با زاویھ كوچك اما مھمي بھ سوي نصف النھار نجومي تمایل 
  . دارد، واین زاویھ انحراف، چنانكھ كریستوف كلمب دریافتھ بود، از نقطھ اي بھ نقطھ دیگر فرق میكند

ین شخصیت علوم ریاضي و نجومي این عھد، یوھانس مولر بود كھ بھ مناسبت بزرگترین و بلندمرتبھتر
در محلي نزدیك كونیگسرگ، در فرانكونیاي سفال، در تاریخ بھ نام رگیومونتانوس ) ١۴٣۶(تولدش 

وي در چھاردھسالگي وارد دانشگاه وین شد ھمانجا كھ گئورگ فون پورباخ اومانیسم و . مشھور است
این ھر دو مرد زود بھ سر حد كمال رسیدند، . لوم بھ جامعھ آلماني معرفي نمودآخرین پیشرفتھاي ع

مولر، كھ مصمم بود یوناني . پورباخ در سي و ھشت سالگي، و مولر در چھلسالگي: وزودھم مردند
یوناني را نزد گوارینو ; بیاموزد تا بتواند متن اصلي المجسطي اثر بطلمیوس را بخواند، بھ ایتالیا رفت

چون بھ وین . رونا آموخت، و تمام متون التیني یوناني موجود درباره علم نجوم و ریاضي را خواندداو
بازگشت، این علوم را در آنجا تدریس كرد، و چنان توفیقي بھ دست آورد كھ ماتیاس كورونیوس او را 

نجا ، یكي از در آ; و پس از آن نیز بھ نورنبرگ دعوت شد; براي تدریس بھ دانشگاه بودا دعوت نمود
مولر این رصدخانھ را با افزارھا و وسایلي كھ . توانگران برایش نخستین رصد خانھ اروپایي رابنا كرد

بھ یكي از دوستان ریاضیدان خود  ١۴۶۴در نامھ اي كھ در . خود ساختھ یا اصالح كرده بود مجھز ساخت
اگر عنان آن را . راه بھ كجا خواھد بردنمیدانم كھ قلمم : ((نوشتھ است، رایحھ پاك علم بھ مشام میخورد
مسائل مختلف، یكي پس از دیگري، بر مغزم خطور میكنند و . بازنكشم، تمام كاغذھایم را سیاه خواھد كرد

پاپ  ١۴٧۵در سال .)) ، در آن میان، بعضي چنان فریبا ھستند كھ نمیدانم كدام یك را براي تو بگویم
در آنجا زندگي رگیومونتانوس سالي بیشتر . ویم، بھ رم فراخواندسیكستوس چھارم او را، براي اصالح تق

  . نپایید

رساالتي در باب ریاضیات، فیزیك، و . كوتاھي دوران زندگي نگذاشت وي بھ موفقیتھاي بیشتري نایل آید
تنھا جزئي از این . علم احكام نجوم طرح افكنده بود و میخواست آثار كالسیك این علوم را بھ چاپ رساند
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وي تلخیص المجسطي پور باخ را تكمیل كرد و رسالھ اي بھ نام . الیفات صورت كتاب یافت و باقي ماندت
ظاھرا وي نخستین . درباره مثلثات نوشت كھ اولین كتابي است كھ مستقال در باب مثلثات نگاشتھ شده است

و ) سینوس(لھاي جیب را در محاسبات نجومي توصیھ كرد، و جدو) تانژانت(كسي است كھ استفاده از ظل 
زیجھاي او دقیقتر و صحیحتر از تمام زیجھایي بودند كھ قبل . ظل او كار محاسبات كوپرنیك را آسان كردند

روش او در محاسبھ طول و عرض جغرافیایي براي دریانوردان موھبتي عظیم . از وي تھیھ شده بودند
عیت و وضع روزانھ ستارگان را در سي یك سالنماي نجومي منتشر ساخت كھ موق ١۴٧۴وي در سال . بود

  . و دو سال آینده نشان میداد

پیش بیني میكند و شكم  ١۵٠۴فوریھ  ٢٩از روي این كتاب است كھ كریستوف كلمب گرفتن ماه را در 
رصدھاي رگیومونتانوس درباره ستاره دنبالھ دارھالھ مطالعات نجوم . گرسنھ ملوانان خود را پر میسازد

. اما نفوذ شخصي وي در دوران حیات بیش از كتابھایش بود. دنبالھ داران بنیان گذاشت جدید را درباره
تقریرات دلپسند او در باب علوم درایجاد نشاط و ذوق فكري نورنبرگ در دوران جواني دور ر سھم 

یكي از . و آن شھر را، بھ خاطر داشتن نقشھ ھا و افزارھاي دریایي، مشھور ساختند; شایاني داشتند
شاگردانش، بھ نام مارتین بھایم، بر روي پوست گوسالھ، با رنگ قدیمیترین كره جغرافیایي را ترسیم نمود 

  . كھ ھنوز در موزه ملي آلمان در نورنبرگ محفوظ است) ١۴٩٢(

كشتیھاي تجارتي كاتالونیایي از نقشھ ھاي بسیار خوبي استفاده میكردند كھ احتماال . آوردند نھ جغرافیدانان
راھنامھ ھاي بنادر مدیترانھ آنھا، در قرن چھاردھم، ھمان اندازه صحیح . ھ و پرداختھ خود آنھا بودندساخت

ھاي بازگاني قدیم شرق و غرب بھ دست تركان  از آنجا كھ راه. و دقیق بود كھ نقشھ ھاي ناوراني عھد ما
فرایار . ولستان گشودندھاي جدیدي را، از طریق مغ عثماني افتاده بود، صادر كنندگان اروپایي راه

شرح مسافرت ) ١٣٢٣١٣٢۶(فرانسیسي، اودریكو دا پوردنونھ، پس از آنكھ سھ سال در پكن بھ سر برد 
كالویخو، چنانكھ . خود را از راه ھند و سوماترا بھ چین، و بازگشتش را از راه تبت و ایران مكتوب ساخت

یوھان . ھ دربار امیر تیمور بیان داشتھ است خواھیم دید، شرح جالبي از رفتن خویش، درمقام سفیر، ب
در نیكو پول بھ دست تركان عثماني اسیر شده بود ، مدت سي سال  ١٣٩۶شنیتبر گرباواریایي، كھ در سال 

در تركیھ، ارمنستان، گرجستان، روسیھ، و سیبریھ سرگرداني كشید و در كتاب خود، سفرنامھ ، بھ 
ین اظھار نظر یك تن از اھالي اروپاي باختري بھ شمار میرود این توصیف نخست; توصیف سیبري پرداخت

، خوان دالكوسا، یكي از ناخدایان كریستوف كلمب، نقشھ گستردھاي از تمام دنیا منتشر ١۵٠٠در سال . 
ساخت و براي اولین بار سیاحتھا و اكتشافات مخدوم خود و واسكو دو گاما و دیگران را در روي نقشھ 

  . پانزدھم ، جغرافیا، درحكم یك درام متحرك بوددر قرن . نشان داد

آیي /اثر كاردینال پیر د) ١۴١٠(از یك نظر، پرنفوذترین رسالھ جغرافیاي قرون وسطي صورت جھان 
)) اگر باد مساعد بوزد، میتوان در چند روز((این رسالھ، بھ بیان این مطلب كھ اقیانوس اطلس را ; بود

این تنھا یكي از چند رسالھ اي است كھ این . بزرگ خویش برانگیختپیمود، كریستوف كلمب را بھ سفر 
روحاني ھوشمند و زیرك در باب نجوم، جغرافیا،علم آثار علوي، ریاضي، منطق، 

چون وي را مالمت كردند كھ بیشتر اوقاتش . مابعدالطبیعھ،روانشناسي، و اصالح تقویم و كلیسا نوشتھ است
است، جواب داد كھ علماي االھیات باید خویشتن را با پیشرفت را صرف مطالعات غیر روحاني كرده 

وي تاحدي درعلم احكام نجوم نیز بھ چشم علم مینگریست و، برمباني آن، وقایع و . علوم ھماھنگ سازند
براي  ١٧٨٩تغییرات بزرگي را براي صد سال آینده جھان مسیحیت، و حوادث تكان دھنده اي را در سال 

دیتریش فون . در قرن چھاردھم، بھترین اندیشھ ھاي علمي در رشتھ فیزیك پیدا شدند .جھان پیش بیني كرد
، اساس نظریھ جدید ما را درباره تشكیل رنگین كمان بیان داشت و آن را نتیجھ )١٣١١'فت(فرایبورگ 

ژان بوریدان در فیزیك نظر بھ كارھاي . دوانكسار ویك انعكاس اشعھ خورشید در قطرات باران دانست
جاي تاسف است كھ وي را تنھا بھ خاطر داستان االغش، كھ محتمل است از وي نباشد، ; زرگي نایل آمدب

ریس ، و در دانشگاه پاریس تحصیل و تد) ١٣٠٠قبل از (بوریدان در نزدیكي آراس زاده شد . میشناسند
دلیل میآورد، بلكھ نظریھ عقول ملكي را، كھ ارسطو و آكویناس براساس آن گردش و راھنمایي اجرام 

بوریدان میگفت براي توجیھ گردش آنھا بھ ھیچ چیز . سماوي را تفسیر میكردند، درعلم نجوم رد كرد
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ن حركت قانوني كھ مدعي احتیاج نیست، جز استناد بھ جنبشي كھ در آغاز خداوند بھ آنھا داده است، و قانو
در این مورد بوریدان . است جسم متحرك تا ھنگامي كھ نیرویي مانع آن نشود بھ حركت خود ادامھ میدھد

عالوه براین، وي گفتھ كھ ھمان قوانین مكانیكیي كھ بر زمین . برگالیلھ، دكارت، و نیوتن پیشي جستھ است
این قضایا، كھ اكنون چنین آسان و پیش . نروا ھستندحكمروایي دارند برحركات سیارات و كواكب نیز فرما

این . پا افتاده مینمانید، در آن عھد ، ضربات ویران كننده اي بر بنیان عقاید قرون وسطایي فرود میآوردند 
  . تحقیقات، تقریبا ، آغاز فیزیك نجومي را بر صفحھ تاریخ رقم میزنند

ن و ایتالیا بردند، و لئوناردو داوینچي، كوپرنیك، برونو، و شاگردان بوریدان نظریات وعقاید او را بھ آلما
آلبرت اھل ساكس این عقاید را بھ دانشگاھي كھ خود در وین تاسیس . گالیلھ تحت تاثیر آنھا قرار گرفتند

برد و مارسیلیوس فون اینگھن نیز بھ دانشگاھي كھ در ھایدلبرگ بنیان نھاده بود ) ١٣۶۴(كرده بود 
وي در پیشبرد . اولین كسي بود كھ عقیده ارسطو را در باب عدم امكان خال رد كرد آلبرت) . ١٣٨۶(

اصول تعادل اجسام ساكن و شتاب متشابھ بھ اجسام . نظریھ وجود مركز ثقل درتمام اجسام شركت جست
ھاا  نیز اظھار داشت كھ فرسایش تدریجي كوه; ساقط را، كھ از عقاید گالیلھ است، قبل از وي پیش بیني نمود

بر اثر جریان آب، و باال آمدن تدریجي سطح زمین بر اثر آتشفشاني، از لحاظ زمین شناسي، دو نیروي 
  . موازنھ گر را تشكیل میدھند عقیده اي كھ سخت مور توجھ لئورناردو داوینچي قرار گرفتھ بود

ر پمپ كردن آب از اصول ساختمان آسیاھاي بادي دركا. در مكانیك عملي پیشرفتھاي متوسطي حاصل شد
نیروي آب را در تخلیص و . ، خشكانیدن خاك، كوبیدن غالت، ودیگر كارھاي روزمره استفاده میشد

تصفیھ فلزات و اره كشي، حركت دادن دمھ ھاي كوره و چكشھاي مكانیكي، و گردانیدن ماشیھاي ابریشم 
. ان شایان توجھي تھیھ میشدفوالد بھ مقدارش. لولھ توپ ریختھ و سوراخ میگشت. ریسي بھ كار میبردند

از كندن چاه بھ وسیلھ ماشین . ھاي مرتفع بزرگ، در قرن چھاردھم، در شمال اروپا كار گذاشتھ شدند كوره
در ; در قرن پانزدھم ، ساخت مفتولھاي فلزي در نورنبرگ معمول بود: ذكري رفتھ است ١٣٧٣در سال 

ي از فرقھ ھوسیان، بھ نام كونراد كیزر، كشیده یك نسخھ خطي، متعلق بھ در طرحي كھ بھ وسیلھ مھندس
قدیمیترین نمودار تبدیل حركت مستقیم متناوب بھ حركت مستدیر و بالعكس دیده ) ١۴٠۵حد (شده است 

دو بازوي متحرك بھ طور متناوب استوانھ اي را میگردانند درست ھمان طور كھ پیستونھا میللنگ : میشود
  . یك اتومبیل را میگردانند

ھاي بھتر براي اندازه گیري وقت  در كھ صنعت و تجارت پیش میرفت، بھ ھمان اندازه ساخت دستگاهھر ق
راھبان و دھقانان، در تمام فصول، روزھا را بھ اوقات مساوي تقسیم كرده . ضرورت بیشتري مییافت

سان بودن در زندگي شھري لزوم یك. بودند و در تابستانھا طول اوقات را بیشتر از زمستان میگرفتند
تقسیمات زماني بیشتر بود، و در قرون سیزدھم و چھاردھم ساعتھایي اختراع شدند كھ روزھا را، در تمام 

در بعضي نقاط، ساعات مانند زمان سنجھاي نظامي . فصول سال ، بھ بخشھاي متساوي تقسیم میكردند
عتھا، مانند ساعت سان برخي از سا ١٣٧٠و در سال ; عصر ما از یك تا بیست و چھار شماره میشدند

و این، . گوتاردو درمیالن ، در ھر ساعت ، بھ تعداد تمام ساعاتي كھ از روز گذشتھ بود، زنگ میزند
، روز را بھ دو نیمھ مساوي، ھر نیمھ دوازده ساعت، تقسیم ١٣٧۵در سال . افراطي سرسام آور بود

  . كردند

گردش این چرخ بھ . آھستھ چرخي را میگردانید ساختمان ساعتھاي مكانیكي براساس آونگي بود كھ آھستھ
وسیلھ دنده ھاي یك چرخ دنگ كنترل میشد، و چرخ دنده اخیر آنقدر مقاومت داشت كھ در مدت زمان 

تقسیم بندي زمان براین منوال درحوالي . معیني، تنھا بھ اندازه یك دنده، بھ چرخ اولي اجازه گردش میداد
ن ساعتھاي مكانیكي را در بر جھاي ناقوس یا برج كلیساھا، كھ از نخستی. توصیف شده است  ١٢١٧سال 

یكي از قدیمترین آنھا بھ وسیلھ ریچارد والینگفرد در دیر . قسمت اعظم شھر قابل رویت بودند، كار گذاشتند
این ساعت نھ تنھا ساعات و دقایق روز، بلكھ جزر و مد دریا و ). ١٣٢۶١٣٣۵(سنت آلبنز نصب شد 

ساعت ; در ساعتھاي بعدي ھنرھاي دیگري نیز بھ كار برده شد. خورشید را ھم نشان میدادحركات ماه و 
خروسي را در حال خواندن ، سھ مجوس ، و پیكره یك انسان رانشان ) ١٣۵٢(كلیساي جامع ستراسبورگ
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ي در ساعت كلیسا. میداد كھ بر روي آن زمان مناسب براي خون گرفتن از ھر یك از اعضا نموده شده بود
جامع ولز تصویر متحرك خورشید براي نشان دادن ساعات ، حركت ستاره كوچكي بریك دایره داخلي 
و ; براي نشان دادن دقیقھ، و دایره دیگري بر ھمین شیوه براي نشان دادن روزھاي ماه بھ كار رفتھ بودند

. دیگر حملھ میبردندھرگاه ساعت زنگ میزد، بر سكوي باالي صفحھ آن چھار سوار ھویدا میشدند و بھ یك
بر باالي ساعتي از قرن پانزدھم، در ینا، سرگاو میشي تعبیھ شده بود كھ دھان مخوفش را براي گرفتن 

و بھ محض اینكھ میخواست آن را بھ كام كشد، مرد دستش را با ; سیب طالیي از دست یك زایر میگشود
این ساعت ھنوز وجود ; ادامھ داشت این كمدي صدھا سال، ھر روز و در ھر ساعت ،. سیب عقب میكشید

  . در نورنبرگ نصب خنده آور خود را از سر گرفت  ١۵٠۶ساعت مشابھي كھ در . دارد

نوار ظریفي از فوالد، ): ١۴۵٠حد (براي ساختن ساعتھاي مچي و بغلي، فنر مارپیچي جایگزین آونگ شد 
ي خود، ھمان كاري را میكرد كھ آونگ در بھ شكل دایره یا استوانھ، پیچیده شده بود و، با باز شدن تدریج

; در آخر قرن پانزدھم، ساعتھاي مچي بھ ھر شكل و نوعي یافت میشدند. گردانیدن چرخ دنده انجام میداد
تخم مرغي ((برخي بھ بزرگي یك كف دست ، و برخي بھ كوچكي یك بادام، و بسیاري چون ساعتھاي

اصلي كھ در ساختمان ساعت از آن استفاده شده . بیضي شكل بودند) ١۵١٠(ساخت پترھلھ )) نورنبرگ
و بھ ; و چرخ دنگ و چرخ دنده، براي مقاصد و اغراض دیگري نیز بھ كار رفت) آونگ(بود، یعني وزنھ 

  . ھا ھزار اختراع ماشیني دیگر شد این طریق، ساعت مكانیكي پدر ده

یدادند، كیمیاگري نیز بتدریج بھ در ھمان حال كھ علوم فیزیكي بھ این طریق از انقالب صنعتي خبر م
كیمیاگران، تا آخر این عھد، بیسموت، روي، تركیبات گوگرد، تركیبات ; صورت علم شیمي درمیآمد

بھ تقطیر الكل و . آنتیموان، فلوئور قلیایي فرار، و اجسام و عناصر دیگري را كشف و توصیف نمودند
اتر، تیزاب سلطاني، و یك ماده . لفوریك ساختنداز راه تصعید گوگرد، اسید سو. تبخیر جیوه دست زدند

روش تجربي را، كھ . سرخرنگ كھ از رنگھایي كھ اكنون بھ كار برده میشوند عالیتر بود درست كردند
  . بزرگترین ارمغان علم قرون وسطایي بھ دنیاي جدید است، براي علم شیمي بھ میراث گذاشتند

حتي و یا گیاھنامھ ھایي بود كھ شرح گیاھان طبي را در ھاي فال گیاھشناسي ھنوز محدود بھ سالنامھ
  . برداشتند

گمان میبرد كھ انواع جدید، خاصھ درمیان گیاھان، از تكامل طبیعي انواع ) ١٣٢۵١٣٩٧(ھانري ھسھ اي 
كلكسیون حیوانات شاھان یا پاپھا، . و این نظریھ پانصد سال پیش از داروین بود. قدیمي بھ وجود میآیند

ھاي دامپزشكي، رساالتي كھ درباره شكار، ماھیگیري، اجتماع زنبوران  ورش حیوانات، درمانگاهاماكن پر
عسل، و یا كرم ابریشم نوشتھ شده بودند، جنگاه و مجموعھ ھایي كھ قصھ حیوانات و جانوران را با مفاھیم 

چون آینھ فوبوس  ضمني اخالقي و مذھبي در بر داشتند، و كتابھایي مربوط بھ نگاھداري و پرورش باز،
. اثر گاستون سوم، كنت فوا، كم و بیش مواد الزم را براي علم جانور شناسي فراھم میساختند) ١٣٨٧(

كالبدشناسي و زیستشناسي، ناچار بیشتر از تشریح جانوران و جراحات سربازان ، و گاھگاھي، در مواقعي 
مسیحیان . راي پیشرفت خود سود میجستندكھ قانون بھ تشریح جنازه مرده احتیاج داشت، از جسد انسان ب

شریف براي جلوگیري از تشریح پیكر انسان، حتي پیكر انسان مرده، دالیل معقولي داشتند، زیرا معتقد 
در سراسر قرن . بودند كھ جسم انسان در روز واپسین داوري باید دست نخورده و كامل از گور برخیزد

در نواحي شمالي آلپ، پیش از ; ت تشریحي كاري مشكل بودچھاردھم، بھ دست آوردن الشھ براي مطالعا
كھ آن زمان تحت فرمانروایي دربار (، تنھا عده بسیار معدودي شولیاك، مقامات آوینیون را ١۴۵٠سال 

عمل كالبد . برانگیخت تا جسد جنایتكاران را براي كالبد شكافي بھ مدارس پزشكي واگذارند) پاپي بودند
در لریذا،  ١٣٩١در فلورانس، در  ١٣٨٨در مونپلیھ، در  ١٣٧٧در ونیز، در  ١٣۶٨شكافي جسد در سال 

نخستین سالن كالبد شكافي در  ١۴۴۵و در ; در وین در برابر دانشجویان طب صورت گرفت ١۴٠۴و در 
  . نتایج این كار براي علم پزشكي بي حد و حصر بود. دانشگاه پادوا ساختھ شد
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IV - درمانگران  

و ; اروپاي شمالي در زمینھ علم و عمل پزشكي، ھمچون ھنر و ادبیات، نیم قرن یا بیشتر از ایتالیا عقب بود
تنھا بھ آن مقدار از دانش پزشكي دست داشت كھ ھزار سال پیش جالینوس و  ١٣٠٠حتي ایتالیاي سال 

رفتھاي شایان توجھي اما مدارس پزشكي مونپلیھ، پاریس، و آكسفرد پیش. سورانوس بدان رسیده بودند
شغل پزشكي اكنون پیشھ كامال متشكلي بود و از . بزرگترین جراحان این عصر فرانسوي بودند; كردند

اما از آنجا كھ شماره بیماران بیش از حدي بود كھ ; امتیازات و حقوق خود با شور و تعصب دفاع میكرد
حكیمان دوره گرد، و دالكان در ھمھ جا  ھاي طبي، عطارھا، ماماھا، پزشك وجود داشت، فروشندگان گیاه

  . بھ رقابت با پزشكان مجرب برخاستند

مردم، كھ بر اثر زیست بد بیماریھا را بھ خانھ تن خود راه میدادند و سپس خواستار شناسایي حتمیبیماري و 
ھدف تمام ((فرواسار گفت . معالجھ یكشبھ آن بودند، معموال از پزشكان تاجر مسلك و قاتل شكایت میكردند

جراحان جالب . گویي این امر خصلت ویژه تمام جھان متمدن نبود)) پزشكان گرفتن دستمزد بیشتر است
  . البتھ پزشكان ھنوز آنھا را ھمسر و ھمشان خود نمیدانستند. توجھ ترین طبیبان این عصر بودند

د نمیپذیرفت، مگر درحقیقت، دانشگاه پاریس در قرن چھاردھم ھیچ دنشجویي را در مدارس پزشكي خو
حتي رگ زدن، كھ بھ صورت یك . آنانكھ سوگند یاد كنند كھ بھ ھیچ گونھ عمل جراحي دست نخواھند زد

مردم ھنوز . درمان عمومي درآمده بود، براي پزشكان قدغن بود و میبایست بھ اشخاص پستتر واگذار شود
بتدریج كارھاي دالكي را بھ كنار میگذاشتند  اما دالكان جراح اینك; ازدالكھا استفاده ھاي گوناگون میكردند

، در حدود چھل تن از این دالكان جراح در پاریس وجود ١٣۶۵در سال . و در جراحي تخصص مییافتند
درمانگري  ١٣٧٢در فرانسھ، فرمان سال . بھ كار خود ادامھ میدادند ١۵۴٠در انگلستان، آنھا تا . داشتند

و از آن بھ بعد، عملیات جراحي بزرگ را قانونا ; كرد)) نده نباشندزخمھایي كھ كش((آنھا را محدود بھ 
مدرسھ سلطنتي جراحان  ١۵٠۵در سال . بنابر تخصصي كھ داشتند میبایست انجام دھند)) استادان جراح((

  . در ادنبورگ تاسیسیافت

ت تا آخر عمر جا داشت كھ فرواسار بنویسد كھ موندویي، با احتیاج فراواني كھ داش. گي دو شولیاك است
كتاب جراحیھاي او . فقیر و تھیدست ماند و، با وجود ابتال بھ نفس تنگي و سل، كار خود را ادامھ داد

اولین كتاب جراحیي كھ بھ وسیلھ یك فرانسوي نوشتھ شده است با چنان شایستگي و ) ١٣٠۶١٣٢٠(
كمك برجستھ . بھ دست آوردتمامیتي كلیھ مباحث را دربرداشت كھ مقام و موقعیت جدیدي براي جراحان 

وي بھ علم جراحي، بھ كار بستن و تكامل بخشیدن روشي بود كھ از تئودوریك بورگونیوني در بولونیا، 
این روش بر مبناي پاك كردن كامل زخم، جلوگیري از چرك كردن آن، ; براي زخمبندي فرا گرفتھ بود

دفاع از این ابداعات، در برابر قبول بي وي در . محفوظ داشتنش از ھوا، و مرھم گذاري با شراب بود
مولف جدید در برابر مولف :((چون و چراي نظریات پزشكان قدیمیي چون جالینوس و دیگران، نوشت

وي آنچھ را كھ غول میبیند میبیند، و حتي بیشتر از ; قدیم چون كوتولھاي است كھ بر دوش غولي جاي دارد
گي دو شولیاك دریك خانواده . ن وسطي را پدید آوردنسل بعد از او مشھورترین جراح قرو.)) آن

روستایي، نزدیك دھي كھ نام وي از آن گرفتھ شده است، بھ دنیا آمد و چنان خاوندان این ده را تحت تاثیر 
وي در سال . قرار داد كھ آنھا ھزینھ تعلیم او را در تولوز، مونپلیھ، بولونیا، و پاریس بر عھده گرفتند

. بھ مقام پزشكي پاپ رسید و مدت بیست و ھشت سال در این منصب خطیر باقي بود در آوینیون ١٣۴٢
ھنگامي كھ مرگ سیاه بر آوینیون سایھ انداخت، وي در محل ماموریت خود ایستاد، بھ درمان مبتالیان 

چار او نیز، مانند ھر انسان دیگر، د. پرداخت، و خود نیز گرفتار گشت و تنھا توانست جان سالم بھ در برد
بروز طاعون را گاھي نتیجھ اقتران نحس ستارگان و گاھي بر اثر اعمال یھودیان، : خطاھاي فاحش میشد

وي را با رد كردن روش ساده زخمبندي ; كھ قصد داشتند تمام جھان مسیحیت را مسموم سازند، میدانست
اما در بیشتر . انداخت موندویي، و بازگشت بھ شیوه ضماد و مشمع انداختن، پیشرفت جراحي را بھ تاخیر
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) ١٣۶٣(كتاب جراحیھاي بزرگ او . ھاي پیشھ بزرگ خود آشنا بود موارد با بھترین و جدیدترین شیوه
  . كاملترین، منظمترین، و عالمانھترین رسالھاي بود كھ قبل از قرن شانزدھم درباره جراحي نوشتھ شده بود

نظافت شخصي شان و مقامي . بھداشت فردي و اجتماعي با پیشرفتھاي پزشكي ھماھنگ و ھمگام نبود
  . حتي پادشاه انگلستان فقط ھفتھاي یك بار استحمام میكرد، و گاھي نیز آن را از برنامھ حذف میكرد. نداشت

كنندگان، گاھي زن و مرد ھاي عمومي داشتند و آن عبارت از وانھاي بزرگي بود كھ شستشو  آلمانھا گرمابھ
. عدد از این وانھا داشت ١۶٨، بتنھایي ١۴٩٨اولم، در سال . با ھم، برھنھ در آنھا مینشستند و یا میایستادند

  . ھا، سالھا، و یا نسلھا پوشیده میشد در سراسر اروپا بھ استثناي طبقھ اشراف، اما نھ ھمیشھ یك جامھ ماه

ھواي لندن از بوي گند گوسفندھا و گاوھاي كشتار شده متعفن . بیاورند بودند از نزدیكترین چشمھ یا چاه آب
بوي مستراحھا از خیال انگیزي و لطافت . این گونھ كشتارھا قدغن شد ١٣٧١تا آنكھ در سال ; و آلوده بود

ھاي اجارھاي لندن براي تمام مستاجرین و ساكنان فقط یك مستراح  خانھ. منظره زندگي روستایي میكاست
ھا حتي یك مستراح ھم نداشتند و اھالي بھ آنھا نجاسات خود را در حیاط یا كوچھ  بسیاري از خانھ; داشت

این امر  ١٣۵٧مطابق دستوري، در سال ; ھزاران ھزار مستراح بھ رود تمز میریختند. خالي میكردند
لمنت انگلستان ، بر اثر بروز مكرر طاعون، پار١٣٨٨در سال . قدغن شد، ولي عمال ھمچنان ادامھ یافت

  : نخستین قانون بھداشتي را براي تمام مردم انگلستان وضع نمود

بھ خاطر آنكھ بسیاري از نجاسات فاضالبھا و كثافات امعا و احشا، و نیز الشھ حیوانات و دیگر پلشتیھا، 
یت ناپاك و و بھ علت آنكھ ھوا بغا... ھا، و آبھاي دیگر ریختھ و گذاشتھ میشوند در میان خندقھا، رودخانھ

و نیز مسافران و دیگران ... متعفن است و ھر روز امراض و بیماریھاي غیر قابل تحملي دامنگیر ساكنان
ھر كس چنان چیزھاي ... موافقت و تصویب میشود كھ، در سراسر كشور انگلستان، اعالم گردد... میشوند

وگرنھ، بھ فرمان ... پاك و محو كند باید ھمھ را بكلي... پلشت یا زیانبخشي را بیرون افكند یا بگذارد
  . اعلیحضرت پادشاه، مستوجب جریمھ و غرامت است

، مارسي، بھ تقلید از ١٣٨٣در سال . در ھمین اوان، در فرانسھ نیز دستورھاي مشابھي اعالم شد
، دستور جدا ساختن مبتالیان بھ طاعون را از دیگر اشخاص براي مدت چھل روز )١٣٧٧(دوبروونیك 

بیماریھاي واگیردار و مسري یكي پس از دیگري ظھور میكردند بیماري عرقزا . صادر نمود) نقرنطی(
اما كشندگي و مسمومیت این امراض بھ ) ١۴٩٢(، و دیفتري و آبلھ در آلمان )١۵٠٨ ١۴۶٨(درانگلستان 

در . اوان بودبا آنكھ وضعي بھداشتي مردم ساماني نداشت، بیمارستان نسبتا فر. شدت بیماریھاي پیشین نبود
  . بیمارستان داشت ١۶بیمارستان، و یورك بتنھایي  ۴۶٠انگلستان  ١۵٠٠سال 

درمان جنون بتدریج از صورت احترامات خرافھآمیز یا ستمگریھاي وحشیانھ بیرون آمد و جنبھ 
، جسد دختري را كھ ادعا كرده بود روح القدس است، بھ ١٣٠٠در سال . محافظتھاي نیمھ علمي پیدا كرد

ستور كلیسا، از قبر بیرون آوردند و سوزانیدند و دو زن را كھ بھ ادعاي او اظھار اعتقاد كرده بودند د
، اسقف اعظم تولدو بھ مقامات كشوري دستور داد كھ یك نفر اسپانیایي ١٣۵٩در سال . طعمھ آتش ساختند

میرود، زنده زنده  را كھ اعتراف كرده بود برادر میكائیل است و ھر روز بھ تماشاي بھشت و دوزخ
راھبي بھ نام خوان خوفره، كھ دلش از شفقت و . موضوع تاحدي در قرن پانزدھم اصالح شد. بسوزاندند

ترحم نسبت بھ دیوانگاني كھ در خیابانھاي والیاذولیذ مورد تمسخر و ھاي و ھوي اوباش قرار میگرفتند 
 ١٢۴٧مارستان سنت مري آو بتلیم، كھ در سال بی. لبریز شده بود، تیمارستاني در آن شھر براي آنھا كردند

بھ صورت بدلم ) بیت لحم(بھ صورت تیمارستاني درآمد، و كلمھ بتلیم  ١۴٠٢در لندن تاسیس شده بود، در 
  . تصحیف و مترادفي براي تیمارستان شد

ري جذامیان ھنوز مطرود جامعھ بودند، اما مرض جذام در قرن پانزدھم تقریبا از صفحھ اروپاي باخت
  . برافتاد
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شاید این بیماري از تكامل بیماري آبلھ بزرگ، كھ قبال در فرانسھ شناختھ شده . سیفیلیس جاي آن را گرفت
در اسپانیا و در  ١۴٩٣ر سال این بیماري د; باشدو شاید ھم سوغات آمریكا بوده ; بود، بروز كرده باشد

)) مرض فرانسوي((در فرانسھ سرایت آن بھ حدي وسیع بود كھ آن را ; در ایتالیا پیدا شد ١۴٩۵سال 
و برخي از شھرھاي آلمان چنان مورد نھب و غارت این بیماري قرار گرفتند كھ تقاضا كردند از ; نامیدند

زمانھا، مثال اواخر قرن پانزدھم، براي درمان آن از و میشنویم كھ از ھمان . پرداخت مالیات معاف شوند
  . جیوه استفاده میكردند

پیشرفت و ترقي علم پزشكي، ھمچون زمان ما، با پیدایي بیماریھاي ناشناختھ مسابقھاي دالورانھ داشتھ 
  . است

V - فیلسوفان  

نوز توش و توان زیادي ھاي فلسفي بودند گذشتھ بود، فلسفھ ھ با آنكھ عصر فیلسوفاني كھ مبتكر دستگاه
تغییر نقطھ . و براستي، در قرن چھاردھم، بناي معتقدات جزمي دنیاي مسیحیت را سراپا تكان داد; داشت

متفكران درجھ اول اكنون بیشتر توجھ : نظر فالسفھ بھ تسلط عالمان االھي و متشرعان در فلسفھ پایان داد
اقتصاد، یا چون نیكوالي كوزایي بھ سازمان كلیسا، و یا خود را یا چون بوریدان بھ علم، یا چون اورسم بھ 

این بزرگان از نظر فكري كامال . چون پیر دوبوا و مارسیلیوس پادوایي بھ سیاست معطوف داشتھ بودند
  . ھمپایھ آلبرتوس ماگنوس، توماس آكویناس، سیژر دو برابان، بوناونتوره، و دانز سكوتس بودند

وه و روشي براي بحث و توجیھ، و چھ بھ عنوان كوششي براي نشان دادن فلسفھ مدرسي چھ بھ عنوان شی
در  ١٣٢٣آكویناس در . ھاي شمال سلطھ خود را حفظ كرده بود توافق میان عقل و دین ھنوز در دانشگاه

زمره آباوقدیسان كلیسا قرار گرفت، و از آن پس دومینیكیان پیرو او، خاصھ در لوون و كولوني، دفاع از 
فرانسیسان، بھ عنوان مخالفت ناشي . و را، در برابر ھر گونھ حملھاي، باعث افتخار خوش میدانستندعقاید ا

یك راھب آزاده دومینیكي، بھ نام گیوم . از وفاداري، قدیس آوگوستینوس و دانز سكوتس را ترجیح میدادند
حد (ت سالگي دوران در سي و ھش. دوران، با گرویدن بھ سكوتس فرقھ خود را دچار تزلزل ساخت

نوشتن تفسیر بتدریج پیش میرفت، اول ارسطو و بعد آكویناس را بھ كنار گذاشت، و تعقل را فوق ) ١٣٠٨
در ھمان حال كھ در االھیات یك معتقد . دانست)) ھر استادي، ھر چند مشھور و بزرگ((سندیت و گفتار 

را براي فلسفھ اصالت تسمیھ آشتیناپذیر  اصیل آیین باقي ماند، با احیاي فلسفھ اصالت تصور كلي آبالر، راه
تصورات مجرد یا كلي فقط براي سھولت، بھ وسیلھ ; تنھا اشیاي منفرد وجود دارند: ویلیام آكمي باز كرد

مخالفانش او را ; مینامیدند)) استاد صاحب عزم((دوستان گیوم دوران او را . ادراكات ذھني، ساختھ میشوند
و خویشتن را بدین امید دلخوش میداشتند كھ سرانجام آتش دوزخ او را نرم میخواندند )) دوران سختگیر((

  . خواھد ساخت

سراسر . ویلیام آكمي سختگیرتر از او بود، اماچندان منتظر نماند كھ مرگش با سوختن در آتش فرا رسد
زندگي او از قیل و قال و مجادالت گرم بود، و تنھا بھ زندان افتادنھاي گاه و بیگاھش این حرارت و گرمي 

ش را در زیر لفاف را سردي میبخشید، یا اجبارش بھ نوشتن بھ شیوه مدرسي شور و حرارت عقاید
قضایاي فلسفي . در فلسفھ ھیچ مرجع و ماخذي جز تجربھ و تعقل مورد قبولش نبود. عبارات پنھان میداشت

. خود را با شور و شوق بیان میكرد، و ھنگام دفاع از نظریاتش نیمي از اروپا را بھ شنیدن بر میانگیخت
  . از نظر تاثیر و نفوذ، بھ ھمان بزرگي بودزندگي، رویدادھاي زندگي، و مقاصدش شبیھ ولتر و شاید، 

بھ احتمال قوي در اواخر قرن سیزدھم در آكم، از ; بدرستي نمیتوان گفت كھ در كجا و كي متولد شده است
در اوان كودكي وارد فرقھ فرانسیسان شد و، چون نوجوان بسیار تیزھوشي بود، . توابع ساري، بھ دنیا آمد

در . باني براي كلیسا خواھد شد، در دوازدھسالگي او را بھ آكسفرد فرستادندبھ امید آنكھ یقینا چراغ تا
آكسفرد، و شاید در پاریس، تحت نفوذ راھبي ھوشمند و زیرك از فرقھ فرانسیسیان، یعني دانز سكوتس، 
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د و زیرا با آنكھ واقعپردازي سكوتس را رد میكند، نقد عقالني او را از فلسفھ و االھیات میگیر; قرار گرفت
شش سال در . تا سر حد شكاكیتي كھ معتقدات مذھبي و قوانین علمي را یكسان نسخ میسازد پیش میبرد

ھنگامي كھ ھنوز جوان  ١٣٢۴ظاھرا پیش از . آكسفرد درس داد، و شاید در پاریس نیز تدریس كرده باشد
ترین كتابش، مدخل كل تازه كار بیست و اند سالھاي بود تفسیري بر ارسطو و پتروس لومباردوس، و نافذ

  . منطق، را نوشت

در نخستین بررسي، این كتاب بھ بیانات ماللتباري از منطق میماند سراسر پر است از اصطالحات فني و 
نامرتبط، زنجیرھاي از تعریفات بیروح، تقسیمبندیھاي اصلي و فرعي، انتزاعات و طبقھ بندیھا و 

  . موشكافیھا

نارسایي الفاظ و اصطالحاتي را كھ در فلسفھ بھ كار ; اطالع كامل داشت ))داللت((ویلیام آكمي از مبحث 
میرفت مورد تفحص قرار داد، و نیمي از وقتش را صرف آن كرد كھ بھ اصطالحات فلسفي دقت و 

وي از بناي گوتیك تجریدات ذھني، كھ ساختھ فكر قرون وسطي بود و، ھمچون . صراحت بیشتري ببخشد
تكثیر جواھر و ذوات، بدون احتیاج، :((نامیده میشود نمییابیم)) تیغ آكم((ت بھ نام یك سلسلھ قوسھاي روایا

بدون ضرورت نباید بھ :((اما ھمین اصل، با عباراتي دیگر، مكرر در آثار او آمده است.)) ضرورت ندارد
د بھ تفصیل وقتي میتوانیم چیزي را با جواھر و علل كمتر بیان داریم، بیھوده نبای:((یا; ))تكثر پرداخت

اما در دست . آكویناس آن را پذیرفتھ، و سكوتس بھ كارش برده بود. البتھ این اصل تازھاي نبود.)) بپردازیم
ویلیام آكمي بھ سالح مرگباري براي نابود ساختن صدھا خیال مرموز و صدھا تجرید ذھني بزرگ تبدیل 

  . شد

كمي اظھار داشت كھ الزم نیست ماخذ و سرچشمھ با بھ كار بردن این اصل در مبحث معرفتشناسي، ویلیام آ
احساس زنده (از حواس، خاطره . دریافت معرفت و شناسایي مادي را در چیزھایي وراي حواس بجوییم

، ادراك قبلي یا بصیرت )تالیف خاطرات(، تخیل )تعبیر و تفسیر احساس بھ میانجي خاطره(، ادراك )شده
) تفسیر و تعبیر خاطرات بھ میانجي اندیشھ(، و تجربھ )یان خاطراتمقایسھ م(، فكر )بیرون افكندن خاطره(

قرار گیرد، مگر آنكھ موضوع حس ) فكر(ھیچ چیز نمیتواند موضوع حس دروني . ((نشئت میگیرد
و این ھمان نظریھ اصالت تجربھ الك است كھ سیصد سال پیش از .)) قرار گرفتھ باشد) احساس(خارجي 

مابیرون از ھستي خویش درمي یابیم، افراد اعیانند اشخاص، اماكن، اشیا، اعمال، آنچھ را كھ . او ارائھ شد
الفاظ ((الفاظي كھ بر این حقایق داللت دارند . ھا، بویھا، فشارھا، مزاجھا، و صداھا اشكال، الوان، مزه

از ادراك . طندیا اغراض ابتدایي نامیده میشوند و مستقیما بھ واقعیتھا و اعیان خارجي مربو)) مفاھیم اولي
و انتزاع وجوه مشترك تصورات مشابھي كھ بھ این طریق دریافت شدھاند، مفاھیم كلي و مجردي چون 

انسان، فضیلت، بلندي، شیریني، موسیقي، و فصاحت براي ما حاصل میشوند كھ الفاظ داللت كننده بر آنھا 
این مفاھیم . از تصورات نخستین مربوطند میگوییم، و این الفاظ بھ مفاھیم حاصل)) الفاظ مفاھیم ثانوي((را 

الفاظ، عالمات، و نامھایي ھستند كھ براي تعمیمھاي فكري یا ; كلي و انتزاعي قابل تجربھ با حواس نیستند
این مفاھیم ذات . میباشند) و در عین حال خطرناك(تعقلي در عالم علم، فلسفھ، و االھیات فوقالعاده سودمند 

  . از ذھن وجود ندارند و حقیقت نیستند و بیرون

تعقل بس عالي و باشكوه است، اما .)) بیرون از ذھن، ھمھ چیز منفرد و، از لحاظ شمارش، یك است((
یعني یا بھ تصور ذوات فرد و یا ; نتیجھ تعقل وقتي صحیح و بامعني است كھ بھ تجربھاي مربوط باشد

ل است و شاید چیزي جز تجریدات ذھني در غیر این صورت، نتیجھ آن باط. انجام اعمال فردي بینجامد
  . گمراھكننده نباشد

  . بر اثر ھمین اشتباه خلط تصورات با اشیا، و مفاھیم كلي با حقایق چھ بسیار الطائالت گفتھ و نوشتھ شدھاند

  . اندیشھ كلي و مجرد تنھا وقتي عمل خرد را انجام میدھد كھ بھ حكم معیني درباره چیز معیني منتھي شود
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، با تھور و بیباكي ویرانگري، قدم در میدان فلسفھ و االھیات ))اصالت تسمیھ((آكمي از این  ویلیام
زیرا تجارب ما تنھا بھ افراد اعیان در زمان و مكان بسیار بسیار ; وي بي اساسي بیش نیستند. میگذارد

كھ از این حقیقت )) قوانین طبیعي((و تنھا خودپسندي ماست كھ براي قضایاي كلي و ; محدود مربوط است
معرفت ما مخلوق افزارھا، و نتیجھ . ناچیز تجربي استنتاج كردھایم كلیت و اعتبار ابدي قایل میشود

و این معرفت در زندان ذھنمان ; )و این نظریھ كانت است پیش از كانت(روشھاي ادراك ما از اشیاست 
  . داشتمحبوس است، و نباید آن را حقیقتي عیني و نھایي درباره چیزي پن

و ھیچ گاه بھ احساس یا ادراك ما، خواه بیروني و خواه ; اما روح، آن نیز یك تجرید و مفھوم ذھني است
ي كھ در ھر عمل یا اندیشھاي خود را ))خود((آنچھ ما درك میكنیم اراده است، یعني ; دروني، در نمیآید

  . وارد میكند

ارادھاي است كھ بھ ; عقل، اراده متفكر است; ھاندتعقل و عقل، با ھمھ شكوه و جاللشان، افزارھاي اراد
خود خداوند تیز جلو تیغ این .) این ھمان نظریھ شو پھناور است. (وسیلھ اندیشھ، مقاصد خود را میجوید

ھیچ یك از دالیل و براھیني را كھ براي اثبات وجود خدا اقامھ ) مانند كانت(ویلیام آكمي . فلسفھ میافتد
نظر ارسطو را، كھ میگوید سلسلھ محركات یا علل ما را بر آن میدارند كھ بھ . یابدمیشود نتیجھ بخش نمی

محركات و )) سیر قھقرایي و بیپایان((بھ نظر او ; یك محرك اصلي یا علت اولي معتقد شویم، رد میكند
. طوعلل بھ ھمان اندازه ناموجھ و غیرقابل پذیرش است كھ محرك بیحركت و علت بیعلت فلسفھ االھي ارس

از آنجا كھ ھیچ چیز جز از راه ادراك مستقیم دانستھ نمیشود، ما ھیچ گاه علم روشن و واضحي از وجود 
قادر مطلق یا الیتناھي بودن، یا عالم كل یا خیر مطلق بودن، و شخص . داشتن خدا بھ دست نمیتوانیم آورد

اب، ابن، و (عتقاد بھ وجود سھ وجود بر ھمین منوال، ا. بودن خداوند نیز از راه تعقل قابل اثبات نیستند
در یك خدا،یا تجلي خداوند بھ صورت انسان براي جبران ساختن نافرماني آدم و حوا، و یا ) روح القدس

اعتقاد بھ وجود . وجود جسم پسر خدا در نان متبرك عشاي رباني خیلي كمتر تاب استدالل عقالني میآورد
زیرا چھ بسا دنیاھایي متعدد، و ; عتقاد بھ وجود خدایان متعدد نیستخداي واحد نیز منطقیتر و عقالنیتر از ا

  . در نتیجھ خدایان متعددي براي حكومت بر آنھا، وجود داشتھ باشند

ھا و آوازھا و ھنرھاي دالنگیز آن، از اخالقیات آن كھ  بھ این ترتیب از بناي باشكوه دیانت مسیح، از افسانھ
شد، و از امید توانایي بخشش چھ چیز باقي میماند ویلیام آكمي در برابر موھبت و عطیھ خداداد پنداشتھ می

ھاي االھیات، كھ آن را عقل بھ چنین وضعي افكنده بود، بھ خود آمد و نومیدانھ كوشید تا نظام  ویرانھ
یني اجتماعیي را كھ بر شالوده قوانین اخالقي بنیان نھاده شده بود قوانین اخالقیي كھ خود براساس عقاید د

با آنكھ . سرانجام بر آن شد كھ عقل را در پیشگاه ایمان قرباني كند. برپا ایستاده بودند از ویراني نجات دھد
میان حقیقت دیني و حقیقت فلسفي امتیاز ) مانند ابن رشد و دانزسكوتس(ما باید . خدا را اثبات فرموده است

انتظار آنكھ كلیسا . نمیپذیرد بپذیریم)) فضول پیشھ((بگذاریم و، با كمال فروتني و ایمان، آنچھ را كھ عقل 
افزوده شده بود، بھ كفاره گناه انتقادھاي ویلیام آكمي از )) عقل عملي((این دنبالچھ الحاقي را كھ بھ پاس 

)) بدعتھاي نادلپسند((پاپ یوآنس بیست و دوم دستور داد تا . عقل محض، بپذیرد انتظاري بیرون از حد بود
وي را احضار كرد تا در برابر محكمھ پاپ، در ; وان را بھ زیر مھمیز تحقیق روحانیت كشنداین فرایار ج

ھمراه دو تن دیگر از راھبان  ١٣٢٨ویلیام آكمي حاضر شد، زیرا وي را در سال . آوینیون، حاضر شود
; رفتند اما دیري نگذشت كھ ھر سھ از زندان گریختند و بھ اگ مورت. فرانسیسي در زندان پاپ میبینیم

برقایق كوچكي سوار شدند، سپس یك كشتي كوچك بادباني آنھا را برگرفت و بھ پیزا نزد لویي باواریایي 
ویلیام ھمراه لویي بھ مونیخ رفت، در آنجا بھ ; پاپ آنھا را تكفیر كرد، لویي تحت حمایتشان گرفت. برد

ل اقامت افكند، و از آنجا سیلي از مارسیلیوس پادوایي ملحق شد، در یك صومعھ فرانسیسي مخالف پاپ رح
كتاب و رسالھ بر ضد قدرت و بدعتھاي ملحدانھ پاپھا بھ طور كلي، و پاپ یوآنس بیست و دوم بخصوص، 

  . منتشر ساخت

ھمچنانكھ در مبحث مابعد الطبیعھ شكاكیت سكوتس را پشت سر نھاده بود، اكنون نیز در نظریھ عملي خود 
خود را در مورد )) تیغ((وي . نھضت ضد كلیسایي مارسیلیوس پادوایي را بھ اسنتتاجات خطیري كشاند
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ایمان و پرستش سادھاي را  عقاید و آیینھایي كھ كلیسا بر مسیحیت اولیھ افزوده بود بھ كاربرد و بازگشت بھ
در رسالھ جنگجویانھاي، بھ نام صد گفتار در االھیات، صدھا . كھ در عھد جدید مندرج بود خواستار شد

عقیده از عقاید جزمي كلیسا را بھ محكمھ عقل كشید و نشان داد كھ بسیاري از آنھا منطقا مھمالت و 
، پس )از جملھ مریم(ر خداست و خدا پدر ھمھ ماست مثال اگر مریم ماد. الطائالت غیر قابل قبولي ھستند

ویلیام آكمي نشستن پاپھا را در جاي حواریون، و معصومیت و بیگناھیشان را . مریم مادر پدر خویش است
مورد پرستش قرار داد، عكس آن را ثابت كرد، و نشان داد كھ بسیاري از پاپھا بدعتگذار، و بعضیشان 

ر طرز رفتار مالیمتري با بدعتگذاران شد و پیشنھاد كرد كھ بیان ھمھ عقاید، او طرفدا. جنایتكار بودھاند
او میپنداشت آنچھ براي دنیاي مسیحیت الزم است برگشتن از كلیسا بھ . جز آراي سخیف عمدي، آزاد باشد

كلیسا را نباید بھ روحانیت . مسیح، و از ثروت و قدرت بھ سادگي در زندگي و فروتني در حكمراني است
تمام افراد و اعضاي این جامعھ، از . خالصھ كرد، بلكھ باید آن را تمام جامعھ و دنیاي مسیحیت دانست

و این شورا باید پاپ را ; جملھ زنان، باید براي ایجاد شورایي عمومي نمایندگاني، از جملھ زنان، برگزینند
  . باشندكلیسا و دولت باید تحت ریاست یك نفر . تعیین كند و بھ او فرمان دھد

  . خود دولت باید تابع اراده مردم باشد، زیرا حكومت غایي و نھایي كره خاك بھ دست آنان سپرده شده است

اگر صالح عمومي ایجاب كند، . میكنند، بدان شرط كھ وي براي رفاه و بھبود حال ھمھ قوانیني صادر كند
رگي شود، یا از اداره امور چنان اگر شخص فرمانروا مرتكب جنایت بز. مالكیت خصوصي باید ملغا شود

  . غلفت ورزد كھ موجودیت و بقاي كشور بھ خطر افتد، عدالت حكم میكند كھ مردم وي را بركنار كنند

آبجو مونیخ نمیتوانست جاي شراب پاریس را . ما از سرنوشت و پایان كار ویلیام آكمي كم اطالع داریم
ناي حواري مقایسھ میكرد، اما جرئت آن را نداشت كھ از او خویشتن را با یوح. بگیرد و وي را تسلي دھد

بنابر آنچھ یك وقایعنگار فرانسیسي آورده است، انقالب واپسین سالھاي . حریم امن امپراطور بیرون آید
شاید مصالحھ لویي با كلیسا این امر را سبب شده . حیاتش باعث شد كھ از بدعتھاي كفرآمیز خود بازگردد

كھ ویلیام بدینجا رسیده باشد كھ در واقعیت و حقیقت مذھب شك كردن از تھي مغزي و ممكن است ; باشد
  . درگذشت ١٣۵٠یا  ١٣۴٩در ھر صورت، ھنوز در عنفوان زندگي بود كھ از مرگ سیاه سال . است

ھا از جر و بحثي  دانشگاه; مدتھا پیش از مرگش، بھ عنوان با نفوذترین متفكر عھد خویش، شناختھ شده بود
بسیاري از عالمان االھي با این نظر وي كھ اصول اساسي مسیحیت را . درباره فلسفھ او میشد میلرزیدندكھ 

و اعتقاد بھ تمایز میان حقیقت فلسفي و حقیقت مذھبي در ; از راه تعقل نمیتوان اثبات كرد ھمعقیده بودند
تبلیغات مذھبي در عصر  قرن چھاردھم چندان رایج و شایع بود كھ سازش ضمني میان تحقیقات علمي و

كما اینكھ آبالر، سیصد (نام نھاد )) حیات جدید((در آكسفرد مكتبي از پیروان وي تشكیل شد و برخود . ما
و بر واقعپردازي سكوتس و آكویناس ) سال پیش، فلسفھ اصالت تصور كلي خود را چنین نامیده بود

ھاي اروپاي مركزي،  خصوص در دانشگاهاین متجددان، ب. درمباحث ما بعدالطبیعي لبخند تمسخر زد
  . پیروزمند بودند

ھوس در پراگ، و لوتر در ارفورت، فلسفھ اصالت تسمیھ تعلیم میكردند، و شاید ھم ھمین فلسفھ آنھا را بھ 
اولیاي دانشگاه در پاریس تعلیم عقاید ویلیام آكمي را قدغن كردند . سمت چنان انقالباتي رھنمون شد

سیاري از دانشجویان و برخي از استادان او را پرچمدار آزادي فكر نامیدند و مورد ، اما ب)١٣٣٩١٣۴٠(
ھا یا  ھاي مخالف كھ، چون دوران ما، با حرف و مشت در كافھ و چھ بسیار گروه; تحسین قرار دادند

كمپیس، گمان میرود بھ عنوان عكس العمل علیھ فلسفھ او بود كھ توماس آ. خیابانھاي شھر بھ جان ھم افتادند
  . در كتاب تقلید مسیح، بر فلسفھ تاخت و آن را محكوم شمرد

ویلیام آكمي، حتي اگر او را گویندھاي بیش ندانیم، در قیام دولت ملي در برابر كلیساي جھاني سھم شایاني 
تبلیغات وي، براي بازگشت بھ فقر روحاني، در ویكلیف موثر افتاد و حمالت جانانھاش بر پاپھا، و . داشت

; یز توسل و مراجعھ پي در پي او از كلیسا بھ كتاب مقدس و مسیحیت اولیھ، راه را براي لوتر آماد ساختن
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اعتقاد وي بھ اصالت اراده و اصالت . نامید)) معتبرترین واصیلترین استاد فلسفھ مدرسي((لوتر وي را 
; ماال اراسموس رسیدشكاكیت او بھ راموس، مونتني، و احت. فرد، پیشاپیش، از رنسانس خبر میداد

و كوشش او در ; عقیدھاش در محدود بودن علم و معرفت بھ تصورات ذھن، بیان قبلي نظریھ بار كلي بود
با آنكھ از نظر فلسفي از فالسفھ . براي حفظ دین، كانت را بھ خاطر میآورد)) بھ عقل عملي((توسل 

بر احساس بھ عنوان تنھا ماخذ علم، در میان بھ شمار میرود، اما تاكید وي ) پیرو اصالت تصور(ایدئالیست 
زنجیر فلسفھ تجربي انگلستان، كھ از راجر بیكن و فرانسیس بیكن شروع میشود و بھ توسط ھابز، الك، 

سیر و بررسیھاي اتفاقي او . ھیوم، میل، و سپنسر بھ برتراند راسل میرسد، بھ او مقام شامخي بخشیده است
جبر، و نظریھاش در باب تاثیر بعید انگیزھاي براي متفكران از ژان درعلم فیزیك درك وي از قانون 

اثر كلي و عمومي آثار او، مانند آثار دانز سكوتس، آن بود كھ فرض اساسي . بوریدان تا آیزك نیوتن شد
فلسفھ مدرسي را، كھ مدعي بود اصول دین مسیح را میتوان از راه تعقل اثبات كرد، از پاي بست ویران 

چھ فلسفھ مدرسي تا قرن ھفدھم وجود بیفروغ بعد از مرگي داشت، ھرگز از زیر آن ضربات قد گر . كرد
  . راست نكرد

VI - مصلحان  

در ھمان حال كھ ابن خلدون مشغول بنیان گذاشتن جامعھشناسي اسالم بود، پیر دوبوا، نیكول اورسم، 
م مسیحیت اما نھ بدان نظم و ترتیب مارسیلیوس پادوایي، و نیكوالي كوزایي بھ مطالعات متشابھي در عال

دوبوا بامتوجھ ساختن حمالت وسیع فكري بھ دستگاه پاپي، و خواندن سرود ستایش . علمي اشتغال داشتند
براي فیلیپ چھارم، پادشاه فرانسھ، بھ ھمان كاري دست یازیده بود كھ ویلیام آكمي و مارسیلیوس پادوایي 

در رسالھاي بھ نام استدعاي مردم فرانسھ از پادشاه در مخالفت با . در خدمت لویي باواریایي كرده بودند
این حقوقدان پر شور ) ١٣٠۵(و رسالھ درباره تسخیر مجدد سرزمین مقدس ) ١٣٠٨(پاپ بونیفاكیوس 

بایستي ; توصیھ كرد كھ پاپھا ھر چھ زودتر بایستي قدرتھا و داراییھاي دنیوي خود را بھ دور افكنند
بایستي كلیساي فرانسھ ; ز اجراي احكام پاپھا در قلمرو حكومت خود جلوگیري كنندحكمروایان اروپا ا

بھ نظر دوبوا، از اینھا گذشتھ، ھمھ اروپا . كلیساي رم را رھا سازد و مطیع قدرت و قانون كشوري شود
ھ در باید در زیر فرمان پادشاه فرانسھ، بھ عنوان امپراطور، متحد شوند و پایتخت خود را قسطنطنیھ، ك

براي رسیدگي بھ منازعات ملتھا، باید یك محكمھ بین المللي . حكم سنگري علیھ اسالم است، قرار دھند
و اگر یك كشور مسیحي علیھ كشور مسیحي دیگري بھ جنگ دست یازد، بایستي مورد ; تاسیس شود 

دان دارند برخوردار زنان باید از ھمھ امتیازات تربیتي و حقوق سیاسي كھ مر. تحریم اقتصادي قرار گیرد
  . باشند

دو قرن بعد از دوبوا، ھنري ھشتم، كھ بدون شك ھرگز . فكریي شد كھ بنیان دستگاه پاپي را سست گردانید
نام او را نشنیده بود، نظرات پیشنھادي او وویكلیف را در عرصھ دیانت دنبال كرد، و در آغاز قرن 

حكومت فرانسھ وحدت بخشید و پاپ را تابع و اسیر نوزدھم، ناپلئون براي مدت كوتاھي اروپا را تحت 
دوبوا جزو آن طبقھ نوظھور از حقوقدانان بود كھ آرزو داشتند جاي روحانیان را در اداره . دولت گردانید

  . او در مبارزه خویش پیروز شد، و ما امروز در اوج و رونق پیروزي او زندگي میكنیم. حكومت بگیرند

یكي از  ١٣۵۵نھاي دانش و تجربھ شور و انقالب پدید آورده بود، حدود سال او رسم، كھ در دیگر میدا
روشنترین، بیپیرایھترین، و رساترین رسالت ادبیات اقتصادي را، بھ نام درباره اصل، ماھیت، قانون، و 

عام فایده آن ; بھ گفتھ او، پول یك كشور تعلق بھ جامعھ دارد، نھ شاه. تغییرات پول، بھ رشتھ تحریر كشید
شخص فرمانروا، یا حكومت، باید انتشار و صدور پول را منظم و آسان ; است و نباید منحصر بھ شاه باشد

و باید عیار فلز مسكوكات را پاك و بیغش ; ، اما نباید ضرب و چاپ آن را وسیلھ انتفاع قرار دھد.سازد
وه، پول تقلبي درست را ھم از بھ عال. آن شاھي كھ در كار ضرب سكھ تقلب روا دارد دزد است. نگاه دارد

مردم پول درست را پنھان یا صادر .) مقرر میدارد)) قانون گرشم((ھمچنانكھ دو قرن بعد (رواج میافكند 
خواھند كرد و مسكوكات تقلبي و كم بھا، از راه دریافت مالیات و غیره، نصیب خود حكومت دغلكار 
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نبودند، بلكھ وي آنھا را در مقام معلمي بھ پسر ژان  ھاي او رسم آرمان و آرزوي محض اندیشھ. خواھد شد
ھنگامي كھ شاگردش بھ نام شارل پنجم بر تخت سلطنت نشست، پس از یك ; دوم، پادشاه فرانسھ، تعلیم داد

بار كم بھا ساختن اجباري مسكوكات، از اندرزھاي استاد سود جست و بر شالوده صحیح و شرافتمندانھاي 
  . سھ جنگزده را تجدید عمارت كردبناي مالیھ ویران فران

پیرو آشتیناپذیر اصالت فرد بود و : مارسیلیوس پادوایي طبیعتي شادابتر و پرشورتر از اورسم داشت
پسر . فلسفھ سیاسیش را جز ناگسستني زندگي پر شور خود ساختھ بود; مغرور بھ عقل و شجاعت خویش

احتمال دارد كھ عقاید تند ضد كلیسایي او نتیجھ ; اددر دانشگاه تحصیل طب د. سر دفتري از اھل پادوا بود
محیط آكنده بھ شكاكیتي باشد كھ فلسفھ ابن رشد در دانشگاه پادوا ایجاد كرده بود ھمان شكاكیتي كھ پترارك 

مارسیلیوس از اینجا بھ پاریس رفت و . نیز در ھمان نسل با آن رو بھ رو شد، لیكن بھ رد و تقبیحش كوشید
با ھمكاري اندك یوآنس یاندوني مھمترین و  ١٣٢۴در سال . ئیس دانشگاه پاریس بودمدت یك سال ر

مولفان، از آنجا كھ میدانستند . پرنفوذترین رسالھ سیاسي قرون وسطي را، بھ نام مدافع صلح، تالیف كرد
 كتابشان مورد طرد و تكفیر كلیسا واقع خواھد شد، بھ نورنبرگ گریختند و خود را در سایھ حمایت

  . امپراطور لویي باواریایي، كھ در آن زمان با پاپ سر مخالفت برداشتھ بود، قرار دادند

آنھا انتظار نداشتند كھ مرد پرخاشگر و ستیزه جویي چون پاپ یوآنس بیست و دوم دفاع جنگجویانھ آنھا را 
رد و بھ بھترین وجھي از میان كلیسا و دولت صلح اروپا را بھ ھم زده است، و اروپا تنھا وقتي سامان میگی

حفظ میشود كھ كلیسا با ھمھ اعضا و دارایي خود تحت تبعیت ھمان شاه یا امپراطوري قرار گیرد كھ افراد 
بنابر آنچھ در این كتاب آمده، تحصیل مال اشتباه فاحشي بوده كھ . و داراییھاي دیگر بھ فرمان او ھستند

  . چیزي كھ این كار را مجاز بدارد موجود نیست كلیسا از اول مرتكب شده است، زیرا در كتاب مقدس

ھمان طور . مولفان كتاب مدافع صلح، مانند ویلیام آكمي، كلیسا را بھ سراسر جامعھ مسیحي اطالق میكنند
كھ مردم روم، در قانون روم، فرمانروایان واقعي سرزمین خود بودند و اختیار و قدرت خود را تنھا از 

شوراھا، بھ مجلس سنا، و یا بھ امپراطوران واگذار میكردند، جامعھ مسیحیت  طریق كفالت و نمایندگي بھ
نیز باید، از طریق دادن وكالت، اختیار و قدرت خود را بھ نمایندگان خود، كھ روحانیان باشند، واگذار 

دعاي پاپھا بھ نظر مارسیلیوس، ا. و اینان باید در برابر مردمي كھ بھ آنھا وكالت دادھاند مسئول باشند; كنند
پطرس : بر اینكھ تفوق و برتري خود را از پطرس حواري اخذ كردھاند یك اشتباه تاریخي بیش نیست

اختیار و قدرتي بیش از دیگر حواریون نداشتھ است، و اسقفان رم نیز، در سھ قرن اول مسیحیت، بر 
با امپراطور یا نمایندگان او  ریاست نخستین شوراھاي عمومي كلیسا. اسقفان پایتختھاي دیگر تفوقي نداشتند

یك شوراي عمومي، كھ اعضاي آن را مردم جامعھ مسیحي بھ آزادي تمام برگزیده باشند، . بود، نھ با پاپھا
ھاي آباي كلیسا را مورد تفسیر قرار دھد، آیین كاتولیك را تعریف كند، و  باید كتاب مقدس و نوشتھ

ھمھ جامعھ روحاني، از جملھ پاپھا، در تمام امور . اب كنندكاردینالھا را برگزیند، و آنھا پاپ را انتخ
اجازه انتصاب، افزایش و كاستن تعداد روحانیان، . كشوري و دنیوي باید تابع حقوق و قوانین مدني باشند

تثبیت كلیساھا و كشیشھا، عزل كشیشان ناالیق، نظارت بر اعانات مدارس و درآمدھاي كلیسایي، و 
  . با اضافھ درآمد كلیسا باید با دولت باشد دستگیري از مستمندان

پادشاھان، كھ بھ . در اینجا نیز آواي بلند و پر ھیبت روي كار آمدن دولت و حكومت ملي بھ گوش میرسد
پشتیباني طبقات نو دولت متوسط، خاوندان و بخشھا را مطیع خود ساختھ بودند، اینك خویشتن را آن اندازه 

فرمانروایان . ادعاھاي كلیسا را بر تفوق داشتن بر قدرت كشوري منكر شوندنیرومند احساس میكردند كھ 
غیر روحاني از فساد و زوال اقتدار فكري و بین المللي كلیسا سودجستند و بر آن شدند تا در قلمرو حكومت 

این نكتھ . خویش ھمھ امور حیاتي رعایا، از جملھ دین و كلیسا، را تحت نظارت و سلطھ خویش گیرند
اسي نزاعي بود كھ كار آن در دوران جنبش اصالح دیني یكسره شد، و پیروزي دولت بر كلیسا یكي از اس

ھنري ھشتم، در اوج قیام خویش علیھ كلیسا، دستور داد  ١۵٣۵در سال . (ھاي ختم قرون وسطي بود نشانھ
حفظ جامعھ و نیز  قدرت كلیسا شود، بھ خاطر.) تا كتاب مدافع صلح را بھ خرج دولت ترجمھ و چاپ كنند

اما شاھان را تا ; امنیت جان خویش مجبور شد كھ قدرت و اختیار دولت را جایگزین قدرت مردم سازد
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وي در وراي پیروزي دولت چشم انتظار روزي بود كھ مردم . سرحد غوالني با قدرت مطلق باال نبرد
. ن را حق مردم میدانست، بپردازندعمال بتوانند بھ كار حكمراني، كھ از مدتھا پیش ھمھ نظریات حقوقي آ

ھر جامعھ مسیحي باید نمایندگان : در كار اصالح كلیسا و روحانیت، مارسیلیوس طرفدار دموكراسي بود
ھر بخش كلیسایي باید كشیشان خود را انتخاب ; خود را جھت شركت در شوراي عمومي كلیسا برگزیند
ھیچ یك از اعضاي بخش را بدون ; ولشان سازدنماید، در كارشان نظارت كند، و در صورت لزوم معز

مارسیلیوس ھمین اصول را اما با تغییراتي كھ از روي تامل . موافقت بقیھ اعضا نمیتوان طرد و تكفیر كرد
  : و دودلي در آن داده شده بود براي حكومت كشوري پیشنھاد كرد

ر، یعني اولین و موثرترین علت قانون، ما، بنابر حقیقت و بنابر عقیده ارسطو، اعالم میداریم كھ قانونگذا
یعني ھمھ شارمندان، یا بخش وزینتر آن، كھ در مجمع عمومي شارمندان، بھ اراده و ; باید مردم باشند

میگویم بخش و زینتر، و از این سخن ھم شماره افراد و . ... اختیار، خواست و راي خود را بر زبان میراند
تمام شارمندان، یا بخش . انون براي آن وضع میشود، منظور میدارمھم خصایص آن را، در جامعھاي كھ ق

اما این ; وزینتر آن، یا مستقیما بھ وضع قانون میپردازند و یا این وظیفھ را بھ عده معدودي وامي گذارند
ف آنھا تنھا در مواردي و براي مدتي كھ از طر. عده قانونگذار بھ معني دقیق كلمھ نیستند و نمیتوانند باشند
من آن كس را شارمند میگویم كھ در جامعھ ... قانونگذار اصلي بدانھا اختیار داده شده است عمل میكنند

با این تعریف، . مدني شركت دارد و، بنابر مرتبھ و مقامش، از حق راي و قضاوت برخوردار است
دبیر و اراده ھمھ جامعھ تنھا بر اثر ت... كودكان، بردگان، بیگانگان، و زنان از شارمندان متمایز میشوند

اكثریت از ھر یك از اجزاي خود بیشتر آمادگي دارد و میتواند عیوب .... است كھ بھترین قانون پدید میآید
قانوني را كھ براي وضع ارائھ شده است تشخیص دھد، زیرا كل جامعھ با ارزشتر و نیرومندتر از ھر یك 

  . از اجزاي خود است

سخني برجستھ و برازنده است، و شرایط زیستي آن عھد نیز تغییرات ) ١٣٢۴(و این براي زمان خود 
حتي مارسیلیوس از تساوي حق راي براي ھمھ افراد بالغ اروپا . متامالنھ آن را كاري موجھ نشان میدھد

م مشكل، و اختالفات ھواخواھي نمیكرد اروپایي كھ بزحمت از ده تن یكي خواندن میدانست، و تفھیم و تفاھ
در حقیقت وي مخالف دموكراسي كامل، كھ در آن قانون و خط . طبقاتي در ساروج زمان مستحكم شده بود

زوال و فساد یك حكومت ((و براي التیام این ; مشي سیاسي را فقط شماره افراد تعیین میكرد، بود
شان در جامعھ داشتھ باشند گرچھ تمایل داشت كھ افراد قدرت سیاسیي متناسب با ارزشمندی)) جمھوري

فرمانروایي را كھ از طریق گزینش انتخاب میشود ((نمیگفت كھ چگونھ و بھ وسیلھ گذاشت، اما افزود كھ 
وظیفھ شاه آن است كھ وكیل و .)) باید بر آنان كھ از طریق توارث بھ حكومت میرسند بسي ترجیح نھاد

  . پیشھ كند، جامعھ بحق میتواند وي را بركنار سازدو اگر شدیدا بدرفتاري ; خدمتگزار جامعھ باشد

حقوقدانان رومي و فیلسوفان . ھا و افكار داراي یك ریشھ قرون وسطایي و حتي باستاني بودند این اندیشھ
خود دستگاه پاپي یك نوع سلطنت انتخابي . مدرسي مرتبا زمام حكومت را نظرا در كف مردم نھاده بودند

  . بود

و توماس آكویناس باجان آوسالزبري در باب حق ; مینامید)) خدمتگزار خدمھ خداوند((پاپ خویشتن را 
اما در جھان مسیحیت بندرت این افكار تا سرحد .مردم در برانداختن شاھان گردنكش قانونشكن ھمعقیده بود

مرد قرن اینجا، در وجود این . یك قاعده و دستور صریح و روشن براي حكومت انتخابي توسعھ یافتھ بودند
  . چھاردھمي، اندیشھ اصالح دیني پروتستان و فكر انقالب كبیر فرانسھ یكجا جمع آمده بود

وي خیلي . مارسیلیوس آن قدر از زمان و عصر خویش پیش بود كھ نمیتوانست مزاحم و مایھ دردسر نباشد
ھنگامي كھ لویي با پاپھا . سریع ھمراه لویي باواریایي ارتقا یافت، و خیلي زود با سقوط او راه زوال گرفت

ما . از در آشتي درآمد، از وي خواستند كھ مارسیلیوس را بھ عنوان یك نفر بدعتگذار از كار بركنار سازد
مرد، در حالي كھ ھم مردود كلیسایي بود كھ با  ١٣۴٣ظاھرا مارسیلیوس در سال . از نتیجھ كار بیاطالعیم

  . تقا و رفعتش كوشیده بودآن جنگیده بود و ھم مطرود دولتي كھ براي ار

pymansetareh@yahoo.com



اگر طبقھ نوخاستھ حقوقدانان بھ دولت قدرت و اختیاري برابر با قدرت و اقتدار كلیسا نمیداد، موفقیتھایي 
حقوقدانان بر ویرانھ قوانین فئودالي و محلي، و در كنار و . كھ در عھد او بھ دست آمدند غیر ممكن میبودند

دولت را باال بردند، و سال بھ سال، این قانون شاھي )) قانون تحققي((اغلب بر ضد قوانین كلیسایي، بناي 
مدارس حقوق مونپلیھ، اورلئان، و . یا مدني سلطھ و شمول خود را بر امور مختلف زندگي مردم گسترد

پاریس قانوندانھاي متھور و زیركي بیرون دادند كھ براي مخدومان خویش از قانون رومي، در برابر 
این افكار در . ظریھ موھبت االھي بودن سلطنت و قدرت مطلق داشتن پادشاھان را ساختندادعاي پاپھا، ن

تكامل )) شاه خورشید مثال((و )) دولت یعني من((فرانسھ شدیدتر و نیرومندتر بودند، و سرانجام بھ اندیشھ 
شارل پنجم، و فیلیپ این افكار در اسپانیا نیز شیوع یافت و راه را براي سلطنت مطلقھ فردیناند، . پذیرفت

و حتي در انگلستان، كھ حكومت براساس مجلسین بود، ویكلیف از اقتدار و اختیار بیپایان شاه ; دوم باز كرد
مجلس اعیان و عوام بھ مخالفت با این نظر برخاستند، . و موھبت االھي بودن مقام سلطنت سخن ساز كرد

ن موافقت پارلمنت، حق وضع و صدور قانون ندارد، و سرجان فورتسكیو تاكید كرد كھ شاه انگلستان، بدو
و قضات انگلیسي، بھ مناسبت سوگندي كھ یاد كردھاند، مقیدند كھ درباره شاه چنان كھ شایستھ و سزاوار 

اما در دوران سلطنت ھنري ھفتم، عقیده متغایر قدرت مطلقھ پاپھا و قدرت مطلقھ ; اوست حكم كنند
آنھا معتقد بودن ; یا االھي چسبیدند)) قانون طبیعي((ئالیست بھ عقیده پادشاھان، برخي از متفكران اید

عدالت االھي تخم آن را در وجدان آدمي كاشتھ، و در انجیلھاي چھارگانھ بھ زبان لغت جاري ساختھ است، 
ه لیكن این اندیشھ در پس پرد; نھ دولت و نھ كلیسا بدین اندیشھ توجھي نكردند. و آن فوق قوانین بشري است

باقي ماند، گاه جلوه گر شد و گاه در بوتھ نسیان افتاد، اما زندگي بیفروغ خویش را ھمچنان ادامھ داد، تا 
آنكھ در قرن ھجدھم در اعالمیھ استقالل آمریكا و اعالمیھ حقوق بشر فرانسھ سربرآورد، و نیز در انقالبي 

راني كرده بودند واژگون ساخت نقشي را كھ بر بشریت حكم) كلیسا و سلطنت(كھ این ھر دو قدرت مطلقھ 
  . كوچك اما گویا بھ عھده داشت

در دوران . نیكوالي كوزایي ابتدا با قدرت مطلقھ دستگاه پاپي جنگید و سپس خویشتن را بدان تسلیم كرد
زندگي متنوع خویش، بھترین چھره مسیحیت را بھ آلمانیي كھ ھمیشھ با چشم بدگماني بھ كلیسا مینگریست 

در زیر شخصیت مقتدر خویش . فیلسوف، مدیر، عالم االھي، قانوندان، رازور، و دانشمند بود. دنشان دا
. بھترین سجایاي سازندگان قرون وسطي را، كھ با روح و زندگي خویش سازگار یافتھ بود، جمع كرده بود

نش اندوخت و در مدرسھ فرقھ برادران ھمزیست در دونتر، ھم دا). ١۴٠١(در كوزا نزدیك تریر زاده شد 
در یك سالي كھ در ھایدلبرگ بھ سر برد، نفوذ فلسفھ اصالت تسمیھ ویلیام . ھم پارسایي و اخالص آموخت

در كولوني، سنت دیني ; در پادوا، از فلسفھ سراسر شك ابن رشد برخورداري یافت; آكمي در او موثر افتاد
عناصر در وجود او بھ ھم آمیختند تا وي  ھمھ این; فلسفھ آلبرتوس ماگنوس و توماس آكویناس را جذب كرد

  . را كاملترین فرد مسیحي عصر خویش سازند

رسالھ كالسیكي بھ ; ھیچ گاه آن حال رازورانھاي را كھ از مایستر اكھارت بھ وي رسیده بود از دست نداد
رسالھ آپولوگیا دو كتاي (نام مشاھده االھي در رازوري نوشت و، در دفاع فلسفیي كھ از این مشاھدات كرد 

وي اصالت تعقل فلسفھ مدرسي را كھ . را سكھ زد)) ناداني آموختھ((عبارت معروف ) ایگنورانتیاي
نسبي و نامطمئن میاندیشید كھ دانش بشر سراسر ; میخواست االھیات را از راه تعقل مدلل دارد رد كرد

از نظر كلي، علم احكام نجوم را منكر بود، اما در برابر گمراھي و . حقیقت در ذات خدا مخفي است; است
مثال حساب كرد كھ دنیا در سال . ضاللت عصر از پاي درآمد و بھ برخي از محاسبات نجومي پرداخت

عالیتھاي كلیسایي بود، با آخرین وي در گیرودار زندگي، كھ آكنده از ف. بھ پایان خواھد رسید ١٧٣۴
; خواھان تجربھ بیشتر و اندازھگیریھا و مقیاسات دقیقتر در كار علم بود. ھاي علمي آشنایي داشت اندیشھ

زمین نمیتواند ساكن ((او اعتقاد داشت كھ ; مدت سقوط اجسام مختلف را از ارتفاعات مختلف حدس زد
ستارگان، با آنكھ ممكن است ثابت بھ نظر رسند، حركت ) .)باشد، بلكھ چون دیگر ستارگان حركت میكند

میكنند، ھیچ مداري نیست، مگر از آن لحاظ كھ بگوییم ھر نقطھاي را میتوان مركز یك عالم الیتناھي 
این نظریات گاھي اقتباسات خردمندانھ از پیشینیان، و گاھي نتیجھ بصیرت و بینش درخشان خود . دانست

  . او بودند
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نیكوال بھ بال رفت تا بھ شوراي روحانیي كھ در آنجا تشكیل شده بود، درخواستھاي یكي از  ١۴٣٣در سال 
درخواست وي رد شد، اما او بعدھا . دوستانش را نسبت بھ مقام و مقر اسقف اعظمي كولوني عرضھ دارد

رد كھ در عالم از موقعیت استفاده كرد و بھ شورا كھ اكنون گرفتار اختالف با پاپھا بود اثري را تقدیم ك
نیكوال این اثر را سازواري دنیاي كاتولیك نامید، و ھدف كلي آن پیدا كردن . فلسفھ لحظھاي خوش درخشید

او در تمثیل استادانھاي دنیاي مسیحیت را بھ پیكر . ھا و شرایطي بود براي سازش میان شوراھا و پاپھا راه
مجسم نمود كھ بدون ھمكاري متوازن ) ارگانیك(جانداري تشبیھ كرد و كلیسا را بھ صورت وحدتي حیاتي 

نیكوال، بھ عوض آنكھ چون پاپھا از این تمثیل نتیجھ . تمام اندامھا، قادر بھ انجام كاري موفقیتآمیز نیست
بگیرد كھ اعضا باید بھ وسیلھ سر راھنمایي شوند، میگفت كھ تنھا یك شوراي عمومي میتواند عناصر و 

وي آنچھ را كھ آكویناس و مارسیلیوس گفتھ بودند تكرار كرد و، . را توحید بخشد اجزاي وابستھ بھ ھم كلیسا
  :در عباراتي خیاالنگیز، آنچھ را كھ بعدھا روسو و جفرسن باز میگفتند اقتباس نمود

از آنجا ... اگر قانوني متناقض با آن باشد، نمیتواند با ارزش باشد; ھر قانوني متكي بر قانون طبیعت است
منحصرا بستھ بھ رضایت و ... ناموس طبیعت ھمھ آدمیان آزادند، پس از موجودیت ھر حكومتيكھ طبق 

  . قدرت الزامي ھر قانوني از این موافقت و رضایت ضمني یا علني پدید میآید... موافقت تابعان آن است

ب نماینده، مردم، كھ قدرت و حكومت از آنھاست، حق خود را براي وضع یا اجراي قانون، از طریق انتخا
حقانیت این گروه ناشي از رضایت ; بھ گروه كوچكي كھ بھ سالح سواد و تجربھ مجھزند تفویض میكنند

ھنگامي كھ جامعھ مسیحیت نیز قدرت خود را، از راه برگزیدن نماینده، بھ . خود رعایا یا مردم است
نده قدرت و حكومت دیني شوراي عمومي كلیسا وا میگذارد، این شوار، بھ وكالت از طرف مردم، نمای

پاپ نمیتواند براساس عطیھ خیالي قسطنطین مدعي داشتن قدرت مطلق در وضع و صدور قوانین . است
پاپ این حق را دارد كھ شوراي عمومي را . مذھبي باشد، زیرا سند مذكور جعلي و افسانھ محض است

این اصول . تشخیص داد، معزول كند اما ھمین شورا میتواند او را، اگر ناشایست و نامناسب; تشكیل دھد
  . درباره شھریاران نیز صادق است

اما ; بھ احتمال قوي، سلطنت انتخابي، در شرایط یاس آور فعلي، بھترین نوع حكومت براي بشریت است
شاه یا فرمانروا نیز، چون پاپ، باید ھر چند وقت یك بار مجلس نمایندگان را بھ اجتماع فراخواند، و باید بھ 

بھ مقام كاردینالي ارتقا  ١۴۴٨در سال . كام و زندگاني بعدي نیكوال سرمشقي براي نخست كشیشان بوداح
در سفر پرفعالیت و حرارتي كھ بھ ھلند و آلمان كرد سینودھاي . یافت، و شخصا مصلح آیین كاتولیك گشت

ھا را اصالح كرد،  ھھا و راھبھ خان ایالتي را تشكیل داد، انضباطھاي روحاني را احیا نمود، صومعھ
برھمخوابھگیري كشیشان تاخت، برنامھ تحصیالت روحانیان را بیشتر ساخت، و سطح اخالقیات عوام 

نیكوالي :((ترتیمیوس، رئیس دیر دانشمند، مینویسد. الناس و روحانیان را، دست كم براي مدتي، باال برد
وحدت كلیسا را مسترد ; لمان ظاھر شدكوزایي، بھ سان فرشتھ نور و آرامش، درمیان تاریكي و آشوب آ

نیكوال، عالوه .)) داشت، بر اقتدار پیشوا و رھبر عالیقدر آن افزود، و تخم گرانبھاي زندگي نویني را افشاند
آثار كالسیكھاي باستاني را دوست میداشت و تحصیل و . ھاي دیگر، اومانیست نیز بود بر عناوین و پیشھ

رد، و بر آن بود كھ سلسلھ عظیمي از نسخ خطي یوناني را، كھ خود از مطالعھ این آثار را تشویق میك
در كتاب . وي از صبر و بردباري یك محقق واقعي برخوردار بود. قسطنطنیھ آورده بود، بھ چاپ رساند

مكالمھاي در باب صلح، كھ درست در ھمان سالي كھ قسطنطنیھ بھ دست تركان افتاد تالیف یافت، خواستار 
ویانھ میان ادیان مختلف شد و مذاھب مختلف را شعاعھاي متعدد حقیقت سرمدي واحدي تفاھم صلحج

و در سپیده دم افكار نو، ھنگامي كھ ارتقاي آزادي اندیشھ سبب سرمستي و تفرعن شده بود، سخنان . دانست
  : درست و بزرگوارانھاي بر زبان قلم راند

ھر چھ انسان . دانستن و اندیشیدن، و با چشم خرد جمال واقعیت را دیدن، ھمیشھ مایھ انبساط خاطر است
ھمچنان كھ عشق و محبت، جان جان ... پیرتر میشود، لذتي كھ از این راه عایدش میگردد بیشتر میشود

جنبشھاي زمان، درگیرودار . است، كوشش در پي كسب دانش و كشف حقیقت نیز جان خرد و اندیشھ است
رنجھا و اضطرابات روزانھ، و تضادھا و تناقضات حیات باید سر برداریم و نگاه خود را بر گنبد آسمان 
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اصل ھمھ خیرھا و زیباییھا، از ظرفیت و توانایي دلھا و ... و در پي آن باشیم كھ روز بھ روز از; افكنیم
از آثار شگفتانگیز طبیعت پیرامون خود  مغزھاي خود، از ثمرات فكري بشري در طي قرون و اعصار، و

اما ھمیشھ بھ خاطر بسپاریم كھ بزرگي واقعي در فروتني است، و ; تصور و دریافتي استوارتر داشتھ باشیم
  . علم و حكمت تنھا وقتي سودمند است كھ برجانھاي ما حكمروا باشند

  فصل سیزدھم

  

  فتح دریاھا 

١۴١- ٩٢۵١٧   

I - كریستوف كلمب  

چنان بود كھ در این عھد كسي خطرات سفر در اقیانوس اطلس را بھ )) سرنوشت روشن و مسلم((
مدت دو ھزار سال، در یك افسانھ، از جزیره آتالنتیس . بر خویشتن ھموار سازد)) ختا((جستجوي ھند یا 

وجود داشت ھاي بعدي، دروراي اقیانوس اطلس چشمھاي  و بنابر افسانھ; در آن سوي دریا سخن رفتھ بود
تسلط ; شكست مسیحیان در جنگھاي صلیبي بھ كشف آمریكا انجامید. كھ آبش بھ آدمي جواني ابدي میبخشید

تركان بر قسمت خاوري دریاي مدیترانھ، و بند آمدن یا بستھ شدن راه خشكي بھ وسیلھ عثمانیان در 
دیمي تجارت شرق و غرب را قسطنطیھ، و بھ وسیلھ حكومتھاي ضد مسیحي در ایران و تركستان، جریان ق

ایتالیا و فرانسھ ممكن بود، با وجود مشكالت جنگ و راھزني، ھمچنان بھ . پرھزینھ و مخاطرھآمیز كردند
تھ مانده این تجارت بچسبند، اما پرتغال و اسپانیا، كھ در اقصاي غرب قرار داشتند، دورتر از آن بودند كھ 

  . این كار برایشان نفعي داشتھ باشد

اسپانیا . پرتغال از طریق افریقا براي خود راھي بھ شرق بازكرد. آنھا پیدا كردن راھي جدید بودمشكل 
  . باقي مانده بود، و چارھاي نداشت جز آنكھ از جانب غرب در پي جستن راھي بھ شرق باشد

ر كم اشتباھات و خطاھاي علم د. بر اثر پیشرفت دانش، از مدتھا پیش كرویت زمین امري مسلم شده بود
تخمین زدن پھناي اقیانوس اطلس، و تصور آنكھ آسیا در آن سوي دیگر آماده فتح و اكتشاف است، خود بر 

بھ البرادور رسیده و از  ١٠٠٠و  ٩٨۶مالحان اسكاندیناوي در سال . آتش بیباكي دریا نوردان دامن زد
ھ گفتھ خود او اعتماد كنیم، كریستوف كلمب، اگر ب ١۴٧٧در سال . وجود یك قاره بزرگ خبر آورده بودند

اكنون تنھا . شنید)) وینلند((و از قرار معلوم، روایات غرورآمیز سفر لیف اریكسن را بھ ; بھ ایسلند رفت
  . شجاعت و دالوري فراوان بود. چیزي كھ براي اقدام بھ این ماجراي بزرگ ضرورت داشت پول بود

سومین سفر براي عبور از اقیانوس اطلس نوشتھ  كریستوف كلمب در وصیتنامھاش، كھ قبل از عزیمت بھ
ھاي موجود ھمیشھ خود را بھ نام اسپانیایي كریستوبال كولون میخواند، نھ نام ایتالیایي  بود، از نوشتھ

كریستوفور و كولومبو، اما بھ احتمال قوي علت این امر آن است كھ وي بھ زبان اسپانیایي مینوشتھ، در 
فرمانروایان اسپانیایي بھ سفرھاي اكتشافي خود میرفتھ، نھ بھ خاطر آنكھ در  اسپانیا میزیستھ، و براي

  . اسپانیا متولد شده بوده است
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اینكھ ; گمان میرود كھ نیاكان وي یھودیان مسیحي شده اسپانیایي بودھاند كھ بھ ایتالیا مھاجرت كردھاند
پدرش . قریبا متقاعد كننده داردكریستوف كلمب در رگھاي خود خون و غیرت عبري داشتھ است دلیلي ت

بنابر ترجمھ احوالي كھ . نساج بود، و ظاھرا كریستوفوو مدتي در جنووا و ساوونا شغل پدر را دنبال میكرد
پسرش فردیناند از وي نوشتھ است، در دانشگاه پاویا بھ تحصیل ستارھشناسي، ھندسھ، و ھیئت پرداختھ 

یست، و خود وي میگوید كھ در چھارده سالگي بھ شغل مالحي اما در اسناد دانشگاه نامي از او ن; است
  . ھا بھ دریا میرسید افتاده است، زیرا در جنووا ھمھ راه

; كشتیي كھ وي با آن بھ سوي لیسبون میرفت مورد حملھ دریازنان قرار گرفت و غرق شد ١۴٧۶در سال 
ان پس از طي حدود ده كیلومتر، بھ ھاي كشتي، شناكن كریستوف كلمب نقل میكند كھ بھ یاري شكستھ پاره

. شاید این دریاساالر بزرگ از قدرت تصور فوقالعادھاي ھم برخوردار بوده است; ساحل رسیده است
. میگوید كھ چند ماه بعد، با داشتن سمت ناخدایي، بھ انگلستان، سپس بھ ایسلند، و بعد از آن بھ لیسبون رفت

پدر زنش دریانوردي . و بھ كار نقشھ كشي و نقشھ نگاري پرداختدر آنجا ازدواج كرد، رحل اقامت افكند، 
بود كھ خدمت شاھزاده ھانري دریانورد را كرده بود، بدون شك، كریستوف كلمب از او داستانھاي پر تب 

، احتماال با سمت افسري، بھ یك ناوگان پرتغالي كھ بھ ١۴٨٢در سال . و تابي از ساحل گینھ شنیده بود
با عالقھ و توجھ فراوان، كتاب معروف پاپ پیوس دوم را كھ در آن از امكان دور . یوستالمینا میرفت پ

  . زدن افریقا از طریق دریا سخن میراند خوانده و یادداشتھاي بسیاري برداشتھ بود

میدانست كھ استرابون در قرن اول میالدي . اما مطالعاتش، بیشتر و بیشتر، او را بھ مغرب متمایل میساخت
با این كلمات سنكا آشنا بود كھ . دامي كھ براي دور زدن كره زمین شده بود سخن گفتھ استاز اق

پس از گذشت سالھا، عھدي فراخواھد رسید كھ حصار دریاھا خواھد شكست و قاره عظیمي پیدا :((میگفت
گر آخرین نقطھ دی[ ایسلند]خواھد شد، تیفوس پیامبر دنیاھاي جدیدي را بھ جھانیان نشان خواھد داد، و تولھ 

وي سفرنامھ ماركوپولو را، كھ از ثروت و نعمت چین ستایشھا میكرد و ژاپن .)) زمین تصور نخواھد شد
بر نسخھ كتاب صورت جھان،اثر پیردرآیي، . كیلومتري قاره آسیا جاي میداد، خوانده بود ۴٠٠,٢را در 

  . بیش از ھزار یادداشت نوشت

و از ; كیلومتر پذیرفت ٠٠٠,٣٢تا  ٠٠٠,٢٩ه اندازه محیط زمین حدس و تخمین شایع آن زمان را دربار
تركیب و تالیف آن، با گفتھ ماركوپولو در مورد محل ژاپن بدین نتیجھ رسید كھ نزدیكترین جزایر آسیایي 

از نامھاي كھ طبیب فلورانسي، پائولو توسكانلي، بھ آلفونسو پنجم، شاه پرتغال . باید در حدود لیسبون باشند
پائولو گفتھ بود كھ راه نزدیكتر براي رسیدن بھ ھند، در مقایسھ با دور ; اطالع داشت) ١۴٧۴(ھ بود نوشت

كریستوف كلمب . زدن افریقا، راھي است كھ با رفتن ھفت ھزار كیلومتر بھ جانب غرب یافت خواھد شد
ر مغزش جوش و نقشھ او نضج گرفت و د. براي توسكانلي نامھ نوشت و پاسخي تشویقآمیز دریافت داشت

  . خروشي برانگیخت

بھ ژان دوم، شاه پرتغال، پیشنھاد كرد كھ شاه سھ كشتي براي یك سیاحت  ١۴٨۴وي در حدود سال 
و )) دریا ساالر بزرگ اقیانوس((كریستوف كلمب را ; اكتشافي یكسالھ در اقیانوس اطلس مجھز سازد

و یك دھم تمام عایدات و فلزات ; دھد بالدرنگ فرماندار تمام سرزمینھایي كھ كشف خواھد شد قرار
چنانكھ پیداست اندیشھ گسترش و . (گرانبھایي را كھ از آن مناطق نصیب كشور پرتغال میشود بھ وي دھد

شاه پیشنھاد او را بھ مجمعي از دانشمندان ارائھ كرد، اما ). ترویج مسیحیت، فرع بر مالحظات مادي بود
كیلومتر تخمین زده بود، این رقم، بھ نظر  ٨۵٠,٣لس را كریستوف كلمب عرض اقیانوس اط; رد شد

این مسافت تقریبا با فاصلھ میان جزایر كاناري و جزایر ھند غربي . (دانشمندان، سخت كوچك و اشتباه بود
دو دریا نورد پرتغالي نقشھ مشابھي بھ شاه ژان پیشنھاد نمودند، اما تعھد  ١۴٨۵در سال .) تطبیق میكرد

ژان، دست كم، دعاي خیر خود را بدرقھ راه آنھا ساخت، دریانوردان بادبان . تقبل كردند مالي آن را خود
اما چون راھي را كھ بیش از اندازه در جھت شمالي بود تعقیب نمودند، با بادھاي ; )١۴٨٧(بر كشیدند 

ه وي را ، شا)١۴٨٨(كریستوف كلمب دوباره پیشنھاد داد. سخت غربي مواجھ شدند و با نومیدي بازگشتند
بھ حضور طلبید، اما وي درست موقعي رسید كھ بارتولومئو دیاش افریقا را دور زده و پیروزمند بازگشتھ 
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حكومت پرتغال، كھ از یافتن راه آفریقا بھ ھند سرخوش بود، مسئلھ پیداكردن راه غربي از طریق . بود
روي كرد، ولي در آنجا نیز بھ كریستوف كلمب بھ جنووا و ونیز . اقیانوس اطلس را بھ فراموشي سپرد

  . پیشنھادات وي اعتنایي ننمودند، زیرا آنھا توجھ خود را بھ راه خاوري شرق معطوف داشتھ بودند

كریستوف كلمب برادرش را مامور كرد تا بھ انگلستان رود و عقیده ھنري ھفتم، پادشاه آن دیار، را بپرسد، 
نامھ بھ دست كریستوف كلمب رسید كھ وي پیشنھاد خود را ھنگامي دعوت. ھنري او را بھ مذاكره فراخواند

بلند باال و و الغر بود، ; او در حدود چھل و دو سال داشت) ١۴٨٨(اكنون . بھ اسپانیا ارائھ كرده بود
صورت كشیده، بشره سرخگون و كك و مكي، بیني عقابي، چشمان آبي، و موھاي قرمز روشني داشت كھ 

پسر و دوستانش او را محجوب، خوش برخورد، . یگذشت كھ سفید میشدبھ خاكستري میزد و دیري نم
دیگران مدعي بودند كھ . موقر، بصیر، در خوردن و نوشیدن میانھ رو، و سخت پارسا توصیف كردھاند

ھایش نسب  مردي خودبین بوده، عناویني را كھ بھ دست میآورده بھ رخ دیگران میكشیده، در خیال و نوشتھ
اما در . رده، و براي گرفتن سھم بیشتري از طالھاي دنیاي جدید آزمندانھ چانھ میزده استخود را باال میب

ھر صورت او بیش از آنچھ میخواست گاھي از ده فرمان پاي بیرون مینھاد، چنانكھ در قرطبھ، بعد از 
كلمب،  كریستوف). ١۴٨٨(مرگ زنش، زني بھ نام بئاتریث انریكوئث از او پسر نامشروعي بھ دنیا آورد 

با آن كھ در زمان حیات و پس از آن، طبق وصیتنامھاش، زندگي مرفھي براي او تدارك دید، با وي 
از آنجا كھ بسیاري از بزرگان آن دوران كھ عصر سرخوشي بود از این كودكان حرامزاده . عروسي نكرد

  . باشد فراوان داشتند، گمان نمیرود كھ كسي بھ این یكي بھ چشم بدبیني و خشم نگریستھ

ایزابل ). ١۴٨۶اول مھ (در این میان، او درخواست خود را بھ ایزابل، فرمانرواي كاستیل، عرضھ كرد 
مجمع مزبور، . رسیدگي بدان را بر عھده مجمعي از مشاوران خود بھ ریاست اسقف اعظم تاالورا گذاشت

كھ آسیا دورتر از آن است كھ  پس از مدتھا تاخیر، آن را بھ دلیل غیر عملي بودنش رد كرد و اعالم داشت
سكھ مراودي  ٠٠٠,١٢با وجود این، ایزابل و فردیناند ساالنھاي برابر . كریستوف كلمب گمان برده است

براي وي مقرر داشتند و، طبق نامھاي، بھ تمام شھرداریھا دستور دادند كھ بھ او جا و خوراك ) دالر ٨۴٠(
ین راه حق خود را بر نقشھ او حفظ كنند، مبادا كریستوف كلمب شاید قصدشان آن بود كھ از ا. رایگان بدھند

اما ھنگامي كھ مجمع . آن را، كھ ممكن بود بھ كشف قاره جدیدي منجر شود، در اختیار شاه دیگري بگذارد
تاالورا، پس از بررسي نقشھ، دوباره آن را رد كرد، كریستوف كلمب بر آن شد كھ پیشنھاد خود را تسلیم 

  . ادشاه فرانسھ كندشارل ھشتم پ

فرایارخوان پرث رئیس صومعھ الرابیدا، با تحصیل اجازه شرفیایي مجدد او بھ حضور ملكھ ایزابل، وي 
سكھ دیگر برایش ارسال داشت تا ھزینھ راه كند و بھ  ٠٠٠,٢٠ایزابل . را از این كار منصرف كرد

  . اردوگاه سانتافھ بیاید

اما مشاورانش بار دیگر ; رباني تمام بھ تقاضاي او گوش فرا دادایزابل با مھ; كریستوف كلمب چنان كرد
  ). ١۴٩٢ژانویھ (طرح پیشنھاد وي را رد كردند، و او ناچار آماده عزیمت بھ فرانسھ شد 

لویس دسانتاندر، وزیر . در این لحظھ مھم و قاطع، یك یھودي تعمید یافتھ چرخ تاریخ را بھ گردش افكند
را بھ نداشتن تخیل و جرئت مبادرت بھ كارھاي خطیر مالمت كرد، وي را با نوید مالیھ فردیناند، ایزابل 

مسیحي كردن مردم آسیا برانگیخت، و پیشنھاد كرد كھ خود، بھ یاري عدھاي از دوستان، ھزینھ مالي سفر 
ر چند تن یھودي دیگر، چون دون اسحاق ابراونل، خوان كابررو، و آبراھام سنیور، از نظ. را تامین كند

. ایزابل برانگیختھ شد و جواھرات خود را براي تدارك پول الزم عرضھ داشت. وي پشتیباني كردند
; مراودي وام گرفت ٠٠٠,۴٠٠,١از انجمن برادریي كھ خود خزانھدارش بود . سانتاندر احتیاجي بدان ندید

 ٠٠٠,٢۵٠ضافھ و كریستوف كلمب ھمھ این مبلغ را بھ ا; مراودي بر آن افزود ٠٠٠,٣۵٠از جیب خود 
ھمان زمان یا بعدا، نامھاي بھ عنوان خان ختا نوشت و بھ كریستوف كلمب . داشتمرادوي دیگر دریافت 

و تا آخر عمر نیز میپنداشت كھ ; زیرا جایي كھ كریستوف كلمب امید داشت بدان رسد چین بود، نھ ھند; داد
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 و دو) كشتي پرچمدار او)) (سانتاماریا((در روز سوم اوت، . جایي را كھ كشف كرده است ھمان دیار است
  . ، با ھشتاد و ھشت سرنشین و آذوقھ یكسالھ، بھ دل دریا بادبان بركشیدند))نینیا((و )) پینتا((كشتي 

II - آمریكا  

بھ جنوب، بھ سوي جزایر كاناري راندند و پیش از آنكھ روي بھ جانب مغرب نھند، در انتظار بادھاي 
امتداد مدار بیست و ھشت درجھ بھ پس از درنگي طوالني در جزایر كاناري، در . مساعد مشرق ماندند

، اما مسیر آنھا چندان جنوبي نبود كھ بادھاي تجارتي مساعد آنھا راكامال ھمراھي )سپتامبر ۶(پیش راندند 
. امروز ما میدانیم كھ گذشتن از مسیري جنوبیتر مسافت و زحمات رسیدن بھ امریكا را كمتر میكند. كنند

ھوا چون ھواي بھار اندلس است، :((یادداشت خود نوشتھ است ھوا خوب بود، كریستوف كلمب در دفتر
كریستوف كلمب مسافتي را . سي و سھ روز با اضطراب و ھیجان گذشت)) تنھا نغمھ بلبل بھ گوش نمیرسد

اما چون سرعت خود را بیش از آنچھ بود ; كھ ھر روز میپیمودند، با اندكي كم و كسر، بھ یارانش میگفت
وي، بیآنكھ بخواھد درست از آب در میآمدند، آرامش دریا ادامھ داشت، و او مسیر حدس میزد، گزارشھاي 

ناخدایان پینتا . مالحان بیش از پیش، خود را در دل بیكران دریا گمشده احساس میكردند. خود را تغییر داد
بھ اسپانیا و نینیا در نھم اكتبر بھ عرشھ كشتي پرچمدار كریستوف كلمب درآمدند و تقاضاي بازگشت فوري 

كریستوف كلمب وعده داد كھ اگر تا سھ روز دیگر بھ خشكي نرسیدند، چنان خواھد كرد، در روز . نمودند
در یازدھم . وي آنھا را ھم با ھمان تمھید خاموش ساخت; دھم اكتبر، جاشویان كشتي خودش نیز شوریدند

در . اعتمادشان بھ ناخدا بازگشت اكتبر، شاخھ سبز درختي را كھ غرق در گل بود از آب دریا گرفتند و
: ساعت دو صبح بعد، در زیر روشني ماھتاب، روذریگو تریانا، دیده بان كشتي نینیا، فریاد برآورد

  . و سرانجام بھ خشكي رسیدند! خشكي! خشكي

سھ ناخدا با قایق، . ، بركنار ساحل دیدند))ھمھ خوش قامت بودند((چون سپیده دمید، بومیان برھنھ را، كھ 
زانو زدند، زمین را بوسیدند، و شكر خداي را بھ جاي ; ھمراه عدھاي از مردان مسلح، بھ ساحل رفتند

  . آوردند

نام داد و بھ نام فردیناند، ایزابل، و مسیح ) نجات دھنده مقدس(كریستوف كلمب آن جا را سان سالوادور 
. را بھ زادگاه خویش راه دادندبومیان وحشي با ادبي متمدنانھ، برده گران آینده خود . تصاحب كرد

  : كریستوف كلمب مینویسد

براي آنكھ دوستي آنھا را جلب كنیم زیرا بھتر میتوان از توحش نجاتشان داد و بھ مسیحیت معتقدشان 
و چیزھاي ... ھاي شیشھاي رنگین ھاي قرمز و گردنبندھایي از مھره ساخت تا با زور بھ برخي از آنھا كاله

با ما دوست شدند و چندان دوست ماندند كھ حیرت . كھ سخت مایھ خوشحالیشان شد كم بھاي دیگر دادم
و چیزھاي بسیار ... كردیم، بعدھا، شناكنان، بھ كشتیھاي ما در آمدند و برایمان طوطي و طنابھاي پنبھاي

نیت،  و باالخره، با كمال حسن.... ھاي شیشھاي كوچكي دادیم دیگر آوردند، ما نیز در عوض بدانھا مھره
  . ھر آنچھ را داشتند با ما مبادلھ كردند

، كھ بعدھا روسو، شاتوبریان، و ویتمن را فریفت، بایستي ھمان ))وحشیان مھربان و خوش برخورد((خبر 
از جملھ چیزھایي كھ كریستوف كلمب در ھمان ابتدا دریافت، آن بود كھ . وقت و ھمان جا شروع شده باشد

و خود ; ا بھ بردگي بگیرندھاي بومي دیگري ھستند كھ میكوشند آنھا ر بومیان این جزیره آماج حمالت دستھ
دو روز پس از رسیدن بھ خشكي، . آنان نیز، یا اجدادشان، ھمین معاملھ را با بومیان اولیھ جزیره كردھاند

این بومیھا در بھ كار بردن سالح مھارتي :((دریا ساالر در دفتر یادداشت خود مطلب مھمي نوشت
اما افسوس كھ طالیي در .)) ان را مطیع خویش سازدھر كس بخواھد، میتواند با پنجاه مرد آن.... ندارند

در چھاردھم اكتبر، ناوگان كوچك بھ جستجوي سیپانگو ژاپن و طال بادبان . سان سالوادور وجود نداشت
كوشیدند تا ; بومیان آنجا نیز خوش قد و قامت بودند. در بیست و ھشتم اكتبر، در كوبا پھلو گرفتند. بركشید
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ھنگامي كھ كریستوف كلمب بھ آنھا . ار یا را بخوانند و عالمت صلیب رسم كنندبا مالحان سرود آوه م
) كوباي مركزي(طالنشان داد، چنان اشاره كردند كھ در داخل جزیره، در جایي كھ آن را كوباناكام 

خان بزرگ (كریستوف كلمب، كھ این نام را با كلمھ ال گران كان . مینامیدند، میتوان مقداري بھ دست آورد
ھاي كامل سیاسي گسیل داشت تا آن حاكم خیالي  اشتباه گرفتھ بود، دو تن اسپانیایي را با اعتبار نامھ) چین

بومیان ھمھ جا با حسن استقبال آن ; فرستادگان، بي آنكھ خان را بیابند، با اخبار خوشي بازگشتند. را بیابند
; ند كھ خبر از تنباكو و توتون آمریكایي آوردندبھ عالوه، آنھا نخستین اروپاییاني بود. دورا پذیرفتھ بودند

آنھا بومیان را، از زن و مرد، دیده بودند كھ برگھاي تنباكو را بھ صورت سیگار لولھ كرده و در بیني 
و بزور پنج تن از ) دسامبر ۴(كریستوف كلمب نومیدانھ لنگر بركشید . خویش فرو بردھاند و دود میكنند

اما ھمھ . مترجم، و ھفت زن بومي را، براي تسالي خاطر آنھا، با خود برد جوانان بومي را، بھ عنوان
  . اینان در راه اسپانیا مردند

كریستوف . در این میان، ناخدا یكم مارتین آلونسوپینثون براي بھ دست آوردن طال با كشتي خود رفتھ بود
ان از او استقبال كردند و برایش جشن بومی; چھار ھفتھ در آنجا ماند. كلمب در پنجم دسامبر بھ ھائیتي رسید

مقداري طال بھ دست آورد، و خود بھ تختگاه خان نزدیكتر پنداشت، اما در شب عید . وشادیبرپا نمودند
میالد مسیح، كھ وي قصد داشت بھ عنوان خوشترین روز زندگیش جشن برپا كند، كشتي پرچمدار بر 

كشتي نینیا خوشبختانھ آن قدر . آن را خرد كردند ھا ھاي زیر دریایي بھ گل موج و ضربات صخره تپھ
نزدیك بود كھ میتوانست جاشویان را نجات دھد، و بومیان مھربان با كرجیھایشان، قبل از آنكھ كشتي بھ 

رئیس قبیلھ كریستوف كلمب را با پذیرایي گرم . زیر آب فرو رود، براي رھانیدن محمولھ آن تالش كردند
در . ساخت كھ در ھائیتي از این فلز ھالكت آور بھ مقدار زیادي یافت میشودو طال تسلي داد و مطمئن 

یاساالر خدا را بھ خاطر طالھا سپاس گفت و بھ خاطر شكستن كشتي بخشود و در یادداشتھاي روزانھاش 
كریستوف . نوشت كھ اكنون ایزابل و فردیناند بھ آن حد ثروت دارند كھ سرزمین مقدس را تسخیر كنند

دان تحت تاثیر پذیرایي گرم بومیان قرار گرفت كھ عدھاي از مالحان خود را براي سكونت باقي كلمب چن
در . گذاشت تا، در ھنگامي كھ خود براي دادن گزارش اكتشافاتش بھ اسپانیا میرود، جزیره را سیاحت كنند

د، زیرا كریستوف پوزش و معذرتش مورد قبول واقع ش; ، پینثون با پینتا بدو ملحق شد١۴٩٣ششم ژانویھ 
  . آنھا در شانزدھم ژانویھ بھ سوي اسپانیا بادبان گشودند. كلمب نمیخواست تنھا با یك كشتي بازگردد

بادھاي مخالف در سراسر ماه ژانویھ میوزیدند، و طوفان ھولناكي . سفرشان سفري دراز و پرمحنت بود
چون . نبود، بھ زیر لطمات موج گرفتمتر بیشتر  ٢١در دوازدھم فوریھ كشتیھاي كوچك را، كھ طولشان 

بھ آسور نزدیك شدند، پینثون دوباره دور گرفت، باشد كھ زودتر بھ اسپانیا رسد و خبر كشف آسیا را بھ 
نیمي از جاشویان، بیشتر بھ ; )فوریھ ١٧(گوشھا رساند، نینیا، دور از سانتاماریا، در آسور لنگر انداخت 

مقامات پرتغالي آنھا را توقیف كردند و، در ھمان . بھ ساحل رفتند) )زیارتگاه مریم عذرا((خاطر زیارت 
. حال كھ كریستوف كلمب دور از ساحل جوش میزد و خود را میخورد، چھار روز در زندان نگاه داشتند

اما طوفاني دیگر آن را از مسیرش ; پس از آن، آزادشان كردند و نینیا دوباره بادبان كشید و راه افتاد
، بادبانھایش را گسست، و سرنشینانش چنان نومید و مایوس گشتند كھ سوگند خوردند چون بھ منحرف كرد

در . خشكي رسند، اولین روز را روزه بگیرند و بھ نان و آب خالي بسازند و ده فرمان را رعایت نمایند
خطیري دست  سوم ماه مارس، ساحل پرتغال را از دور دیدند، با آنكھ كریستوف كلمب میدانست كھ بھ كار

كیلومتر راه باقیمانده تا پالوس را  ٣۶٠مییازد، تصمیم گرفت كھ بھ عنوان سفیر در لیسبون پیاده شود و 
ژان دوم بگرمي او را بھ حضور پذیرفت، نینیا تعمیر شد و در پانزدھم مارس، . تنھا با یك بادبان نپیماید

سفر آنھا از روزي . بھ بندر پالوس بازگشت ))با رنج و وحشت بیپایان((چنانكھ كریستوف كلمب میگوید،
  . روز طول كشیده بود ١٩٣كھ این بندر را ترك گفتھ تا زماني كھ بدان بازگشتھ بودند 

مارتین پینثون چند روزي بیشتر، در جانب شمال باختري اسپانیا، قدم بھ خشكي نھاده و ورود خود را بھ 
پینتا ناچار بھ بندر پالوس آمد و، . ا وي را بھ حضور نپذیرفتنداما آنھ. اطالع فردیناند و ایزابل رسانده بود
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وي مدت شش ماه دردر بار باقي ماند و بھ لقب . شاه و ملكھ از كریستوف كلمب در بارسلون پذیرایي كردند
اقیانوس اطلس در مفتخر شد البتھ منظور از دریاي اقیانوس وش، )) دریا ساالر دریاي اقیانوس وش((

نایب السلطنھ و فرمانده كل جزایر و ((وي فرماندار دنیاي جدید، یا چنانكھ خود میگوید . غرب آسور بود
از آنجا كھ شایع بود ژان دوم، شاه پرتغال، مشغول تجھیز ناوگاني براي . شده بود)) سرزمینھاي آسیا و ھند

دریاي ((ندر ششم متوسل شد كھ حقوق اسپانیا را بر عبور از اقیانوس اطلس است، فردیناند بھ پاپ آلكسا
، در طول یك خط فرضي كھ از )١۴٩٣(پاپ اسپانیایي در یك سلسلھ توقیعات . معین سازد)) اقیانوس وش

كیلومتري غرب آسور و جزایر كیپ ورد بھ شمال و جنوب كشیده میشد، تمام سرزمینھاي غیر  ۴٣۵
پرتغال از . زمینھاي غیر مسیحي مشرق را بھ پرتغال تخصیص دادمسیحي مغرب را بھ اسپانیا، و تمام سر

جنگ امري مسلم مینمود كھ دولتھاي متخاصم، مطابق عھدنامھ تورذ ; قبول این مرزي امتناع ورزید
، موافقت كردند كھ این خط مرزي، براي اكتشافات پیشین در امتداد مداري واقع )١۴٩۴ژوئن  ٧(سیلیاس 

كیلومتري مغرب این  ٢٢٢٠ب جزایر كیب ورد، و براي اكتشافات بعدي از كیلومتري مغر ١۵٠٠در 
ناحیھ جدید، در توقیعات .) انتھاي خاوري برزیل در مشرق خط مرزي دوم قرار میگیرد. (جزایر بگذرد
آنگیرا عقیده كریستوف كلمب /دانشوراني چون پیتر و مارتیره د; نامیده شد) جزایر ھند غربي(پاپي، ایندیز 

كھ میپنداشت بھ آسیا رسیده است، پذیرفتند، و این تصور و پندار ھمچنان باقي ماند تا آنكھ ماژالن كره را، 
  . زمین را دور زد

فردیناند و ایزابل، بھ امید طال، كریستوف كلمب را با ناوگاني مركب از ھفده كشتي و ھزار و دویست 
اه انداختن بساط دامپروري در جزایر ھند مالح و جاشو و عده زیادي حیوانات اھلي براي تشكیل و ر

غربي، و پنج تن روحاني براي توبھ دادن و آمرزیدن اسپانیاییھاو تعمید دادن بومیان مجھز ساختند و بھ 
سي و نھ روز بعد . از سویل شروع شد ١۴٩٣سپتامبر  ٢۵سفر دوم در . سفر اكتشافي جدیدي فرستادند

ان چشمش بھ جزیرھاي افتاد كھ كریستوف كلمب، بھ مناسبت آنكھ دیده ب) در برابر ھفتاد روز سفر اول(
كشتیھا در آنجا پھلو نگرفتند، زیرا در یاساالر در پي شكار . روز یكشنبھ بود، بدان دومینیكا نام داد

او از میان غریبترین گروه جزایر آنتیلھاي كوچكتر گذشت، و چنان تحت تاثیر كثرت شماره . بزرگتري بود
) باكره(این جزایر ھنوز بھ نام جزایر ورجین ; نام داد)) یازده ھزار باكره((گرفت كھ آنھا را آنھا قرار 
اندك مدتي در آنجا توقف كرد، و ; كریستوف كلمب بھ رفتن ادامھ داد تا پورتوریكو را كشف كرد. مشھورند

براي خود در ; دیده بودندسپس با شتاب پیش راند تا دریابد بر سر مالحاني كھ ده ماه قبل درھائیتي را دز
برخي با ھم نزاع كرده و ; این منطقھ حاره بھشتي برپا كرده و ھر یك با پنج زن نرد عشق باختھ بودند

  . و بقیھ نیز ھمگي بھ دست بومیان خشمگین از پاي درآمده بودند; یكدیگر را بھ قتل رسانده بودند

سرنشینان و بارھا  ١۴٩۴یاساالر در دوم ژانویھ در. ناوگان، در طول ساحل ھائیتي، بھ جانب مشرق راند
را براي تشكیل ماندگاه دیگري، كھ آن را ایزابل نام داده بود، پیاده كرد پس از نظارت بر ساختمان شھر و 

چون نتوانست آن را دور زند، معتقد شد كھ قاره آسیا ھمان . تعمیر كشتیھا، براي سیاحت كوبا حركت كرد
بھ اندیشھ آن افتاد كھ آن را دور زند تا، بھ این طریق، كره زمین را . زیره مالھ باشداست و شاید این شبھ ج

، در )١۴٩۴اكتبر  ٢٩(بھ ھائیتي بازگشت . اما كشتیھایش براي چنین كاري مجھز نبودند; دور زده باشد
چون پیشینیان وقتي دریافت كھ اینان نیز . ھاي جدید چگونھ سركردھاند حالي كھ نمیدانست ساكنان ماندگاه
اسپانیاییھا بھ زنان بومیان تجاوز كرده، آذوقھ ھایشان را دزدیده، و پسر : رفتار كردھاند، سخت متحیر شد

مبلغان . و بومیان نیز، بتالفي، بسیاري از اسپانیاییھا را كشتھ بودند; ھا را براي بردگي ربوده بودند بچھ
یكي از كشیشان، . ت، كوچكترین اقدامي نكرده بودندبراي تعمید دادن و معتقد ساختن بومیان بھ مسیحی

ھمراه جاشویان ناراضي، با كشتي بھ اسپانیا بازگشتھ بود تا در باب ذخایر ھائیتي گزارش یاس آوري بھ 
وي ھیئتھایي براي شكار . اكنون، كریستوف كلمب خود بھ یك تاجر مبدل شده بود. شاه و ملكھ خود بدھد

زار و پانصد برده اسیر گرفت، چھارصد تن را در اختیار ساكنان اروپایي آنجا ھ; برده بھ جزیره فرستاد
بازماندگان را در سویل ; دویست تن از اینھا در راه مردند. گذاشت و پانصد تن را بھ اسپانیا فرستاد

ند، ھا چون نتوانستند خود را با آب و ھواي سرد آنجا و یا وحشیگري تمدن سازگار ساز فروختند، اما برده
  . در ظرف چند سال ھمھ تلف شدند
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كریستوف كلمب برادرش بارتولومھ را با دستورھایي در مورد تغییر مكان دادن ساكنان از ماندگاه ایزابل 
بھ جاي گذاشت و خود بھ سوي اسپانیا حركت كرد ) تروخیو امروز(بھ ماندگاه بھتري بھ نام سانتو دومینگو 

بردگان و قطعاتي از طال را كھ . ز سفر پر محنت بھ كادیث رسیدو پس از نودوسھ رو) ١۴٩۶مارس ١٠(
گر چھ زیاد نبود، اما آن اثر را داشت كھ شك و تردیدھا را ; آورده بود بھ حضور شاه و ملكھ پیشكش كرد

زیرا اخبار ناموثق اذھان درباریان را مشوب كرده بود و آنھا ریختن آن ھمھ پول را در ; برطرف سازد
شوري دریا با . در یاساالر از ماندن در خشكي ناراحت بود. س كار خردمندانھاي نمیدانستنداقیانوس اطل

  . خون او در آمیختھ بود

شاه و ملكھ رضایت . تقاضا كرد كھ دست كم ھشت كشتي براي سفري دیگر و آزمودن بخت بھ او بسپارند
  . دوباره بھ دل دریا بادبان كشید ١۴٩٨دادند، و او در ماه مھ 

در . سفر سوم، تا دھمین مدار عرضي بھ سمت مشرق راند و سپس از آنجا بھ جانب مغرب روان شد در
و در ; سي و یكم ژوئیھ، جاشویان جزیره بزرگي را دیدند كھ در یاساالر پارسا نام آن را ترینیداد گذاشت

اند، و در سي و یكم بعد از سیاحت خلیج پاریا، بھ جانب شمال باختري ر. سي و یكم امریكاي جنوبي رسید
ساكنان این سومین مستعمره باقي مانده بودند، اما یك چھارم گروه پانصد . اوت بھ سانتردومینگو رسید

بھ جاي گذاشتھ بود، از مرض سیفیلیس رنج میبردند و بھ دو دستھ متخاصم  ١۴٩۶نفري اسپانیایي، كھ در 
ف كلمب، براي آنكھ آتش دشمني میان آنھا را كریستو. تقسیم شده بودند كھ ھر لحظھ بیم جنگشان میرفت

فرو نشاند، بھ ھر یك قطعھ زمیني بخشید و بومیان ساكن در آنھا را نیز بدانھا بھ بردگي داد، و این قانون 
سختي، نومیدي، نقرس، و درد چشم او را فرسوده بود و اینك این مشكالت نیز . مستعمرات اسپانیایي شد
ابري تیره آسمان ذھنش را میپوشاند، عصباني، نزاع طلب، سختگیر،  گاھي. بیشتر درھمش میشكست

بھ این طریق، دست كم بسیاري از اسپانیاییھا از اینكھ زیر ; آزمند، و در تنبیھات و مجازاتھایش بیرحم شد
كریستوف كلمب دریافت كھ مسئلھ اداره . فرمان یك ایتالیایي باشند ناراضي بودند، و ادعاھا داشتند

دو كشتي بھ اسپانیا گسیل داشت و  ١۴٩٩در اكتبر . ات با تربیت و خلق و خوي او سازگاري نداردمستعمر
از ایزابل و فردیناند درخواست نمود كھ یك نفر مامور شاھي، بھ دستیاري وي در امر حكومت، بدان 

  . جزیره بفرستند

شتند، اما پا از حد تقاضاي دریا شھریاران سخن او را مدرك ساختند، فرانثیسكو د بوباذیلیا را گسیل دا
. ساالر فراتر نھادند و وي را بر ھمھ چیز و ھمھ كس، حتي كریستوف كلمب، اختیارات كامل دادند

بوباذیلیا، ھنگامي كھ كریستوف كلمب در سفر دریا بود، بھ سانتودومینگو وارد شد و شكایت مردم را از 
دیگو، بر جزیرھاي كھ اینك ھیسپانیوال نامیده میشد طرز حكومت كریسوفورو و برادرانش، بارتولومھ و 

ھنگامي كھ كریستوف كلمب بازگشت، بوباذیلیا دستور داد وي را بھ زندان افكنند و در غل و زنجیر . شنید
چون بھ كادیث ). ١۵٠٠اول اكتبر (پس از تحقیقات بیشتر، سھ برادر را در زنجیر بھ اسپانیا فرستاد . نھند

  : كلمب نامھ تاثر انگیزي بھ دوستان درباري خود نوشترسیدند، كریستوف 

از زماني كھ براي مبادرت بھ اكتشاف سرزمینھاي مغرب بھ خدمت این شاھزادگان در آمادھام ھفده سال 
با وجود این، من . ھشت تن از آنان مرا بھ گفتگو خواندند، و آنچھ را بر آن بودم شوخي پنداشتند. میگذرد

و بر اثر آن، سرزمیني را كھ وسعتش از آنچھ كھ در افریقا و اروپا قرار دارد ... كردم در این باب پافشاري
این ھمھ را، بھ خواست ... جزیره، بلكھ زیادتر، را بھ زیر سلطھ آنھا درآوردھام ١٧٠٠بیشتر است و 

بودم، بھ در آن ھنگام كھ امید پاداش داشتم و در آرزوي استراحت . خداوند، در مدت ھفت سال فتح كردم
براساس افتراھاي ساكنان، كھ سر بھ .... ناحق زنداني گشتم و در زیر بار گران زنجیر بدینجا گسیلم داشتند

  . طغیان برداشتھ بودند و میخواستند ھمھ چیز را بھ تصاحب خویش درآورند، مرا كینھ توزانھ متھم داشتھاند

د شاه و ملكھ ھستید، عاجزانھ استدعا دارم كھ بذل من از شما كھ مسیحیاني پاكدین و با حمیت و مورد اعتما
در ... ھاي چھ سان مرا، كھ از كشوري دور دست بھ خدمت این شاھزادگان درآمدھام توجھ كنید، نوشتھ
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پایان عمر، بدون دلیل از افتخار و شرف و دارایي محروم داشتھاند كاري كھ نھ با عدالت راست میآید و نھ 
  . با شفقت

شش ھفتھ گذشت تا فرمان آزاد كردن ; رم تقسیم كردن پادشاھي ناپل با لویي دوازدھم بودفردیناند سرگ
شاه و ملكھ در قصر الحمرا آنان . كریستوف كلمب و برادرانش را صادر كرد و آنھا را بھ دربار فراخواند

ا، در دنیاي اما دیگر مقام سابق ر; را بھ حضور پذیرفتند، تسالي خاطر دادند، و نعمت و عزت بخشیدند
میان آنھا بستھ شده بود، شاه و ملكھ وعده  ١۴٩٢بنابر پیمان یا موافقتي كھ در . جدید، بدانھا محول نكردند

اما اكنون وي را ; كرده بودند كھ كریستوف كلمب را فرمانرواي تمام سرزمینھایي كھ كشف میكند بسازند
; را بھ فرمانروایي جزایر ھند غربي نامزد كردند دون نیكوالس د اوواندو. براي این كار مناسب نمییافتند

اما در یاساالر را اجازه دادند كھ ھمچنان از دارایي و حقوق خود، و از طالھا و تجارت سانتو دومینگو 
  . كریستوف كلمب، در باقي عمر، بھ صورت مردي توانگر زیست. برخوردار باشد

از شاه و ملكھ خواست كھ بار دیگر وي را اجازه سفر  با اصرار تمام. اما وي بدینھا راضي و خرسند نبود
نفعي عایدشان خواھد )) تسلط بر جزایر ھند غربي((و آنھا، با آنكھ ھنوز بدرستي نمیدانستند كھ از . دھند

، ١۵٠٢مھ  ٩در . شد یا نھ، خویشتن را آن اندازه مدیون او یافتند كھ بار دیگر ساز سفر او را فراھم كنند
با چھار كشتي و صد و چھل سرنشین، از جملھ برادرش بارتومولھ و پسرش فردیناند،  كریستوف كلمب

ژوئن طوفاني را در  ٢٩در ; ژوئن بھ مارتینیك رسید ١۵در . چھارمین سفر خود را از كادیث آغاز كرد
ھوا و عارضھاي را در مفاصل خود احساس كرد و در نقطھاي از ساحل ھائیتي، نزدیك سانتودومینگو، 

كریستوف كلمب بھ . در بندر اصلي سي كشتي بادبان عزیمت بر كشیده بودند. اه گرفت و لنگر انداختپن
فرماندار پیغام فرستاد و از طوفاني كھ در دل آسمان و دریا میجوشید آگاھش ساخت، و گفت كھ بھتر است 

. كشتیھا را بیرون فرستاد او واندو پیام تحذیر او را گوش نكرد و. در اعزام كشتیھا اندكي درنگ روا دارد
كشتیھاي كریستوف كلمب اندكي آزار دیدند، اما ھمھ ناوگان فرماندار، جز یكي، غرق ; طوفان در رسید

  . جان پانصد تن، از جملھ بوباذیلیا، از دست رفت و مقدار عظیمي طال در كام دریا جاي گرفت; شدند

بھ جانب . اكنون كریستوف كلمب، بدون كوچكترین نگراني، دشوارترین قسمت سفر خویش را آغاز كرد
و ساحل نیكاراگا و كوستاریكا را، بھ امید یافتن معبري براي دور زدن ; غرب راند تا بھ ھندوراس رسید

ت دیوانھ آساي آن ، طوفاني از باد و باران درگیر شد كھ قدر١۵٠٢دسامبر  ۵در . كره زمین، تفحص كرد
  : ھاي كریستوف كلمب بروشني میتوان دریافت را از نوشتھ

نھ روز تمام چون كسي بودم كھ از دست ھرگز امواج را چنان سھمگین، و در یارا چنان خشمناك و پوشیده 
م باد نھ تنھا نمیگذاشت بھ پیش رویم، حتي فرصت آن را نمیداد كھ بھ خشكي نزدیك شوی. از مھ ندیده بودم

ناچار در آن اقیانوس خونین، كھ چون دیگي میجوشید و زیر و زبر میشد، باقي . و در كناري پناه گیریم
آذرخش . آسمان را ھیچ گاه چنان وحشتناك ندیده بودم یك شب و یك روز چون كورھاي مشتعل بود. ماندیم

برق با چنان خشم و ; ا درھم میپیچدبا چنان شدتي فرو میافتاد كھ گمان میبردم ھم اكنون دكلھا و بادبانھایم ر
در تمام این مدت، آب از آسمان فرو میریخت . وحشتي بر كشیتھا میزد كھ گفتي آنھا را متالشي خواھد كرد

مردانم چنان خستھ و كوفتھ شده . نمیگویم باران میبارید، زیرا براستي طوفان نوح دیگري برپا شده بود
  . آرزوي مرگ میكردند بودند كھ، براي رھایي از این مصایب،

گردبادي در نزدیكي كشتیھا بر دل آب افتاد گویي براي افزون ساختن وحشت و مخافت باد و باران و برق، 
.)) آبفشاني گردان آب را تا سینھ ابرھا باال برد((ھاي زیر دریایي و آنگاه  و خطر نزدیك بودن تپھ

داستان مسیح را در ھنگام آرام ساختن طوفان كریستوف كلمب كتاب مقدس را بیرون آورد و از روي آن 
كفر ناحوم خواند، و سپس با شمشیرش در دل آسمان صلیب رسم كرد، و بدان وسیلھ ارواح خبیث را از 

پس از گذشت دوازده . میان ستون گردباد دریایي بیرون كرد، و شگفتا كھ گویند ستون آب فورا فرو ریخت
و نشست و ناوگان كریستوف كلمب در نقطھاي نزدیك بھ انتھاي روز ھر اسناك، خشم آسمان و دریا فر
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و روز اول  ١۵٠٢در آنجا، با اندوه بسیار، عید میالد مسیح سال . خاوري كانال پاناماي فعلي لنگر انداخت
  . كیلومتر از آنھا فاصلھ دارد ۶۴را جشن گرفتند، در حالي كھ نمیدانستند اقیانوس كبیر تنھا  ١۵٠٣سال 

بدبختیھاي دیگري پیش آمدند، سیزده تن از مالحان، كھ با قایق كشتي پرچمدار بھ جستجوي آب مصایب و 
ھمھ، جز یك تن اسپانیایي، كشتھ ; شیرین از دھانھ رودي باال رفتھ بودند، مورد حملھ بومیان قرار گرفتند

ست رھایشان كنند، و دو دو تا از كشتیھاي ناوگان چنان كرم خورده بودند كھ میبای. شدند و قایق نابود شد
تاي دیگر، چنان تركھایي برداشتھ بودند كھ شب و روز تلمبھ ھایشان، براي بیرون ریختن آب، در كار 

ناچار كشتیھا را بر كنارھاي از سواحل ژامائیك بھ ; سرانجام كرمھا ثابت كردند كھ قویتر از آدمیانند; بودند
ان و جاشویان واژگونبخت یك سال و پنج روز باقي در آنجا، مالح). ١۵٠٣ژوئن  ٢۵(خشكي نشاندند 

ماندند، آنان براي تامین غذایشان بھ دوستي ناپایدار بومیاني كھ خود بھ حد كافي براي خوردن نداشتند 
دیگومندث، كھ شجاعت آمیختھ بھ آرامشش كریستوف كلمب را از اینكھ یكباره در نومیدي . وابستھ بودند

لب شد كھ با یك كرجي كھ از تنھ خالي شده درخت بود ھمراه شش تن مسیحي غرق شود باز میداشت، داوط
كیلومتر بود،  ٧٣٢مسافت سانتودومینگو تا آنجا . و ده تن بومي، براي گرفتن كمك، بھ سانتودومینگو رود

 در طي این اقدام خطرناك، آبشان تمام شد و چند تن. كیلومتر از یان مسافت بكلي دور از ساحل بود ١٣٠و 
كشتیي براي نجات دریاساالر  ١۵٠۴مندث بھ مقصد رسید، ولي اوواندو نمیتوانست تا مھ . از بومیان مردند

چندان كاستند كھ نزدیك بود . در ماه فوریھ، بومیان ژامائیك از غذاھایي كھ بھ ملوانان میدادند. بفرستد
مونتانوس را، كھ خسوفي را در كریستوف كلمب سالنماي نجومي رگیو. اسپانیاییھا از گرسنگي تلف شوند

از این روي، روساي بومیان را فراخواند و آنان را آگاه . فوریھ پیش بیني كرده بود، ھمراه داشت ٢٩
ساخت كھ، چون از دادن غذاي كافي بھ مردان وي امتناع ورزیدھاند، خداوند در خشم شد و بر آن است كھ 

ي را بھ ریشخند گرفتند، اما چون خسوف حادث شد، با آنان سخن و. ماه را از صفحھ آسمان ناپدید كند
  . شتابي ھر چھ تمامتر غذا و خواروبار بھ كشتیھا آوردند

كریستوف كلمب نیز آنھا را مطمئن ساخت كھ بھ دادگاه خداوند دعا میكند تا ماه را دوباره نمایان سازد و 
ماه دوباره در آسمان ھویدا ; واھند دادخواھد گفت كھ بومیان از این بھ بعد مسیحیان را بخوبي خوراك خ

  . شد

چھار ماه گذشت تا آنكھ كمك رسید، و تازه كشتیي كھ اوواندو فرستاده بود چندان شكاف و ترك پیدا كرده 
كریستوف كلمب ھمراه برادر و پسرش با كشتي . بود كھ فقط توانست خود را بھ سانتودومینگو باز رساند

شاه و ملكھ از اینكھ وي . و طوفاني، در ھفتم نوامبر بھ اسپانیا رسیدندمحكمتري، پس از یك سفر دراز 
نھ فردیناند و نھ ایزابل، كھ . طالي بیشتر و یا راھي كھ بھ اقیانوس ھند رسد نیافتھ بود رنجیده خاطر شدند

تھ بود، در آستانھ مرگ بود، وقت نداشتند كھ دریاساالر سپید موي را، كھ سرانجام از دریا بھ خانھ بازگش
عشریھ سھم او از عایدات ھائیتي ھنوز واصل میشد، از فقر ایمني داشت، آنچھ وي را . بھ حضور پذیرند

عذاب میداد نقرس بود، سرانجام ھنگامي كھ فردیناند حاضر شد وي را بھ حضور طلبد، كریستوف كلمب 
را، تا سگوویا، بر  سال بود بزحمت توانست رنج سفر دور و دراز بھ دربار ۵٨كھ پیرتر از سنش 

بدو وعده شده بود از شاه خواستار  ١۴٩٢تمام عناوین، حقوق، و عایداتي را كھ در . خویشتن ھموار سازد
كریستف كلمب . و ملك پر درآمدي در كاستیل بھ او اعطا كرد. ھاي او اشكال نمود فردیناند در خواستھ. شد

ولیذ رفت، و در آنجا، فرسوده و دلشكستھ، در بیستم ماه مھ و ھمراه با دربار بھ ساالمانكا و والیاذ; نپذیرفت
  . ھیچ كس چون او نقشھ جھان را دگرگون نساختھ بود. درگذشت ١۵٠۶

IV  - چشم انداز نو  

را ظاھرا )) دنیاي جدید((نام . اكنون كھ راه باز شده بود، صدھا دریانورد دیگر بھ سوي دنیاي جدید شتافتند
وي را . انسي، آمریگو وسپوتچي، بھ كاربرد كھ اینك نامش بر قاره امریكاستنخستین بار بازرگان فلور

او توانست برنده مقاطعھ آماده ساختن دوازده  ١۴٩۵در سال . مدیچي بھ اسپانیا فرستاد تا كار سامان بخشد
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) ١۵٠٣١۵٠۴(ھاي بعدي او  خود نیز بھ تب اكتشاف دچار شد و، چنانكھ از نامھ. كشتي براي فردیناند شود
مینامید سفر كرده )) دنیاي جدید((كھ بھ دوستانش در فلورانس نوشتھ پیداست، چھار بار بھ جایي كھ آن را 

ھمچنانكھ جان . بھ سرزمین امریكاي جنوبي رسیده است) ١۴٩٧ژوئن  ١۶(است، و در یكي از این سفرھا 
 ١۴٩٨ریستوف كلمب در بھ جزیره كیپ بر تن در خلیج سنت الرنس رسید و ك ١۴٩٧ژوئن  ٢۴كبت در 

ھاي خودش، اولین اروپاییي دانست  ساحل ونزوئال را رویت كرد، میتوان وسپوتچي را ھم، بھ اعتبار نوشتھ
آشفتگي و نادرسیتھایي كھ در . بھ خشكي نیمكره غربي رسیده است) ١٠٠٠حد (كھ بعد از لیف اریكسن 

 ١۵٠۵اما گفتني است كھ در . و میافكنندگزارش وسپوتچي وجود دارد سایھ شك و تردید بر ادعاھاي ا
كریستوف كلمب، كھ تا آن زمان میبایست بھ قابل اعتماد بودن وسپوتچي پي برده باشد، بھ وسیلھ او نامھاي 

اسپانیا )) رئیس دریانوردان((بھ مقام  ١۵٠٨وسپوتچي در سال . براي دیگو، پسر دریاساالر، فرستاد
  . م باقي ماندمنصوب شد، و تا آخر عمر در آن مقا

مارتین والدزمولر، استاد . چاپ شد) لورن(در سن دیھ  ١۵٠٧ھاي او در آوریل  ترجمھ التیني یكي از نامھ
ھیئت دانشگاه سن دیھ، این نامھ را در كتاب خود بھ نام مدخل ھیئت، كھ ھمان سال بھ چاپ رساند، نقل 

  . كرد

پیشنھاد كرد كھ نام آمریگو یا آمریكا بھ جایي كھ  وي نظر وسپوتچي را قبول كرد و قابل اعتماد شمرد، و
، گرھارد مركاتور در نقشھ معروف خود نام ١۵٣٨در سال . امروز امریكاي جنوبیش میدانیم داده شود

 ١۴٩٧در این باره توافق كامل ھست كھ وسپوتچي، اگر سال . آمریكا را برتمام نمیكره غربي اطالق كرد
، یعني ١۵٠٠در سال . آلونسو د اوخذا ساحل ونزوئال را سیاحت كرده است بھ اتفاق ١۴٩٩نباشد، در سال 

بالفاصلھ بعد از كشف اتفاقي برزیل بھ وسیلھ كابرال، ویسنتھ پینثون، كھ در نخستین سفر كریستوف كلمب 
، واسكو نونیث د ١۵١٣در . ناخداي كشتي نینیا بود، ساحل برزیل را در نوردید و آمازون را كشف كرد

  . وپونثھ دلئون، كھ در آرزوي چشمھ جواني بخش بود، فلوریدا را كشف كرد; وآ بھ اقیانوس كبیر رسیدبالب

اكتشافات جغرافیایي كھ با شاھزاده ھانري دریانورد آغاز شد، با واسكو دو گاما پیش رفت، كریستوف 
ن انقالب بازرگاني كلمب آن را بھ اوج رسانید، و ماژالن موفق شد كره زمین را دور بزند و بزرگتری

باز شدن دریاھاي غربي و جنوبي بھ روي دریانوردي و . تاریخ را، پیش از اختراع ھواپیما، بھ وجود آورد
ھر چھ . تجارت، بھ دوران مدیترانھ در تاریخ تمدن جھان پایان داد و دوران اقیانوس اطلس را آغاز نھاد

ي كشورھاي پیرامون مدیترانھ، حتي شھرھاي جنوبي بیشتر طالي امریكا وراد اسپانیا میشد، زوال اقتصاد
كشورھاي . آلمان چون آور گسبورگ و نورنبرگ كھ از لحاظ تجارتي با ایتالیا مربوط بودند، سریعتر میشد

این . اطراف اقیانوس اطلس دنیاي جدید را یافتند و بازارھاي خوبي براي كاالھاي اروپایي بھ دست آوردند
وجود اختراعات ماشیني و تجھیز بیشتر قواي تولیدي ضرورت ; انگیزه صنعت شدامر در اروپاي باختري 

گیاھان و سبزیھاي جدیدي، چون سیب زمیني، گوجھ . پیدا كرد، و در نتیجھ، بھ انقالب صنعتي انجامید
فرنگي، كنگر فرنگي، كدو، و ذرت، از امریكا وارد شدند و كشاورزي اروپا را رونق و توانگري 

ور طال و نقره قیمتھا را باال برد، بازار كارخانھ داران را رواج داد، كارگران و وام گیرندگان وف. بخشیدند
  . و خاوندان فئودال را بھ ستوه آورد، و رویاي اسپانیا را براي تسخیر دنیا ھستي بخشید، و بر ھم زد

مسیحیت بر . برابري میكرد نتایج و اثر فكري و اخالقي اكتشافات جغرافیایي با نتایج اقتصادي و سیاسي آن
نیمي از كره زمین انتشار یافت، و بھ این طریق، كلیساي كاتولیك رومي در دنیاي جدید پیرواني یافت كھ 

زبان اسپانیایي و . شمارشان از آنچھ بر اثر جنبش اصالح دیني در دنیاي قدیم از دست داد بیشتر بود
اما از راه این اكتشافات، . تي غني و مستقل بھ وجود آوردندپرتغالي زبان مردم امریكاي التین شدند و ادبیا

قانونشكني وحشیانھ مستعمره نشینان، با بازگشت ; در اخالق مردم اروپا پیشرفتي بھ دست نیامد
دریانوردان، مالحان، و مھاجران، بھ اروپا سرایت كرد و موجد تعدیھاي متعصبانھ و بي بند و باریھا 

بر اثر كشف آنھمھ ملیتھا و و مردم گوناگون، با آداب و رسوم و تمدنھاي  جنسي شد، فكر اروپاییان
عقاید جزمي و اصول دیني مذاھب بزرگ دستخوش برخوردھا و ستایشھاي ; متفاوت، سخت بھ ھیجان آمد
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و حتي ھنگامي كھ پروتستانھا و كاتولیكھا، بھ پیروي از یقینیات متضادشان، آتش جنگھاي ; دو جانبھ شدند
  . گري را دامن زدند، آن یقینیات بھ شكھا و بھ دنبال آن بھ رواداري دوران روشنگري بدل میشدندویران

باالتر از ھمھ اینھا، غرور موفقیت، درست در ھنگامي كھ كوپر نیك بر آن بود تا از اھمیت كیھاني كره 
مردم میپنداشتند كھ شجاعت فكري بشر بر دنیاي . زمین و ساكنان آن بكاھد، الھامبخش ذھن آدمي شده بود

اما اكنون، با !)) ورترنھ د:((شعار قرون وسطي در مورد جبل طارق این بود. ماده چیرگي یافتھ است
ھمھ چیز ; دنیا باز و گشاده بود; ھمھ حدھا برداشتھ شده بودند. تبدیل شد!)) دورتر((تلخیصي بجا، بھ شعار 

  فصل چھاردھمممكن بھ نظر 

  

  اراسموس پیشگام

١۴۶١- ٩۵١٧   

I  -تحصیالت یك اومانیست  

وي پسر دوم . ، در روتردام یا نزدیك آن بھ دنیا آمد١۴۶٩، یا ١۴۶۶بزرگترین اومانیست این عھد بھ سال 
اندكي . روحاني دون پایھاي بھ نام خرارد بود و مادرش، كھ دختر بیوه یك طبیب بود، مارگارت نام داشت

آمیز دسیدریوس اراسموس نمیدانیم كھ چگونھ نام محبت. پس از این واقعھ، پدر بھ مقام كشیشي رسید
آموزگاران نخستینش او را خواندن و نوشتن زبان ھلندي آموختند، اما . بر او نھادھاند) محبوب مطلوب(

در دونتر رفت، وي را بھ خاطر آنكھ بھ )) فرقھ برادران ھمزیست((ھنگامي كھ براي تحصیل بھ مدرسھ 
رس عمده زبان التیني بود و پارسایي و تقوا، زیرا در آنجا د; زبان بومي خود سخن میگفت جریمھ كردند

مع ھذا، برادران ھمزیست مطالعھ برخي از متون ادبي . چون انضباط و فرمانبرداري، بشدت رعایت میشد
و اراسموس استادي شگفتانگیز خود را در زبان و ادبیات التیني . و فلسفي یونان و روم را تشویق میكردند

   .ابتدا در دونتر بھ دست آورد

پدر دارایي اندكي براي پسرانش بھ ارث گذاشت، اما . پدر و مادرش ھر دو مردند ١۴٨۴در 
سرپرستھایشان بیشتر آن را از بین بردند و جوانان را بھ سوي زندگي رھباني، كھ احتیاجي بھ پول نداشت، 

اما سرانجام اغوا ; آنھا اعتراض كردند، زیرا میخواستند براي ادامھ تحصیل بھ دانشگاھي بروند. راندند
چنانكھ (پسر بزرگتر تسلیم سرنوشت شد و . شدند اراسموس را با وعده دسترسي بر كتب بسیار فریفتند

.)) شرابخوارھاي شد كھ در عیاشي دست كم از شرابخوارگي نداشت) ((اراسموس گزارش میكند
. وگند رھبانیت یاد كرددسیدریوس در نایب نشین امائوس در شتاین، بھ عنوان یك راھب آوگوستینوسي،س

و حتي رسالھاي بھ نام در مذمت دنیا نوشت تا ; كوشش بسیار نمود كھ بھ زندگي رھباني عالقھ پیدا كند
خویشتن را متقاعد سازد كھ دیر رھبانیت مناسبترین جا براي جواني است كھ روحي آزمند و شكمي بیمار 

رعایت سوگند و پیمان فرمانبرداري از . ي میآشفتاما شكمس از روزه گرفتن مینالید و از بوي ماھ. دارد
و شاید رئیس مھربان دیر بر او شفقت آورد و بھ عنوان كاتب و ; پرھیزگاري و پاكدامني كسالت آورتر بود

  . منشي نزد ھانري برگني، اسقف كامبره، گسیلش داشت

  . رتبھ كشیشي یافت ١۴٩٢اراسموس در سال 
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او بھ مردان جواني كھ از مدارس محلي خود رخت . نیز جاي دیگر داشتاما اراسموس ھر جا كھ بود پایي 
پاریس چنان رایحھ خوشي از دانشطلبي و شھوتراني بھ بیرون میپراكند . ھا بردھاند رشك میبرد بھ دانشگاه

پس از چند سال خدمت پر كوشش، اسقف مخدوم . كھ مغزھاي تند و حساس را از دوردست مستي میبخشید
وس را بر آن داشت تا، با اندك پولي كھ قدرت ادامھ حیات بدو دھد، بھ دانشگاه پاریسش خویش دسیدری

در . ھا را بھ تحلیل میبرد آنجا با بیصبري و ناشكیبي بھ تقریرات استادان گوش میكرد، اما كتابخانھ. فرستد
در . یراب میساختبازیھا و میھمانیھا شركت میجست، و گاھي مذاق جان را از سرچشمھ زیباییھاي زنان س

یكي از مكالمات خود یادآور میشود كھ شادیبخشتر راه یاد گرفتن زبان فرانسھ آموختن آن از روسپیان 
موسیقي سحرانگیز كلمات دري را بھ روي ; با وجود این، عشق و شور راستین او براي ادبیات بود. است

گاھي آتن عھد ; ي را نزد خود آموختیونان. او میگشاد كھ بھ دنیایي خیالي و سرورانگیز راه میبرد
و ; افالطون و اوریپید و زنون و اپیكور چنان آشناي ذھن او میشد كھ روم عھد سیسرون، ھوراس، و سنكا

سنكا بھ نظر او، چون بولس . این ھر دو شھر چندان بھ نظر واقعي جلوه میكردند كھ ساحل چپ رود سن
نكتھاي (را ھم داشت كھ صحیحتر و ظریفتر از او مینوشت  حواري، مسیحي تمام عیاري بود و این امتیاز

دل قرون را كاوید و لورنتسوواال، : بھ اختیار خویش.) كھ شاید سلیقھ اراسموس در آن صایب نبود
را بھ باد )) عطیھ قسطنطین((از انشاي ظریف و بیان بیپرواي واال، كھ سند جعلي . ولترناپل، را كشف كرد

ات و خطاھاي بزرگ ھیرونوموس را در وولگات باز نموده بود، و نیز از استدالالتش انتقاد گرفتھ، اشتباھ
خود اراسموس . در باب آنكھ فلسفھ و مشرب اپیكوري خردمندانھترین جھان بیني نیست لذت فراوان برد

ح بعدھا، در میان تعجب و بھت عالمان االھي و تسلي خاطر كاردینالھا، از پي آشتي دادن اپیكور و مسی
فلسفھ اصالت تسمیھ رو ; ھنوز انعكاس تعلیمات دانز سكوتس و ویلیام آكمي در پاریس باقي بود. برخاست

این گریزھا و . بھ ترقي داشت و بعضي از اصول دیني را، چون قلب ماھیت و تثلیث، بھ مخاطره میافكند
و او را مردي باقي گذاشت پشت پا زدنھا بھ اصول و بنیان دین، ایمان تعبدي كشیش جوان را ویران كرد 

  . كھ، جز ستایش عمیق اخالق و كردار مسیح، بھ ھیچ كس نظر نداشت

براي آنكھ بر درآمد . اعتیاد و تمایل او بھ كتاب، تقریبا چون عیب و گناھي بزرگ، برایش گران تمام شد
وجود این، چندان با . خویش بیفزاید، بھ دانشجویان درس خصوصي میداد، و با یكي از آنھا زندگي میكرد

كھ پوست و كیسھام ھر دو خالي ((بھ اسقف كامبره نامھاي استغاثھآمیز نوشت . نداشت كھ آسوده زندگي كند
و اسقف، با میانھ .)) لطف خود را چون ھمیشھ از من دریغ مدارید; یكي از گوشت و دیگري از پول; است

عھ خود در تورنھام در فالندر دعوت كرد، و روي ویژه خود، یكي از شاگردان، لرد آو ویر، او را بھ قل
این زن بھ احوال او ; اراسموس از اینكھ لیدي آن آوویر را مخدومي نابغھ و سخن شناس یافت خوشحال شد

شاگرد توانگر دیگري بھ نام . اما ھدیھ نقدي او بزودي پایان پذیرفت; پي برد و با دادن ھدیھاي كمكش كرد
ھاي بزرگ اشرافي در ییالقات، دانشمند رنجدیده  آنجا، در خانھ). ١۴٩٩(برد  ماونتجوي او را بھ انگلستان

. دنیایي چنان لذت بخش و مودب یافت كھ عمر بھ سر رفتھاش در رھباني برایش خاطره نفرتباري شد
ھاي بیشمار و غیر قابل تقلیدش، كھ اینك باروحترین یادگار اوست، بھ  پیشرفت خود را در یكي از نامھ

  :در پاریس گزارش داد دوستي

اي كاش میدانستي كھ ... اگر خردمند باشي، تو نیز بال میگشایي و بھ این دیار پرواز میگیري. میگذرانیم
اینجا زیبا رویاني : از میان این ھمھ، من فقط یكي را بھ تو میگویم!... در اینجا چھ ناز و نعمتي وجود دارد

از این گذشتھ در اینجا ... خوب و مھربانند كھ بھ گفتن نمیآیددارد كھ چھرھاي ملكوتي دارند، و آن قدر 
ھر جامیروي، با بوسھ استقبالت میكنند و چون قصد . رسمي وجود دارد كھ بدرستي وصف نمیتوان كرد

ھر جا ... اگر بازگردي، دوباره سالمت را با بوسھ پاسخ میگویند; رفتن میكني، با بوسھ بدرقھ ات مینمایند
اگر تو یك بار، فقط یك بار، مزه ! آه فاوستوس. در آغوش كشیدن كار درود و بدرود را میكند انجمني باشد،

آن لبان لطیف و خوشبوي را میچشیدي، آروز میكردي كھ مسافر باشي، اما نھ چون سولون فقط ده سال، 
  . بلكھ ھمھ عمر و در انگلستان

مور در این ھنگام بیست و دو سال داشت، . شداراسموس در خانھ ماونتجوي در گرینیچ با تامس مور آشنا 
در آكسفرد، دوستي و رفاقت . اما آن قدر مشھور بود كھ دانشمند ما را بھ ھنري ھشتم آینده معرفي كند
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ھا و در آغوش  ھا ھمان اندازه او را فریفتھ خود ساخت كھ بوسھ خودماني میان دانشجویان و دانشكده
طرفدار و قھرمان ((وي با آنكھ ; در آنجا بھ جان كولت عالقھمند شد. ھاي ییالقي گرفتنھاي بتان خانھ

، با جامھ عمل پوشانیدن بھ تعلیمات مسیح، مردم زمان خویش را دچار حیرت ساختھ ))االھیات قدیم بود
  : اراسموس تحت تاثیر پیشرفت اومانیسم در انگلستان قرار گرفت. بود

چھ كسي از چنین . رم، گویي سخنان خود افالطون را میشنومھنگامي كھ بھ گفتارھاي كولت گوش فرا میدا
دنیاي كامل دانش گروسین دچار شگفتي نخواھد شد از آراي لیناكر چھ چیز عمیقتر، تندتر، و دل انگیزتر 

  وجود دارد مگر طبیعت نجیبتر، شیرینتر، و نیك بختتر از تامس مور خلق كرده است 

او، كھ . ي بھ جاي گذاشتند و فوالد طبع وي را آبدیدھتر ساختنداین بزرگان بر اراسموس تاثیرات عمیق
جواني متكبر و متلون المزاج و مست از مي آثار كالسیك و رایحھ دلپذیر وجود زنان بود، بھ دانشمندي 

. جدي و زحمتكش تبدیل شد كھ نھ تنھا در پي پول و شھرت، بلكھ آرزومند موفقیتي پایدار و بزرگ بود
زیرا آن را اساس مسیحیت ; لستان را براي بررسي و چاپ متن یوناني عھد جدید گرفتھ بودھنگامي كھ انگ

واقعیي میدانست كھ، بنابر فتواي مصلحان دیني و اومانیستھا، در زیر اندودي از عقاید و آراي دیني دیگر، 
  . كھ در طي قرون بر روي ھم انباشتھ شده، ناپدید گشتھ است

مامور گمرك . ان خاطرات خوش دیدار او را از این كشور تیره و تار ساختواپسین ساعات سفر انگلست
; میشد، ضبط كردند) دالر ٢٠٠٠(پوند  ٢٠دوور پولي را كھ یاران انگلیسي بدو داده بودند، و بالغ بر 

مور، كھ در آن ھنگام ھنوز حقوقدان . زیرا قانون انلگستان خروج طال و نقره را از كشور ممنوع كرده بود
نھ انگلیسي شكستھ . زرگي نبود، بھ اشتباه او را اندرز داده بود كھ پوندھایش را بھ پول فرانسھ تبدیل كندب

و اراسموس، بي ; بستھ، و نھ التیني سلیس و متكبرانھاش نتوانستند قانون را از مجراي خود منحرف سازند
ریا نرفتھ، زیان كشتي شكستگان بھ د((بھ گفتھ خودش، . پول و تھیدست، بھ عزم فرانسھ سوار كشتي شد

  .))بردم

II - اراسموس مشایي  

. خود را چند ماھي در پاریس مستقر ساخت و نخستین اثر مھم خویش را بھ نام جامع االمثال منتشر كرد
احیاي دانش ادبیات . ضرب المثل و نقل قول، بیشتر از نویسندگان كالسیك بود ٨١٨این كتاب مجموعھ 

مردم آراي خود را با نقل گفتارھاي كوتاھي از نویسندگان یوناني یا رومي زینت  قدیم سبب شده بود كھ
دھند، و این براي خود سبكي شده بود، كھ اعتالي آن را در رساالت مونتني و تشریح مالیخولیا، اثر بر تن، 

ك از ضرب اراسموس بر ھر ی. و این سبك تا قرن ھجدھم در سخنوري دیواني انگلستان دوام آورد; میبینیم
المثلھا تفسیر كوتاھي نوشتھ بود كھ معموال بھ رغبت و تمایالت عمومي جاري اشارت داشت و ھجوي 

در كتاب مقدس آمده است كھ كشیشان گناھان مردم را ((مثال آورده بود كھ . خردمندانھ چاشني آن بود
.)) را بنوشند تا آنھا را تحلیل بردمیبلعند، و ھضم آن را چنان دشوار مییابند كھ ناچار باید بھترین شرابھا 

چندان فروش رفت كھ اراسموس توانست یك ; این كتاب براي نویسندگان و سخنوران نعمت بزرگي بود
  . سال، بي استعانت دیگران، سركند

بھ عالوه، اسقف اعظم، ویلیام وارم، كھ از كتاب علي رغم نیشھا و كنایھ ھایش خوشش آمده بود، براي 
اما اراسموس حاضر نبود ; اي نقدي فرستاد و منصبي كلیسایي در انگلستان بدو پیشنھاد كردمولف آن ھدیھ

در ھشت سال بعد، چند بار كتاب امثال خود را با تجدید . بھ خاطر انگلستان از بقیھ اروپا صرف نظر كند
آن بھ در زمان حیاتش، شصت چاپ از . رسانید ٣٢۶٠نظر چاپ كرد و شماره ضرب المثلھایش را بھ 

و خالصھ، از زمره ; از متن التیني بھ انگلیسي، فرانسوي، ایتالیایي، آلماني، و ھلندي ترجمھ شد; عمل آمد
  . كتب عھد خویش بود)) پرفروشترین((
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درس میداد، نامھاي نوشت )) لیدي آن آو ویر((پولي فرا چنگ آورد، بھ دوستش جیمزبات، كھ بھ پسر 
  :ت كھو از او خواس) ١۵٠٠دسامبر  ١٢(

بھ او خاطر نشان ساز كھ من، با دانش خویش، تا چھ حد بیش از روحانیون دیگري كھ در زیر بال حمایت 
ھاي معمولي میگویند، و من  آنھا موعظھ. خود گرفتھ است بھ او خدمت میكنم و نام و اعتبار میبخشم

در ; دو كلیسا، كسي نمیشنود مھمالت ابلھانھ آنھا را، جز در یكي. چیزھایي مینویسم كھ پایدار میمانند
چنان روحانیاني ھمھ . كشورھاي مختلف جھان، ھمھ كساني كھ یوناني و التیني میدانند سخنان مرا میخوانند

جا فراوانند، مرداني چون من قرنھا میگذرد و بندرت یافت میشوند، ھمھ اینھا را بھ او بگوي، مگر آنكھ آن 
  . وست چند دروغ مصلحتآمیز نگویيقدر خرافھ پرست باشي كھ بھ خاطر یك د

چون از این راه نتیجھاي حاصل نشد، اراسموس در ماه ژانویھ باز بھ بات نامھ نوشت و پیشنھاد كرد كھ بھ 
تو خود چھار یا پنج :((لیدي آن آو ویر بگوید كھ وي قوه بینایي خود را دارد از دست میدھد، و افزوده بود

چون بات بدین كار مبادرت نكرد، .)) پولي كھ لیدي میدھد بردار سكھ طال براي من بفرست، و سپس از
اراسموس مستقیما بھ لیدي آن آو ویر نامھ نوشت و او را ھمرتبھ زنان قھرمان تاریخ، و ھمشان زیباترین 

با این یاوه سرایي . سوگلیھاي حرم حضرت سلیمان شمرد و برایش شھرت و آوازھاي ابدي پیشگویي كرد
اراسموس مبلغ ھنگفتي از جانب او دریافت داشت و بینایي چشمانش را . ن آو ویر تسلیم شدواپسین،لیدي آ

رسم آن زمان نویسنده را از اینكھ چنین دست گدایي پیش مخدومانش دراز كند معذور میدارد، . باز یافت
. ت گیرندزیرا ناشران ھنوز توانایي آن را نداشتند كھ حتي پر خوانندھترین نویسندگان را تحت حمای

. اراسموس میتوانست بھترین ممر درآمد را داشتھ باشد بنفیسھا، اسقف نشینھا، و حتي بعدھا كاله كاردینالي
. وي چنین پیشنھاداتي را بارھا رد كرد، زیرا میخواست آزاد بماند و بر پاي اندیشھاش قید و زنجیر نیفتد

  . فساد و تباھي افتد ترجیح میداد كھ آزاد باشد و گدایي كند، نھ آنكھ در بند

آدریان اوترشتي، رئیس دانشگاه آنجا، بھ . از طاعون گریخت و بھ لوون رفت ١۵٠٢اراسموس در سال 
چون بھ پاریس بازگشت، بر آن شد تا معیشت خود را از راه قلم . اما او نپذیرفت; وي پیشنھاد استادي كرد

. وریپید، و دیالوگھاي لوكیانوس را ترجمھ كردكتاب التزام اخالقي سیسرون، ھكابھ ا. زدن بھ دست آورد
در . بدون تردید، این شكاك شوخ طبع در تربیت ذھن و سبك نگارش اراسموس تاثیري بسزا داشتھ است

  : اراسموس بھ دوستي نوشت ١۵٠۴

ھمھ چیز را بھ مسخره ; لوكیانوس با چھ شوخ طبعي و سرعتي ضربت خود را فرود میآورد! خداوندا
سختترین حمالتش متوجھ . میگذارد چیزي، بي آنكھ رنگ مسخرگي گیرد، از زیر قلمش بگریزدمیگیرد و ن

و فرضیات فوق طبیعي، و رواقیان را بھ علت خودبیني غیر قابل تحملشان دست ... فالسفھ و رواقیان است
رستي خدایان را ھنگامي كھ لقب ملحد بدو دادند مزیتي افتخارآمیز از ناحیھ بدبیني و خرافھ پ... میاندازد

  . نیز، با ھمان بیپروایي، بھ باد تمسخر گرفت

ھمراه كولت بھ زیارت آرامگاه قدیس تامس ا بكت در كنتر ) ١۵٠۵١۵٠۶(در دیدار دومش از انگلستان 
وي شرح این سفر را، با نامھاي افسانھاي، در یكي از مكالمات خود میآورد و بیان میدارد كھ . بري رفت
پیشنھاد كرد كھ حق بود مقداري از ثروتي كھ صرف تزیین كلیسا شده است ) كولت)) (اگراتی((چھ گونھ 

براي التیام آالم بینوایان كنتربري بھ كار میرفت، و با این سخن راھب راھنمایشان را رنجیده خاطر 
ونھ چگ; چگونھ راھب شیري را كھ واقعا از پستان مبارك مریم عذرا ریختھ بود بدانھا نشان داد; ساخت

; ، كھ میبایست ھمھ آنھا را با احترام ببوسند، بھ آنھا ارائھ نمود))مقدار حیرت انگیزي استخوان مرده((
چگونھ گراتیان از بوسیدن كفشھاي كھنھاي كھ میگفتند بكت میپوشیده طفره رفت، چگونھ مرد راھنما، بھ 

پارچھاي بود كھ قدیس بكت عرق  عنوان نھایت لطف خود، یادبود مقدسي را بھ گراتیان ارائھ داد و آن
پیشانیش را با آن پاك و بینیاش را در آن خالي كرده بود و ھنوز آثار آب دماغ مقدسش در آن پیدا بود و 

دو دانشمند، در حالي كھ بر بشریت میگریستند، . حال گراتیان از دیدن آن بھ ھم خورد و روي درھم كشید
  . بھ لندن بازگشتند
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اراسموس ; پزشك ھنري ھفتم دو پسرش را بھ ایتالیا میفرستاد. در آنجا بخت خوش بھ اراسموس روي كرد
وي ھمراه جوانان یك سال در بولونیا . ھمراه آنان شود)) راھنما و سرپرست((مامور شد تا بھ عنوان 

در زبان التیني، و  ھا را بلعید، و روز بھ روز بر شھرت خود بھ دانشطلبي، تبحر توقف كرد، كتابخانھ
وي، تا این زمان، جامھ كاننھاي آوگوستینوسي را میپوشید رداي سیاه و قباي بلند و . خردمندي افزود

این جامھ را از تن بیرون كرد و جامھ یك كشیش معمولي را، كھ كمتر انگشت نما ) ١۵٠۶(باشلق، اكنون 
وم، كھ در آن زمان بھ عنوان یك فاتح نظامي در بود، پوشید و ادعا كرد كھ براي این كار از پاپ یولیوس د

بھ  ١۵٠۶بھ دالیلي كھ بر ما نامعلوم است، اراسموس در . بولونیا بھ سر میبرد، كسب اجازه نمود است
باز او را در ایتالیا  ١۵٠٨اما در . انگلستان بازگشت و در دانشگاه كیمبریج بھ تدریس زبان یوناني پرداخت

نظر شده و بزرگي از امثال خود را براي چاپخانھ آلدوس مانوتیوس درونیز آماده مییابیم كھ چاپ تجدید 
و فریفتھ زندگي مرفھ، آداب و طرز رفتار مھذب، و رشد فكري ) ١۵٠٩(از آنجا گذارش بھ رم افتاد . میكند

اثرات آشكار موضوعات وآدابوآیینھایمشركانھدر مركز جھان مسیحیت او را بھ خود . كاردینالھا شد
آنچھ بیش از ھمھ خاطر اراسموس را . ھمچنانكھ در سال پیش لوتر را بھ وحشت افكنده بود; مشغول داشت

در این باب، با لوتر اما با كاردینالھاھم، كھ . آزرد، مشي، حمیت، و اشتغاالت نظامي پاپ یولیوس دوم بود
رود اراسموس را بھ مجامع خود آنھا و. از غیبتھاي مكرر پاپ جنگجو بگرمي استقبال میكردند، موافق بود

خوشامد گفتند و پیشنھاد كردند كھ اگر در رم مستقر شود، مشاغل و مناصبي بدو خواھند داد كھ بي آنكھ 
  . انجام وظیفھ كند، مقرري آنھا را دریافت خواھد داشت

ھنري  دست در ھمان حال كھ مھر این شھر ابدي میخواست در دل وي ریشھ كند، ماونتجوي بدو نوشت كھ
ھفتم مرده است و دوست اومانیستھا، بھ نام ھنري ھشتم، بر تخت نشستھ است و اگر اراسموس بھ انگلستان 

ھمزمان با نامھ ماونتجوي، نامھاي ھم از خود . باز گردد، ھمھ درھا و مزیتھا بھ روي او گشوده است
  :ھنري ھشتم بدو رسید

م و ارزشي كھ آن زمان من در دل خویش نسبت بھ شما احترا. آشنایي ما وقتي شروع شد كھ من كودك بودم
ھاي خود كردھاید، و بھ خاطر استفادھاي كھ از  احساس میكردم، بھ مناسبت ذكري كھ از من در نوشتھ

شما تا . استعداد و شایستگیھاي خود در راه پیش بردن حقیقت مسیحیت مبذول داشتھاید، افزونتر شده است
نھایي بھ دوش كشیدھاید، اما اكنون بھ من این افتخار را بدھید كھ، تا آنجا كھ اینجا این بار سنگین را بت

.... بھبود حال شما براي ھمھ ما گرانبھاست.... قدرت و تواناییم اجازه میدھد، شما را كمك و حمایت كنم
بھ انگلستان  .بنابراین، پیشنھاد میكنم كھ اندیشھ توقف در نقاط دیگر را بكلي از خانھ ذھن خود دور سازید

آنھا، چنان كھ آرزوي شماست، ; شرایط خود را بازگویید. بیایید و یقین بدانید كھ بر دل و دیده ما جاي دارید
بھ یاد دارم كھ یك بار گفتید وقتي از در بھ در گشتن خستھ شوید، . نظر بلندانھ و افتخارآمیز تلقي خواھند شد

از این روي، بھ نامھ ھمھ آنچھ خوب و مقدس است،از . اختاین كشور را خانھ دوران پیري خود خواھید س
ما . ما اكنون از ارزش فضایل و نصایح شما آگاه ھستیم. شما میخواھم كھ بھ وعده خویش تحقق بخشید

شما اوقات فراغتتان را براي خود ... حضور شما را در میان خود از ھمھ داراییھایمان گرانبھاتر میشماریم
بنابراین، ... از شما چیزي نمیخواھیم، جز آنكھ قلمرو حكومت ما را خانھ خود بدانیدما نیز ; میخواھید

  . اراسموس عزیز بھ نزد من بیایید و بگذارید كھ حضورتان جواب دعوت من باشد

چگونھ میشد دعوتي چنین مودبانھ و كریمانھ را رد كرد در رم، حتي اگر بھ وي منصب كاردینالي میدادند، 
در انگلستان، در میان دوستاني با نفوذ و تحت حمایت پادشاھي نیرومند، . در كام كشد میبایست زبان

ھاي  او، با اندكي اكراه، اومانیستھاي رم، كاخھا و كتابخانھ. میتوانست آزادانھتر بنویسد و در امان باشد
لپ عبور كرد، بھ دوباره از آ. باشكوه، و كاردینالھایي را كھ بھ وي اظھار لطف كرده بودند بدرود گفت

  اراسموس ھجاگر - IIIپاریس رفت، و از 

آیا ھنري با بستگان . پنج سال در آنجا ماند و، در تمام آن مدت، از پادشاه جز سالم و درودي اتفاقي نشنود
ماونتجوي با ھدیھاي . خارجي یا خویشان داخلي سرگرمي داشت اراسموس انتظار كشید و خود را خورد
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و جان فیشر، اسقف راچیستر و ; رم درآمد یك كلیساي محلي را در كنت بدو اعطا كردوا; بھ فریادش رسید
بھ استادي زبان یوناني ) دالر ١٣٠٠(پوند  ١٣رئیس دانشگاه كیمبریج، وي را با سالیانھاي برابر 

ش را براي آنكھ این درآمدرا تا سرحد توانایي نگاه داشتن یك پیشخدمت و یك اسب باال برد، آثار. برگماشت
  . بھ دوستانش، كھ معموال بھ خواست او پاسخ میدادند اما پاسخشان بھ حد كفایت نبود، تقدیم داشت

در سال اول سومین دفعھ اقامت خود در انگلستان، و در خانھ تامس مور، مشھورترین كتاب خویش را بھ 
میوم و موریاي، نوعي عنوان یوناني التیني شده آن، انكو. نام در مدح دیوانگي، در ھفت روز، نوشت

بھ ) mria(و موریا )) دیوانھ((یوناني بھ معني ) moros(است اما موروس )) مور((بازي لفظي با نام 
اراسموس این اثر را دو سال ھمچنان بھ صورت دستنویس نگاه داشت، آنگاه . بود)) دیوانگي((معني 

كتاب در زمان حیاتش چھل بار تجدید  این). ١۵١١(سفري كوتاه بھ پاریس كرد تا آن را بھ چاپ رساند 
، ١۶٣٢تا دیر زماني بعد، یعني ; رابلھ آن را خواند، نھ، بلكھ بلعید. چاپ، و بھ چندین زبان ترجمھ شد
  . میدید)) در دست ھر كسي((میلتن در كیمبریج نسخھاي از آن 

ناداني، و ابلھي معني موریا در معنایي كھ اراسموس آن را بھ كار برده است تنھا جنون، یاوه گویي، 
نمیدھد، بلكھ استعداد طبیعي، غریزه، عواطف، و سادگي و صفاي ناشي از بیسوادي راھم، در برابر 

اراسموس در این كتاب ما را متوجھ میسازد كھ نژاد . خردمندي، تعقل، حسابگري، و عقل، شامل میشود
ھ زن، كھ بھ ھزار شكل جلوه میكند، و بشر ھستي خود را مدیون دیوانگي است، زیرا مگر از رغبت مرد ب

ستایش پر شور مرد از جسم زن، و شھوت سیرایي ناپذیرش بھ ھمخوابگي چیزي عبثتر وجود دارد آیا 
مرد اگر بھ ھوش باشد، براي تسكین شھوت ھرگز قالده ازدواج با یك زن را بھ گردن خواھد افكند آیا زن 

محنت زاییدن و مادر شدن را تحمل خواھد كرد آیا خنده آور  اگر بھ ھوش باشد، بھ خاطر لذتي آني، رنج و
نیست كھ بشریت حاصل فرعي این فرسایش و استھالك دو جانبھ باشد اگر زن و مرد از روي تعقل از این 

  . كار باز ایستند، بشریت نابود خواھد شد

آدمي فرمانروایي كند، اگر عقل بر وجود . از این مثال، وجوب دیوانگي و حماقت خردمندي آشكار میشود
آیا از شجاعت اثري میتوان یافت خوشبختي امكانپذیر خواھد بود آیا كتاب جامعھ سلیمان راست كثرت غم 

رآینده خوشبخت میبود جاي شكر چھ كسي با وقوف ب)) میافزایداست، و ھر كھ علم را بیفزاید حزن را 
است كھ علم و فلسفھ رواجي ندارد، و مردم بدانھا التفات نمیكنند، و از این راه بر ناداني حیاتي نژاد بشر 

از ابعاد دقیق خورشید و ماه و ستارگان، بھ ھمان آساني كھ از تنگ و ((منجمان . لطمھاي وارد نمیآید
.)) طبیعت بھ ناچیزي حدسیات و فرضیات آنھا میخندد((اما .)) ددیگچھ حرف میزنند، با شما سخن میرانن

وقت و ھوش خود را درباره لطایف الحیل . فیلسوفان پیچیدگیھا را پیچیدھتر، و مبھمات را مبھمتر میكنند
منطقي و متافیزیكي، كھ نتیجھ شان جز باد ھوا نیست، زایل میكنند، چھ خوب بود كھ ما، بھ جاي سپاه و 

)) روده درازیھاي((ن مھمالت را بھ جنگ تركان میفرستادیم، زیرا در این صورت در برابر این سرباز، ای
امروز آنچھ آنھا بھ نام ((; پزشكان از فالسفھ بھتر نیستند. گمراه كننده، ھمھ راه گریز در پیش میگرفتند

  :م االھياما عالمان علو.)) پزشكي بدان عمل میكنند تركیبي از دورویي و نیرنگ بیش نیست

. سراسر جریان پیگیر خلقت جھان را تا یك ذره ناچیز، بھ وسیلھ قدرت مطلق باري، بھ شما خواھند گفت
و شما را قانع ... نحوه دقیق گناھكاري ذاتي را، كھ از پدر و مادر نخستین ما سر زد، تشریح خواھند كرد

و در قرص تقدیس . ریم عذرا بستھ شدنطفھ جھان دھنده ما در رحم باكره م.... خواھند ساخت كھ چھ سان
شده فطیر عشاي رباني بھ شما نشان خواھند داد كھ چگونھ ممكن است حوادثي، بي آنكھ فاعل و كننده 

چگونھ كسي میتواند، در یك زمان، در چند جا باشد، و چگونھ جسم .... داشتھ باشند، بھ حصول پیوندند
  . ي در عشاي رباني فرق داردمسیح، در آسمان با جسم وي بر صلیب، و جسم و

نیز بر مزخرفات و الطایالتي كھ بر آن نام معجزات و كرامات مینھند اشباح و قبور شفابخش، احضار 
  . بیندیشید)) لولھ ھایي از این قبیل كھ ساختھ و پرداختھ دست خرافاتند((شیطان، و 
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از . این مھمالت براي كشیشان و روحانیاني كھ دست بھ كار آنند دكان خوبي است و درآمدي بیرنج دارد
آنان كھ بازار دغلباز بخشایشدھي و آمرزشنامھ فروشي را گرم نگاه میدارند، چھ بگویم كھ اینان حساب 

وي میزان وجوھي كھ از زمان و توقف یكایك ارواح را در برزخ نگاه میدارند و مدت ماندنشان را، از ر
ھاي وقاحت آور بھ دست میآورند، كم و زیاد میكنند یا درباره آن  ھا و عفونامھ راه فروش این آمرزشنامھ

آناني كھ وانمود میكنند با او راد سحرانگیز و یا سر ھم بندي كردن ادعیھ و ; دیگران چھ میتوان گفت
ریح یا بھ احتمال قویتر براي جلب منفعت، ساخت و كھ برخي از شیادان مذھبي براي تف(انداختن تسبیح 

میتوانند ثروت، افتخار، شادي، طول عمر، برنایي در عھد پیري، و حتي بعد از مرگ ) پرداختھاند
  جایگاھي در دست راست عیساي نجاتدھنده فرا چنگ آرند 

اییشان مردم را بھ ستوه میآورند این ھجا ادامھ مییابد و راھبان، فقیران، مفتشان، كاردینالھا، و راھبان با گد
; كشیشان معمولي تشنھ و گرسنھ پولند. و گمان میكنند با زبورخوانیھاي خوابآورشان بھشت را فتح میكنند

تمام .)) آنھا در فن بھ چنگ آوردن عشریھ، صدقھ، درآمدھاي اتفاقي، و غیره زیركتر و نیرنگبازترند((
پاپھا، بھ خاطر ثروت، . ھ باشند، با سوزاندن جادوگران موفقندروحانیان، از ھر طبقھ و مرتبھ و رنگي ك

تشریفات ... افتخارات، حق حكومت، مناسب، وضع دستورات شرعي، بي بند و باري، فروش آمرزشنامھ
، حرص بھ مال اندوزي، خط مشي مادي و اینجھاني، و جنگھاي ))و مالیاتگیري، تكفیرھا و تحریمھا

چنین كلیسایي، جز بھ صدقھ سر حماقت و . واریون مسیح شباھتي ندارندخونینشان، بھ ھیچ وجھ بھ ح
سادگي و ساده لوحي و گولي بشر، چگونھ میتواند زنده بماند كتاب مدح دیوانگي عالمان االھي را بھ 

باید بدانید كھ كتاب شما، حتي در میان :((مارتین دروپسیوس بھ اراسموس نوشت. خشمي آشكار برانگیخت
اما ھجوي كھ اراسموس .)) ش از این ستایشگر سر سپرده شما بودند، ناراحتي تولید كرده استآنان كھ پی

سومین و . در این ویرانگري خندھانگیز بھ كار برده بود، در مقایسھ با اثر بعدیش، بسیار نرم و مالیم بود
در سال . بودمقارن با سال مرگ پاپ یولیوس دوم ) ١۵١٣(واپسین سال تدریس اراسموس در كیمبریج 

اراسموس، جز انكار . در پاریس ھجونامھ یا دیالوگي بھ نام یولیوس اكسكلوسوس منتشر شد ١۵١۴
اما نسخھ رسالھ دست بھ دست دوستانش ; صریح، كوشش بسیار نمود كھ تعلق آن را بھ خود مكتوم بدارد

رد كھ آن را در اینجا بھ جا دا. مور، از روي بي احتیاطي، آن را در زمره آثار اراسموس قلم زد; گشت
پاپ جنگجوي متوفا دروازه بھشت را بھ روي خود . عنوان نمونھ تندي از سبك اراسموس ھجاگر ذكر كنیم

  . بستھ میبیند، و پطرس حواري با سماجت تمام دروازه را پاس میدارد

  ... ام.من یولیوس لیگوریایي ھستم، پي. این مسخره بازي بس است: یولیوس

ام یعني .پي! احمق فرومایھ: یولیوس) بزرگترین بال)) (پستیس ماكسیما((ام چیست .پي! ام.پي: پطرس
  ). بزرگترین پونتیفكس)) (پونتیفكس ماكسیموس((

)) بھترین((نمیتواني داخل شوي، مگر آنكھ ... باشي) بزرگترین)) (ماكسیموس((اگر سھ بار ھم : پطرس
  . ھم باشي

و )) قدوس((بیش نبودھاي براي من كھ )) قدیسي((ام این قرنھا تو كھ در تم! فضولي موقوف: یولیوس
  . بودھام، و احكامم نیز آن را نشان میدھند، فضولي میكني)) ذات تقدس((و )) اقدسیت((و )) اقدس((

! ھوم. بگذار كمي دقیقتر بھ تو بنگرم... آیا میان قدیس بودن و قدیس نامیده شدن فرقي نیست: پطرس
اما در زیر آن لباس خونین . رداي كشیشان بر تن داري... و ناپارسایي در تو فراوان استھاي بیدیني  نشانھ

چشمھا وحشي، دھان گستاخ و اھانتگر، جبین بیشرم، تن سراسر مجروح از زخم گناه، ; رزم پوشیدھاي
تھاي، با این وضع تھدیدآمیز كھ بخود گرف. نفس آلوده بھ بوي شراب، و مزاج شكستھ از افراط در ھرزگي

  ... تو یولیوس امپراطوري كھ از دوزخ بازگشتھاي... 

  ... بھ یاوه گوییھایت خاتمھ بده، و گرنھ تكفیرت میكنم: یولیوس
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تو كشیشي بیش نیستي، شاید . بھترین حقوق: مرا تكفیر میكني ممكن است بدانم با چھ حقي یولیوس: پطرس
نخست باید شایستگي و استحقاق خود را براي : پطرس! كشیش ھم نباشي، بھ تو میگویم در را باز كن

  ... دخول نشان دھي

; آیا دین و اعتقاد واقعي را بھ كسي آموختھاي: منظور از شایستگي و استحقاق چیست پطرس: یولیوس
اما اگر ثمري دارد، بگذار بگویم كھ در آنجا . من بھ جنگ سرگرم بودم. نھ، این كار را نكردھام: یولیوس

  . كھ مراقب و محافظ دینند راھباني ھستند

: آیا، با دادن سرمشق پاكي و دینداري، ارواح مردمان را بھ سوي مسیح متوجھ كردھاي یولیوس: پطرس
  . بسیاري را بھ تارتاروس روانھ كردھام

آه، معجزه و كرامت دیگر از رواج افتاده : آیا معجزه یا كرامتي از تو بروز كرده است یولیوس: پطرس
  . است

یولیوس شكستناپذیر نباید بھ سواالت یك : آیا در دعاھاي خود كوشا و با پشتكار بودھاي یولیوس :پطرس
نخست آنكھ من یك تن لیگوریایي . تو خواھي دانست كھ من كیستم و چیستم. ماھیگیر گدامنش جواب دھد

ا با امالك كلیسا پاپ مر. مادرم خواھر پاپ بزرگ، سیكستوس چھارم، بود. ھستم، و مانند تو یھودي نیستم
تبعیدم ; بھ سیفیلیس گرفتار شدم. بدبختیھا و مصیبتھایي نیز دامنگیرم شد. كاردینال شدم. توانگري داد

و چنان .... كردند، از كشور خویش بیرونم راندند، اما در ھمھ این احوال میدانستم كھ باالخره پاپ میشوم
خشي بھ وسیلھ نزول، و بخشي دیگر از طریق قولھا و بخشي بھ واسطھ كمك فرانسویھا، ب; شد كھ میپنداشتم

بانكدارھا شرح آن را بھ تو خواھند ; كرزوس نیز نمیتوانست پولي را كھ الزم بود تدارك ببیند; ھا وعده
و بیشتر از آنچھ كھ پاپھاي پیش از من كردھاند، براي كلیسا و مسیح كار انجام ... اما من موفق شدم. گفت

  . دادھام

منصبھا و ادارات جدیدي درست كردم و آنھا . درآمد كلیسا را افزون ساختم: كردھاي یولیوس چھ: پطرس
آنگاه . بدون پول كاري از پیش نمیرود. از نو سكھ زدم، و از این راه مبلغ كالني اندوختم... را فروختم

رف شنوي از خود ھمھ شاھزادگان و شھریاران اروپا را بھ ح... بولونیا را ضمیمھ مقر مقدس پاپ ساختم
رم را از كاخھاي با شكوه پر ; ھا را پاره كردم و سپاھیان جرار بھ میدان جنگ بردم عھد نامھ. واداشتم
  ... و بعد از خود، پنج میلیون در خزانھ پاپي بھ جاي گذاشتم; ساختم

  ... زیرا درآمد آنجا را خواھان بودم: چرا بولونیا را گرفتي یولیوس: پطرس

بھ من . آنجا لئیم حق ناشناسي بود، مرا بھ فروختن مشاغل و مناصب كلیسایي متھم كرددوك : یولیوس
من دوكنشین فرارا را براي پسر خودم میخواستم كھ میشد بدو اعتماد كرد و از این ... تھمت بچھ بازي زد

  . او، درست در آن زمان، كاردینال پاویا را خنجر زده بود. راه بھ كلیسا خدمت نمود

آیا تو : زن نھ، زن نھ، اما داشتن كودك چھ عیبي دارد پطرس: چھ پاپ و زن و بچھ یولیوس: پطرس
براي رسیدن بھ مقصود، اینھا كھ چیزي : مرتكب جنایاتي كھ بدانھا متھمت میداشتند شده بودي یولیوس

  ... نیستند

ركنار كردن پاپ چھ ب: آیا براي بركنار كردن یك پاپ فرومایھ و رذل راھي نیست یولیوس: پطرس
  ... چھ كسي میتواند باالترین مرجع و قدرت جامعھ را بركنار كند! الطائالتي

تنھا شوراي عمومي كلیسا میتواند خطاھاي پاپ را بدو تذكر دھد، اما خود شورا باید بھ رضایت و موافقت 
  . را نمیتوان بركنار كرد از این روي، بھ خاطر ھیچ جنایتي، ھر چھ میخواھد باشد، او.... پاپ تشكیل شود
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  . نھ، حتي بھ جرم پدر كشي: حتي بھ جرم قتل یولیوس: پطرس

  . نھ، حتي بھ جرم ھتك: حتي بھ جرم زنا یولیوس: پطرس

  . نھ، حتي اگر ششصد بار چنین عملي شود: حتي بھ جرم فروختن مقامات كلیسایي یولیوس: پطرس

  . نھ، حتي بھ جرم توھین بھ مقدسات: یولیوسحتي بھ جرم مسموم ساختن و زھد خوراندن : پطرس

اگر ششصد جرم دیگر نیز بر آنھا : حتي اگر ھمھ این جرایم از یك نفر سرزده باشد یولیوس: پطرس
  . بیفزایي، ھیچ قدرتي نمیتواند پاپ را عزل كند

كافات نیز امتیازات تازھاي است براي جانشینان من كھ شریرترین و پستترین افراد باشند و از م: پطرس
  . ایمن

مردم باید بھ پا خیزند و با . ... بدبخت آن كلیسایي كھ نمیتواند چنین غولي را از پشت خود بر زمین افكند
اگر شیطان نایب منابي میخواست، كسي ... سنگ سنگفرش پیاده روھا مغز این فرومایگان را متالشي كنند

آیا بسط دادن : یولیوس; بي براي مسیح چھ كردھايتو بھ عنوان یك پیشواي مذھ. را بھتر از تو نمییافت
  ... كلیساي مسیح اقدام نیكي نیست

  .... چگونھ كلیسا را بسط دادھاي: پطرس

  ... رم را از كاخھا، خدمتگزاران، سپاھیان، و ادارات پرساختم: یولیوس

  ... وقتي كھ مسیح كلیسا را بنیاد نھاد، از این قبیل چیزھا نداشت: پطرس

آه تو بھ آن روزھا میاندیشي كھ خود پاپ بودي و عدھاي اسقف گدامنش و بینوا دورت را گرفتھ : یولیوس
اكنون بھ كلیساھاي معظم ما، بھ اسقفاني كھ ھر یك بھ شاھي ... بودند و داشتي از گرسنگي فرق دارد

ن و یراقشان از طال و بھ كاردینالھایي كھ خدم و حشم باشكوه دارند، و بھ اسبان و استراني كھ زی... میمانند
  . جواھر و نعلشان از سیم و زر است نگاه كن

باالتر از ھمھ اینھا، خود من، بزرگترین پونیتفكس، در تخت روان زرین، بر روي دوش سربازان، حمل 
بھ غرش توپھا و آواي كرناھا . میشدم و چون پادشاھان بھ سوي جمعیتي كھ مرا میستودند دست تكان میدادم

بھ ماشینھاي جنگي، بھ جمعیتي كھ فریاد میزنند، بھ مشعلھایي كھ در خیابان . لھا گوش فرادارو صداي طب
این ھمھ را تماشا كن، و ببین ... و بھ پادشاھان زمین كھ بھ پابوس من آمدھاند، بنگر. و میدان نور میپاشند

  . بینوایي ھستيمیبیني كھ در برابر من تو چھ اسقف گدا و ... كھ پر شكوه و با عظمت نیستند

من روم كافر كیشي را .... حقھ بازي، رباخواري، و نیرنگ ترا پاپ كرده است! اي فرومایھ وقیح: پطرس
بولس از شھرھایي كھ غارت . بر آن داشتم تا بھ مسیح بگراید، تو آن را دوباره بھ ورطھ كفر افكندھاي

ھ از كشتي شكستنھا، غل و زنجیرھا، بلك... كرده، از لشگریاني كھ درھم شكستھ و كشتھ سخن نمیگفت
افتخارات و پیروزیھاي او، بھ عنوان شاگرد و پیرو مسیح، اینھا ; مرارتھا و تازیانھ خوردنھا حرف میزد

مباھات او بھ جانھایي بود كھ از چنگ شیطان رھانیده . مجد و بزرگواري سردار مسیحیت اینھا بود. بود
  .. .بود، نھ بھ پولھایي كھ جمع كرده بود

  . این حرفھا براي من تازگي دارد: یولیوس
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ھا، با این سپاھیان و فتوحات نظامي دیگر فرصتي  با این زد و بندھا و عھد نامھ. بلھ، ممكن است: پطرس
تو تظاھر میكني كھ مسیحي ھستي، در حالي كھ از تركھا ھم . ... نداشتھاي كھ بھ خواندن انجیلھا بپردازي

اگر میان تو و آنھا فرقي باشد، در . ر میكني و مثل تركھا بي بند و بار و شھوترانيتو مثل تركھا فك; بدتري
  ... آن است كھ تو از آنھا بدتري

  ... بھ روي دیگري چرا، اما نھ بھ روي چون تویي: پس دروازه را باز نمیكني پطرس: یولیوس

دیري ; د پایین را غارت میكنندآنھا ھم اكنون دارن. اگر تسلیم نشوي، مقامت را بزور میگیرم: یولیوس
  . نمیگذرد كھ شصت ھزار ملعون بھ پشتیباني من برمیخیزند

وقتي كلیسا چنین پیشوایي داشتھ باشد، براي من جاي شگفتي !... اي كلیساي بدبخت! اي آدم بیچاره: پطرس
چنین غول  با وجود این، در ھمان حال كھ. نیست كھ تنھا معدودي اجازه ورود بھ اینجا را بخواھند

ستمگري، كھ مظھر بیعدالتي و بي انصافي است، تنھا بھ خاطر آنكھ نام پاپ برخود دارد مورد تكریم و 
  . تعظیم قرار میگیرد، مردمان خوب ھم در دنیا باید فراوان باشند

شخصي بدین فرومایگي كھ در اینجا تصویر گشتھ است ھرگز . این انتقاد البتھ سخت یكطرفھ است
میكالنژ ; بھ جاي سان پیتر و قدیم كلیساي جدیدي بنا نھد; ایتالیا را از وجود مھاجمان پاك سازد نمیتوانست

تمدن مسیحي و تمدن كالسیك را در واتیكان ; و رافائل را كشف و راھنمایي كند و سبب بسط ھنرشان شود
متفكري ژرف اندیش، با با ھم توحید رافائل، چون تك چھره یولیوس دوم در گالري اوفینسي از كار درآید 

و اراسموس بینوا، در ھمان حال كھ ھمھ كشیشان را بھ فقر حواریون فرا میخواند، . دقت و احتیاطي جانكاه
این امر كھ كشیشي چنین ! خود براي بھ دست آوردن پول دست التماس بھ سوي دوستانش دراز میكرد

 ١۵١٨در سال . ي آن زمان را نشان میدھدادعانامھ ھالكت بخشي علیھ یك پاپ بھ قلم آرد روح انقالب
در اینجا، یولیوس اكسكلوسوس را ھمھ :((دومین سال قیام لوتر پتر گیلیس از آنورس بھ اراسموس نوشت

شگفت نیست اگر مصلحان دیني بعدھا .)) و ھمھ درباره آن گفتگو میكنند; ھمھ آن را میخرند; جا میفروشند
  . الب را نواخت و خود گریخت مالمت كننداراسموس را بھ خاطر آنكھ شیپور انق

از سال . یكي دیگر از آثار قلمي اراسموس دنیاي فكري اروپاي باختري را برانگیخت ١۵١۴در سال 
و قصدش بظاھر تعلیم سبك ; بھ بعد، اراسموس بھ تالیف دیالوگھایي بھ شیوه خودماني دست زده بود ١۴٩٧

مطالب بسیار متنوع، موضوعات روزمره زندگي را مورد بحث  اما در خالل; نوشتار و گفتار التیني بود
دوستش، بیاتوس رنانوس، . قرار داده بود تا جوانان مدرسھ را از بیحالي و خرفتي روزانھشان بھ در آورد

قواعد مكالمات روزمره، بھ قلم اراسموس ((با اجازه خود او، مقداري از این مكالمات را تحت عنوان 
. چاپ كرد)) نھا براي پیرایش زبان كودك، بلكھ براي اصالح اخالق او نیز مفید استروتردامي، كھ نھ ت

در چاپھاي بعدي، مكالمات دیگري نیز بر كتاب افزوده شد، و بھ صورت یكي از اساسیترین تالیفات 
  . اراسموس بیرون آمد

این كتاب مجموعھ عجیبي است از بحثھایي جدي درباره ازدواج و اخالقیات، ترغیب و اندرز بھ پارسایي 
ھا و شوخیھاي تند و  و دینداري، نشان دادن پوچیھا و نارواییھایي آداب و اعتقادات انساني، كھ با كنایھ

ھ نوشتن بدان یقینا سختتر از خارج از ادب تلفیق شده، و سراسر بھ زبان مصطلح و عامیانھ التیني است ك
درباره آن چنین  ١٧٢۴یك مترجم انگلیسي در سال . نوشتن بھ زبان رسمي و عالمانھ بوده است

ھیچ كتابي بھتر از این، بھ شیوھاي شادیبخش و در عین حال آموزنده، عقاید و آراي پاپھا و :((میگوید
ي اغراقآمیز است، اما شك نیست كھ اراسموس، با گر چھ این نظر تا اندازھا.)) ھا را بر نمیاندازد خرافھ

را وسیلھاي ساختھ است كھ مجددا بر )) كتاب درسي انشاي التیني((شیوه شیرین و پرطنز خود، این 
اراسموس خرید و فروش آثار متبرك، سو استفاده از تكفیر، مال . قصور و تبھكاري روحانیان بتازد

دروغیني كھ از زودباوري و ساده لوحي مردم آب میخورند، اندوزي نخست كشیشان و كشیشان، معجزات 
ھاي قدیسان كھ براي مقاصد مادي ساختھ و پرداختھ شدھاند، بي اعتدالي در روزه گرفتن، و تضاد و  افسانھ
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. تناقض تكاندھنده میان مسیحیت كلیسا و مسیحیت مسیح را مورد حملھ قرار میدھد و آنھا را محكوم میسازد
عفت آدمي در ... اخواھان و مشتریان مسیحیت را یك مشت فربھ شكمباره پرھیز كنباوفاترین ھو

از اینكھ بھ دوشیزگي اینھمھ بھا دادھاند اظھار .)) ھا بیشتر در معرض خطر است تا در خارج صومعھ
حسرت میخورد كھ چرا . عشق بھ زناشویي را میستاید و آن را برتر از تجرد میشمارد; تاسف میكند

ھ اسب خوب را با اسب خوب جفت میكنند، در امر ازدواج، بھ خاطر جلب منافع و مادیات، مردمي ك
و پیشنھاد میكند كھ از ازدواج اشخاص ; دختران تندرست و شاداب خود را بھ مردان بیمار شوھر میدھند

ا این ب. مبتال بھ سیفیلیس، یا اشخاص ناتوان، و یا آنھایي كھ بھ مرضھاي سخت دچارند جلوگیري شود
كودكان را اندرز میدھد كھ بھ مردم ھنگامي كھ عطسھ . ھاي بسیار ھزل را میآمیزد ھاي جدي، گفتھ اندیشھ
و زن آبستني را با دعایي بینظیر درود ; ))ضرطھ میزنند((نھ وقتي كھ ; بگویند)) عافیت باد((میكنند 

ختنھ .)) بھ میان رفتھ است، بیرون آیدبھ ھمان آساني كھ ... خدا كند این باري كھ در شكم داري:((میفرستد
گفتگوي .)) چرا كھ از شدت خارش و نعوظ، و در نتیجھ از ھمخوابگي، میكاھد((كردن را سفارش میكند، 

  . بھ اصالح اطمینانبخش زن میانجامد)) مرد جوان و فاحشھ((طوالني میان 

اي التیني، شیوه تند و جسورانھاي منتقدان زبان بھ شكایت گشودند كھ این مكالمات، از لحاظ تعلیم انش
  . دارند

شارل پنجم تعلیم آنھا را در . منتقدي ادعا میكرد كھ این گفتارھا تمام جوانان فراییورگ را بھ فساد میكشاند
من، در بستر :((لوتر در این مورد با امپراطور ھمعقیده بود. مدارس جرمي دانست كھ مكافاتش مرگ بود

. خشم و غیظ سبب موفقیت كتاب شد. ((ن مكالمات اراسموس منع خواھم كردمرگ، پسرانم را از خواند
تنھا كتاب مقدس فروشي بیشتر  ١۵۵٠تا سال ; نسخھ از آن بھ فروش رفت ٢۴٠٠٠اندكي پس از انتشار، 

  . در آن میان اراسموس تقریبا كتاب مقدس را ھم از آن خود كرده بود; از آن داشت

IV - اراسموس محقق  

در آنجا نامھاي . ترك گفت و، در میان مھ و گمركات، راه بھ بندر كالھ برد ١۵١۴انگلستان را در ژوئیھ 
از رئیس صومعھ فراموش شدھاش در شتاین دریافت داشت كھ اطالع و تذكر داده بود كھ مدتھاست اجازه 

این . وبھ و تقوا گذراندمرخصي او تمام شده است و بھتر است ھر چھ زودتر بازگردد و باقي عمر را بھ ت
نامھ پشت او را لرزاند، زیرا، مطابق قوانین شرع، رئیس صومعھ میتوانست از قواي كشوري بخواھد كھ 

. اراسموس پوزش خواست و رئیس صومعھ نیز موضوع را تعقیب نكرد. وي را بھ حجرھاش بازگردانند
شاني خاطرش نشود، از دوستان با نفوذ اما دانشمند سرگردان، براي آنكھ این قضیھ بار دیگر موجب پری

  . خود در انگلستان خواست كھ برایش از پاپ لئو دھم معافیت از الزامات و تعھدات رھباني بطلبند

مھمترین اثرش را، كھ تصحیح انتقادي متن یوناني عھد جدید و ترجمھ و تفسیر جدید آن بھ زبان التیني 
ن كار، كھ زاده عشق و مایھ افتخار بود، ھم براي مولف و ھم ای. بود، براي چاپ و انتشار بھ فروبن داد

آماده كردن متن سالھا طول كشیده بود، و چاپ و انتشارش كاري دشوار و پر : براي ناشر خطرناك بود
احتمال داشت كھ كلیسا ھر گونھ ترجمھ و اصالحي را بر ترجمھ التیني ھیرونوموس، كھ ; ھزینھ بود

گات مورد تصدیق قرار گرفتھ بود، محكوم بدارد و فروش كتاب ھزینھ چاپ آن را مدتھاي مدید با نام وول
فروبن  ١۵١۶در فوریھ . اراسموس با تقدیم كتاب بھ پاپ لئو دھم یكي از خطرات را از میان برد. درنیاورد

 اراسموس متن یوناني تصحیح شده و ترجمھ التیني خود را، در ستونھاي. باالخره كتاب را منتشر كرد
معلومات یوناني اراسموس اندك بود، و بھ این سبب در اغالط . متوازي، روبھ روي ھم قرار داده بود

از نظر تحقیق و علم، این چاپ از متني كھ عدھاي . بیشماري كھ در متن راه یافتھ با حروفچینھا سھیم است
 ١۵٢٢كتاب اخیر تا سال براي كاردینال خیمنث فراھم كردند فروتر است، اما  ١۵١۴از محققان در سال 

این دو كتاب نشانگر آغاز توجھ اومانیستھا بھ ادبیات صدر مسیحیت، و . در دسترس مردم قرار نگرفت
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رشتھ اخیر در قرن نوزدھم بدانجا رسید كھ كتاب . شروع پژوھشھاي انتقادي درباره كتاب مقدس است
  . نستمقدس را نوشتھاي انساني، و حاصل فكر و قلم خطاپذیر آدمي دا

این یادداشتھا بھ التیني روشن و مصطلحي . یادداشتھاي اراسموس در مجلد جداگانھاي بھ چاپ رسیدند
. و خواننده بسیار پیدا كردند; نوشتھ شده بودند و براي ھمھ فراغ التحصیالن مدارس آن روز قابل فھم بودند

ودند، اما راه بسیاري از كشفیات بعدي بحثھا با آنكھ بھ طور كلي در چھار چوب عقاید مورد پذیرش كلیسا ب
رسالھ اول یوحناي رسول )) عبارت یوحنایي((در نخستین چاپ، جملھ معروف بھ . را از پیش بازنمودند

در متون پیراستھ و موثق امروز نیز عبارت مذكور را، ; را، كھ در تاكید تثلیث است، حذف كرد) ٧٠۵(
داستاني زني را كھ در حال زنا گرفتار شده بود از انجیل . نندھاي قرن چھارم است، حذف میك كھ از افزوده

و دوازده آیھ آخر انجیل مرقس را چاپ كرد، اما متذكر شد كھ ممكن است الحاقي ) ١١٠٨، ۵٣٠٧(یوحنا 
بھ این طریق، درباره . مكررا فرق میان مسیحیت اولیھ و مسیحیت زمان جاري را جلوه گر میساخت. باشند

  : نوشت) ٣٧.  ٢٣(انجیل متي 

ھیرونوموس چھ میگفت اگر میدید كھ شیر مریم عذرا را، بھ خاطر پول، در معرض تماشا نھادھاند و بھ 
ھاي  آن، بیشتر از جسم مقدس مسیح احترام مینھند او چھ میگفت اگر این روغنھاي اعجازآمیز، این پاره

اینجا با شلق قدیس فرانسیس، آنجا  صلیب واقعي را كھ بھ اندازه باریك كشتي بزرگ شده است مینگریست
و آنھا را نھ بھ عنوان ... دامن زیرین مریم عذرا، و یا شانھ سر قدیسھ حنا را بھ معرض تماشا گذاشتھاند

وسایلي براي یاري مذھب، بلكھ بھ عنوان اصل و جوھر دین بھ مردم نشان میدھند، و این ھمھ ناشي از آز 
آنجاكھ ) ١٢.  ١٩(ست كھ آنجا كھ ادعا میشد در انجیل متي و حرص كشیشان و ریاكاري راھباني ا

تجرد راھبان توصیھ شده )) بھ جھت ملكوت خدا خود را خصي نمودھاند... خصیھا میباشند كھ:((...میگوید
  :است، اراسموس چنین نوشت

زمره این طبقھ ما آن دستھ از مردمان را نیز كھ، بر اثر دغلكاري یا ترس، بھ زندگي مجردانھ افتادھاند از 
از این روي، اگر آشكارا ; زندگیي كھ در آن مجازند زنا كنند، اما اجازه ندارند زن بگیرند; میشماریم

بھ عقیده . ھمخوابھ نگاه دارند، كشیش مسیحي ھستند، اما اگر شرعا ازدواج كنند، در آتش سوزانده میشوند
كشیشان مجرد بفرستند بھتر است آنھا را در  من، پدران و مادراني كھ قصد دارند كودكانشان را بھ سلك

  . ھاي شھواني رھا كنند كودكي اختھ كنند، نھ اینكھ آنھا را بكل، برخالف میلشان، در برابر وسوسھ

  :نوشت) ١٠٣(و درباره رسالھ اول بھ تیموتاوس 

. پاكدامننداكنون كشیشان بسیارند، فوج فوج و خیل خیل از ھر نوع، و آشكار است كھ معدودي از آنان 
قسمت اعظم آنھا بھ شھوتراني ھتك زنان و دختران، و ھرزگي وفسق آشكار افتادھاند، یقینا بھتر است بھ 
آنھایي كھ نمیتوانند مجرد زندگي كنند، اجازه داده شود كھ براي خود زنان شرعي اختیار نمایند، تا بھ این 

  . شودطریق از این ناپاكي و آلودگي قبیح و مصیبتبار جلوگیري 

افزود، عقیده اساسي مصلحان دیني بزرگ را، كھ ) ٣٠.  ١١(باالخره، در یادداشتي كھ برانجیل متي 
  : بازگشت از كلیسا بھ مسیح بود، منعكس ساخت

براستي یوغ مسیح خفیف و بار او سبك میبود اگر احكام ناچیز انساني را بر آنچھ كھ وي شخصا مقرر 
زیرا در جھان چیزي ; ما فرماني جز آنكھ یكدیگر را دوست بداریم، نمیدھد مسیح بھ. داشتھ بود نمیافزودند

بنابر قانون . نیست كھ آن قدر تلخ و ناگوار باشد كھ محبت نتواند آن را شیرین و در خور تحمل سازد
و ھیچ چیز جز فلسفھ مسیح، كھ ھدف نماییش باز گردانیدن عفت ; طبیعت، روال ھمھ چیزھابر آساني است

كلیسا بر این فلسفھ چیزھاي .. ل بھ طبیعت ساقط شده است، با سرشت و طبع آدمي سازگاري نداردو كما
مثال تمام آن عقاید فلسفي را ... بسیاري افزود كھ برخي را، بي ھیچ گونھ تعصب مذھبي، میتوان حذف كرد

چھ قانونھا و چھ . ..ماھیت و تمایز اقانیم سھ گانھ در ذات باري تعالي اظھار شده است... كھ درباره
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در باب پیمان !... ھایي كھ مقرر شدھاند چھ روزه!.. ھایي كھ در باب لباس كشیشان وضع كردھاند خرافھ
اقتدار و اختیار پاپھا و سو استفاده از آمرزشھا و معافیتھا چھ میتوانیم ...بستن و سوگند یاد كردن راھبان

حكومت كند، و دیگر )) انجیل((ند كھ مسیح با قوانین كاش میشد كھ مردم رضایت دھند و بگذار... بگوییم
در پي آن نباشند كھ براي تقویت فرمانروایي خودكامانھ و ضد روشنفكري خویش، قوانین بشري را بھ 

  ! یاري طلبند

چاپ نخست . بھ احتمال قوي، این یادداشتھا بودند كھ كتاب را قرین موفقیتي ساختند دو را بھ تعجب افكند
سال تمام شد، و چاپ جدیدتر، با تجدید نظر، تا زمان مرگ اراسموس شصت و نھ مرتبھ دیگر در طي سھ 

منتقدان بسیاري از اغالط و اشتباھات آن را ; انتقاداتي ھم كھ از كتاب شد بسیار شدید بودند. بھ چاپ رسید
فتار اراسموس را، و دكتر یوھان اك، استاد دانشگاه اینگولشتات و معارض اصلي لوتر، گ; برمال ساختند

ولي پاپ . در باب اینكھ انشاي یوناني عھد جدید فروتر از آثار دموستن است، سخني یاوه و ننگآمیز شمرد
لئو دھم با نظر قبول بھ این كار نگریست، و پاپ ھادریانوس ششم از اراسموس خواست كھ در مورد عھد 

وس را مردود دانست و وولگات ھیرونوموس را اما شوراي ترانت ترجمھ اراسم; قدیم نیز این كار را بكند
دیري نگذشت كھ عھد جدید اراسموس از نظر . یگانھ ترجمھ موثق التیني از كتاب مقدس اعالم داشت

علمي و تحقیقي مقام خود را از دست داد، اما این اثر، از نظر تاریخ افكار، ھمچنان حادثھاي پر اھمیت 
ھ كتاب مقدس بھ زبانھاي بومي، كھ بزودي ھمھ گیر میشد، آسان و كار او راه را براي ترجم. باقي ماند

آرزو میكنم كھ ضعیفترین زنان انجیلھا و : در بندي از مقدمھ پر شور كتاب چنین آمده است. ھموار ساخت
آرزو میكنم كھ آن كلمات شریف بھ تمام زبانھا ترجمھ شوند تا نھ ... را بخوانند)) رساالت بولس حواري((

آرزوي من آن است كھ پسرك . كاتلندیھا و ایرلندیھا، بلكھ تركھا و ساراسنھا نیز آنھا را بخوانندتنھا اس
مرد نساج، با آھنگ رفت و آمد ; شخمزن، ھمچنانكھ بھ دنبال گاو و خیش است، آنھا را براي خود بخواند

با خواندن آنھا سپري  ماكوھا، آنھا را در زیر لب زمزمھ كند، و مسافر دلخستھ سنگیني و اندوه سفر را
ممكن است كھ روزي از پرداختن بھ دیگر مطالعات انگشت تاسف بگزیم، اما خوشبخت كسي ... سازد

این كلمات مقدس، بھ روشني . باشد)) كتاب مقدس((است كھ چون مرگ بھ سراغش آید، در كار مطالعھ 
برتان مجسم میسازند و او را تمام، تصویر مسیح را در حال وعظ، شفابخشي، مرگ، و رستاخیز در برا

  . چنان تشخص و واقعیت میبخشند كھ اگر خود وجود میداشت، شاید او را بھتر و واقعیتر از این نمیدیدید

متن انتقادي بر ترجمھ  ١۵١۶اراسموس، كھ از كفایت چاپخانھ فروبن خوشحال شده بود، در نوامبر 
و در ; ھاي آباي كلیسا را بھ چاپ رسانید سیك و نوشتھھیرونوموس، و بھ دنبال آن متون تجدید نظر شده كال

اینھا خدمت بزرگي بھ عالم تحقیق و ; متن مورد پذیرش سنكا بیش از چھار ھزار غلط را تصحیح كرد
  . پژوھش بودند

مبادرت بدین كارھاي مھم ایجاب میكرد كھ مكرر ). ١۵١٧(مشروح روایت عھد جدید را از نو بھ قلم آورد 
اما تعلق خاطر جدیدي سكونت وي را، در نزدیكي دربار شاھي، در بروكسل ; اقامت افكنددر بال رحل 

در این زمان، شارل فقط پادشاه كاستیل و حكمران ھلند بود و ھنوز امپراطور شارل پنجم نشده . تثبیت كرد
ص او پانزده چھ زود از مغزش خطور كرد كھ اگر بزرگترین نویسنده عھد در زمره مشاوران خا; بود

بدین كار فرمان داد و اراسموس، ھنگام . باشد، چھ بسا بر رونق و درخشندگي دربارش افزوده شود
در كورتره منصبي كلیسایي، . ، منصب افتخاري را با سالیانھاي اندك پذیرفت)١۵١۶(بازگشت از بال 

خوابي برایم :((یادآور شد اما او سر باز زد و بھ دوستي; ھمراه با وعده یك حوزه اسقفي، بدو پیشنھاد كردند
ھاي الیپزیگ و اینگولشتات وي را براي تدریس  از دانشگاه.)) دیدھاند كھ گفتنش تو را سرگرم خواھد كرد

فرانسواي اول سعي كرد تا او را با درخواست چاپلوسانھاي، جھت پیوستن بھ . دعوت كردند، اما نپذیرفت
، باكالمي كھ مظھر نزاكت و ادب بود، تقاضاي او را ولي اراسموس; دربار فرانسھ، از شارل جدا سازد

  . رد كرد
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اراسموس بھ لندن  ١۵١٧در مارس . در این میان، پاپ لئو دھم معافیت خواستھ شده را بھ لندن فرستاد
لئو، عالوه . رفت و نامھ پاپ را، كھ او را از قید الزامات و تعھدات رھباني آزاد میساخت، دریافت داشت

  :سناد رسمي، شخصا نیز نامھاي براي او فرستاده بودبر مدارك و ا

زندگي و خوي ممتاز و بسیار نیك تو، استادي نادر و ! فرزند گرامي، تندرستي و دعاي خیر بر تو باد
شایستگیھاي بلند پایھ ات كھ نھ تنھا از آثار مطالعات تو كھ در ھمھ جا بزرگ داشتھ میشوند پیداست، بلكھ 

ھاي توصیھآمیزي كھ دو تن از نامورترین  ز بر آن ھمداستانند و باالخره نامھدانشمندترین كسان نی
بھ ما نوشتھاند، با دالیل كافي ما را متقاعد [ فرانسھ]شھریاران، یعني پادشاه انگلستان و شھریار كاتولیك 

ا بنابراین، با كمال میل، خواھش تر. میسازند تا ترا مورد مرحمت خاص و منحصر خویش قرار دھیم
برآوردیم و آمادھایم تا، ھرگاه كھ خود بخواھي و یا تصادف پیش آورد، محبت خویش را بیشتر شامل حال 

تو سازیم، و بدرستي معتقدیم كھ كوششھاي مقدس ترا، كھ با پشتكار تمام در راه منفعت عموم ھستند، 
  . بایستي، با پاداشھاي بسنده، بھ مساعي واالتري تشویق نمود

خردمندانھاي بود براي آنكھ اراسموس را بھ رفتار بھتر با كلیسا برانگیزد، شاید اشاره  شاید این رشوه
اما بھ ھر حال اراسموس ھیچ گاه این اظھارات ادب ; شرافتمندانھاي از یك دربار اومانیست و بردبار بود

ش انتقادات او نشان پاپ را فراموش نكرد و ھمیشھ، بھ لحاظ این بردباري و شكیباییي كھ كلیسا در برابر نی
  . داده بود، بریدن از آن را دشوار مییافت

V- اراسموس فیلسوف   

اراسموس چون بھ بروكسل بازگشت، بر اثر استقبال صمیمانھاي كھ دربار سلطنتي از او كرد، بیشتر خود 
 كار مشاورت خصوصي خود را جدي گرفت، و نمیدانست كھ نویسندگان بزرگ. را مجبور بھ احتیاط دید

، با عجلھ، رسالھاي بھ نام ١۵١۶در سال . بندرت بھ نیرو و استعداد زمامداري و سیاستگري مجھزند
. تربیت یك شاھزاده مسیحي نوشت كھ مبتذل و ناخوشایند پیش از ماكیاولي درباره چگونگي رفتار پادشاه

ھ قلمرو شما بي آنكھ بھ این از عنایت االھي است ك:((در اھدانامھ آن بھ شارل، با بیپروایي تمام، نوشت
اگر بتوانید صلح و آرامش را در این خطھ حفظ كنید، خردمندي و . كسي صدمھ رسد، بھ دست آمده است
اراسموس، مانند بیشتر فالسفھ، حكومت سلطنتي را بیضررترین .)) دانایي شما بھتر جلوه گر خواھد شد

; یاد میكرد)) ھیوالي متلونالمزاج چند سر((از مردم باك داشت و از آن بھ عنوان ; نوع حكومت میدانست
بحث و مذاكره عوام را درباره قوانین و سیاسیات نمیپسندید، و ھرج و مرج ناشي از انقالب را بدتر از 

عقیده . اما شھریار مسیحي خود را از متمركز ساختن ثروت بر حذر میداشت. ستمگریھاي شاھان میشمرد
; ھا كاست و بر شمار مدارس افزود باید از تعداد صومعھ; یي تجملي بستداشت كھ مالیات را باید بر چیزھا

. و باالتر از ھمھ اینھا، در میان ایاالت مسیحي نباید نزاع و ستیزه درگیرد و حتي با تركان نیز نباید جنگید
ریق، بھ این ط; ما با پارسایي و تقوایمان زودتر میتوانیم بر تركان غلبھ كنیم تا با سالح و سرباز((

از جنگ جز جنگ .)) ((امپراطوري مسیحیت با ھمان سالحي كھ بنیاد یافتھ است از خود دفاع خواھد كرد
ھنگامي كھ شارل و فرانسوا آھنگ .)) پدید نمیآید در حالي كھ از ادب ادب، و از عدالت عدالت برمیخیزد

، بھ خاطر جلب رضایت براي لحظھاي گذران. ستیز كردند، اراسموس مكرر در مكرر خواھش صلح نمود
پاكترین و پر ((پادشاه فرانسھ، از او تعریف كرد و پرسید كھ چھ كسي میتواند فكر جنگ با فرانسھ را، كھ 

بھ اوج بالغت و ) ١۵١٧(او در كتاب نالھ صلح . ، بھ سر راه دھد))رونقترین بخش جھان مسیحیت است
  : شور صلحدوستي میرسد

تنھا بر جنگھایي كھ در این سالھاي اخیر بھ . گذرم و چیزي نمیگویماز فاجعھ جنگھاي قدیم خاموش می
كجاست سرزمین یا دریایي كھ مردم بھ ظالمانھترین وجھي در آن . وقوع پیوستھاند تكیھ خواھم كرد

نجنگیده باشند كجاست رودي كھ با خون شھیدان جنگ، با خون مسیحیان، رنگین نشده باشد اي واي از این 
... ا ستمگرانھتر از غیر مسیحیان با ھم میستیزند، وحشیانھتر از دزدان یكدیگر را میدرندآنھ! ننگ بزرگ
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ھمھ این جنگھا، كھ زاده خودرایي شاھزادگان بود، بھ زیان كلي مردم، كھ ھرگز بدان منازعات میلي 
مینند، ھیچ یك از اسقفان، كاردینالھا، و پاپھا، كھ نمایندگان و خلفاي مسیح بر روي ز... نداشتند، انجامید

میان كاله اسقفي و . اینكھ دست بھ جنگ بیازند، یعني بھ چیزي كھ آنھمھ مورد اكراه مسیح بود، شرم ندارند
چگونھ جرات دارید، در ! اي اسقفان كھ بر جایگاه حواریون تكیھ زدھاید...خود جنگي چھ قرابتي ھست

آنچھ را نیز كھ بوي جنگ از آن بھ مشام میرسد ھمان حال كھ احكام دین و اوامر حواریون را میآموزید، 
ھر چند بیدادگرانھ ممكن است كھ شھریاران و سپھساالران از ((صلحي نیست، ... بھ مردم تعلیم نمایید

ممكن است گاھي الزم شود . جنگ بھرھاي ببرند، اما توده مردم را از آن جز سوك و زیان حاصلي نیست
، اما در این گونھ موارد نیز خردمندانھتر آن است كھ دشمن را بھ پولي كھ ملتي براي دفاع از خویش بجنگد

پادشاھان مشاجرات و اختالفات خود را بھ پاپ وا . و رشوھاي بخرند، نھ آنكھ دست بھ جنگ بیاالیند
میگذارند، البتھ در زمان یولیوس دوم كھ خود حكمراني جنگجو بود این كار عمال امكان نداشت، اما لئو 

، میتوانست با عدالت كامل در این گونھ موارد داوري نماید ))پاپ دانشمند، شریف، و پرھیزگار((ن دھم، آ
اراسموس ملي گرایي را نفریني میداند كھ طوق گردن . و بر یك دادگاه بینالمللي بھ نحو موثري ریاست كند

آرزو میكنم كھ : ((میگوید و با زمامداران، براي ایجاد یك كشور جھاني، مجادلھ میكند و;بشریت شده است
بھ عقیده من، اگر : ((بوده را میبخشاید كھ فرانسھ را دوست داشت، اما میگوید)). مرا اھل دنیا بخوانند

روابط خود را با اشیا و اشخاص بر چنان پایھاي قرار دھیم كھ ھمگي جھان را كشور خود بدانیم، پندارمان 
موس در دوران جنبش اصالح دیني، كھ روح ملي گرایي در اراس.)) بیشتر بر مبناي فلسفي استوار است

برترین و عالیترین چیز آن است كھ آدمي ((بھ نظر او . ترقي بود، كمترین حس میھن پرستي را داشت
ما نباید از اراسموس انتظار داشتھ باشیم كھ تصوري واقعي از طبیعت بشر، یا از .)) شایستھ نژاد بشر باشد

او ھیچ گاه با مسئلھاي كھ ماكیاولي در ھمان سالھا . ونگي سلوك دولتھا داشتھ باشدعلل جنگ، و یا از چگ
با آن دست بھ گریبان بود روبھ رو نشد اگر دولتي قواعد و قوانین اخالقییي را كھ بھ رعایا سفارش میكند 

نھ آنكھ فلسفھ ھاي خشكیده درخت حیات بود،  خود بھ كار بندد، آیا باقي میماند كار اراسموس بریدن شاخھ
بارھا اعتراف كرد كھ بر . او حتي بھ مسیحي بودن خویش نیز اعتماد نداشت. قائم بھ ذات و مثبتي بنیان نھد

آنان كھ وجود خداوند را انكار :((زیرا مینویسد; مع ھذا، در وجود دوزخ شك داشت; دین حواریون است
گمان نمیرود كھ وي .)) دل و بیرحم تصویر میكنندمیكنند خداناشناستر از آنھایي نیستند كھ وي را چنین سنگ

را، اگر كھ این كار )) نابودي تمامي عھد قدیم((عھد قدیم را كالم خداوند دانستھ باشد، زیرا از صمیم قلب 
بھ روایات موجود .)) آتش خشمي را كھ بر سر رویشلین افروختھ شده است خاموش سازد، خواھان است

نكھ چگونھ با نسبت دادن قوانین نااستوار خود بھ خدایان مردم را بھ اطاعت از درباره مینوس و نوما، و ای
از اینكھ تامس . و احتماال زمامداري و قانونگذاري موسي راھم از آن قبیل میدانست; آنھا واداشتند، میخندید

نماد آیین قرباني مقدس را یك . مور دالیل مربوط بھ بقاي فردي را میپذیرفت اظھار شگفتي میكرد
از قرار معلوم در مسئلھ تثلیث، تجسم مسیح، و زادن مسیح از باكره شك داشت و ; میدانست، نھ یك معجزه

مور ناچار شد از وي، در برابر یكي از مكاتباتش كھ اعالم میداشت اراسموس محرمانھ در نزد وي بھ بي 
یت، تجرد روحانیان، پرستش اعتقادي خود اعتراف كرده است، دفاع روزه گرفتن، زیارت، توبھ، رھبان

آثار متبرك، ستاییدن و نماز بردن بر قدیسان، و سوزاندن بدعتگذاران اشكال میكرد و آنھا را بھ باد پرسش 
داستان آدم و ; بسیاري از عبارات كتاب مقدس را با تعبیرات عقالیي یا استعاري توجیھ میكرد. میگرفت

عذاب . قد بود كھ نباید كتاب مقدس را لفظ بھ لفظ تفسیر كردحوا را با افسانھ پرومتئوس میسنجید، و معت
وي شكیات . ، تحلیل میكرد))عذاب و ناراحتي دایمي وجدان، كھ ناشي از ارتكاب گناه است((دوزخ را بھ 

ھاي تازه و تسلي بخشي نداشت كھ بھ جاي اساطیر قدیم  خود را در میان مردم شایع نساخت، زیرا افسانھ
پارسایي و دینداري ایجاب میكند كھ گاھي حقیقت را از مردمان ((از این روي، نوشت كھ . ندبدانھا ارائھ ك

بپوشانیم، باید احتیاط كنیم و آن را ھمیشھ آشكار نسازیم، چنان كھ مھم نیست كھ كي، كجا، یا بھ چھ كسي آن 
با وجود .)) دمند استشاید الزم است سخن افالطون را بپذیریم كھ دروغ براي مردم سو... را نشان دھیم

. این تمایالت شدید بھ استدالالت عقالني در امور دیني، اراسموس در ظاھر مردي متدین و مومن باقي ماند
ھیچ گاه از عشق بھ مسیح، بھ انجیلھا، و بھ آیین و آداب نمادیني كھ كلیسا با آنھا در اعتالي خداپرستي و 

اگر چیزي ھست كھ :((شخصیتھاي كتاب مكالمات بیان داشتاز زبان یكي از . تقوا میكوشید دست برنداشت
ھمھ مسیحیان بدان عمل میكنند و با كتاب مقدس مباینت و ناسازي ندارد، من آن را بدین دلیل كھ دیگران را 
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را جایگزین االھیات )) فلسفھ مسیح((اراسموس خواب آن را میدید كھ )) نیازرده باشم رعایت میكنم
درباره افالطون، . تا آن را با اندیشھ متفكران بزرگتر یونان و روم ھماھنگ گرداند مدرسي سازد، و كوشید

را بھ كاربرد، و نمیتوانست قبول كند كھ این مردان از )) الھام یافتھ االھي((سیسرون، و سنكا عبارت 
سا از كلی. چشم بپوشد)) قدیس سقراط((بندرت میتوانست از ستایش ; نجات و رستگاري محروم باشند

در موارد دیگر، بھ مردم ((خواست تا اصول اساسي مذھب مسیح را تا آنجا كھ ممكن است تقلیل دھد و 
اما ) چھ كسي میتواند باشد(وي طرفدار رواداري كامل نسبت بھ تمام عقاید نبود .)) آزادي عقیده بدھد

; ھبي او تقلید از مسیح بودایدئال و آرمان مذ. خواھان نظر و طرز سلوك مالیمتري با بدعتھاي مذھبي بود
  . اما باید تصدیق كنیم كھ اعمال خودش كمتر از مسیحیت انجیلي بود

IV - اراسموس انسان   

بیشتر اوقات در ) ١۵١٧(اكنون باید دید اراسموس بھ عنوان یك انسان واقعا چگونھ میزیست در این ھنگام 
ا نوكري زندگي میگذاشت، اما اغلب دعوت مجرد بود و ب. فالندر بروكسل، آ نورس، و لوون اقامت داشت

و مھمان نوازي شخص توانگري را كھ مصاحبت با وي را براي خود یك امتیاز اجتماعي و یك بزم فكري 
  . میشمارد میپذیرفت

ھاي مبتذل و  احساسات و اعصابش تا بدان حد نازنین و تربیت یافتھ و مھذب بود كھ دایما از جنبھ; داشت
شراب فراوان مینوشید، و از استعداد و نیرویي كھ در مقاومت با آن داشت بر . ج میبردعوامانھ زندگي رن

اما ; ممكن است كھ یكي از علل بروز نقرس و سنگ مثانھ كھ وي را میآزرد ھمین باشد. خود میبالید
و ، كھ چھل ١۵١۴در سال . خودش گمان میبرد كھ شراب، با باز كردن شریانھا، دردش را تسكین میبخشد

كھ جز ...مردي رنجور و خاكستري موي: ((پنج یا چھل و ھشت سال داشت، خویشتن را چنین وصف نمود
باروزه میانھاي نداشت، و از ماھي بدش .)) از آنچھ میخورد مسرور باشد((و باید )) شراب نباید بنوشد

مانند تمام كساني كھ ذھني كم میخوابید و، . میآمد، شاید مزاج صفراییش در فلسفھ االھي او اثر گذاشتھ بود
چون از . ((دوستان و كتاب مایھ تسلي خاطرش بودند. مشغول دارند، وقتي براي آسایش نمیشناخت

.)) خانھ من آنجاست كھ كتابخانھ من آنجاست...مطالعات عادي روزانھام دور میافتم، گویي با خود نیستم
او بھ . ل میطلبید، بخشي، براي خرید كتاب بوداینكھ وي با سماجت یك كشیش بخش كلیسایي از این و آن پو

ژان لو سوواژ، صدراعظم بورگوني، مبالغ ; طور منظم از ماونتجوي و وارم مقرري دریافت میداشت
حق تالیفھایي كھ وي دریافت میداشت بیش ; ، براي او فرستاد)دالر ۵٠٠,٧(فلورین  ٣٠٠معتنابھي، مثال 

اگر در پي پول میرفت، براي آن ; پولدوستي را از خود رد میكردتھمت . از تمام مولفان عصر خویش بود
در ھمان حال، از پذیرفتن . بود كھ مرد بیساماني بود و از تنھایي و بي یاوري دوران پیري میترسید

  . مقامات پر سود كھ بھ ازدیاد درآمد او كمك میكرد، اما از آزادي محرومش میساخت، سر باز زد

. صدا و بنیھاي ضعیف داشت. كوتاه و الغر و پریده رنگ بود. ل گیرایي نداشتقیافھاش در برخورد او
دستان حساس، بیني بلند و تیز، چشمان آبي خاكستریش كھ بھ ھوشمندي میدرخشید،و سخنانش گفتارھاي 

. توانگرترین و سریعاالنتقالترین مغز آن دوران برجستھ و درخشان آدمي را تحت تاثیر قرار میدادند
تصویري از او كشیده است، غرق در نوشتن، كھ قباي ضخیمي براي  ١۵١٧ماسیس در سال  كونتین

دورر در سال . این تصویر بھ تامس مور اھدا شد بود. جلوگیري از سردي اطاقھاي آن قرنھا بر تن دارد
 در اینجا، ذوق آلماني نقاش. گراوور جالبي از اراسموس ساخت ١۵٢۶یك طراحي با زغال، و در  ١۵٢٠

اگر : ((خود اراسموس درباره آن گفتھ است. ما قیافھاي كامال ھلندي بخشیده است)) اروپایي خوب((بھ 
ھاي بیشماري كھ از  ھولباین در تصاویر و تك چھره.)) شكل من چنین است، فرومایھ بزرگي ھستم

در انگلستان، ھا در تورن، دیگري  یكي از این تك چھره. اراسموس كشید برھمھ نقاشان دیگر سبقت جست
سومین در بال، و بھترین ھمھ در لوور است تمام این تابلوھا، كھ بھ وسیلھ بزرگترین نقاش تك چھره شمال 

اراسموس دانشمند ) تكچھره موزه لوور(در اینجا . نقاشي شدھاند، كارھاي برجستھ و استادانھاي ھستند
  خود گرفتھ چھره آرام، متفكر، و تا حدي مالیخولیایي یك فیلسوف را بھ 
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موزه كھ، با اكراه، بھ بیدقتي بیطرفانھ طبیعت و میرندگي نبوغ تسلیم گشتھ . اراسموس: ھانس ھولباین كھین
باید بھ ھر چھ كھ سرنوشت ما پیش آورد گردن نھاد، من ذھن : ((نوشت ١۵١٧اراسموس در سال . است

لسفھ رواقي كھ یعني ھمان آرامش خاطر و رواداري ف)) خود را براي ھر پیشامدي آماده ساختھام
جالل و بزرگي را دوست ((درباره جوان جاھطلبي نوشت كھ . اراسموس ھیچ گاه واقعا بدان دست نیافت

با وجود این، اراسموس، مانند بسیاري از .)) میدارد، اما نمیداند بزرگي و عظمت چھ سنگین است
  . بزرگان، شب و روز براي بھ دست آوردن این شبح رمنده تالش كرد

او میتوانست . فضیلتھایش اسراري ھستند كھ تنھا بر دوستانش آشكارند; و معایبش چشمگیرندخطاھا 
بیشرمانھ دست گدایي دراز كند، اما بھ ھمان سادگي نیز میتوانست ببخشاید و چھ بسیار جانھا كھ در پرتو 

راسموس بھ ھنگامي كھ رویشلین مورد حمالت پففر كورن قرار گرفت، ا. گرماي ستایشھاي او بالیدند
دوستاني كھ در میان كاردینالھاي رم داشت نامھ نوشت و، در بھ دست آوردن تامین و مصونیت براي آن 

او فاقد فروتني و حقشناسي بود، و این از كسي كھ مورد لطف .عبري دان رنجدیده، كمك و یاري خواست
و گاھي جواب ; خشمگین میشد تاب انتقاد نداشت و سخت آزرده خاطر و. شاھان و پاپھاست بعید نمینمود

) یھود ستیزي(او در نھضت آنتي سمیتیسم . انتقاد را با بد زباني، كھ شیوه آن عصر پر مجادلھ بود، میداد
امیال و رغبتھاي او بھ ھمان حد كھ . آن عصر، كھ حتي دانشمندان رنسانس در آن دست داشتند، سھیم بود

ت را ھنگامي دوست میداشت كھ بھ لباس فلسفھ درمیآمد، و بھ ادبیا: شدید بودند، ظریف و دقیق نیز بودند
اما علم، مناظر طبیعي، موسیقي، و ; فلسفھ ھنگامي عشق میورزید كھ منطق را براي زندگي فرو میگذاشت

ھاي نجومي كھ در میدان علم میخرامیدند میخندید و  بر دستگاه. ھنر را یكسره بھ بي اعتنایي سپرده بود
ھاي بیشمار او تعریفي از آلپ، یا معماري آكسفرد و  در نامھ. نیز او را ھمراھي میكردندستارگان آسمان 
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) ١۵٠٩(ھاي میكالنژ كھ ھر دو ھنگام توقف اراسموس در رم  كیمبریج، و یا نقاشیھاي رافائل و مجسمھ
طلب ھاي مذھبي اصالح  سرودھاي شورانگیز دستھ. براي یولیوس دوم مشغول كار بودند یافت نمیشود

بذلھ گوییھایش معموال زیركانھ و مودبانھ، گاھي چون مطایبات رابلھ، اغلب .بعدھا گوش او را میآزرد
چنانكھ پس از شنیدن خبر سوزانیدن چند تن بدعتگذار، بھ دوستي ; گوشھ دار، و یك بار غیر انساني بودند

وخت را باال ببرد، كمتر دلم بھ اگر سوزاندن آنھا، بھ مناسبت آنكھ زمستان نزدیك است، قیمت س: ((نوشت
وي نھ تنھا چون ھمھ انسانھا طبیعتا خودپرست و خودخواه بود، بلكھ بھ آن .)) حالشان خواھد سوخت

خودستایي و تكبر پنھاني كھ بدون آن نویسنده یا ھنرمند در حمالت بیرحمانھ این دنیاي بیتفاوت خرد خواھد 
. میداشت، و علي رغم رد این گونھ اتھامات، با آن موافق بودچاپلوسي و تملق را دوست . شد میدان میداد
تنھا .)) داوران برجستھاي میگویند كھ من بھتر از تمام نویسندگان زنده جھان مینویسم: ((بھ دوستي گفت

ولي ; ، و یوناني را بھ طور ناقص))عبري را بسیار كم میدانست((كمي بھ انگلیسي و ھلندي حرف میزد، 
ادي و تبحر كامل داشت، و آن را چون زبان زندھاي، در بیان جزئیات غیر التیني زمانش، در التیني است
قرني كھ عشق بھ آثار كالسیك تازه در آن شروع شده بود خطاھاي او را بھ خاطر بیان با . بھ كار میبرد

افت و ھایش در لط نامھ. روحش، سبك پرشكوھش، فریبایي بدیع گفتارش، و برندگي نیشخندھایش بخشید
از این . ھاي سیسرون برابري میكنند، و در با روحي و نكتھ گویي از آنھا در میگذرند ادب با نامھ

با روح، پرنیرو، و ; تقلید از زبان سیسرون نبود; گذشتھ،زبان التینیي كھ او مینوشت خاص خودش بود
ھاي پترارك، بعد از فیض  ھایش چون نامھ نامھ. سال پیش ١۵٠٠قابل انعطاف بود، نھ انعكاس زبان مرده 

میگوید شاید با اندكي اغراق . گفتگوھایش كھ مرتبھ اول را داشتند، آرزوي ھر دانشمند و شھریاري بودند
چند مجلد از آنھا در زمان زندگیش . ادیبانھ روزي بیست نامھ دریافت میداشتھ و چھل نامھ مینوشتھ است

لئو . ان خبر داشت، بزیبایي بھ زیور طبع آراستھ شدندزیر نظر خود مولف، كھ بخوبي از استقبال آیندگ
دھم، ھادریانوس ششم، مارگریت ملكھ ناوار، سیگیسموند اول شاه لھستان، ھنري ھشتم،مور، كولت، و 

: مور، آن دانشمند فروتن و پر آزرم، مینویسد. پیركھایمر از زمره كساني بودند كھ با وي مكاتبھ داشتند
طور میكند كھ بھ آیندگان قرنھاي آتي بھ عنوان دوست اراسموس معرفي میشوم، ھنگامي كھ از مغزم خ((

شھرت ھیچ یك از نویسندگان معاصرش بھ پاي او .)) نمیتوانم از ابراز احساس تكبر و غرور جلوگیري كنم
ھ یك كتابفروشي اھل آكسفرد گزارش داد ك ١۵٢٠در سال . نمیرسد، مگر آنكھ لوتر را یك نویسنده بپنداریم

  . یك سوم تمام كتابھاي فروشي او از آثار اراسموس بودھاند

دشمنان وي، خاصھ درمیان علماي علوم االھي لوون، فراوان بودند، اما شاگردان و پیروانش در بسیاري 
ھا، و او مانیستھا در سراسر اروپا، بھ عنوان نمونھ و سرمشق و رھبر خود، او را میستودند و  از دانشگاه

در میدان ادبیات او و آثارش و حدتبخش نھضت رنسانس و جنبش اومانیسم بودند . میفرستادند برایش درود
ستایش و توجھ آنھا بھ آثار كالسیك و انشاي سلیس و یكدست التیني، و توافق بزرگوارانھ آنھا در این باب 

ا را آماده ساخت تابھ آزاد كھ نباید از كلیسا برید و نباید اساطیر گریزناپذیر توده مردم را بھ ھم زد، كلیس
فكري طبقات تحصیلكرده چشمك زند و اصالح منظم نارواییھا و پوچیھا و الطایالت روحاني را، از داخل، 

رویاي آنھا جامھ ; اراسموس مانند ھمھ اومانیستھا از ارتقاي لئو دھم بھ مقام پاپي خوشحال شد. اجازه دھد
نشور، بزرگوار، و توحید بخش رنسانس و مسیحیت بود بر حقیقت پوشیده بود مردي كھ او ما نیست، دا
; بدون تردید، اكنون تصفیھ كلیسا با آرامشتمام تحقق مییافت. بزرگترین اورنگ فرمانروایي تكیھ زده بود

و ; مردم آیین دوست داشتني و دین تسلي دھنده خود را حفظ میكردند; تعلیم و تربیت اشاعھ پیدا میكرد
اما در . تقریبا تا آستانھ ظھور لوتر، اراسموس این امید را در دل خود حفظ كرده بوداندیشھ و ذھن بشر 

متاسفم، در این : ((از آنورس بھ تامس، كاردینال یورك، عبارتي مشئوم نوشت ١۵١٧نھم سپتامبر سال 

  فصل پانزدھمقسمت از جھان، انقالب بزرگي در 
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  آلمان در آستانھ ظھور لوتر

١۴۵١- ٣۵١٧   

I - فوگرھا عصر   

در نیم قرن آخر پیش از جنبش اصالح دیني، تمام طبقات مردم آلمان، بھ استثناي شھسواران، رو بھ ترقي 
بھ احتمال قوي، بر اثر ترقي وضع و مقام دھقانان و كشاورزان بود كھ كراھت و خشم آنھا از . داشتند

صاحب زمین، و جمع كثیري اجاره نشین معدودي برده، اقلیتي . ناتوانیھا و نابسامانیھاي موجود تندتر شد
اجاره نشینھا از رفتار . بودند و اجازه بھاي زمین را با محصول، كار، یا پول بھ خاوندان فئودال میپرداختند

از دوازده و گاھي شصت روزي كھ ھر سال بنا بر : از اخاذیھا و مطالبات تحمیلي آنھا: خاوندان مینالیدند
از اینكھ خاوندان زمینھایي را كھ، بنابر سنت، آنھا میتوانستند از ; ري كنندعرف بایستي براي آنھا بیگا

آبھایش ماھي بگیرند، از چوب درختھایش استفاده كنند، و یا دامھایشان را در آن بھ چرا ببرند پس گرفتھ 
دخالت از ; از ویراني و صدماتي كھ شكارگران و تازیھاي خاوندان در مزارعشان بھ بار میآوردند; بودند

و باالخره از مالیات بر ارثي ; ھاي محلي كھ زیر نظارت خود مالكان بود و اعمال نفوذ خاوندان در دادگاه
دھقانان . كھ ھنگام درگذشت سرپرست خانواده و بیمراقب ماندن زمین دامنگیر خانواده اجاره نشین میشد

ول گرفتھ بودند، و از ضبط صاحب زمین نیز از زیادي نرخ مرابحھ وامھایي كھ براي برداشت محص
مزارع بھ وسیلھ وام دھندگان زیرك كھ بھ دھقاناني وام میدادند كھ آشكار بود در سر موعد قادر بھ اداي آن 

تمام طبقات كشاورز از پرداخت مالیات ساالنھاي كھ كلیسا بر محصوالت و . نیستند، دلي پر خون داشتند
اراضیان در سراسر قرن پانزدھم، براي تقسیم اراضي، این ن. احشام آنھا میبست خودداري میكردند

كشاورزان پیرامون و رمس بھ شورش بیثمري  ١۴٣١در سال . شورشھایي پراكنده بھ راه انداختند
یك كفش روستایي را یك پوتین واقعي كھ از مچ تا زانو بند میخورد بھ عنوان پرچم خود ; برخاستند
از آن زمان، كلمھ . و یا تصویرش را بر عملھا نقاشي مینمودندآن را بر سر چوبي میكردند ; برگزیدند

گاوچراني  ١۴٧۶در سال . ھاي انقالبي كشاورز در عھد لوتر شد نام مناسبي براي دستھ)) گروه كفشیان((
دیگر امپراطور، پاپ شاه، ; بھ نام ھانس بوم است كھ ملكوت آسمان بزودي در زمین برقرار خواھد شد

ھمھ از ; ھمھ مردان برادر، و ھمھ زنان خواھر خواھند بود; وندي وجود نخواه داشتشاھزاده، و یا خا
ھزاران تن . زمین جنگل، آب، و مرتع مشترك و مجاني خواھند بود; ثمرات زمین یكسان بھره خواھند برد

 اسقف وورتسبورگ با; كشیشي بھ وي گروید; از كشاورزان براي شنیدن سخنان ھانس بھ نزد او شتافتند
اما ھنگامي كھ ھانس بھ پیروانش گفت كھ در گرد آمدن بعدي ھر سالحي را . بردباري بھ نداي او لبخند زد

سربازان اسقف بھ روي جمعیتي كھ ; كھ بھ دستشان میافتد با خود بیاورند، اسقف دستور داد دستگیرش كنند
  . براي نجات او آمده بودند آتش گشودند، و شورش فرو نشست

دھقانان قلمرو فرمانروایي رئیس دیركمپتن در آلزاس بھ دیر او ھجوم بردند و ادعایشان آن  ١۴٩١در سال 
امپراطور فردریك سوم میان آنھا مصالحھ برقرار ; بود كھ وي با جعل اسناد آنھا را بھ بردگي كشانده است

دادند و خواستار تشكیل )) گروه كفشیان((دو سال بعد، تیولداران زیر دست اسقف ستراسبورگ یك . ساخت
بر آن نقشھ . خاتمھ دادن بھ حقوق فئودالي، مالیاتھاي كلیسایي، نسخ ھمھ دیون، و قتل كلیھ یھودیان شدند

مقامات دولتي از . بودند كھ شھرك شلتشتات را تصرف كنند و از آنجا نیروي خود را در آلزاس بپراكنند
شكنجھ كردند و بھ دار آویختند، و بقیھ را با ارعاب  نقشھ آنھا اطالع یافتند، رھبران شورشیان را گرفتند و

تشكیل دادند )) گروه كفشیان((، كشاورزان اسقف شپایر یك ١۵٠٢در سال ; بھ تسلیم و اطاعت وادار كردند
  . كھ ھفت ھزار تن عضو آن بودند

، و ))كشیشانگرفتن و كشتن تمام راھبان و ((ادعایشان عبارت بود از برانداختن كامل نظام فئودالیسم، 
دھقاني، ھنگام اعتراف، از این نقشھ پرده . اعاده آنچھ كھ معتقد بودند مرام اشتراكي اجدادشان بوده است
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توطئھ گران اصلي را شكنجھ كردند و بھ دار ; روحانیان و نجبا در كشف توطئھ ھمداستان شدند; برداشت
  . كشیدند

; ر نزدیكي فرایبورگ ایم برایسگاو تشكیل داد، یوس فریتس، در نھان، نھضت مشابھي د١۵١٢در سال 
دھقاني كھ مجبور . صرف نظر از خدا، امپراطور، پاپ، تمام مالكیتھا و حقوق فئودالي میبایست لغو شوند
مقامات محلي . بھ پیوستن بھ این دستھ شده بود رازشان را در نزد كشیش اقرار نیوش خود فاش كرد

شورش در نطفھ كشتھ شد، اما یوس فریتس آن قدر زنده ماند كھ بھ ; رھبران را دستگیر و شكنجھ كردند
 ٠٠٠,٩٠، در ستیریا و كارینتیا، اتحادیھاي مركب از ١۵١٧در سال . دھقانان بپیوندد ١۵٢۵شورش سال 

ھاي آن مدت سھ ماه بر قالع و دژھا حملھ بردند و خانھا  گروه: دھقان بر آن شد كھ بھ فئودالیسم خاتمھ دھد
عاقبت امپراطور ماكسیمیلیان، كھ با جنبش آنھا ھمدل اما از شدت عملشان منزجر بود، ارتش ; درا كشتن

اما صحنھ براي جنگ . در نتیجھ، آنھا را بھ صلحي ناخواستھ مجبور كرد; كوچكي بھ مقابلھ شان فرستاد
   .دھقانان و مرام اشتراكي آناباتیستھاي آلمان دوران جنبش اصالح دیني آماده شده بود

ھمچنان در شكل دستي باقي مانده بودند، جز آنكھ ھر روز بیشتر تحت نظارت مقاطعھكاران و 
كارفرمایاني قرار میگرفتند كھ مواد اولیھ و سرمایھ كار را فراھم میساختند و محصوالت تولید شده را 

  . میخریدند و میفروختند

  . ، مس، و طال منافع ھنگفتي عاید میشداز استخراج نقره. صنایع معدني پیشرفت سریعي حاصل كرده بود

شمشھاي طال و نقره وسیلھ مناسبي براي اندوختن ثروت شده بودند، و پولھایي كھ براي تحصیل حق 
استخراج بھ امراي صاحب زمین داده میشدند خاصھ بھ برگزیننده ساكس كھ لوتر را تحت حمایت خود 

مسكوكات . ر پاپ و امپراطور از خود مقاومت نشان دھندگرفت برخي از آنھا را قادر میساختند تا در براب
نقره قابل اعتمادي ضرب شد، پول رایج فراوان گشت، و عبور از اقتصاد كاالیي بھ اقتصاد پولي تقریبا 

. ظروف نقره از لوازم عمومي زندگي تمام طبقات متوسطھ و باال بود. سیر خود را بھ كمال رسانیده بود
ظروف نان و جامھاي شراب عشاي ; یز و صندلیھایشان را از نقره سخت میساختندھا م بعضي از خانواده

ھایي، ھمھ از سیم و زر، كلیساھاي آلمان را پر كرده، و  ھاي اشیاي متبرك، و حتي مجسمھ رباني، جعبھ
. شاھزادگان را بھ یك اصالح دیني، كھ ضبط اموال و ثروت كلیسایي را اجازه دھد، متمایل ساختھ بودند

چون میدید مھمانخانھ داران در ظروف سیمین نوشابھ  ١۴۵٨در سال ) بعدا پاپ پیوس دوم(انئاسیلویو 
كدام زني است، نھ تنھا در طبقھ اشراف، بلكھ در میان طبقات پایین، :((وي میگوید; میآورند متعجب میشد

از طالي ناب دارند، و كھ با زینتھاي زرین ندرخشد آیا الزم است كھ از زین و برگ اسبان، كھ پوششي 
سرمایھ داران، در این زمان، قدرت )) سالحھا و كالھخودھا، كھ از طال گرانبارند، سخني بگویم... از

خانوادھایي ; ھاي مسیحي گرفتند جاي صرافان یھودي آلمان را شركتھاي خانواده. سیاسي عظیمي داشتند
ورگ بودند كھ در قرن پانزدھم مركز مالي چون ولزر، ھوخشتتر، وفوگر و ھمھ اینھا از اھالي آو گسب

یوھان فوگر، كھ فرزند بافندھاي بود، خود تاجر پارچھ شد و ھنگام مرگ . جھان مسیحیت بھ شمار میرفت
پسرش، . ، از خود باقي گذاشت)دالر ٠٠٠,٧۵(فلورین  ٠٠٠,٣ثروت كوچكي، در حدود ) ١۴٠٩(

  . ھفتمین ثروتمند آو گسبورگ بود) ١۴۶٩(وي بھ ھنگام مرگ ; یاكوب، تجارت پدر را بسط داد

پسران یاكوب، اولریش، گئورگ، و یاكوب دوم، با دادن پیش پرداخت بھ شاھزادگان آلمان، اتریش، و 
از این . مجارستان، در ازاي عایدات معادن، زمینھا، و یا شھرھا، شركت اجدادي را قدرت و تفوق بخشیدند

ثروتمندترین  ١۵٠٠چنان كھ در سال ; گر منافع ھنگفتي بردندسرمایھگذاریھاي حسابگرانھ، خاندان فو
  . خانواده اروپا شدند

وي، با بررسي و مطالعھ تمام . یاكوب دوم، بزرگترین نابغھ این خاندان، مردي بیباك، بیرحم، و كوشا بود
. آموخت جوانب كسب، پیشرفتھاي دفترداري، تولید، داد و ستد، و سرمایھ، خویشتن را صبر و پرھیزگاري
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و میخواست كھ ھر یك از افراد خاندان ; میخواست ھمھ چیز را، جز خاندان خود، قرباني شركت سازد
  فوگر، در برابر 

و ھیچ گاه نگذاشت كھ دوستیھاي سیاسي ; مقرر داشت كھ ھیچ كس، جز یك فوگر، در شركت قدرتي ندارد
بھ ; ت و فروش كاالھاي مختلف پیمان میبستبا شركتھاي دیگر براي كنترل قیم. او در وامھایش اثر گذارد

با بازرگانان آو گسبورگ معاھده بستند كھ بازار و نیز را، از  ١۴٩٨این ترتیب، وي و برادرانش در سال 
فلورین بھ  ٠٠٠,١۵٠خاندان فوگر  ١۴٨٨در سال . لحاظ مس، در مضیقھ گذارند و قیمت را باال ببرند

و، بھ عنوان وثیقھ، اجازه بھره برداري از كانھاي نقره شوارتس  سیگیسموند، مھیندوك اتریش، قرض داد
با خاندان تورتسو، از مردم كراكو، جھت  ١۴٩٢فوگرھا در . را، تا زمان پس دادن وام، بھ دست آورد

براي محصوالت، )) باالترین قیمت ممكن((دست یافتن و استخراج معادن مس و نقره مجارستان، و حفظ 
افراد خاندان فوگر سرگرم عملیات وسیعي در استخراج معادن  ١۵٠١در . انبھ بستندپیمان ازدواجي دوج

و در داد ; از این گذشتھ، پارچھ میبافتند و صادر میكردند. آلمان، اتریش، مجارستان، بوھم، و اسپانیا بودند
ك بنگاه حمل ی; و ستد ابریشم، مخمل، خز، ادویھ، مركبات، آالت و افزار جنگي، و جواھرات دست داشتند

، ھنگامي كھ یاكوب دوم رئیس ١۵١١در سال . و نقل سریعالسیر و یك خط پستي خصوصي احداث كردند
، یعني دو سال ١۵٢٧در سال ; گیلدر میرسید ٧٩١,١٩۶منحصر بھ فرد شركت شد، دارایي موجود آن بھ 

 ١۶یعني، در مدت  برآورد شد) دالر ٠٠٠,٠٠٠,۵٠(گیلدر  ٢٠٢,٠٢١,٢بعد از مرگ او، دارایي شركت 
  . درصد سود بر سرمایھ اصلي اضافھ شده بود ۵٠سال، ھر سال 

اولریش فوگر وامھاي زیادي بھ . قسمتي از این منافع نتیجھ روابط خاندان فوگر با امپراطوران و پاپھا بود
اپسبورگ بسط قدرت خاندان ھ; یاكوب دوم دالل عمده ماكسیمیلیان اول و شارل پنجم بود; فردریك سوم داد

با آنكھ یاكوب شرایطي را كھ كلیسا براي . در قرن شانزدھم، بر اثر وامھاي خاندان فوگر، امكانپذیر گشت
اجناس و كاالھاي مورد )) قیمت عادالنھ((مرابحھ مقرر میداشت و اقداماتي را كھ روحانیان براي تثبیت 

بود و بھ روحانیان براي پرداخت بھاي ھمچنان بر آیین كاتولیك ; استفاده عموم میكردند مردود میشمرد
او و اولریش اداره امور مالي پاپھا را در آلمان، اسكاندیناوي، بوھم، و ; ترفیعاتشان پول قرض میداد
  ). ١۴٩۴(مجارستان بھ دست آوردند 

عدھاي از . یاكوب فوگر، در سالھاي آخر عمر، محترمترین و در عین حال منفورترین مردم آلمان بود
ھاي زیادتر منصب یا قدرتي را  كھا بھ علت رباخواري، بعضي از بزرگان بھ سبب آنكھ با دادن رشوهكاتولی

از چنگشان بھ در كرده بود، برخي از بازرگانان بھ خاطر آنكھ تجارت و داد و ستد را در انحصار خویش 
ا پایمال كرده بود، و گرفتھ بود، بسیاري از كارگران بھ علت آنكھ قوانین قرون وسطایي كسب و دارایي ر
اما امپراطوران، . اكثریت پروتستانھا بھ خاطر آنكھ پول آلمان را بھ كیسھ پاپھا میریخت بر او میتاختند

دورر، بوركمایر، و ; شاھان، شاھزادگان و نخستكشیشان بھ نزد او، چون فرمانروایي، سفیر میفرستادند
  ھولباین مھین 
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مسیح، چھره او را بھ عنوان یك شخص واقعبین، ساده، و عبوس ترسیم مصلوب كردن : ماتیاس گرونوالد
یاكوب كوشید تا با ساختن صد و شش . عطا كرد)) كنت امپراطوري((كردند، و ماكسیلیمیان بدو عنوان 

براي دفن استخوانھاي خود، . بدھدخانھ براي كاتولیكھاي مستمند آو گسبورگ كفاره ثروت خود را 
اگر ; و در حالي كھ شھره تقدس و پارسایي بود، درگذشت; نمازخانھ زیبایي در كلیساي سنت آنا پي افكند

طبیعت او را از بزرگترین ; چھ میلیونھا گیلدر از خود باقي گذاشت، اما فرزندي از او بھ جاي نماند
  . موھبتھا محروم ساختھ بود

اري، توسعھ امتیازات انحصاري شخصي، و سلطھ بازرگانان پولدار بر خاوندان آغاز دوران سرمایھ د
صنعت استخراج معدن و نساجي آلمان در آخر . فئودال صاحب زمین را، در آلمان، باید از زمان او دانست

ھا و مباني  قرن پانزدھم، بھ تبعیت از شیوه فالندر و ایتالیاي یكصد سال پیش در امر نساجي، بر پایھ
در قرون وسطي، دارایي شخصي را تا حدودي یك نوع ودیعھ و امانت . سرمایھ داري سازمان گرفتھ بود

حقوق و امتیازات صاحب دارایي را احتیاجات صنفي، كھ تشكیالت آن بھ وي فرصت، ; عمومي میدانستند
وق رومي كھ شاید در اندیشھ صاحب دارایي، بر اثر نفوذ حق. وسیلھ، و مصونیت میداد، محدود میكرد

اندیشید ; اكنون رویھ حقوقي آلمان را تحتالشعاع قرار داده بود چنان خطور كرد كھ مالكیتش مطلقیت دارد
در نظر افراد خاندانھاي فوگر، ھوخشتتر، و دیگر . كھ حق دارد با دارایي خود ھر آنچھ میخواھد بكند

اني براي تحدید تولید و كنترل داد و ستد، و یك كاال و باال بردن بھایش، تب)) احتكار((ھا ))ملك التجار((
بازرگانھا، در . فریفتن خرده بازرگانان از طریق سرمایھگذاریھاي توطئھآمیز كار غلط و نادرستي نمینمود

ھاي شھر میگماشتند تا كاالي بخصوصي را كھ وارد  بسیاري از موارد، نمایندگان خود را بر دروازه
آمبروز . ریق میتوانستند آن را بھ ھر قیمتي كھ بخواھند دوباره بفروشندمیشود تماما بخرند، و بھ این ط

یك شركت آلماني . درصد باال برد ٧۵ھوخشتتر تمام نقره خام موجود را خرید، سپس قیمت فروش را 
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گیلدر، از شاه پرتغال با قیمتي بیشتر از حد معمول خرید،  ٠٠٠,۶٠٠مقدار بسیار زیادي فلفل، بھ ارزش 
بر اثر این گونھ سازشھا . كھ شاه از دیگر صادر كنندگان فلفل بھ آلمان قیمت بیشتري مطالبھ كند بدان شرط

و كسب امتیازات انحصاري، و نیز بر اثر افزایش ثروت و ازدیاد تقاضا، و ھمچنین بر اثر زیاد شدن 
، ١۵٢٠تا  ١۴٨٠ذخیره فلزات گرانبھاي كھ از اروپاي مركزي و امریكا استخراج میشد، میان سالھاي 

در : ((لوتر بشكوه میگوید. قیمتھا با سرعتي باال رفتند كھ تنھا در دوران ما نظیري براي آن میتوان یافت
مدتي كوتاه، بر اثر رباخواري و آزمندي، آن كس كھ قبال با صد گیلدر زندگي میكرد، اینك با قرون وسطي 

ید فوگرھا نابرابریھاي اقتصادي را، كھ اروپا عصر جد; شاھد نابرابریھاي بزرگ در قدرتھاي سیاسي بود
بعضي از بازرگانان . از زمان میلیونرھا و بردگان امپراطوري روم تا بھ حال نشناختھ بود، بر آن افزود

) دالر ٠٠٠,٠٠٠,٢۵(فرانك  ٠٠٠,٠٠٠,۵سرمایھ دار آو گسبورگ یا نورنبرگ، ھر كدام، در حدود 
  . ثروت داشتند

بسیاري از آنھا با پرداخت پول در زمره اشراف صاحب زمین درآمدند، براي خودنمایي نشان شجاعت و 
یو . جبران ساختند)) صرف پولھاي ھنگفت((نجابت خانوادگي بر سینھ آویختند، و فقدان بزرگزادگي را با 

; خرج كردند) دالر ٠٠٠,١٢۵(فلورین  ۵٠٠٠آخیم ھوخشتتر و فرانتس باومگارتنر، تنھا در یك ضیافت، 
ھاي سوداگران ثروتمند، كھ متجمالنھ  خانھ. فلورین برد و باخت نمودند ٠٠٠,١٠یا در یك جلسھ بازي 

. تزیین و ھنرمندانھ آراستھ شده بودند، نجبا و روحانیان و پرولتاریا را یكسان بھ خشم و نفرت برمیانگیخت
گایلرفون . بھ تھدید انحصارگران برخاستند خطیبان، نویسندگان، انقالبیون، و قانونگذاران با ھم

باید آنھا را چون گرگ از شھر بیرون راند، زیرا نھ از خدا و نھ از انسان ((كایزرسبرگ تقاضا كرد كھ 
اولریش فون ھوتن دزدان را بھ چھار طبقھ .)) ترس دارند، و از وجودشان جز بال، تشنگي، و فقر نمیتراود

. و اظھار داشت كھ بازرگانان از ھمھ اینھا دزدترند; كشیشان، و شھسواران بازرگانان، قضات،: تقسیم كرد
با پشتكار و سختگیري ((از تمام مقامات كشوري خواست كھ  ١۵١٢مجلس رایشستاگ كولوني در سال 

مجامع و مجالس دیگر نیز مكرر از . عمل كنند)) علیھ شركتھاي سرمایھ دار، رباخوار، و محتكر... تمام
بعضي از قانونگذاران خودشان در شركتھاي . احكام صادر نمودند، اما ھیچ كدام فایدھاي نداشتاین گونھ 

بزرگ تجارتي سرمایھ داشتند، و مجریان قانون با گرفتن حصھاي از سھام از در آشتي در میآمدند، و 
  . بسیاري از شھرھا، در سایھ بسط بي مانع و رادع تجارت، راه ترقي و پیشرفت میسپردند

ماینتس، شپایر، ) رگنسبورگ(تراسبورگ، كولمار، مس، آوگسبورگ، نورنبرگ، اولم، وین، راتیسبوتا س
ورمس، كولوني، تریر، برمن، دورتموند، ھامبورگ، ماگدبورگ، لوبك، و برسالو مراكز پررونق 

را )) شھرھاي آزاد((این شھرھا، و ھفتاد و ھفت شھر دیگر،. صنعت، بازرگاني، و ادبیات و ھنر بودند
تشكیل میدادند آنھا براي خود قانون وضع میكردند، بھ دیتھاي محلي و امپراطوري نماینده میفرستادند، و 

امپراطور نیز از لحاظ مالي و نظامي مدیون ; از نظر سیاسي مطیع فرمان ھیچ كس جز امپراطور نبودند
ت فرمانروایي اصنافي بودند كھ با آنكھ این شھرھا تح. كمكھاي آنھا بود و بھ آزادیشان تخطي نمیكرد

تا بدان حد كھ ; بازرگانان بر آنھا سلطھ داشتند، تقریبا ھر یك سازمان پدر ساالري براي رفاه عامھ بودند
تولید و توزیع، مزد و قیمت، و مرغوبیت كاال را، با توجھ بھ حمایت و حفظ ضعفا از تعدي اقویا، و فراھم 

  . ظیم مینمودندساختن مایحتاج زندگي براي ھمھ، تن

مع ; بنامیم)) شھرك((تن جمعیت نداشتند، ٠٠٠,۵٢ما امروز باید این گونھ شھرھا را، از آنجا كھ بیش از 
ھذا، زماني از پیش از نیمھ قرن نوزدھم كمتر نبود، و از ھر زمان دیگري پیش از عھد گوتھ پر رونقتر 

  . بودند

  : رباره آنھا با شوري توصیفناپذیر نوشتد ١۴۵٨انئاسیلویو، آن ایتالیایي متكبر، در سال 

بدون اغراق میتوان گفت كھ ھیچ یك از ... آلمان ھیچ گاه توانگرتر و باشكوھتر از امروز نبوده است
چنان نو و با طراوت بھ نظر میرسند . كشورھاي اروپا شھرھایي بھ زیبایي و خوبي شھرھاي آلمان ندارند

در سراسر اروپا جایي ... در ھیچ شھر دیگري اینھمھ آزادي نیست كھ گویي ھمین دیروز ساختھ شدھاند، و
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شكوھمندتر از كولوني، با آن كلیساھا، تاالرھا، برجھا، كاخھاي شگفتانگیز، شارمندان باوقار، رودھاي 
در ثروت و توانگري شھري برتر از آوگسبورگ در دنیا . آرام، و كشتزارھاي بارورش، نمیتوان یافت

  . كاخھا و كلیساھایي دارد كھ حتي ایتالیا بر آنھا رشك میبرد وین. وجود ندارد

عمارت . آو گسبروگ تنھا مركز مالي آلمان نبود، بلكھ حلقھ اصلي تجارت با ایتالیاي پر رونق آن زمان بود
فوندا كوتدسكو در ونیز، كھ دیوارھایش را جورجونھ و تیسین نقاشي كردند، بیشتر بھ ھمت بازرگانان 

آو گسبورگ از آنجا كھ تا این حد با ایتالیا مرتبط بود، نھضت رنسانس ایتالیا در آن . ساختھ شد آوگسبورگي
  . طنین افكند

بازرگانانش بھ حمایت از دانش پژوھان و ھنرمندان برخاستند، و بعضي از سرمایھ دارانش، از لحاظ 
ونراد پویتینگر، كالنتر یا شھردار از این روي، ك. فرھنگ و آدابداني، اما نھ اخالق، سرمشق دیگران شدند

، سیاستمدار، بازرگان، محقق، حقوقدان، التیني دان، یونانشناس، عتیقھ شناس، و ١۴٩٣آو گسبورگ در 
  . سوداگر بود

خیابانھاي آن ھنوز بھ شیوه قرون . نورنبرگ بیشتر مركز ھنرھا و صنایع دستي بود تا ثروت و صنعت
بامھاي سفالي سرخرنگ، شیروانیھاي . میھاي پیش آمده، سایھ گیر بودندوسطي پر پیچ و خم و، بر اثر طار

ھاي بالكوندارش، در برابر زمینھ روستایي و رود پر آب پگنیتس، منظره درھم و برھم اما  بلند، پنجره
  . گیرایي داشت

بودند و  نداشتند، اما شاداب و سرحال)) بریز و بپاش((مردم در اینجا چون آوگسبورگ ثروتمند نبودند و
در اینجا . دوست میداشتند كھ در جشنھا و اعیادي چون كارناوالھاي ماسك، لباس، و رقص خودنمایي كنند

در اینجا بود كھ ; ھاي دلكش و پرشور خود را عرضھ كردند بود كھ ھانس زاكس و مایسترزینگرھا نغمھ
جا بود كھ زرگران و نقرھكاران در این; آلبرشت دورر نقاشي و كنده كاري آلمان را بھ اوج خود رسانید

و در اینجا بود كھ ; ھاي كوچك ساختند زبردست شمال آلپ گلدانھاي گرانبھا، ظروف كلیسایي، و مجسمھ
فلز كاران، با مفرغ، ھزاران نوع گل و گیاه و جانور و پیكره آدمي طرح افكندند، یا آھن را بھ صورت 

باسمھكاران چندان فراوان بودند كھ ما اینك متحیریم چگونھ  در اینجا; ھا و معجرھایي زیبا در آوردند نرده
  . معیشت خود را بھ دست میآوردھاند

كلیساھاي شھرھا انبار و موزه آثار ھنري شدند، زیرا ھر صنف یا شركت یا خانواده توانگري براي گور 
  قدیس 
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زیرا در آنجا، بدون ھیچ گونھ زحمتي، تمام وسایل و افزارھاي مخصوصي را كھ براي نجوم ((برگزید،
زیرا . و در آنجا براي من تماس یافتن با دانشمندان ھمھ كشورھا آسانتر است; الزم است بھ دست میآورم

ز مشخصات و ا.)) نورنبرگ، از دولتي سر بازرگانانش كھ مدام در سفرند، مركز اروپا شده است
امتیازات نورنبرگ آن بود كھ مشھورترین بازرگان آن، یعني ویلیبالد پیركھایمر، یك اومانیست پر اشتیاق، 

. مینامید)) افتخار بزرگ آلمان((اراسموس پیركھایمر را . یك حمایتگر ھنر، و دوست جاني دورر بود

اژه، و جنگھاي ماكسیمیلیان با ونیز سفرھاي واسكو دو گاما و كریستوف كلمب، سلطھ تركان بر دریاي 
صادرات و واردات آلمان بھ طور روزافزوني در مسیر . تجارت میان آلمان و ایتالیا را بر ھم زدند

قدرت و ثروت ; ھاي بزرگ، بھ سوي دریاي شمال، دریاي بالتیك، و اقیانوس اطلس جریان یافتند رودخانھ
افراد . بر من، و باالتر از ھمھ بھ آنورس رخت بربست از آوگسبورگ و نورنبرگ بھ كولوني، ھامبورگ،

انتقال . خاندانھاي فوگر و ولزر، با مستقر ساختن مركز عملیات خود در آنورس، این جریان را تندتر كردند
پول و تجارت آلمان بھ سمت شمال، از لحاظ اقتصادي، آلمان شمالي را از ایتالیا جدا كرد و چندان نیرومند 

آلمان جنوبي، شاید بھ دالیل مغایري، . نست از لوتر در برابر امپراطور و پاپ حمایت كندساخت كھ توا
 . كاتولیك باقي ماند

II -دولت  

حكومت آلمان در این دوره بحراني چگونھ بود شھسواران، یا پایینترین طبقھ نجبا، كھ در سالھاي پیش بھ 
فرمانروایي داشتند، اینك مقام و اھمیت نظامي و  عنوان دست نشانده خاوندھاي فئودال بر دھات و روستاھا

  . اقتصادي و سیاسي خود را از دست داده بودند

سپاھیان مزدور، كھ بھ وسیلھ شھریاران یا شھرھا استخدام میشدند و بھ سالحھاي آتشین و توپخانھ مجھز 
ثروت . میساختند میگشتند، سواره نظام شھسواران را، كھ ھنوز از ناچاري شمشیر میآختند، تارومار

. بازرگاني ارزشھا و قیمتھا را باال میبرد و مالكیت زمین را، بھ عنوان منبع قدرت، از اھمیت میافكند
. ھاي استقالل خود را مستقر میساختند، و شھریاران در پي تمركز قدرت و قانون بودند شھرھا پایھ

تند، تا حدي انتقام میگرفتند، اما ھنگامي كھ شھسواران، با چپاول كاالھاي تجارتیي كھ از مسیر آنھا میگذش
بازرگانان و شھرداریھا زبان بھ اعتراض گشودند، شھسواران ادعا كردند كھ حق دارند بھ جنگھاي 

با )) بارونھاي دزد((كومین آلمان این عھد را مجموعھ آشفتھ قالعي میداند كھ از آنھا . خصوصي بپردازند
برخي از . ارت بازرگانان، مسافران، و كشاورزان بیرون میریزندمالزمان مسلح خویش براي قتل و غ

دست راست گوتس فون برلیشینگن با آنكھ خودش دست راستش را در ھنگام : شھسواران رسمي گذاشتند
خدمت بھ شاھزاده متبوعش از دست داده بود، بھ جاي آن دست آھنیني تعبیھ كرد و سپاھیان شھسواران را 

رگانان، بلكھ در یغما بردن شھرھایي چون نورنبرگ، دارمشتات، مس، و ماینتس نھ تنھا در غارت باز
دوست او، فرانتس فون زیكینگن، مدعي ورمس شد، توابع آن را غارت كرد، ). ١۵١٢(رھبري كرد 

اعضاي انجمن شھر را گرفت، شھردار را شكنجھ كرد، در برابر تمام سپاھیان امپراطوري كھ براي 
مقاومت بھ خرج داد، و تنھا با دریافت اعانھ نقدي ساالنھاي براي خدمت بھ امپراطور دستگیري او آمدند 

بیست و دو شھر سوابیا، كھ عمده ترینشان آواگسبورك، اولم، فرایبورگ، . موقتا سر تسلیم فرود آورد
شدند واكنستانس بودند، با عدھاي از نجباي درجھ یك براي تجدید سازمان اتحادیھ سوابیایي ھمداستان 

ھایي از این قبیل، جلو دزدي شھسواران را گرفت، و سبب شد كھ جنگھاي  این اتحادیھ و اتحادیھ). ١۴٨٨(
اما آلمان، در آستانھ ظھور لوتر، میدان آشوب و ھرج و مرجھاي ; خصوصي غیر قانوني اعالم شوند

  . بود)) میدان حكمروایي قدرتھا((سیاسي و اجتماعي و 

و خواه غیر روحاني، كھ ناظر این آشفتگي و ھرج و مرج بودند، بر اثر پول پرستي امیران، خواه روحاني 
و فرومایگي، مسكوكات و حقوق گمركي مختلفشان، رقابتھاي اغتشاشانگیزشان در كسب مال و مقام، و 

تحریف حقوق رومي بھ نفع خودشان براي تحصیل اقتدار و اختیار مطلق و بھ ضرر مردم و شھسواران و 
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خاندانھاي بزرگي چون ھوھانزولرن در براندنبورگ، وتین در ساكس، . طور، بر آن دامن میزدندامپرا
مانند ) در اینجا از خاندان ھاپسبورگ در اتریش نام نمیبریم(ویتلسباخ در پاالتینا، دوكھاي وورتمبرگ 

ر امیران و شھریاران اگر قدرت امپراطور كاتولیك ب. فرمانروایان مطلقالعنان و غیر مسئول رفتار میكردند
سر باز زدن امیران و . آلمان میچربید، نھضت اصالح دیني یا شكست میخورد یا بھ تعویق میافتاد

  . شاھزادگان از اطاعت رم گام دیگري بود كھ بھ سوي استقالل مالي و سیاسي برداشتھ میشد

دریك سوم منجم و فر. شخصیت امپراطوران این عھد وضع حكومت مركزي را برجستھتر نشان میدھد
كیمیاگر بود و چندان خود را با آرامش وجدانگیز باغھاي خود در گراتس مشغول ساختھ بود كھ گذاشت 

اما در اواخر سلطنت . بوھم، شلسویگ ھولشتاین، اتریش، و مجارستان خود را از امپراطوري جدا سازند
ورگوني براي پسرش، ماكسیمیلیان، پنجاه و سھ سالھاش با نامزد ساختن ماري، وارث شارل دلیر دوك ب

در جنگ، در بستري از یخ، جان داد،  ١۴٧٧ھنگامي كھ شارل در . شاھكار سیاسي بزرگي بھ خرج داد
ماكسیمیلیان اول با آنكھ بھ امپراطوري برگزیده شد، ھیچ گاه . خاندان ھاپسبورگ ھلند را بھ میراث برد

سراسر . ز كرد كھ از ھر لحاظ از آن بوي موفقیت میآمدتاجگذاري نكرد، و فرمانرواییش را در حالي آغا
امپراطوري از حسن خلق، حسن منظر، حساسیت متواضعانھ، شادابي پرھیجان، سخاوت و جوانمردي، و 

حتي . دالوري و مھارتش در نیزھاندازي و شكار خوشحال رنسانس بر اریكھ سلطنت آلمان تكیھ زده بود
شھریاري خردمند و دوراندیش و خداترس، حكمراني عادل، ((او را  ماكیاولي تحت تاثیر قرار گرفت و

... سپھساالري بزرگ، دالور در مخاطرات، و چون سختجانترین سربازان در برابر خستگي پرطاقت
سپھساالر بزرگي نبود، و آن عقل و خرد بدبین كلبي )) ماكس((اما . شمرد)) نمونھ فضایل شاھوار بسیار
بر آن خیال بود كھ عظمت امپراطوري . زاده، اثر ماكیاولي، الزم بود نداشترا كھ براي شخصیت شاھ

بارھا، در ; مقدس روم را با بھ دست آوردن مجد نفوذ و مستملكات پیشینش در ایتالیا بدان بازگرداند
فكر بدان ; جنگھاي بیثمري كھ دیت آلمان از تامین ھزینھ آنھا امتناع میورزید، بھ آن شبھ جزیره لشكر كشید

. افتاد كھ یولیوس دوم، آن پاپ دالور، را بركنار كند و خود را بھ مقام پاپي و امپراطوري ھر دو برساند
جاھطلبیھاي داخلي خود را بھ عنوان مقدمات ) مانند شھریار معاصرش شارل ھشتم، پادشاه فرانسھ(وي 

مي نمیتوانست بھ اقدام خطیري اما از لحاظ مالي و جس. الزم براي حملھ قاطعي بھ تركان معذور میشمرد
; قادر نبود كھ مقدمات و وسایل را بھ دست آرد تا در نتیجھ غایت و ھدف را آرزو بتواند كرد; دست یازد

براي اصالح اداره امور امپراطوري . گاھگاھي چنان بھ بینوایي میافتاد كھ پول پرداخت ناھارش را نداشت
در نتیجھ، ھر چھ كشتھ بود با مرگش از میان ; ا نقض كردرنج بسیار كشید، ولي خود اصالحات خویش ر

پس از نومیدي بسیار در جنگ، روي بھ سیاست پدر و . از قدرت خاندان ھاپسبورگ زیاد دم میزد. رفت
وي اندكي دیوانھ بود، اما ; براي پسرش فیلیپ، خوانا، دختر فردیناند، را برگزید. ازدواجھاي سیاسي آورد

نوه خود ماري و نوه دیگرش فردیناند را با لویي و آن، پسر و دختر  ١۵١۵در . ي داشتاسپانیا را بھ جھیز
مجارستان، نامزد كرد و قدرت خاندان ) تا آنجا كھ قدرت تركان اجازه میداد(الدیسالوس پادشاه بوھم 

  . ھاپسبورگ را بھ نھایت گسترش رسانید

با . موسیقي، دانش، ادبیات، و ھنر بود بھترین وجھھ شخصیت ماكسیمیلیان عشق و تمجیدش نسبت بھ
ما مطمئنیم كھ وي میتوانست بھ ; اشتیاق تمام بھ مطالعھ تاریخ، ریاضیات، و زبانھاي گوناگون پرداخت

آلماني، التیني، ایتالیایي، فرانسوي، اسپانیایي، فالندري، و بھ زبان والونھا سخن بگوید، و در یكي از 
گویشھاي جنوب و شمال . ارجي با ھفت زبان مختلف خودشان گفتگو كردلشكركشیھایش، با ھفت فرمانده خ

آلمان، تا حدي بھ سرمشق و كوشش و تقالي او، بھ صورت لھجھاي عمومي درآمد، كھ بعد زبان رسمي 
در گیرودار جنگھاي بیشمارش، بھ تالیف و . حكومت آلمان، كتاب مقدس لوتر، و ادبیات آلماني گشت

ثاري در باب علم انساب، توپخانھ، معماري، شكار، و ترجمھ احوال خویش از او تصنیف كتب كوشید، و آ
ھاي آلماني طرح وسیعي افكند، اما باز بیپولي نقشھاش را نقش  براي گردآوري آثار قدیمھ و كتیبھ. باقي ماند

شگاه وین را دان. بھ پاپھا براي اصالح تقویم پیشنھادي كرد كھ ھشتاد سال بعد موثر واقع شد. بر آب نمود
از نو سامان داد، كرسي تدریس حقوق، ریاضیات، شعر، و خطابھ در آن ایجاد كرد، و براي مدتي آن را 

اومانیستھاي را بھ وین دعوت كرد و بھ كونرادوس كلتس . بھ صورت فعالترین مركز علمي اروپا درآورد
  . توانایي داد كھ در آنجا یك آكادمي شعر و ریاضیات باز كند
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یستھایي چون پویتینگر و پیر كھایمر را مورد عنایت و تفقد قرار داد، و رویشلین رنجدیده را كنت اومان
بھ پتر فیشر، فایت شتوس، بوركمایر، دورر، و دیگر ھنرمنداني كھ در عھد . كاخنشین امپراطوري گردانید

استراحتگاه ابدي دستور داد تا در اینسبروك، براي . سلطنت او ظھور كردند ماموریتھایي واگذاشت
ھنگام مرگش ناتمام باقي ماند، ولي این خود فرصتي شد كھ پتر ; جسمش، قبر آراستھ و مزیني ساختھ شود

ھایش بزرگ  اگر ماكسیمیلیان بھ اندازه نقشھ. ھاي زیبایي از تئودوریك و آرثر را بتراشد فیشر مجسمھ
  . میبود، در عظمت رقیب اسكندر و شارلماني میشد

اپسین سالھاي زندگي امپراطور تك چھره زیبایي از او كشید مردي فرسوده و طعم واقعیت دورر در و
: این روح سركشي از زماني شاداب بود، اینك میگفت. چشیده كھ خست جنونآمیز روزگار او را شكستھ بود

دریغ اي سرزمین بینواي :((، و سرشك تحسر میریخت))در روي زمین براي من شادي وجود ندارد((
او ھنگامي كھ مرد، آلمان و امپراطوري مقدس روم . اما ماكسیمیلیان در ناكامیا بیش مبالغھ میكرد!)) لمانآ

. نیرومندتر از زماني كھ بھ پادشاھي رسید بھ جاي گذاشت) حتي اگر از نظر پیشرفتھاي اقتصادي باشد(را 
سي دیگر تبدیل شده بود، و دیري وین بھ فلوران; جمعیت افزون شده، و تعلیم و تربیت توسعھ یافتھ بود

نمیگذشت كھ نوھاش، با بھ ارث بردن نیمي از اروپاي باختري، نیرومندترین حكمران جھان مسیحیت 
  . میشد

III  -١۵١٧- ١٣٠٠: آلمانیھا  

بھ احتمال قوي، آلمانیھا در این زمان تندرستترین، نیرومندترین، سرزندھترین، و پربارترین مردم اروپا 
  . بودند

نكھ از آثار ولگموت، دورر، وكراناخ و ھولباین برمي آید، مردانشان تنومند و گردن كلفت بودند، سري چنا
خشن ; بزرگ و دلي توانا داشتند، و حاضر بودند جھان را یكباره بخورند و با نوشیدن آبجو تحلیلش برند

ستند ظالم و ستمگر باشند، میتوان; خداپرستي خود را با نفس پرستي متعادل میساختند; اما سرخوش بودند
چنانكھ افزارھاي مخوف شكنجھاي كھ در مورد جنایتكاران بھ كار میبردند شاھد این مدعاست، اما 

ھاي جسماني  میتوانستند با شفقت و سخاوتمند نیز باشند، و بندرت بھ درندگي و تعدیات مذھبي خود جلوه
. دانھ مقاومت میكردند و معموال آن را مقھور میساختنددر آلمان، در برابر دستگاه تفتیش افكار، مر. میدادند

روحیھ نیرومند آنھا، كھ بیشتر براي شوخیھاي مستانھ ساختھ شده بود تا بذلھ گوییھاي خشك، احساس منطق 
و زیبایي را در آنھا كند میساخت و آنھا را از لطافت و رقتي كھ مغز فرانسوي و ایتالیایي داشت محروم 

اما در اندیشھ آلماني اثري پابرجا، ; اتوان و نزار آنھا در انجیل پرستیشان گم شده بودرنسانس ن. میكرد
كوشایي و دقتي منظم، و بیرحم وجود داشت كھ آنھا را بھ درھم شكستن قدرت رم قادر میساخت، و ھم 

  . اكنون وعده آن میداد كھ بھ مقام بزرگترین دانش پژوھان تاریخشان برساند

ھر خانھ خوبساختھاي، . استحمام امري عمومي بود. ل دیگر، آلمانیھا پاك و نظیف بودنددر مقایسھ با مل
در حمامھاي عمومي بیشمار، مانند روم قدیم، كارھایي . حتي در نواحي روستایي، براي خود حمامي داشت

د غیر از استحمام نیز صورت میگرفت، در آنجا مردان میتوانستند اصالح كنند، و زنان میتوانستن
رواج داشت، باده نوشي و قمار مجاز بود، و میشد از مالل تكگاني )) مشت و مال((;موھایشان را بیارایند
معموال زن و مرد، در حالي كھ عفیفانھ خود را پوشانده بودند، با ھم استحمام . اندكي رھایي جست

از بادن  ١۴١٧الیایي كھ در میكردند، اما قانوني علیھ عشقبازي والس زدنھا وجود نداشت، و دانشمندي ایت
در دنیا حمامھایي مناسبتر از حمامھاي اینجا براي آبستن ((بادن دیدن كرده است خاطر نشان میسازد كھ 

. آلمانیھاي این عھد را نمیتوان در اصول اخالقي و دیني سختگیر دانست.)) ساختن زنان وجود ندارد
یشان گاھي، در سنجش با معیار و میزان ما، خشن و درست است كھ گفتگوھا، مكاتبات، ادبیات، و شوخیھا

كوچك و بزرگ باده بیش از . ناھنجار مینمایند، ولي این خشونت مناسب بدنھا و روحھاي نیرومند آنھا بود
ارفورت در نظر لوتر  ١۵٠١در سال . حد مینوشیدند و در جواني در اعمال جنسي زیاده روي میكردند

pymansetareh@yahoo.com



فرمانروایان آلماني، خواه روحاني و خواه . نمینمود)) و شرابخانھاش بیش فاحشھ خانھ((پارسا و خداترس 
غیر روحاني، با قدیس آوگوستینوس و قدیس توماس آكویناس موافق بودند كھ براي مصون ماندن زنان از 

  . ھتك و تجاوز باید فاحشگي را مجاز دانست

وانیم كھ اسقفھاي ستراسبورگ و ماینتس از میخ. ھا داراي پروانھ كار بودند و مالیات میدادند روسپیخانھ
ھا عوایدي دریافت میداشتند، و اسقف وورتسبورگ روسپیخانھ شھرداري را بھ عنوان تیول  فاحشھ خانھ

  . پردرآمدي بھ گراف فون ھننبرگ داد

از  ;در بزرگداشت میھمان، از جملھ میھماننوازیھا یكي آن بود كھ خانھاي پر از زن در اختیارش میگذاشتند
بھ این طریق چنان خوب پذیرایي كردند و ) ١۴٣۴(و اولم ) ١۴١۴(در برن [ اول]شاه سیگیسموند 

گاھي . رضایت خاطرش را برآوردند كھ در مال عام از میزبانانش بھ خاطر این میھمان نوازي تشكر كرد
رسمي نورنبرگ  روسپیان ١۴٩٢در سال ; ھایي غیر رسمي دایر میكردند زنان، بدون پروانھ، روسپیخانھ

ھاي غیر  اجازه یافتند كھ روسپیخانھ ١۵٠٨در سال ; از این رقابت غیر منصفانھ بھ شھردار شكایت بردند
ھاي اخالقي،  در دوران اخیر قرون وسطي، در قانون نامھ. رسمي را غارت كنند و ببندند، و چنین كردند

شاید انتشار مرض . ش و اغماض بودگراییدن بھ فحشا، بھ عنوان یك گناه كوچك و عادي، قابل بخش
  . آن را كاري در خور مرگ گردانید ١۴٩٢سیفیلیس در 

عشق را نتیجھ طبیعي، نھ علت . ازدواج، مانند جاھاي دیگر، وسیلھاي براي توحید ثروتھا و اموال بود
تجمل عروسیھا در میان تمام طبقات با تشریفات و . معقول، ایجاب میكرد كھ مستلزم قیود عروسي بود

بھ دست آوردن یك . جشن عروسي ممكن بود یك یا دو ھفتھ بھ درازا كشد. پرستي و اسراف ھمراه بود
اقتدار مرد از لحاظ نظري مطلق و بي چون و . شوھر ھمان اندازه گران خرج بود كھ نگاه داشتن یك زن

خانم دورر براي خود  مالحظھ میكنیم كھ. چرا بود، اما در عمل واقعیتش بیشتر از گفتار معلوم میگشت
زنان نورنبرگ چنان بیپروا بودند كھ امپراطور ماكسیمیلیان را نیم برھنھ از بستر . حقوقي قایل بوده است

بنا بر یك . بیرون كشیدند، شالي بھ كمرش افكندند، و در میان خیابان بھ رقص شبانھ شادیبخشي انگیختند
ي آلمان قرن چھاردھم، ھنگامي كھ بھ سفري دور و دراز افسانھ كھنھ و قدیمي، برخي از مردان طبقھ باال

آھني بھ دور كمر و رانھاي زنانشان میبستند، قفل میكردند، و كلیدش را با )) كمربند عفت((میرفتند، یك 
اما در ; اثر و نشانھ این رسم را در ونیز قرون وسطي و فرانسھ قرن شانزدھم میتوان دید. خود میبردند

موثق بھ نظر میرسند، زن یا معشوقھ كمربند را بھ اختیار خود میبست و كلیدش را بھ موارد معدودي كھ 
  . شوھر یا عاشق خود میسپرد تا وي را از وفاداري خود مطمئن سازد

یك وقایعنگار ارفورتي حساب میكند كھ ھر زن و شوھري بھ طور متعارف . زندگي خانوادگي رونق داشت
فرزندان حرامزاده و نامشروع نیز . ھایي كھ پانزده اوالد داشتند كم نبودند هخانواد. ھشت یا ده فرزند دارند

جزو این عده بھ شمار میرفتند، زیرا این كودكان، كھ فراوان ھم بودند، پس از ازدواج پدر، بھ خانھ او 
جدادي یا این نام اغلب بر شغل و پیشھ ا. در قرن پانزدھم استعمال نام خانوادگي تداول پیدا كرد. میرفتند

در . زادگاه داللت داشت و گاھگاھي نیز شوخي كوتاھي بود كھ در دل زمانھ خشن و سختگیر نطفھ میبست
حتي ناكس، امپراطور آینده، كتكھاي بسیار نوش جان كرد، . خانھ و مدرسھ انضباطي سخت حكمفرما بود

با ) ١۵٠٠حد (ي در این زمان ھاي آلمان خانھ. اما اگر این كار رنجي داشت، جز براي پدر و معلم نبود
ھاي شیشھ  پلكانھاي فراخ، طارمیھاي محكم، اثاثھ جاگیر، صندلیھاي تشكدار، صندوقھاي منبتكاري، پنجره

ھاي پوشیده از فرشینھ، كفھاي مفروش با قالي، نجاریھاي محدب،  رنگي، تختخوابھاي آسمانھ دار، دیواره
ھایي كھ با افزارھاي الزم  ي یا ظروف سیمین، و آشپزخانھھاي پر از كتاب یا گل و یا آالت موسیق قفسھ

ھا بیشتر از چوب بود، و از  نماي خانھ. ھاي اروپا بودند جھت سورھاي آلماني میدرخشید، راحتترین خانھ
ھا و خیابانھا را  رخبامھاي پیشامده و بالكنھاي پنجره دار جلو روشني كوچھ. این روي آتشسوزي فراوان

جز در شبھاي جشن و شادي، از . معدودي از خیابانھا، در شھرھاي بزرگ، سنگفرش بودند تنھا. میگرفتند
خرده مجرم، چون خوكھا و . ھا، امنیتي وجود نداشت شبھا، بیرون از خانھ. چراغ در خیابانھا اثري نبود
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جرم و  براي جلوگیري از. شھرباني وجود نداشت. گاوھایي كھ در كوچھ و محل ول میگشتند، فراوان بود
  . جنایت، بھ مجازاتھاي سخت توسل جستھ میشد

زبان كساني را كھ كفر میگفتند و یا . جزاي سرقت مرگ، و سزاي دزدیھاي كوچك بریدن ھر دو گوش بود
بھ بیرون میكشیدند، در نورنبرگ چشم تبعیدیاتي را كھ بدون اجازه بھ شھر باز میگشتند از حدقھ بیرون 

  . میآورند

  . نشان را میكشتند زنده بھ گور میشدند یا سیخ داغشان میكردند و سپس بھ دار آویختندزناني كھ شوھرا

در میان آالت و افزار شكنجھ كھ قبال در قلعھ نورنبرگ عرضھ شده بود، صندوقھاي مملو از تراشھ 
یكشیدند و ھایي بودند كھ اندامھا را م دستگاه; سنگھاي تیزبود كھ محكوم را در زیر فشار آنھا لھ میكردند

ھایي بودند كھ مجرم را از نشستن،  دستگاه; منقلھایي بودند كھ با آنھا كف پاھا را میسوزاندند; میگسیختند
نام داشت و )) دوشیزه ملعون آھنین((و باالخره ماشیني بود كھ . دراز كشیدن، یا خوابیدن باز میداشتند

رد، و سپس، خونین و از ھم دریده و شكستھ، در محكوم را با بازوان پوالدین بر سینھ تیغھ دار خود میفش
  . ھاي نوك تیز گردان میافكند تا جان سپارد گودالي پر از خنجر و میلھ

تقلب . ارتشا شایع، و در طبقات باال بدتر بود. اخالق سیاسي نیز با اخالق سست عمومي ھماھنگي داشت
. ، رایج بود)١۴۵۶(اب زنده بھ گور ساختند در اجناس، با آنكھ دو تن را در نورنبرگ بھ جرم تقلب در شر

; یعني قرباني كردن اخالق در راه پول مانند ھر قرن دیگري، شدید بود) سودپرستي(پرستش سوداگري 
مع ھذا، ھمین شارمندان، شتابزده، مبالغ ھنگفتي براي امور . پول مدار ارزیابي ھمھ اشیا بود نھ انسان

در زمان پاپھا، مردم با شادي و خلوص بسیار دو دستي احسان : ((لوتر مینویسد. خیریھ ھدیھ میكردند
نیاكان ما، بزرگان و شاھان، شاھزادگان . میكردند، صدقھ میدادند، بناي خیر میساختند، و میراث میگذاشتند

و دیگر مردم، از روي شفقت و با گشاده دستي بلي، تا حد لبریزي بھ بخشھاي كلیسایي، امور تحقیقاتي، و 
ھاي این عھدي كھ خود را از قید روحانیت و كلیسا رھا میساخت یكي  از نشانھ.)) نیان كمك میكردندروحا

آن بود كھ بیشتر اعانات خیریھ را براي كمك بھ مستمندان در اختیار انجمن شھرھا میگذاشتند نھ در ید 
  . اولیاي كلیسا

اشرافیت نسب و والدت پیشي گرفت، ھنگامي كھ قدرت و فرمانروایي در ضبط و ربط امور اقتصادي بر 
باده خواري گناھي . آداب و عادات خشنتر و ناھنجارتر گشت در فرانسھ و انگلستان نیز چون آلمان بود

نیرنگبازي ایتالیاییھا، ((لوتر و ھوتن ھردو آن را محكوم ساختند، گر چھ ھوتن آن را بھتر از ; عمومي بود
بعضي از بدمستیھا ممكن است ناشي از ادویھ تندي . میدانست)) ھادست كجي اسپانیاییھا، و تكبر فرانسوی

چنگال از قرن . آداب غذا خوردن ناھنجار و ساده و آسان بود. بوده باشد كھ در طبخ غذاھا بھ كار میرفت
حتي در ; چھاردھم بھ آلمان راه پیدا كرده بود، اما مردم ھنوز ترجیح میدادند كھ با دست خوراك بخورند

اگر خداوند ((زدھم واعظي استعمال چنگال را تحریم كرد و آن را خالف اراده خدا شمرد و گفت قرن شان
. لباسھا مجلل و پر زرق و برق بودند.)) میخواست كھ ما چنگال بھ كار بریم، ھرگز بھ ما انگشت نمیداد

طبقات متوسط، عالوه . مردمان كارگر بھ پوشیدن كاله نمدي، نیمتنھ كوتاه، و شلواري كھ آن را روي بودند
اما بزرگزادگان و صاحبان حسب و . بر اینھا، جلیقھ و قباي جلو باز آستردار یا مطرز بھ خز میپوشیدند

در این ھر دو طبقھ كاله . نسب در تزیین و تجمل لباسھایشان با صاحبان ثروت رقابتي بسیار شدید داشتند
. اده و با پر، قیطان، مروارید، یا طال مطرز شده بودمردان پارچھ گرانبھایي بود كھ پیچ در پیچ برھم افت

زنان توانگران تاجھاي . قباھاي رویي، با رنگھاي درخشان، طراز خز داشتند یا نقره دوزي شده بودند
اما زنان با آزرم و . زرین یا روسریھاي زربفت میپوشیدند، یا گیسوانشان را با نوارھاي زرین میبافتند

گایلر فون كایزرسبرگ . ھاي لطیف بھ سر میافكندند و در زیر چانھ گره میزدند چھمحجوب دستمالي از پار
. میارزیده است) دالر ٠٠٠,١٠٠(فلورین  ٠٠٠,۴مدعي است كھ لباس بعضي از زنان شیك پوش بیش از 

ایش زلفھاي مردان با دقت تعلیم و آر; مردھا ریششان را میتراشیدند، اما موي سرشان را بلند نگاه میداشتند
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ھاي خیاالنگیز موھاي ماكسیمیلیان را مالحظھ  ھاي مباھاتانگیز گیسوان دورر، و شكنجھ حلقھ; داده میشد
  . كنید

كونرادوس كلتس میگفت كھ مد لباس در . انگشتري، مثل حاال، عالمت تشخص طبقھ یا براي خودنمایي بود
در ایام . د و زن ھر دو صادق استآلمان زودتر از جاھاي دیگر تغییر میكند، و این امر در مورد مر

  . جشن، گاھي مردھا در خوشپوشي و تجمل زنان را تحتالشعاع قرار میدادند

اعیاد و جشنھا فراوان بودند، و در آنھا روح تفریحات و نمایشھاي شادیانگیز قرون وسطي ادامھ داشت، و 
عید كریسمس، با . میرفتند فرصت مناسبي براي آسودن از رنج كار و تخلف از احكام مذھبي بھ شمار

ھنوز درخت كریسمس بھ بازار نیامده بود، چھ آن از ; وجود صبغھ كافرانھاش، ھنوز یك عید مسیحي بود
، بھ معني Kerkمشتق از لفظ آلماني ) Kermis(ھر شھر یك كرمیس . ابداعات قرن ھفدھم است

در این جشن، زن و . یا عید قدیس حامي خود را جشن میگرفت)) قداس((، بھ معناي mis، و ))كلیسا((
مرد با ھم در كوچھ و خیابان میرقصیدند، شادي بر ھمھ جا حكمفرما بود، و ھیچ قدیس واعظي نمیتوانست 

چنانكھ . رقص گاھي بھ صورت جنوبي مسري بیرون میآمد. نشاط لجام گسیختھ عشرتطلبي را آرام سازد
در . ھمین وضع پیش آمد ١۴١٢، یا در ستراسبورگ در سال ١٣٧۴مس، كولوني، واكس در سال  در

بعضي از این موارد، مبتالیان، كھ خود را طلسم شده و جنزده میپنداشتند، براي شفا بھ رقص قدیس ویتوس 
الكت توسل میجستند و، مانند برخي از جوانھاي دیوانھ عصر ما، از بسیاري رقص خویشتن را بھ ھ

مردھا براي بروز استعدادھاي دیگر خود بھ امور دیگري چون شكار یا مسابقھ خطرناك نیزه . میافكندند
ھزاران تن، از مرد و زن، بھ مسافرت میرفتند و زیارت مرقد قدسي را بھانھ سفر خود . بازي میپرداختند

ھا یا تخت روانھا راه  ان كالسكھبا شادي و شعفي دردناك بر پشت اسبان یا استران، و یا درمی. میساختند
اشخاص . ھاي پلشت را بر خود ھموار میكردند ھاي ناھموار و مھمانخانھ میسپردند و رنج و ناراحتي جاده

معقولتر، ھنگامي كھ برایشان فراھم میآمد، با قایق یك خط پستي، كھ بر روي ھمھ باز بود، شھرھاي معتبر 
تصویر مردمي رانشان میدھند كھ نیرومندتر، سرزندھتر، و  ھمھ و ھمھ اینھا. را بھ یكدیگر پیوست

كامیابتر از آنند كھ بیش از این دستبند خاوندان فئودال را بر دستھاي خود، و بار استثمار را بر پشت 
علي رغم ھمھ پراكندگیھاي سیاسي، احساس نیرومند ملت پرستي آلمانھا زنده و پایدار . خویش تحمل كنند

; اطوراني كھ خود را باالتر از ملیتھا، و پاپاني كھ خود را فوق طبیعت میدانستند گرفتماند و جلو امپر
در نبرد ھزار و . نھضت اصالح دیني ھم امپراطوري مقدس روم و ھم سلطنت پایان را در ھم میشكست

   .پانصد سالھ میان توتونھا و رومیھا، بار دیگر چون قرن پنجم، پیروزي بھ روي آلمان لبخند میزد

IV -كمال ھنر آلمان  

شاید نتوانیم باور كنیم، اما حقیقتي مسلم است كھ . این كمال و بلوغ نخست خود را در ھنر جلوه گر ساخت
) ١۵٢٠(تا مرگ رافائل ) ١۴۵٢(درست در اوج رنسانس ایتالیا یعني از زمان تولد لئوناردو داوینچي 

ره، طال، كنده كاري، ھنرمندان آلماني، بھ خاطر استادي و صنعتگریشان در چوب، آھن، مس، مفرغ، نق
فلیكس فابري، اھل اولم، شاید بیشتر . نقاشي، مجسمھ سازي، و معماري، در سراسر اروپا خواھان داشتند

ھنگامي كھ كسي میخواھد یك كار ھنري مفرغي، :((نوشت ١۴٨۴از روي میھن پرستي تا بیطرفي، در 
من خود بھ چشم خویش . تخدام میكندسنگي، یا چوبي داشتھ باشد، صنعتگران و ھنرمندان آلماني را اس

دیدھام كھ جواھرسازان، زرگران، حجاران، و ارابھسازان آلماني در میان اعراب آثار اعجاب آوري پدید 
در حدود پنجاه سال بعد، پائولو .)) آنھا در ھنرمندي حتي از یونانیھا و ایتالیاییھا در گذشتھاند; میآوردند

آلمانھا در عالم ھنر ھر آنچھ را : ((، این گفتار را صادق یافت و نوشتجوویو، كھ یك نفر ایتالیایي است
پیش از آنھا بوده است میگیرند و پیش میبرند، و ما ایتالیاییھاي تنبل بایستي نیازمند شویم كھ بھ دنبال 

معماران آلماني در فلورانس، آسیزي، اورویتو، سینا، بارسلون، و .)) صنعتگر خوب بھ آلمان بفرستیم
فایت شتوس . ورگوس بھ كار اشتغال داشتند، و از آنھا براي اتمام كلیساي جامع میالن كمك خواستندب
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كراكو را مسخر خود ساختھ بود، دورر در ونیز با افتخار و بزرگي قرین بود، و ھولباین كھین در 
  . انگلستان غوغا میكرد

با اینھمھ، . ھاردھم بھ زوال گراییده بودالبتھ اوج و عظمت معماري كلیسایي با گذشتن قرون سیزدھم و چ
)) تاالر كھن شھر((و ) ١۴۶٨١۴٨٨(یك نسل از مردم مونیخ بھ ساختن كلیساي حضرت مریم 

در دو دھھ آغاز قرن شانزدھم، فرایبرگ در ساكس . بھ سبك گوتیك متاخر اشتغال داشتند) ١۴٧٠١۴٨٨(
آوگسبورگ نمازخانھ فوگر بنیاد گرفت، كلیساي عمارت جایگاه ھمسرایان كلیساي خود را تكمیل كرد، در 

جامع ستراسبورگ را تمام كرد، و پنجره بالكوندار زیبایي بر كشیش خانھ كلیساي زبالدوس در نورنبرگ 
ھاي فریبایي با بامھاي سفالین  در قسمت معماري روستایي و شھري، در این عھد، كلبھ. افزوده شد

ھا از تابش آفتاب  ي گل آذین، و رخبامھاي وسیع براي حفظ پنجرهھاي چوبي، طارمیھا سرخرنگ، باالخانھ
بھ این ترتیب، در آب و ھواي سخت میتنوالد، آلمانھاي بیباك، با زیبایي ساده و . و ریزش برف ساختھ شدند

  . ھاي آلپ در ناحیھ باواریا بھ مقابلھ برخاستند ھاي خود، با شكوه و عظمت رشتھ كوه گرم خانھ

مجسمھ سازان كوچك فراوان بودند، . اج شكوھمند افتخاري بود كھ بر فرق زمان میدرخشیدمجسمھ سازي ت
و بعضي از آنھا، چون نیكوالوس گرھارت، زیمون الینبرگر، تیلمان ریمنشنایدر، و ھانس باكوفن، اگر در 

تنھا در یك نورنبرگ . كھكشان ھنري كوچكتري قرار میگرفتند، ھر كدام ستاره قدر اولي بھ شمار میرفتند
داستان زندگي و كار . نسل سھھنرمند پرورد كھ در ھیچ یك از شھرھاي ایتالیاي آن زمان نظیر نداشتند

در نورنبرگ پرورش یافت، و بھ عنوان یك مھندس، پل ساز، معمار، . فایت شتوس داستان دو شھر بود
فت و بھترین اثر خود را سپس در سي سالگي بھ كراكو ر. حكاك، مجسمھ ساز، و نقاش شھرت پیدا كرد

در آنجا، بھ سبك گوتیك متاخر شعلھ سان، كھ گویاي خداترسي و تاثر پذیري لھستانیھا ھر دو است، بھ 
، با پول كافي بھ نورنبرگ بازگشت، خانھ تازھاي خرید، و زن جدیدي گرفت كھ ١۴٩۶در . وجود آورد

ي، بر اثر شركت شاید غیر عمد در تقلبي در اوج كامیاب. برایش پنج كودك بر ھشت فرزند سابق افزود
امپراطور . گونھ ھایش را داغ كردند و خارج شدن از نورنبرگ را بر او قدغن ساختند. دستگیر شد

، اما شتوس تا پایان زندگي )١۵٠۶(ماكسیمیلیان او را بخشود و حقوق مدنیش را بھ وي باز گردانید 
اثر بزرگي را كھ نشان دھنده عید بشارت یا  ١۵١٧در . دردناك و طوالنیش ھمچنان یك مطرود باقي ماند

ھاي چوبي بیش از ھمھ بھ  دو تا از پیكره ھایي را كھ در میان مجسمھ. است تراشید)) سالم فرشتگان((
كمال نزدیكند در حلقھاي از گل سرخ محصور ساخت، و بھ دور این مجموعھ سبحھاي تراشید كھ از آن 

م عذرا را مجسم مینمود آویختھ بودند، و بر فراز این كل، كھ ھمھ از چوب ھفت مدالیون كھ شادیھاي مری
این تركیب شكننده از طاق جایگاه . زیزفون بود، تصویر نا دالنگیز و غیر جالبي از خداوند پدر قرار داد

ن ھمسرایان كلیساي لورنتس آویزان بود، و ھنوز ھم بھ عنوان گنجي كھ یادگار روزھاي آرام و پرشكوه ای
شتوس براي كلیساي زبالدوس مجسمھ مصلوب كردن مسیح را از چوب تراشید . شھر است آویختھ است

در ھمان سال، پسرش آندرئاس، نایب دیر فرقھ كرملیان . ، كھ در نوع خود ھرگز نظیري نیافت)١۵٢٠(
. بود در نورنبرگ، براي او ماموریتي تحصیل كرد، و آن طراحي و ساخت محراب كلیسایي در بامبرگ

آندرئاس را . ھنگامي كھ شتوس در كار آفرینش این اثر بود، جنیش اصالح دیني نورنبرگ را فرا گرفت
ھاي ساختن  چون كاتولیك باقي ماند، از نیابت الھامبخش ھنر او بود وفادار ماند پرداخت مخارج و ھزینھ

ان عمر را در كوري تنھایي و شتوس ده سال پای. محراب كلیسا متوقف شد، و لذا كار ناتمام باقي ماند
بیكسي بھ سربرد زنانش پیش از وي مرده بودند فرزندانش او را ترك كرده بودند و روزگار نیز بیش از 
آن در فلسفھ االھي غرق شده بود كھ متوجھ شود بزرگترین كندھكار چوب تاریخ را در نودوسھ سالگي 

  . ، از دست میدھد)١۵٣٣(

ن، ھنرمند مفرغ كاري میزیست كھ در رشتھ خود چون شتوس بینظیر بود در ھمان شھر و در ھمان زما
پتر فیشر مھین، در گوشھ معروفترین اثرش خود را بھ شكل . اما زندگي آرامتر و سعادتمندانھتري داشت

كارگري ساده، جدي، كوتاه، چھارشانھ، با ریشي انبوه و پیشدامني از چرم، چكش و اسكنھ در دست 
وي و پنج پسرش براي خلق شاھكار خود یعني آرامگاه زبالدوس قدیس حامي شھر تصویر كرده است 

در نیمھ كار ھزینھ ; وقت صرف كردند این كار خطیر و پرخرج بود) ١۵١٩ ١۵٠٨(نورنبرگ یازده سال 
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 ٠٠٠,٢٠(گیلدر  ٨٠٠ساختنش تمام شد و ناقص ماند تا آنكھ آنتون توشر اھالي شھر را واداشت كھ مبلغ 
  . ھ براي اتمام كار الزم بود بپردازندك) دالر

كھ در فلورانس است قابل ) ١٣۴٨(با محراب اوركانیا ; این شاھكار عظیم در نظر اول جالب و گیرا نیست
ولیسكھا و ماھیھایي كھ ساختمان آرامگاه بر پشت آنھا قرار دارد براي حمل چنان ; مقایسھ بھ نظر نمیرسد

عاینھ دقیقتر كمال و تمامیت اعجاب آور اجزا را ھویدا میسازد تابوت اما م. بار سنگیني مناسب نیستند
منقوش و سیمین وسط از چھار سوبا برجستھكاریھایي كھ معجزات قدیس زبالدوس را نشان میدھند مزین 

در پیرامون آن ستونھاي مفرغي یك سایھ بان گوتیك، كھ با ظرافت تمام و ریزھكاریھاي عھد . است
ده، و در باال با فلزكاري مشبك زیبایي بھ ھم متصل گشتھ است، قد برافراشتھاند، روي رنسانس تراشیده ش

ھاي واقعا  ھا، در زوایا و جاھاي مناسب آسمانھ سرستونھا، ھنرمندان پیكره ستونھا، در اطراف پایھ
ا، بیشماري را از مخلوقات و قھرمانان مسیحي، عبراني، و مشترك چون تریتونھا، قنطورسھا، نرئیدھ

سیرنھا، موزھا، فاونھا، ھركول، تسئوس، شمشون، پیامبران، عیسي، حواریون و فرشتگاني كھ موسیقي 
برخي از این تمثالھا ھنوز صیقل . مینوازند یا با شیر و سگ بھ بازي و تفریح مشغولند جایگزین ساختھاند

و ھمھ بر ; لو یا گیبرتي میباشندبسیاري دیگر تمام و داراي دقت و صراحتي چون آثار دونات; نیافتھ و خشتند
ھاي پطرس، بولس، متي، و یوحنا با  پیكره. روي ھم، بھ طور روشن، بھ تجسم متنوع زندگي كمك میكنند

  . تابلو چھار حواري كار دورر، كھ ھفت سالي بعد در ھمین نورنبرگ ترسیم گشتھ است، برابري میكنند

یار یا امیري بھ نورنبرگ نمیآمده است، بي آنكھ بھ ھاي آغاز قرن شانزدھم ھیچ شھر میگویند در دھھ
آثار او، از قندیل . و بسیاري خواستار و خریدار ھنر وي بودھاند; كارگاه مجسمھسازي پترفیشر سري بزند

پسران . بزرگ برنجي ماكسیمیلیان اول در اینسبروك در كلیساھاي متعدد در معرض تماشا بودند
ھرمان فیشر . مجسمھسازي گرفتند، اما دو تن از آنھا پیش از وي مردندپنجگانھاش دنبال كار او را در 

، براي آرامگاه كاردینال كازیمیر در )١۵١٧(كھین، كھ در سي و یك سالگي رخت از جھان بربست 
  . كلیساي جامع كراكو، نقش برجستھ زیبایي از مفرغ ریخت

در چوبكاري چیره دست بودند، آدام ھمچنانكھ ھنرمندان خاندان فیشر در مفرغ سازي، وفایت شتوس 
وقایعنگاران آلماني، او و پترفیشر مھین و زباستیان . كرافت نیز در حجاري سرآمد ھمھ معاصران خود بود

را سھ ھنرمند و ) كسي كھ برگزینندگان چاپلوس را بر ساعت كلیساي مریم عذرا طرح افكند(لیندناشت 
ھر روز آدینھ، حتي در ایام پیري نیز، بھ . چون برادر بودندآنھا . ((دوست جاني و مخلص تصویر كردھاند

دیدار یكدیگر میشتافتند، و چنانكھ از طرحھایي كھ در این مالقاتھا میساختند بر میآید، چون سھ شاگرد بھ 
آنگاه، در حالي كھ گرسنگي و تشنگي را كامال از یاد برده بودند، از ھم جدا . مطالعھ و تحقیق میپرداختند

زاده شده بود، در سادگي، ) ١۴۶٠(آدام، كھ گمان میرود در ھمان سال كھ فیشر متولد شد .)) ندمیشد
براي كلیساي  ١۴٩٢در سال . شرافتمندي، پارسایي و عالقھمندي بھ تصویر یا تجسم خود بھ او میمانست

. یز تراشیدزبالدوس و آرامگاه زبالدوس شرایر را با نقشھاي برجستھاي از آالم حضرت مسیح و رستاخ
ھانس ایمھوف كھ مل التجاري بود، تحت تاثیر زیبایي آنھا، كرافت را مامور ساخت كھ جایي براي گذاشتن 

آدام این جایگاه آیین مقدس را بھ صورت . نان و شراب مقدس عشاي رباني در كلیساي لورنتس بسازد
سنگ است، و پلھپلھ بھ ارتفاع ظرف بلند و باریكي بھ سبك گوتیك متاخر ساخت كھ معجزه كندھكاري در 

متر میرسد و ھر چھ باالتر میرود باریكتر میشود، تا آنكھ بھ صورت انحناي دلپذیر سر عصایي  ١٩، ۵
بیرون میآید، ستونھایش از بسیاري تصاویر مقدسان جاندار بھ نظر میرسند، درھایش را فرشتگان پاس 

تمام این بناي . ز زندگاني مسیح ترسیم گشتھاندمیدارند، و بر سطوح چھارگوش آن نقشھاي برجستھاي ا
وسیع بھ نحو خارقالعادھاي بر پشت تندیس خمیده سھ انسان ایستادھاست و این سھ آدام كرافت و دو تن از 

ھا كھنھ و براثر رنج و  جامھ: در این تندیسھاي شخصي اثري از مجاملھ و تعارف نیست. دستیاران اویند
ھاي فراخ و رو بھ باال غرق در تصویر و  ھا خشن و ریشھا ژولیدھاند و چھرهدست; زحمت پاره و ژندھاند

ھنگامي كھ این شاھكار حیرتآور بھ پایان رسید، كرافت دوباره بھ حجاري موضوع مورد . ساختن اثرند
. عالقھ خود رو نمود و، بر سینھ ھفت ستون از سنگ سیاره، مجالسي از داستان آالم مسیح كندھكاري كرد

یكي از آنھا، یعني تدفین مسیح نمونھ كامل ھنر . ا از این ستونھا ھم اكنون در موزه ملي آلمان استشش ت
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موضوعات توتوني است كھ واقع گرایي بیپرواي آن، براي بیان ایمان و تقواي واقعي، احتیاجي بھ شاخ و 
وز چندان خواستار داشتند مینیاتورسازان ھن. و حاالت قرون وسطایي ھمچنان در خرده ھنرھا ادامھ داشتند

ھنرمندان بزرگي چون دورر و ھولباین براي شیشھبند منقوش . كھ صنف كامیابي را تشكیل میدادند
این ھنر، كھ در فرانسھ و انگلستان راه زوال میپیمود، در آلمان این عھد بھ اوج خود . طراحي میكردند

ھاي رنگیني شدند كھ  در این عھد صاحب پنجره رسیده بود، كلیساي لورنتس و كلیساي جامع اولم و كولوني
ھاي شخصي  نھ تنھا كلیساھا، بلكھ تاالرھاي اصناف، قصرھا، و حتي خانھ. در دنیا شھرت دارند

شھرھایي چون نورنبرگ، آوگسبورگ، راتیسبونا، كولوني و ماینتس . ھایي با شیشھبند منقوش داشتند پنجره
ھا قفلھا، و سینیھاي  بھ فلزكاراني كھ مشعلھا، قندیلھا، طشتكھا، كوزه: بھ ھنرمندان صنعتكار خود میبالیدند

بھ زرگراني كھ حاصل دسترنجشان، از قاشق گرفتھ تا میز عشاي رباني سراسر اروپا ; باشكوه میساختند
ھاي روحاني و لباسھاي پر زرق و  ھاي زیبا، جامھ بھ پارچھ بافاني كھ قالیھا و فرشینھ; را توانگر میكرد

ھاي  بھ زنان پارسایي كھ، براي پوشاندن كشیشان و محرابھا با پارچھ; ق طبقھ اشراف را میبافتندبر
باسمھكاران ھرگز بیش از این . ابریشمین و برودري دوزي شده، انگشتان و چشمان خود را میفرسودند

ورنتس، چندین مھارت نداشتھاند، میخائل ولگموت عالوه بر نقاشي كردن دو پنجره معظم براي كلیساي ل
  . شاھكار براي محراب از چوب كند و سپس بھ دورر آموخت تا بر او پیشي گیرد

حكاكي یعني كندن نقوش در چوپ یا مس، در قرن پانزدھم پیشرفت فراوان كرد و ھنري كامل شد، كھ پھلو 
عضي از ب. مارتین شونگاوئر تكمیلش كرد. بزرگترین نقاشان آن را پروردند. بھ پھلوي نقاشي میزد
وسوسھ ((، و ))قدیس یوحنا در پاتموس((، ))حمل صلیب((، ))تازیانھ زدن مسیح((حكاكیھاي او، چون 

مصور ساختن كتاب . ، در ھمھ ادوار از بزرگترین آثار بھ شمار میروند))كردن شیطان قدیس آنتونیوس را
مشھورترین . گرفت بھ وسیلھ حكاكي كلیشھ متداول و معمول شد و بسرعت جاي تذھیب و نقاشي را

نقاشیھاي زمان بھ صورت كلیشھ، كھ در كتابفروشیھا و بازارھا و اعیاد بآساني بھ فروش میرسیدند، نسخھ 
حضرت ((لوكاس وان الیدن یكي از نوابغ زودرس این رشتھ است، در چھاردھسالگي تمثال . برداري شدند

ي كرد، و در حكاكي چھره ماكسیمیلیان را حكاك) ١۵١٠)) (اكھ ھومو((، در شانزدھسالگي [ص)) ]محمد
كلیشھ خشك بھ وسیلھ ھنرمند ناشناسي معروف بھ  ١۴٨٠در حدود سال . بر روي مس بھ كمال نزدیك شد

روي كار آمد، و آن چنان بود كھ با افزاري نوك تیز، در طول خطوط طرح با بریدن )) استاد خانھ كتاب((
تیزابي خطي، یعني پوشاندن سطح فلز با موم، كندن نقشھ در چاپ . فلز، حاشیھ برجستھاي ایجاد میكردند

موم، و سپس گود كردن خطوط طرح با ریختن اسید، از نقش و نگار روي اسلحھ تا كندھكاري روي 
گمان میرود كھ دانیل ھوپفر ; ھاي فلزیي كھ نقوش چاپ تیزابي خطي آنھا قابل چاپ بودند ترقي یافت ورقھ

بوركمایر و . بھ وجود آورده باشد ١۵٠۴، نخستین اثر چاپ تیزابي خطي را در كھ یك نفر اسلحھ ساز بود
لوكاس وانالیدن بھ احتمال قوي آن را از دورر فرا ; دورر این فن جدید را بھ طور ناقص بھ كار بردند

  . گرفت، اما پس از اندكي از استاد نیز قدم فراتر نھاد و بھ درجھ كمال رسید

نقاشان آلماني تحت تاثیر مكتبھاي نقاشي ; قرن بزرگترین دوره نقاشي آلمان است از نظر ھنر نقاشي، این
ھلندي و ایتالیایي و مملینگ جالي وطن كرده خودشان در نیمھ دوم قرن پانزدھم شدت و خشونت سبك 

پیروزمند را منعكس میساختند روي )) بورژوازي((گوتیك در مناظر طبیعي سیر میكردند و زندگي خانگي 
  . دندآور

. موضوعات بھ طور عمده ھمچنان مذھبي باقي ماندند، اما مطالب غیر روحاني نیز بیشتر شدند
تصویرھاي تك پارچھ جاي تصویرھایي را كھ بر محراب كشیده میشد گرفت، و وقف كنندگان توانگر 
استار دیگر بدان راضي نبودند كھ در كنار عدھاي از مومنان در گوشھ تصویر زانو بھ زمین زنند بلكھ خو

خود نقاشان نیز از گمنامي قرون وسطي بھ در . تابلوھایي بودند كھ سراسر وقف تجسم خود آنھا شده باشد
آمدند و تفرد و تمایز یافتند، نامشان را در پاي آثارشان رقم میزدند، و بھ این طریق نام خود را مخلد و 

در كولوني كار میكرده،  ١۴٧٠زدیك بھ سال كھ ن)) زندگي مریم عذرا(( ھنوز استاد تابلو . جاوید میساختند
بھ جاي مانده است، مریم عذرایش دختري پاك آلماني )) مریم عذرا و قدیس برنار((گمنام است از وي تابلو 

قیافھ راھب بسختي یوزخدا را بھ ; است كھ از پستانش در برابر راھبي مخلص براي كودك شیر میدوشد
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میخائل پاخر یكي از اولین نقاشاني است كھ نام و اثرش ھر دو بھ . كردخاطر میآورد كھ آبالر را تعقیب می
كلیساي سنت ولفگانگ در سالز كارگوت ھنوز محراب عظیمي را كھ وي كندھكاري و . ما رسیدھاند

  . این اثر یازده متر طول دارد; نشان میدھد) ١۴٧٩١۴٨١(نقاشي كرده است 

مارتین . بلوھا در پرورش ھنر آلماني سھیم بوده استمطالعھ و بررسي قواعد ژرفانمایي در این تا
شونگاوئر دقت و باریك بیني یك حكاك زبر دست، و لطافت احساس روژھوان در وایدن را در تابلوھاي 

  . خود جمع كرد

، در كولمار رحل اقامت افكند، و در آنجا مكتبي در نقاشي )١۴۴۵حد (شونگاوئر در آوگسبورگ زاده شد 
ود آورد كھ در رساندن این ھنرھا بھ كمالي كھ در دورر و ھولباین میبینیم نقش بزرگي و حكاكي بھ وج

  . داشت

در . شھرھاي پر رونق جنوب بتدریج مقام پیشوایي ھنر آلمان را از كولوني و شھرستانھاي شمال میربودند
شي ایتالیایي را وارد آوگسبورگ، كھ مركز تجارت با ایتالیا بود، ھانس بوركمایر ریزھكاریھاي تزییني نقا

. تابلوھاي خود كرد، و ھانس ھولباین مھین تزیین ھنر ایتالیایي را با وقار و سنگیني سبك گوتیك آمیخت
ھانس ھنر خویش را بھ پسرانش آمبروز و ھانس كھ با شیفتگي تمام در تابلوھایش تصویر كرده است، 

یكي از افتخارات آلمان، سویس و ) پسر(ھانس  از آمبروز بر صفحات تاریخ اثري نماند، اما. منتقل ساخت
  . انگلستان شد

بزرگترین ھنرمند پیش از دورر، ماتیاس گوتارت نایھارت بود كھ، براثر خطاي یك محقق در نزد آیندگان 
در میراث سالدار اجتماعي ھنر، وي جادوي نقاشي را از شونگاوئر در . بھ ماتیاس گرونوالد مشھور شد

ش سیري ناپذیر خود را در طلب شھرت و كمال بدان افزود درگان و شپایر و كولمار آموخت، عط
بھ احتمال قوي در آنجا ). ١۴٧٩(فرانكفورت صبورانھ مشق كرد و ستراسبورگ را خانھ خود ساخت 

اولین شاھكار خود را بھ وجود آورد، و آن دو تك چھره از فیلیپ دوم فرمانرواي ھانولیشتنبرگ و زنش 
گرونوالد، چون دوباره . ر نیز در عمق تاثیر و لطافت ترسیم عالیتر از این نمیتوانست آفریدخود دور. بود

بھ دوره گردي افتاد، چندي با دورر در است كشید كاركرد، و بار دیگر در نورنبرگ با دورر بھ حكاكي 
و پختھ  در زلیگنشتات اقامت گزید و در آنجا باالخره شیوه مشخص ١۵٠٣در سال . روي چوب پرداخت

ھاي كتاب مقدس با احساس شورانگیز و قدرتي تراژیك است، پرورش  خود را، كھ نمایش ترسیمي صحنھ
، اما ھنگامي كھ گرونوالد در تمجید و )١۵٠٩(آلبرشت، اسقف اعظم ماینتس او را نقاش دربار ساخت . داد

نامیمون كرد و بھ  ازدواجي). ١۵٢۶(ھواخواھي از لوتر اصرار ورزید، از آن مقام معزولش كرد 
ھاي سیاھي بھ جاي  انزوایي مالیخولیا آور گرایید كھ احتمال دارد تاریكي آن در سایھ روشن ھنرش نقطھ

  . گذاشتھ باشد

براي صومعھاي در  ١۵١٣شاھكار او بھ احتمال قوي بزرگترین نقاشي آلمان نقاشي چند لتھاي است كھ در 
یم عذرا را با كودكش با رنگ طالیي درخشاني بھ شیوه ترنر قاببند چوبي وسطي آن مر. ایزن كشیده است

اما برجستھترین تابلو این مجموعھ تابلو مخوف مصلوب كردن . در زمینھ دریایي دور دست نشان میدھد
بدنش سراسر از جراحت و عرق آلوده بھ خون ; مسیح است كھ مسیح را در درد و عذاب دم مرگ مینمایاند

براثر كشش درد پیچیده و كج شدھاند، حضرت مریم در آغوش یوحناي حواري  پوشیده است، اندامھایش
نیز )) مرقع((تابلوھاي دیگر این . غش كرده و مریم مجدلیھ از خشم و اندوھي باور نكردني مرتعش است

مثل تابلو سرایندگي فرشتگان در صحنھاي كھ یك ساختمان سبك : ھر یك براي خود نقاشي بزرگي ھستند
یا تابلو وحشتآور وسوسھ كردن ; نشان میدھد و با سرخ درخشان و قھوھاي ترسیم گشتھ استگونیك را 

یا تابلویي كھ ھمو را بھ صورت زاھد گوشھنشیني در یك جنگل غیر طبیعي با ; شیطان قدیس آنتونیوس را
ھراسناك  و یا ھیوالیي بھ سبك كار بوس كھ ظاھرا مظھر و نمودار رویاھاي; درختان پوسیده نشان میدھد

از لحاظ برتري و سلطھ رنگ و نور و احساس بر خط و قالب و تجسم، این اثر، كھ . قدیس آنتونیوس است
طغیان اغراق آمیز قدرت پیكر نگاري است، اوج نقاشي گوتیك آلماني را در آستانھ غلبھ خط و منطق در 
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ي آلمان آب میخورد، اما ھاي نھان وجودش از رازوري قرون وسطا دورر نشان میدھد دورري كھ ریشھ
  . دست آز و اشتیاق بھ سوي اومانیسم و ھنر ایتالیایي دوران رنسانس دراز كرده بود

V-  ١۵٢٨-١۴٧١: آلبرشت دورر   

ھیچ ملتي چون ملت آلمان چنین یكدل و یكزبان یكي از فرزندان خود را بھ عنوان نماینده ھنرش برنگزیده 
در ششم آوریل سال . تان، شمالي و جنوبي، دورر را برگزیدھاندملت آلمان از كاتولیك و پروتس; است

، یعني سالگرد چھارصدمین سال وفاتش، مجلس رایشستاگ در برلین و انجمن شھر نورنبرگ، ١٩٢٨
تجلیل بھ . سیاسیات و معتقدات دیني را بھ كنار گذاشتند تا از ھنرمندي كھ محبوبترین ھنرمندان آلمان است

دالر بخرند، تابلویي  ٠٠٠,٠٠٠,١بیھوده كوشیدند كھ تابلو جشن تاج گل سرخ را بھ عمل از اشخاص خبره 
  . براي ترسیم آن دریافت كرده بود) دالر ٢٧۵٠(گیلدر  ١١٠كھ دورر خود 

آلبرشت سومین كودك از . پدرش زرگري از مردم مجارستان بود كھ در نورنبرگ سكونت گزیده بود
در كارگاه پدرش، طراحي با مداد و زغال . در طفولیت درگذشتھ بودند فرزندان ھجدھگانھ او بود كھ اغلب

خود بھ تجربھ فرا گرفت كھ بھ ھمھ چیز با ریزبیني و دقت ; و قلم، و كندھكاري با قلم حكاكي را آموخت
از این روي، در برخي از ; بنگرد و اشیا و موضوعات را، خستگیناپذیر، با ھمھ جزئیاتشان تجسم بخشد

پدر امیدوار بود كھ . ھایي كھ كشیده، چنان است كھ گویي ھر مویي بھ طور مجزا ترسیم شده است تك چھره
پسرش زرگر دیگري از آب درآید، اما چون شوق او را در بسط ھنرش دید، بھ خواستھ وي تسلیم شد و او 

ھمتي، پشتكار، نبوغ او در بلند ; آلبرشت آھستھ پیش میرفت). ١۴٨۶(را بھ شاگردي نزد ولگموت فرستاد 
اما ; خداوند بھ من پشتكار داده بود و از این روي خوب یاد میگرفتم: ((خود میگفت. و شكیباییش نھفتھ بود

چون فرصتي براي مطالعھ بدنھاي .)) مجبور بودم رنج و ناراحتي بسیاري را از دستیارانش تحمل كنم
خود وي نیز . نان كھ در آنجا میدید، كشیدبرھنھ نداشت، اغلب بھ حمامھاي عمومي میرفت و آپولونھایي چ
دوستي با شیفتگي او را چنین وصف . در آن روزگاران از لحاظ زیبایي و برازندگي اندام، آپولوني بود

  :. میكند

چھرھاش ھوشمند، . ... بدني داشت كھ از لحاظ ساختمان و قامت تماشایي، و برازنده مغز بزرگ او بود
برافراشتھ، سینھاش فراخ، كمرش باریك، رانھایش نیرومند، و ساقھایش گردنش .... دیدگانش درخشان

اما دستھایش، اگر آنھا را میدیدید، میگفتید كھ ھرگز چیزي بھ ظرافت آنھا ندیدھاید و . استوار بودند
  . سخنانش چندان شیرین و بزرگ بودند كھ آدمي آرزو میكرد ھیچ گاه پایان نپذیرند

آنچھ . ، اما دریغ كھ استاد مرده بود)١۴٩٢(راه بھ كولمار كشید ; را فریفتندكندھكاریھاي شونگاوئر او 
میتوانست از برادرانش شونگاوئر آموخت، سپس بھ بال رفت و در آنجا از گرونوالد راز نقاشیھاي مذھبي 

ھاي قدیس ھیرونوموس، كھ در  یكي از چاپھاي نامھ. اصوال در طراحي دستي توانا داشت. را دریافت
در بال بھ حلیھ طبع آراستھ شد، در صفحھ عنوان تصویري از آن قدیس داشت كھ كار دورر بود، و  ١۴٩٢

اما پدرش او . چندان مورد پسند واقع شد كھ عدھاي از ناشران براي آثار بعدي او با ھم بھ رقابت برخاستند
دورر بھ . تخاب شده بوددر غیبتش براي او زني ان; را مجبور ساخت كھ بھ خانھ بازگردد و ازدواج كند

  ). ١۴٩۴(نورنبرگ بازگشت و زندگي زناشویي را با آگنس فراي آغاز كرد 

یك سال پیش خود را بھ صورت جواني با لباس و آرایش مویي تقریبا زنانھ، مغرور اما بیاعتماد بھ خود و 
نبھا و كالھي جھان، بر چھرھاش روییده بود خویشتن را بھ صورت جواني بزرگزاده، با جامھاي گرا

. ھاي روزگار است این یكي از بزرگترین خودنگاره; منگولھدار، و مویھاي مجعد فروآویختھ ترسیم كرد
ھم بار دیگر خود را نقاشي كرد و این بار جامھاي سادھتر دارد و صورتش در میان  ١۵٠٠در سال 

متفكرش با نگاھي رازورانھ ھایش فرو ریختھ است باریك مینماید، و چشمان  گیسوان بلندي كھ بر شانھ
گمان میرود در اینجا دورر بعمد خود را شباھتي تخیلي بھ مسیح داده است، و این البتھ الف . میدرخشد
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بیدیني نیست، بلكھ ظاھرا ناشي از اعتقاد راسخ اوست بر اینكھ ھنرمند از جانب خداوند الھام میگیرد و 
ھایش را افزون  نھ تنھا خود نگاره. ش وسعي او بودغرور پشتیبان و نگاھدار كوش. دھان گویاي اوست

گاھي . میساخت، بلكھ در بسیاري از نقاشیھاي دیگرش ھم جایي براي ترسیم خود در نظر میگرفت
: بھ پیر كھایمر گفتھ بود; محجوب و فروتن میشد و در نھایت اندوه بھ محدودیتھاي خویش آگاه میگشت

اما شاید در پشت سر، ; اال میگیریم و ھمھ آن ستایشھا را باور میكنیمچون ما را میستایند، دماغمان را ب((
از غرور و نخوت كھ بگذریم، دورر مردي خوشخو، .)) استادي استھزاگر بر خوشباوري ما لبخند میزند

  . پارسا، باوفا، سخاوتمند، و تا آنجا كھ وضع زمانھ اجازه میداد خوشحال و سعادتمند بود

ش چندان دلبستگي نداشتھ است، زیرا اندكي پس از عروسي، راه سفر ایتالیا را در گمان میرود كھ بھ زن
پس از آنكھ یك ھزار سال ((ھنرھا در ایتالیا )) رشد مجدد((از آنچھ بدان . پیش گرفت و او را تنھا گذاشت

فلسفھ، و ھنر و با آنكھ ھرگز در آن رستاخیز ادبیات، . نام میداد، چیزھایي شنیده بود)) در كمین بودھاند
كالسیك در دوره رنسانس سھم موثري نداشت، بیاندازه شایق بود كھ آنچھ را بھ ایتالیاییان در نقاشي و پیكر 

بیشتر ایام را در ونیز، كھ نھضت رنسانس در آنجا . تراشي و در نثر و نظم برتري داده بود دست اول ببیند
از طریقي كھ بر ) م ١۴٩۵(ون بھ نورنبرگ بازگشت اما چ; ھنوز بھ شكوفایي تمام نرسیده بود توقف كرد

ما معلوم نیست، انگیزھاي در وي بھ وجود آمد كھ، چون جرقھاي، باروري ده سال بعد وي را سرعت 
از پیر كھایمر، دوباره بھ ایتالیا رفت و ) دالر ٢۵٠٠(فلورین  ١٠٠با وام گرفتن  ١۵٠٧در سال . بخشید

كارھاي مانتنیا و سكوارچونھ را در پادوا مورد مطالعھ قرار داد، از . انداین بار یك سال و نیم در آنجا م
روي آنھا طرحھایي تھیھ كرد و دیري نگذشت كھ بلیني و دیگر نقاشان ونیز وي را طراح كامل عیاري 

 تابلو جشن تاج گل سرخ، كھ دورر براي كلیساي آلماني در ونیز ترسیم كرد، حتي ایتالیاییھا را كھ. شناختند
طبقھ فئودال ونیز بھ وي پیشنھاد كردند كھ . ھنوز آلمانیھا را مردمي وحشي میدانستند بھ تحسین وا داشت

اگر در آنجا رحل اقامت افكند، منصب و شغلي دایمي در اختیار او مینھند، اما ھمسر و یارانش از وي 
در اینجا من براي خود آقایي دورر دریافت كھ مقام اجتماعي ھنرمند . خواستند كھ بھ نورنبرگ باز گردد

از غوغایي كھ ھنر در ایتالیا بھ پا .)) ھستم، اما در وطنم یك طفیلي، یعني از لحاظ تولید مادي بیخاصیتم
كرده بود، از تعداد و كشمكشھاي ھنرمندان واز بحثھاي عمیق و شورانگیزي كھ در باب مسائل ھنري در 

ري اصول نظریات پیرو دال فرانچسكا و دیگر ایتالیاییھا را ھنگامي كھ یاكوپو د بارب. میگرفت حظ میبرد
در باب تناسبات ریاضي بدن كامل انسان براي وي شرح داد، دورر خاطرنشان ساخت كھ براي وي 

در ایتالیا اگر چھ تنھا از راه مطالعھ .)) شرح این اصول براستي بر پادشاھي اقلیمي ترجیح داشتھ است((
در ھمان حال كھ آثار خودش كامال توتوني و . برھنگي در ھنر آشنایي یافت در تندیسھاي كالسیك، با

باشور و شوق بسیار ) كالسیك(مسیحي باقي ماندند تحسین و ستایش ایتالیاییان را از ھنر كافر كیش 
پذیرفت و، در سلسلھ مقاالت طویلي، كوشید تا اسرار ھنر ایتالیایي را از نظر ژرفانمایي، تناسب و رنگ 

براثر سفرھاي دوگانھ دورر بھ ایتالیا سبك گوتیك در نقاشي آلماني بھ پایان آمد و . ھموطنانش بیاموزدبھ 
آلمانیھاي نسلي كھ در میدان دین سلطھ رم را رد میكردند، در عالم ھنر نفوذ ایتالیا را بھ جان خریدار 

  . بودند

طي و رنسانس، میان الھوت آلماني و دورر خود در كشاكش و ھیجان خالق اما گیج كننده میان قرون وس
ناسوت ایتالیایي، باقي ماند و شور و شادابي زندگیي كھ در ایتالیا با آن آشنایي یافتھ بود ھرگز اندیشھ قرون 

ھا موضوع بقیھ نقاشیھایش ھمچنان مذھبي، و  جز تك چھره. وسطایي مرگ را كامال از جانش بیرون نراند
یك خط كامل را در نقاشي بیش از . با وجود این، دین حقیقي او ھنر بود. چھ بسیار رازورانھ، باقي ماند

حتي در آثار دینیش شوق و رغبت انگیزه بخش ھنرمند را در تمام اشیا، حتي در . تقلید مسیح میستاید
مانند لئوناردو داوینچي، تقریبا ھر چھ را میدید میكشید . چیزھاي پیش پا افتاده زندگي روزمره نشان داد

ھا و شكلھاي زشت و موجودات خیالي با شكلھاي  خره، جویبار، درخت، اسب، سگ، خوك، چھرهص
ساق پاي چپش را چنان كھ از زوایاي مختلف دیده میشود نقاشي كرد و بالشي را با . حیرتانگیز یا وحشتناك

اثري را با . ضربات مشت بھ ھفت شكل مختلف بیرون آورد تا قدرت قلم خستگیناپذیر خویش را بیازماید
زندگي . ترسیم جانوران بیشمار شلوغ میساخت، و گاھي شھري را بتمامي در زمینھ تابلویي نقاشي میكرد

ھاي  آلمانیھا را دوست میداشت، كلھ. و كارھاي مردم روستایي را باذوق و شوخ طبعي تصویر مینمود
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با لباسھاي گرانبھایي چون  ھاي سرخگونشان را بیدریغ نقاشي میكرد، و ھمیشھ آنھا را بزرگ و چھره
ھاي زمستاني و شال گردن، كھ خاص ھواي سرد آلمان است، در  شارمندان توانگر و پوشیده در جامھ

طرحھاي او گنجینھ . محیطھایي كھ اصال با آن لباسھا تناسبي نداشتند، حتي در رم یا فلسطین، نشان میداد
  ھاي ))ارملك التج((حامیان عمدھاش . مردمشناسي نورنبرگ است

تیسین بیشتر دوست . صاحب راي امپراطوري و باالخره خود ماكسیمیلیان ھم سفارشھایي دریافت مینمود
میداشت كھ شاھان و اشراف را تصویر كند، ولي دورر بھ نقاشي چھره مردان متوسط عالقھمند بود، و 

)) شھردار آوگسبورگ((نند نقشي كھ از امپراطور بر روي چوب كند، چنانكھ لویي دوازدھم گفتھ بود، ما
  . تنھا یك بار دورر در تجسم اشرافیت توفیق یافت و آن در تك چھره تخیلي شارلماني بود. مینمود

سیوشش تك چھرھاي كھ از دورر باقي ماندھاند، بھ علت سادگي، احساس، واقعیت، و تجسم شخصیت، 
سر : سشوھر، سناتور نورنبرگي، بنگریدبھ تصویر ھیرونیموس ھولت. لذتبخشترین آثار او بھ شمار میروند

بزرگ، صورت عبوس، موي تنك بر پیشاني فراخ، ریش مرتب و آراستھ، دیدگان نافذي كھ گویي مراقب 
مردي خوش قلب، خوشخو، و خوش ; سیاستمداران است، و معھذا سایھ یك چشمك در آنھا رنگ نھاده است

كلھ : ست دورر یعني ویلیبالد پیركھایمر نگاه كنیدیا بھ تصویر گرامیترین دو. اشتھا را مجسم میسازد
بزرگي بھ سان كلھ گاو روح دانشمندي را در خود نھان داشتھ است و احتیاجات معدي گارگانتوا را بھ 

و آن كیست كھ در پس چھره پرچین و پھن فردریك خردمند، برگزینندھاي را باز شناسد كھ . خاطر میآورد
ھا گیرا و دل انگیزند، اوزولت  اپي بھ مخالفت برخیزد تقریبا ھمھ تك چھرهبھ خاطر حمایت از لوتر با پ

یا برنھارد فون رشتن، با نیمتنھ دلكش آبي، كاله ; كرل، كھ دقت شدیدش حتي در رگھاي دستش ھویداست
یا یاكوب موفل، شھردار نورنبرگ نمونھاي عمیق از ; پھن با شكوه و دیدگان متفكر ھنرمندي مجذوب

یا دو تك چھره پدر ; فداكاري جدي كھ راز عظمت و كامیابي شھر را بر ما روشن میسازداخالص و 
نقاشي شده و یكي بكلي فرسوده و از كار افتاده  ١۴٩٠دورر، یكي خستھ و مضطرب از رنج كار كھ در 

ترسیم گشتھ است یا تك چھره یك مرد شریف در موزه پرادو، كھ صورت مجسم مردانگي  ١۴٩٧كھ در 
یا الیزابت توخر، كھ حلقھ عروسیش را بھ دست گرفتھ و با ; و غبار ظلم و طمع بر آن نشستھ استاست 

یا تك چھره یك بانوي ونیزي دورر میبایست بھ ایتالیا رود تابر ; تردید بھ زندگي زناشویي خیره گشتھ است
ت لطافت و آراستگي بھ ھایي كھ از مردان كشیده است بندر در تك چھره. زیبایي نیز چون قدرت دست یابد

آنچھ : ((میگفت. ھر چھ ھست، ھمھ قدرت شخصیت است; چشم میخورد، ظرافت كھ اصال در كار نیست
بیشتر بھ واقعیت و انتقال وفادارانھ آن توجھ داشت تا زیبایي )). براي آدمي سودمند نیست زیبا ھم نیست

ضوع نامقبول طرحي یا تصویري زیبا میگفت كھ ھنرمند میتواند از یك شي زشت یا مو. صورت یا شكل
ھمھ پشتكار و وفاداري، زیبایي و لطافت را بھ زنان واگذاشت، و سراسر ھم خود : او از توتونھا بود. بكشد

  . را متوجھ قدرت كرد

نقاشي نمایشگر ھنر و استادي او و نیز سازگار ذوقش نبود، ولي سفرھاي ایتالیا او را برانگیخت تا براي 
  براي فردریك خردمند، . نیز چون خط طلب استادي كند تسلط بر رنگ

   

pymansetareh@yahoo.com



  

تكچھره ھیرونوموس برگزیننده ساكس، و كلیساي قلعھ سانش در ویتنبرگ تابلو سھ لتھاي : آلبرشت دورر
در اینجا اسلوب تناسب و ژرفانمایي ایتالیایي ; در سدن شھرت یافت)) محراب((نقاشي كرد كھ بعدھا بھ نام 

ني بھ جاي مریم عذرا، یك استاد یك دختر آلما: شخصیتھاي تابلو را كھ كامال آلماني ھستند، شكل بخشیدھاند
نتیجھ شاھكاري مقاومت ; آلماني بھ جاي قدیس آنتونیوس، یك خدمتگزار كلیسا بھ جاي قدیس سباستیانوس

قدیسي یوسفي باشكوه، و : زیباتر از آن تابلو تزییني محراب پاومگارتنر در مونیخ است. ناپذیر است
اما جلو پرده را تصاویر ; ھاي عمارات رومي رابھمریمي بھ سان دختركان در برابر دورنمایي از خ

، كھ در گالري نقاشي اوفیتسي است، عظمت و ))ستایش مجوسان((ھا شلوغ كردھاند، تابلو  نامعقول كوتولھ
غلبھ رنگ را در جامھ آبي مریم و لباسھاي پر زرق و برق و شكوھمند سالطین مشرق بخوبي مشھود 

یھودي زیبایي را با گیسوان پرشكنج دخترانھ در میان عدھاي )) كلیسامسیح در میان مجتھدین . ((میسازد
دانشمند ریشو، یا صورتھاي چروكیده نشان میدھد كاریكاتور ھراسناكي است كھ چھرھاش ھمھ دماغ و 

با بزرگترین نقاشیھاي ایتالیایي این عھد در تركیب ماھرانھ اجزا، )) جشن تاج گل سرخ. ((دندان است
این تابلو بزرگترین نقاشي دورر . یت مادر و كودك ھر دو و شكوه كلي رنگ برابري میكندزیبایي و جذاب

در . است، اما آدمي باید رنج سفر دور و دراز بھ پراگ را بر خویشتن ھموار سازد تا بھ دیدن آن موفق آید
و قدیسھ  حضرت مریم، كودك،((وین و برلین تابلوھاي قشنگي از حضرت مریم كار دورر ھست و تابلو 

در موزه نیویورك یك دوشیزه حساس و با محبت آلماني را در چھره مریم عذرا، وزن سامي سیھ )) حنا
در ; قاببندھاي آدم و حواي موزه پرادو نیز عالي و بیمانندند. چردھاي را بھ صورت مادرش نمایش میدھد

  . ھ و زیبا و تندرست زني مینوازداینجا یك ھنرمند آلماني براي لحظھاي دیده آدمي را با تجسم بدن برھن

مایوس از نابسندگي پاداش در برابر زحمت نقاشي، و شاید براثر اجبار بھ تكرار موضوعھاي كھن مذھبي، 
; دورر ھر روز بیشتر بھ كار كندھكاري روي چوب و حكاكي، كھ اصیلتر و سودبخشتر بود، روي میآورد
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زیرا در اینجا از روي یك لوحھ میشد ھزاران كپیھ برداشت و بآساني بھ تمام بازارھاي اروپا فرستاد، و 
ھنر دورر در پرداخت خط، و میدان ھنر . میشد ھمان نقش را براي چاپ در ھزاران كتاب فراھم ساخت

تالیاییھاي مغرور از در این فن حتي ای. و در آن زمان ھیچ كس بھ پاي وي نمیرسید; نماییش طراحي بود
اراسموس در طراحي او را با استاد طراحي از دنیاي باستان . دقت و مھارتش در تعجب مانده بودند

  : میسنجد و میگوید

اما دورر، با آنكھ در دیگر موارد نیز در خور تحسین است، چیست كھ با ... آپلس از رنگ كمك میگرفت
نگي نھ، او حتي آنچھ را كھ نمایش نمیتوان داد، بھ نمایش در تناسب، ھماھ.... یك رنگ نتواند مجسم سازد

ھمھ محسوسات و عواطف و باالخره اندیشھ آدمي را چنان كھ ... آذرخش... آتش، شعاع نور، تندر: میآورد
این چیزھا را او با خطوط مناسب و بجا در . در حركات بدن انعكاس مییابد و حتي صدا را تجسم میبخشد

آیا این . میدھد با خطوط سیاه با وجود این اگر بر آنھا رنگ بیفشانید، اثر را خراب میكنید برابر چشم قرار
شگفت انگیزتر نیست كھ دورر آنچھ دورر تعریف و ستایش اراسموس را با تھیھ كلیشھ چھرھاي از او 

لیشھ بھ پاي این ك. كھ از روي نقاشي ماسیس، نھ از چھره خود استاد، طرح افكنده بود پاسخ داد) ١۵٢۶(
با وجود این، در نمایش دادن تا و سایھ ; نقاشي ماسیس نمیرسد و از تابلو ھولباین نیز بسیار فروتر است

  . لباس و چینھاي صورت و دست و ناصافي اوراق كتاب شاھكار بینظیري است

اقعي، از دورر بیش از ھزار طرح براي ما بھ جاي مانده است كھ بیشتر آنھا، از لحاظ تجسم صور و
یكي پیر و ; برخي بھ طور واضح كاریكاتورند. مذھبي، یا خیاالت واھي از جملھ عجایب و معجزاتند

كارگاه ((گاھي موضوع طبیعت بیجان است، چون ; خردمندي است كھ با دقت تمام كشیده شده است
سر ((ون یا حیوان و جانوري است چ)) یك قطعھ چمن((یا فقط گیاه و علف محض، چون )). مفتولسازي

حضرت مریم با جمعي از ((معموال گیاھان و جانوران در اطراف اشخاص میلولند، چون )) والروس
دستھاي ((در موضوعات مذھبي توفیق كمتر از ھمھ حاصل شده است، اما باید طرح بینظیر ; ))حیوانات

رسي ھنرمندانھ و باالخره طرحھایي است در بر; را از جملھ مستثنا بدانیم)) یك حواري در حال دعا
  )). اورفئوس((یا )) آپولون((ھاي یوناني، چون  اساطیر و افسانھ

تا از طرحھاي خود را بھ صورت چاپ چوبي، و صدتایي را بھ صورت كندھكاري  ٢۵٠دورر در حدود 
تا اوایل قرن شانزدھم، خود . این دو دستھ ممتازترین بخش میراث او بھ شمارند. روي مس بیرون آورد

بعدھا چاپ چوبي را بھ دیگران واگذاشت تنھا براثر این گونھ مساعدتھا ; ا بر فلز یا چوب میكندطرحھا ر
ابتدا بھ مصور ساختن كتبي چون . ھاي زندگي آثار متنوعي رسم كند بود كھ میتوانست در تمام زمینھ

د، تصویرھاي بیست سال بع; اثر زباستیان برانت آغاز كرد)) كشتي ابلھان((و )) شھسواري از تورن((
رسم كرد، قلمش را در ترسیم بدنھاي برھنھ )) كتاب ادعیھ ماكسیمیلیان((دلكشي با قاب و حاشیھ براي 

اما این ھر ; موفقیتي نصیبش نشد)) حمام زنان((توفیق یافت، اما در )) حمام مردان((و در لوحھ ; آزمود
ننگین ممنوع ساختھ بود، بھ مثابھ یك دو در ھنر آلماني، كھ ترسیم برھنگي را بھ عنوان امري زشت و 

. كارھاي چاپ چوبي كھ زندگي مریم عذرا و آالم مسیح را نشان میدادند مشھور بودند. جھش انقالبي بودند
زنان پارسا و متدین اكنون میتوانستند با نظاره بھ اثري كھ نامزدي یوسف و مریم را نشان میداد، از تھ دل 

ھمھ )) اقامت خانواده مقدس در مصر((و آلمانیھاي دوستدار عقل از اینكھ در ; آن را مورد تفكر قرار دھند
آن چیزھایي را مشاھده میكردند كھ بھ زندگي یك خانواده توتوني گرمي و رفاه میبخشید، لذت میبردند مریم 

در حال دوخت و دوز بود، یوسف بھ كار خود اشتغال داشت، و بچھ فرشتگان، بي آنكھ كسي از آنھا 
و یازده كندھكاري بزرگتر )) آالم كوچك((سي و ھفت چاپ چوبي . واھد، ھیمھ بھ درون خانھ میكشیدندبخ
عھد ((داستان رنج و مرگ مسیح را بھ ھزاران خانھ بردند و میل مردم را براي ترجمھ )) آالم بزرگ((

; شد)) ناي رسولمكاشفھ یوح((لوتر برانگیختند سلسلھ دیگري از كندھكاریھاي او وقف تصویر )) جدید
چنان روشن و جاندار بودند )) جنگ قدیس میكائیل با اژدھا((و )) چھار سوار مكاشفھ((برخي از آنھا چون 

  . میاندیشیدند)) مكاشفھ یوحناي رسول((كھ آلمانھا قرنھا از دریچھ آثار دورر بھ 
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خطي بدون استعانت اسید  گاه و بیگاه بھ چاپ تیزابي. چاپ چوبي بھ ھنر پر زحمتتر كندھكاري روي آورد
. معموال با قلم حكاكي كار میكرد; كھ بھ طریق سایھ روشن است)) خانواده مقدس((میپرداخت مانند 

و از نظر تناسب و توازن در خور ایتالیاییھاست، بھ اضافھ گل و گیاه و جانوران بسیاري كھ )) ھبوط آدم((
تنھاي برھنھ زنان . زمان او مفھومي عادي داشتخاص دور بودند و تقریبا ھر كدامش براي وي و مردم 

بھ فلز )) كشمكش فضیلت و لذت((و )) ھیوالي دریا((بازیبایي و تناسبي كھ در ھنر آلماني بیسابقھ بود در 
آالم ((شانزده كندھكاریي كھ . در زمینھ این دو اثر، مناظر طبیعي و زیبایي رقم زده شده بودند; جان دادند

قدیس ((د میآورند بھ زیبایي و گیرندگي آالمي كھ در چاپ چوبي شدھاند نیستند، اما را بھ وجو)) محكوك
پنج سگ، یك اسب، یك جنگل، فوجي از پرندگان، سلسلھاي از : پر از طرحھاي جاندار است)) اوستاش

بھ قالع بر فراز یك تپھ، گوزني كھ پیكر مصلوب شده مسیح را در میان شاخھاي خود دارد و صیاد زیبا را 
  . ترك كشتن صید و تبدیل شدن بھ یك قدیس تحریص میكند

  . دورر در سھ كندھكاري بزرگ بھ عنوان یك استاد طراح و رسام بھ اوج ھنرمندي رسید ١۵١٣١۵١۴در 

سواري سراپا اسلحھ و : شھسوار، مرگ و شیطان تجسم نیرومند یك موضوع اندوھبار قرون وسطایي است
ھاي زشت و ناھنجار مرگ و شیطان در  سبك وروكیو سوار است، پیكرهترشروي را، كھ بر توسني بھ 

; میان گرفتھاند، اما سوار باعزمي استوار بھ پیش میتازد تا پیروزي فضیلت و تقوا را بر ھر دو نشان دھد
بھ نظر باور كردني نمیآید كھ حادثھاي چنین مفصل و لطیف را بتوان بر لوحي از فلز منقوش ساخت، 

قدیس سالخورده ; وموس در اطاق كارش جنبھ آرامتري از پیروزي مسیحیت را نشان میدھدقدیس ھیرون
; باكلھ طاسش بھ روي دفتر خم شده و ظاھرا در پرتو ھالھاي كھ برگرد سر دارد بھ نوشتن مشغول است

ه جمجمھاي با سكوتي پر از فصاحت از آستان پنجره خیر; شیر و سگي آرام در روي زمین دراز كشیدھاند
و چیزكي كھ در نظر ھمھ اھل جھان بھ كاله زن قدیس میماند از دیوار آویزان است اطاق با تسلط ; مینگرد

ھا و اشعھ آفتاب با وسواس و دقتي عجیب ترسیم گشتھ  و مھارت تمام بر علم ژرفانمایي كشیده شده و سایھ
تھاي را نشان میدھد كھ در میان باالخره كندھكاریي كھ دورر بدان عنوان مالیخولیا داده است فرش. است

ھاي یك ساختمان نیمھ تمام نشستھ و مخلوطي از افزارھاي مكانیكي و آالت علمي در پیش پاي  ویرانھ
سر را متفكرانھ بر ; از بند گریبانش كیسھاي و كلیدي چند، كھ نشان ثروت و قدرت است، آویختھ; اوست

آیا این فرشتھ متفكر در . ھراسان بھ پیرامونش دوختھ استدستي تكیھ داده و دیدگان را نیمي متحیر، نیمي 
پي آن نیست كھ در یابد سرانجام این ھمھ رنج، این ساختن و ویران كردن، این ثروت و قدرت طلبي، این 

سرابي كھ حقیقتش نام كردھاند، و این شكوھمندي علم و عقل كھ بعبث با مرگ گریز ناپذیر بھ نزاع 
بود آیا ممكن است كھ دورر، درست در آغاز قرن جدید، بھ مسئلھاي پي برده برخاستھ است چھ خواھد 

   میشودباشد كھ براثر پیروزي علم، براثر پیشرفت وسایل اما الیتغیر ماندن مقاصد گریبانگیر بشر 

رح از پس طرح و نقاشي بعد نقاشي كشید و، با سخت كھ با تعلل لئوناردو داوینچي و بھ این طریق دورر ط
خانھاي  ١۵٠٨در سال . فراغت بال رافائل تفاوت بسیار داشت، پیش رفت تا قدم بھ دوران لوتر گذاشت

پول سیاحان آن را بھ صورت ; جنگ جھاني دوم آن را ویران كرد; خرید كھ مایھ شھرت نورنبرگ شد
دو طبقھ پایین آن از سنگ بودند و طبقات سوم و چھارمش نیمي چوب و نیمي . از نو بنیاد افكنداصل 

در اینجا مدت . و برفراز رخبام پیش آمدھاي دو طبقھ دیگر در زیر بام دو شیب كز كرده بودند; گچاندود
ود و از اینكھ آگنس كدبانوي ساده اي ب. نوزده سال، دورر با زن سترونش زندگي متوسطي را گذرانید

. دورر این ھمھ وقت خود را صرف مطالعات بیفایده یا گفتگو با دوستان با ده خوار میكرد تعجب مینمود
در اجتماعات كامال او را بھ فراموشي ; دورر در عوالمي جوالن میكرد كھ بیرون از حد اندیشھ او بودند

ھلند برد، خود با بزرگان یا میزبانش غذا  ھنگامي كھ وي را بھ; سپرده بود و اغلب بي او بھ سفر میرفت
مادرش، كھ  ١۵٠۴در . میخورد و زنش را میگذاشت تا با خدمتگزار خانھ در آشپزخانھ غذا صرف كند

تك چھرھاي كھ دورر از وي كشیده . مادر ده سال دیگر زنده ماند; بیوه مانده بود، بھ خانواده او پیوست
. گیزد كھ این اندازه ھم در نظر دورر گیرندگي نداشتھ استاست شفقت ما را نسبت بھ زنش بر میان

  . دوستان دورر آگنس را سلیطھاي دانستھاند كھ نتوانستھ است در جذبھ حیات معنوي شوھرش سھیم باشد
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در سالھاي واپسین زندگي استاد ھنرمند نورنبرگ در سراسر اروپا بھ نام پیشوا و مایھ افتخار ھنر آلمان 
در سال ) دالر ۵٠٠,٢(فلورین  ١٠٠امپراطور مستمري متوسطي در حدود  ١۵١۵ال در س. شھرت یافت

ھایش را  براي وي مقرر ساخت این پول نامنظم پرداخت میشد، زیرا درآمد ماكسیمیلیان ھیچ گاه كفاف نقشھ
  . نمیداد

را از  ھنگامي كھ ماكس مرد، مستمري قطع شد و دورر تصمیم گرفت كھ بھ پست بومان رود و تجدید آن
مقدار زیادي از طرحھا و نقاشیھاي گوناگون خود را ھمراه برد تا در ھلند یا فالندر بھ . شارل پنجم بخواھد

. فروش رساند یا مبادلھ كند، و بھ این طریق بر آن بود كھ تقریبا تمام ھزینھ سفرش را از این راه بپردازد
تقریبا اما نھ كامال، در صمیمیت و ) ١۵٢١ ژوئیھ ١۵٢٠ژوئیھ (یادداشتھاي روزانھاش از این مسافرت 

خرج، خرید، فروش، دیدارھا و افتخارانش در . صحت مانند سفرنامھاي است كھ بازول دو قرن بعد نوشت
این سفر ھمھ در آن یادداشتھا ضبط شدھاند و دقت وي را بھ عنوان یك شھروند درباره دقایق مالي و 

پس . نوان یك ھنرمند از پي بردن بھ نبوغ خویش، نشان میدھندخوشنودي و شعف قابل بخشایش او را بھ ع
از آنكھ بھ دنبال شارل چندین شھر را زیر پا گذاشت، توفیق یافت كھ مستمري ساالنھ خود را از نو برقرار 

از توانگري و زیبایي شھرھاي . سازد و بقیھ سفرش را صرف دیدن مناظر و قھرمانان پست بومان كرد
بروژ، از نقاشي چند لتھ بزرگ برادران وان آیك در كلیساي جامع سن باوون و از گان، بروكسل، و 

بھ دیدن اراسموس، . ندیده بود متعجب ماند)) مانند آن را در سرزمین آلمان((كلیساي جامع آنورس كھ 
  لوكاس وان الیدن، برنارت وان اورلي، و دیگر مشاھیر پست 

باتالقھاي پشھخیز زیالند بھ ماالریا دچار گشت، كھ سالمتي وي  اصناف ھنرمندان تجلیل شد، و باالخره در
  . را در باقي عمر از میان برد

رسالھ لوتر را بھ پنج سكھ نقره خریدم، و یك سكھ ھم : ((در یك فقره از یادداشتھاي دورر چنین آمده است
ھ لوتر را ھنگام بھ وي خبر رسید ك) ١۵٢١مھ (در آنورس .)) آن مرد بزرگ دادم)) محكومیت((براي 

دورر نمیدانست كھ ربودن لوتر طبق نقشھاي براي نجات .)) بھ خیانت گرفتھاند((بیرون آمدن از دیتورمس 
در یادداشتش بھ دفاعي پرشور از . آن مصلح بزرگ صورت گرفتھ است، و میترسید مبادا كشتھ شده باشد

  :ا خواندآن مرد انقالبي برخاست، و اراسموس را بھ جانبداري از وي فر

بھ این ترتیب این مرد كھ روحالقدس دلش را روشن ساختھ است تا دنبال كننده دین و ایمان واقعي باشد، 
اگر رنج و صدمھاي دیده است، در راه دفاع از حقیقت مسیحیت در برابر پاپھاي ... ناپدید شده است

یكنند، خون و عرق ما را میكشند نامسیحي بوده است كھ برخالف آزادیي كھ مسیح بھ ما داده است رفتار م
ھیچگاه شیره آدمیان را ! اي خدا. تا خویشتن در تنپروري سر كنند، اگر چھ مردم در گرسنگي جان دھند

ھمھ كس میبیند كھ ... تحت قوانین بشري، چنانكھ اكنون تحت حكومت پایان رم میكشند، ظالمانھ نكشیدھاند
ما . مطابق است)) انجیل مقدس((داشتھ چھ روشن و تا چھ حد با عقیده و كیشي كھ لوتر در كتابھایش اعالم 

در عوض شایستھ است كھ كتبي را كھ علیھ او ; باید این كتابھا را از آنكھ طعمھ حریق شوند محفوظ بداریم
شما اي مسیحیان پاكدین، با من در فقدان این مرد بزرگ دلسوزي كنید و ... نوشتھاند بھ كام آتش بیندازیم

اي اراسموس روتردامي، تو . ا بھ جانب خداوند بردارید كھ كس دیگر را براي رھبري ما بفرستددست دع
در كجایي آیا این بیعدالتي و ستمگري بیحساب آناني را كھ بر ما حكومت میكنند میبیني اي شھسوار مسیح، 

اني كھ تاج شھادت اما تو... گرچھ پیر و سالخوردھاي; سخن مرا بشنو و بھ یاري خداوند گار ما بشتاب
باشد كھ خداوند كھ داور توست، در تو جالل .... اي اراسموس صداي خود را بھ من بشنوان. ...برسر نھي

  ! یابد

، ))انجیلھاي چھارگانھ((ھنگامي كھ دورر بھ نورنبرگ بازگشت، سعي خود را سراسر، با تاكید بیشتر بر 
نقاشیھاي خود را بھ نام چھار حواري تكمیل بزرگترین سلسلھ  ١۵٢۶در سال . صرف ھنر مذھبي كرد

اما ; نمود، كھ البتھ نامش نامتناسب بود، زیرا مرقس انجیلي از جملھ حواریون دوازدھگانھ بھ شما نمیرفت
دو . باشد)) انجیلھاي چھارگانھ((شاید ھمین اشتباه حاكي از اندیشھ پروتستاني در باب بازگشت از كلیسا بھ 
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است كھ مونیخ جنگزده گنجینھ مشھور )) خانھ ھنر((ھا جزو دارایي مباھات انگیز قاببند چوبي از تابلو
  . ھنري خود را در آن گرد كرده است

یكي از این دو تصویر یوحنا و پطرس است و دیگري مورقس و بولس و ھر چھار تن ملبس بھ ردایي با 
ھا نشان تسلیم  این جامھ; سبتي نداردشكوه و رنگینند كھ با آن قدیسان ماھیگیر اشتراكي مسلك كمترین منا

  شدن دورر بھ خیالبافیھاي سبك ایتالیایي است، در حالي كھ 

   

  

ھاي بزرگ و پھن و تصویرھا گرایش وي را بھ محیط  یوحنا كلھ: چپ(چھار حواري : آلبرشت دورر - 
ھاند كھ جناحین یك بھ احتمال قوي این تصویرھاي باشكوه براي آن طرح افكنده شد. آلماني تایید میكنند

  . نقاشي سھ لتھ را در یك كلیساي كاتولیك تشكیل دھند

دورر از دنبال كردن نقشھ دست . شوراي شھرداري نورنبرگ نداي اصالح دیني در داد ١۵٢۵اما در سال 
ھایي افزود كھ  بازكشید و دو قاببند چوبین را كھ كشیده بود بھ شھر ھدیھ كرد و بر ھر یك از آنھا كتیبھ

با وجود كلیدھایي كھ در دست پطرس است و معموال مظھر . را تاكید میكنند)) انجیلھاي چھارگانھ((ھمیت ا
  . من جانب ا بودن قدرت كلیسا محسوب میشود این تصاویر را باید پیمان پروتستاني دورر دانست

. و را درھم شكستحمالت متناوب تب ماالریا روح و جسم ا. اینك تنھا دو سال از عمرش باقي مانده بود
تصویري از خود كشیده بود كھ چون مردي با اندوه بسیار، انساني برھنھ، پریشان احوال،  ١۵٢٢حتي در 
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معھذا تا دم واپسین از كار . فرسوده، بیمار و در تعب درد، شالق و تازیانھ آالم مسیح را در دست داشت
  . باز نایستاد

 ٠٠٠،۶، عالوه بر )١۵٢٨ششم آوریل (ھان فروبست ھنگامي كھ در پنجاه و ھفت سالگي چشم از ج
فلورین، بھ اندازه كافي طرح، چاپ چوبي و كندھكاري باقي گذاشت كھ بیوه افسرده و دلتنگش تا آخر 

)) بھترین دوستي كھ در زندگي داشتم((پیر كھایمر، كھ در عزاي او بھ عنوان . زندگي براحتي بھ سر برد
از آلبرشت دورر، آنچھ فاني بود اینجا نھفتھ : ((اھي بر سنگ قبر او نگاشتسوگوار بود، نوشتھ ساده و كوت

دورر با قرباني كردن بزرگترین وظیفھ و كار ھنر در راه كارھاي كوچكتر، مقام متعالي یك .)) است
وي چندان مسحور آن بود كھ جان گرفتن و مخلد ماندن ; ھنرمند را در عالم ھنر و خالقیت از دست داد

گذرد و ناپایدار اشخاص، اشیا، و اماكن را در زیردست خویش ببیند كھ بیشتر ھم خود را وقف صور زود
تجسم واقعیت از زیبا و زشت و با معني و بیمعني كرد و تنھا گاھي عناصر پراكنده ادراك حسي را در 

را آفرید كھ تخیلي خالق بھ ھم آمیخت و شكل داد و سپس، در قالب خط یا رنگ، زیباییھاي كمال مطلوبي 
ولي او بھ نداي . بھ ما ھدفي براي تعقیب كردن میدھند یا رویاھایي داناییبخش یا آرامشبخش عطا میكنند

قلم یا مداد، افزار ; در چوب و مس شرح حالي از نسل آرزومند و زاینده خود حك كرد. زمان خود پاسخ داد
نھ آن عھد میخرامیدند در چھرھشان نمایان حكاكي یا قلم مویش روح پنھان مردان قدرتمندي را كھ در صح

ھا و اعتراضات و رویاھا و حیرتش از  دورر آن دوره را با تمام شوق و اخالص وترس و خرافھ; ساخت
  . دورر آلمان بود. وراي چھارصد سال براي ما زنده كرد

VI  - اومانیستھاي آلماني  

سیل كتاب از . در عالم ادبیات نیز، چون در عالم ھنر و زندگي، آلمان این دوره شور سواد اشاعھ یافت
شانزده ناشر در بال دوازده تا در آوگسبورگ، بیست و یكي در كولوني، و بیست و چھار تا در نورنبرگ 

و صد كارگر در استخدام  آنتون كوبرگر بتنھایي بیست و چھار چاپخانھ. بھ سراسر آلمان جریان پیدا كرد
تجارت كتاب در بازارھاي شلوغ بازرگاني فرانكفورت، سالزبورگ، نورد لینگن، و اولم، یكي از . داشت
امروز ھمھ میخواھند بخوانند و : ((یك نفر آلماني آن زمان میگوید. ھاي عمده تجارت محسوب میشد رشتھ

در شھرھا بر .)) تازھاي كھ مینویسند پایاني نیستبراي كتابھاي ((و دیگري روایت میكند كھ .)) بنویسند
در این . ھر شھري براي محصلین فقیر اما با استعداد بورسھاي تحصیلي تدارك دید; ھا افزود شمار مدرسھ

ھاي وین، ھایدلبرگ، وارفورت آغوش خود را بھ روي  و دانشگاه; نیم قرن نھ دانشگاه جدید تاسیس شدند
دمیھاي ادبي در ستراسبورگ، آوگسبورگ، بال، وین، نورنبرگ، و ماینتس آكا. علم و دانش نوگشودند

  . روي كار آمدند

ھاي  ھا، گنجینھ شارمندان توانگري چون پویتینگر، پیركھایمر، و خود امپراطور ماكسیمیلیان در كتابخانھ
ر یوھان فون روحانیان بزرگي نظی. ھنري، و كیسھ پولشان را بھ روي دانشوران و محققان مشتاق گشودند

دالبرگ، اسقف ورمس، و آلبرشت براندنبورگي، اسقف اعظم ماینتس، در زمره حامیان روشنفكر 
  . دانشوري و شعر و ھنر بودند

ھاي  كلیساي آلمان، بھ رھنموني پاپھا، از نھضت رنسانس استقبال كرد، اما بر مطالعھ متون مقدس و نوشتھ
جمھ التیني كتاب مقدس معروف بھ وولگات در آلمان میان سالھاي تر; آباي كلیسا از نظر زباني تاكید نھاد

پیش از ترجمھ لوتر، بیست ترجمھ آلماني از كتاب مقدس وجود ; بیست وشش بار چاپ شد ١۵٠٠و  ١۴۵٣
انجیلھاي ((انتشار عھد جدید در میان مردم آنھا را براي مبارزه لوتر در باب تضاد میان : داشت

و خواندن عھد قدیم در یھودیت گرایي مجدد مسیحیت، كھ از خصوصیات جنبش  ;آماده ساخت)) چھارگانھ
  . پروتستان است دخیل بود
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. نھضت اومانیسم در آغاز و پس از ھواخواھي از لوتر بیشتر از جنبش ایتالیا در فلسفھ االھي موثر بود
تربیت یافتن بھ وسیلھ  مانند آن از امتیاز مغلوب گشتن و; آلمان مانند ایتالیا گذشتھ كالسیك نداشت

دانش پژوھي آن در این ; با دنیاي قدیم غیر مسیحي پیوند مستقیمي نداشت; امپراطوري روم برخوردار نبود
رنسانس آن در حقیقت بیشتر احیاي مسیحیت . ھاي آباي كلیسا در گذشت عھد بندرت از تحقیق در نوشتھ

نھضت رنسانس آلمان در جنبش اصالح دیني غرق . ماولیھ بود تا تجدید حیات ادبیات و فلسفھ یونان و رو
  . شد

پودجو براتچولیني، انئاسیلویو، و دیگر . با وجود این نھضت اومانیسم آلمان از ایتالیا سرمشق میگرفت
دانشجویان، زایران، ; اومانیستھاي ایتالیایي بھ آلمان آمدند و تخم نھضت را بدین سرزمین آوردند

سیاستمداران آلماني بھ ایتالیا رفتند و چون بازگشتند، حتي بیآنكھ بخواھند، گرده روحانیون، بازرگانان، و 
رودولفوس آگریكوال، پسر یك كشیش جز ھلندي، در ارفورت، . رنسانس را با خود بھ آلمان حمل كردند

، و كولوني، ولوون خواند، سپس ھفت سال دیگر نیز در ایتالیا بھ مطالعھ زبان التیني و یوناني پرداخت
آزرم،  - روزگار از سجایا و فضایل نادر او . براي تدریس در گرونینگن، ھایدلبرگ، و ورمس بازگشت

; انشاي التیني مینوشت كھ شایستھ قلم سیسرون بود. در حیرت بود -سادگي، شرافت، تقوا، و پاكدامني 
و براستي درنسل بعد، ھلند،  .))ازالتیوم كمتر التیني نمینماید((پیشگویي كرد كھ دیري نمیپاید كھ آلمان 

زادگاه آگریكوال، از اراسموس التیني داني بھ جھان تحویل داد كھ در روم عھد تاسیت و كوینتیلیانوس نیز 
در سفر رم آگریكوال بھ تبي دچار شد كھ براثر آن در ھایدلبرگ بھ سن چھل و . زندگي برایش آسان میبود

  ). ١۴٨۵(دو سالگي درگذشت 

گ كھ خلق و خویش ھمان اندازه تند و خشن بود كھ انشاي التینش نرم و لطیف، در نفوذ، اما یاكوب ویمفلین
كھ مصمم بود آلمان را از لحاظ تعلیم و )) مربي آلماني((این . نھ در محبوبیت با آگریكوال رقابت میكرد

، انجمنھاي عالمانھ ھا طرح كرد تربیت و ادبیات بھ مقام ایتالیا برساند، براي سیستم مدارس عمومي نقشھ
تشكیل داد، و در عین حال پیشبیني كرد كھ ترقي فكري بشر اگر پا بھ پاي پیشرفتھاي اخالقي نباشد، بسیار 

  . خطرناك است

یا ; فایده ھمھ معلومات ما چیست اگر شخصیت و منشمان بھ ھمان اندازه بزرگوار نباشد: ((وي میپرسید
یا از ھمھ دانشمان چھ حاصل اگر ھمسایھ خود ; خداترس نباشیم ثمر ھمھ كوششھاي ما چیست اگر پارسا و

آخرین نفر از این )) یا منفعت ھمھ خردمندیھایمان چیست اگر متواضع و فروتن نباشیم; را دوست نداریم
، علي رغم منصبي كھ ١۴٩۶اومانیستھاي اصیل، یوھانس تریتمیوس، رئیس دیر شپونھایم، بود كھ در سال 

.)) وزگار ساختن دیر و صومعھ بھ سر آمده و زمان ویران كردنشان فرا رسیده استر: ((داشت، نوشت
از نوشیدن میپرھیزد، غذاھاي حیواني : ((كلتس، اومانیست دیگر این عھد تریتمیوس را چنین وصف میكند

ھنوز پزشكان جوشانده مخصوص نقرس و تب .... را مكروه میدارد و مانند نیاكانمان در آن ھنگام كھ
در زبانھاي : در زندگي كوتاھش جامعالعلوم گشت)). میكندیساختند، با سبزي، تخم مرغ و شیر زندگي نم

ن التیني، یوناني و عبري، و ادبیات آنھا مھارت داشت و با اراسموس، ماكسیمیلیان و برگزینندگا
مردم عامي آن عھد توفیقات او را تنھا ; امپراطوري و دیگر مشاھیر و بزرگان زمان نامھنگاري میكرد

بھ ھر حال وي در پنجاه . براساس این نظریھ توجیھ میكردند كھ داراي قدرتھاي فوق طبیعي مرموزي است
  ). ١۵١۶(و چھار سالگي چشم از جھان فروبست 

مانند سیاستمداران شتابزدھاي كھ كارشان . عالترین اومانیست آلمان بودكونرادوس كلتس پر حرارتترین و ف
لھستان و مجارستان دانش آموخت و در كولوني، ھایدلبرگ، كراكو، پراگ، ماینتس، وین، اینگولشتات، 

ھاي روسویتا و  نسخ خطي فراموش شده پربھایي را چون نمایشنامھ. پادوا، و نورنبرگ بھ تدریس پرداخت
ھر جا میرفت دانشجویان را . كھنسالي را چون آنھا كھ بھ پویتینگر داد و بھ نام اوست كشف كرد ھاي نقشھ

بھ گرد خود جمع میكرد و شور و شوق خود را در شعر، ادبیات كالسیك، و آثار باستاني آلمان بدانھا تلقین 
كلتس . ا بر سر او نھاد، امپراطور فردریك سوم در نورنبرگ تاج ملكالشعرایي آلمان ر١۴۴٧در . مینمود

این انجمن دانشمندان، عالمان ). ١۴٩١(در ماینتس انجمن ادبي پرنفوذ و پررونق راین را تاسیس كرد 
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االھي، فالسفھ، پزشكان، تاریخنویسان، شعرا و قانونگذاراني از قبیل حقوقدان برجستھ و نامدار اولریش 
، تریتمیوس، رویشلین و ویمفلینگ را شامل میشد، تسازیوس، دانش پژوھان و محققاني از قبیل پیركھایمر

كھ افتخارا جزو دانشگاه ) ١۵٠١(در وین، با پولي كھ ما كسیمیلیان داد، آكادمي شعري برقرار ساخت 
كلتس ظاھرا در جریان مطالعات و . محسوب میشد، و در آن آموزگاران و دانشجویان در یك جا میزیستند

آیا روح بعد از مرگ زنده خواھد ((ز دست داده بود و سئواالتي چون بررسیھایش ایمان دیني خود را ا
در مسافرتھایش بھ زنان بسیار دلبستگي یافت، . بر زبان میراند)) آیا براستي خدایي وجود دارد((و )) بود

در زیر آفتاب عالمتاب، براي رھایي از : ((بشادماني میگفت. اما این دلبستگیھا ھرگز بھ ازدواج نینجامید
  )). قید اندیشھ و تفكر، چیزي شیرینتر از ھماغوشي با ماھرویان نیست

ائوبانوس . ھاي پیش از لوتر، این شك غیر اخالقي در میان او مانیستھاي آلماني شایع گشت در واپسین دھھ
كھ بیشتر ) ١۵١۴(ھسوس بھ التیني فصیح و سلیسي كتاب ھروئیدس كریستیانا را بھ تقلید از اووید نوشت 

ھاي عاشقانھاي  وي در این كتاب نامھ; نظر بیان امور غیر اخالقي بدان میماند تا از لحاظ قالب و شكلاز 
از مریم مجدلیھ بھ عیسي و از مریم عذرا بھ خدا پدر گنجانید و براي آنكھ كردار و گفتارش را تطابق دھد 

ت ھمھ باده خواران را بست، و در باده نوشي دس; چون چلیني، زندگي بیبند و باري براي خود ترتیب داد
  . نوشیدن یك سطل آبجو در یك نفس برایش چیزي نبود

پس . ولي كونرادوس موتیانوس روفوس موفق شد كھ میان شكاكیت و مذھب سازشي دوستان برقرار سازد
از آنكھ در دونتر، ارفورت و ایتالیا بھ تحصیل و مطالعھ پرداخت، خویشتن را بھ منصب كلیسایي متوسطي 

شاگردان شایان ستایشي بھ گرد خود جمع )). خانھ آرامش: ((در گوتا قانع ساخت و بر در خانھاش نوشت
اما آگاھشان ساخت كھ باید ; بدانند)) احكام فالسفھ را برتر از احكام كشیشان((كرد و بدانھا آموخت كھ 

ب و رسوم كلیسایي از توده شكیات خود را در اصول عقاید مسیحیت، با پیروي بزرگوارانھ از شعایر و آدا
  . مردم بپوشانند

مراد ما از ایمان تطابق میان آنچھ میگوییم با حقیقت نیست، بلكھ سازگاري با اعتقادي است كھ : ((میگفت
در مراسم قداس را براي مردگان بیفایده روزه گرفتن را ناخوشایند و اعتراف و اقرار نیوشي را كاري 

ھاي بسیاري است چون داستان یونس و  د بود كھ كتاب مقدس محتوي افسانھمعتق. شاق میدانست ورد میكرد
یونانیان و رومیان تا آنجا كھ با شرافت و افتخار ; و احتمال دارد كھ مسیح بر سردار نمرده باشد; ایوب

باید شعایر و آداب مذھبي را ن. زیستھاند، بیآنكھ خود بدانند، مسیحي بودھاند و بدون تردید بھ بھشت میروند
اگر این ; ھاي ادبي و لفظیشان در نظر گرفت، بلكھ باید اثرات اخالقي آنھا را ملحوظ داشت از لحاظ جنبھ

. شعایر و آداب برنظم اجتماعي و فضیلتھاي فردي میافزایند، باید بدون چون و چرا آنھا را پذیرفت
لھاي واپسین عمر سوگند موتیانوس از شاگردانش زندگي باطھارت و منزھي را خواستار بود و در سا

مطالعاتم را وقف تقوا و پارسایي خواھم ساخت و از شاعران، فیلسوفان، یا تاریخنویسان چیزي ((خورد كھ 
او كھ با تسلیھاي فلسفھ زیستھ بود، با .)) جز آنچھ براي پیشرفت مسیحت مفید باشد فرا نخواھم گرفت

  ). ١۵٢۶(بركات كلیسا مرد 

طبیعي، براثر شكاكیت او مانیستھاي اخیر در میان مومنان پدید آمده بود بر روي خشم و نفرتي كھ بھ طور 
یوھان رویشلین، بنابر سنت . ھم جمع شد و یكباره بھ روي آرامترین و مھربانترین دانشمند زمان فروریخت

قرون وسطي، و براثر دانستن زبان التیني كھ زبان آموزشي اروپایي باختري بود، از مراكز علمي 
ھاي فرایبورگ،  از مدرسھ دستور زبان زادگاه خودش و نیز در دانشگاه. متعددي كسب معلومات كرد

پاریس، بال، اورلئان و پواتیھ در لینتس، میالن، فلورانس، ورم با شور و حرارتي بیش از حد بھ تحصیل 
بھ صورت التیني در  بھ پیروي از اومانیستھاي آلمان، نامش را. التیني، یوناني، عبري، و حقوق پرداخت

در رم، یوآنس . در بیست سالگي یك فرھنگ لغت التیني تالیف كرد كھ چندین بار تجدید چاپ شد. آورد
رویشلین چنان بالبداھھ آن را ترجمھ ; آرجیروپولوس عبارت مشكلي از توسیدید بھ وي داد تا ترجمھ كند

این دانشجوي آزمند علم )). ي آلپ گریختھ استھا یونان بھ وراي كوه: ((كرد كھ یوناني پیر با اعجاب گفت
موتیانوس مدعي است كھ . نمیگذاشت ھیچ یك از ربیھا بگذرند، مگر آنكھ كلمھاي عبري از آنھا بیاموزد
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شنیده است رویشلین بھ یك دانشمند یھودي ده سكھ طال داده تایك عبارت عبري را براي وي تشریح كند اما 
پیكو دال میراندوال رویشلین را تشویق كرد كھ از قبالھ . ش نمیتواند باشداین خواب خوش یك اومانیست بی

رویشلین ترجمھ ھیرونوموس را با اصل عبري عھد قدیم مقایسھ كرد و در آن كتاب، كھ . حكمت بیاموزد
در سن سي و ھشت . علماي االھي معموال آن را سند خالي از اشتباھي میشماردند، خطاھاي بسیار یافت

فرھنگ لغت عبري و دستور زباني كھ . بھ استادي عبري دانشگاه ھایدلبرگ منصوب شد) ١۴٩٣(سالگي 
تالیف كرد مطالعھ و تحقیق در زبان عبري و عھد قدیم را برمبناي علمي استوار ساخت و در نفوذ شدید 

دبیات عبري بتدریج تحسین و ستایش او از زبان و ا. كتاب مقدس یھودیان بر اندیشھ پروتستاني اثر گذاشت
زبان عبري زباني پاك، فشرده، و دقیق است : ((توجھ او را نسبت بھ آثار كالسیك یونان و روم مینویسد

كھ خداوند بھ وساطت آن با آدمي سخن گفتھ است، و انسان با آن با فرشتگان رویاروي گفتگو . زباني است
گرچھ بر آن زنگاري از . فظ نموددر تمام پژوھشھا و مطالعاتش اصالت آیین خود را ح.)) كرده است

ھا و تعلیماتش از روي اخالص سرتعظیم در برابر قدرت و مرجعیت كلیسا  رازوري زد، در تمام نوشتھ
  . فرود آورد

یوھانس  ١۵٠٨در سال . بھ ھم آمیختن شگفت انگیز حوادثي چند وي را قھرمان رنسانس آلمان گردانید
بود، كتابي بھ نام آینھ یھود انتشار داد و در آن سیاست و آزار پففر كورن، یك ربي یھودي كھ كشیش شده 

كردن یھودیان را نكوھش، و دامن آنھا را از لوث جنایات ساختگي و دروغیني كھ مردم بدانھا منتسب 
اما از آنان خواست كھ دست از رباخواري و اعتقاد بھ تلمود بردارند و بھ مسیحیت ; میساختند پاك كرد

تیباني راھبان فرقھ دومینیكیان كولوني نامھاي بھ امپراطور تسلیم نمود كھ تمام كتب عبري بھ پش. بگروند
ماكسیمیلیان دستور داد كھ تمام آثار ادبي یھودي كھ بھ لحاظي با مسیحیت . را جز عھد قدیم باید نابود كرد

ني، ماینتس و ھایدلبرگ و یا ھاي ارفورت، كولو پیوند مییابند بھ پففر كورن تسلیم شوند و بھ وسیلھ دانشگاه
كوب وان ھوخستراتن، رییس دستگاه تفتیش افكار كولوني، و رویشلین بھ علت تبحري كھ در زبان و دانش 

. ھمھ بھ جز رویشلین، راي دادند كھ كتابھا باید ضبط و سوختھ شوند.عبري دارد، مورد بررسي قرار گیرد
یخ آزادي و رواداري دیني، حادثھ برجستھاي بھ شمار عقیده منفرد و در اقلیت مانده رویشلین در تار

یك دستھ آنھا ھستند كھ مسیحیت را سخت بھ : وي كتب یھودیان را بھ ھفت دستھ بخش نمود. میرود
اما بقیھ، از جملھ تلمود، راحتي اگر بھ خاطر ; و باید آنھا را سوزانید; مضحكھ و ریشخند گرفتھاند

بھ عالوه یھودیان، ھم بھ عنوان رعایاي . اشد، باید مصون داشتسودمندیشان از نظر دانش پژوھي ب
امپراطوري و ھم بھ خاطر آنكھ مجبور بھ رعایت الزامات مسیحیت نیستند، حق آزادي اندیشھ و تفكر 

خوانده بود كھ از كتبي كھ پیشنھاد نابودي )) خري((رویشلین، در مكاتبات خصوصي، پففركورن را . دارند
  . ت بدرستي چیزي نمیداندآنھا را كرده اس

پففر كورن بدین تعارفات در كتاب آینھ دستي پاسخ داد و بھ رویشلین بھ عنوان آلت دست و رشوھخوار 
رویشلین در رسالھ عینك كلوخھاي پففر كورن را با سنگ پاسخ داد و این امر طوفاني . یھودیان حملھ برد

وني از رویشلین گالیھ كرد كھ كتابش سبب شادي مدرسھ االھیات كول. از خشم در میان مردم برافروخت
ما كسیمیلیان فروش آن را . بیش از حد یھودیان شده است، و از وي خواست كھ آن را جمع آوري نماید

پاپ بررسي مسئلھ را بھ عدھاي از مشاوران ارجاع كرد، ; رویشلین بھ پاپ لئو دھم متوسل شد. قدغن كرد
لئو اقامھ دعوي را تعلیق نمود اما اومانیستھاي پیرامون خود را . ضرر استو آنھا اعالم داشتند كھ كتاب بی

مطمئن ساخت كھ بھ رویشلین صدمھاي دستگاه تفتیش افكار كولوني، رویشلین را بھ بیدیني و خیانت بھ 
رم رسیدگي بدان ; اسقف اعظم كولوني مداخلھ كرد و دعوي را بھ رم ارجاع نمود; آیین مسیح متھم ساختند

دومینیكیان ھم بھ . در اختیار دادگاه اسقف نشین شپایر گذاشت، و دادگاه مزبور رویشلین را تبرئھ نمود را
ھاي كولوني، ارفورت، ماینتس، لوون، و پاریس دستور  و دانشكده; نوبھ خویش از رم دادخواھي كردند

  . دادند كھ كتابھاي رویشلین سوزانیده شوند

رشد و نیروي زندگي فرھنگي آلمان در این دوره است شماره بزرگان و  از حوادث شایاني كھ نشانھ بارز
اراسموس، پیركھایمر، پویتینگر، اوكوالمپادیوس اھل : مشاھیري است كھ بھ دفاع از رویشلین برخاستند

بال، فیشر اسقف راچیستر، اولریش فون ھوتن، موتیانوس، ائوبانوس، ھوس، لوتر، مالنشتون، و حتي 
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برگزینندگان امپراطوري، . نیان عالیقدر كھ مانند ایتالیا طرفدار اومانیستھا بودندعدھاي از روحا
ھاي  نامھ. شاھزادگان، و پنجاه و سھ شھر از شھرھاي آلمان پشتیباني خود را از رویشلین اعالم داشتند

در ). ١۵١۴(ھاي روشنگر مردم درباره یوھان رویشلین چاپ شد  مدافعانش جمع آوري و تحت عنوان نامھ
استاد ادبیات (ھاي مردم گمنام بھ جناب اورتوئینوس گراتیوس  اومانیستھا كتاب كوبنده نامھ ١۵١۵سال 

چنان . این كتاب یكي از امھات كتب ھجو در تاریخ ادبیات است. را بھ میدان فرستادند) دانشگاه كولوني
سیار منتشر شد، و سال بعد نیز ھاي ب چاپ دیگري از آن با افزوده ١۵١۶توفیقي بدست آورد كھ در سال 

مولفان خود را راھبان پارسا، ستایندگان گراتیوس، و دشمن رویشلین قلمداد، و . ذیلي بر آن بھ چاپ رسید
) شیر بزدوش(مثال نیكوالوس كاپریمولگیوس . خویشتن را با القاب عجیب و غریب معرفي كرده بودند

نویسندگان، با انشاي التیني . ، و كونرادوس اونكبونك)چرغندساز(، سیمون وورست )دباغ(یوھانس پیفكس 
مراد اومانیستھاي )) (شاعران((مغلوطي كھ عمدا بھ تقلید از سبك راھبان نوشتھ بودند، از چرندیاتي كھ 

در ھمان ; مشتاقانھ از سیاست رویشلین استفسار كرده بودند; بار آنھا كرده شكایت نموده بودند) آلماني است
داني احمقانھ، ناھنجاري و خشنونت اخالقیات و افكار خود را بر مال ساختھ بودند، در قالب حال جھل و نا

پرسشھاي جدي فالسفھ مدرسي، پرسشھاي مضحكي مطرح كرده بودند، در تخفیف جرم كارھاي نكوھیده 
جعیت از كتاب مقدس شاھد آورده، و اقرار نیوشي، فروش آمرزشنامھ، پرستش آثار متبرك، و اقتدار و مر

دنیاي ادب آلمان از شناختن مولف این كتاب عاجز . پاپھا را غیر مستقیم بھ بازي و مسخره گرفتھ بودند
ھاي چاپ اول را كروتوس روبیانوس، اھل ارفورت، یكي  تنھا بعدھا معلوم گشت كھ بسیاري از نامھ; ماند

و دھم، كھ خشمش برافروختھ شده پاپ لئ. از شاگردان موتیانوس، و بقیھ را اولریش فون ھوتن نوشتھ است
رویشلین را طرد نمود، اما وي را از پرداخت حق محاكمھ ; بود، خواندن و داشتن كتاب را قدغن كرد

رویشلین كھ شصت و پنج سال داشت، خستھ و فرسوده از در این كشمكش ). ١۵٢٠(شپایر معاف داشت 
ھا بھ منازعھ با آن  یك سوي، بیشتر دانشگاه از; بزرگ و بیامان، جنبش اومانیسم آلمان نیز ناپذیر گشت

از سوي دیگر مصلحان مذھبي، كھ گرفتار نبردي مرگ خیز بودند و نھضت خود را بھ یاري ; برخاستند
كمتر وقتي براي ; ایماني مذھبي، كھ بر پایھ رستگاري فردي در جھان دیگر استوار بود، تقویت میبخشیدند

اومانیستھاي . ان و روم و یا بھبود زندگي آدمي در جھان خاكي داشتندمطالعھ و بررسي تمدن باستاني یون
آلماني خود زمینھ این شكست را با نپرداختن از ادبیات یوناني بھ فلسفھ آن، با سرگرداني در مشاجرات و 

  . مباحثات ناھنجار، و با نوعي رازوري كھ بمراتب از رازوري اكھارت فروتر بود، فراھم ساختند

یادگاري ((دستور زبانھا و فرھنگھاي لغتي، كھ رویشلین امیدوار بود ; ثر بزرگي برجاي نمانداز آنان ا
با وجود این چھ كسي . ، دیري نگذشت كھ منسوخ و فراموش شدند))دیرپایتر و ماندنیتر از برنج باشد

ھا رھایي نبخشیده میداند كھ اگر اومانیستھا اندیشھ مردم آلمان را تا حدي از وحشت و ھراس ھواخواھان پاپ
لوتر پرواي آن داشت كھ ضربات داوودوار خود را بر تتسل فرود آورد پیروان رویشلین و . بودند

موتیانوس اقلیت نیرومند و فعالي را در ارفورت، آنجا كھ لوتر چھار سال تحصیل كرد، تشكیل میدادند، و 
ا میگرفت، منادي پرشور نھضت بزرگترین شاعر آلمان این عصر، كھ از جنبش اومانیسم مایھ و نو

  . اصالح دیني شد

VII -اولریش فون ھوتن  

ھر چھ بود جوش و خروش و باروري ; پیش از لوتر، در آسمان ادب آلمان ستاره قدر اولي وجود نداشت
ھا از آن  شعر مینوشتند براي آنكھ بلند خوانده شود، و از این روي، در قصرھا یا كلبھ. حیرت انگیزي بود

ند و تقوا و دینداري میستریھا و نمایشھاي آالم حضرت مسیح كماكان روي صحنھ میآمد. استقبال میشد
نمایشھاي عامیانھ آلماني كامال  ١۴۵٠در سال . خشن مردم را، با رغبت شدیدشان بھ فن نمایش، میپوشاندند

ھاي مذھبي، فارسھاي خندھانگیز خام و  حتي در جریان نمایشنامھ. جنبھ دنیایي و غیر روحاني یافتھ بودند
شوخیھا و غوغاھاي تیل ; ت، رونقي بنام داشتلطیفھ گویي در ادبیا. گاه مستھجني وارد میشدند

ھاي شادي  اویلنشپیگل، آن شعبده باز دورھگرد، در سراسر آلمان فریاد شادماني بر میانگیختند و لطیفھ
سرگذشت و ماجرایش بھ زیور طبع آراستھ  ١۵١۵در سال ; انگیزش عارف و عامي را نادیده نمیگذاشتند
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ت، چون ھنر، راھبان و كشیشان را در حال رھسپاري بھ دوزخ با گذشت زمان، بار دیگر ادبیا. شد
  . ھاي ادب رخنھ یافت ھجو در تمام جلوه. تصویر كرد

ھیچ كس چنین شاھكار با روح . اثر زباستیان برانت بود) ١۴٩۴(موثرترین ھجونامھ زمان، كشتي ابلھان 
در طي (برانت یك ناوگان . ظار نداشتو شادیبخشي را از یك استاد حقوق و ادبیات كالسیك دانشگاه بال انت

ابلھي پس از ابلھي دیگري بھ . تصور كرد كھ سرنشینانش ابلھانند و میخواھند از دریاي زندگي عبور كنند
طبقھاي بعد از طبقھ دیگر ضربات تازیانھ شوخیھاي ھجو آمیز ھیئت داوران را بھ ; روي صحنھ میخرامد

قمار باز و خسیس و رباخوار و عالم احكام نجوم و قانوندان ھیچ كس نھ كشاورز و گدا و . جان میخرد
عالمنما و خودنما و فیلسوف و كشیش و ھیچ چیز نھ غرور مردمان جاه طلب و تنبلي دانشجویان و 

پولدوستي بازرگانان و نادرستي پیلھوران از تیغ زبان او در امان نمیماند، و برانت تنھا بدان فرد كاتولیك 
این كتاب، كھ . ام میگذارد كھ در زندگي خویش چنان رفتار میكند كھ بھشت را تواند یافتمومن پارسا احتر

بھ زیبایي تمام چاپ شده و با طرحھاي باسمھایي كھ نیش داستانھا را تیزتر میكردند آراستھ شده بود، بھ 
وشترین كتاب پس از كتاب مقدس، كشتي ابلھان پرفر; چندین زبان و در سراسر اروپاي باختري راه یافت

  . این عھد بود

برانت ضربات تازیانھ، ھجو خود را بمالیمت بر روحانیان فرود آورد، اما توماس مورنر، فرایاري از 
ھا را ھدف ھجوي تندتر، ناھنجارتر و زیركانھتر از  فرقھ فرانسیسیان، راھبان، كشیشان، اسقفان، و راھبھ

با ھزاران چاپلوسي مردم ; شتر از دین فریفتھ پول استمورنر میگوید كشیش بی. ھجویات برانت قرار داد
را میدوشد و سپس قسمتي از ریزھخواریھاي خود را بھ اسقف باال دستش میدھد تا بدو اجازه نگاھداري یك 

ھا پنھاني نرد عشق میبازند و، بیآنكھ بیشتر از ھمھ فرزند داشتھ باشند، بھ مقام  ھمخوابھ را بدھد، راھبھ
لوتر را بھ باد ; اما مورنر نیز چون برانت طرفدار وفادار ماندن بھ كلیسا بود. ا میرسندھ ریاست راھبھ

سرزنش گرفت و ابلھي از زمره ابلھان شمرد و در شعر رقتانگیزي، تحت عنوان در زوال اعتقادات 
  . مسیحي، بر زوال و انحطاط آیین مسیحیت و ھرج و مرج دنیاي دین نوحھ سرایي كرد

ھا نشان سرزنش و مالمتي بود كھ حتي كاتولیكھاي مومن و وفادار بھ كلیسا  عظیم این ھجویھاگر مقبولیت 
ھاي پرشورتر اولریش فون ھوتن ھر گونھ امیدي را براي اصالح  نثار روحانیان خویش میساختند، ھجویھ

ي از شھسواران اولریش در خانوادھا. كلیسا بھ دست خود كلیسا فرو نھاد و علنا مردم را بھ انقالب خواند
فرانكونیا زاده شد، در یازدھسالگي او را بھ صومعھ فولدا فرستادند و انتظار داشتند كھ بھ مقام راھبي 

و زندگي دورھگردي یك طلبھ را پیشھ ) ١۵٠۵(پس از شش سال كارآموزي و آزمایش گریخت . برسد
ود و اغلب بیمسكن و بیپناه بود، از راه گدایي امرار معاش مینم; بھ سرودن و خواندن شعر پرداخت; كرد

  . اما چندان بھ دست میآورد كھ با دختركي كھ نشان خود را در خونش باقي گذاشتھ بود، نرد عشق ببازد

خوي و طینت او ; پاي چپش اكثر براثر زخم و آماس از كار میافتاد; جثھ كوچكش را تب تحلیل برده بود
)) بر روي ھم دوست داشتني((اما ائوبانوس ھسوس وي را  تندي و زود رنجي یك فرد علیل را پیدا كرد،

  . میداند

اسقف مھربان و دلسوزي وي را بھ وین برد، در آنجا مورد استقبال اومانیستھا قرار گرفت، با آنھا میانھاش 
براي ; ھاي زھر آگیني علیھ پاپ یولیوس دوم ساخت ھجویھ; بھ ھم و بولونیا بھ مطالعھ و تحصیل پرداخت

و سپس در حالي كھ ھمیشھ قرین درد و رنج بود، بھ ; ردن شكمش بھ یك سپاه مھاجم آلماني ملحق شدسیر ك
  . آلمان بازگشت

در ماینتس بخت بھ رویش لبخند زودگذري زد، قصیدھاي در وصف آلبرشت، اسقف اعظم جوان، سرود و 
مجمع اومانیستھایي بود كھ  دربار آلبرشت در این ھنگام. پاداش دریافت داشت) دالر ٠٠٠,۵(گیلدر  ٢٠٠

ھاي  در آنجا بود كھ اولریش فون ھوتن بھ نوشتن نامھ. بسیاري از آنان آزاداندیشان جسور و بیپروایي بودند
اراسموس را مالقات نمود فریفتھ دانش بسیار، ھوش، و شیرین گفتاري آن محقق ; مردم گمنام كمك كرد

pymansetareh@yahoo.com



اي پدر مھربان و رحمدلش دوباره بھ زیر آفتاب ایتالیا بھ كمك گیلدرھاي آلبرشت و مساعدتھ. بزرگ شد
را )) نسل ریاكار و فاسد راھبان و علماي علوم االھي((بركشید و در ھر نقطھ كھ توقف كرد، آبروي 

  :از مركز حكومت پاپ نامھ بیدار باشي براي كروتوس روبیانوس فرستاد. ریخت

میتواني از راه .... یي دیگر در اینجا نمیتوان یافتآنچھ را تو میجو; دوست من از دیدن رم چشم فروپوش
میتواني بھ .... چپاول و غارت دیگران زندگي كني، دست بھ جنایت بیاالیي، و بھ مقدسات توھین روا داري

بلي اگر این ھمھ را مرتكب شوي اما پول بھ رم بیاوري، ; شھوتراني پردازي، خدا و بھشت را انكار كني
تو میتواني حتي آمرزش گناھان ; در اینجا فضیلت و بركات آسماني را میفروشند. محترمترین مردماني

  . آیندھات را بخري، با این ترتیب، خوب و درستكار بودن جز دیوانگي نیست

عطیھ ((با كنایھاي شیطنت بار، چاپ جدید رسالھ كوبنده و مخرب لورنتسو را در باب سند مجعول 
و پاپ را اطمینان داد كھ پاپھاي پیشینش ھمھ جابر، دزد، و ) ١۵١٧(بھ لئو دھم ھدیھ كرد )) قسطنطین

. غاصباني بودھاند كھ مجازات و مكافات جھان دیگر را وسیلھ مال اندوزي و كسب عایدي خویش كردھاند
  . این كتاب بھ دست لوتر افتاد و آتش خشم وي را علیھ پاپھا و دستگاه فرمانرواییشان فروزان ساخت

با وجود تندي و سرزنشي كھ در بسیاري از اشعار اولریش فون ھوتن وجود داشت، این اشعار براي او 
در نورنبرگ كونراد . بھ وطن بازگشت ١۵١٧وي در سال . شھرت پراكندھاي در آلمان پدید آوردند

تن را بھ مقام و بھ پیشنھاد این دانشمند و محقق توانگر، ماكسیمیلیان ھو; پویتینگر از او پذیرایي كرد
  . ملكالشعرایي مفتخر ساخت

  . ضمنا آلبرشت او را بھ خدمات سیاسي گماشت و ماموریتھاي مھم و دوردستي چون پاریس بھ وي داد

، آلمان را بر اثر ایرادات لوتر علیھ فروش )١۵١٨(ھنگامي كھ اولریش فون ھوتن بھ ماینتس برگشت 
از اینكھ مخدوم مرفھالحال خود را نیز بھ نحو ناراحت  و شاید; آمرزشنامھ آشفتھ و برافروختھ یافت

لوتر را براي مواجھھ با كاردینال كایتانوس . كنندھاي گرفتار این ماجرا یافت، لبخندي بر لبانش شكفتھ شد
و بھ اتھام بدعتگذاري بھ اسقف اعظم پیوندي استوار یافتھ بود اما در خون خود آوایي میشنید كھ وي را بھ 

  . ند از این رو بر اسبش سوار شد و بھ آوگسبورگ تاختجنگ میخوا

VIII - كلیساي آلمان  

وضع كلیساي آلمان در دوران جواني لوتر براستي چگونھ بود در آمادگي روحانیان عالیقدر براي قبول 
 عدھاي ملحد در آن میان بودند كھ در. انتقاد از كلیسا و منتقدان از آن اشارھاي بدین امر میتوان یافت

درمیان ما مرداني ھستند كھ ((اراسموس خاطرنشان میسازد كھ . گردش زمانھ نامشان فراموش شده است
. در میان اومانیستھا شكاكاني وجود داشتند.)) چون اپیكور میاندیشند و معتقدند كھ روح نیز با بدن میمیرد

میان خدا و خلق انكار رازوراني بودند كھ وجوب وجود كلیسا یا كشیش را بھ عنوان رابط و واسطھ 
در اینجا و آنجا . بر جنبھ دروني مذھب در برابر آداب و شعایر و اعمال ظاھري تاكید مینھادند. میكردند

و در مشرق ; جمعیتھاي كوچكي از والدوسیان وجود داشتند كھ میان روحاني و عامي فرقي قایل نبودند
در اگر دو برادر یعني یوھان ولوین . میخواندندآلمان گروھي از ھوسیان میزیستند كھ پاپ را ضد مسیح 

یوھان فون وزل، یك ). ١۴۶۶(آوگسبورگي فروش آمرزشنامھ را بھ عنوان كالھبرداري تخطئھ كردند 
فروش ; استاد ارفورتي، سرنوشت و تقدیر آدمي را تعیین شده بھ وسیلھ مشیت االھي اعالم نمود

من از پاپ، كلیسا، و : ((و ندا در داد; سان را مردود شمردآمرزشنامھ، شعایر مذھبي، و دعا و ستایش قدی
وي بھ وسیلھ دستگاه تفتیش افكار محكوم شد سخنان .)) شوراي كلیسا بیزارم و فقط بھ مسیح ایمان دارم

  ). ١۴٨١(خود را پس گرفت، و در زندان جان سپرد 
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چون اعتراف بھ گناه، توبھ و  وسل گانسفورت كھ بغلط بھ نام یوھان وسل شھرت یافتھ است، در مسائلي
بخشش، فروش آمرزشنامھ و برزخ چون و چرا نمود و كتاب مقدس را یگانھ قانون و رھنماي ایمان، و 

 ١۵٢٢خود لوتر در سال . و این، دریك جملھ، ھمھ تعلیمات لوتر بود; ایمان را یگانھ راه رستگاري شمرد
میخواندم، دشمنانم میگفتند لوتر ھمھ چیز را از وسل اگر من آثار او را قبال . ((در باب وسل گفتھ است

معھذا، در آلمان مذھب كم وبیش در حال .)) ھاي ما تا این حد است توافق ارواح و اندیشھ; گرفتھ است
شكوفایي بود، و اكثریت عظیم مردم مومن بھ كلیسا و، در فاصلھ میان گناھكاري و شرابخواریشان، متقي 

ده آلماني تقریبا براي خود كلیسایي بود كھ مادر مسئلھ گوي آن و پدر كشیش آن، خانوا. و خداپرست بودند
دعا مكرر در مكرر خوانده میشد، و در ھر خانھاي یك كتاب فرایض خانوادگي موجود . بھ شمار میرفت

 وجود داشت كھ در آن داستانھاي مربوط بھ زندگي مسیح،)) كتب مصور((براي آنھا كھ سواد نداشتند . بود
; تمثال و شمایل مریم عذرا ھمان اندازه فراوان بود كھ حضرت عیسي. مریم و قدیسان نقاشي شده بود

یا كوب شپرنگر، بازرس دستگاه تفتیشافكار، . خواندن دعا و اوراد و انداختن تسبیح از كارھاي رایج بودند
تثلیث در اندیشھ عوام چنین  و یك دعاي آلماني; كانوني براي تعلیم خواندن ورد از روي سبحھ تاسیس كرد

گر . بعضي از روحانیان مانند مردم متدین بودند.)) مجد و جالل از آن مریم عذرا، پدر، و پسر باد: ((بود
بدون تردید ; چھ در غوغایي كھ سفلگي و نادرستكاري برپا كرده بودند، نامشان كمتر شنیده میشد

مال و افكارشان سبب ایجاد و حفظ چنین خداترسي و بزرگمردان بادین و ایمان و وفاداري بودند كھ اع
اما ; كشیش بخش، خواه و ناخواه، صیغھ یا مطابق قانون عرف زن داشت. پرھیزگاري ھمھ جاگیري میشد

گمان میرود كھ آلمانیھاي شیردل بر این كار، بھ عنوان التیامي در ھرج و مرج جنسي كشیشان، بھ چشم 
بود كھ خود پاپھا نیز، در این عھد پرشور و شھوت، علیھ تجرد شوریده مگر نھ این ; اغماض مینگریستند

بودند اما روحانیان سوگند خورده یعني آنھا كھ تابع قوانین یك دیر یا یك صومعھ بودند اكنون خود دستاندر 
بندیكتیان وضعیت نیمھ دنیایي و نیمھ راھبانھاي براي خود درست . كار یك اصالح و تصفیھ جدي بودند

دند، و فرقھ سلحشوران توتوني ھمچنان بھ بیبند و باریھاي اخالقي و اجحافات نظامي و آزمندي و كر
اما فرایارھاي دومینیكي، فرانسیسي، و آوگوستینوسي بھ رعایت مقررات ; طماعي دنیاییشان ادامھ میدادند

ر این اصالح و تصفیھ، د. ھاي خود بازگشتند و عمال بھ كارھاي مفید و خیرخواھانھاي دست یازیدند فرقھ
ھا زاھدان آوگوستینوسي بودند كھ وفاداري خود را نسبت بھ پیمانھا و  غیورتر و باحمیتتر از ھمھ فرقھ

سوگندھاي رھباني چون فقر، پاكدامني، و اطاعت حفظ میكردند و در عین حال چندان دانشمند بودند كھ 
ھنگامي كھ لوتر تصمیم بھ راھب شدن گرفت، . دھاي آلمان را اشغال نماین بسیاري از كرسیھاي دانشگاه

  . داخل ھمین فرقھ شد

شكایاتي كھ از روحانیان آلمان میشد بیشتر از نخست كشیشان و بھ مناسب ثروتھاي بیكران و دنیا پرستي 
بعضي از اسقفان و روساي دیرھا مجبور بودند امور اقتصادي نواحي بزرگي را كھ بھ تملك . آنان بودند
آنھا خواه كاله اسقفي بر سر داشتند و خواه راھب سرتراشیدھاي بودند، . آمده بودند رتق و فتق كنندكلیسا در

این عده از خدمھ كلیسا برده . خاوندان فئودالي بھ شمار میرفتند كھ اغلب نیز آسانگیر و با شفقت نبودند
ایشان را بھ دنبال دارند، بھ دیتھاي ھ و میگفتند برخي از آنھا، در حالي كھ معشوقھ; جھان بودند، نھ مرد خدا

یك اسقف و تاریخنیویس كاتولیك دانشمند، یوھانس یانسن، اتھاماتي را كھ . ایالتي یا فدرال رھسپار میشوند
در آستانھ جنبش اصالح دیني بھ كلیساي آلمان زده میشد، شاید با شدتي بیش از حد معمول، چنین خالصھ 

  : میكند

و آز جھان دوستي، میان پرھیزگاري خداپسندانھ و خودجویي و خودخواھي  تضاد میان عشق خداپرستي
براثر زیادي بیش از حد این گونھ صفات در میان . ناخداترسانھ، در تمام مراتب روحاني، بھ چشم میخورد

آزمندي، گناه . ھاي دیني و توجھ و مراقبت از روح یكسر بھ فراموشي سپرده شدند خدام مذھبي، موعظھ
یر و وسوسھانگیز قرن، در میان روحانیان، از ھر طبقھ و مقام و فرقھاي، بھ صورت اشتیاق براي دامن گ

كلیساي آلمان . باالبردن اجارھبھا، درآمد، مالیات، و عایدیھاي كلیسایي تا آخرین حد جلوھگر بود
ك غیر منقول مطابق حساب، تقریبا در حدود یك سوم تمام امال. توانگرترین كلیساي دنیاي مسیحیت بود

كشور در دست كلیسا بود و این امر كھ مقامات روحاني ھمیشھ در پیافزون ساختن داراییھاي خود بودند 
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بناھا و موسسات كلیسایي، در بسیاري از شھرھا، . بیشتر آنھا را در خور سرزنش و مالمت میساخت
  . قسمت اعظم زمینھا را فراگرفتھ بودند

روحانیان . آمد، تضاد و اختالف بسیار شدید و مشخص وجود داشتدر میان خود كشیشان از نظر در
فرودستي كھ مقرري رسمیشان از عواید و عشریات نقاط مختلف تامین میشد، اغلب براثر فقر و تنگدستي 
اگر نگوییم براثر و سوسھ آن مجبور میشدند بھ داد و ستدھایي كھ برازنده مقامشان نبود دست یازند، و در 

از آن طرف، روحانیان باالدست از ثروتي فراوان و بیش . تحقیر مردم بخش خود قرار گیرندنتیجھ مورد 
از اندازه بھرھمند بودند و بسیاري از آنھا پروایي نداشتند كھ آن را بھ طریق زنندھاي بھ رخ مردم بكشند و 

در ... یزندخشم و نفرت توده عوام، حسادت طبقات باال، و سرزنش و مالمت مغزھاي جدي را برانگ
از پولھاي مكرري . ... ھاي مادي از اشیاي متبرك بسیاري از نقاط، صداي مردم بھ شكایت از سو استفاده

. كھ بھ رم فرستاده میشد، از مالیات ساالنھاي كھ اسقف جدید بھ پاپ میداد، و از حس سكوتھا بلند بود
  ... احساس تلخ نفرتباري علیھ ایتالیاییھا

دم، حتي در اندیشھ مرداني چون برتولت فون ھنبرگ، اسقف اعظم، كھ فرزندان حقیقي بتدریج در سینھ مر
ایتالیاییھا باید بھ آلمانیھا بھ ((نوشت كھ  ١۴٩۶وي در نھم سپتامبر . ریشھ دوانید. كلیساي مقدس بودند

   .))خاطر خدماتشان پاداش دھند، نھ آنكھ با غصب و دزدیدن پولھایشان خون روحانیان را بمكند

اگر آلمان میتوانست ادعاھا و اخاذیھاي پاپھا را نادیده بگیرد، ممكن بود كھ دنیادوستي و مال پرستي اسقفان 
روح وطن پرستي، كھ ھر روز بیشتر قوت میگرفت، ادعاي پاپھا را بر اینكھ ھیچ . خود را ببخشاید

ران و پادشاھان با دستگاه پاپي امپراطوري بودن تایید پاپ قانونا امپراطور نیست و اختیار عزل امپراطو
كشمكش میان طبقات روحاني و كشوري بر سر انتصاب ماموران كلیسایي، برخورد . است مردود میشمرد

ھاي كشوري و روحاني، معافیت روحانیان از تقریبا تمام الزامات و قوانین  اختیارات قضایي محكمھ
ندانھ بھ اموال پرارزش كلیسا مینگریستند، و نجباي آلماني با رنجشي آزم. كشوري ھمچنان ادامھ داشت

ھا، كھ مدعي بخشودگي از مالیات بودند، در تولید و تجارت با آنھا  سوداگران از اینكھ دیرھا و صومعھ
نزاع در این مرحلھ بیشتر بر سر منافع و مالحظات مادي بود تا اختالف . رقابت میكردند اندوھگین بودند

  : تاریخنویس كاتولیك دیگر میگویدیك . در اصول و عقاید دیني

ھا،  بارھا از اینكھ حقالمحاكمھ... در آلمان عقیده عمومي بر این بود كھ دستگاه تحملي بر مردم وارد میسازد
و اجر و مزدي كھ براي اجراي فرایض كلیسایي خواستھ میشد بھ طور ... عواید سال اول اسقف نشینھا

ال برده میشود، و از اینكھ بدون رضایت و توافق اسقفھاي كشور، نامناسب و بر خالف شریعت و قانون با
ھاي بیشمار جدیدي منتشر میشوند، و نیز از اینكھ مالیاتھاي پیدرپي بھ عنوان جنگھاي صلیبي  آمرزشنامھ

. ... اخذ میشوند و بھ مصارف دیگري میرسند شكایت میشد، حتي كساني كھ سرسپرده كلیسا و پاپ بودند
میكردند كھ شكایات و نارضایتیھاي مردم آلمان از رم، از نظر مالي، اكثر صحیح و بسیار  اغلب اعتراف

  . بجا بودھاند

مارتین میر، دبیردیتریش، اعظم ماینتس خالصھ خطاھایي را كھ سبب آزردگي آلمان از  ١۴۵٧در سال 
  :كرددربار پاپ شده بودند، ھنگام حملھ بھ كاردینال پیكولومیني با خشم چنین بیان 

انتخاب اسقفان اغلب بدون ھیچ دلیلي بھ تعویق افكنده میشود و امتیازات و مقامات، از ھر نوعي، براي 
بھ خود كاردینال پیكولومیني سھ درآمد و مقام كلیسایي، بھ صورتي . كاردینالھا و دبیران پاپھا حفظ میگردد

انتصاباتي ھاي  وعده. لمان اعطا شده استغیر معمول كھ ھیچ كس تا بھ حال نشنیده، در سھ تا از ایاالت آ
بیشمار داده میشوند، عواید ساالنھ اسقف نشینھا و دیگر مالیاتھا با شدت و سختي مطالبھ میشوند، مھلتي 

اسقف نشینھا بھ . داده نمیشود، و این نیز ھویداست كھ از مبلغ قانوني معھود مقدار بیشتري ستانده میشود
میدھند داده میشود، براي اندوختن پول، آنھا كھ شایستھترند واگذار نمیگردد، بلكھ بھ كساني كھ بیشتر رشوه 

ھاي جدیدي منتشر، و مالیاتھاي جنگي بیشتري تحمیل میشود، بي آنكھ نظر و رضایت  ھر روز آمرزشنامھ
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دادخواھیھایي را كھ باید در كشور انجام گیرند باشتاب بھ محاكم پایي ارجاع . اسقفان آلماني خواستھ شود
و بھ ھزار حیلھ زیركانھ، چشمھ پولھاي ; وحشي اما ثروتمند رفتار میشودمیكنند، با آلمانیھا چون مردمان 

سالھاي بسیار است كھ آلمان بر خاك سیاه نشستھ و بر فقر و سرنوشت دردناك خود ... آنھا را میخشكانند
اكنون برآنند كھ یوغ بردگي رم را ; اما اكنون بزرگان آن گویي از خواب برخاستھاند. ((نوحھ كرده است

  .)) گردن فروافكنند و آزادي قدیم خویش را بھ دست آورند از

، این اعتراضات را نادیده )١۴۵٨(ھنگامي كھ كاردینال پیكولومیني باعنوان پیوس دوم بھ مقام پاپي رسید 
گیلدر براي انتصاب وي بھ مقام اسقفي اعظم ماینتس مطالبھ كرد  ۵٠٠,٢٠از دیترفون ایزنبورگ ; گرفت

)١۴۵٩ .(  

ز پرداخت آن امتناع ورزید و اعتراض كرد كھ مبلغ مزبور از مبالغي كھ از پیشینیان اخذ میشده دیتر ا
پیوس وي را تكفیر كرد، دیتر حكم تكفیر را نادیده گرفت، و چندتن از شاھزادگان آلمان . خیلي بیشتر است

شت تا احساسات مردم را بھ پشتیباني او دیتر یك حقوقدان نورنبرگي را بھ نام گرگور ھایمبورگ بر آن دا
ھایمبورگ بھ فرانسھ رفت تا شاید بھ یك اقدام . درباب تفوق شوراي عمومي كلیسا بر پاپھا برانگیزاند

براي مدتي چنین بھ نظر میرسید كھ ملتھاي شمالي حلقھ اطاعت رم را . ائتالفي علیھ دستگاه پاپي توفیق یابد
  . از گردن فرو خواھند افكند

اداران و متحدین دیتر را یكي یكي از او جدا كردند و پیوس، آدولف ناسویي را بھ جاي اما عمال پاپ ھو
وي ; دیتر شكست یافت; سپاھیان دو اسقف اعظم در نبردي خونین با ھم جنگیدند. دیتر بھ اسقفي برگماشت

در نیایند، مكرر براي رھبران و فرمانروایان آلمان پیام بیدار باشي فرستاد كھ اگر با یكدیگر از در اتحاد 
و این اعالمیھ یكي از نخستین اسنادي بود كھ بھ وسیلھ ; جنبش آزادیبخش آنھا دچار شكست خواھد شد

  . گوتنبرگ چاپ شدند

پس از آنكھ مبلغ ھنگفتي از ارز آلمان در سال . آتش نارضایتي آلمانھا با این پیروزي پاپھا خاموش نشد
وگسبورگ تقاضا كرد كھ مقداري از آن پول بھ آلمان بھ رم سرازیر شد، دیت آ ١۵٠٠بخشش عام 

  . برگردانده شود

صداي امپراطور ماكسیمیلیان بھ شكایت بلند شد كھ عایدي و پولي كھ پاپ از آلمان بیرون میكشد صدھا بار 
ھنگامي كھ با پاپ یولیوس دوم در جنگ بود،  ١۵١٠در سال . بیش از درآمد خود وي از این كشور است

ز اومانیستھا، یعني ویمفلینگ، دستور داد كھ صورتي از شكایات و دل گرانیھاي ملت آلمان را از بھ یكي ا
براي مدتي اندیشھ جدا كردن كلیساي آلمان از دستگاه رم بھ مغزش خطور كرد، اما ; پاپھا تھیھ كند

با وجود . بازش داشتویمفلینگ، بھ استناد آنكھ امیران آلماني از وي پشتیباني نخواھند كرد، از این كار 
سرانجام، اختالف اساسي منافع و . این، تمام پیشرفتھاي اقتصادي این قرن راه را براي قیام لوتر باز كردند

مالحظات مادي جنبش اصالح دیني آلمان را، كھ خواستار قطع جریان پولھاي آلمان بھ ایتالیا بود، بھ 
  . یاز مالي شعر و ھنرش را سیراب میساخت، برانگیختمخالفت با رنسانس ایتالیا، كھ از طالھاي آلمان ن

روح انقالبي : ((پاستور شرافتمند مینویسد. در میان مردم، عقاید ضد مذھبي پا بھ پاي دینداري پیش میرفتند
مرگ >((فریاد ... نفرت از كلیسا و روحانیت در میان طبقات مختلف مردم در سراسر اروپا موج میزد

شدت و حدت این .)) در نھان و زیرلب گفتھ میشد، اینك شعار ھمگان شده بود ، كھ زماني<!بركشیشان
دشمني و خشم عمومي آن قدر زیاد بود كھ دستگاه تفتیش افكار، كھ آن زمان در اسپانیا در اوج قدرت بود، 

ي رساالت شدیداللحن باران حملھ بر سر كلیسا. در آلمان بسختي جرئت آن را داشت كھ كسي را محكوم كند
بعضي از راھبان و كشیشان . آلمان میریختند، اما شدت آن ھرگز بھ پاي حمالتي كھ بھ رم میشد نمیرسید

ھا و جمعیتھاي خود را علیھ تجمل پرستي و اسرافكاري روحانیان مدارج  نیز بھ ستون حملھ پیوستند و دستھ
ستانھاي وحشتناكي اغلب مبالغھ بازگشتند دا ۵٠٠،١زایراني كھ از مراسم سال بخشش عام . باال انگیختند

بسیاري از آلمانیھا سوگند خوردند . آمیز از كاردینالھا واز شرك و پول دوستي عمومي بھ ارمغان آوردند
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قدرت رم را درھم شكستند، آنھا یا فرزندانشان نیز بار دیگر بیني آن  ١۴٧۶كھ ھمچنانكھ نیاكان آنھا در 
دیگران تحقیري را كھ پاپ گرگوریوس ھفتم در كانوسا، نسبت بھ . نیروي ستمگر را بھ خاك خواھند سایید

در . امپراطور ھانري چھارم روا داشتھ بود بھ خاطر آوردند و اندیشیدند كھ زماني انتقال فرا رسیده است
آلئاندرو، سفیر پاپ، لئو دھم را از انقالب قریبالوقوع علیھ كلیسا آگاه ساخت و گفت كھ، پنج  ١۵٢١سال 

  . دھانش را علیھ رم بگشاید)) احمقي((، از بسیاري از آلمانیھا شنیده بوده است كھ منتظرند سال پیش

ھزاران عامل و علت روحاني، عقالني، عاطفي، اقتصادي، سیاسي و اخالقي پس از قرنھا ممانعت و 
نقالب، پس سركوفتگي جمع میشدند و گردبادي نیرومند میانگیختند كھ اروپا را بھ بزرگترین دگرگوني و ا

ضعف و سستي دستگاه حكمراني پاپھا براثر انتقال مقر پاپي بھ : از فتح رم بھ دست قبایل وحشي، میكشانید
آوینیون و شقاق دستگاه پاپي، از ھم پاشیدن بناي نظامات رھباني و تجرد كشیشان تجمل پرستي نخست 

خالق آلكساندر ششم، جنگلھاي یولیوس كشیشان، فساد دربار پاپ، فعالیتھاي دنیوي پاپھا، نحوه سلوك و ا
ھا، غلبھ اسالم بر  دوم، سرخوشیھاي بیبند و بار لئو دھم، خرید و فروش آثار متبرك و داد و ستد آمرزشنامھ

مسیحیت در جنگھاي صلیبي و نبردھاي تركان عثماني، آشنایي متفرق با ادیان غیر مسیحي، نفوذ فلسفھ و 
رسي در فلسفھ غیر عقالني سكوتس و شكاكیت ویلیام آكمي، شكست علوم اسالمي، اضمحالل فلسفھ، مد

جنبش شوراھا براي اصالح و تصفیھ دین و كلیسا، كشف فرھنگھاي باستاني مشرك و اكتشاف امریكا، 
اختراع چاپ، انتشار و توسعھ سواد و تعلیم و تربیت، ترجمھ و خواندن كتاب مقدس، درك تضاد و مغایرت 

، تراكم )كھ درك و تشخیص تازھاي بود(اریون و تمول مسرفانھ و پرتشریفات كلیسا میان فقر و سادگي حو
ثروت و استقالل اقتصادي آلمان و انگلستان، روي كار آمدن و ترقي طبقھ سومي كھ از تضییقات و 

مطالبات روحانیان متنفر بود، اعتراض علیھ فرستادن و جریان پول آلمان بھ رم، افتادن قانون و حكومت 
ھ دست مقامات كشوري، شدت یافتن ملي گرایي و قدرت یافتن حكومتھاي مطلقھ، نفوذ ملي گرایانھ زبانھا ب

و ادبیات بومي، میراثھاي انقالبي والدوسیان و ویكلیف و ھوس، و خواھش و داعیھ رازورانھ براي دیني 
ھمھ این علل و بواعث . دكھ جنبھ تشریفاتي و آیین ظاھري آن كمتر و جنبھ شخصي و دروني آن بیشتر باش

اكنون بھ صورت سیالبي از قدرت بھ ھم میپیوستند تا قشر آداب و رسوم قرون وسطي را درھم شكنند، 
ھاي گوناگون درآوردند، بیشتر و بیشتر  ھمھ بندھا و مقررات با بگسلند، اروپا را بھ صورت ملتھا و فرقھ

  فصل شانزدھمدوم انقالب دیني مباني و دلخوشیھاي معتقدات قدیمي را از میان كتاب 

  

  اصالح دیني در آلمان : لوتر

١۵١- ١٧۵٢۴   

I -  تتسل  

آغاز جنبش اصالح دیني . ھا را صادر كرد پاپ لئو دھم معروفترین آمرزشنامھ ١۵١٧مارس  ١۵در روز 
در روزگار پاپي مرد كھ آن ھمھ ثمرات و مباني روحي رنسانس را در رم گرد آورده بود دردناك، ولي 

بھ شمار میرفت جنبش لئو فرزند لورنتسو باشكوه، اكنون سر كرده خاندان مدیچي . طبیعي و بموقع، مینماید
لئو مردي بود دانش پژوه، شاعر . رنسانس بھ ھمت ھمین خاندان در فلورانس آغاز شد و گسترش یافت

در محیطي فاسد، از . بلندھمت، مھربان و گشاده دست، و دوستدار ادبیات یونان و روم كھن و ھنرھاي زیبا
نان شھري كھ پریشاني و بینوایي قرن اخالقیات خوبي برخوردار بود و با طبع شوخ خویش، براي ساك

ھمھ خطاھاي وي، مگر . پیش را تازه، پشت سرنھاده بودند، نمونھ نشاط و زنده دلي بھ شمار میرفت
لئو مصالح خاندان خویش را از مصالح كلیسا چندان جدا نمیساخت و اندوختھ . سطحي بودنش، جزیي بودند
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وي مردي بود بردبار . آنھا محل تردید است بر باد میداددربارش را در راه شاعران و جنگھایي كھ ارزش 
و با گذشت، چنانكھ از خواندن ھجویات كتاب مدح دیوانگي ارامسموس درباره سران كلیسا لذت میبرد، و 

در سراسر دوران پاپي جز در چند مورد، از این موافقت نانوشتھ عدول نكرد كھ كلیساي روزگار رنسانس 
و دانشمنداني كھ معموال بھ زبان التیني سخن میگفتند آزادي قابل مالحظھاي میبخشید بھ فیلسوفان، شاعران 

ھاي خویش را از اقلیت تحصیلكرده در میان نھند، ولي معتقدات جامد و الیتغیر توده مردم را  تا اندیشھ
  . متزلزل نسازند

از ایثار دارایي خویش، لئو كھ از خاندان صراف توانگري برخاستھ و بھ بذل و بخشش خو گرفتھ بود 
وي خزانھ دربار پاپ را با اندوختھ سرشار آن از یولیوس دوم بھ . بویژه در راه دیگران، دریغ نمیورزید

شاید وي چندان دربند آن نبود كھ ساختمان كلیساي عظیمي را . ارث برد و قبل از مرگش آن را تھي كرد
ولي نمیتوانست از احداث ساختمان تازه براي كلیساي كھ بھ دست یولیوس آغاز گشتھ بود بھ پایان رساند، 

مبلغ ھنگفتي در كار كلیساي تازه صرف شده بود، . كھن سان پیترو، كھ روبھ ویراني میرفت، چشم بپوشد
گویا براي فراھم آوردن ھزینھ ھنگفت ساختمان . و براي كلیسا ننگ بود كھ این عظیم را ناتمام رھا كند

. را، با اندك اكراھي، بھ معرض فروش نھاد ١۵١٧كھ وي آمرزشنامھ سال  تازه ھمین زیارتگاه بود
فرمانروایان انگلستان، آلمان، فرانسھ، و اسپانیا، كھ میدیدند ثروت ملي آنان بھ صورت بھاي آمرزشنامھ بھ 

ي بھ ھنر; لئو در برابر فرمانروایان توانا نرمش پیشھ كرد. رم سرازیر میشود، زبان بھ اعتراض گشودند
براي جلب موافقت شارل اول ; ھشتم اجازه داد كھ یك چھارم وجوه گردآوري شده را شخصا برداشت كند

، با فروش آمرزشنامھ در اسپانیا، )كھ چندي بعد بھ نام شارل پنجم بر اریكھ امپراطوري نشست(
ھ موجب آن و با فرانسواي اول قراردادي بست كھ فرمانرواي فرانسھ ب; دوكات بدو وام داد ٠٠٠,١٧۵

آلمان چون فرمانرواي توانایي نداشت كھ با پاپ . مجاز بود بخشي از درآمد كلیسا را در فرانسھ نگاه دارد
فلورین بھ  ٠٠٠,٣با این حال، پاپ مبلغ ناچیزي معادل . چانھ بزند، از ارفاق كمتري برخوردار شد

فلورین پولي را كھ بھ آلبرشت  ٠٠٠,٢٠امپراطور ماكسیمیلیان اختصاص داد و بھ خاندان فوگر اجازه داد 
براندنبورگي وام داده بودند تا وي، با پرداخت آن بھ پاپ، مقام اسقف اعظمي خویش را بر شھر ماینتس 

تثبیت كند از در آمد فروش آمرزشنامھ برداشت كنند، بدبختانھ شھر نامبرده در طول ده سال 
ه و، براي تثبیت مقام دو اسقف اعظم اول، مبلغ سھ بار اسقف اعظم خویش را از دست داد) ١۵٠۴١۵١۴(

گزافي بھ پاپ پرداختھ بود، و اسقف اعظم سوم، آلبرشت، براي آنكھ شھر را از پرداخت چنین پولي براي 
پاپ بھ اسقف اعظم جوان اجازه داد كھ، عالوه بر . بار سوم معاف كند، ناگزیر از وام گرفتن شده بود

با ھریك از مبلغان آلبرشت، . و ھالبرشتات نیز آمرزشنامھ پخش كندماینتس، در شھرھاي ماگدبورگ 
نمایندھاي از خاندان فوگر ھمراه بود و بر دخل و خرج آنان نظارت میكرد و یكي از كلیدھاي گاو 

  . صندوقي را كھ وجوه گردآوري شده در آن نگاھداري میشدند در اختیار داشت

رقھ دومینیكیان، بود كھ در كار گردآوري پول تجربھ و اشتھار عامل اصلي آلبرشت، یوھان تتسل، فرایار ف
معموال در ماموریتھاي خود از پشتیباني . كار عمده او فروش آمرزشنامھ بود ١۵٠٠از سال . فراوان داشت

ھر گاه بھ شھري در میآمد، روحانیان، صاحبمنصبان، و مسیحیان . روحانیون محلي برخوردار بود
رفشھا و بالشتكھاي مخمل یا زریني كھ فرمان آمرزش پاپ بر آن قرار داشت، در سادھدل، با شمعھا و د

صفوف مطول، سرودخوانان، بھ استقبالش میشتافتند، و در ھمان ھنگام آواي ارگھا و ناقوسھاي كلیساھا در 
ناسب وسع با چنین تشریفات با ابھتي، تتسل بھ كساني كھ از گناھان خود توبھ میكردند، و بھ ت. شھر میپیچید

و توانایي خویش وجھي براي تامین ھزینھ ساختمان كلیساي جدید سان پیترو میپرداختند، فرمان آمرزش 
  : ھمگاني پاپ را بھ طرز شیوایي ابالغ میكرد

بشود كھ خداوند ما عیسي مسیح بر تو ترحم كند و، بھ بركت آالم و مصایبي كھ متحمل شد، ترا ببخشاید، و 
انب خداوند، رسوالن متباركش، پطرس و بولس، و پاپ مقدس در این نواحي بھ من با اختیاري كھ از ج

تفویض شده صادر شده باشند، و از ھمھ گناھان و نافرمانیھا و زیادھرویھایت، ھر اندازه كھ سنگین باشند، 
ر برزخ ترا از كیفر گناھانت د. و حتي از گناھاني كھ بازخواست آنھا در صالحیت مقام پاپ است میبخشایم

و پاكي و معصومیتي را كھ بھ ھنگام غسل تعمید ... معاف میدارم، و حق شركت در آیینھاي مقدس كلیسایي
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ھاي عقوبت بھ رویت  از آن برخوردار بودي بھ تو باز میگردانم تا چون چشم از جھان بربندي، دروازه
ھرگاه مرگ اكنون بھ سراغت ھاي فردوس شادي و نیكبختي بھ رویت گشوده گردند، و  بستھ شود و دریچھ

  . بھ نام پدر، پسر و روحالقدس. نیاید، این فیض و بركت تا ھنگام مرگ بھ قوت خویش باقي خواھد ماند

این سوداگري ماھرانھ نزد مسیحیان با نظریھ رسمي كلیساي زمان درباره فروش آمرزشنامھ بھ مومنان 
  . سازگار بود

ھ میخواست آمرزش را وقف روح مردھاي در برزخ كند صرف تتسل اگر ھم از گرفتن اعتراف مومني ك
تاریخنویسي كاتولیك در این . باز از نص دستورھاي اسقف اعظم نشین خود منحرف نشده بود. نظر میكرد

تتسل ھنگامي كھ لزوم پرداخت پول را بدون چشمداشت ندامت و اعتراف بھ گناه براي : باره چنین مینویسد
عنوان عقیدھاي مسیحي تبلیغ میكرد، بھ گمان خویش ماموریتي را كھ از جانب آمرزش روح مردگان، بھ 

وي ھمچنین، بھ پیروي از نظریھ شایع در عصر خویش، . كلیسا بھ وي سپرده شده بود بھ جاي میآورد
با چنین پیش . تعلیم میداد كھ خرید آمرزشنامھ ھر روحي را، بیاستثنا، از كیفر گناه رستگار خواھد ساخت

چون سكھاي در صندوق بھ صدا ((ي، تعلیمات تتسل عمال گویاي آن ضربالمثل معروف بودند كھ فرض
. توقیع پاپي بھ ھیچ وجھ چنین مطلبي را تجویز نمیكرد.)) از آتش دوزخ میرھد) گناھكاري(درآید، روح 

  . یات كلیسانھ از تعلم... این برداشتي بود كھ از نظریھ مھم مكتب مدرسي در قرون وسطي ریشھ میگرفت

اقدامات تتسل  ١۵١٧میكونیوس، فرایار فرقھ فرانسیسیان كھ گویا كینھ دومینیكیان را بھ دل داشت بھ سال 
او با فروش . آنچھ این راھب گمراه میگوید و تبلیغ میكند باورنكردني است: ((را چنین گزارش كرد

م كھ در آینده مرتكب بشوند بخشوده خواھد ھاي ممھور بھ مردم، بھ آنان وعده میدھد كھ حتي گناھاني ھ نامھ
چرا كھ ; بھ گفتھ او، قدرت پاپ بیش از قدرت ھمھ حواریون، كروبیان، قدیسین، و حتي مریم عذراست. شد

این سخن بھ احتمال زیاد مبالغھآمیز است، .)) ھمھ اینان تابع مسیحند، ولي پاپ با خود مسیح برابر است
شایعھ . د عیني گواه بھ انزجاري است كھ سخنان تتسل برانگیختندولي چنین توصیفي از طرف یك شاھ

مشابھي را كھ با تردید بھ مارتین لوتر نسبت میدھند، مبني بر اینكھ تتسل در ھالھ گفتھ بود، بھ فرض 
محال، ھرگاه كسي از مادر خداوند ھم ھتك ناموس كرده باشد، باز با خرید آمرزشنامھ از گناه مبرا خواھد 

تتسل از مقامات دولتي و كلیسایي ھالھ . ان دھنده خصومت مشابھي نسبت بھ سخنان تتسل استگشت، نش
تتسل سوداگر و فروشندھاي زبردست . ھایي گرفت مبني بر اینكھ ھرگز چنین داستاني نشنیدھاند گواھینامھ

بر گزیننده بود، اما نھ كسي كھ وجدان خویش را چنانچھ تتسل بھ قلمرو فرمانروایي فردریك خردمند، 
فردریك فرمانروایي پاكدامن و دوراندیش بود و از نظر . در نمیآمد، نامي از او در تاریخ نمیماند ساكس،

  . عقیدتي مخالفتي با فروش آمرزشنامھ نداشت

لیساي قلعھ سان خود در ویتنبرگ گردآورده بود و براي تكریم این آثار، اثر از قدیسین در ك ٠٠٠,١٩وي 
ھایي بھ امضاي پاپ بھ معرض  و سپس براي فراھم آوردن ھزینھ ساختمان پلي بر رود تورگاو، آمرزشنامھ

با این حال، وي . ھا را بھ مردم گوشزد كند فروش نھاد و تتسل را مامور ساخت كھ فواید این آمرزشنامھ
نشد پولي را كھ بھ منظور جنگي ھمھ جانبھ با تركان از راه فروش آمرزشنامھ گردآوري شده بود  حاضر

بھ پاپ آلكساندر ششم تحویل دھد، و پرداخت آن را بھ زماني موكول كرد كھ جنگ با تركان بھ ) ١۵٠١(
در آن . شیدمرحلھ عمل درآید و چون جنگ در نگرفت، فردریك خردمند پول را بھ دانشگاه ویتنبرگ بخ

زمان، فردریك، بھ علت عدم تمایل بھ خروج مسكوكات ساكس بھ خارج، شاید بھ دلیل گزافھگوییھایي 
ولي تتسل بھ قدري بھ مرزھاي ساكس . را در سرزمین خود منع كرد ١۵١٧تتسل، تبلیغ آمرزشنامھ، 

تني چند از . فتندنزدیك شد كھ ساكنان ویتنبرگ براي خرید آمرزشنامھ از مرز گذشتند و نزد او ر
را براي تایید ارزش اعتبارشان نزد مارتین لوتر، كھ استاداالھیات )) ھاي پاپ نامھ((خریداران، این 

تتسل از این خودداري . لوتر از تایید ارزش آمرزشنامھ پاپ خودداري كرد. دانشگاه ویتنبرگ بود، آوردند
  . وي رد تاریخ باقي ماند آگاه شد و لوتر را بھ باد نكوھش گرفت، و بدین سان نام
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لوتر بیدرنگ مسائل خود . تتسل در سنجش ستیزھجویي و سرسختي این استاد االھیات دچار اشتباه شده بود
ھا، بھ زبان التیني، طرح  را، مشتمل بر نودوپنج ماده، زیر عنوان گفتاري در توضیح فضیلت آمرزشنامھ

  . ریخت

لوتر ھنوز . و حقا نیز نمیتوان آن را ضاللت آمیز تلقي كرد خود لوتر مفاد آن را ضاللتآمیز نمیشمرد،
وي بدین وسیلھ میخواست دعاوي . كاتولیك مومن و پا بر جایي بود و قصد نداشت با كلیساي كاتولیك درافتد

وي دریافتھ بود كھ فروش آمرزشنامھ . ھا و سو استفاده فروشندگان آنھا را بر مال سازد گزاف آمرزشنامھ
كھ الزمھ آمرزش گناه است، از دلھا زدوده و گناه را چون متاع كم ارجي در معرض معاملھ با  ندامت را،

مارتین ھنوز منكر اختیارات روحاني پاپ در بخشایش گناه انسان نبود، و . سوداگران دوره گرد نھاده است
كھ كلیسا در این  عقیده داشت كھ وي میتواند كساني را كھ از گناه خویش پشیمان گشتھاند از كیفرھایي

ولي از نظر وي قدرت پاپ در آزاد كردن ارواح از برزخ، . جھان بر آنان تحمیل كرده است رھایي بخشد
از این گذشتھ لوتر استدالل میكرد ). ٢٢تا  ٢٠مواد (و یا تخفیف كیفر گناھكاران، از این كند، فراتر نمیرود 

ن فراھم آوردھاند سھیمند، حتي اگر پاپ با اعطاي كھ ھمھ مسیحیان بالقوه در بركاتي كھ مسیح و قدیسی
  . آمرزشنامھ این بركات را بھ آنان تفویض نكند

وي پاپ را مسئول تندرویھا و گزافھگوییھاي مبلغان و فروشندگان آمرزشنامھ نمیدانست، ولي بكنایھ 
كراني كھ پیوستھ از این تبلیغات لجام گسیختھ درباره آمرزشنامھ حرمت پاپ را، حتي نزد روشنف: ((میگفت

زبان عوام میشنوند كھ چرا پاپ در حالي كھ بھ خاطر ساختمان لیسا گروھي از مردم را میآمرزد، از روي 
در ) ٨٢و  ٨١مواد .)) (مھر و دلسوزي ارواح دیگر را از عذاب دوزخ نمیرھاند، از میان برده است

نمازخانھ كاخ فردیك در ویتنبرگ نصب  ، لوتر متن مسائل خویش را بھ در اصلي١۵١٧اكتبر  ٣١نیمروز 
  . كرد

بھ شمار میرفت، فردریك آثار قدیسین را در )) ھمھ قدیسین((در اولین روز ماه نوامبر ھر سال، كھ روز 
این نمازخانھ در معرض تماشاي مردم مینھاد و جمعیت انبوھي در آن روز بھ كلیسا روي میآورد طرح 

ھاي قرون  دفاع از عقاید خود ترتیب میداد، از سنتھاي قدیمي دانشگاهعلني مسائل، كھ ناشر آن بھ منظور 
و دري كھ لوتر براي نصب رسالھ خود برگزید معموال نوعي تابلو اعانات دانشگاھي محسوب ; وسطي بود

  : لوتر دعوتنامھ مودبانھاي بھ مضمون زیر بھ متن خویش منضم ساخت. میشد

و روشن ساختن مفھوم آن داریم، مسائل زیر را در محفلي كھ بھ  نظر بھ عالقھاي كھ بھ دین و ایمانمان
ریاست عالیجناب، پدر روحاني، مارتین لوتر، استاد ادبیات و االھیات دانشگاه ویتنبرگ، در این دانشگاه 

از كساني كھ نمیتوانند حضورا در این مناظره . برپا میشود مورد بحث و تبادل نظر قرار خواھیم داد
  . در خواست میشود نظرات خویش را كتبا ارسال دارندشركت جویند 

براي آنكھ ھمھ مردم نظرات وي را دریابند، لوتر متن را بھ زبان آلماني برگردانید و در میان مردم پخش 
  . كرد

عالوه بر این، با بیباكي و شھامت در خور ستایشي، نسخھاي از آن را براي آلبرشت، اسقف اعظم ماینتس، 
  . سان، نھضت اصالح دیني با ادب و پارسایي، و بدون نقشھ قبلي، آغاز شد بدین. فرستاد

II -  پیدایش لوتر  

چھ عوامل موروثي یا اجتماعیي موجب شدند كھ راھب گمنامي كھ در شھر كوچك سھ ھزار نفري میزیست 
چون داوود، رھبري انقالب دیني را بھ دست گیرد پدر مارتین، ھانس، مردي تندخو و سختگیر و مخالف 
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اورزي ھانس در مورا بھ كش. روحانیان، و مادرش زن محجوب و كمرو و پارسایي و صرفھجو بودند
  . اشتغال داشت و سپس در معادن مانسفلد كارگري پیشھ كرد

پس از وي، شش فرزند دیگر بھ این خانواده . در آیسلبن چشم بھ جھان گشود ١۴٨٣نوامبر  ١٠مارتین در 
ھانس و گرتھ براي تربیت فرزندان خویش وسیلھاي جز تنبیھ بدني نمیشناختند، چنانكھ مارتین . افزوده شدند

روزي پدرش وي را چنان با بیرحمي بھ تازیانھ بست كھ پدر و فرزند مدتھا كینھ یكدیگر را میگوید، 
مادرش نیز یكبار وي را بھ جرم دزدیدن گردویي چنان مضروب ساخت كھ خون از . آشكارا بھ دل گرفتند

  . تنش روان شد

خت و جانفرسایي كھ با زندگي س: ((مارتین سالھا بعد، ھنگامي كھ از روزگار كودكي یاد میكرد، نوشت
تصویري كھ والدین .)) آنھا داشتم مرا بر آن داشت كھ بھ صومعھاي پناه ببرم و بھ جرگھ راھبان بپیوندم

آنھا خدا را چون پدر سختگیر، . مارتین از خدا براي او ترسیم میكردند نمودار خو و سیرت خود آنان بود
سرور و نشاط، طالب شفاعت مداوم، و آفرینندھاي داور بیگذشت، تحمیل كننده فضیلت خشك و خالي از 

ھر دو آنان بھ وجود . كھ بیشتر آفریدگان خویش را بھ دوزخ میفرستد بھ فرزندان خویش شناسانده بودند
ھاي موھوم در ذھن  و بسیاري از این اندیشھ; انواع ساحران، اجنھ، فرشتگان و شیاطین ایمان داشتند

زندگي آمیختھ بھ معتقدات دیني ھراس انگیز و انضباط سختي كھ مارتین . دندمارتین تا پایان عمر باقي مان
  . در خانھ بدان خود گرفتھ بود در تشكل معتقدات و شخصیت روزگار جواني وي موثر بودند

; در آموزشگاه مانسفلد نیز، كھ مارتین در آن تحصیل میكرد، تنبیھ بدني و مباحثات دیني رواج كامل داشت
مارتین در . وي را بھ علت غلط صرف كردن اسمي، پانزده بار بھ تازیانھ بستند چنانكھ روزي

و در ; سیزدھسالگي بھ دبیرستاني وابستھ بھ یك انجمن برادري دیني، در ماگدبورگ راه یافت
چھاردھسالگي بھ مدرسھ سنت گئورگ در آیزناخ انتقال یافت و سھ سال را با آسایش نسبي، در خانھ بانو 

مارتین ھیچ گاه این سخن او را كھ براي مرد در جھان چیزي گرامیتر از مھر زن نیكخو . ي كردكوتا سپر
در این محیط . این عطیھاي بود كھ مارتین چھلودو سال براي بھ دست آوردن آن كوشید. نیست از یاد نبرد

، اندك اندك در تازه مناسب، تجلیات طبیعي جواني، چون نشاط و زندھدلي و تمایل بھ آمیزش و رك گویي
  . وي بھ آواي دلنشیني آواز میخواند و بچابكي عود مینواخت. مارتین پدیدار گشت

برنامھ تحصیلي این دانشگاه . پدر كامیاب مارتین، فرزندش را بھ دانشگاه ارفورت فرستاد ١۵٠١بھ سال 
ریات ویلیام آكمي، كھ لیكن نظ; بر محور االھیات و فلسفھ میچرخید و ھنوز از فلسفھ مدرسي پیروي میكرد

ظاھرا بھ تاثیر نظریھ ویلیام آكمي بود كھ لوتر . پیرو فلسفھ اصالت تسمیھ بود، در آن دانشگاه غالب بود
مارتین فلسفھ مدرسي را با ذوق و سلیقھ . دریافت پاپھا و شوراھاي كلیسایي نیز ممكن است خطا ورزند

زبالھاي كھ بھ نام فلسفھ تدریس ((بھ سبب نیاموختن  خویش چنان ناسازگار مییافت كھ یكي از دوستانش را
  . ستود.)) میشد

در دانشگاه ارفورت، . وي، كھ بھ جھان پس از مرگ میاندیشید، نتوانست مورد توجھ اومانیستھا قرار گیرد
در سال . لوتر اندكي یوناني و شمھاي نیز عبري آموخت و آثار كالسیك برجستھ التیني را مطالعھ كرد

پدر مارتین، كھ بھ كامیابي فرزندش میبالید، . بھ دریافت دانشنامھ فوق لیسانس در ادبیات نایل شد، ١۵٠۵
ھنگام فراغت از تحصیل، نسخھ گرانبھایي از كورپوس یوریس كیویلیس را بھ او اھدا كرد، و از اینكھ 

و ماھي از ورود ولي ھنوز بیش از د. دریافت فرزندش تصمیم گرفتھ است علم حقوق بیاموزد خشنود شد
بھ دانشكده حقوق نمیگذشت كھ مارتین بیست و دو سالھ با نادیده گرفتن اكراه پدر، ناگھان تصمیم گرفت 

  . رھبانیت پیشھ سازد

وي، كھ براي زندگي عادي توام با فعالیت آفریده شده . این تصمیم نشان دھنده تضادي در خوي مارتین بود
بھ تاثیر ھمین تلقینات، . د كھ در خانھ و مدرسھ بھ او تلقین كرده بودندبود، ھنوز در بند توھمات دینیي بو
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میپنداشت كھ انسان ذاتا خطاكار است و ارتكاب گناه در حكم نافرماني از خداي قادر مطلق كیفر دھنده 
  . است

كھ  او. وي نمي توانست معتقدات اكتسابي خویش را در اندیشھ و كردار با تمایالت درونیش ھماھنگ سازد
اكنون دوران پر شور و التھاب بلوغ را میپیمود، بھ جاي آنكھ آن را مرحلھاي از رشد خود تلقي كند، بدان 

خدایي كھ در اندیشھ وي نقش بستھ بود خدایي . چون دامي مینگریست كھ شیطان در راه او گسترده است
; او جاي كوچكي داشت)) تپروحش((چھره تسلي بخش مریم در االھیات ; عاري از شفقت و مھرباني بود

او عیساي واپسین داوري بود كھ تصویرش ; عیسي فرزند مھرباني نبود كھ ھیچ چیز از مادرش دریغ ندارد
فكر دایم . را آن ھمھ در كلیساھا میكشیدند، یعني مسیحي كھ گناھكاران را از آتش ابدي دوزخ میترساند

روزي كھ از خانھ . در جریان لذات زندگي رھا سازددوزخ مانع از آن میشد كھ ذھن شدیدا مذھبي خود را 
طوفان دھشتناكي برخاست و صاعقھ درختي را در برابر ) ١۵٠۵ژوئیھ (پدرش بھ ارفورت باز میگشت 

مارتین این پیشامد را بھ منزلھ اخطار خدا بري توبھ و طلب رستگاري از گناه . وي خاكستر ساخت
عھ كھ وي را از جھان، از تمایالت جسماني، و از ولي جز در درون چھار دیوار صوم. پنداشت
ھاي شیاطین مصون دارد، در كجا میتوانست بھ این رستگاري دست یابد از این روي در ھمان  وسوسھ

  . ھنگام، با خداي خویش عھد بست كھ اگر از طوفان جان سالم بھ در برد، رھبانیت پیشھ سازد

ز آن میان یكي را، كھ متعلق بھ زاھدان آوگوستینوسي مارتین ا. در ارفورت بیست صومعھ وجود داشت
سپس دوستان خویش را گردآورد، براي . بود و بھ رعایت دقیق مقررات رھباني اشتھار داشت، برگزید

. آخرین بار با آنان بھ بادھگساري و آوازخواني پرداخت، و بامداد فردا چون نوآموزي بھ صومعھ درآمد
پیوستھ سرودھاي . بھ غرور، پستترین و شاقترین كارھا را بھ دوش گرفتدر صومعھ با فروتني آمیختھ 

دیني را در نوعي حالت جذبھ، كھ او را از خود بیخود میساخت، میخواند و، بھ امید اینكھ دیوھا را از تن 
من راھب متقي و : ((خود براند، شبھا در خوابگاه سردي صومعھ سپري ساختھ بود چنین یاد میكند

اگر راھبي از ... ودم، و مقررات و انضباطات فرقھ خویش را با چنان دقتي بھ جاي میآوردم كھپارسایي ب
و ھرگاه نیل بھ این فیض و بركت بھ درازا ... راه رھبانیت بتواند بھ فردوس راه یابد، من نیز بتوانم

اجات، مطالعھ، و میكشید، آماده بودم با بھ جاي آوردن مقررات فرقھ رھباني خویش، و با اشتغال بھ من
یك بار مارتین ناپدید شد و دوستانش پس از .)) اعمال دیگر، خویشتن را تا سرحد مرگ زجر و شكنجھ دھم

آنان عودي فراھم ساختند، یكي از راھبان آن را نواخت . چند روز وي را بر كف حجرھاش مدھوش یافتند
 ١۵٠۶در ماه سپتامبر . سگزاري كردو سرانجام مارتین بھ نواي عود بھ ھوش آمد و از دوستانش سپا

  . مارتین سوگند فقر و پاكدامني و اطاعت یاد كرد، و در ماه مھ سال بعد بھ مقام كشیشي ارتسام یافت

آنان بھ وي اطمینان دادند كھ مسیح، با تحمل . فرایارھاي ھمجرگھ مارتین اندرزھاي دوستانھ بھ او دادند
ھاي فردوس را بھ روي نجات یافتگان  ا داده است و دروازهرنج صلیب، كفاره گناھان فطري انسان ر

  . گشوده است

مطالعھ آثار رازوران آلمان، بویژه تاولر، مارتین را بھ رستگاري از گناه فطري بشر و پیوستن بھ خداي 
چندي بعد، یكي از رساالت یان ھوس بھ دست وي رسید و تردیدھاي . عادل قادر مطلق امیدوار ساخت

چرا مردي ((در شگفت بود كھ . شي از مطالعھ این رسالھ رنجھاي روحي وي را افزونتر كردندعقیدتي نا
ھاي خویش را بھ رشتھ نگارش میكشیده است، باید  كھ این سان مسیحي وار و با چنین خامھ تواناني اندیشھ

ن فون شتاوپیتس، یوھا.)) كتاب را با دل دردمند بر ھم نھادم... ھاي آتش جان سپرده باشد در میان شعلھ
نایب اسقف ایالتي زاھدان آوگوستینوسي، چون پدري مارتین را زیر نظر گرفت و وي را بر آن داشت كھ، 

راھبان نیز با . ھاي قدیس آوگوستینوس را بخواند بھ جاي تن در دادن بھ ریاضت، كتاب مقدس و نوشتھ
بستگي خویش را بھ آرامش فكري دوست اھداي نسخھ التیني كتاب مقدس، كھ در آن روزھا كمیاب بود، دل

  . خود نمایان ساختند
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عادل بھ ایمان زیست ((بھ عبارت ) ١٧٠١(لوتر روزي در رسالھ بھ رومیان  ١۵٠٩یا  ١۵٠٨در سال 
این عبارت اندیشھ لوتر را درباره رستگاري، اندكاندك، دستخوش دگرگوني كرد و . برخورد)) خواھد نمود

ي را در برابر خداي این اندیشھ بدو دست داد كھ انسان نھ با بھ جاي آوردن كارھاي نیك، كھ ھرگز گناه و
الیتناھي جبران نخواھند كرد، بلكھ با ایمان راسخ و استوار بھ مسیح و كفاره دادن او در راه بشر خطاكار 

ھاي قدیس آوگوستینوس با عقیده دیگري مواجھ شد كھ  لوتر در نوشتھ. میتواند بھ رستگاري دست یابد
قبل از آفرینش جھان، گروھي از مردم را براي  تقدیر ازلي اینكھ خداوند،: ھراس درونیش را تازه كرد

رستگاري برگزیده و جمعي را بھ لعنت ابدي گرفتار كرده است، و بر گزیدگان از بركت جانبازي مسیح 
لوتر، بھ سفارش شتاوپیتس، بھ صومعھ  ١۵٠٨سرانجام، لوتر از بھ سال . رستگار خواھند گشت

و در دانشگاه این شھر، نخست بھ عنوان مدرس منطق و آوگوستینوسي دیگري در ویتنبرگ انتقال یافت 
  . فیزیك و سپس بھ عنوان استاد االھیات، بھ كار پرداخت

شھري ((یكي از معاصران لوتر آنجا را . ویتنبرگ پایتخت شمالي و بھ ندرت اقامتگاه فردریك خردمند بود
ر لوتر نیز ساكنان این شھر از نظ. توصیف كرده است)) ھاي كوچك و كھنھ فقیر و بیاھمیت با خانھ

اھالي ویتنبرگ در میان ساكنان ایالت ساكس، كھ . بودند)) مردمي بیاندازه میگسار و پررو و عیاش((
بھ . میگساري در آن بیش از ھمھ ایاالت آلمان شیوع داشت، بھ زیادھروي در میخوارگي اشتھار داشتند

در . پایان میرسید و توحش و بربریت آغاز میشد كیلومتري مشرق این شھر، تمدن بھ ۵,١گفتھ لوتر، در 
  . چنین جایي، لوتر روزھا را بیشتر بھ تنھایي و انزوا سپري میساخت

وي را  ١۵١٠پیداست كھ لوتر در این ھنگام در میان راھبان ممتاز و انگشتنما بوده است، زیرا در اكتبر 
نخستین دیدار وي از . تینوسي بھ رم فرستاندندھمراه یك فرایار، با ماموریت نامعلومي، نزد زاھدان آوگوس

شھر رم با احترامي توام با خوف و ھراس ھمراه بود، زیرا چون بھ شھر رسید، بھ زانو در آمد، دست بھ 
لوتر ھنگام اقامت در رم ھمھ فرایض !)) سالم بر تو اي رم مقدس: ((آسمان برداشت، و فریاد برآورد

ھاي كلیساي سانپیترو را بر زانوان  قدیسین و آباي كلیسا احترام نھاد، پلھزیارت را بھ جاي آورد، بھ آثار 
خویش پیمود، از كلیساھاي بسیاري دیدن كرد، و آن قدر آمرزشنامھ خرید كھ گویي بیمیل نبوده كھ والدین 

رم  لوتر از فوروم. او در این ھنگام از جھان رفتھ باشند تا او روح آنان را از عذاب دوزخ رھایي بخشد
باستان نیز دیدن كرد، ولي ظاھرا ھنر رنسانس، كھ بھ دست رافائل، میكالنژ، و صدھا تن دیگر پایتخت را 

لوتر، تا چند سال پس از زیارت رم، از دنیا پرستي . زینت میبخشید، در اندیشھ وي اثري بر جاي ننھاد
ولي ده سال ; سخني بر زبان نراندروحانیان و تباھي اخالقیي كھ در آن روزگار دامنگیر ساكنان شھر بود 

نام برد، پاپھا را بدتر از امپراطوران روزگار )) پلید((چون شھري  ١۵١٠بعد، ناگھان از رم سال 
بھ باد )) دوازده دختر لخت در آن میز شام را میآرایند((بتپرستي خواند، و دربار پاپ را چون جایي كھ 

انیان بلندپایھ كلیسا راه نیافتھ و از این روي آلودگي بھ گمان، قوي لوتر بھ محفل روح. نكوھش گرفت
  . بیچون و چراي آنان از نزدیك آشنا نبوده است

مراتب مدرسي را بسرعت پیمود و بھ مقام نایب اسقف ) ١۵١١فوریھ (لوتر پس از بازگشت بھ ویتنبرگ 
ساھاي نواحي اطراف وي، عالوه بر تدریس كتاب مقدس، بھ طور مداوم در كلی. ایالتي فرقھ خود رسید

دانشمند كاتولیك . شھر سخن میراند و با صداقت و كارداني بسیار وظایف خویش را بھ انجام میرسانید
  : برجستھاي درباره وي چنین گفتھ است

ھاي رسمي وي براي كساني كھ ایمانشان سست گشتھ است دلگرم كننده، و براي لغزش خوردگان  نامھ
اي او نمودار عواطف عمیق دیني و بندرت تعلیمات عملي ھستند، گرچھ از ھ نامھ. مشحون از غمخواریند

ویتنبرگ را فرا گرفت، وي باكي  ١۵١۶با آنكھ طاعون بھ سال . خالل آنھا نصایحي اصیل سازگار نیستند
  . بھ دل راه نداد و، بھ رغم اندرز دوستانش، محل ماموریت خویش را ترك نگفت

وي اكنون از . لوتر اندك اندك از معتقدات رسمي كلیسا روي برتافت )١۵١٢١۵١٧(در خالل این سالھا 
 ١۵١۵در سال . سخن میگفت كھ با آنچھ قبال در ارفورت تدریس میشد تفاوت داشت)) االھیات ما((
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روحانیان را، كھ پندھا و داستانھاي پرداختھ بشر را بھ جاي تعلیمات مسیح بھ خورد مردم میدادند، مسئول 
نسخھ خطي ناشناسي كھ بھ زبان آلماني بود بھ دست لوتر افتاد، و لوتر  ١۵١۶در سال . خواندتباھي جھان 

مضمون آن را با اعتقاد خویش، مبني بر امكان رستگاري بشر در پناه ایمان، چنان سازگار یافت كھ این 
گي تنگدستان بھره لوتر فروشندگان آمرزشنامھ را، كھ از ساد. كتاب را بھ نام االھیات آلماني منتشر كرد

  . میگرفتند، بھ باد نكوھش گرفت

ھاي خصوصي خود پاپ را با ضد مسیح و دجال، كھ در رسالھ اول یوحناي رسول آمده است،  در نامھ
، كھ بھ دعوت گئورگ، دوك ساكس آلبرتي، براي ایراد موعظھ ١۵١٧در ماه ژوئیھ . یكسان و برابر خواند

دوك، . تدالل كرد كھ انسان تنھا با ایمان بھ مسیح میتواند رستگار شودبھ درسدن رفتھ بود، در سخنانش اس
، ))ممكن است مردم را گستاخ و سركش سازد((بھ گمان اینكھ تاكید اھمیت ایمان بھ جاي فضایل اخالقي 

سھ ماه بعد، راھب بیباك، با ارائھ نظرات متضمن در لوحي كھ بر در كلیساي . بر لوتر خرده گرفت
  . یختھ بود، جھان را بھ مبارزه خواندویتنبرگ آو

III  - انقالب شكل میگیرد  

: است ١۵١٧بر چوب تراشیده تا اندازھاي گویاي شخصیت لوتر در سال  ١۵٢٠نقشي كھ كراناخ بھ سال 
راھبي با قرق ترشیده، قامت متوسط، اندام نسبتا باریك، چشمان درشت و نافذ، بیني بلند، چانھ حاكي از 

با وجود این، آنچھ لوتر را بھ نوشتن . و چھرھاي كھ گواه بر تھور و شھامت صاحب آن استعزم و اراده، 
اسقف محل در این متن بھ مطلبي كھ . مسائل خود واداشت خشمي صادقانھ بود، نھ تھوري تو خالي و بیپایھ

ري در این از نظر مسیحیت ضاللت آمیز باشد بر نخورد، ولي بھ لوتر گوشزد كرد كھ تا مدتي مطلب دیگ
در ماه مھ . خشمي كھ این متن برانگیخت براي خود لوتر غیر مترقبھ و ھراس انگیز بود. باره ننویسد

. ، لوتر بھ شتاوپیتس گفت كھ بزرگترین آرزوي وي كناره گیري و گذراندن زندگي آرامي است١۵١٨
  . او بھ مبارزه بشدت عالقمند بود; لیكن، لوتر خودش را فریب میداد

ھزاران نفر در انتظار چنین اعتراضي . ھاي آلماني شد مطروحھ لوتر موضوع صحبت تحصیلكردهمسائل 
لیكن بسیاري از برجستگان نیز براي مقابلھ ; فروش آمرزشنامھ كاھش یافت. صداي خود بھ وجد آمد; بودند

صد و شش ماده خود تتسل، با برخورداري از كمكھایي، رسالھاي مشتمل بر . با این اعتراض قد علم كردند
با تجویز معتقدات قشري و جامد كلیسا، كھ ((وي در این رسالھ ). ١۵١٧دسامبر (بر ضد لوتر منتشر كرد 

چون رسالھ مزبور بھ ویتنبرگ رسید، دانشجویان . ، بھ لوتر پاسخ گفتھ بود))با موازین علمي سازگار نبود
را در میدان بازار شھر آتش زدند لوتر، در دانشگاه بر سر فروشنده آن ریختند و ھشتصد نسخھ از رسالھ 

، ))موعظھ در باب آمرزشنامھ و فیض((لوتر در موعظھاي بھ نام . عین خرسندي، این عمل را تقبیح كرد
من بھ فریاد افرادي كھ با حقایق من : ((جواب تتسل را داد و با ھمان روحیھ مبارز خود نتیجھ گرفت كھ

مراه میخوانند وقعي نمیگذارم، زیرا این فریادھا از حلقوم كساني برمیآیند كیسھ خود را تھي مییابند و مرا گ
یاكوب وان ھوخستراتن،اھل كولوني نیز لوتر .)) كھ اندیشھ تاریكشان حقایق كتاب مقدس را در نیافتھ است

س یوھان اك، نایب رئی. را بھ باد ناسزا گرفت و پیشنھاد كرد كھ وي را بر دیركي ببندند و آتش بزنند
زھر ((لوتر را بھ پراكندن ) ١۵١٨مارس (دانشگاه اینگولشتات، در رسالھ، خویش بھ نام اوبلیسكي 

در رم سیلوستر . در آلمان و ایجاد تزلزل در اركان كلیسا متھم كرد) یعني بدعتھاي ھوس)) (بوھمي
پ با گزافھگویي در آن از تفوق و مرجعیت پا((پریریاس، ناظر مطبوعاتي پاپ یك دیالوگ منتشر كرد كھ 

لوتر در .)) جانبداري كرد و بویژه نظریھ خود را در مورد آمرزش گناھان، تا حد اغراق آمیزي بسط داد
ھایي از آن را براي  و نسخھ) ١۵١٨آوریل (پاسخ معارضان رسالھاي بھ التیني بھ نام تصمیمات، نوشت 

در این . نبردار و تابع سنت دیرینھ كلیساستاسقف محل و پاپ فرستاد و بھ ھر دو آنان اطمینان داد كھ فرما
  : رسالھ از پاپ لئو دھم بھ نیكي یاد شده است
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گرچھ اكنون در كلیسا مردان دانشمند و پاكدامن بسیارند، ولي دریغا كھ در روزگار ما حتي اینان قادر بھ 
یسا جاي دارد كھ فضل و اكنون، سرانجام، پاپ عالیقدري چون لئو دھم بر راس كل... كمك بھ كلیسا نمیباشند

ولي در روزگاري كھ رشتھ امور این . پاكدامني و دانش وي مایھ خرسندي و افتخار ھمھ مردم نیكدل است
سان از ھم گسیختھ است، از دست این مھربانترین مردان، كھ سزاوار آن است كھ در روزگار بھتري 

آنیم كھ پاپھایي چون یولیوس دوم و آلكساندر ما سزاوار ... فرمانروایي كند، بتنھایي چھ كاري ساختھ است
در . خود رم اكنون بیش از ھر جاي دیگري بر مردان پاك نیشخند میزند. ... ششم كلیسا را رھبري كنند

كجاي دنیاي مسیحي بیش از شھر رم، كھ اكنون چون بابل گشتھ است، مردم بھترین اسقفان را بھ باد 
  سخریھ میگیرند 

  : ر عادي در برابر پاپ سر تعظیم فرود میآوردلوتر سپس بھ نحو غی

مرا، بھ مقتضاي میل خود، جان . پدر متبارك، با آنچھ ھستم و دارم، خویشتن را بر پاھاي مقدس تو میافكنم
ببخش، گردن بزن، فراخوان، فرمان ترا چون فرمان مسیح، كھ در تو زندگي میكند و با زبان تو سخن 

  . رگاه سزاوار مرگ باشم، از آن نیز رو گردان نخواھم شدھ. میگوید، بھ جا خواھم آورد

با اینھمھ، ھمانگونھ كھ مشاوران لئو تشخیص دادند، رسالھ تصمیمات لوتر شوراي نمایندگان ھمھ 
. كلیساھاي جھان را بر پاپ مرجح دانستھ و از آثار قدیسان و زیارت امكنھ مقدس با بیاعتنایي یاد كرده بود

اضافي قدیسان را بھ دیده انكار نگریستھ و تمام ملحقاتي را كھ پاپھا در طي سھ قرن  وي ھمچنین ثوابھاي
ھا، و  آثار قدیسین، زیارتگاه. ھا افزوده بودند رد كرد گذشتھ بر معتقدات و تشریفات مربوط بھ آمرزشنامھ

اي خیریھ، فروش آمرزشنامھ منبع اصلي درآمد پاپ بودند، و لئو در فراھم آوردن ھزینھ اجراي طرحھ
تھیھ وسایل تفرج، پیش بردن جنگھا، و اتمام ساختمان كلیسا و سر و سامان دادن بھ امور اداري آن بھ تنگ 

بدین ترتیب، لئو، كھ سخت مستاصل شده بود، بھ خالف گذشتھ كھ ستیزھجویي لوتر را غوغاي . آمده بود
ور را بھ دست گرفت و لوتر را بھ رم عادي و زودگذر در میان راھبان میپنداشت، این بار خود رشتھ ام

  ). ١۵١٨ژوئیھ  ٧(فراخواند 

حتي رئوفترین پاپھا ھم اگر میخواستند رفتاري مالیم با . این احضاریھ لوتر را در وضع دشواري قرار داد
لوتر پیش گیرند باز او را با احترام در گوشھ صومعھاي رومي نگاه میداشتند، و پس از چندي خاطره لوتر 

از این روي، نامھاي بھ گئورگ شپاالتین، قاضي عسكر فردریك بر . ن طرفدارانش زدوده میشداز ذھ
گزیننده، نوشت و بدو گوشزد كرد كھ شاھزادگان آلمان باید از استرداد اجباري شارمندان خود بھ ایتالیا 

را رونق بخشیده فردریك درخواست لوتر را پذیرفت، زیرا بھ لوتر، كھ دانشگاه ویتنبرگ . جلوگیري كنند
از این گذشتھ، امپراطور ماكسیمیلیان، با توجھ بھ اینكھ در معاملھ با رم از وجود . بود نظر مساعد داشت

از ھیچ گونھ مساعدتي بھ این راھب دریغ ((لوتر میتوان استفاده كرد، بھ فردریك سفارش كرد كھ 
اپ، مبني بر وضع مالیات تازه برا در ھمین ھنگام، امپراطور براي رسیدگي بھ درخواست پ.)) نورزد

پاپ در خواست كرده بود كھ . فراھم آوردن ھزینھ جھاد با تركان، دیت آوگسبورگ را بر پا ساختھ بود
روحانیان یك دھم، و مسیحیان عادي یك دوازدھم درآمد خویش را بھ این منظور بھ دربار پاپ تحویل 

دیت این درخواست پاپ را رد . در پیكار آماده سازند دھند، و ھر پنجاه خانواده یك مرد را براي شركت
دیت بھ نماینده پاپ . كرد و در مقابل یادآور مظالمي شد كھ توسط لوتر عنوان و باعث شھرتش شده بودند

در آلمان یادآور شد كھ تا كنون بارھا بھ بھانھ جھاد با تركان از مردم آلمان پول گرفتھ شده، ولي این پول، 
با تركان، بھ مصارف دیگر رسیده است و مردم آلمان این بار از ارسال پول بھ ایتالیا جدا بھ جاي جھاد 

و دیگر اینكھ عواید كلیساھاي آلمان تا كنون بھ جیب كشیشان ایتالیایي ریختھ ; خودداري خواھند كرد
رفتھ است شدھاند و پولي را كھ دربار پاپ بھ عنوان درآمد نخستین سال خدمت و بھاي دعاوي شرعي، گ

شدت لحن پاسخ دیت بھ درخواست پاپ چنان بود كھ، بھ گفتھ یكي از . بر دوش مردم آلمان سنگیني میكند
امپراطور ماكسیمیلیان، با توجھ بھ سركشي . نمایندگان، در سراسر تاریخ آلمان مانند نداشتھ است

را رھا نكند، ولي بدو وعده داد  شاھزادگان آلماني، بھ پاپ نوشت كھ در رفتار خویش با لوتر جانب احتیاط
  . كھ ھر گونھ بدعتگذاري را در آلمان سركوب سازد
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تاریخنویس پروتستاني پیروزي انقالب دیني را بھ میانھروي و اعتدال . لئو ناگزیر نرمش و مدارا پیشھ كرد
 پاپ از قصد خویش براي احضار لوتر بھ رم چشم پوشید و در عوض بھ او. پاپ منتسب كرده است

پیشنھاد كرد كھ در دیت آوگسبورگ، نزد كاردینال كایتانوس، بھ اتھاماتي كھ در مورد سركشي از مقررات 
پاپ بھ نماینده خویش نیز دستور داد كھ لوتر را، . كلیسایي و بدعتگذاري بدو نسبت داده میشد پاسخ گوید

و او را بھ مقامات بگمارد، در صورت عدول از معتقداتش و آمادگي وي بھ سر سپردگي بھ پاپ ببخشاید 
مقارن ھمان ھنگام، لئو آمادگي . در غیر اینصورت، از مقامات دولتي بخواھد كھ لوتر را بھ رم بفرستد

بھ فردریك برگزیننده پارسا اعالم داشت با اعطاي این نشان، )) گل سرخ زرین((خویش را براي اعطاي 
لئو شاید اكنون بر آن بود كھ . ن ابراز میداشتپاپ حد اعالي خشنودي و رضایت خویش از فرمانروایا

  . فردریك را براي جانشیني امپراطور تقویت كند

لوتر، در پناه گارد محافظ شخص امپراطور، در دیت آوگسبورگ با كاردینال كایتانوس روبھ رو شد 
ست متوجھ كاردینال در معتقدات دیني ورزیده بود و در پاكي انگشتنما، ولي در). ١۵١٨اكتبر  ١٢١۴(

دستورات پاپ نشد و تصور كرد كھ، بجاي ایفاي نقش یك سیاستمدار، باید وظیفھ قضاوت را بھ عھده 
آیا راھبي كھ سوگند یاد كرده : مطالب در نظر كاردینال صرفا مسئلھ نظم و مقررات كلیسایي بود. بگیرد

ھایي را در میان  قاد كند و اندیشھاست كھ از مقامات باالتر خود اطاعت كند مجاز است آشكارا از آنان انت
مردم بپراكند كھ از نظر كلیسا مطرودند كاردینال بھ جاي رسیدگي بھ صحت و سقم دعاوي لوتر، از وي 

میان لوتر و نماینده پاپ . تعھد خواست كھ حرفش را پس بگیرد و بار دیگر آرامش كلیسا را برھم نزند
دامت بھ ویتنبرگ بازگشت، و كاردینال كایتانوس از فردریك لوتر بدون اظھار ن. سخنان درشتي مبادلھ شد

لوتر گفت و شنود خویش . فردریك از اجابت این تقاضا سر باز زد. خواست كھ لوتر را بھ رم گسیل دارد
بھ نسخھاي كھ وي براي دوستش و . با نماینده پاپ را با آب و تاب نوشت و در میان مردم آلمان پخش كرد

این اثر ناقابل را براي شما میفرستم تا مالحظھ كنید كھ : ((، نامھاي بھ این مضمون افزودنتسل لینك فرستاد
بھ نظر من او از . آیا من در ادعاي خویش مبني بر اینكھ ضد مسیح بر دربار پاپ حاكم است بر حق نیستم

درخواست كرد  در نامھاي كھ براي دوك گئورگ فرستاد و لحن مالیمتري داشت، لوتر.)) تركان بدتر است
ھاي مادي و معنوي صورت را بھ كار برد كھ بعدھا نام این  یك اصالح دیني عمومي در تمام زمینھ((كھ 

  . جنبش تاریخي شد

، خیلي مواھب ١۵١٨نوامبر  ٩لئو كوشش خویش را براي مصالحھ افزایش داد و، در توقیع پاپي مورخ 
بھ موجب این توقیع، خرید آمرزشنامھ باعث بخشودگي گناھان و . ھا را رد كرد منصوب بھ آمرزشنامھ

. كلیسایي میرھاندجرایم نمیشد و فقط خریدار را از مجازاتھاي مقامات كلیسایي نھ مجازاتھاي مقامات غیر
ھمچنین، بھ موجب ھمین توقیع، در مورد نجات گناھكار از كیفر اخروي، پاپ تنھا میتوانست با ادعیھ 
خویش نزد خداوند براي وي شفاعت كند و از پروردگار بخواھد كھ قسمتي از ثوابھاي اضافي مسیح و 

ابل داوري پاپ، از شوراي كلیسا نوامبر، لوتر، در مق ٢٨در روز . قدیسین را بھ مردگان تفویض كند
لئو نیز در ھمان ماه جواني از نجباي ساكس بھ نام كارل فون میلتیتس را، كھ از . تقاضاي استیناف كرد

را نزد فردریك ببرد، و در ضمن بآرامي و بي )) گل سرخ زرین((مقامات پایین رم بود، مامور كرد كھ 
  . انبرداري وا داردرا بھ فرم)) بچھ شیطان((سر و صدا، لوتر آن 

میلتیتس، پس از رسیدن بھ آلمان، از اینكھ دید نیمي از مردم آلمان دشمني پاپ را بھ دل گرفتھاند دچار 
در . از ھر پنج تن دوست خودش در آوگسبورگ و نورنبرگ، سھ تن از لوتر ھواداري میكردند. شگفتي شد

یر وي خود را از ھر گونھ نشاني كھ او را ساكس، شدت احساسات ضد پاپي بھ جایي رسیده بود كھ ناگز
در یافت  ١۵١٩ژانویھ  ٣(ولي چون در آلتنبورگ بھ لوتر برخورد . نماینده پاپ معرفي میكرد مبرا ساخت

در این ھنگام لوتر ظاھرا بھ حفظ وحدت و . كھ با استدالل، بھتر از ارعاب، میتواند با وي كنار آید
لوتر توافق : عالقمند بود و از این رو، سخاوتمندانھ گذشت كرد یكپارچگي جامعھ مسیحي غرب صمیمانھ

; كرد كھ در صورت سكوت مخالفان، وي نیز خاموش بنشیند، نامھاي بھ پاپ بنویسد و از او اطاعت كند
آشكارا بھ لزوم نمازگزاردن براي قدیسین، واقعیت دوزخ، و سودمند بودن آمرزشنامھ در نجات انسان از 

در ضمن، قرار شد كھ . و بھ مردم سفارش كند كھ بھ كلیسا وفادار بمانند; ایي اذعان كندھاي كلیس كفاره
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جزئیات توافق آنان، براي بررسي و تصویب نھایي، بھ یك اسقف آلماني كھ مورد اعتماد طرفین باشد تسلیم 
را احضار كرد و، میلتیتس، كھ از توافق خویش با لوتر بسیار خشنود مینمود، بھ الیپزیك رفت، تتسل . شود

تتسل، پس از این پیشامد، . پس از نكوھش تندروي، دروغگویي و اختالس وي او را از مقام خود خلع كرد
وي در بستر مرگ نامھ ). ١۵١٩اوت  ١١(بھ صومعھ خویش بازگشت و اندكي بعد بدرود زندگي گفت 

ھا فرصتي براي آشوب پیش محبت آمیزي از لوتر دریافت داشت بھ این مضمون كھ فروش آمرزشنامھ تن
عصیان مردم بر ضد كلیسا از اعمال او ریشھ ((و دیگر اینكھ ; میآورد، ولي علت اصلي آشوب نبوده است

در روز سوم مارس نیز لوتر نامھاي حاكي از اطاعت و .)) نگرفتھ، بلكھ این كودك پدر دیگري داشتھ است
  ، لوتر را بھ رم دعوت )مارس ٢٩( لئو طي نامھ دوستانھاي. سرسپردگي كامل بھ پاپ نوشت

در شگفتم كھ آیا پاپ ضد مسیح است یا از : ((مارس، با تردید بارزي، بھ شپاالتین نوشت ١٣لوتر در روز 
و سپس، با توجھ بھ اوضاع و احوال، مصلحت خویش را در این دید كھ در ویتنبرگ .)) حواریون مسیح

  . بماند

وي بویژه از . شجویان و ساكنان ویتنبرگ از لوتر پشتیباني میكردنداكثریت قریب بھ اتفاق استادان، دان
بھ وي، در سن بیست و یك سالگي،  ١۵١٨پشتیباني اومانیست و عالم االھي جواني كھ فردریك بھ سال 
عم نامدار وي، رویشلین، نام این استاد را كھ . كرسي زبان یوناني دانشگاه را سپرده بود بسیار شادمان بود

این روشنفكر ھواخواه جنبش . بود بھ نام یوناني مالنشتون برگردانیده بود) زمین سیاه(شوارتسرت فیلیپ 
اصالح دیني، كھ داراي جثھ ریز و نحیف، چھره دلپسند، پیشاني بلند، و چشماني خجالتي بود، لنگان لنگان 

ي كرسي وي گرد راه میرفت و چنان محبوبیتي در ویتنبرگ داشت كھ پانصد تا ششصد دانشجو بر پا
ستوده است، با فروتني در میان )) مردي واجد ھمھ فضایل((میآمدند، و خود لوتر، كھ وي را چون 

حتي ; مالنشتون مردي است با طبع آرام:((اراسموس درباره وي گفتھ است. شاگردان او جاي میگرفت
و و ستیزه جو بود، مالنشتون بھ ھمان اندازه كھ لوتر مردي تندخ.)) دشمنانش از او بھ نیكي یاد میكنند

با . تا جایي كھ لوتر گاھي اعتدال و میانھروي وي را نكوھش میكرد; آرامش و مصالحھ را دوست میداشت
وجود این، لوتر، بھ كسي كھ در سرنوشت و رفتار آنھمھ با او مخالف بود محبت نشان میداد، و این احساس 

  . ودخود گویاي شریفترین و آرامترین فضایل لوتر ب

ھاي من جنگ و طوفان  از ھمین روي، از نوشتھ; من ستیزه جو خلق شدھام تا با مفسدان و شریران درافتم
ھاي درختان را از راه خویش بركنیم، و چون جنگلباني راه را صاف و  ھا و تنھ من باید ساقھ. برمیخیزد

استعداد سرشاري كھ خداوند بھ ھموار سازم، ولي استاد فیلیپ بھ نرمي و خاموشي میخرامد و، از بركت 
  . وي ارزاني داشتھ است، با خوشحالي كشت و كار و بذر افشاني و آبیاري میكند

آندرائاس بود نشتاین، كھ بھ نام . در دانشگاه ویتنبرگ استاد دیگري بود كھ بیش از مالنشتون درخشید
و در ) ١۵٠۴(ه ویتنبرگ رسید زادگاھش كارلشتات نامآور شد، در بیت و پنج سالگي بھ استادي دانشگا

وي با نشر  ١۵١٧آوریل  ١٣در روز . سي سالگي كرسي فلسفھ و االھیات توماس آكویناس بدو سپرده شد
رسالھاي مشتمل بر صدوپنجاه و دو ماده، بر ضد خرید و فروش آمرزشنامھ، قیام تاریخي لوتر را تسریع 

چندي از ھواخواھان پرحرارت وي شد، چنان كھ لوتر  كارلشتات، كھ ابتدا با لوتر مخالف بود، پس از. كرد
چون اوبلیسكي اثر اك برضد لوتر انتشار یافت، .)) وي از خود من نیز پرشورتر است: ((درباره او گفت

یكي از موضوعھایي كھ وي پیش . كارلشتات با طرح چھارصد و شش موضوع از نظرات لوتر دفاع كرد
دس بر فرمانھا و سنتھاي كلیسایي بود، كھ ركن اصلي جنبش اصالح كشید تقدم و برتري مرجعیت كتاب مق

  اك درخواست كرد كھ او و كارلشتات با یكدیگر، در برابر . دیني آلمان را تشكیل میداد
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كارلشتات پیشنھاد وي را بیدرنگ پذیرفت، و . موزه مردم، مناظره كنند. فیلیپ مالنشتون: آلبرشت دورر
اك سیزده مسئلھ را براي مناظره پیشنھاد كرد، یكي از پیشنھادھا این . لوتر مقدمات مناظره را فراھم ساخت

نبودھایم و  سیلوسترقبل از زمان  ما ھیچ گاه منكر برتري كلیساي كاتولیك رومي بر كلیساھاي دیگر: ((بود
ولي در واقع .)) كسي را كھ بر جاي پطرس نشستھ است، ھمواره، جانشین وي و نماینده مسیح شناختھایم

رون اول تاریخ كلیسا، اسقف رم ھیچ گونھ این لوتر بود كھ در تصمیمات خود ادعا كرده بود، كھ در ق
از این رو لوتر نظرات اك را حملھ بھ عقاید خود تلقي كرد و مدعي . مزیتي بر اسقفان دیگر نداشتھ است

و بدین ترتیب، لوتر مصمم شد كھ بھ پشتیباني از ; شد كھ پیشنھادات اك پیمان سكوت او را منتفي كردھاند
   .كارلشتات در مباحثھ شركت كند

، این دو مرد رزمجو ھمراه مالنشتون و شش تن دیگر از استادان ویتنبرگ و دویست ١۵١٩در ژوئن 
در واقع . دانشجوي مسلح بھ سالح و زره، چنان كھ گویي بھ كارزار میروند، بھ الیپزیگ رھسپار شدند

ھ ریاست گئورگ، كاروان آنان از سرزمیني میگذشت كھ ساكنان آن با لوتر دشمن بودند در اجتماعي كھ ب
دوك ساكس آلبرتي، با حضور جمعیت تھییج شده در تاالر كاخ پالیسنبورگ برپا شده بود، اك و كارلشتات 

در الیپزیگ كمتر كسي بھ این اندیشھ ). ژوئن ٢٧(ھاي نو و كھن بھ زورآزمایي پرداختند  بر سر اندیشھ
پس از چندین روز مناظره، . ه خواھد شدبود كھ فردا امپراطور تازھاي در فرانكفورت آم ماین برگزید

استداللھاي ماھرانھ اك كارلشتات را از پاي درآورد و لوتر تصمیم گرفت بھ جاي وي در مناظره شركت 
لوتر مردي تیزھوش و خطیبي توانا، ولي در عین حال بیپروا و رك گو بود، او با سرسختي . جوید

ھاي  سا انكار كرد و بھ حاضران، كھ اكثرشان با اندیشھمرجعیت اسقف رم را در نخستین ادوار تاریخ كلی
وي مخالف بودند، یادآور شد كھ ھنوز ھم كلیساي ارتدوكس یوناني تفوق رم را بر كلیساھاي دیگر قبول 

ھاي یان ھوس را، كھ شوراھاي كلیسایي ھم ممكن است اشتباه  چون اك لوتر را متھم كرد كھ اندیشھ. ندارد
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اك بھ مراد ) ژوئیھ پایان یافت ٨كھ در روز (در این مناظره . اید ھوس درست بودھاندكنند، و خیلي از عق
بدین سان، شالوده اصالح . خویش، كھ عبارت بود از اتخاذ سندي دال بر بدعتگذاري لوتر، دست یافت

دیني از اختالف عقیده بر سر مسئلھ نسبتا ناچیز خرید و فروش آمرزشنامھ بھ اختالف نظر درباره 
  . رجعیت پاپ و فرمانروایي وي بر دنیاي مسیحیت گسترش یافتم

اك بھ رم بازگشت، گزارشي از نتیجھ مناظره بھ دربار پاپ تسلیم داشت، و در ضمن آن پیشنھاد كرد كھ 
ولي لئو، كھ تندروي و شتابزدگي را جایز نمیشمرد، ھنوز امیدوار بود . لوتر تكفیر و از كلیسا اخراج شود

از این گذشتھ، پاپ از آلمان چنان دور بود كھ نمیتوانست عمق و وسعت عصیان انقالب . شودكھ براي رفع 
  . را در یابد

اشخاص سرشناس و با نفوذي، چون ھیرونیموس ھولتسشوھر، التساروس شپنگلر، و ویلیبالد پیر كھایمر، 
ھاي  مانیستھا رسالھو او; دورر براي كامیابي وي دعا میخواند; بھ ھواخواھي از لوتر سخن میگفتند

بھ آوگسبورگ  ١۵١٨اولریش فون ھوتن، پس از آنكھ بھ سال . بیشماري در نكوھش پاپ پخش میكردند
رسید، دراشعار خویش فرمان لئو را دایر بھ گردآوري پول جھت جنگ با تركان بھ باد نكوھش و سخریھ 

اولریش چون داستان مناظره . گردندھاي خالي از آلمان باز گرفت و آرزو كرد كھ گماشتگان پاپ با كیسھ
الیپزیگ را شنید، از لوتر چون رھاننده آلمان نام برد، و از آن پس، خامھ وي در جنبش اصالح دیني نقش 

وي بھ این نیز قناعت نكرد و بھ شھسواران فرانتس فون زیكینگن، كھ در آرزوي . شمشیر را ایفا كرد
لوتر . ن داشت كھ با نیروھاي مسلح خویش از لوت حمایت كندانقالب میسوختند، پیوست و زكینگن را بر آ

از پشتیباني آنان سپاسگزاري كرد، گرچھ او كسي نبود كھ براي صیانت جان خویش از نیروي قھریھ یاري 
  . جوید

، اولریش فون ھوتن متن آلماني كھني را كھ در روزگار امپراطوري ھانري چھاري ١۵٢٠در ماه مارس 
وشتھ شده و از ھانري در برابر پاپ گرگوریوس ھفتم پشتیباني كرده بود منتشر ن) ١٠۵۶١١٠۶حد (

و این كتاب را، بھ عنوان مظھر آرزوي ملت آلمان براي گرفتن انتقام خفت و شكست ھانري از ; ساخت
اولریش فون ھوتن، كھ آزادي ملت آلمان از سلطھ . پاپ، بھ شارل پنجم، امپراطور جوان، تقدیم داشت

نیاكان ما فرمانبرداري : ((را واجبتر از پس راندن تركان از اروپاي مركزي میشمرد، چنین نوشت رومیان
. از رومیان را، كھ در آن ھنگام رشیدترین و رزمجوترین مردم جھان بودند، مایھ ننگ و خفت میشمردند

سپردھاند سر تسلیم  ولي ما نھ تنھا در برابر این مردان فرومایھاي كھ خویشتن را بھ شھوتپرستي و تحمل
 ١۵٢٠اولریش فون ھوتن در ماه آوریل .)) فرود آوردھایم، بلكھ دسترنج ما نیز شھوات آنان بھ ھدر میرود

ھاي لوتر، بیشتر از  یكي از دو رشتھ محاورات منظوم خود را منتشر كرد و این محاورات، پس از نوشتھ
ھیوالي ((وي از رم بھ نام . لطھ رم برانگیختھر اثر مدون دیگري آرزوي ملت آلمان را بھ رھایي از س

... پاپ سردستھ راھزنان است و ھمدستان وي نام كلیسا بر خود مینھند: ((و مینویسد. یاد میكند)) خون آشام
آیا ھنگام آن نرسیده است كھ ما براي درھم . رم دریاي ناپاكي، لجنزار كثافت و ھاویھ ژرف نابكاري است

اراسموس بھ اولریش فون ھوتن ھشدار داد، كھ چون خطر زنداني )) بھ پا خیزیمریختن این كانون نكبت 
اولریش از آن پس در دژھاي زیكینگن پنھان شد، . شدن دركمین اوست، حمالت خویش را بھ رم تعدیل كند

ھا  وي بھ فردریك برگزیننده سفارشكرد كھ دارایي ھمھ صومعھ. ولي از مبارزه و ستیزھجویي بازنایستاد
مصادره كند و از پولي كھ ھر سال بھ رم سرازیر میشود در خود آلمان این حال، شھر كوچك ویتنبرگ  را

لوتر رسالھاي بھ نام رئوس مطالب منتشر كرد  ١۵٢٠در بھار سال . ھمچنان كانون اصلي انقالب باقي ماند
رباره مرجعیت و كھ در آن با شدیدترین لحني بھ تازھترین و قطعیترین دعاوي االھیات كاتولیك د

  : فرمانروایي پاپ بر كلیسا، پاسخ داد

كھ امیدوارم (اگر رم داراي چنین عقیدھاي است و با آگاھي پاپ و كاردینالھا این عقیده را تعلیم میدھد 
در این صورت آزادانھ اعالم میدارم كھ ضد مسیح حقیقي در پرستشگاه خدا نشستھ و بر رم ). چنین نباشد

در صورتي كھ دیوانگي رومیھا این . ... و دربار پاپ معبد شیطان است; ده فرمان میرانداین بابل نازپرور
سان ادامھ یابد، چارھاي نخواھد بود جز آنكھ امپراطوران، شاھان، و شاھزادگان، براي كوبیدن این النھ 
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ما كھ .. .فساد نیروھاي خویش را گرد آورند و بھ جاي سخن، بھ زور شمشیر آفات جھان را براندازند
دزدان را بھ چوبھ دار میكشیم، راھزنان را با شمشیر بھ جاي خود مینشانیم، و بدعتگذاران را آتش میزنیم، 

چرا این تبھكاران، این پاپھا و كاردینالھا، و این ھاویھ رم را كھ كلیساي خدا را بھ تباھي كشیدھاند بزور 
  درھم نكوبیم و دستان خویش را در خون آنان نشوییم

اي بھ نام درباره شرایع كتاب مقدس منتشر كرد كھ در آن ))كتابچھ((دي بعد در ھمان سال، كارلشتات چن
را بر )) انجیلھاي چھارگانھ((كتاب مقدس را مافوق پاپھا، احادیث و سنتھا، و شوراھاي كلیسایي شمرد و 

ھاي بولس و  این اندازه از نوشتھ اگر لوتر نیز چنین میاندیشید، آیین پروتستان بھ. مقدم خواند)) ھا رسالھ((
این رسالھ، از آن روي كھ نگارش پنج . آوگوستینوس، و از اعتقاد بھ سرنوشت مقدر بشر، الھام نمیگرفت

، را مورد تردید قرار داده ))انجیلھاي چھارگانھ((كتاب اول تورات توسط موسي، و ھمچنین اصالت كامل 
حوه استدالل آن سست بود، زیرا اصالت كتاب مقدس را با لیكن ن; بود، براي زمان خویش تازگي داشت

. احادیث قرون اولیھ میسنجید و سپس حدیث را، كھ معیار صحت واصالت كتاب مقدس بود رد، میكرد
لوتر، كھ حمایت مالنشتون و كارلشتات و اولریش فون ھوتن و زیكینگن وي را دلیر كرده بود، در روز 

  : تبھ شپاالتین نوش ١۵٢٠ژوئن  ١١

ھرگز با آنان آشتي . خشم و كینھ رمیھا، چون مالطفت آنان، برایم زننده است. كار را یكسره كردھام
  . نخواھم كرد

دیگر ... من نیز با آنان معاملھ، بھ مثل خواھم كرد; بگذار آنچھ را از آن من است محكوم كنند و بسوزانند
ح مسیحیت میباشم كھ در آن، با لحني كھ ھراسي از آنان ندارم و سرگرم نگارش كتابي درباره اصال

  . سزاوار ضد مسیح است، بر پاپ تاختھام

IV  - توقیعھا و تكفیرھاي پاپ  

، لئو دھم طي توقیعي بھ نام تكفیر، اصول چھل و یك گانھ لوتر را تقبیح كرد و ١۵٢٠ژوئن  ١۵در روز 
ھایي را كھ شامل نظریات ھمین توقیع از لوتر خواستھ بود كھ بھ خطایاي خویش  از مردم خواست كھ نوشتھ

روزه تعیین كرده بود  پاپ ھمچنین ضرباالجل شصت. اعتراف كند و بھ میان خیل مومنان مسیح باز گردد
كھ ھرگاه لوتر در طي آن از آمدن بھ رم و پس گرفتن سخنان خویش امتناع ورزد، از كلیسا و مسیحیت 

ھمھ مومنان وي را از خود برانند، مجامع دیني سرزمینھایي كھ لوتر در آنھا اقامت میگزیند ; طرد شود
قلمرو حكومت خویش اخراج، و یا او را بھ رم تحریم شوند، و فرمانروایان و مقامات سیاسي لوتر را از 

  . تسلیم كنند

لوتر با نشر یكي از سھ رسالھاي كھ حاوي برنامھ انقالب مذھبي در آلمان بود بھ ضرباالجل پاپ پاسخ 
  . گفت

ھاي خویش را براي استفاده طبقھ روشنفكر بھ زبان التیني منتشر میكرد، اكنون چون  او، كھ تاكنون اندیشھ
وطنپرستي رسالھ خود را بھ نام نامھ سرگشاده بھ اشراف مسیحي ملت آلمان درباره اصالح آلماني 

)) جوان نجیبي((از جملھ كساني كھ لوتر در این رسالھ از آنان یاري جست . مسیحیت بھ زبان آلماني نوشت
خداوند وي را : ((لوتر از شارل چنین یاد میكند. بود كھ یك سال قبل بھ نام شارل پنجم بھ امپراطوري رسید

)) سھ دیواري((وي ھمچنین .)) سرور ما ساختھ است تا آرزوھاي بلندي را در دلھاي بسیاري بیدار سازد
تمایز موجود بین روحانیان و مسیحیان : را كھ مقام پاپ بھ دور خویش كشیده بود بھ باد انتقاد میگیرد

و حق بیچون و چراي او در فراخواندن عادي، حق پاپ در تفسیر مضامین كتاب مقدس براي مسیحیان، 
  . لوتر معتقد بود كھ ھمھ این دیوارھا باید سرنگون و نابود شوند. شوراھاي عمومي كلیسا
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لوتر را عقیده بر این بود كھ اوال میان روحانیان و مسیحیان عادي تمایزي موجود نیست، زیرا ھر مسیحي 
وي، فرمانروایان و مقامات سیاسي باید قدرت خویش را از این ر. ھنگام غسل تعمید بھ مقام كشیشي میرسد

ھر تعلیمي كھ با . ... بدون مالحظھ اینكھ با نظر پاپ، یا اسقفان، و یا كشیشان برخورد میكند اعمال كنند((
ثانیا ھر مسیحي، از آن روي كھ خود یك كشیش است، حق .)) این مخالف باشد زاده استنباطات رم است

ثالثا كتاب مقدس یگانھ مرجع و معیار . قدس را بھ تشخیص و سلیقھ خویش تعبیر كنددارد مضامین كتاب م
ایمان و كردار ماست، و این كتاب بھ ھیچ وجھ فراخواندن شوراي كلیسا را منحصر بھ اختیارات پاپ 

م وي برماست كھ اقدا((ھرگاه او بخواھد، بھ حربھ تكفیر از انعقاد شوراي كلیسایي جلوگیري كند، . نمیكند
را مانند عملي كھ از دیوانگان سر میزند خوار شماریم، و بھ یاري خداوند، وي را بزور بھ جاي خود 

پاپ، كھ براي )) وحشتزاي((الزم است ھر چھ زودتر شوراي كلیسایي برپا شود و بھ انحرافات .)) بنشانیم
این شورا باید از چپاول عواید . خویشتن بارگاھي باشكوھتر از دربار پادشاھان آراستھ است، رسیدگي كند
را كھ در رم )) حشرات موذي((كلیساي آلمان توسط روحانیان ایتالیا جلوگیري بھ عمل آورد و شماره آن 

  . مقامات كلیسایي را قبضھ كردھاند و با دسترنج ملت آلمان زندگي میكنند، بھ یك صدم كاھش دھد

نیھا باید اجازه دھیم كھ دسترنجمان از راه یغما و دزدي چرا ما آلما... اینجاست كھ ما بھ لب مطلب میرسیم
ما كھ دزدان را بھ دار میكشیم و راھزنان را گردن میزنیم، چگونھ است كھ این ... بھ كیسھ پاپ فرو ریزد

ھرزه رومي را بھ حال خود گذاردھایم براي اینكھ وي بزرگترین دزد و راھزني است كھ تا كنون بھ جھان 
ھ این كارھاي ننگین را بھ نام مسیح و پطرس حواري مرتكب میشود چھ كسي میتواند آمده است، و ھم

  تخطیات وي را بیش از این نادیده گیرد و لب فرو بندد 

چرا كلیساي آلمان باید الینقطع بھ یك دولت خارجي باج دھد روحانیان آلمان باید گریبان خویش را از چنگ 
ھاي فقراي مسیحي باید  شماره فرقھ. ، كلیسایي ملي تشكیل دھندرم برھانند و، بھ رھبري اسقف ماینتس

كاھش یابد، بھ روحانیان باید اجازه زناشویي داده شود، و كسي نباید قبل از سي سالگي براي پیوستن بھ 
احكام محجوریت، زیارت اماكن مقدس، برگزاري مراسم قداس براي مردگان، . نظام رھباني سوگند یاد كند

زیرا كلیسا ; كلیساي آلمان باید با ھوسیان در بوھم مصالحھ كند. منسوخ شوند) ھا جز یكشنبھ(ل و ایام تعطی
ما باید بر مخالفان دین، با كتاب ((بھ ھر حال، . با سوزاندن ھوس، اماننامھ امپراطور را وقیحانھ نقض كرد

ید منسوخ شوند، و روحانیان ھمھ قوانیني كھ بھ دست كلیساي رم وضع شدھاند با.)) پیروز شویم نھ با آتش
  . و افراد مسیحي باید تابع قوانین یكساني باشند

خویش را بھ بھاي گزافي بھ ما میفروشند، )) اختیارات((باالتر از ھمھ ما باید نمایندگان پاپ را، كھ 
غارتگري و آزمندي خویش را مشروع و قانوني قلمداد میكنند، سوگندھا و نذرھا و پیمانھاي خویش را 
. ... میشكنند، و براي توجیھ فرومایگي خویش صالحیت پاپ را بھ رخ ما میكشند، از سرزمین آلمان برانیم

اي پاپ . ھرگاه مكر و حیلھ دیگري ھم در میان نمیبود، ھمین كارھا ثابت میكردند كھ پاپ ضد مسیح است
باشد كھ خداوند ھر چھ ; ريگوش فرا بده، تو نھ تنھا پاكترین مرد جھان نیستي، بلكھ از ھمھ گناھكارت

اي خداي من مسیح، لحظھاي بر زمین بنگر، !... زودتر تخت ترا در ھم شكند و بھ قعر دوزخ سرنگون كند
  ! روز داوري خود را زودتر فرارسان، و النھ شیطان را در رم فرو ریز

و التھابي در ملت این حمالت مستقیم لوتر، بر مردي كھ بر سراسر اروپاي باختري فرمان میراند، شور 
آنان كھ محتاطتر و دوراندیشتر بودند حمالت لوتر را بھ پاپ تند و خشن و بیپروا . آلمان پدید آورد

میدانستند، ولي كاري كھ بھ دست لوتر آغاز شده بود در نظر اكثریت مردم یكي از متھورانھترین حوادث 
ھاي ویتنبرگ  ر بزودي نایاب شد و چاپخانھنخستین چاپ نامھ سرگشاده لوت. تاریخ آلمان بھ شمار میرفت

گر چھ ھنوز بر ; آلمان نیز مانند انگلستان آماده پذیرش ملي گرایي بود. ھمگي بھ تجدید چاپ آن پرداختند
ھاي جغرافیا جایي بھ نام سرزمین آلمان بھ چشم نمیخورد، مردم آلمان بھ موجودیت ملي خویش پي  نقشھ

ھوس بر ملي گرایي بوھمي تكیھ میكرد، و بلكھ قدرت پاپ را از انگلستان ھمانگونھ كھ یان . برده بودند
ریشھكن كرد، لوتر نیز علم طغیان را نھ در خطھ االھیات بلكھ در زمین بارور ملي گرایي آلمان 

  . ھر جا كھ نھضت پروتستان پیروز میشد، درفش ملیت بھ اھتزاز در میآمد. برافراشت
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. مو آلئاندرو توقیع پاپ را، دایر بھ تكفیر لوتر، بھ مردم آلمان ابالغ كردند، اك و جیروال١۵٢٠در سپتامبر 
این رسالھ، . بھ پاپ پاسخ داد) اكتبر ۶(لوتر نیز با نشر دومین مانیفست خویش بھ نام اسارت بابلي كلیسا 

زماني بھ آلماني كھ نخست براي استفاده عالمان االھي و دانشمندان بھ زبان التیني تدوین شده بود، در اندك 
برگردانیده شد و، بھ ھمان اندازه كھ نامھ سرگشاده در تاریخ كلیسایي و سیاسي آلمان اثر بخشیده بود، 

لوتر در این رسالھ استدالل میكند ھمان گونھ كھ . معتقدات دیني مردم آلمان را دستخوش دگرگوني ساخت
، كھ بھ دست مسیح بنیانگذاري شده و وصف آن در یھودیان مدتھا در بابل اسیر و زنداني بودند، كلیسا نیز

در طول این مدت، . كتاب عھد جدید آمده است، بیش از ھزار سال است كھ در زندان پاپھاي رم رنج میكنند
از آنجا كھ مسیح ھنگام آخرین شام بھ شاگردانش نان . ایمان و اخالق و آیینھاي مسیحي بھ تباھي گراییدھاند

یروان یان ھوس است و آیین قرباني مقدس، بنا بھ میل و سلیقھ مسیحیان، بھ ھر دو و شراب داد، حق با پ
كشیش نان و شراب را بھ خون و جسم واقعي مسیح مبدل نمیكند، و چنین . صورت میتواند برگزار شود

خود مسیح در آیین قرباني مقدس روحا حضور دارد و با میل و  .زدمعجزھاي از ھیچ كشیشي سرنخواھد 
لوتر . قدرت خویش، نھ با قلب ماھیت معجزه آساي نان و شراب توسط كشیش، بھ دل مومنان راه میجوید

این نظریھ رسمي كلیساي زمان خویش را، كھ كشیش، ھنگام اجراي مراسم قداس، مسیح را بھ عنوان 
ه گناھان انسان براي پدر وي قرباني میكند، بھ عنوان عقیده ھراس انگیزي طرد كرد، ولي بر این كفار

عقیده كھ خداوند بھ انسان اجازه داده است تا وي را براي آمرزش گناھان انسان بر صلیب كشد ایرادي 
زناشویي آیین مقدس  :لوتر، ھمراه این پیچیدگیھاي دیني، پارھاي مسائل اخالقي را نیز پیش كشید. نداشت

دیني نیست، زیرا در سخنان مسیح بھ نكتھاي بر نمیخوریم كھ گواه بر تلفیق زناشویي با فیض و رحمت 
  . پروردگار باشد

زناشوییھایي كھ در روزگاران كھن صورت گرفتھاند از نظر تقدس از زناشویي ما كمتر نبودھاند و میان ((
از این روي زناشویي مسیحیان با غیر مسیحیان .)) ي موجود نیستزناشویي ما و زناشویي بیایمانان تمایز

  . بالمانع است

ھمچنانكھ من با بیدین و یھود و ترك و ملحد میآمیزم و میخورم و مینوشم، با ھریك از آنان میتوانم ((
. تن میدھیدبھ مقررات بیپایھاي كھ ما را از زناشویي با پیروان ادیان دیگر باز میدارند . زناشویي نیز بكنم

زن در صورتي كھ ھمسر .)) خداوند است لوسي،بیدین نیز، چون پطرس حواري، بولس حواري، و قدیسھ 
ا مرد دیگري وي از نظر جنسي ناتوان باشد، باید مجاز باشد كھ با رضایت ھمسر، براي تولید نسل، ب

ھر گاه ھمسر وي بھ این امر تن در ندھد، . درآمیزد، و فرزندي كھ بار میآورد باید از آن ھمسر وي باشد
لیكن طالق واقعھ رقتانگیزي است، و شاید داشتن دو . زن باید مجاز باشد كھ شوھر خویش را طالق گوید

شنیدھام كھ پاپ، براي : ((مینویسد لوتر سپس فرمان تكفیر را بھ سخریھ میگیرد و. ھمسر بھتر باشد
ھر گاه چنین باشد، . ... واداشتن من بھ توبھ و پس گرفتن عقایدم، توقیعاتي براي تكفیر من صادر كرده است

این سخنان نیشدار باید میلتیتس را از امكان .)) مایلم این كتاب نیز بخشي از توبھ نامھ من بھ شمار آید
با وجود این، وي از پاي ننشست و بار دیگر از لوتر دیدن . مید میكردندمیانجیگري میان لوتر و پاپ نو

و از او خواست كھ طي نامھاي، انصراف خویش را از حملھ بھ شخص پاپ بھ لئو ) ١۵٢٠اكتبر  ١١(كرد 
میلتیتس نیز متقابال وعده داد كھ پاپ . اطالع دھد و، در ضمن، نظریاتش را درباره اصالح دیني تعدیل كند

دھقان ((ولي لوتر سي و ھفت سالھ، كھ با غرور خویشتن را . ر آن دارد تا توقیع خود را لغو كندرا ب
میخواند، بھ جاي استغفار چون پدري كھ فرزندش را پند دھد، بھ پاپ چھل و پنج سالھ وارث )) دھقانزاده

اد میكند، ولي دستگاه لوتر در این نامھ از خود پاپ بھ نیكي ی. پطرس حواري و خاندان مدیچي نامھ نوشت
زبانزد ... نیكنامي و زندگي بیآالیش تو: پاپ را، بھ سبب فساد و تباھي آن در گذشتھ و حال، محكوم میكند

ولي نھ تو و نھ كس دیگري نمیتواند این واقعیت را . ... ھمھ مردم است و بر آن خردھاي نمیتوان گرفت
تر گشتھ است و، آنچنانكھ من میبینم، در منجالب فساد انكار كند كھ دربار تو از بابل و سدوم نیز تباھ

كلیساي رم آلودھترین كمینگاه دزدان، . ... من براي چنین دستگاھي احترام قایل نیستم - غوطھور است 
من از اینكھ تو در این ! لئو واالمقام. ... ھا، و قلمرو گناه و مرگ و جھنم شده است شرمآورترین فاحشھخانھ

پاپي نشستھاي اندوھناكم، زیرا تو برازنده آني كھ در روزگار بھتر و مناسبتري كلیسا را ھنگام بر مسند 
  . ... رھبري كني
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تا آنچھ را دلخواه تو ...از این روي، لئو عزیز، بھ سخن فریبكاراني كھ درصددند ترا بر جاي خدا نشانند
از ھر مقام دیگر، قابل ترحم و  تو خادم خادماني و مقامت، بیش... بھ انجام رساني، گوش مده... است

  . خطرناك است

مگذار آناني كھ ادعا میكنند تو فرمانرواي جھاني و آسمان و دوزخ و برزخ زیر فرمان تو است، ترا 
  . ... بفریبند

كساني كھ مدعیند تعبیر . آنان كھ ترا برتر از شوراھاي كلیسایي و كلیساي جامع میشمارند در اشتباھند
منحصرا در صالحیت توست فریبكارند، زیرا بدین سان میخواھند بر كارھاي پلید خویش )) كتاب مقدس((

سخن . لیسا راه یافتھ استدر كلیسا سرپوشي نھند، و دریغا كھ شیطان بھ دست آنان در زمان اسالف تو بھ ك
كوتاه، بھ جاي سخنان كساني كھ ترا تحلیل میكنند، بھ اندرزھاي كساني گوش فرا دار كھ ترا بھ فروتني و 

  . خدمتگزاري ترغیب میكنند

اگر اشتباه نكرده باشم، : ((مینویسد) ١۵٢٠نوامبر (مانیفست، كھ بھ آن رسالھاي در آزادي مسیحي نام داد 
لوتر عقیده اساسي خویش را در این رسالھ با لحن قاطع .)) این مجملي از تمام زندگي شخص مسیحي است

سیحي میسازد و از كیفر دوزخ بیان میكند، و مینویسد كھ تنھا ایمان است، نھ كردار نیك، كھ انسان را م
كسي .)) بار از درخت بھ عمل میآید، نھ درخت از بار. ((زیرا كردار نیك از ایمان ریشھ میگیرد; میرھاند

آزادي از نفس : كھ بھ خداوند و جانبازي نجاتبخش مسیح ایمان راسخ دارد، از آزادي كامل برخوردار است
زیرا انساني كھ فضایل ; ھ عذاب ابدي، و حتي از شریعتبھیمي خود، از تمایالت پست، از محكومیت ب

. اخالقي وي، خود بھ خود، از چنین ایماني ریشھ میگیرند براي درست كردار بودن نیازي بھ فرمان ندارد
با این وصف، این انسان آزاده باید خدمتگزار ھمھ مردم باشد، زیرا ھر گاه وي با ھمھ نیروي خویش براي 

وي، با ایمان، بھ خدا پیوستھ . شتن نكوشد، از رضا و خشنودي برخوردار نخواھد شدنجات دیگران و خوی
  . است و، با محبت، بھ ھمنوع

ھنگامي كھ لوتر سرگرم نوشتن رساالت تاریخي . ھر مسیحي با ایمان كشیش و خدمتگزار خدا و خلق است
آنھا فرمان تكفیر لوتر را در . ردندخود بود، اك و آلئاندرو در برابر نخستین امواج انقالب ایستادگي میگ

در نورنبرگ، پیركھایمر و شپنگلر را وادار بھ استغفار ; مایسن، مرسبورگ، و براندانبورگ اعالم داشتند
در ماینتس، اسقف اعظم، آلبرشت، پس از اندكي مدارا با انقالبیون، اولریش فون ھوتن را از دربار ; كردند

در اینگولشتات، كتابھاي لوتر را تحریم و ; اي وي را بھ زندان افكندخویش بیرون راند و ناشران كتابھ
در الیپزیگ، تورگاو، و دوبلن، مردم متن . ضبط كردند و در ماینتس، لوون، و كولوني آنھا را آتش زدند

در ارفورت، بسیاري از استادان و ; توقیع پاپ را از در و دیوار كندند، بھ كثافت آلودند، و پاره كردند
ھاي موجود را بھ رودخانھ ریختند سرانجام،  حانیان توقیع پاپ را متفقا تقبیح كردند و دانشجویان نسخھرو

  . اك از محلي كھ یك سال قبل پیروزیھایي در آن كسب كرده بود گریخت

لوتر در رساالت شدیداللحن خویش فرمان پاپ را تقبیح كرد و در یكي از آنھا پشتیباني خویش را از 
موجود حقیري كھ جرئت كرده ((، بھ عنوان ١۵٢٠اوت  ٣١لوتر در روز . ان ھوس اعالم داشتنظریات ی

نوامبر از  ١٧، از امپراطور شارل تقاضاي حمایت كرد و در روز ))است شاه شاھان را مخاطب قرار دھد
اپ چون دریافت كھ گماشتگان پ. شوراي آزاد كلیسایي رسما تقاضاي تجدید نظر در حكم پاپ را نمود

ویتنبرگ )) جوانان پارسا و كوشاي((از : كتابھاي وي را میسوزانند، تصمیم گرفت كھ معاملھ بھ مثل كند
در این اجتماع، لوتر توقیع پاپ . دسامبر در خارج دروازه الستر شھر گرد آیند ١٠دعوت كرد كھ در روز 

ان االھي مدرسي، بھ دست خویش، را با جمعي دیگر از احكام كلیسایي و كتابھاي حاوي عقاید و آراي عالم
و با این عمل، یكباره بر ضد مقررات كلیسا، فلسفھ توماس آكویناس، و اقتدار كلیسا علم ; در آتش افكند

  . دانشجویان نیز كتابھاي مشابھي را و تا شامگاه آتش را نگاه داشتند. طغیان برافراشت
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كساني میسر است كھ از حكومت پاپ  رستگاري تنھا براي: دسامبر لوتر اعالم داشت ١١در روز 
  . سرپیچي كنند

  . راھب آلماني پاپ را تكفیر كرده بود

V اكنون بازیگر دیگر در صحنھ نمایان میشود كھ تا سي سال در مناقشات بین عالمان  ١۵٢١: دیت ورمس
  . ورددر فصلھاي آینده بارھا بھ این بازیگر برخواھیم خ. االھي و دولتھا نقش موثري ایفا میكند

نسب وي از جانب پدر بھ . شارل پنجم، امپراطور آینده، سلطنت را توام با زندگي اندوھباري بھ ارث برد
امپراطور ماكسیمیلیان و ماري دوبورگوني، دختر شارل دلیر، و از طرف مادر بھ فردیناند و ایرابل 

سید، و در بیست و ھشت پدر وي، فیلیپ زیبا، در بیست و شش سالگي بھ پادشاھي كاستیل ر. میرسید
مادرش، خواناي دیوانھ، ھنگامي كھ شارل شش سالھ بود، دیوانھ شد و تا سن . سالگي بدرود زندگي گفت

، )١۵٠٠فوریھ  ٢۴(شارل درگان، پایتخت ایالت فالندر، زاده شد . پنجاه و پنج سالگي فرزندش زنده ماند
. پانیا خوي و زبان فالندري خویش را حفظ كرددر بروكسل پرورش یافت، و تا ھنگام عزلت نھاییش در اس

ولي او، با استفاده از فرصت، زبانھاي آلماني، . ھیچ كدام از دو كشور اسپانیا و آلمان وي را عفو نكردند
آدریان اوترشتي، با كامیابي ناچیزي، . اسپانیایي، ایتالیایي، و فرانسھ، و سكوت پنج زبان را فرا گرفت

با وجود این، ; این اسقف نیك نفس معتقدات اصیل مسیحي را بھ او تلقین كرد. اموزدكوشید بھ او فلسفھ بی
احتماال در اواسط عمر، وي مجذوب شكاكیت مشاوران و درباریان فالندري خویش شده بود كھ، بھ پیروي 

ي از گروھي از پیشوایان مذھب. ھاي اراسموس، از عقاید قشري و جامد كلیسا روي بر میتافتند از اندیشھ
شارل ھمچنانكھ میكوشید بھ پارسایي و . شیوع آزادي دیني در قلمرو فرمانروایي وي دلخوش نبودند

خاطرات فیلیپ دوكومین، تاریخنویس و سیاستمدار ; پاكدامني زیست كند، فنون جنگي را نیز فرا گرفت
غیر اخالقي و از روزگار كودكي خویشتن را با رموز سیاست و اصول ; فرانسوي، را مطالعھ كرد

  . كشورداري آشنا ساخت

فرمانروایي فالندر، ھوالند، و فرانش كنتھ را با داعیھ حكومت بر ) ١۵٠۶(شارل پس از مرگ پدر 
در . در پانزدھسالگي حكومت را بھ دست گرفت و سخت سرگرم اداره كشور شد. بورگوني بھ ارث برد

. ساردني، ناپل و مستعمرات امریكایي اسپانیا شد شانزدھسالگي بھ نام شارل اول، پادشاه اسپانیا، سیسیل،
فرانسواي اول، پادشاه فرانسھ، نیز كھ تصادفا در ھمان . در نوزدھسالگي ھواي امپراطوري بھ سرش زد

ھنگام آرزوي جلوس بر اریكھ امپراطوري را در سر میپرورانید، با ارتشا و بذل و بخشش، دل 
  . ه بودبرگزینندگان امپراطوري را بھ دست آورد

از آن پس، شارل و . فلورین از خاندان فوگر وام بگیرد ٠٠٠,۵۴٣آوردن چنین مبلغ ھنگفتي ناگزیر شد 
ولي چون شارل از پس دادن وام طفره رفت، یاكوب ; خاندان فوگر از حمایت یكدیگر برخوردار شدند

ھ اعلیحضرت بدون بر ھمھ روشن است ك: فوگر دوم یادداشت شدیداللحني بھ مضمون زیر بھ او نوشت
پشتیباني من نمیتوانستند از مفاخر امپراطوري برخوردار شوند، و این را با گواھي كتبي ھمھ نمایندگان 

با نھایت احترام، درخواست دارم .... منظور من ھرگز سود شخصي نبوده است. ... میتوانم ثابت كنم
م، با بھره آن، بیدرنگ بھ من پس داده امر فرمایند وامي كھ پرداختھا... اعلیحضرت از روي بزرگواري

  . شود

ھمچنین . شارل، با واگذاري درآمد گمركي بندر آنورس بھ خاندان فوگر، قسمتي از دین خویش را ادا كرد
ھنگامي كھ تاخت و تاز تركان در مجارستان خاندان فوگر را از ھستي ساقط كرده بود، شارل با اعطاي 

از آن پس كلید بسیاري از مسائل . پانیا این خانواده را از نیستي نجات دادامتیاز بھرھبرداري از كانھاي اس
  . تاریخ سیاست بھ دست بانكداران افتاد
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جواني كھ در نوزده سالگي بھ فرمانروایي اروپاي مركزي و باختري جز انگلستان، فرانسھ، پرتغال و 
. ونیھاي دوران او را شدت بخشیدایاالت پاپي رسیده بود وضع جسماني ضعیفي داشت، و این ضعف دگرگ

شارل با اندام كوتاه و نحیف، رنگ پریده، سیماي خوشایند، بیني نوك تیز عقابي، چانھ ستیزھجو، آواي 
ولي بزودي دریافت كھ كشورداري مستلزم ; ضعیف، و رفتار موقرش جوان مھربان و نیكنفسي بود

، بھ لئو دھم چنین ١۵٢٠از دیدار وي بھ سال آلئاندرو، پس . سكوت، مدارا و دوري جستن از مردم است
این شاھزاده دوراندیشتر و باتدبیرتر از آن است كھ بھ سن وي میآید، و آنچھ در مغز وي : ((گزارش داد

وي، جز در مورد قضاوتش درباره مردم، كھ نیمي از .)) نھفتھ بیش از آن است كھ از سیماي او برمیآید
كاھلي تن و . بندرت با بحرانھا درمیافتاد; درایت بھره چنداني نداشتسیاست كشورداري است، از ھوش و 

اندیشھ نیروي تحرك را از او گرفتھ بود مگر ھنگامي كھ وضع غیر عادي اتخاذ تصمیمات جدي را 
شارل . در این صورت، با اتخاذ تصمیم ناگھاني و با خیره سري با آن مقابلھ میكرد. ضروري میساخت

  . صرفا از راه تجربھ اندوختھ بود كارداني و مھارت را

، براي تاجگذاري بھ آخن، پایتخت ١۵٢٠اكتبر  ٢٣شارل پنجم، كھ ھمسال قرن خود بود، در روز 
فردریك برگزیننده كھ براي شركت در مراسم تاجگذاري بھ آخن میرفت، بر . شارلماني كبیر، عزیمت كرد

اینجا آلئاندرو بار دیگر از او خواست كھ لوتر را در . اثر ابتال بھ بیماري نقرس، در كولوني بازماند
  . دستگیر و زنداني كند

اراسموس، در ضمن پشتیباني از لوتر، بھ فردریك . فردریك اراسموس را براي مشاوره نزد خود خواند
گوشزد كرد كھ كلیسا گرفتار وضع اندوھباري است و سزاوار نیست مرداني را كھ اصالح كلیسا را وجھھ 

چون فردریك اشتباھات اساسي لوتر را جویا شد اراسموس . ش ساختھاند از تالش باز داشتھمت خوی
فردریك نظر وي را درباره توقیع پاپ جویا .)) دو دیگر آنكھ شكم راھبان را تھي ساختھ است: ((پاسخ داد

مشاوره، بھ فردریك، پس از این . اراسموس گفت كھ این توقیع با بزرگ منشي لئو دھم ناسازگار است. شد
سفیر پاپ اطالع داد كھ چون لوتر تقاضاي فرجام كرده است، قبل از روشن شدن نتیجھ دادرسي، نمیتوان 

  . وي را بازداشت كرد

وي بھ برگزینندگان وعده داده بود كھ در صورت برگزیده شدن بھ . پاسخ امپراطور نیز ھمین بود
با . از دادرسي منصفانھ، در خاك آلمان محكوم شود امپراطوري، اجازه نخواھد داد ھیچ فرد آلماني، قبل

وجود این، امپراطور ناگزیر شد، با توجھ بھ موقعیت خویش در برابر مخالفان كلیسا، محافظھكاري پیشھ 
زیرا پادشاھي وي بر اسپانیا استوارتر از امپراطوري او بر آلماني بود كھ با ھرگونھ حكومت متمركز ; كند

وحانیان اسپانیا حاضر نبودند از پادشاھي كھ با مخالفان كلیسا مدارا كنند مخالفت میورزید، و ر
از این گذشتھ جنگ با فرانسھ بر سر حاكمیت میالن در پیش بود و پشتیباني پاپ از . فرمانبرداري كنند

ھاي فراواني امپراطوري مقدس  رشتھ. امپراطور در این جنگ، بھ اندازه یك سپاه، براي او ارزش داشت
براي امپراطور امكان . م را بھ مقام پاپ پیوستھ بودند و زوال یكي از این دو بھ زیان دیگري میانجامیدرو

نداشت سرزمینھاي پھناور و پراكنده زیر فرمان خویش را بدون پشتیباني معنوي كلیسا اداره كند، بویژه 
پراطور براي حمایت از عالوه بر این، ام. آنكھ مقامات شامخ را وي بھ دست روحانیان سپرده بود

  . مجارستان در برابر تعرض تركان بھ یاري مالي و پشتیباني معنوي كلیسا نیازمند بود

این عوامل و مالحظات، بیش از تشنجي كھ راھب سركش آلماني پدید آورده بود، شارل را بر آن داشت كھ 
 ٢٧(نمایندگان شھرھاي آزاد  ولي در تجمع نجبا، روحانیان، و. دیت امپراطوري را در ورمس برپا كند

نیروھایي كھ، از قرنھا پیش، زمینھ را براي . موضوع اساسي مذاكرات دیت قیام لوتر شد) ١۵٢١ژانویھ 
تاریخنویس . ھاي تاریخ اروپا خودنمایي كردند اصالح دیني آماده میساختند در یكي از تماشاییترین صحنھ

خود .)) اي آلمان قیام لوتر را ستودند و از او پشتیباني كردندگروه انبوھي از نجب((كاتولیكي نقل میكند كھ 
سراسر . ھمھ مردم آلمان براي پیكار با رم اسلحھ بھ دست گرفتھاند: آلئاندرو در این باره چنین مینویسد

مردم توقیعات پاپ را مسخره میكنند، و بسیاري . جھان خواستار شورایي است كھ در خاك آلمان برپا شود
چھره مارتین را با ھالھاي بر گرد سر وي تصویر ... از شركت در آیین آمرزش سرباز میزننداز آنان 
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این تصاویر با چنان سرعتي بھ فروش رفتند كھ من نتوانستم . مردم این تصویرھا را میبوسند; كردھاند
رھاي خویش دست ھرگاه كھ در خیابان نمایان میشوم، مردم آلمان بھ شمشی... حتي بھ یكي از آنھا دست یابم
امیدوارم پاپ آمرزش كامل خویش را از من دریغ ندارد و در صورتي كھ . میبرند و دندان بھ ھم میفشرند

حادثھ ناگواري براي من روي دھد، از برادران و خواھرانم سیل رساالتي كھ بر ضد پاپ انتشار مییافتند 
نان فزوني یافتھ بود كھ آلئاندرو با خشم و شماره این رساالت چ. شور و ھیجان مردم آلمان را دامن میزد

در ھمین ھنگام، . انزجار، بانگ بر میدارد كھ حتي یك ارابھ ھم گنجایش این اوراق ننگ آور را ندارد
اولریش فون ھوتن از دژ زیكینگن در ابرنبورگ، كھ از ورمس بیش از چند كیلومتر فاصلھ نداشت، بیانیھ 

اي سوداگران رسوا، از محراب ! گم شوید، اي گرازان پلید: تشر كردآتشیني بر ضد روحانیان آلمان من
چگونھ جرئت میكنید وجوھي را كھ براي !... محرابھا را بھ دستان ناپاك خویش نیاالیید! كلیساھا دور شوید

مصارف دیني گردآوري شدھاند مصروف عیش و عشرت و تجمل سازید، در حالي كھ مردان درستكار از 
آیا نسیم آزادي را كھ وزیدن گرفتھ است نمیبینید نفوف . ھا دیگر سر رفتھاند كشند حوصلھگرسنگي رنج می

و محبوبیت روز افزون لوتر در میان مدرم آلمان، ژان گالپیون، راھب فرانسیسي و كشیش اقرارنیوش 
 امپراطور، را بر آن داشت كھ، بھ امید سازش و مصالحھ، با گئورگ شپاالتین، قاضي عسكر مخصوص

ھاي لوتر را ستود، ولي از اسارت بابلي كلیساي او چون پتكي یاد  وي نخستني نوشتھ. فردریك تماس بگیرد
گالپیون بھ شپاالتین گوشزد كرد كھ ھیچ نظام عقیدتي نمیتواند صرفا . كرد كھ بر فرق وي فرود آمده باشد
ي بھ میل و سلیقھ خویش كتاب مقدس چون مومي است كھ ھر كس((بر كتاب مقدس استوار باشد، زیرا 

وي بھ لزوم اصالح فوري كلیسا اذعان داشت، و در واقع بھ امپراطور خویش .)) میتواند آن را كش دھد
ھاي مغرورانھ نرھانند  خداوند او و ھمھ شاھزادگاني را كھ كلیسا را از این سو استفاده((ھشدار داده بود كھ 

شارل در طي پنج سال آینده بھ اصالحات اساسي دست وي ھمچنین وعده میداد كھ .)) كیفر خواھد داد
گالپیون پس از آنھمھ حمالت تند و بیپرواي لوتر بھ دستگاه رھبري كلیسا، ھنوز معتقد بود كھ . خواھد زد

ولي لوتر، كھ در ویتنبرگ از این تشبثات . اگر لوتر دست از عقاید خود بردارد، مصالحھ امكانپذیر است
  . حھ سر باز زدآگاه شده بود از مصال

دیت با . مارس، آلتاندرو بھ دیت پیشنھاد كرد كھ بیدرنگ فرمان محكومیت لوتر را صادر كند ٣در روز 
از . این پیشنھاد مخالفت ورزید و اعالم داشت كھ نمیتواند قبل از شنیدن سخنان لوتر بھ محكومیت راي دھد

از : ((ھایش بھ ورمس فراخواند و بدو نوشت ھا و نوشتھ این روي، شارل لوتر را براي دفاع از اندیشھ
دوستان لوتر، با یادآوري .)) تعدي و تعرض نباید ھراسان باشي زیرا از حمایت ما برخوردار خواھي بود

وعده حمایتي كھ امپراطور سیگیسموند بھ ھوس داده بود، كوشیدند وي را از اجابت دعوت امپراطور باز 
كاردینال تورتوسا بود و اندك زماني پس از آن بھ پاپي رسید، از شاگرد  آدریان اوترشتي، كھ اكنون. دارند

لوتر در روز دوم آوریل ویتنبرگ را بھ عزم حضور . پیشینش، امپراطور، خواست كھ بھ رم گسیل دارد
در ارفورت جمعیت انبوھي، كھ چھل تن از استادان دانشگاه نیز در آن میان جاي . در دیت ترك گفت

چون لوتر بھ ورمس نزدیك شد، شپاالتین شتابان بدو خبر داد . وتر چون قھرماني استقبال كردندداشتند، از ل
اگر چھ بھ اندازه سفالھاي پشت بام : ((لوتر پاسخ داد. كھ بھ شھر در نیاید و بیدرنگ بھ ویتنبرگ باز گردد

ر نزدیكي ورمس، د.)) ھا دیو در ورمس موجود است، لیكن از حضور در دیت سرباز نخواھم زد خانھ
خبر ورود ). آوریل ١۶(دستھاي از شھسواران بھ استقبال لوتر شتافتند و وي را تا شھر مشایعت كردند 

مارتین در ورمس پیچیده بود، و ھنگام ورود وي قریب دو ھزار تن از ساكنان شھر كجاوه حامل او را در 
ده بودند و استقبالي كھ از او بھ عمل آمد آلئاندرو مینویسد كھ مردم ھمگي بھ دیدن وي آم. میان گرفتند

  . حضور شارل را در شھر از یادھا برد

آوریل، با جامھ رھباني، در شورایي حضور یافت كھ امپراطور و شش تن برگزینندگان،  ١٧لوتر در روز 
ي و انبوھي از شاھزادگان و نجبا و شارمندان و نخست كشیشان، و نیز جیروالمو آلئاندرو، با اسناد رسم

بر میزي نزدیك لوتر كتابھاي وي . اختیاراتي كھ از جانب پاپ بدو داده شده بود، در آن گرد آمده بودند
یوھاك اك نھ آن كسي كھ در الیپزیگ با لوتر مناظره كرده بود، بلكھ نماینده رسمي اسقف . قرار داشت

حاضر است ھمھ بدعتھایي را كھ در  اعظم تریر از لوتر پرسید كھ آیا این كتابھا را وي تصنیف كرده، و آیا
لوتر، كھ در برابر امپراطور و مقامات كلیسایي اندكي خویشتن را باختھ بود، با لحن . آنھاست انكار كند
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آھستھ و تردیدآمیزي پاسخ داد كھ كتابھا را او نوشتھ است، ولي براي پاسخ دادن بھ پرسش دوم از دیت 
  . بیندیشد مھلت خواست تا اندكي بیشتر درباره آن

لوتر، پس از بازگشت بھ محل اقامت خود، پیامي از اولریش فون ھوتن . شارل یك روز بھ او مھلت داد
تني چند از نمایندگان دیت . دریافت داشت كھ در آن از وي تقاضا شده بود در عقیده خویش استوار بماند

ظاھرا، بسیاري دریافتھ . نشجیع كردندنیز پنھاني با لوتر تماس گرفتند و وي را بھ پایداري در عقدیھاش 
  . بودند كھ پاسخ نھایي لوتر سرآغاز تحولي در تاریخ جھان خواھد شد

جمعیت چنان در تاالر موج میزد كھ حتي . مارتین روز بعد با عزم راسختري در دیت حضور یافت
و بسیاري از برگزینندگان امپراطوري بسختي توانستند راه را بھ سوي صندلیھاي خویش بگشایند، 

اك بار دیگر روي بھ مارتین كرد و پرسید كھ آیا حاضر است تمام یا قسمتي از . حاضران برپا ایستادند
ھاي خود را انكار كند لوتر پاسخ داد كھ ایرادھاي وي بر كجرویھاي كلیسا بھ تصدیق ھمگان موجھ  نوشتھ

لي لوتر بھ گفتار خویش ادامھ داد و این بار و. سخن لوتر را قطع كرد!)) نھ((امپراطور با فریاد . و بجاست
ھرگاه از عقیده در این مورد عدول كنم، راه را براي ستمگري : ((خود شارل را مخاطب قرار داد و گفت
و ھرگاه معلوم شود كھ بھ درخواست امپراطور مقدس روم چنین ; و كفر دامنھدارتري ھموار خواھم كرد
  لوتر درباره آن .)) ار خواھد آوردكردھام، عمل من نتایج شومتري بھ ب

در اینجا اك بھ . داشت اعالم كرد كھ حاضر است ھر آنچھ را كھ با كتاب مقدس مغایرت دارد پس بگیرد
  : زبان التیني بھ لوتر اعتراضي كرد كھ نمودار نظریھ رسمي كلیساي آن روزگار است

معیار ایمان و اعتماد ماست بھانھاي است  یگانھ مرجع و)) كتاب مقدس((مارتین مدعاي تو مبني بر اینكھ 
.... تو جز تكرار خطاھاي ویكلیف و یان ھوس كاري نمیكني. كھ ھمواره بدعتگذاران عنوان كردھاند

را دریافتھاي آیا گمان میبري تشخیص تو )) كتاب مقدس((چگونھ میپنداري كھ تو تنھا كسي ھستي كھ 
و از ھمھ آنھا داناتري تو حق نداري ایمان درست ما را كھ  صایبتر از ادراك این ھمھ مردان نامدار است

بھ دست مسیح، شارع كامل، بنیانگذاري شده، بھ ھمت حواریون در جھان گسترش یافتھ، خون شھیدان بر 
و پاپ ... آن صحھ نھاده، بھ تصویب شوراھاي مقدس كلیسایي رسیده، توسط كلیسا توصیف و تشریح شده

مارتین، با صراحت پاسخ بده . ث درباره آن برحذر داشتھاند مورد تردید قرار دھيو امپراطور ما را از بح
  ھاي خود و اشتباھات موجود در آنھا را انكار میكني یا نھ  كھ آیا نوشتھ

  : لوتر پاسخ تاریخي خود را بھ زبان آلماني ادا كرد

تا گناه من .... روشن بیان میكنمھمچنانكھ اعلیحضرت و سروران محترم انتظار دارند پاسخ خود را ساده و 
من مرجعیت پاپ یا شوراھاي كلیسایي (و یا برھاني انكار ناپذیر بھ ثبوت نرسد )) كتاب مقدس((بھ شھادت 

من نھ میتوانم . را قبول ندارم، زیرا نظریات آنان ناقض یكدیگر بودھاند، وجدانم اسیر كالم خدا خواھد بود
خداوند . زیرا ھر آنچھ با وجدانم مخالف باشد ناصواب و نامطمئن است و نھ حاضرم سخنانم را انكار كنم،

  . مرا یاري كند

  . آمین

لوتر . اك اعتراض كنان گفت كھ نمیتوان ثابت كرد مصوبات شوراھاي كلیسایي متضمن اشتباه بوده است
ولي امپراطور، با تغیر، سخن وي را قطع كرد و ; پاسخ داد كھ حاضر است از این اشتباھات پرده برگیرد

چون او منكر صالحیت شوراھاي كلیسایي است، حاضر نیستیم بیش از این سخنان وي ! كافي است: ((گفت
در زماني كھ كارالیل آن لوتر خستھ و ناراحت بھ اقامتگاه خود باز گشت ولي اطمینان داشت، .)) را بشنویم

  . خوانده است وظیفھ خویش را درست انجام داده است)) مھمترین لحظھ تاریخ نوین بشر((را 
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او، كھ در ناز و نعمت بزرگ شده و بھ اقتدار خو گرفتھ . امپراطور ھم مانند راھب سخت مشوش شده بود
بود، میاندیشید كھ ھر گاه افراد كتاب مقدس را شخصا تفسیر كنند و در رد یا قبول فرمانھاي مدني یا 

  كلیسایي بھ تشخیص یا انگیزه وجدان خویش آزاد باشند، نظم اجتماع 

   

  

ھم خواھد گسست، زیرا این نظم از نظر وي بر قانون اخالقي ناشي از معتقدات مذھبي و احكام ما 
آوریل گروھي از شاھزادگان و فرمانروایان با نفوذ را نزد  ١٩امپراطور در روز . بعدالطبیعھ استوار بود

را بھ دست خود او نوشتھ خود خواند و بیانیھاي را بھ زبان فرانسھ درباره ایمان و كردار مسیحي، كھ ظاھ
  : شده بود بھ آنان ارائھ داد

نسب من بھ دودمان كھن امپراطوران مسیحي ملت نجیب آلمان، بھ شاھزادگان كاتولیك اسپانیا، بھ دوكھاي 
نیاكان من تا پاي جان بھ كلیساي رم وفادار بوده و از ایمان . بزرگ اتریش، و بھ دوكھاي بورگوني میرسد

راھبي كھ یكتنھ بر ضد . من نیز برآنم كھ میسر آنان را طي كنم. پروردگار دفاع كردھاندكاتولیك و حرمت 
از این روي، تصمیم گرفتھام سرزمینھاي خویش، جان . مسیحیت ھزار سالھ قیام كرده در اشتباه است

از  پس.... دوستان، تن خود، خون خود، زندگي خود و روح خود را در گرو حراست از دین و ایمانم نھم
شنیدن مدافعات خیرھسرانھ دیروز لوتر، از اینكھ تا كنون در برابر او و بدآموزیھاي او خاموش نشستھام 

ولي حق ; مرا با وي كاري نیست، و او میتواند در زیر حمایت من بھ موطنش باز گردد; تاسف میخورم
بدعتگذاري رسوا رفتار  از این پس با وي چون. ندارد سخني بر زبان راند و بلوا و آشوب برپا سازد

خواھم كرد، و از شما تقاضا دارم، ھمچنانكھ وعده دادھاید، آمادگي خویش را بھ پشتیباني از اقدامات من 
  . اعالم دارید
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فردریك، برگزیننده ساكس، و لودویگ، . چھار تن از برگزینندگان بھ درخواست شارل پاسخ مساعد دادند
آوریل، افراد ناشناسي  ١٩در ھمان شب . امپراطور سر باز زدند برگزیننده كاخنشین، از قبول تقاضاي

ھاي حاوي نشان انقالب اجتماعي آلمان را، كھ كفش دھقان بود، بر سر در شھرداري و بناھاي  اعالمیھ
گروھي از سران كلیسا كھ ھراسان شده بودند پنھاني با لوتر تماس گرفتند و از . دیگر ورمس نصب كردند

ند با كلیسا سازش كند، ولي لوتر از نظریاتي كھ در دیت ورمس اعالم داشتھ بود عدول او درخواست كرد
لئو دھم طي فرماني اخطار كرد . آوریل ورمس را بھ قصد ویتنبرگ ترك گفت ٢۶لوتر در روز . نكرد

ھ با وجود این، فردریك از ترس آنك. وعده امپراطور، مبني بر صیانت جان لوتر، باید محترم شمرده شود
ماه مھ، ماموران امپراطور در صدد  ۶مبادا پس از سررسیدن مھلت وعده حمایت امپراطور، در روز 

دستگیري لوتر برآیند، بھ رغم تمایل لوتر، تصمیم گرفت وي را طي یك حملھ ساختگي در بین راه برباید و 
  . در دژ وارتبورگ پنھان كند

را كھ بھ دست آلئاندرو تھیھ شده بود، در دیت  ماه مھ امپراطور پیش نویس فرمان ورمس، ۶در روز 
  :در این قطعنامھ، لوتر متھم شده بود كھ. مطرح كرد

زناشویي را ملوث كرده، اعتراف بھ گناه را از اعتبار انداختھ، و جسم و خون خداوند ما را منكر شده 
  . است

او، با انكار آزادي . كرده است آیینھاي مقدس را بھ ایمان كسي كھ در این آیینھا شركت میجوید، واگذار
این مرد دیو سیرت، در نقاب رھبانیت، خطاھاي از دین برگشتگان پیشین را . اراده انسان، بیدین شده است

و ; او منكر این است كھ پاپ مفتاح آسمانھا را بھ دست دارد. نیز خطاھاي تازھاي بر آنھا افزوده است
تعلیمات وي نتیجھاي جز عصیان . بھ خون روحانیان بیاالیندمسیحیان را تشویق میكند كھ دست خویش را 

او چون جانور . و سركشي، تفرق و جدایي، جنگ و كشتار، غارتگري و نابودي مسیحیت در بر ندارد
درندھاي زندگي میكند، فرمانھاي پاپ را آتش میزند، و تكفیر مقامات كلیسایي و قدرت فرمانروایان را 

ما براي . یان او براي نظم اجتماع بیش از زیاني است كھ بھ قدرت كلیسا میزندز. خوار و ناچیز میشمارد
معیار و مرجعي براي )) كتاب مقدس((آنكھ وي را از كجروي باز داریم، كوشش بسیار كردیم، ولي او جز 

ھ از ما بیست و یك روز بھ او مھلت دادیم، ك. ایمان خویش نمیشناسد و آن را بھ دلخواه خویش تعبیر میكند
پیروان او نیز باید . پس از انقضاي این مدت، كسي مجاز نیست وي را پناه دھد. ... آوریل آغاز میشود ١۵

  . محكوم شوند

  . ھا زدوده شوند كتابھاي وي باید از خاطره

. دو روز پس از طرح فرمان لئو دھم حمایت سیاسي خویش را از فرانسواي اول بھ شارل پنجم انتقال داد
; ماره اعضاي آن اكنون با خروج بسیاري از نمایندگان كاھش یافتھ بود، فرمان را تصویب كرددیت، كھ ش

آلئاندرو خدا را سپاس گفت و دستور . ماه مھ رسما از طرف شارل انتشار یافت ٢۶و این فرمان در روز 
  . داد كتابھاي لوتر را، ھر جا بیابند، بسوزانند

VI - رادیكالھا  

دژ كھن وارتبورگ، بھ فاصلھ دو كیلومتر آیزناخ بر فراز كوھي بنا شده و از نظر دوران اقامت لوتر در 
 ٢٩تا  ١۵٢١مھ  ۴(لوتر قریب ده ماه . امپراطور و جھانیان پنھان بود، چون زندگي در زندان سپري شد

یز، در یكي از اطاقھاي نیمھ تاریك دژ زندگي كرد كھ اثاث آن عبارت بودند از تختخواب، م) ١۵٢٢فوریھ 
چند تن سر باز مسلح از دژ نگاھباني میكردند، . بخاري، و تنھ درختي كھ بھ جاي چھار پایھ بھ كار میرفت

لوتر بھ . ماموري محوطھ داخلي آن را حراست میكرد، و دو پسر جوان بھ خدمت لوتر اشتغال داشتند
اس شھسواران را پوشید، ریش خاطر راحتي و احتماال تغییر قیافھ، جامھ رھباني را از تن بھ در كرد، لب
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گاھي خویشتن را با شكار جانوران در . انبوھي گذاشت، و بھ نام مستعار یونكر گئورگ خوانده شد
ھاي اطراف دژ سرگرم میكرد، ولي چون بھ یاد میآورد كھ ضد مسیحھاي بسیاري ھنوز زندھاند، از  بیشھ

افراط در نوشیدن آبجو، وي را فربھ و بیكاري و بیخوابي، و پرخوري و . كشتن خرگوش لذت نمیبرد
سوختن : ((لوتر، چون اشرافزادگان آلماني، كج خلقي و بددھني میكرد و چنین مینوشت. ناتوان كرده بود

آتش خشم . میخواھم در میان مبارزه باشم. ... در آتش براي من گواراتر از پوسیدن در گوشھ عزلت است
  . گز درصدد برنیامد لوتر را دستگیر و زنداني كندبا وجود این، شارل ھر. شارل فرو نشیند

آیا ممكن است : از خود میپرسید. شك و تردید، در انزوا، آرامش اندیشھ و وجدان را از لوتر سلب كرده بود
تنھا او حقیقت را دریافتھ باشد و ھمھ فقیھان و متشرعین در اشتباه باشند آیا سزاوار است كھ وي اقتدار 

م كوبد آیا اصل قضاوت انفرادي زمینھ ساز انقالب و مرگ قانون نیست اگر حكایتھاي كیش حاكم را درھ
كوتاھي را كھ لوتر در مجموعھ داستانھایش نوشت باور داشتھ باشیم، در آن دژ صداھایي او را آشفتھ 

ر میگفت كھ چند بار شیطان را دیده است و یك با. میكردند و میپنداشت كھ دیوھا با وي سخن میگویند
بھ روایت داستان معروفي، یك بار لوتر از جاي برجست و . شیطان بر سر و صورت وي گردو میانداخت

ھا بركنار ماند،  براي آنكھ از این وسوسھ. دواتش را بھ سوي شیطان پرتاب كرد، ولي دوات بھ او نخورد
جمھ كتاب عھد جدید بھ ھایي بھ دوستان و دشمنان، تالیف رساالت دیني، و تر خویشتن را با نوشتن نامھ

  . یك بار ھم با شتاب بھ ویتنبرگ سفر كرد تا انقالب را سر و سامان بخشد. زبان آلماني سرگرم میكرد

در ارفورت، . دفاعھاي بیباكانھ لوتر در دیت ورمس و زنده ماندن او پیروان وي را جریتر ساختھ بود
د، چھل كلیساي روستایي و چند كتابخانھ و استاد دانشجویان، صنعتگران، و دھقانان با اماكن عمومي تاختن

در پاییز ھمان ) ١۵٢١ژوئن (مربوط بھ اجاره زمین را از بین بردند، و اومانیستي را از پاي درآوردند 
سال پرھیجان، فرایارھاي آوگوستینوسي ارفورت صومعھ خویش را ترك گفتند، بھ پیروان لوتر پیوستند، و 

ھاي قشري، و بیغولھ مردان آزمند، پرنخوت، بیایمان، مكار، دورو، و آسایش  كانون اندیشھ((كلیسا را 
ھنگامي كھ مالنشتون در ویتنبرگ اعتقادات پروتستانھا را بھ صورت منظمي در كتاب . خواندند)) طلب

، استاد ھمكار وي، كارلشتات، اظھار داشت كھ باید )١۵٢١(اصول ھمگاني مباحث االھیات تفسیر میكرد 
قداس بھ زبان مردم آلمان برگزار شود، نان و شراب آیین قرباني مقدس بدون اعتراف لفظي بھ گناه مراسم 

و روزھداري مقدماتي بھ مومنان داده شوند، پیكرھاي دیني از كلیساھا برچیده شوند، و روحانیان اعم از 
ناشویي كرد و، بدین خود وي در چھلسالگي با دختر پانزدھسالھاي ز. راھب و كشیش آزاد زناشویي كنند

لوتر زناشویي ھمكار ) ١۵٢٢ژانویھ  ١٩(سان، راه را براي زناشویي روحانیان دیگر ھموار ساخت 
آیا ھمشھریھاي ویتنبرگي ما دختران خود ! اي داد: ((خویش را صحھ گذاشت، ولي در ھمان ھنگام نوشت

اي رھباني را براي شپاالتین فرستاد متعاقب آن، لوتر رسالھ درباره سوگندھ)) را بھ راھبان خواھند داد
از آنجا كھ این رسالھ بیش از اندازه رك . كھ در آن از انكسار سوگندھا دفاع كرده بود) ١۵٢١نوامبر  ٢١(

لوتر در این رسالھ غرایز جنسي را خوانده . و بیپرده نوشتھ شده بود، شپاالتین چاپ آن را بھ تعویق انداخت
گند تجرد راھبان چون دامي است كھ شیطان براي آلودن انسان بھ گناه در و اظھار نظر كرده بود كھ سو

ولي ظاھرا تعلل وي در زناشویي ; سالھا سپري شد تا خود لوتر نیز زناشویي كرد. راه وي گسترده است
  . تاثیري در آغاز انقالب دیني آلمان نداشت

نشتون آیین تناول مراسم قداس را بھ ، مال١۵٢١سپتامبر  ٢٢در روز . آتش انقالب ھمچنان زبانھ میكشید
 ٢٣در روز . و بدین سان اوتراكیان بوھمي بھ آرزوي دیرین خویش رسیدند; دو صورت بر پا داشت

نوامبر، سیزده تن از راھبان  ١٢در روز . اكتبر، اجراي مراسم قداست در صومعھ لوتر متوقف شد
پس از آن، نیمي از راھبان آلماني بھ آنان تاسي  اندك زماني. صومعھ خود را ترك گفتند و زناشویي كردند

دسامبر، گروھي از دانشجویان و اھالي شھر با كارد بھ كلیساي بخش ویتنبرگ تاختند،  ٣در روز . جستند
كشیشان را از محرابھا راندند، و جمعي از مومنان را كھ در برابر پیكر مریم عذرا نماز میخواندند 

ھل تن از دانشجویان، محرابھاي صومعھ فرانسیسیان را در ویتنبرگ ویران روز بعد، چ. سنگباران كردند
در ھمان روز، لوتر، كھ ھنوز در خفا میزیست، پنھاني بھ شھر آمد و زناشویي راھبان را تایید . كردند
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گرچھ اعمال زور ھمیشھ مذموم نیست، : ((كرد، ولي روحانیان و مردم را از خشونت برحذر داشت و گفت
  . بامداد روز بعد، لوتر بھ وارتبورگ بازگشت.)) لزم تجویز مقامات رسمي استولي مست

اندكي بعد لوتر رسالھاي بھ نام اندرز صادقانھ بھ ھمھ مسیحیان براي بازداشتن آنان از طغیان و سركشي 
یادي بھ لوتر از آن بیمناك بود كھ اگر انقالب دیني شتاب ز. نوشت و براي طبع و نشر نزد شپاالتین فرستاد

. خود بگیرد یا بھ جنگ طبقاتي مبدل شود، نجبا را از خود روگردان سازد، و در نتیجھ بھ ناكامي انجامد
ولي نخستین صفحات این رسالھ، بھ علت تشویق بھ قیام و توسل بھ نیروي قھریھ، مورد نكوھش قرار 

  :گرفت

مكن است كشیشان، راھبان، اسقفان، و قیام خطرناكي قریبالوقوع مینماید و در صورت وقوع چنین قیامي م
زیرا بار محرومیت . مگر آنكھ مجدانھ بھ اصالح خویش ھمت گمارند. ھمھ روحانیان كشتھ یا تبعید شوند

مردم دیگر . مالي و جسمي و روحي بر دوش مردم سنگیني میكند و آنان را براي قیام آماده ساختھ است
ر دوش كشند، و ھر آن ممكن است دھقانان، ھمان گونھ كھ تھدید قادر و مایل نیستند بار این محرومیت را ب

من از اینكھ میبینم ترس و وحشت روحانیان را . میكنند، با چوب و چماق و خرمنكوب بلوایي برپا سازند
ھر گاه ده تن روحاني .... شاید اینان بھ خود آیند و از ستمگري دست بكشند. فرا گرفتھ است خرسندم

مورد عنایت خداوند قرار میگرفتم كھ آنان را با تسلیم بھ مرگ یا با قیام عمومي بھ سزاي  میداشتم و چندان
  . ھر ده تن را در راه آزادي دھقانان ستمكش فدا میكردم. اعمالشان برسانم

شورش منطق ندارد و بیگناھان بیش از تبھكاران از آن زیان میبرند از این روي، ھر شورشي، ھر چند ھم 
... زیانھاي ناشي از شورش ھمیشھ بیش از ثمره اصالحاتند. معقول و موجھ باشد، ناپسند استكھ ھدف آن 

ھر گاه توده مردم سر بھ شورش بر میدارند، خوب را از بد تمیز نمیدھند، مقصد مشخصي ندارند، و در 
  . بوده و ھستم من ھمیشھ با قربانیان شورش ھمدرد.... نتیجھ بیدادگري ھراس انگیزي جامعھ را فرا میگیرد

مراسم قداس در كارلشتات با  ١۵٢١در روز عید میالد مسیح سال . انقالب كم و بیش بھ آرامي ادامھ یافت
جامھ غیرمذھبي و بھ زبان آلماني بر پا شد و از حاضران دعوت بھ عمل آمد تا با در دست داشتن نان 

در ھمان زمان، گابریل . رندفطیر و نوشیدن از جام مخصوص مراسم، برادري خود را اعالم دا
تسویلینگ، از پیشوایان جامعھ آوگوستینوسیان، مردم را ترغیب كرد كھ تصاویر دیني را در آتش بریزند و 

كھ از تسویكاو رسیده بودند )) پیامبراني((دسامبر،  ٢٧در روز . محراب كلیساھا را در ھمھ جا ویران كنند
با جمعیت انبوھي كارگر بافنده، كھ . رین شھر صنعتي آلمان بودتسویكاو بزرگت; آتش انقالب را دامن زدند

قیام مسلحانھ تابوریان در بوھم در میان كارگران این شھر جنب و . صاحبان صنایع بر آن حكومت میكردند
توماس مونتسر كھ كشیش كلیساي سنت كاترین، وابستھ بھ كارگران . جوشي سوسیالیستي پدید آورده بود

تعلیم لوتر، مبني بر . ھر آمال كارگران و از پشتیبانان سرسخت اصالح دیني بھ شمار میرفتبافنده، بود مظ
اینكھ كتاب مقدس یگانھ مرجع و تكیھگاه ایمان است، این پرسش را پیش آورده بود كھ چھ كسي صالحیت 

و ماركوس  مونتسر و دو تن از یاران وي نیكوالس شتورخ بافنده. دارد مضامین این كتاب را تفسیر كند
مدعي بودند كھ تعبیر كتاب مقدس تنھا در صالحیت آنان است، زیرا از روحالقدس الھام  -شتوبنر دانشمند 

نامبرده ادعا میكردند كھ روح خداوند بھ آنان آموختھ است كھ غسل تعمید قبل )) پیامبر((سھ تن . گرفتھاند
ي سودمندند كھ انسان داراي ایمان باشد، و از از رسیدن بھ بلوغ جایز نیست، زیرا آیینھاي مقدس در صورت

اینان پیشگویي میكردند كھ عمر جھان بزودي بھ سر خواھد رسید و در . كودك نمیتوان انتظار ایمان داشت
از پي آن، خداوند بر اساس نظم . این فاجعھ ھمھ بیدینان، بویژه كشیشان اصیل آیین، نابود خواھند شد

، شورش كارگران بافنده در ھم شكست و سھ ١۵٢١بھ سال . د رانداشتراكي بر جھان فرمان خواھ
مونتسر بھ پراگ رفت، و پس از آنكھ از این شھر نیز رانده شد، در . نامبرده از شھر تبعید شدند)) پیامبر((

شتورخ و شتوبنر نیز بھ ویتنبرگ رفتند و . آلشتت، از شھرھاي ساكس، بھ كشیشي كلیسایي منصوب گشت
  . ر در مالنشتون و كارلشتات تاثیر مثبتي ایجاد كردنددر غیاب لوت
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ژانویھ ھمان  ٢٢در روز . ، جامعھ آوگوستینوسي در ویتنبرگ بكلي منحل شد١۵٢٢ژانویھ  ۶در روز 
سال، یاران كارلشتات، كھ در انجمن شھر اكثریت داشتند، فرمان دادند كھ ھمھ تصاویر دیني از كلیسا 

ساھا برگزار برچیده شوند و مراسم قداس جز بھ شكل سادھاي كھ كارلشتات پیشنھاد كرده است در كلی
كارلشتات دستور داد كھ چون دیگر تصویرھا از كلیساھا برچینند، و مانند مسیحیان قدیم موسیقي را . نشود

آھنگھاي نشئت آور ارگ اندیشھ انسان را بھ این جھان : ((در آیینھاي مذھبي كلیساھا ممنوع كرد و گفت
فرو رویم، خاطره پوراموس و تیسبھ را در برمیگرداند و، ھنگامي كھ باید در فكر رنجھا و مصایب مسیح 

چون گماشتگان شوراي .)) ھا بسپارید ارگھا و ترومپتھا و فلوتھا را بھ تماشاخانھ... ذھن ما زنده میسازد
شھر در برچیدن تصاویر از كلیساھا كوتاھي كردند، پیروان كنارلشتات بھ كلیساھا ریختند و تصاویر دیني 

از دیوارھا بركندند و كشیشاني را كھ در برابر آنان ایستادگي میكردند ھاي مسیح مصلوب را  و پیكره
كارلشتات با آنكھ خود مردي فاضل و دانشمند بود، بھ پیروي از نظریھ پیامبران تسویكاو . سنگباران كردند

اده مبني بر اینكھ خداوند ھمچنانكھ در كتاب مقدس سخن گفتھ است با مردم نیز مستقیما سخن میگوید و با س
دالن از راه دل و جان بیشتر سخن میگوید تا با خواص از راه زبان و كتاب، اعالم داشت كھ مدرسھ و 

مطالعھ مخل ایمان است و مسیحیان واقعي باید از كتاب و آموزش دوري جویند و با پیشھوري و برزگري 
س دست كشید و بھ والدین یكي از پیروان كارلشتات بھ نام گئورگ مور، از تدری. در بیسوادي زیست كنند

گروھي از دانشجویان بھ تاثیر افكار وي دانشگاه را . سفارش كرد كھ فرزندانشان را از مطالعھ باز دارند
  . ھایشان بازگشتند ھاي دستي بھ خانھ ترك گفتند و براي اشتغال بھ حرفھ

رفتن قدرت و مركزیت كلیسا نظم  لوتر از بیم آنكھ مبادا، ھمچنانكھ مخالفانش پیش بیني میكردند، با از میان
اجتماع از ھم بپاشد، با نادیده گرفتن تحریمھاي امپراطور و نصایح فردریك، نھانگاه خویش را ترك گفت و 

 ١۵٢٢مارس  ٩وي، طي ھشت موعظھاي كھ از روز . با جامھ كشیشي و فرق تراشیده بھ ویتنبرگ شتافت
و ساكنان شھر را بھ حفظ نظم و آرامش فراخواند و مردم  در این شھر ایراد كرد، دانشگاھیان، اھل كلیسا

لوتر در . خود او فقط و فقط با نوك قلم میلیونھا تن را آزاد ساختھ بود; را از اعمال زور برحذر داشت
از من پیروي كنید، من نخستین كسي بودم كھ خداوند براي : ((مواعظ خویش بھ ساكنان ویتنبرگ گفت

از این روي، با ارتكاب این اعمال، بیآنكھ با من مشورت كرده باشید، ; ما برگزیدارائھ خواست خویش بھ ش
گمان مبرید كھ با امحاي چیزھایي كھ مورد سو استفاده واقع میشوند میتوانید سو ... دچار اشتباه شدھاید

آیا باید  ممكن است مردي از شراب و زنان استفاده ناشایست كند، در این صورت. استفاده را ریشھكن كنید
از . شراب را تحریم كرد و زنان را نابود ساخت روزگاري مردم ماه و خورشید و ستارگان را میپرستیدند

لوتر ھمچنین ساكنان ویتنبرگ را از ایجاد )) این روي، آیا باید آسمان را از وجود اینھا پاك ساخت
و مراسم ; سیح مصلوب، موسیقيھاي م ھاي دیني، پیكره مزاحمت براي مردمي كھ بھ حفظ تصاویر مجسمھ

وي . قداس بھ رسم كھن عالقمند بودند بر حذر داشت و گفت كھ خود وي نیز بھ تصاویر دیني عالقمند است
ترتیبي داد كھ مراسم قداس در برخي كلیساھاي ویتنبرگ بھ صورت پیشین برگزار شود و در برخي دیگر 

آنچھ بھ نظر لوتر بھ آیین تناول عشاي رباني قدر و . ريتناول عشاي رباني با نان فطیر تنھا در محراب كنا
  . اھمیت میداد ایمان كساني بود كھ در آن شركت میجستند، نھ شكل و نحوه اجراي آن

لوتر تمام . ھاي او را نمایان ساختند ھشت موعظھ لوتر در آن ھشت روز درخشانترین و مسیحیترین جنبھ
. آرامش بھ ویتنبرگ گذاشت، و در این راه نیز توفیق یافت آینده خود را در گرو بازگرداندن نظم و

پیامبران تسویكاو كوشیدند كھ لوتر را با خود ھمراه سازند و، براي اثبات اینكھ از خدا الھام گرفتھاند، ادعا 
لبا با لوتر پیشنھاد آنان را پذیرفت و پیامبران نامبرده گفتند كھ لوتر ق. كردند كھ قادرند افكار وي را بخوانند

. لوتر غیبگویي آنان را بھ شیطان منتسب كرد و فرمان داد كھ شھر را ترك گویند. آنان ھمعقیده است
كارلشتات نیز بھ فرمان شوراي شھر، كھ اعضاي آن اكنون تغییر كرده بودند، از مقامات خویش معزول و 

و پاپ تازه . حاني شكم پرسترو((كشیش كلیساي اورالمونده شد و از منبر ھمان كلیسا لوتر را بھ نام 
كارلشتات پیش از كویكرھا، كھ دو قرن بعد پدیدار شدند جامھ روحانیت را . بھ باد دشنام گرفت)) ویتنبرگ

بھ دور افكند و نیمتنھ ساده خاكستري بھ تن كرد، از ھمھ القاب و عناوین چشم پوشید، از پیروانش خواست 
دریافت مزد كشیشي سر باز زد و ھزینھ زندگي را با شخم زدن  بخوانند، از)) برادر آندرئاس((كھ وي را 

زمین فراھم كرد، دعا را بر دارو و پزشكي ترجیح داد، چندگاني در زناشویي را با تعالیم كتاب مقدس 
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لوتر، بھ درخواست فردریك، براي . سازگار خواند، و فقط جنبھ صوري آیین قرباني مقدس را حفظ كرد
ارلشتات بھ اورالمونده رفت، ولي ساكنان اورالمونده وي را سنگسار كردند و از پاسخگویي بھ دعاوي ك

وقتي شورش دھقانان سركوب شد، كارلشتات از بیم آنكھ مبادا بھ جرم تحریك تحت . شھر خویش راندند
نشگاه این رادیكال خستھ، بعد از مدتھا سرگرداني، در دا. تعقیب قرار گیرد، بھ لوتر پناه آور و پذیرفتھ شد
، در ھمین شھر بآرامي، در یك فضاي دانشگاھي، ١۵۴١بال بھ استادي استخدام شد و سرانجام، بھ سال 

  . چشم از جھان فرو بست

VII -  مباني ایمان  

فردریك سالي . لوتر بھ عنوان یك كشیش و یك استاد روش ناھمگون خود را در كلیسا و دانشگاه ادامھ داد
مستمري براي او مقرر كرده بود، و دانشجویاني كھ بر پاي درس وي مینشستند ) دالر ٠٠٠,۵(گیلدر  ٢٠٠

راھب دیگري كھ او نیز چون  لوتر با. نیز ھر یك بھ فراخور توانایي خویش مبلغ ناچیزي بھ او میپرداختند
خود وي جامھ غیرمذھبي بھ تن داشت، در صومعھ راھبان آوگوستینوسي میزیست و دانشجویي بھ خدمت 

  . وي اشتغال داشت

رختخواب من، كھ عرق آلوده بود، در : ((خود وي از اشتغاالت سنگینش در این سالھا چنین یاد میكند
كار سنگین اشتھاي وي را افزونتر كرده بود، چنانكھ .)) م نبودمسراسر مینھادم كھ بھ یاد زندگي آشفتھا

با تھور بھ زبان ساده .)) خداي را سپاس باد، آمین. چون كولیھا میخورم و مانند آلمانیھا میآشامم: ((مینویسد
تفریحي جز بازي شطرنج و . و با حرارت سخن میگفت كھ سخنان وي شنوندگان را مجذوب میكردند

لیكن خوشترین ساعات زندگي وي ھنگامي بود كھ ھواخواھان پاپ را بھ باد حملھ و ; نداشتنواختن فلوت 
ھاي او تقریبا  نوشتھ. لوتر بیگمان سرسختترین و شكستناپذیرترین مرد مبارز تاریخ است. دشنام میگرفت

كھ مخالفانش لوتر اجازه داده بود . ھمگي ستیزھجویانھ، عتابآمیز، و در ھمان حال آمیختھ بھ مزاح است
خود وي نیز، ھرگاه كھ . آثار خویش را براي استفاده چند تن ادیب، بھ زبان برتر التیني، منتشر سازند

ھاي انتقادي  روي سخنش با جھان مسیحیت بود، عقاید خویش را بھ زبان التیني مینوشت، ولي بیشتر نامھ
زبان آلماني برگردانیده میشدند، زیرا انقالبي كھ او بھ زبان آلماني نوشتھ شده بودند و یا فورا از التیني بھ 

در میان نویسندگان آلمان كسي را نمیشناسم كھ آثارش از نظر استحكام . وي رھبري میكرد انقالب ملي بود
و روشني سبك نگارش، بیپروایي و تندي سخن، تشبیھات و استعارات دلپسند، و كلمات عامیانھ مردم آلمان 

  . ابري كنندھاي لوتر بر با نوشتھ

لوتر از فن چاپ، كھ تازه پا بھ عرصھ ھستي نھاده بود، بھ نحو موثري استفاده كرد و، در واقع، نخستین 
در آن روزگار كھ ھنوز روزنامھ و . كسي بود كھ ماشین چاپ را وسیلھ جنگ و اشاعھ فكر قرار داد

از . شر افكار بھ شمار میرفتندھاي خصوصي یگانھ وسیلھ ن مجلھاي وجود نداشت، كتاب، رسالھ، و نامھ
 ١۵٢۴جلد در سال  ٩٩٠بھ  ١۵١٨جلد در سال  ١۵٠بركت عصیان لوتر، شماره كتابھاي چاپي آلمان از 

در روزگاري كھ . چھار پنجم این كتابھا بھ پشتیباني از جنبش اصالح دیني لوتر نوشتھ شده بودند. رسید
ھاي لوتر در زمره كثیراالنتشارترین مطبوعات آلمان كتابھاي اصیل آیینان بسختي بھ فروش میرفت، كتاب

این كتابھا، عالوه بر كتابفروشیھا، بھ دست كتابفروشان دورھگرد و دانشجویان بھ مردم . جاي داشت
. نسخھ از كتابھاي لوتر بھ فروش رفتند ١۴٠٠عرضھ میشدند، تنھا در یك نمایشگاه در شھر فرانكفورت 

، ١۵١٩از سال . اي لوتر از ھر كتاب دیگري بیشتر خریدار داشتندكتابھ ١۵٢٠حتي در پاریس سال 
، ١۵٢١در سال . كتابھاي لوتر بھ كشورھاي فرانسھ، ایتالیا، اسپانیا، ھلند و انگلستان صدر میشدند

شور و ھیجاني كھ لوتر . كتابھاي لوتر در ھمھ جا و بھ ھر زباني بھ چشم میخوردند: ((اراسموس نوشت
اھتمام مصلحان دیني بھ نشر كتاب، كانون مطبوعات را از .)) پا ساختھ باورنكردني استدر میان مردم بر

گوتنبرگ زمینھ را ; اختراع فن چاپ جنبش اصالح دیني را پدید آورد. جنوب بھ شمال اروپا منتقل كرد
  . براي پیدایش لوتر فراھم ساخت
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س قبل از آن ھجده بار بھ زبان آلماني كتاب مقد. برجستھترین اثر لوتر ترجمھ آلماني كتاب مقدس است
ترجمھ كتاب . ترجمھ آلماني برگردانیده شده بودند، مغلوط و از نظر انشا و عبارت پردازي ناپسند بودند

در آن زمان ھنوز واژھنامھ عبري و یوناني بھ زبان آلماني موجود . مقدس از متن اصلي كار دشواري بود
ا نكتھ مبھم بود كھ درك و تعبیر آنھا كار مترجمان را دشوار ھر صفحھ كتاب مقدس شامل صدھ; نبود

لوتر براي ترجمھ كتاب عھد جدید از متن . و از اینھا گذشتھ، زبان آلماني ھنوز خام و نارس بود; میكرد
بھ دست اراسموس تنقیح شده بود، استفاده  ١۵١۶یوناني كتاب، كھ بھ انضمام ترجمھ التیني آن در سال 

لوتر پس از . بھ پایان رسید و سال بعد انتشار یافت ١۵٢١ین بخش كتاب مقدس در سال ترجمھ ا. كرد
دوازده سال تالش فرساینده، بھ یاري مالنشتون و چند تن از دانشمندان یھودي، كتاب عھد قدیم را نیز بھ 

آلمان را رونق زیرا ادبیات ; ھا، با ھمھ نقایص خود، اھمیتي تاریخي دارند این ترجمھ. آلماني برگردانید
ھاي لوتر، از آنجا كھ عمدا  با این وصف، ترجمھ. بخشیدند و زبان ساكس علیا را زبان ادبي آلمان ساختند

خود وي این شیوه نگارش را بدین گونھ توجیھ . بھ زبان توده مردم نوشتھ میشدند، فاقد ارزش ادبي بودند
این زبان را . ھاي التیني بیاموزیم ایان از نامھسزاوار نیست ما زبان آلماني را چون چھارپ: ((كرده است

و ھنگام ... ھا، و از مردم معمولي در بازارھا آموخت ھایشان، از كودكان در كوچھ باید از مادران در خانھ
تنھا در این صورت است كھ مردم ما را در خواھند یافت و خواھند دانست كھ ; ترجمھ از آنان یاري جست

از این روي، ترجمھ لوتر ھمان اثر را در آلمان بخشید كھ ترجمھ .)) ان سخن میگوییمبھ زبان آلماني با آن
ھاي لوتر زبان  ترجمھ. كتاب مقدس، صد سال بعد، در زمان پادشاھي جیمز در انگلستان بر جاي نھاد

حیات از زمان . آلماني را زنده كردند و ھنوز از برجستھترین آثار منثور ادبیات آلمان بھ شمار میروند
لوتر، صد ھزار نسخھ از ترجمھ كتاب مقدس وي در ویتنبرگ، و مقداري نیز بھ صورت غیر مجاز در 

این كتاب، با آنكھ در براندنبورگ، باواریا، و اتریش تحریم شده بود، بیش از . نقاط دیگر بھ چاپ رسیدند
را دوشادوش جنبشھاي ملي زنده ترجمھ كتاب مقدس زبانھا و ادبیات بومي . ھر كتابي در آلمان انتشار یافت

و جایگزین زبان التیني ساخت و اضمحالل كلیساي جھاني را در سرزمینھایي كھ ھنوز زبان التیني در 
  . آنھا رواج نیافتھ بود تسریع كرد

لوتر پس از آنكھ سالھا از عمر خویش را بھ بررسي و ترجمھ كتاب مقدس سپرد، بھ پیروي از نظریھ 
گر چھ وي بھ . االھي كتاب مقدس، این كتاب را مبناي ایمان و اعتقاد خود قرار داد قرون وسطایي اصالت

پارھاي از سنتھاي دیني كھ در كتاب مقدس نیامدھاند، مانند تعمید كودكان و برگزاري مراسم سبت در روز 
ش گناھان با یكشنبھ، ایرادي نداشت، بھ كلیسا اجازه نمیداد عقاید و فرایضي چون اعتقاد بھ برزخ، بخشای

خرید آمرزشنامھ، و پرستش مریم عذرا و قدیسین را، كھ مجوزي در كتاب مقدس ندارد، بھ مسیحیت ملحق 
كھنھترین )) عطیھ قسطنطین((انتشار رسالھ لورنتسو واال، كھ در آن ادعا شده بود سند معروف بھ . كند

بسیاري از مسیحیان . لماني برگردانیداین رسالھ را بھ آ ١۵٣٧فریب تاریخ است، ایمان لوتر خود در سال 
حدیث را ساختھ بشر و فاقد اعتبار میدانستند ولي تقریبا ھمھ ساكنان اروپا كتاب مقدس را وحي منزل تلقي 

  . میكردند

ما : ((چنانكھ مینویسد. لوتر عقل را نیز در برابر ایمان و وحي پروردگار سست و ناتوان میپنداشت
ما، چون ... خانھ برآنیم كھ عظمت شگفتیھاي غیر قابل ادراك خدا را در یابیمگستا... انسانھاي درمانده

لوتر سپس اضافھ میكند كھ انسان نمیتواند .)) موشھاي كور با دیدگان نابینا بھ پرتو شكوه آفریدگار مینگریم
  . ھم كتاب مقدس و ھم عقل را بپذیرد، زیرا این دو را باھم سازگاري نیست

مسیحي كھ خداوند بر ما مكشوف ساختھ است، در ترازوي عقل، ممتنع، بیمعني و تمام موارد ایمان 
  . نادرستند

بیمعنیتر و ممتنعتر از این كھ مسیح ھنگام آخرین شام گوشت ) از نظر عقل ناقص و فریبكار ما(چھ امري 
برخیزند یا  یا مردگان در واپسین روز از گور... و خون خویش را، براي خوردن و آشامیدن، بھ ما بدھد

اینكھ مسیح، فرزند خدا، در رحم مریم عذرا جاي گیرد، از او تولد یابد، بھ سن مردي برسد، و سرانجام با 
. ... و معروفترین روسپي شیطان... عقل بزرگترین دشمن ایمان است ... درد و رنج بر صلیب جان سپارد 
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او را با ھمھ فرزانگیش بھ زیر پابیفكنید . روسپیي كھ زخمھاي جرب و خوره سراپاي وي را پوشانیدھاند
  . و در حوضچھ تعمید غرقش كنید... و بر چھرھاش فضلھ بپاشید... لگدمال كنید

لوتر فیلسوفان مدرسي را، كھ آنھمھ سرسپرده عقل بودند و میكوشیدند اصول دین مسیح را با عقل بھ ثبوت 
سازش دھند، سرزنش و تقبیح )) مشرك حیلھگر ملعون، خودبین و((رسانند و مسیحیت را با فلسفھ ارسطو 

  . میكرد

یكي آنكھ، بھ جاي تشریفات مذھبي، موعظھ را : با این وصف، خود لوتر در دو مورد از عقل پیروي كرد
و دیگر آنكھ، در نخستین روز قیامش، اعالم داشت كھ ھر مومني حق دارد ; مركز تعلمیات دیني قرار داد

لوتر مطابقت مضمون اسفار كتاب مقدس با . و بدون وساطت كلیسا تعبیر كنداسفار كتاب مقدس را شخصا 
ھر یك از اسفار كتاب مقدس كھ مضمون : ((تعالیم مسیح را معیار اصالت و اعتبار آنھا میشناخت و میگفت

آن با تعالیم مسیح ناسازگار است، گرچھ بھ دست پطرس حواري یا بولس حواري نوشتھ شده باشد، از 
ھر آنچھ با تعالیم مسیح سازگاري دارد، ولو از یھودا، پیالطس، یا ھرودس بر جاي مانده باشد، ... خدانیست

از ھمین روي، وي براي رسالھ یعقوب كھ مضمون آن با عقیده بولس حواري، درباره .)) وحي خداست
رسالھ . میخواند)) رسالھ پوشالي((برائت از گناه بھ یاري ایمان، مغایرت داشت ارزشي قایل نبود و آن را 
نزد ) و موید عقیده آناباتیستھاست(بھ عبرانیان نیز، از آن جھت كھ توبھ را پس از تعمید معتبر نمیشمارد 

لوتر مكاشفھ یوحناي كتابي نامفھوم، متضمن وعد و وعیدھاي بي سروتھ، و از نظر . لوتر اعتباري نداشت
منتقدان متاخر .)) را بھ رود الب خواھیم افكند سومین كتاب اسدراس: ((میگفت. رسالت بیارزش میشمرد

این كتاب بیشتر نظریات لوتر را درباره كتاب مقدس، علیرغم منطق از ھم گسیختھاش، صایب و بجا تلقي 
شاگردان ; ھیچ یك از تعالیم پیامبران در آن زمان بھ صورت نوشتھ درنیامدھاند: ((لوتر گفتھ است. كردھاند

مخالفان كاتولیك لوتر .)) كتاب امثال سلیمان اثر سلیمان نیست... ن را گرد آوردھاندو پیروانشان سخنان آنا
نظریات وي را درباره كتاب مقدس غرض آلود و یكطرفھ میپنداشتند و پیشگویي میكردند كھ انتقادات وي 

ھ از كتاب موجب خواھد شد كھ منتقدان دیگر نیز اصالت سایر اسفار كتاب مقدس را انكار كنند، و در نتیج
  . مقدس اثري كھ مبناي ایمان باشد بر جاي نخواھد ماند

لوتر، جز در مواردي كھ اشاره شد، كتاب مقدس را، بھ طور مطلق و لفظ بھ لفظ، اصیل و وحي االھي 
  . میدانست

درباره داستانھاي . اگر داستان یونس و ماھي در كتاب مقدس نبود، بدان چون افسانھ پوزخند میزدم: میگفت
با اینھمھ، معتقد بود كھ چون كتاب مقدس . باغ عدن و مار، و یوشع و خورشید نیز عقیده مشابھي داشت

تعبیر استعاري . وحي آسماني است، این داستانھا را ھمراه دیگر روایات آن باید قطعي و واقعي شمرد
لي، بھ نظر لوتر نوعي اراسموس و دیگران از داستانھاي كتاب مقدس، بھ منظور تطبیق آنھا با موازین عق

آن گونھ كھ در انجیل (خود وي چون بھ جاي فلسفھ در پناه ایمان بھ مسیح . خداناشناسي محسوب میشد
. بھ آرامش روحي دست یافتھ بود، بھ كتاب مقدس چون آخرین پناھگاه خویش مینگریست) تجلي كرده است

ل بستھ بودند، لوتر كتاب مقدس را نھ ساختھ در مقابل اومانیستھا، كھ بھ آثار كالسیك روزگار بتپرستي د
این كتاب، بمراتب بیش از آنكھ : ((اندیشھ انسان، بلكھ موھبت االھي براي دلداري بشر میشمرد و میگفت

از عقل انسان ساختھ است، بھ ما میآموزد كھ چگونھ ایمان و امید و نیكخواھي را ببینیم و احساس كنیم و بھ 
گامي كھ شیطان ما را در سر پنجھ خویش میفشارد، كتاب مقدس بھ ما میآموزد كھ و ھن; آنھا تمسك بجوییم

و چگونھ پس از زندگي پست و ناچیز ما در این جھان، ; چگونھ این فضیلتھا تاریكي و ظلمت را میزدایند
چون از او پرسیدند كھ بھ چھ دلیل كتاب مقدس وحي خداست، .)) زندگي دیگري ھست كھ جاودانھ است

زیرا جز مرداني كھ از خدا الھام گرفتھ باشند كسي نمیتواند چنین ایمان ; تعلیمات آن: ((گي پاسخ دادبساد
  .)) ژرف و تسلي بخشي را بنیان نھد

VIII - االھیات لوتر گرچھ لوتر  
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االھیات خویش را بر مفاھیم لفظي كتاب مقدس بنیان نھاده بود، ادراكات ملي گرایي لوتر از وي فردي 
قیام وي بیشتر بر ضد سازمان و آیینھاي . ولي االھیات او بھ عصر ایمان تعلق داشت; ختھ بودمتجدد سا

او حتي در . بیشتر این اعتقادات ھم تا پایان عمر با لوتر باقي ماندند. كلیسا بود تا علیھ اعتقادات كاتولیكھا
ر نیز مانند آنان كتاب مقدس عصیان خود نیز بیشتر از ھوس و ویكلیف پیروي كرد تا از مشي تازھاي، لوت

مانند آنان ; را تنھا راھنماي ایمان میدانست و نقش پاپھا، و شوراھا، و سلسلھ مراتب كلیسایي را نفي میكرد
رشتھاي كھ ویكلیف را بھ . و مانند آنان از حمایت دولت محلي برخوردار بود; پاپ را ضد مسیح میخواند

این رشتھ از نظر . اروپا از قرن چھاردھم تا شانزدھم است ھوس و لوتر میپیوندد نمودار تحول دیني
ھاي  اندیشھ; ھاي آوگوستینوس میرسید كھ بھ تقدیر ازلي و رحمت االھي اعتقاد داشت االھیات بھ اندیشھ

ھاي بولس حواري كھ ھرگز شخصا مسیح را ندیده و نشناختھ  خود آوگوستینوس نیز مبتني بودند بر رسالھ
سترش نھضت پروتستان، بیشتر مواریث تمدن روزگار قبل از مسیح مسیحیت را ترك با نشئت و گ. بود

پیامبران یھودي بر ارسطوي فیلسوفان ; ھاي یوناني آن چیره شدند ھاي یھودي مسیحیت بر جنبھ جنبھ; گفت
بولس سرنوشت عیسي را بھ كفاره گناھان حضرت آدم مبدل ; مدرسي و افالطون اومانیستھا غالب آمدند

كتاب عھد قدیم كتاب عھد جدید را ; د كھ این كاري است كھ بیشتر در خط پیامبران است تا حواریونكر
  . و سایھ یھوه سیماي مسیح را در تاریكي فرو برد; تحتالشعاع قرارداد

گرچھ وي با آب و تاب از فیض و . لوتر خدا را آنچنان میشناخت كھ پیامبران یھود تصویر كرده بودند
. سخن میگفت، از نظر او آفریدگار ھمان خداي انتقامجوي یھود بود، و مسیح نیز داور نھایيرحمت االھي 

ھاي بھ خود راه نمیداد و میپنداشت كھ آفریدگار تقریبا  او درباره درستي و اصالت داستانھاي عھد قدیم شبھ
و یك حركت انگشت  ھمھ جھانیان را گرفتار طوفان ساختھ، سدوم را بھ آتش كشیده، و با یك دم خشمگین

خداوند تنھا معدودي ((وي ھمچنین عقیده داشت كھ . سرزمینھا و ملتھا و امپراطوریھا را نابود كرده است
با اشاعھ این .)) از مردم را براي رستگاري برگزیده و بیشتر آنان را بھ لعنت ابدي گرفتار كرده است

نسان از یادھا رفت و جاي خود را بھ این ھراس ھا افسانھ وساطت مریم عذرا براي كاھش مجازات ا اندیشھ
ھمراه آن، این افسانھ نیز بر سر زبانھا افتاد كھ . سپرد كھ ھمھ گنھكاران در واپسین داوري كیفر خواھند دید

گاھي نیز . خداوند جانوران درنده، حشرات موذي، و زنان تبھكار را مامور مجازات گنھكاران كرده است
. ر سر میپرورانید كھ ما از خدا، جز اینكھ وي را عقل كل بدانیم، آگاھي چنداني نداریملوتر این اندیشھ را د

روزي بھ عالم االھي جوان و مصدعي كھ از او پرسیده بود خداوند قبل از آفرینش كاینات چھ میكرد پاسخ 
ا بھ بھشت لوتر بیچون و چر.)) سرگرم بناي دوزخ براي كسان گستاخ، خایف و فضولي چون تو بود((داد 

براي بودند، بھشت را جاي خوشي . و دوزخ عقیده داشت و در انتظار بود كھ عمر جھان بزودي بھ سر آید
با موي زرین تابان چون ((توصیف میكرد كھ مسكن موجودات دالنگیز بسیار، از جملھ سگان ناز پرورده 

ر را باور داشت و آنان را موجوداتي او نیز، مانند توماس آكویناس، ارواح نیكوكا. ، است))سنگھاي بھادار
لوتر گاھي انسان را حد فاصل فرشتگان خوب و بد میپنداشت و سرنوشت نھایي انسان را . بیجسم میپنداشت

این عقیده ظاھرا از آیین زردشت بھ االھیات لوتر ; بھ اعمال و ستمگیري انسان در این میان نسبت میداد
وسطي، جھان را جوالنگاه دیوان و اجنھ و شیاطین میشمرد، معتقد  لوتر، چون مردم قرون. راه یافتھ بود

:(( بود كھ اینان، با گرفتار ساختن بشر در دام وسوسھ و گناه و نگونبختي، وي را بھ دوزخ سوق میدھند
... ھاي تاریك براي آزردن مردم كمین كردھاند ھا، درون آبھا، در بیابانھا و در جاده شیاطین بسیار در بیشھ

پارھاي از این عقاید را ممكن است بھ تدبیر .)) وھي از آنان نیز در میان ابرھاي انبوه سیاه جاي دارندگر
آگاھانھ لوتر براي ترسانیدن مردم از موجودات سماوي تعبیر كرد، ولي صراحت سخن وي درباره 

:(( نكھ میگفتچنا; ھاي باقي نمیگذارد كھ وي شیطان را موجودي واقعي تلقي میكردھاست شیاطین شبھ
گاھي براي خوشایند شیطان ني . و حتي گفتگوھاي شیاطین را نقل میكرد)) شیطان را خوب میشناسم،

ھاي موھوم  اندیشھ. مینواخت، و زماني، براي ترساندن شیطان نگونبخت، وي را بھ باد دشنام میگرفت
ض دیوارھاي اطاقش در درباره شیطان چنان در ذھن وي جایگزین شده بودند كھ ھر گاه صداي انقبا

شبھاي سرد وي را از خواب بیدار میكرد، با نسبت دادن این صداھا بھ شیطان دوباره بھ خواب آرام فرو 
او عوارض ناگوار و ھراس انگیزي چون تگرگ، تندر، جنگ، و طاعون را بھ شیطان، و حوادث . میرفت

ھاي  ن طبیعي مینامیم آگاه نبود و ھمھ افسانھلوتر از آنچھ ما امروز قوانی. مطلوب را بھ خدا منتسب میكرد
بھ عقیده او عقیده داشت كھ شیطان . كھن توتوني را درباره صداھاي آزار دھنده ارواح معتبر میشمرد
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این پندار كھن را كھ دیوان میتوانند با زنان ھمبستر شوند و . بیشتر بھ صورت افعي و میمون ظاھر میشود
توصیھ میكرد كودكاني را كھ در نتیجھ آمیزش دیوان با زنان بھ دنیا . داشتآنان را باردار سازند قبول 

لوتر بھ سحر و جادو نیز اعتقاد داشت و سوزاندن جادوگران را وظیفھ مسیحیان . میآیند در آب خفھ كنند
  . میدانست

اد بھ وجود اعتق. بسیاري از معاصران كاتولیك و پروتستان لوتر نیز چون او گرفتار این پندارھا بودند
شیاطین، و پراكندگي آنان در ھمھ جا، در قرن شانزدھم بیش از ھر زماني در اروپا شیوع داشت، و ھمین 

  . اشتغال فكري درباره شیطان اثر نامطلوبي در االھیات پروتستان بر جاي نھاد

بیش از ھر عاملي، فلسفھ وي را تاریك و  است،اعتقاد لوتر بھ اینكھ انسان ذاتا شریر و مستعد ارتكاب گناه 
وي معتقد بود كھ انسان، در نتیجھ مشابھت خود را بھ پروردگار از دست داده و سرسپرده . مبھم ساخت

ھاي مردم آن  جھان و توده.... كسي بالفطره مسیحي و دیندار نیست.((غرایز و تمایالت خویشتن شده است
  ... خواھند بودمسیحي نیستند و ھیچ گاه نیز مسیحي ن

حتي كارھاي ناپسند متقیان بر كارھاي پسندیده آنان غلبھ .)) شریران ھمیشھ بیش از پاكدالن و خداپرستانند
است ھمان گونھ كھ بولس حواري گفت، ; زیرا انسان سرسپرده غرایز و تمایالت طبیعي خویشتن. دارند

ما ھمگي فرزندان خشم و ((قیده داشت كھلوتر ع.)) ھیچ انسان درستكاري نمیتوان یافت، حتي یك تن((
.)) و اعمال و مقاصد و نیات ما، ھر چند ھم كھ پاك و مطلوب باشند، در برابر گناھانمان ناچیزند... غضبیم

بھ جاي آوردن آن )) كارھاي نیك((منظور لوتر از. علي رغم تمام كارھاي نیك، ھمھ ما مستحق عقوبتیم
روزھگرفتن، زیارت، گزاردن نماز براي : پیروانش انتظار داشت فرایضي بود كھ كلیساي كاتولیك از

قدیسین، اجراي مراسم قداس براي مردگان، خرید آمرزشنامھ، عزاداري و دادن اعانھ بھ كلیسا با وجود 
گرچھ لوتر مقام . این، او ھمھ كارھاي انسان را، صرف نظر از نوع و ماھیت آنھا، در نظر داشت

بھبود وضع اجتماع از نظر دور نمیداشت، معتقد بود كھ، حتي بھ یاري چنین  نیكخواھي و محبت را در
انجیل اشتغال بھ كارھاي نیك را .((فضایلي، انسان از رحمت و بركت ابدي آفریدگار برخوردار نخواھد شد

و بصراحت میگویم كسي كھ منكر این مدعاست دروغ پرداز  ;نمیشماردبراي رستگاري انسان كافي 
ھر مقدار كار نیكي كھ بھ دست بھترین افراد صورت گیرد نمیتواند گناھان آنان را، كھ در حكم .)) است

 تنھا جانبازي نجاتبخش مسیح رنجھا و مرگ پسر خدا میتواند. ھتك حرمت خداي الیتناھي است، جبران كند
ھمان گونھ كھ ; و تنھا ایمان بھ این كفاره است كھ ما را از دوزخ رھایي میبخشد; كفاره گناھان انسان شود

زیرا اگر بھ زبان خود عیسي خداوند را اعتراف كني و در دل خود ایمان : ((بولس حواري بھ رومیان گفت
مین ایمان است كھ انسان را از تنھا ھ.)) آوري كھ خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواھي یافت

  . عقوبت گناھانش معاف میسازد و راه رستگاري را بھ روي وي میگشاید

ھر كھ ایمان آورده تعمید یابد، نجات یابد، و اما ھر كھ ایمان نیاورد، بر او حكم :((خود مسیح گفتھ است
اتكا بھ اعمال خویش، بھ  از ھمین روي،لوتر مصرا از مسیحیان خواستار بود كھ، بھ جاي.)) خواھد شد

مطالبي كھ وي در این باره نوشت بسیاري از عالمان االھي را برآشفتند، . تقویت ایمانشان ھمت گمارند
  : ولي گناھكاران را دلداري دادند

عیسي مسیح سرفرود آورده است تا گناھكاران بار گناھان خویش را بر پشت وي نھند و بدین سان از 
براي متقیان چھ دلداریي باالتر از این كھ بھ این ترتیب گناھان من و شما و ھمھ ... مرگ رھایي یابند

وقتي ببینید كھ وي خواھید !... جھانیان را بر دوش وي نھند تا او بار گناھان ھمھ ما را برخود ھموار سازد
كھ از گناه مسیحیت جز آن نیست كھ شما در ھمان زمان كھ دستتان بھ گناه آلوده است احساس كنید . رست

مبرا گشتھاید و بار گناھانتان بر دوش مسیح نھاده شده است ھمین بس كھ بدانیم بره خدا گناھان جھان را بر 
گناه، گرچھ روزي ھزار بار مرتكب زنا یا جنایت شویم، ما را از او دور نخواھد . دوش كشیده است

بھ یاري )) انجیل((اه غوطھور استآیا مژدھاي خوشتر از این ھست كھ وقتي كسي در منجالب گن. ساخت
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آنگاه گناھانت آمرزیده خواھند شد چون انسان بھ او توكل كند، ; ایمان و اعتقاد داشتھ باش:وي شتابد و گوید
  . گناھانش بخشوده میشوند و دیگر مشكلي نمیماند كھ انسان براي گشودن آن تالش كند

تھ باشد كھ از گناھان خویش ھراسان و آشفتھخاطر ممكن است لوتر این سخنان را براي دلداري كساني نوش
ولي در اثر این . وي بیگمان روزھایي را بھ یاد داشت كھ در آنھا گناھانش را نابخشودني میپنداشت. بودند

چون سكھاي در ((چون تتسل معتقد بودند كھ ((سخنان بسیاري از مسیحیان گناه را ناچیز میگرفتند و
لوتر در حقیقت ایمان را جایگزین اعتراف بھ گناه نزد .)) پا بھ فرار مینھدصندوق بھ صدا درآید، گناه 

از آن جالبتر، توصیفي . و خرید آمرزشنامھ كرد; كشیشان، آمرزش گناه توسط كلیسا،دادن اعانھ بھ كلیسا
ھاي خود  میگفت كھ ھر گاه شیطان در وسوسھ. است كھ لوتر پر جوش و خروش از خود گناه كرده است

  . ورزید، بھتر آن است كھ مرتكب یكي دو گناه بشویم سماجت

با یاران خوشگذران خویش معاشرت كنید، بنوشید، بازي كنید، سخنان ركیك بر زبان رانید و خوش باشید، 
انسان گاھي ناگزیر است، براي ابراز انزجار خویش از شیطان، دست بھ گناه بیاالید و بھ شیطان مجال 

كسي كھ بیش از اندازه از گناه ھراسان . كارھاي ناچیز، مشوش و ھراسان سازدندھد كھ او را بھ خاطر 
  ... باشد گمراه است

  ! كاش میتوانستم گناھي بیابم كھ بھ یاري آن شیطان را گوشمالي دھم

این حرفھاي وسوسھانگیز و مضحك، كھ لوتر ضمني و گذرا بر زبان میآورد، موجد تعبیرات نادرست و 
چنانكھ گروھي از پیروان لوتر ارتكاب فحشا، زنا، و آدمكشي را ناچیز و اغماض پذیر ; ندگمراه كننده میشد

  . پنداشتند

یكي از استادان پیرو لوتر ناگزیر بھ واعظان لوتري گوشزد كرد كھ، درباره برائت از گناه در پناه ایمان، 
غرض او داشتن ; منظور لوتر از ایمان صرفا درك روشنفكرانھ از یك قضیھ نبود. كمتر سخت سخن گویند

حمت االھي كھ با مرگ و اطمینان داشت كھ فیض و ر; اعتقاد دروني بھ یك عقیده عملي و حیاتي بود
نجاتبخش مسیح بھ انسان ارزاني شده است خلق و سیرت فرد مومن را آنچنان بھبود خواھد بخشید كھ لذت 

لوتر صمیمانھ . اتفاقي تن گزندي بھ او نمیرساند و ایمان بزودي گناھكار را بھ سالمت روحي باز میگرداند
و تنھا با این عقیده، كھ بھ جاي آوردن كار نیك ; داز مسیحیان خواستار بود كھ بھ كارھاي نیك دست زنن

كار نیك انسان پاكدل و نیك سیرت نمیآفریند، ولي از انسان پاكدل جز كار ((براي رستگاري انسان كافي 
  . و چھ عاملي خلق و نیت انسان را بھبود میبخشد ایمان بھ خدا و مسیح.)) نیك سر نمیزند

جاتبخشي دست مییابد نھ با لیاقت و شایستگي خویش، بلكھ بھ یاري از چھ راھي انسان بھ چنین ایمان ن
ھمچنانكھ بولس . موھبتي كھ آفریدگار بھ گروه برگزیده خود، بدون توجھ بھ استحقاق آنان، ارزاني میدارد

بنابراین، ھر :((حواري، با اشاره بھ اینكھ خداوند فرعون را براي اعمال ظلم و ستم برانگیخت، گفتھ است
بنا بھ تقدیر ازلي، برگزیدگان براي نیل بھ )) ا میخواھد رحم میكند، و ھر كھ را میخواھد سنگدل سازدكھ ر

  . سعادت اخروي انتخاب شدھاند و دیگران، بیھیچ رحمت، محكوم بھ عذاب ابدي جھنم ھستند

كرده است،  اعتقاد بھ لطف و شفقت خداوندي كھ فقط معدودي را رستگار و باقي را بھ لعنت ابدي گرفتار
بھ نظر میرسد كھ او از شكنجھ ... ایمان بھ اینكھ خداوند در لعن و عذاب ما محق است; اوج ایمان ما میباشد

انسانھاي مفلوك لذت میبرد و بیشتر سزاوار نفرت است تا عشق اگر میتوانستم بھ یاري منطق درك كنم كھ 
  . صاف باشد، دیگر نیازي بھ ایمان نمیماندچگونھ خداوند رئوف و دادگر میتواند چنین خشمگین و بیان

مالحظھ میكنیم كھ لوتر در مبارزه با كلیساي متمایل بھ شرك و الحاد روزگار رنسانس از قدیس 
تاسي )) باور دارم، زیرا باورنكردني است((آوگوستینوس نیز فراتر رفت و بھ ترتولیانوس، كھ گفتھ است 

با این ; لي اعتقاد داشت كھ از نظر عقل باور نكردني بودندلوتر صرفا از آن روي بھ تقدیر از. جست
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این عالم االھي، كھ . وصف، میپنداشت كھ عقل و منطق وي را پایبند این عقیده باورنكردني ساختھ است
، در رسالھ اسارت اراده، )١۵٢۵(آن گونھ داد سخن میداد، این زمان )) آزادي مسیحیان((روزي درباره 

اگر خدا در ھمھ جا حاضر و از ھمھ امور آگاه است، باید منشا ھمھ اعمال، از جملھ استدالل میكرد كھ 
و اگر از ھر پیشامدي قبل از وقوع اطالع دارد، بنابر این ھر اتفاقي باید آنچنان كھ وي ; اعمال انسان، باشد

قطعھ ((سان، مانند لوتر، مانند اسپینوزا، چنین نتیجھ میگرفت كھ ان. پیش بیني و مقدر كرده است روي دھد
شگفتآورتر آنكھ ھمین پیش بیني االھي نھ .)) چوب، پاره سنگ، كلوخ یا ستون نمك، از خود ارادھاي ندارد

تنھا از فرشتگان بلكھ از خود خدا نیز آزادي را سلب میكرد، زیرا او نیز باید آنچنان عمل كند كھ قبال پیش 
یكي از افراطیون از عقاید لوتر نتیجھ گرفت كھ انسان . تپیش بیني او تقدیر اوس. بیني و مقدر كرده است

جواني بردارش را سر برید و گناه آن را بھ دوش خدایي : حق دارد بھ میل خویش بھ ھر كاري دست زند
و منطقداني ھمسرش را بھ ضرب لگد از ; انداخت كھ وي را آلت بیارادھاي در دست خویش ساختھ است

بیشتر این نظریات را، كھ االھیات .)) خواست پدر تحقق یافتھ است((ھ پاي درآورد و بانگ برداشت ك
قرون وسطي نیز متضمن آنھا بود لوتر با ثبات و پایداري انكارناپذیري از پیداست كھ لوتر حاضر بود در 

براي او پذیرفتن ; صورت طرد نظریات كلیساي روزگار رنسانس، از االھیات قرون وسطي پیروي كند
ھ خداوند از ازل سرنوشت مردم را مشخص و مقدر ساختھ است آسانتر از آن بود كھ اقتدار و این نظریھ ك

لوتر كلیسا را بھ، جاي سازماني تابع و پیرو نخست . مرجعیت پاپھاي ننگین و مالیات گیرنده را گردن نھد
ارات زیر از خامھ با وجود این، ھنگامي كھ عب. كشیشان، جامعھاي از مومنان بھ خدا و آالم مسیح میشمرد

ھایي جز طریق عیسي  ھمھ كساني كھ درصددند از راه: ((وي تراوش میكردند، با پاپھا ھمداستان گشت
بھ خدا تقرب جویند، در ) مانند یھودیان، تركان، پاپ پرستان، قدیسین كاذب، بدعتگذاران، و غیره(مسیح 

.)) رند و در زیر بار گناھانشان مدفون شوندتاریكي ھولناكي رھسپارند، و از ھمین روي سرانجام باید بمی
را اینك در ویتنبرگ طنین افكن ساختھ ) ١٣٠٢(این عبارات صداي پاپ بونیفاكیوس ھشتم و شوراي رم 

انقالبیترین جنبھ االھیات لوتر عزل روحانیان از مقامات .)) در خارج از كلیسا رستگاري نیست: ((بود
او كشیشان را نھ مجریان الزم و اجتنابناپذیر آیینھاي مقدس . ه بودندشامخي بود كھ در كلیسا بھ دست آورد

میدانست و نھ مقامات ممتازي كھ بین انسان و خدا وساطت كنند، بلكھ آنان را خدمتگزاراني میشمرد كھ 
لوتر ھمچنین عقیده . توسط ھر جماعتي برگزیده میشوند تا خواستھاي روحي آن جماعت را برآورده كنند

روحانیان، با زناشویي و آوردن فرزندان، ھالھ تقدس را، كھ اینچنین بھ جامعھ روحانیت قدرت  داشت كھ
لوتر عقیده داشت كھ روحانیان در میان مسیحیان كھ ھمگي برابرند . بخشیده است، فروزانتر خواھند كرد

ظایف روحانیان ، ولي ھر فرد مسیحي محق و قادر است كھ، بھ ھنگام لزوم، و))حق تقدم خواھند داشت((
راھبان باید از عزلت و كنارھگیري . انجام دھد و حتي توبھكاران را از عواقب گناه معاف سازد

مردي . خودخواھانھ و تن پرورانھ دست بردارند و، چون دیگر مردم، زناشویي و بھ زور بازو زندگي كنند
یش از راھبي كھ با تكرار اوراد و كھ دست بھ كار شخم زدن است، و زني كھ در آشپزخانھ فعالیت میكند، ب

انسان باید در ادعیھ رو بھ خدا آورد،نھ . ادعیھ نابخردانھ و تحمیق كننده وقت میگذراند خدا را خدمت میكند
لوتر عقیده داشت كھ ستایش قدیسین ارتباط دوستانھ و تسلي بخش انسان زنده با . بھ قدیسین نیمھ افسانھاي

  . قت نوعي بازگشت بھ بت پرستي و شرك ابتدایي بھ شمار میرودمرده مقدس نیست، بلكھ در حقی

لوتر ھمچنین آیینھاي مقدس را، كھ تا آن روز وسیلھاي در دست كشیشان براي اعطاي فیض و رحمت 
در نزد او آیینھاي مقدس قدرت معجزه آسایي نداشتند و . االھي بھ مومنان محسوب میشد، كم ارج گرفت

انتصاب مقامات كلیسایي، تقدس . بھ ایمان كساني كھ در این آیینھا شركت میجویندتاثیر آنھا بستگي داشت 
زناشویي، تایید، و تدھین نھایي، بھ عقیده لوتر، در شمار آیینھایي بودند كھ براي آنھا مبنا و مجوزي در 

ي كھ یحیاي آیین تعمید، از آن رو. كتاب مقدس وجود نداشت، و دین تازه میبایست این آیینھا را ترك كند
لوتر درباره اعتراف بھ گناھان عقیده داشت كھ با آنكھ براي آن . تعمید دھنده آن را بھ میبایست پایدار بماند

لوتر آیین قرباني مقدس . بماندمبنایي در كتاب مقدس نمیتوان یافت، میتواند بھ قوت و اعتبار خویش پایدار 
ولي این پندار را كھ كشیش با سخنان افسونگر خویش نان را ; را از دیگر آیینھاي مقدس معتبرتر میشمرد

با این وصف عقیده داشت كھ . در این مراسم بھ جسم حقیقي مسیح مبدل میسازد بیپایھ و كفر آمیز میخواند
وي بھ جاي . ییابد و نان و شراب را با ذات خویش ھمگوھر میسازدمسیح در آیین قرباني مقدس حضور م

  . سحر و افسون كشیشان، آیین قرباني مقدس را، معجزه مداوم خدا میشمرد
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نظریات لوتر، درباره آیینھاي مقدس، لزوم تغییر شكل و تبدیل مراسم قداس بھ عشاي رباني و اعتقاد او بھ 
ي نیك بلكھ در سایھ ایمان میسر است، قدرت روحانیان را در شمال اینكھ آمرزش نھ با انجام دادن كارھا

ھاي مذھبي و قوانین مدون كلیسایي اضمحالل قدرت كشیشان را  مخالفت او با دادگاه. آلمان متزلزل كردند
ھاي مدني سپردند و قدرت  ھاي مذھبي جاي خویش را بھ دادگاه در اروپاي پیرو لوتر، دادگاه. تسریع كرد

دولت انتصاب مقامات كلیسایي و اداره مدارس كلیسایي و موسسات خیریھ . ا بھ دولت منتقل شداز كلیس
گرچھ بھ صورت ظاھر دولت و كلیسا از ھم . ھا را بھ دست گرفت و اموال كلیسا را مصادره كرد صومعھ

ھمھ شئون زندگي جنبش لوتري، كھ بر آن بود تا . اما كلیسا عمال تابع و فرمانبردار دولت گشت. منفك شدند
انسان را تابع موازین دیني سازد، بیآنكھ خود بداند و بخواھد، بھ تفوق قوانین زمیني بر زندگي انسان كھ 

  . مبناي زندگي امروزي است، یاري كرد

IX -انقالبیون  

چون گروھي از اسقفان خواھان خاموش كردن لوتر و پیروانش شدند، او خطابھاي صادر كرد كھ تقریبا بھ 
در رسالھاي كھ لوتر بھ نام علیھ نظام روحاني كاذب پاپ و اسقفان منتشر ساخت . مثابھ اعالم انقالب بود

ھاي پاكدل خواست كھ آنان خواند، و از ھمھ آلمانی)) بزرگترین گرگان((نخست كشیشان را) ١۵٢٢ژوئیھ (
  . را بزور از مقامات خویش براندازند

ھا زیر و رو گردند، تا اینكھ روح یك  سزاوارتر است كھ ھمھ اسقفان كشتھ شوند و ھمھ سازمانھا و صومعھ
چھ لزومي دارد آنان كھ با . این بتپرستي و یاوه گویي اسقفان ھمھ را بھ گمراھي میكشاند; تن تباه شود

ھر گاه آنان بھ نداي ... و عرق جبین دیگران زندگي را با ھوا و ھوس بھ سر میبرند زنده بماننددسترنج 
ولي ھر گاه از فرمان خدا ... خدا گوش میدادند و بھ تھذیب خویش ھمت میگماشتند، خدا نیز با آنھا میبود

یام ھمگاني آنان را از سرپیچند، و بھ تكفیر و سوزاندن و كشتن مردم و اعمال زشت دارند كھ مردم با ق
ھمھ كساني كھ با ایثار جان و مال، و با بھ . روي زمین براندازند چنین پیشامدي ما را خشنود خواھد كرد

  . فرزندان گرامي خدا و مسیحیان حقیقیند. مخاطره انداختن حیثیت خویش، اسقفان را نابود كنند

وي، كھ از تحریم و . نیز دست و پنجھ نرم میكرد لوتر اكنون، ھمچنانكھ با كلیسا درافتاده بود، با دولت
رسالھاي درباره  ١۵٢٢ترجمھ كتاب عھد جدیدش، در قلمرو فرمانروایان متعصب، برآشفتھ بود در پاییز 

در رسالھ نامبرده لوتر بر عقیده بولس . قدرت فرمانروایان سیاسي و حدود فرمانبرداري از آنان انتشار داد
سیحیان باید از قدرتھاي سیاسي فرمان برند و این قدرتھا ناشي از خواست خداست حواري در این باره كھ م

  . صحھ نھاده بود

كھ، گرچھ : وي استدالل میكرد. این نظریھ با عقیده پیشین لوتر درباره آزادي مطلق مسیحیان وفق نمیداد
واھند كرد، الزم است با مسیحیان نیازي بھ قانون ندارند و از زور و قانون بھ زیان یكدیگر استفاده نخ

تبعیت از قانون براي اكثریت غیر مسیحي مردم جھان سرمشق و نمونھ شوند، زیرا بدون تبعیت از قانون، 
با این حال، در آنجا كھ پاي روح . طبع سركش و گنھكار بشر رشتھ نظم اجتماع را از ھم خواھد گسیخت

مانروایاني كھ گمان میبرند حق دارند مطبوعات این فر. انسان بھ میان میآید قدرت دولت بھ سر میرسد
  . مورد نیاز مردم را تعیین و معتقدات آنان را مشخص سازند كیستند

فراموش نباید كرد كھ فرمانرواي فرزانھ ھمواره در جھان نادر و كمیاب بوده، و از آن كمیابتر فرمانرواي 
فرمانروایان و . رگترین ابلھان بشرنداینان معموال مردمي فرومایھ و بز. دیندار و پرھیزكار است

شاھزادگان، زندانبانان و دژخیمان خدایند، و آفریدگار آنان را مامور تنبیھ شریران و حفظ نظم و آرامش 
ذلت را بر ... خداوند((گوش فرا دارید كھ میگوید )) مزمور صد و ھفتم((بھ . ... ظاھري اجتماع كرده است

خدا قسم میخورم كھ ھرگاه، بر اثر كوتاھي و خطاكاریتان، این گفتار در من براي شما بھ )) روسا میریزد
حق شما تحقق یابد، گرچھ چون تركان بیباك و نیرومند باشید، تباه خواھید گشت و یاوه سراییھایتان 
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مردم اكنون بھ ... بیشتر این گفتار تا كنون تحقق یافتھ است، زیرا. سرنوشت شما را تغییر نخواھند داد
انزجار از اعمال فرمانروایان، آنان را براي قیام ھمگاني متشكل و آماده ساختھ ... شھ فرو رفتھاند و اندی

. مردم نھ میتوانند و نھ میخواھند كھ بیش از این گستاخیھا و ستمگریھاي شما را تحمل كنند... است
از این، از گناھان شما  خداوند، پیش. شاھزادگان گرامي و سروران عزیز، رفتار خردمندانھ پیشھ سازید

  . روزگاري كھ مردم را، چون جانوران، شكار و مھار میكردید سپري شده است. نخواھد گذشت

دوك گئورگ از فردریك . یكي از وزیران باواریایي بیانیھ لوتر را دعوت خائنانھ مردم بھ انقالب خواند
ولي فردریك تا پایان غوغا خونسردي و  ;برگزیننده خواست كھ از انتشار این بیانیھ ننگین جلوگیري كند

اگر فرمانروایان و شاھزادگان آلمان نامھاي را كھ لوتر بھ ونتسل . متانت ھمیشگي خویش را از دست نداد
   ١٩(لینك نوشتھ بود 
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در این ; ما بر ستمگریھاي پاپ كھ شاھان و شاھزادگان را در سر پنجھ خود میفشرد، فایق آمدیم((میگفتند 
یا اگر توصیف لوتر را از كلیسا میدیدند، چھ )) صورت آیا نمیتوانیم خود شاھزادگان را سركوب كنیم

ھست كھ ھمان جامعھ  من معتقدم تنھا یك كلیساي مسیحي ھمگاني در جھان((واكنشي ابراز میداشتند 
بھ عقیده من، در این جامعھ یا جھان مسیحي ھمھ چیز اشتراكي است، دارایي ھر كسي از ... قدیسین است

این سخنان لوتر را، كھ زاییده احساسات آني و زودگذر او .)) آن ھمگان است، و بھ خود او تنھا تعلق ندارد
ري مردي محافظھكار، و حتي مرتجع، بود و بودند، نباید جدي گرفت، زیرا او در سیاست و دیندا

او خویشتن را نھ نو آور بلكھ زنده كننده . میخواست روشھا و معتقدات اوایل قرون وسطي را زنده كند
ابقاي جامعھ روستائي، كھ لوتر از كودكي بدان خود گرفتھ بود، با اندك اصالحي . سنتھاي گذشتھ میشمرد

لوتر محكوم كردن رباخواري از طرف كلیساي قرون . ود میساختبھ نفع انسانھا، وي را قانع و خشن
با بازرگاني خارجي مخالف بود، بازرگاني را . وسطي را تایید میكرد و ربح را اختراع شیطان میپنداشت

میخواند، و كساني را كھ با خرید كاال بھ بھاي ارزان و فروش آن بھ قیمت گزاف گذران )) مشغلھ پلید((
بھ دزدي ((انحصارگران را، كھ براي ازدیاد بھاي كاالھا ھمدست میشدند، . میكردمیكردند سرزنش 

متھم میكرد و معتقد بود كھ، مقامات دولتي حق دارند دارایي آنان را مصادره كنند و خودشان را )) آشكار
بھ .)) زندبر گردن خاندان فوگر افسار ب((لوتر، كھ میپنداشت ھنگام آن رسیده است كھ .)) از كشور برانند

: در رسالھ درباره سوداگري و رباخواري با لحن تھدید آمیزي چنین نوشت ١۵٢۴سال 

ولي من . شاھان و شاھزادگان موظفند بر این امر نظارت، و براي دفع آن مقررات شاقي وضع كنند
شما : ((ستشنیدھام كھ خود آنان در این كار نفع میبرند، و بدین سان پیشگویي اشعیا بھ حقیقت پیوستھ ا

شاھان ما مردم را بھ جرم دزدیدن یك نیم گیلدر بھ دار میكشند، ولي با . شاھان با دزدان ھمدست گشتھاید
دزدان بزرگ دزدان كوچك را بھ دار میكشند، ... كساني كھ ھمھ جھان را غارت كردھاند سوداگري میكنند

ان بھ سر میبرند و دزدان با سیم و زر و ھمان گونھ كھ سناتور رومي كاتو گفتھ است دزدان كوچك در زند
خداوند سرانجام با اینان چھ خواھد كرد خداوند با آنان ھمانگونھ رفتار .)) آزادانھ در انظار نمایان میشوند

خداوند آنان را چون سرب و . شھزادگان و تجار دزدان ھمدستي ھستند: ((خواھد كرد كھ حزقیال گفتھ است
و دیگر نھ شھزادھاي خواھد ماند و نھ ; ھ گویي شھري در آتشگدازان استبرنج ذوب خواھد كرد، چنان ك

 . آن روز میترسم كھ بسیار نزدیك باشد.)) تماجري

  فصل ھفدھم

  

  انقالب اجتماعي 

١۵١- ٢٢۵٣۶  

I - ١۵٢۴- ١۵٢٢: اوجگیري شورش  

در . شھسواران گرسنھ با بیتابي در انتظار روزي بودند كھ بر شاھزادگان، سران كلیسا، و صرافان بشورند
كاھلي و بیگارگي سربازان زیكینگن را فرسوده كرده بود ; شارل پنجم در اسپانیا بھ سر میبرد ١۵٢٢سال 

ن مردم را بھ قیام فرا اولریش فون ھوت. و تصرف اراضي غني و حاصلخیز كلیسا ساده و آسان مینمود
. لوتر از مردم آلمان درخواست كرده بود كھ زورگویان و ستمگران خویش را از زمین بردارند. میخواند

زیكینگن تریر را محاصره . ماه اوت گروھي از شھسواران در النداو پیمان ھمكاري بستند ١٣در روز 
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ولي ساكنان ; م شھر، با وي ھمدست شوندكرد و از مردم خواست كھ براي بر انداختن اسقف اعظم، حاك
  . شھر بھ درخواست او پاسخ ندادند

  . اسقف اعظم سربازاني گردآورد و فرماندھي آنان را بھ دست گرفت و پنج حملھ مھاجمان را در ھم شكست

اسقف اعظم بھ یاري شاھزادگان . زیكینگن از محاصره دست برداشت و بھ دژ خود در الندشتول بازگشت
 ١۵٢٣مھ  ۶زیكینگن در دفاع از قلعھ، زخم مھلكي برداشت و در روز . بھ دژ زیكینگن، تاختمجاور 

شھسواران لشكریان خویش را رھا كردند، بھ شاھزادگان تسلیم شدند، . تسلیم شد و فرداي آن روز درگذشت
  . دو بھ باجي كھ دھقانان بھ فئودالھا میپرداختند، و ممر اصلي معاش آنان بود، اكتفا كردن

دسامبر  ١٩(لوتر، كھ این سرانجام شوم را پیش بیني میكرد، خیلي زود پاي خود را از شورش كنار كشید 
مھیندوك فردیناند بھ  ١۵٢٢در سال . ولي از جھات دیگر ستاره اقبال وي ھمچنان اوج میگرفت; )١۵٢٢

ھ دوانیده است كھ از اھداف لوتر چنان در سراسر امپراطوري ریش: ((برادرش، امپراطور شارل، نوشت
روي )) محراب زناشویي((راھبان و كشیشان دستھ دستھ بھ .)) ھر ھزار تن یك تن نیز از آن مبرا نیست

را، كھ اصطالح اصالح طلبان )) كالم خدا((در نورنبرگ كلیساھاي لورنتس و زبالدوس عبارت . میآوردند
. ف میكردند و منبرھاي تازه بر پا میداشتنددایر بر لزوم استوار بھ شھري درمیآمدند و منبرھا را تصر

میخواندند، بلكھ فرمانروایان سیاسي را بھ نام )) نوكران لو كیفر((اینان نھ تنھا پاپھا و اسقفان را 
با این وصف، بسیاري از فرمانروایان سیاسي آلمان، چون فیلیپ . نكوھش میكردند)) ستمگران بیعدالت((

راھل براندنبورگ، اولریش اھل وورتمبرگ، ارنست اھل لونبورگ، و ، كازیمی)فلیپ شكوھمند(ھسھاي 
  . یوھان اھل ساكس از لوتر ھواخواھي میكردند

  . حتي ایزابل، خواھر امپراطور، نیز از پیروان لوتر بود

وي ). ١۵٢١(مربي قدیم شارل، آدریان اوترشتي، اكنون بھ نام ھادریانوس ششم بر مسند پاپي نشستھ بود 
بھ دیت نورنبرگ، ضمن تقاضاي بازداشت لوتر، بھ پارھاي از خطاھاي كلیسا نیز با صراحت  در نامھاش

  ):١۵٢٢(اعتراف كرد

  . بر ھمھ ما روشن است كھ در، طول سالیان متمادي، مفاسد كراھت آور بسیاري بھ مقر پاپھا راه یافتھاند

بنابر این، . ھمھ چیز تباه گشتھ استمقدسات مورد سو استفاده قرار گرفتھاند، از احكام سرپیچي شده، و 
ھمھ ما، از نخست . شگفت آور نیست اگر فساد از باال بھ پایین، از پاپھا بھ روحانیان، سرایت كرده باشد

كشیشان گرفتھ تا روحانیان، از راه راست منحرف شدھایم، و دیر زماني است كھ كار پسندیدھاي از ما سر 
قبل از ھر چیز، با ھمھ نیروي خویش با اصالح دربار رم، كھ شاید ھمھ  باید،... از این روي.... نزده است

  . ھمھ جھانیان در انتظار چنین اصالحي ھستند. این فسادھا از آن سرچشمھ گرفتھ باشند، ھمت گماریم

شورا راي داد كھ فردریك برگزیننده بھ اقدامات لوتر رسیدگي كند، ولي این پرسش را نیز پیش كشید كھ 
ر باید بھ جرم پرده برداشتن از روي تبھكاریھایي كھ اكنون رسما مورد تایید پاپ است محكوم چرا لوت

با توجھ بھ نارسایي اعترافات پاپ، شورا نامھاي مشتمل بر صد شكایت مردم آلمان از كلیسا براي . شود
بات آنھا بھ ھادریانوس فرستاد و تقاضا كرد كھ شورایي ملي براي رسیدگي بھ این شكایات و رفع موج

  . ریاست امپراطور، در خاك آلمان بر پا شود

دیت نورنبرگ، كھ نجبا بر آن تسلط داشتند، با ابراز ھمدردي، با شكایت آلمانیھا از انحصارگراني كھ 
كمیتھاي كھ از طرف شورا براي تحقیق . خویشتن را بھ قیمت زیان مردم توانگر میساختند رسیدگي كرد

ابراز ھمدردي، شكایت آلمانیھا را از انحصارگران مورد رسیدگي قرار داد و برگزیده شده بود، با 
ھایي بھ شھرھاي عمده آلمان فرستاد و نظر خواست كھ آیا باید براي انحصارگران محدودیتھایي قرار  نامھ
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شھر اولم انحصارگران را مضر و خطرناك خواند و تقاضا كرد كھ مالكیت . دھد یا آنھا را نابود كند
شھر آوگسبورگ مقر خاندان فوگر، از بازرگاني . ھاي بازرگاني بھ پدر و پسر و داماد محدود شود سسھمو

  : نامحدود و حقوق بیوه زنان و یتیمان بدین سان دفاع كرد

ھر كشوري كھ . ثروت و دارایي خویش را مدیون تجارت است) بلكھ سراسر جھان(جھان مسیحیت 
محدود كردن فعالیتھاي شركتھاي ... سودھتر بیشترند كار فراوانتر استتجارت آن شكوفاتر باشد، مردمش آ

ھر چھ تعداد بازرگانان و وسعت فعالیتشان بیشتر باشد، نفع بیشتري عاید ... بازرگاني غیر ممكن است
بازرگانان ھر گاه در خاك آلمان از آزادي كامل برخوردار نباشند، آلمان را بھ زیان این . مردم میشود

اگر بازرگاني نتواند بیش از مقدار معیني تجارت كند، با سرمایھ اضافي خویش . رك خواھند گفتكشور ت
بھتر است بازرگانان را آزاد گذارید و براي توانایي و سرمایھ آنان حدودي قائل نشوید، برخي از ... چھ كند

این بیدادگري در حق . دمردم از محدود كردن سودي كھ باید بھ سرمایھ تعلق گیرد سخن بھ میان آوردھان
  . بیوه زنان، یتیمان، و كسان دیگري است كھ با سرمایھگذاري در این شركتھا گذران میكنند

گیلدر محدود كرد و مقرر داشت كھ منافع  ٠٠٠٠,۵٠دیت، بھ موجب فرماني، سرمایھ شركتھا را بھ 
یدگي كنند، پول بھ نرخ شركتھا ھر دو سال یكبار توزیع شوند، مقامات دولتي بھ حساب شركتھا رس

رباخوارانھ وام داده نشود، ھیچ بازرگاني در ربع سال بیش از میزان مقرر خرید نكند، و نرخھا را قانون 
از آنجا . بازرگانان بھ شارل پنجم متوسل شدند، و او، بھ دلیلي كھ گذشت، از آنان پشتیباني كرد. تثبیت كند

تجارت سود میبردند، پس از اندك زماني، از فرمان دیت كھ كالنتران بسیاري از شھرھا از انحصار 
  . نورنبرگ جز كاغذ پارھاي برجاي نماند

) ١۵٢۴ژانویھ (كاردینال لورنتسو كامپدجو، كھ بھ نمایندگي پاپ وقت، كلمنس ھفتم، در جلسات تازه شورا 
ھنگام عبور از  فرستاده پاپ، كھ. حضور یافتھ بود، بار دیگر درخواست بازداشت لوتر را پیش كشید

آوگسبورگ با استھزاي مردم مواجھ شده بود، براي اجتناب از تظاھرات خصمانھ ساكنان نورنبرگ ناگزیر 
ولي در آنجا نیز، با خفت و سرافكندگي، ناظر آیین قرباني مقدسي شد كھ بھ . شد پنھاني بھ این شھر درآید

تن از اھالي شھر، و در میان آنان خواھر  دو شكل مختلف، بھ دست كشیش لوتري، برگزار شد و سھ ھزار
فرستاده پاپ بھ دیت ھشدار داد كھ ھرگاه شورش دیني بسرعت . امپراطور، در آن شركت جستھ بودند

دیت بھ او پاسخ داد كھ . سركوب نشود، قدرت دولت متزلزل خواھد شد و نظم اجتماع از ھم خواھد پاشید
)) و ویراني دامنھدار... بھ شورش، سركشي، كشتار((تري، ھر اقدام جابرانھاي براي سركوبي جنبش لو

  . ھاي دیت ھنوز پایان نیافتھ بود كھ آتش انقالب اجتماعي زبانھ كشید مشاوره. خواھد انجامید

II - ١۵٢۶-١۵٢۴: جنگ دھقانان  

. انقالب دیني برزگران را براي بھرھبرداري بیشتر از اقتصاد در حال رشد آلمان ترغیب كرده بود
دشواریھا و محرومیتھایي كھ چندین بار دھقانان را بھ عصیان واداشتھ بودند ھنوز بر دوش آنان سنگیني 

ن را بھ مقام كشیشي اكنون كھ لوتر با كلیسا سدھاي ترس و انضباط را فرو ریختھ، ھمھ مومنا. میكردند
. ارتقا داده، و آزادي مسیحیان را اعالم داشتھ بود، زمینھ از ھر زماني براي شورش و انقالب آمادھتر بود

در آلمان آن روز دولت و كلیسا چندان با ھم بستگي داشتند و روحانیان در حفظ اجتماع چنان نقش موثري 
والدوسیان، . ھر مانعي را از راه انقالب بر میداشتایفا میكردند كھ ھتك حرمت و امحاي اقتدار آنان 

دعاوي افراطي دیرین خویش را درباره مفھوم مضامین كتاب مقدس )) برادران ھمزیست((بگارھا و فرقھ 
طبع و نشر كتاب عھد جدید چون ضربھ مھلكي بر پیكر نظام سیاسي و دیني آن روز فرود . تكرار میكردند

پردگي روحانیان بھ طبایع بشري و روشھاي دنیوي برداشت و مردم را با این كتاب پرده از سر س. آمد
از این جھت، كتاب عھد . زندگي اشتراي حواریون و ھمدردي مسیح با محرومان و ستمكشان آشنا كرد

دھقانان و پرولتاریا این كتاب را نوید . جدید براي افراطیون آن عصر در حكم مانیفست كمونیست بود
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ي تلقي كردند كھ در آن مالكیت خصوصي از میان میرفت و تنگدستان وارث زمین دھنده آرمانشھر
  . میشدند

، كھ قلمي ھم بھ ))مرد شنكش((این . ، رسالھاي بھ نام یحیاي شن كش در آلمان انتشار یافت١۵٢١در سال 
در ھمان سال  در رسالھ دیگري، كھ بھ دنبال این رسالھ. دست داشت خواستار پشتیباني دھقانان از لوتر شد

در یكي دیگر از رساالت . انتشار یافت، از روستاییان درخواست شده بود كھ بر روحانیان كاتولیك بشورند
این سال، بھ قلم یوھانس ابرلین، تقاضا شده بود بھ ھمھ مردان حق راي داده شود، حكام و ماموران دولت 

داري منحل شوند، بھاي نان و شراب مانند از شوراي منتخب مردم فرمان ببرند، ھمھ سازمانھاي سرمایھ
. قرون وسطي تثبیت شود، و آموزش التیني، یوناني، عبري، نجوم و پزشكي بھ ھمھ كودكان داده شود

بھ نام نیازمندیھاي ملت آلمان انتشار یافت و تالیف آن بغلط بھ امپراطور  ١۵٢٢رسالھ دیگري، كھ بھ سال 
، امحاي ))ھا و جرایم ھمھ باجھا، عوارض، گذرنامھ((، لزوم الغاي متوفا، فردریك سوم، نسبت داده میشد

گیلدر، عزل روحانیان از مقامات  ٠٠٠,١٠قوانین رومي و كلیسایي، تجدید سرمایھ شركتھاي بازرگاني بھ 
اوتوبرونفلس در . ھا، و توزیع درآمدھا میان تنگدستان را پیش كشیده بود دولتي، مصادره دارایي صومعھ

واعظان . اعالم داشت كھ دادن عشریھ بھ روحانیان با تعلیمات كتاب عھد جدید مخالف است ١۵٢۴سال 
یكي از وعاظ . درھم آمیختھ بودند) مدینھ فاضلھ(اعتقادات پروتستان را با تخیالت خویش درباره آرمانشھر 

. ه نخواند یافتمدعي شد كھ درھاي فردوس را بھ روي دھقانان گشودھاند، ولي نجبا و روحانیان بدان را
مونتسر، كارلشتات و ھوبمایر در . دیگري دھقانان را از پرداخت پول بھ كشیشان یا راھبان برحذر داشت

كشیشان و ... كھ برزگران، معدنچیان، و غلھكاران بھتر از((مواعظ خویش بھ مردم گوشزد میكردند 
كارلشتات پا را فراتر )) ;بھ مردم بیاموزندیا مجتھدین كلیسا میتوانند انجیل را دریابند و ... روساي دیرھا

تقویمھاي نجومي و علماي علم احكام )) حتي بھتر از لوتر از عھده این كار برمیآیند((نھاد و گفت كھ اینان 
پیشگویي یوھانس كوكلیوس، اومانیست كاتولیك، بھ لوتر، ھشدار  ١۵٢۴نجوم وقوع شورشي را در سال 

ھا و سخنان ركیك  نامھ... روستاییان قھرا دست بھ شورش خواھند زدشھرنشینان و ((كھ ) ١۵٢٣(داد 
بیشماري كھ بر ضد پاپھا و مقامات كشوري در میان مردم پخش میشوند، یا بھ گوششان میرسند، ذھن آنان 

ھا موجد اصلي  ولي فراموش نباید كرد كھ لوتر و واعظان و ناشران این نامھ.)) را زھرآگین كردھاند
  . آنچھ دھقانان را بھ شورش واداشت خشم و نارضایي آنان بود. شورش نبودند

ھاي انقالب  شعلھ((ھاي پیروان سرسخت و افراطي لوتر  میتوان گفت كھ انتشار متن آلماني انجیل و اندیشھ
و خشم و نارضایي دھقانان را با توھماتي درباره آرمانشھر، تعدیات حساب نشده، و )) را تیزتر كرد

  . انتقامجویي گستاخانھ در ھم آمیخت

وي، كھ . خویش، بیش از دیگران شورش و آشوب را دامن میزد تومانس مونتسر، با سخنان تند و افراطي
ھمھ بیدینان، اعم از كھنھپرست و محافظھكار، با ((، خواست كھ )١۵٢٢(واعظ منتسب كلیساي آلشتت بود 

.)) زیرا بیدینان حق حیات ندارند، مگر آنكھ برگزیدگان این حق را بھ آنان تفویض كنند. شمشیر كشتھ شوند
شاھزادگان تقاضا كرد كھ مردم را در عصیان كمونیستي بر ضد روحانیان و سرمایھداران او ھمچنین از،

  . رھبري كنند

چون شاھزادگان بھ تقاضاي مونتسر پاسخ ندادند، وي از مردم خواست كھ خود شاھزادگان را نیز 
االغ طالیي، در و آپولیوس، نویسنده داستان ... جامعھ مھذبي مانند جامعھاي كھ افالطون((براندازند و 

ھمھ چیز اشتراكي است، و مایملك اشخاص، : ((مونتسر نوشت.)) اندیشھ خویش پروراندھاند برپا سازند
ھر شاھزاده، كنت، یا . در صورت اقتضا، باید براي برآوردن نیازمندیھاي مردم در میان آنان تقسیم شود

ت كھ سرش را از تن جدا كنند، یا او را بھ باروني كھ این حقیقت را بشنود و از آن روي برتابد سزاوار اس
فردریك برگزیننده سخنان وي را بھ عنوان مزاح تحمل كرد، ولي برادر او، یوھان، .)) چوبھ دار بیاویزند

و عموزدادھاش، دوك گئورگ، براي اخراج مونتسر از حوزه كشیشي خودش با لوتر ھمدست شدند 
و ملكوت قریبالوقوع )) اسرائیل((ي مختلف شد و آزادي رسول خشمگین از آن پس آواره شھرھا). ١۵٢۴(

  . خدا بر زمین را بھ مردم اعالم داشت
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ھاي بافندگیش كارگران زیادي را در آن  مونتسر سرانجام شھر آزاد مولھاوزن در تورینگن را، كھ كارگاه
ین، قبل از او، با ھاینریش پفایفر، راھب پیش. گرد آورده بودند، براي پیشبرد مقاصد خویش مناسب یافت

. پشتیباني اقشار پایین طبقھ متوسط، جنبشي براي اخراج اشراف متنفذ از شوراي شھري برپا كرده بود
در روز . مونتسر برنامھ افراطي خویش را بھ كارگران شھر و كشاورزان روستاھاي مجاور ابالغ كرد

ت خویش برانداختند و براي اداره ، پیروان مسلح پفایفر و مونتسر اشراف را از مقاما١۵٢۵مارس  ١٧
  . تاسیس كردند)) شوراي جاویدان((امور شھر یك 

ھا بیرون ریختند و امالك كلیسا را مصادره كردن  بھ گفتھ مالنشتون، رادیكالھاي فاتح راھبان را از صومعھ
میتوان وجود این، روایت ھیچ یك از عالمان االھي این عصر را در باره عقاید و اقدامات مخالفان ن

بیطرفانھ و حكومت اشتراكي بھ خود ندید، زیرا پفایفر، كھ عمال از مونتسر تواناتر بود، شورش را در 
مونتسر كھ در انتظار یورش سربازان امپراطور بود، سپاھي از . جھت مصالح طبقھ متوسط رھبري كرد

رھاي پا برھنھ ریختھ شده بود كارگران و دھقانان تشكیل داد و آن را با توپھاي سنگیني كھ در دیر فرایا
تا وقتي آتش گرم است، از پیشروي باز ! بھ پیش: ((سپس بھ سربازانش فرمان پیشروي داد. مسلح ساخت

ھمزمان با شورش مولھاوزن قیام !)) شمشیرھاي خویش را ھمواره با خون دشمنان گرم نگاه دارید! نایستید
، كھ در شتولینگن امید دھقانان را )١۵٢۴(ان و تگرگ طوف. دھقانان جنوب آلمان را بھ آشوب كشیده بود

  . براي بھرھبرداري از زمین بر باد داده بود محتمال، از عواملي بود كھ شورش را دامن زد

این ناحیھ در مجاورت شافھاوزن و سویس قرار داشت، و آزادي كشاورزان سرسخت و زحمتكش سویس 
، ١۵٢۴اوت  ٢۴در روز . قھ شور و ھیجاني پدید آورده بوداز بند فئودالیسم در میان دھقانان این منط

ھانس مولر، بھ تحریك مونتسر، گروھي از دھقانان شتولینگن را گردآورد و از آنان دستھاي بھ نام 
دیري نپایید . تشكیل داد و سوگند یاد كرد كھ دھقانان سراسر آلمان را آزاد سازد)) انجمن برادري انجیلي((

رئیس دیررایشنو، اسقف كنستانس، و كنتھاي وردنبورگ، مونتفورت، لوپفن، و  كھ رعایاي ناراضي
. تن رسیده بود ٠٠٠,٣٠، شماره دھقانان مسلح جنوب آلمان بھ ١۵٢۴در پایان سال . زولتس بھ او پیوستند

د كردند این دھقانان از پرداخت مالیات بھ دولت، عشریھ بھ كلیسا، و باج بھ فئودالھا سرباز زدند و سوگند یا
نمایندگان آنان در ممینگن، بھ رھبري یا بھ تاثیر . كھ تا پاي مرگ از تالش براي آزادي خویش باز نایستند
مارس (را تنظیم كردند )) مواد دوازدھگانھ((افكار پروتستانھاي پیروتسوینگلي، بیانیھاي مشتمل بر 

  . كھ نیمي از آلمان را بھ خون و آتش كشید) ١۵٢۵

اخیرا . صلح و رحمت خویش را توسط مسیح ارزاني دارد[ این بیانیھ]نندگان مسیحي خداوند بھ خوا
آیا : را بھ سخریھ گرفتھاند و میپرسند)) انجیل((بسیاري از دشمنان مسیحیت، با توجھ بھ تشكل دھقانان، 

د براي كشتن براي برانداختن، و شای... نو ھمین است و آیا مردم بھ جاي فرمانبرداري باید)) انجیل((ثمره 
روحانیان و فرمانروایان كشوري، آشوب و بلوا برپا سازند این بیانیھ، نخست بھ منظور رفع مذلت از كالم 

خدا و سپس براي توجیھ نافرماني، نھ آشوبگري دھقانان، از نظر مسیحیت بھ این خرده گیران بیدین و یا 
  . بكار پاسخ میدھد

ین است كھ در آینده ھر جامعھاي حق داشتھ باشد كشیش خویش تقاضاي عاجزانھ و عزم راسخ ھمھ ما ا ١
  ... را خود برگزیند یا او را از كشیشي عزل كند

نیز آن را تجویز )) عھد جدید((دادن عشریھ را واجب شمرده و كتاب )) عھد قدیم((از آنجا كھ كتاب  ٢
عشریھ باید توسط كشیشي  .كرده است، ما عشریھ غالت را، آنھم بھ صورت صحیح، پرداخت خواھیم كرد

عشریھ ... كھ ھر جامعھاي و پس از رفع نیازمندیھاي كشیش، مازاد آن در میان تنگدستان قریھ تقسیم شود
  ... چارپایان بھ ھیچ وجھ پرداخت نخواھد شد، زیرا خداوند این موجودات را براي استفاده بشر آفریده است

ندان ما را مملوك خویش محسوب دارند این عادت از تا كنون عرف و عادت چنین بوده است كھ زورم ٣
. آن روي كھ مسیح ھمھ ما را با ریختن خون خویش بازخرید كرده و آزادي بخشیده است تاسف آور است
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ما، تا جایي . ... حكم میكند كھ ما آزاد زیست كنیم، و ما این آزادي را بازخواھیم یافت)) كتاب مقدس... ((
از ) كھ خداوند آنان را تعیین كرده است(، از فرمانروایان منتخب و برگماشتھ كھ مسیحیت اجازه میدھد

روي رضا و رغبت فرمان خواھیم برد، و یقین داریم كھ آنان، چون مسیحیان راستین، یا ما را از سرف 
باري سرف بودن آفریده )) انجیل((بودن آزاد خواھند كرد، یا ثابت میكنند كھ ما بھ موجب تعلیمات 

  ... ایمشدھ

  ... خدمات سنگین روزافزون ما را بھ ستوده آورده است ۶

سزاوار است ماموران پاكدامني از طرف . ناتواني دھقانان در پرداخت اجاره زمین آنان را برآشفتھ است ٨
ھر . ... دولت بھ وضع و درآمد اراضي رسیدگي كنند و براي آنھا ماالالجاره عادالنھاي تعیین كنند

  . ... قاق دارد مزد خویش را دریافت داردرنجبري استح

  ... ھاي عمومي توسط پارھاي از مردم ما را دل آزرده ساختھ است غضب چراگاه ١٠

ما نھ چنین باجي را پرداخت خواھیم كرد، و نھ اجازه . اخذ باج از بازماندگان مردگان باید متروك شود ١١
  ... دخواھیم داد دسترنج یتیمان و بیوه زنان بھ یغما رو

ثابت شود كھ یكي از مواد این بیانیھ بیجا و نادرست است ما از آن )) كتاب مقدس((ھر گاه با استناد بھ  ١٢
  . عدول خواھیم كرد

رھبر دھقانان، كھ سخنان نیمھ انقالبي لوتر وي را تشجیع كرده بود، نسخھاي از بیانیھ را براي لوتر 
انتشار یافت، بھ  ١۵٢۵اخطار براي صلح، كھ در ماه آوریل  لوتر در رسالھ. فرستاد و از او یاري خواست

و ; وي آمادگي دھقانان را براي سنجش اعمالشان با موازین كتاب مقدس ستود. تقاضاي دھقانان پاسخ گفت
پس از اشاره بھ اتھامات روز افزون كساني كھ وي را موجد آشوب و شورش میدانستند، مسئولیت خویش 

با این حال، وي از . كرد و پافشاري خود را بر تبعیت از قانون بھ آنان یادآور شد را در این باره تكذیب
  : نكوھش زورمندان باز نایستاد

كسي را در سراسر جھان مسئول این شورش شیطاني نمیتوان شمرد، مگر شما شاھزادگان و خاوندان، 
مقدس اذعان دارید، )) انجیل((حقیقت بویژه شما اسقفان كور و كشیشان و راھبان دیوانھ، را كھ با آنكھ بھ 

از این گذشتھ، از دست شما، در مقام فرمانروایي، كاري جز . تعالیم آن در دلھاي سخت شما كارگر نیست
این ساختھ نیست كھ با چپاول دسترنج زیر دستانتان براي خویشتن زندگي مجلل نخوت آمیزي بیارایید، تا 

چون روش خویش را اصالح نكنید، غضب ... گدستان بھ سرآیدجایي كھ تحمل و بردباري ستمكشان و تن
دھقانان در جوش و خروشند و این براي آلمان ثمري جز ویراني و قتل ... خداوند بر شما فرود خواھد آمد

و خونریزي نخواھد داشت مگر آنكھ توبھ و پشیماني ما خدا را بر آن دارد كھ از چنین پیشامدي جلوگیري 
  . كند

را و خاندان توصیھ كرد كھ حقانیت بسیاري از تقاضاھاي دھقانان را بپذیرند، و از آنھا خواست لوتر بھ ام
لوتر ھمچنین اشتباھاتت دھقانان را خیلي صریح بیان كرد و آنان را . تا با مھرباني بھ وضع آنان توجھ كنند

بھ زور آنان را پریشانتر وي بھ دھقانان گوشزد كرد كھ توسل . از اعمال زور و انتقامجویي برحذر داشت
لوتر پیش بیني كرده بود كھ شورش و تعدي جنبش اصالح دیني را متوقف میكند و . از گذشتھ خواھد كرد

او با اخذ عشریھ توسط كلیساھاي محلي مخالفت كرد و بھ مقامات . خود او را در مظان اتھام قرار میدھد
)) آزادي مسیحیان((از نظر لوتر . الیات بگیرندكشوري حق داد كھ براي تامین ھزینھ دولت از مردم م

  . منحصر بود بھ آزادي روحي، و این با سرفداري و حتي بردھداري مباینت نداشت
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آیا ابراھیم و پیامبران دیگر بردھداري نمیكردند سخنان بولس حواري را بخوانید ببینید درباره خدمتگزاران 
)) انجیل((از این روي، سومین ماده بیانیھ شما با . یم میدھدكھ در آن زمان ھمھ از بردگان بودند، چھ تعل

و برابري مردم ممكن نیست، ... اجابت این تقاضا ھمھ مردم را یكسان و برابر خواھد كرد... سازگار نیست
زیرا حكومت جھاني، بیآنكھ افراد آن نابرابر و از آنان برخي آزاد، بعضي زنداني، جمعي مالك، و گروھي 

  . د، پایدار نخواھد ماندرعیت باشن

  :اگر از آخرین اندرز لوتر استقبال میشد، آلمان آنچنان از خونریزي و خرابي زیان نمیبرد

جمعي از كنتھا و خاندان و اعضاي انجمنھاي شھري را گرد آورید و مشكالت خویش را با آنان در میان 
ي كنند شما خاوندان از خیرھسري نھید و بگذارید آنان مشكالت را، پس از بررسي، دوستان چارھجوی

بپرھیزید و زورگویي و ستمگري خویش را كاھش دھید تا تنگدستان فضایي و ھوایي براي زیستن بھ دست 
دھقانان نیز باید تبعیت كنند و از پارھاي از درخواستھاي خویش كھ از بلند پروازي آنان سرچشمھ . آورند

  . میگیرد چشم بپوشند

س میكردند كھ ھنگام عقب نشیني سپري شده است، و در ھر گونھ سازشي ولي رھبران شورش احسا
. از این روي، لوتر را بھ خیانت متھم كردند و بھ شورش ادامھ دادند. سرانجام آنان بھ كیفر خواھند رسید

گروھي از آنان در اعتقاد خویش بھ برابري انسانھا چندان دور رفتند كھ پیشنھاد كردند اشراف و نجبا 
اي خویش را رھا كنند و چون روستاییان و شھرنشینان زیست كنند، و بر اسب سوار نشوند، زیرا كاخھ

رھبران شورش ھمچنین عقیده داشتند كھ كشیشان . اسب سواري آنان را گردنفرازتر از مردم دیگر میسازد
یچي از از این پس باید خویشتن را خدمتگزار نھ فرمانرواي كلیساي خویش بدانند و در صورت سرپ

تعلیمات كتاب مقدس، از مقامات خود بركنار بھ اشراف و توانگران، اختالس دارایي ملت توسط كارمندان 
: یكي از رھبران افراطي شورش میگفت. فاسد، و افزایش نرخھا و قلت مزد خویش اعتراض كردند

دارایي آنان در میان براي رستگاري روح انسان، بھتر است دست سران كلیسا از تنعم و تجمل كوتاه و ((
و ندل ھیپلر و فریدریش وایگانت ضرورت مصادره اموال كلیسا، الغاي عوارض .)) تنگدستان تقسیم شود

ھاي گمركي، و اتخاذ پول و اوزان و میزانھاي یكسان براي سراسر امپراطوري را پیش  راه و تعرفھ
  . كشیدند

گئورگ متسلر و مترن فویرباخر : ورندھاي گوناگوني بھ چشم میخ در میان رھبران شورش، چھره
و دو تن شھسوار بھ نامھاي ; جمعي از سربازان پیشین و كشیشان; یالكین رورباخ آشوبگر; مھمانخانھدار

فلوریان گیر و گوتس فون برلیشینگن، كھ در شورش بدفرجام زیكینگین شركت داشتند و شورشیان را 
ھر یك از اینان . اخیر را قھرمان داستانھاي خویش ساختھاندھاوپتمان و گوتھ این دو مرد . رھبري میكردند

ھاي  فرماندھي یك دستھ از شورشیان را بھ عھده داشت بندرت عملیات خویش را با نقشھ و اقدامات دستھ
. ، شورش ناگھان چند ناحیھ آلمان را فرا گرفت١۵٢۵با این حال، در بھار . شورشي دیگر ھماھنگ میكرد

بورگ، و وورتسبورگ حكومت شورشي متشكل از نمایندگان كارگران ادارات شھري در ھایلبرون، روتن
در فرانكفورت آم ماین، حكومت شورشي اعالم داشت كھ از این پس اختیارات انجمن . را تصرف كرد

در روتنبورگ، شورشیان كشیشان را از . شھر، شھردار، پاپ و امپراطور را در دست خویش خود گرفت
ھاي مذھبي را در ھم شكستند، نمازخانھاي را با خاك یكسان ساختند  رون ریختند، مجسمھكلیساي جامع بی

شھرھاي تابع خاوندان فئودال سر . و انبار شراب كلیساھا را پیروزمندانھ خالي كردند) ١۵٢۵مارس  ٢٧(
خواستار بھ طغیان برداشتند، و شھرھاي اسقف نشین الغاي امتیازات روحانیان و تصرف امالك كلیسا را 

تقریبا ھمھ ساكنان دوكنشین فرانكونیا، ھمچنین اسقفان شپایر و بامبرگ، و روساي دیرھاي كمپتن و . شدند
ویلیام، كنت . ھرتسفلد، كھ غافلگیر شده بودند، تعھد كردند اصالحات پیشنھادي دھقانان را تحقق بخشند

تھاي اھل ھوھنلوھھ را احضار شورشیان گئورگ و آلبرشت، كن. ھنبرگ، رعایاي خویش را آزاد كرد
برادر گئورگ و آلبرشت، سوگند یاد كنید كھ از ین پس با دھقانان برادر : ((كردند و بھ آنان چنین گفتند

بسیاري از شھرھاي آلمان با آغوش باز از شورشیان .)) خواھید بود، زیرا شما اكنون دیگر دھقانید نھ مالك
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ن پایھ نیز كھ كینھ روحانیان حاكم و با نفوذ را بھ دل داشتند از بسیاري از روحانیان دو. استقبال كردند
  . شورشیان پشتیباني كردند

نخستین بر خورد شدید شورشیان با مخالفان در شھر الیپھایم، واقع در كرانھ دانواب و نزدیك شھر اولم، 
م یاكوب وھھ، تن دھقان، بھ رھبري كشیش سرسختي بھ نا ٠٠٠,٣نزدیك بھ ) ١۵٢۵آوریل  ۴(روي داد 

كلیساي شھر را تاراج كردند ارگ كلیسا را . ھاي شراب را سركشیدند شھر را بھ تصرف درآوردند، خمره
و تمسخر كنان . در ھم شكستند از كردند، و یكي از دھقانان را با جامھ روحاني بر محراب كلیسا نشاندند

وابیایي، بھ سركردگي فرمانده كارداني بھ سربازان مزدور اتحادیھ س. در برابر وي سر تعظیم فرود آوردند
. نام گئورگ فونتروخسس الیپھایم را محاصره كردند و دھقانان بیانضباط و وحشتزده را بھ تسلیم وا داشتند

یاران دیگر . ھاي روستاییان را بھ آتش كشیدند مھاجمان وھھ و چھار تن از یارانش را سر بریدند و كلبھ
  . وھھ نیز پراكنده شدند

سھ گروه از شورشیان، بھ سركردگي متسلر، گیر، و ) یادبود مصلوب ساختن مسیح(روز جمعھ مبارك  در
را، كھ فرمانرواي آن، كنت لودویگ فون ھلفنشتاین، بھ ) در نزدیكي ھایلبرون(رورباخ، شھر واینسبرگ 

اي تسلیم نمایندگان دھقانان، بر). ١۵٢۵آوریل  ١۵(شقاوت و سنگدلي معروف بود، محاصره كردند 
ولي كنت و سوارانش ناگھان بر سر آنان تاختند . شرایط ترك مخاصمھ، خویشتن را بھ دیوار شھر رسانیدند

  . و ھمھ را كشتند

شورشیان در روز عید قیام مسیح، بھ یاري جمعي از ساكنان واینسبرگ بھ شھر رخنھ كردند و چھل مرد 
، و شانزده شھسوار بھ )راطور ماكسیمیلیان متوفادختر امپ(كنت، ھمسرش . مدافع را از پاي درآوردند
رورباخ، بیآنكھ با متسلر و گیر مشورت كند، بھ كنت و سوارانش فرمان داد كھ . دست مھاجمان اسیر شدند

كنت بھ . از میان صفوف دھقانان مسلح بھ دشنھ و سر نیزه بھ سوي سرنوشت اندوھبار خویش روان شوند
ازاي ضبط ھمھ داراییش، از كشتن او چشم بپوشند، ولي این پیشنھاد را بھ شورشیان پیشنھاد كرد كھ، در 

كنتس نیز، كھ بیھوش بر زمین افتاده بود، تضرع كنان . عنوان بھانھاي براي وقت كشي رد كردند
رورباخ فرمان داد دو مرد وي را بر دست بلند كنند تا شاھد . درخواست میكرد ھمسرش را زنده بگذارند

ھنگامي كھ كنت از برابر دھقانان مسلح بھ سوي مرگ گام بر میداشت، دھقانان . قامجویان باشدشادماني انت
  . فریادكنان از ستمگریھاي وي یاد میكردند

تو برادر مرا بھ سیاھچال افكندي، زیرا ھنگامي كھ تو از كنارش میگذشتي، كالھش : ((یكي فریاد میكشید
تو موجب شدي ... تو بر گردن ما مثل گاو یوغ میگذاشتي: ((یدنددیگران فریاد میكش.)) را از سر برنداشت

اسبان و سگان شكارچیان تو ... دستھاي پدر من بریده شوند، زیرا خرگوشي را در كشتزارش كشتھ بود
در طول نیم ساعت شانزده .)) تو تا آخرین دینار ما را ربودھاي... محصول كشتزار مرا لگدمال كردھاند

  . بھ كنتس اجازه داده شد كھ در دیري عزلت گزیند. بھ دیار نیستي فرستاده شدند شھسوار از پي كنت

ھا را غارت میكردند یا باج سنگیني از آنھا  شورشیان صومعھ. شورش تقریبا سراسر آلمان را فراگرفتھ بود
در ھیچ جا شورشیان قصد خویش را بھ : ((گفتھ میشود ١۵٢۵آوریل  ٧در نامھاي بھ تاریخ . میگرفتند

و ریشھكن كردن آیین  ھا و كاخھاي اسقف نشینھا، كشتن روحانیان پیرو كلیساي كاتولیك، تخریب صومعھ
این سخن ممكن است گزاف باشد، ولي مالحظھ میكنیم كھ در . كاتولیك از روي زمین پنھان نمیدارند

باواریا، اتریش، آوردند و لزوم تطبیق مواعظ روحانیان را با تعلیمات كتاب مقدس، كھ ھستھ عقیده 
اسقف اعظم آلبرشت از برابر طوفان گریخت، در ماینتس، . پروتستانھا بود، بھ مھیندوك فردیناند قبوالندند

گیلدر، اسقفیھ را  ٠٠٠,١۵ولي نماینده او با تایید مواد دوازدھگانھ دھقانان، و با پرداخت باجي بھ مبلغ 
آوریل، اھالي بامبرگ اختیارات فئودالي را از اسقف خویش سلب كردند، كاخ وي  ١١در روز . نجات داد

در آلزاس، شورش با چنان . وفاداران بھ كلیساي كاتولیك را غارت كردند ھاي را بھ آتش كشیدند، و خانھ
در روز . سرعتي گسترش یافت كھ در پایان ماه آوریل جان ھمھ مالكان و كاتولیكھا را بھ مخاطره انداخت

دھقان مسلح برتسابرن، مقر اسقف ستراسبورگ، یورش برد و  ٠٠٠,٢٠آوریل، سپاھي مركب از  ٢٨
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ماه مھ، دھقانان شھر را تسخیر كردند و از ھر چھار مرد یكي را  ١٣در روز . تاراج كردصومعھ شھر را 
وادار كردند بھ آنان بپیوندد، و تقاضا كردند ھمھ صاحبمنصبان، جز امپراطور با راي مردم انتخاب و یا از 

وھي از شورشیان در بریكسن، واقع در تیرول، میكائل گاسمایر، منشي پیشین اسقف، گر. كار بركنار شوند
، و تا یك سال از )مھ ١٢(را بسیج كرد، بھ جان روحانیان اصیل آیین افتاد، صومعھ محلي را غارت كرد 

را در این ھنگام چنین ) اچ(ھاي رودھاي این و آدیجھ  وقایعنگار مخالفي وضع دره. تعدي باز نایستاد
د كھ مردان خوشنام نیز جرئت نمیكردند فتنھ و آشوب و تعدي چنان دامنگیر شده بو: ((توصیف كرده است

در .)) دزدي و چپاول چنان عادي گشتھ بود كھ حتي مردان پاكدامن را اغوا میكرد. در معابر نمایان شوند
ھا را تاراج كردند و ساكنان شھر را واداشتند كھ  فرایبورگایم برایسگاو، دھقانان كاخھاي اشراف و صومعھ

در ھمان ھنگام دستھاي از دھقانان اسقف و ). مھ ٢۴(لحق شوند م)) انجمن برادري انجیلي((بھ 
در ماه ژوئن، شورشیان . ورتسبورگ را از كاخش راندند و با اندوختھ وي بھ عیش و نوش پرداختند

ماتیاس النگ، اسقف اعظم نیرومند و جنگاور، را از كاخش در سالزبورگ تا قلعھاش در خارج شھر 
دھقان مسلح قرار گرفتھ  ٠٠٠,٨ودویگ، برگزیننده كاخشین، كھ در محاصره در نویشتات، ل. تعقیب كردند

یكي از . بود، رھبران شورشیان را بھ شام دعوت كرد و درخواستھاي آنان را با خوشرویي پذیرفت
فرومایگان با فرمانرواي خویش نشستند، و یكدل و یكرنگ، بھ خوردن و : ((معاصران وي گفتھ است

در ھمان ھنگام كھ آلمان صحنھ این حوادث ناگوار بود، لوتر در چاپخانھ ویتنبرگ  .))نوشیدن پرداختند
لحن تند این رسالھ ). ١۵٢۵نیمھ ماه مھ (رسالھ علیھ جماعات دھقاني غارتگر و جاني را بھ طبع رسانید 

ام لوتر، كھ از تندروي و لج. شاھزادگان و دھقانان، و سران كلیسا و اومانیستھا را بھ تعجب آورد
گسیختگي شورشیان، امكان از ھم پاشیدن نظم و قانون در آلمان، و شایعاتي كھ خود وي را بر برافروختن 

  : آتش فتنھ و آشوب متھم میكرد ھراسان شده بود، این بار آشكارا جانب مالكان را گرفت

ولي قبل از ... بودنددر كتاب قبلي خیال نداشتم دھقانان را خویشتن و اتخاذ راه و روش مناسب اعالم داشتھ 
ھاي خود، چون سگان وحشي بھ تعدي و راھزني دست  آنكھ بھ خود آیم، دھقانان، با فراموش كردن وعده

آنچھ از آنان سر میزند ناشي از شیطان است، بویژه شیطان اعظم ... زدند و فتنھ و آشوب بر پا كردند
از آن پس، بھ ... گناھان پرده برگیرمناچارم از روي ... كھ بر مولھاوزن فرمان میراند[ مونتسر]

  ... فرمانروایان خواھم آموخت كھ در اوضاع و شرایط كنوني چگونھ رفتار كنند

از این . كسي كھ آشوبگریش بھ اثبات رسیده باشد فرمان خدا و قانون امپراطوري را زیر پا نھاده است
شورش كشتار و خونریزي ... تروي، آن كھ زودتر وي را نابود كند كارش بجا و درخور ستایش اس

بنابر این، بر ھر ... ھمراه میآورد، زنان را بیوه و كودكان را یتیم میكند، و ھمھ چیز را زیر و رو میسازد
و بھ یاد داشتھ ; كسي فرض است كھ در خفایا آشكارا آشوبگران را بكوبد، مجروح كند، یا از پاي درآورد

كشتن آشوبگران بدان میماند كھ . شیطانیتر از شورش نیست باشد كھ چیزي زھر آگینتر، زیانبخشتر و
  ... ھرگاه شما او را نكوبید، او شما و بسیاري دیگر را خواھد گزید. انسان سگ ھار را از پاي درآورد

  :لوتر وجود مطلبي را، در كتاب مقدس كھ مجوزي براي مالكیت اشتراكي باشد رد كرد

دارایي كسي را از آن ھمگان نمیشناسد مگر در مورد كساني كھ آزادانھ تصمیم گرفتھاند زندگي )) انجیل((
آمده است سرمشق خویش )) كتاب اعمال رسوالن((رسوالن و حواریون را، آن گونھ كھ در باب چھارم 

ست نمیكردند دارایي بھ خالف دھقانان دیوانھ ما، كھ سر بھ طغیان برداشتھاند، حواریون درخوا. سازند
كسي گرچھ از آن ھرودس یا پیالطس باشد بھ مردم واگذار شود، و تنھا از دارایي خویش چشم پوشیده 

در صوتي كھ دھقانان ما میخواھند دارایي دیگران را از دست آنان بربایند و دارایي خود را براي . بودند
مان نمیكنم شیطاني در دوزخ مانده باشد، زیرا ھمھ گ! بھ مسیحیت اینان آفرین باید گفت; خویشتن نگاه دارند

  . شیطانھا در كالبد دھقانان رسوخ كردھاند

لوتر در ھمین رسالھ بھ فرمانروایان كاتولیك وعده میدھد كھ ھرگاه شورشیان را بدون دادرسي بھ كیفر 
اندرز میدھد كھ براي بھ فرمانروایان پروتستان نیز . اعمالشان برسانند، وي از گناھان آنان خواھد گذشت
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ولي ھرگاه شورشیان از سماجت . پایان دادن بھ طغیان و آشوب از دعا و استغفار و گفتگو فرو گذار نكنند
  و سرسختي باز نایستند، 

شمشیر خویش را بیدرنگ از غالف بیرون كشید، زیرا ھر امیر و خاوندي باید با یاد داشتھ باشد كھ خادم 
، و شمشیر براي آن بھ او داده )١٣رسالھ بھ رومیان، باب (از بدكاران میكشد خداست و، با غضب، انتقام 

ھرگاه تنبیھ سركشان از او برآید گرچھ این تنبیھ ... شده است كھ آن را بر ضد چنین كساني بھ كار برد
كھ مستلزم كشتار و خونریزي باشد و از آن خودداري كند، مسئول ھمھ كشتارھا و تبھكاریھایي خواھد بود 

ھر گاه كسي گمان برد كھ تنبیھ است، بجاست بھ یاد داشتھ باشد كھ شورش تحمل . ... اینان مرتكب میشوند
  . ناپذیر شده است، و در صورت ادامھ آن باید در انتظار نابودي جھان نشست

از بخت بد لوتر، اعتراضات او ھنگامي بھ دست مردم رسید كھ اشراف سركوبي شورشیان را آغاز كرده 
. بودند، و از ھمین روي مصلح پروتستان بھ ناحق مسئول كشتارھا و جنایات مخالفان شورش شناختھ شد

بسختي میتوان باور كرد كھ سخنان لوتر در خاوندان و فرمانروایاني كھ ھستي آنان بھ مخاطره افتاده بود 
  . اثر كرده باشد

فرونشانند كھ براي آیندگان مایھ عبرت  مصلحت آنان اقتضا میكرد شورش را با چنان سنگدلي و خشونتي
  . شود

ھاي دلفریب،  اشراف و مالكان مدتي دھقانان ساده دل را با گفتگو درباره شرایط سازش، و با دادن وعده
سرگرم كردند و بسیاري از اردوھاي آنان را از ھم پاشیدند، و در خالل آن نیروھاي خویش را براي 

  . سركوبي شورش بسیج كردند

فردریك كھ در یافتھ بود خود او و ) ١۵٢۵مھ  ۵(ماگرم آشوب، فردریك برگزیننده درگذشت در گر
شاھزادگان دیگر، با زروگویي و ظلم و ستم دھقانان را بھ شورش واداشتھاند، تندروي و اعمال خشونت را 

تندروي براي تنبیھ دھقانان جایز نمیدانست و بھ جانشینش، دوك یوھان، موكدا سفارش میكرد كھ از 
از این روي ; ولي یوھان میپنداشت كھ سیاست برادرش بھ حد افراط نرم و سازشكارانھ بوده است. بپرھیزد

پس از مرگ برادر، نیروھاي خویش را ھمراه سربازان دوك ھانري اھل برونسویك، و فیلیپ، الندگراف 
نیروھاي متخاصم، كھ میان . ھسن، بھ سوي سنگر مونتسر در خارج شھر مولھاوزن بھ حركت درآورد

نقص تجھیزات، فقدان . مرد جنگي بود، جز از نظر نفرات تناسبي وجود نداشت ٠٠٠,٨ھریك متشكل از 
ھا ساختھ شده بود مجھز بودند، در  انضباط، و ضعف روحیھ دھقانان را ھر چند بھ توپھایي كھ در خانھ

نتسر درصدد برآمد با سخنوري روحیھ برابر سربازان ورزیده و تعلیمدیده دوك ناتوان كرده بودند مو
دھقانان را تقویت كند، و بھ این منظور رھبري آنان را ھنگام نیایش خداوند و خواندن سرودھاي دیني 

دھقانان در نخستین برخورد نظامي، صدھا تن كشتھ دادند و بھ شھر فرانكنھاوزن متواري . برعھده گرفت
 ٣٠٠تن از آنان را از پاي درآوردند و  ٠٠٠,۵عقیب كردند و مھاجمان دھقانان را ت). ١۵٢۵مھ  ١۵(شدند 

زنان محكومان براي بخشایش ھمسران خویش بھ شاھزادگان . تن از زندانیان را بھ مرگ محكوم كردند
درخواست زنان بھ این شرط پذیرفتھ شد كھ آنھا مغز دو كشیشي را كھ دھقانان را بھ شورش . متوسل شدند

مونتسر كھ پنھان شده بود، دستگیر شد و پس . برابر شاھزادگان فاتح، متالشي كنند ترغیب كرده بودند، در
مھاجمان سپس . از آنكھ در زیر زجر و شكنجھ بھ گناھان خویش اعتراف كرد، سرش را از تن جدا كردند

خت سرباز وي را، كھ از شھر دفاع میكردند، ساكنان شھر با پردا ١٢٠٠بھ مولھاوزن تاختند و پفایفر و 
  . از كیفر رستند) دالر ٠٠٠,٠٠٠,١٠(گیلدر  ٠٠٠,۴٠تاواني بھ مبلغ 

مقارن ھمان ایام، تروخسس با مسالمت بوبلینگن را تسخیر كرد و از روز دیوارھاي شھر سنگر شورشیان 
بازماندگان دھقانان شورشي بھ دست سواران تروخسس از پاي درآمدند، و بدین ). مھ ١٢(را بھ توپ بست 

تروخسس پس از آن واینسبرگ را بھ خاكستر مبدل كرد و یاكلین . در وورتمبرگ پایان یافت سان شورش
سپس نیروھاي خویش را براي سركوبي . بود، آتش زد)) كشتار واینسبرگ((رورباخ را، كھ مسبب 
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شورش بھ سوي كونیگسھوفن و اینگولشتات پیش راند، و ورتسبورگ را تسخیر كرد، و ھشتاد و یك تن از 
فلوریان گیر از وورتسبورگ بھ سوي سرنوشت ). ژوئن ۵(رشیان را براي عبرت دیگران سر برید شو

  . نامعلومي گریخت و بھ مردان افسانھاي پیوست

گوتس فون برلیشینگن بموقع تسلیم شد، بعدھا در صف سربازان شارل پنجم با تركان جنگید، و در ھشتاد و 
ژوئن، و ممینگن اندكي  ٢٠روتنبورگ در روز ). ١۵۶٢(بست  یك سالگي در كاخ خود دیده از جھان فرو

شورش آلزاس با كشتار دوتا شش ھزار تن از دھقانان . پس از آن، بھ دست نیروھاي اشراف سقوط كردند
مھ، تنھا در آلزاس، شماره  ٢٧تا روز ). مھ ١٨و  ١٧(در شھرھاي لیپشتاین و تسابرن سركوب شد 

ھواي این . آنان پس از تسلیم كشتھ شده بودند، از بیست ھزار تجاوز میكرد دھقانان مقتول، كھ بسیاري از
ماركگراف كازیمیر، دھقاناني را كھ بھ او تسلیم میشدند سر . شھرھا با تعفن اجساد درھم آمیختھ بود

سرانجام، . میبرید، بھ دار میكشید، دستشان را قطع میكرد، یا چشمشان را از حدقھ بیرون میآورد
ان خردمند براي جلوگیري از سبعیت اشراف مداخلھ كردند، و دیت آوگسبورگ، در پایان ماه شاھزادگ

یكي از نجباي فیلسوف . اوت، از فاتحان خواست كھ مجازات و غرامت شورشیان مغلوب را تخفیف دھند
 شورش در اتریش)) ھرگاه ھمھ شورشیان كشتھ شوند، چگونھ دھقان فراھم خواھیم كرد: ((مشرب پرسید

ھاي انقالبي را در  ، میكائل گاسمایر یكي از افراطیترین برنامھ١۵٢۶در ژانویھ . یك سال بھ طول انجامید
كھ بھ ) یعني غیر پروتستانھا)) (خداناشناسان((سرتاسر تیرول اعالم داشت، و در خواست كرد كھ ھمھ 

كلیساھا از تصاویر ; شوند كالم خدا تخطي كرده و یا در حق مردم عادي جور و ستم روا داشتھاند كشتھ
دیوارھا و باروھا و دژھاي ; دیني و صندوقھاي اشیایي مقدس تخلیھ شوند، و مراسم قداس متروك شود

ماموران كشوري و داوران با ; و تنھا روستاھا باقي بمانند، و ھمھ مردم برابر شوند; شھرھا ویران شوند
عشریھ ; باج یا اجاره زمین بھ فئودالھا پرداخت نشود راي عمومي مردان بالغ برگزیده شوند پولي بھ عنوان

ھا بھ مدرسھ و بیمارستان تبدیل  صومعھ; گردآوري شده بھ كلیساي اصالح شده، یا بھ تنگدستان داده شود
گاسمایر مدتي نیروھایي را كھ براي سركوبي وي . و دولت نرخھا را تثبیت كند; معادن ملي شوند; شوند

  . ندفرستاده میشدند پس را

فردیناند براي سر او جایزه تعیین كرد، و این جایزه نصیب دو آدمكش اسپانیایي شد كھ وي را بھ سال 
  . در خانھاش در شھر پادوا، از پاي در آوردند ١۵٢٨

زیانھاي جاني و مالي ناشي از شورش دھقانان چنان سنگین و دھشتناك بود كھ آلمان مانند آن را جز در 
. تن كشتھ شدند ٠٠٠,١٣٠در جریان شورش، و متعاقب آن، تنھا از دھقانان . ندید جنگ سي سالھ بھ خود

جالد تروخسس . تن از شورشیان در قلمرو اتحادیھ سواییابي بھ دیار نیستي فرستاده شدند ٠٠٠,١٠قریب 
دھقانان صدھا كاخ و . تن از محكومان را كشتھ است ٠٠٠,١٢بھ خود میبالید كھ بھ دست تواناي خویش 

ومعھ را با خاك یكسان كردند، صدھا شھر و روستا ویران یا از سكنھ خالي شدند و یا از غرامتھاي ص
ھا پناه  ھا متواري شدند و یا بھ بیشھ دھقان بیخانمان در گذرگاه ٠٠٠٠,۵بیش از . سنگین بھ تھیدستي افتادند

ان بسیاري از اسنادي را كھ بھره دھقان. شماره یتیمان و بیوه زنان بھ نحو اندوھناكي فزوني یافت. بردند
مالكانھ را مشخص میكردند آتش زده بودند، و اسنادي كھ پس از پایان شورش تنظیم شدند، دین دھقانان را 

در اتریش، بادن، و ھسن دھقانان از آزادي نسبي برخوردار شدند، ولي در . بھ فئودالھا سنگینتر كردند
در مشرق رود الب، دھقانان تا قرن نوزدھم نتوانستند ; مناطق دیگر كشور زنجیر بردگي محكمتر شد

جنبشھاي دموكراتیك در نطفھ خفھ شدند، سانسور كتب، توسط . زنجیر بردگي را از گردن خویش بگسلند
و عشق بھ زندگي و ھنر و ادب، ; اومانیسم از رونق افتاد; فرمانروایان كاتولیك و پورتستان، افزایش یافت

  . میده بود، جاي خویش را بھ االھیات، تقوا، و اندیشھ آخرت سپردكھ رنسانس بھ دلھا د

با آنكھ لوتر بارھا شورش را تقبیح كرده و دھقانان را . جنگ دھقاني، اصالح دیني را در آلمان متوقف كرد
آرزوھاي : از تعدي و زورگویي برحذر داشتھ بود، شورش رنگ نھضت پروتستان بھ خود گرفت

نظام اشتراكي یگانھ راه بازگشت بھ روزگار حواریون بھ . یرات لوتر نمایان گشتاقتصادي در جامھ تعب
محافظھكاران مصادره اموال كلیسا . خواند)) جنبش لوتري((شارل پنجم شورش دھقانان را . شمار آمد
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در جنوب آلمان . ھا بھ دست دھقانان دریك ردیف قرار دادند توسط پروتستانھا را با غارت صومعھ
در نقاطي چون . ان و خاوندان مرعوب شده وفاداري خویش را نسبت بھ كلیساي رم تجدید كردندشاھزادگ

. بامبرگ و وورتسبورگ، حتي گروھي از مالكان و زمینداران بھ جرم داشتن مذھب لوتري اعدام شدند
و لوتر را خود دھقانان نیز جنبش اصالح دیني را دامي براي اغواي خود دانستند و از آن روي برتافتند، 

تا سالھا پس از شورش، لوتر چنان در نزد . خواندند)) كاسھ لیس شاھزادگان((و )) دكتر دروغ پرداز((
مردم آلمان منفور بود كھ بندرت جرئت میكرد ویتنبرگ را ترك گوید، چنانكھ حتي نتوانست در سال 

: چنین نوشت ١۵٢۵لوتر در روز پنجم ژوئن . بر بالین پدر مشرف بھ مرگش حضور یابد ١۵٣٠
كارھایي كھ خدا بھ دست من براي جھان انجام داده از یادھا رفتھ است و اكنون لوتر مردي نبود كھ در ((

: بھ نیكوالس فون آمسدورف نوشت ١۵٢۵مھ  ٣٠در روز . برابر مخالفان بھ خاك بیفتند و استغفار كند
زیرا روستاییان ; بمنصبان نابود شوندھمھ دھقانان كشتھ شوند بھتر از آن است كھ شاھزادگان و صاح((

در ماه ژوئیھ ھمان سال رسالھاي بھ نام نامھ سرگشاده .)) بدون رخصت االھي شمشیر بھ دست گرفتھاند
درباره كتاب دشوار علیھ دھقانان منتشر كرد كھ در آن مخالفان را الیق پاسخگویي ندانستھ و گفتھ است 

فرمانروایان باید یقھ این . با یاغي و سركشند و مستحق ترحم نیستنداینان ثابت كردند كھ مانند دھقانان قل
  . افراد را بگیرند و آنان را از زبان درازي بازدارند

اگر گمان میبرند كھ این پاسخ تند، جابرانھ، و براي بستن دھان مردم است، در تشخیص خویش راه خطا 
پاسخ آنان مشتي است كھ خون . ستدالل گریزانندسركشان مستحق پاسخ مستدل نیستند، زیرا از ا. نرفتھاند

گوش آنان را باید با گلولھ گشود، چنان كھ سرشان از ... دھقانان گوش شنوا ندارند. از دھانشان جاري سازد
آن كھ سخن شفقت آمیز خدا را نشنود، ناگزیر باید . چنین مردمي بھ چنین مشتي نیازمندند. تن جدا شود

. ... زیرا گوش من بھ فرمان خداست. حاضر نیستم درباره ترحم سخني بشنوم.... فرمان جالد را گردن نھد
ھر گاه اراده وي بھ قصاص تعلق گرفتھ باشد، چرا از ترحم سخن گوییم آیا شائول با ترحم بھ عمالقھ 

شما از آن روي از ... ھنگامي كھ خدا از او انتظار داشت مجري خشم و قصاص او شود، گناه نورزید 
ولي چرا ھنگامي كھ دھقانان سر بھ طغیان برداشتھ و بھ . سخن میرانید كھ دھقانان سركوب شدھاند ترحم

غارتگري و كشتار و تعدي و آتش سوزي دست زده بودند، از ترحم سخن نمیگفتید چرا آنان بھ شاھزادگان 
گذشت و ترحم آنجایي  و خاوندان رحم نكردند و قصد داشتند ھمھ آنان را نابود كنند لوتر استدالل میكرد

ولي در مقامات ملي و كشوري آنھا ; براي مسیحیان واجب است كھ حقوق و مصالح خود آنان در میان باشد
موظفند عدالت را بر رحم و شفقت مقدم دارند، زیرا طبع سركش و گنھكار بشر، كھ از آدم و حوا بھ او 

  .اجتماع اجتناب ناپذیر میكندرسیده است، وجود حكومت، قانون و كیفر را براي حفظ نظم 

مسئولیت ما در برابر جامعھاي كھ جنایت ھستي آن را تھدید میكند، سنگینتر از مسئولیتي است در قبال 
  . جنایتكاران بر عھده داریم

ھرگاه مقاصد دھقانان جامھ عمل میپوشید، ھیچ انسان راستكرداري از گزند آنان در امان نمیبود و ھر 
تعدي و ; ش از دیگران داشت ناگزیر بود بھ سبب آن متحمل زجر و شكنجھ شودكسي كھ دیناري بی

عاقبت ; زنان و كودكان بھ رسوایي كشیده میشدند; زورگویي كھ بھ دست آنان آغاز شده بود پایاني نمیداشت
یش آیا از دھقاناني كھ شكم خو. ھم بھ جان یكدیگر میافتادند، و امنیت و آرامش از ھمھ جا رخت برمیبست

خران داراي مشت خواھند شد و ... را پر كرده و بھ قدرت دست یافتھاند گستاختر و القیدتر میتوان یافت
اظھارات تند لوتر درباره جنگ دھقانان براي ما . مردم را بھ جبر و عنف فرمانبردار خویش خواھند كرد

ي میپنداریم و با افرادي كھ امروزه نظم اجتماعي چنان پابرجاست كھ ما تداومش را ھمیشگ. تعجب آورند
ولي تاراج بیمالحظھ اموال مردم بھ دست دھقانان، و . این نظم را با خشونت بر ھم میزنند مدارا میكنیم

خطرھایي كھ شورش براي نظم و قانون و حكومت و دستگاه تولید و توزیع در آلمان پدید آورد، لوتر را 
جریان شورش، و از پي آن، روي دادند، نگراني لوتر را حوادثي كھ در . در وضع بغرنجي قرار داده بود

از این گذشتھ، مخالفت لوتر را با شورش . از امكان عقیم ماندن انقالب دیني در آلمان موجھ میسازند
دھقانان ممكن است معلول حق شناسي وي از شاھزادگاني دانست كھ در ویتنبرگ، ورمس، و وارتبورگ 

اید ھم لوتر از آن بیمانك بود كھ نجبا و شاھزادگان آلمان، با روگرداني از و ش; از او حمایت كرده بودند
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نزد لوتر، آزادي . جنبش اصالح دیني، وي را در برابر شارل پنجم و كلمنس ھفتم تنھا و بیپناه گذارند
پرستش خداوند و رستگاري بھ تشخیص و انگیزه وجدان شخصي یگانھ آزادیي بود كھ ارزش داشت انسان 

براي انسان چھ تفاوت داشت كھ در این جھان فاني و زودگذر، كھ . تحصیل آن مبارزه و جانبازي كند براي
بھ ابدیت منتھي میشود، بر ده یا شاھزاده باشد بھ زبان دیگر، لوتر عقیده داشت كھ انسان، بھ شرط آزادي 

ي او فراھم است، روحي و برخورداري از فیض و رحمت االھي، باید بھ وضعي كھ در این جھان برا
  . بسازد

زیرا او وقوع انقالب اجتماعي را پیش بیني كرده و . با این وصف، دھقانان حق داشتند از لوتر دلگیر شوند
گفتھ بود كھ چنین انقالبي، حتي در صورتي كھ مردم در جریان آن دست خویش را بھ خون اسقفان بیاالیند، 

لوتر انقالب را دامن زده، نظم اجتماع را متزلزل ساختھ، و  از این گذشتھ، خود. وي را خشنود خواھد كرد
ھمچنین او بھ مصادره اموال كلیسا توسط . اختیارات دولت را در برابر قدرت االھي ناچیز گرفتھ بود

در زماني كھ صندوق راي بر ایشان غیر قانوني بود و ھر روز . مقامات كشوري اعتراض نكرده بود
ي خود مشغول بودند، چھ راه دیگري جز اعمال خشونت براي دھقانان وجود ستمگران بھ تجھیز نیروھا

داشت دھقانان احساس كردند كھ آیین جدید اھداف آنان را تقدیس، اعمال و امیال آنان را تحریك، و در 
مخالفت لوتر با قیام، گروھي از دھقانان را از دین روگردان . آخرین لحظھ، پشت آنان را خالي كرده است

و جمعي نیز بھ ; بسیاري از آنان، بھ رھبري مبلغان یسوعي، بھ آغوش كلیساي كاتولیك باز گشتند; تساخ
  . پیروي از افراطیوني كھ لوتر آنان را طرد كرده بود كتاب عھد جدید را منادي نظام اشتراكي پنداشتند

III  -١۵٣۶-١۵٣۴: آناباتیستھا بھ مرام اشتراكي میگروند  

ھ گروھي از معاصران ما را سرسپرده نظامھاي در قرن شانزدھم، اقلیتھاي مذھبي ھمان شور و حرارتي ك
  . گردنكشي را پیرو جنبشھاي انقالبي گوناگون كرد

این فرقھ، مصرانھ خواھان . بودند) تعمید دھندگان مجدد(افراطیترین فرقھ مسیحي این عصر آناباتیستھا 
ي تعمید دھنده، اعتقاد داشت كھ غسل تعمید در واقع غسل تعمید در سن بلوغ بود و، بھ پیروي از یحیا

ھاي  این فرقھ نیز بھ شاخھ. زماني باید داده شود كھ فرد بھ میل و رضاي خود خواھان قبول مسیحیت باشد
دستھاي از آنان، كھ از ھانس دنك و لودویگ ھتسر پیروي میكردند، منكر الوھیت . چندي تقسیم شده بود

شتند كھ مسیح صرفا روحانیترین مردم بود و نھ با جان دادن بر صلیب بلكھ با مسیح بودند و عقیده دا
دنك وجدان فردي را از كلیسا، دولت و حتي كتاب مقدس برتر . زندگي بیمانند خود، گناھان ما را باز خرید

آنان، . كردندبسیاري از آناباتیستھا اخالق و رفتار بیآالیش پیشھ ساختھ بودند و جامھ ساده بھ تن می. میشمرد
بھ پیروي از منطق نسنجیده لوتر درباره آزادي مسیحیان، با حكومت جابرانھ و ھمچنین با مقاومت مسلحانھ 

آناباتیستھا، با استناد بھ اینكھ كشتن انسانھا گناه دارد، از زیر بار . در برابر حكومت، مخالفت میكردند
ان، اولیھ سوگند نمیخوردند و از یاد كردن سوگند آنھا، مانند مسیحی. خدمت سربازي شانھ خالي میكردند

درود آناباتیستھا چون درود یھودیان، مسلمانان، و . وفاداري بھ شاھزادگان یا امپراطور سر باز میزدند
گرچھ لوتر، تسوینگلي، كالوھن .)) سالم خدا بر تو باد((كویكرھا كھ یك قرن بعد پدید آمدند عبارت بود از 

با رواداري دیني با پاپھا ھمداستان بودند، آناباتیستھا روا داري دیني را تبلیغ میكردند و و ناكس در مخالفت 
یكي از آنان، بالتازار ھوبمایر، نخستین بار رسالھاي در دفاع از رواداري دیني منتشر كرد . بھ كار میبستند

فرقھ یك قرن بعد از پتر این . آناباتیستھا از مشاغل دولتي و نزاع و مرافعھ پرھیز میكردند). ١۵٢۴(
خلچیكي، بھ پیروي از او، پدید آمد، و سھ قرن قبل از تولستوي، از آنارشیسمي نظیر آنارشیسم تولستوي 

، از اشتراك ))برادران موراویایي((ھاي تابوریان یا  گروھي از آنان، بھ پیروي از اندیشھ. پیروي میكرد
گفتار راویان مخالف را بپذیریم از اشتراك زنان،  اموال و دارایي مردم، و برخي نیز در صورتي كھ

انتظار داشتند كھ مردم ; با این حال، اجبار را براي حصول این منظور جایز نمیدانستند. ھواداري میكردند
و معتقد بودند كھ، پس از استقرار ; بھ میل و اختیار خویش جامعھاي مبتني بر تعاون و ھمكاري پدید آورند

  . بر زمین نظام اشتراكي خود بھ خود جھانگیر خواھد شدفرمانروایي خدا 
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تمام آناباتیستھا، بھ استناد كتاب مكاشفھ یوحناي رسول، در انتظار بازگشت مسیح بودند، و گروھي از آنان 
آنان عقیده داشتند كھ پس از بازگشت مسیح، ھمھ . ادعا میكردند كھ از روز و ساعت بازگشت مسیح آگاھند

ھمھ مردم جز خود آناباتیستھا بھ شمشیر خدا از روي زمین نابود خواھند شد، و برگزیدگان، بیدینان یعني 
بیآنكھ مقید بھ قانون و نكاح زناشویي باشند، در فردوس زمیني بھ سر خواھند برد و از ھمھ مواھب خدا 

، میساختند و خود آنھا، بھ امید فرارسیدن چنین روزي، با رنج و زحمت، و زندگي با یك زن. متنعم میشوند
اینان ممكن است از صلح طلبي والدوسیان جنوب فرانسھ و . را آناباتیستھا نخست در سویس پدید آمدند

در گوشھ و كنار این كشور، از جملھ بال، روشنفكراني برنامھ جوامع . بگارھاي ھلند اشاعھ یافتھ باشند
اثر تامس مور، نیز ممكن ) مدینھ فاضلھ(ا اشتراكي را طرحریزي كردند، پارھاي از مضامین كتاب یوتوپی

سھ تن از این متفكران، . است در اندیشھ متفكراني كھ در محفل اراسموس گرد میآمدند نفوذ كرده باشند
كونراد گربل و فلیكس مانتس، اھل زوریخ، و بالتازار ھوبمایر، اھل والدسھوت، در آن سوي مرز اتریش 

  . آناباتیستھا را رھبري میكردند

مونتسر بھ والدسھوت، و كارلشتات بھ زوریخ رفت، و فرقھ آناباتیست بھ نام  ١۵٢۴در سال 
پیروان این فرقھ لزوم تعمید بزرگساالن و بازگشت . در زوریخ تاسیس شد)) برادران((یا )) روحانیگران((

عشریھ و  قریبالوقوع مسیح را تبلیغ میكردند و با رباخواري، اخذ مالیات، خدمت سربازي، گردآوري
  . سوگند خوردن مخالف بودند

را با نظریات پروتستاني خویش، كھ شامل )) شوراي كبیر زوریخ((در ھمین ھنگام، اولریش تسوینگلي 
و از برادران خواست كھ مخالفت خویش را با ; لزوم نظارت مقامات كشوري بر دین بود، ھمراه كرد

از این روي شورا آنان را . ل این درخواست سرباز زدندبرادران از قبو. دولت و تعمید كودكان پس بگیرند
و چون نتوانست آنھا را اقناع كند، فرمان داد پدران و ) ١۵٢۵ژانویھ  ١٧. (بھ مناظره علني دعوت كرد

آناباتیستھا شورا را تقبیح كردند، . مادراني كھ از تعمید كودكانشان خودداري كردھاند شھر را ترك گویند
رھبران . در خیابانھا بھ تظاھر پرداختند)) لعنت بر زوریخ((اي پیر خواندند، و با فریاد تسوینگلي را اژدھ

. آناباتیستھا دستگیر و تبعید شدند، و در نتیجھ مجال یافتند نظریات خویش را در شھرھاي دیگر اشاعھ دھند
پا كرد، و ھوبمایر  نھضت آناباتیستي بھ شھرھاي سن گال و آپنتسل گسترش یافت در برن و بال ھیجاني بر

ھزارو دویست تن از مردان و زنان آپنتسل، . تقریبا ھمھ ساكنان والدسھوت را شیفتھ نظرات خویش ساخت
، بھ امید اینكھ خداوند روزي رسان ))اندیشھ مكنید كھ چھ خواھید خورد((بھ پیروي مسیح كھ گفتھ است 

  . است، دست از كار و كوشش كشیدند

، بھ آناباتیستھا پیوستند، ولي پس از ١۵٢۵پیروزي زودگذر دھقانان در بھار مردم بسیاري، بر اثر 
شوراي . سركوبي شورش دھقانان، مالكان سویس از ھیچ اقدامي براي امحاي آناباتیستھا فروگذار نكردند

، و متعاقب آن گربل و ھوبمایر را بازداشت كرد و فرمان داد كھ تمام )١۵٢۵ژوئیھ (زوریخ نخست مانتس 
تا ھمگي تلف شوند ((و آب و نان در دسترس آنان ننھند )) در بارویي زنداني كنند((ناباتیستھاي متمرد را آ

مانتس را در آب خفھ كردند، ھوبمایر توبھ كرد و آزاد شد، و ; گربل در بازداشتگاه تلف شد)). و بپوسند
ھتسر را بھ جرم پیروي از ; سپس توبھ خود را شكست و بھ تبلیغ اھالي آوگسبورگ و موراوي پرداخت

كانتونھاي پروتستان و كاتولیك یكسان بھ قلع و قمع . نھضت آناباتیستي و زناكاري در كنستانس سر بریدند
مقارن این زمان، نھضت آناباتیستي بسرعت در جنوب آلمان  ١۵٣٠آناباتیستھا پرداختند، و در سال 

. شور و حرارت، معتقدات آن را تبلیغ میكردند مردمي كھ بھ این نھضت میگرویدند، با. گسترش مییافت
در . دنك و ھوبمایر در میان بافندگان و اقشار پایین طبقھ متوسط شھر آوگسبورگ نفوذي بھ ھم رسانیدند

شھر تیرول، معدنچیان تنگدست و محروم، كھ كینھ صاحبان معادن، یعني خاندان فوگر و ھوخشتر، را بھ 
در ستراسبورگ، كشاكش . شورش دھقاني بھ نھضت آناباتیستي گرویدند دل گرفتھ بودند، پس از سركوبي

ولي انتشار رسالھاي ; كاتولیكھا و پروتستانھا بھ آناباتیستھا مجال داد كھ بسیاري را بھ سوي خویش بكشند
كساني كھ از اشتراك اموال سخن میگویند قصدي جز ((بھ مقامات كشوري ھشدار داد كھ  ١۵٢٨در سال 

ني در بین تنگدستان و توانگران و شوراندن مردم بر فرمانروایاني كھ از جانب خدا برگزیده ایجاد دشم
و دیت ; در ھمان سال، دستخط شارل پنجم تعمید مجدد را در شمار جنایات كبیره جاي داد.)) شدھاند ندارند
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انند جانوران وحشي، ، با تایید دستخط امپراطور، فرمان داد كھ آناباتیستھا در ھمھ جا، م)١۵٢٩(شبایر 
وقایعنگار آناباتیست، شاید با گزافھگویي، نتایج صدور این . بیدرنگ و بدون دادرسي بھ مرگ محكوم شوند

  . فرمان را چنین توصیف كرده است

گروھي را بھ خاكستر مبدل ساختند، و برخي را نیز بر ; جمعي را شكنجھ دادند و تنشان را دو نیم كردند
دیگران را از شاخھ درختان حلق ... گوشتشان را با گازانبر گداختھ از تن جدا كردند آتش بریان كردند و

برخي در زندانھاي تاریك از گرسنگي ... با شمشیر گردن زدند، و یا در آب خفھ كردند. آویز كردن
ي بر سیماي آثار گداختگ... آناني را كھ جوانتر بودند بھ تازیانھ بستند و بھ سیاھچالھا افكندند... پوسیدند

ھا و  ھا و پیشھ بسیاري از ترس بھ كوه. باقي را از موطن خویش بھ دیار بیگانھ راندند... بسیاري دیده میشد
  . غارھا پناه بردند

. دو ھزار تن از آناباتیستھا كشتھ شدند ١۵٣٠بھ گفتھ زباستیان فرانك، كھ در ھمان زمان میزیست، در سال 
  . آلزاس، ششصد تن آناباتیست بھ مرگ محكوم شدندتنھا در انسیسھایم، از شھرھاي 

در سالزبورگ، آن عده از آناباتیستھا را كھ از عقیده خویش عدول كرده بودند ارفاقا پیش از آنكھ در آتش 
بسوزانند، سر بریدند، و كساني را كھ در عقیده خویش پا برجا بودند بر آتش مالیمي بریان كردند 

)١۵٢٨ .(  

  . اد شھداي خویش اشعار مھیجي سرودند، و سرایندگان این اشعار نیز بھ شھادت رسیدندآناباتیستھا بھ ی

در پروس و . آناباتیستھا، با وجود این كشتارھاي بیرحمانھ، نیرومندتر شدند و بھ شمال آلمان كوچ كردند
گفتھ یك بھ . وورتمبرگ، گروھي از نجبا آناباتیستھا را، چون كشاورزاني صلحدوست و فعال پذیرفتند

تاریخنویس، دره ورا در ساكس از آناباتیستھا موج میزد، و در ارفوت آنان ادعا میكردند كھ براي ارشاد 
جھان مشرف بھ مرگ سیصد مبلغ بھ اكناف جھان فرستادھاند، در لوبك یورگن و ولنوور، كھ بھ پیروي از 

با تعدیل عقاید آناباتیستھا در موراوي، ھوبمایر ) ١۵٣٣١۵٣۴(شخصیت اداره شھر را بھ دست گرفت 
بھ جاي اشتراك اموال، ((وي تعلیم میداد كھ نظام اشتراكي، . درباره نظام اشتراكي توفیقي بھ دست آورد

زیرا ما مباشر دارایي ; عبارت است از اطعام گرسنگان، سیراب ساختن تشنگان، و پوشانیدن تن برھنگان
و مونتسر بود، با متقاعد كردن آناباتیستھاي موراوي، بھ ھانس ھوت، كھ پیر.)) خویش ھستیم، نھ مالك آن

ھوبمایر بھ وین . اینكھ نظام اشتراكي مستلزم اشتراك اموال است، آنان را از ھوبمایر روگردان كرد
  . در این شھر وي را آتش زدند و زنش را بھ رود دانوب افكندند. گریخت

ھوت و پیروانش شھر اوسترلیتز را مركز حكومت اشتراكي خویش كردند و در اینجا، چنانكھ گویي ظھور 
. ناپلئون را پیش بیني كرده باشند، از خدمت سربازي سر باز زدند و ھر گونھ جنگي را تقبیح كردند

كومت اشتراكي آناباتیستھاي مزبور، كھ خویشتن را بھ كشاورزي و صنایع كوچك سرگرم كرده بودند، ح
مالكان با مالحظھ اینكھ آناباتیستھاي موراوي با تالش سخت و . خویش را قریب یك قرن برپا نگاه داشتند

كشتزارھاي آنان اشتراكي اداره . صادقانھ خویش اراضي آنان را آباد میكنند، از آنان حمایت میكردند
; م میكردند و در اختیار دھقانان مینھادندلوازم و ادوات كشاورزي را سران مزارع اشتراكي فراھ; میشدند

قسمتي از درآمد مزارع بھ عنوان اجاره زمین بھ مالك تعلق میگرفت و مازاد آن بھ تناسب احتیاج دھقانان، 
تن بود كھ  ٠٠,٢٠تا  ۴٠٠واحد اجتماع، بھ جاي خانواده، جوامع مركب از . در میان آنان تقسیم میشد

گرچھ مردان بیش . ه، بیمارستان و آبجوسازي مشتركي در اختیار داشتندآشپزخانھ، رخشویخانھ، آموزشگا
در طي . از یك زن نمیگرفتند، ولي كودكان پس از دوران شیرخوارگي بھ جامعھ اشتراكي تعلق داشتند

از ھم پاشید، اعضاي این ) ١۶٢٢)) (فرمان امپراطوري((جنگھاي سي سالھ، جامعھ اشتراكي موراوي بھ 
گروھي از تبعید شدگان بھ روسیھ و . یین كاتولیك گرویدند یا از زادگاه خویش تبعید شدندجامعھ یا بھ آ

  . در بخشھاي آینده كتاب بازھم بھ آنان برخواھیم خورد. جمعي نیز بھ مجارستان كوچ كردند
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شاگرد وي،  .در ھلند، ملخیور ھوفمان، دباغ سوابیابي، عقاید آناباتیستھا را با كامیابي كمنظیري تبلیغ میكرد
یان ماتیس در لیدن بھ این نتیجھ رسید كھ بیش از این نمیتوان در انتظار اورشلیم نوي بود كھ انجیل وعده 

ماتیس دوازده رسول بھ . داده است، و این اورشلیم را باید بیدرنگ، و در صورت لزوم با زور، ایجاد كرد
و را بھ مردم اعالم دارند، تواناترین آنان دوزنده اكناف ھلند فرستاد تا مژده تاسیس قریبالوقوع اورشلیم ن

جواني بھ نام یان بوكلسون بود كھ در تاریخ وي را بھ نام یوھان لیدني و در اپراي مایربر، آھنگساز 
یان با آنكھ تحصیالت چنداني نداشت، جواني بود تیزھوش، داراي . میشناسند)) پیامبر((آلماني، او را بھ نام 
ھایي نوشتھ و روي صحنھ  او نمایشنامھ. ر مطبوع و خوشایند، بیان شیوا و اراده آھنینتخیل سرشار، ظاھ

  . آورده و اشعاري نیز سروده است

مونتسر، بھ این نتیجھ رسید كھ ھمھ اشكال مسیحیت، جز آن كھ مولھاوزن دریافتھ است، ناقص و نارسا 
  . بودھاند

و در ھمان ; )١۵٣٣(س، بھ نھضت آنابایتسھا پیوست در بیست و چھار سالگي، بھ تاثیر سخنان یان ماتی
  . سال براي تبلیغ معتقدات این فرقھ بھ مونستر، پایتخت ثروتمند و پرجمعیت و ستفالي، رھسپار شد

شھر مونستر، كھ نام خویش را از نام صومعھ مجاور خود گرفتھ بود، جامعھاي فئودالي و تابع اسقف و 
سي نیز، بھ موازات گسترش صنعت و بازرگاني، تا حدي بھ شھر راه دموكرا. شوراي كلیساي جامع بود

ساكنان شھر، كھ نماینده ھفده صنف بودند، سالي یكبار ھیئتي مركب از ده تن را براي برگزیدن . یافتھ بود
ولي طبقھ توانگر، كھ در سیاست كارآزموده بود، طبعا بر شوراي . اعضاي شوراي شھر انتخاب میكردند

، طبقات پایین مردم شھر، كھ از قیام دھقانان بھ ھیجان آمده بودند، ١۵٢۵در سال . لط داشتشھر نیز تس
شورا پارھاي از این درخواستھا را پذیرفت، ولي . بھ شوراي شھر تسلیم كردند)) درخواست((سي و شش 

یان ماتیس  واعظي لوتري بھ نام برنارد روتمان، بھ نمایندگي اھالي، از. بیشتر آنھا را نادیده گرفت
 ١٣در روز . درخواست كرد كھ گروھي از آناباتیستھاي ھلند را بھ یاري ساكنان ناراضي شھر بفرستد

، از بیم ))ھیئت نظم. ((، یوھان لیدني، و چندي پس از او، خود یان ماتیس بھ مونستر رسیدند١۵٣۴ژانویھ 
ساكنان . سرباز بھ مونستر فرا خواند قیام ساكنان ناراضي شھر، اسقف فانتس فون والدك را با دو ھزارتن

شھر، بھ رھبري ماتیس، روتمان، و یوھان لیدني، در خیابانھا با سربازان اسقف جنگیدند، آنان را از شھر 
انتخابات شوراي شھر ). ١۵٣۴فوریھ  ١٠(بیرون راندند، و حكومت نظامي مونستر را بھ دست گرفتند 

وز شدند و دو تن از ھمكیشان خویش را، بھ نام كنیپر دولینگ و آناباتیستھا در انتخابات پیر; تجدید شد
  . بدین سان، فصل تازھاي در تاریخ مونستر آغاز گشت. كیپنبرویك، بھ شھرداري برگزیدند

و بیم آن میرفت كھ نیروھاي مخالف دیگر نیز بھ آنان ; سربازان تازه نفس اسقف شھر، را محاصره كردند
براي رفع خطر داخلي، فرمان داد ھمھ ساكنان غیر آناباتیست مونستر یا از نو  شوراي تازه شھر،. بپیوندند

این فرمان بیرحمانھ، مردان و زنان كھنسال و كودكان پابرھنھ را . تعمید بگیرند یا شھر را ترك گویند
طرفین متخاصم ھر كس را كھ . ناگزیر كرد كھ در سردترین روزھاي زمستان آلمان از شھر بگریزند

ھنگام جنگ، شوراي شھر منحل شد و جاي خود را . دشمن كار میكرد با بیرحمي از پاي درمیآوردند براي
ماتیس در یورش . بھ مجمع ھمگاني و كمیتھ امنیت اجتماعي داد، كھ در ھر دو رھبران دیني اكثریت داشتند

زمام امور شھر را  ، و از آن پس یوھان لیدني)١۵٣۴آوریل  ۵(بر سربازان محاصره كننده شھر كشتھ شد 
  . شاھانھ بھ دست گرفت

نظام اشتراكي مونستر، مانند ھر نظام اشتراكي سختگیري كھ براي حفظ موجودیت خویش تالش میكند، 
زیرا مردم نابرابر خلق شدھاند، و تنھا در صورتي حاضرند دارایي ; رنگ اقتصادي جنگي بھ خود گرفت

ت خارجي تغییر میكند، و نظام اشتراكي زیر فشار صلح درھم آزادي داخلي بر حسب امنی; خویش را با كند
  . میشكند
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ساكنان محاصره شده مونستر كھ نابودي خویش را در صورت پراكندگي قطعي میدیدند، تحت تاثیر ایمان 
دیني و بالغت رھبران خویش، براي تحقق بخشیدن بھ رویاي كتاب مكاشفھ یوحناي رسول درباره اورشلیم 

مشایخ اسباط ((تن در دادند اعضاي كمیتھ امنیت اجتماع )) حكومت دیني سوسیالیستي((بھ  نو، نومیدانھ
یوھان، شاید براي . ملقب شد)) پادشاه اسرائیل((خوانده شدند، و یوھان لیدني بھ )) دوازدھگانھ بنیاسرائیل

تبعید شدگان تحكیم موقعیت متزلزل خویش نزد مردم سادھدل، شھر خویشتن را با جامھ فاخري كھ از 
مھاجمان، رھبران رادیكال مونستر را متھم میكردند كھ، بدون توجھ بھ . توانگر بر جاي مانده بود، آراست

براي اثبات این مدعا، قرینھاي در دست . گرسنگي ساكنان محاصره شده شھر، پرخوري پیشھ ساختھاند
میان مردم پخش كردند، چنانكھ یكي از  نیست، زیرا میدانیم كھ رھبران شھر بیشتر اموال توقیف شده را در

اھالي شھر، .)) ھاي فاخر بھ تن كردھاند تنگدستترین ھمشھریان ما اكنون جامھ: ((اھالي شھر نوشت
  . باشكوه و جالل، گرسنگي میكشیدند

بھ گفتھ یكي از مخالفان، رھبران شھر فرمان دادند كھ . نظام اشتراكي مونتسر محدود و آزمایش بود
مردم اشتراكي شود، ولي عمال مایملك ساكنان شھر بھ استثناي جواھرات، فلزات بھادار و ذخایر اموال ((

خوراك مشتركا صرف میشد، ولي تنھا كساني از آن استفاده میكردند كھ در . جنگي بھ خود آنان تعلق داشت
ني خوانده ھنگام صرف خوراك آیاتي از كتاب مقدس ھمراه سرودھاي دی. دفاع از شھر شركت داشتند

و براي تھیھ مایحتاج ; براي برآوردن نیازمندیھاي تنگدستان تعیین شده بودند)) خادم((سھ . میشدند
اراضي واقع . نیازمندان، توانگراني كھ در شھر مانده بودند اجبارا از مازاد دارایي خویش چشم میپوشیدند

بھ گواھي فرماني كھ در این زمان . ده بودندھا در میان آنھا تقسیم ش در داخل شھر بھ تناسب افراد خانواده
صادر شده بود، در جامعھ اشتراكي مونستر مرد تسلط و برتري دیرین خویش را بر زن خود حفظ كرده 

  . بود

رقص، مسابقھ، و نمایشھاي مذھبي زیر نظر مقامات . رھبران شھر قوانین اخالقي سختي وضع كردند
و زنا از جرایم ; فحشا تحریم گشت; مار كیفر سنگیني تعیین شدبراي میخوارگي و ق; دولتي تشویق شدند
كثرت زنان، كھ معلول خروج مردان از شھر بود، رھبران را ناگزیر بھ صدور . كبیره بھ شمار آمد

زنان . ، و در واقع صیغھ شوھر او، میساخت))ندیمھ زن شوھردار((فرماني كرد كھ ھر زن مجردي را 
گروھي از محافظھكاران شھر كھ با این فرمان مخالف بودند . ھایي ترجیح دادندمجرد این را بر تجرد و تن

  . شورشي بر پا كردند و شاه را بھ زندان افكندند

در این پیروزي اورشلیم نو، زنان نقش . ولي سربازان آنان، در حال مستي، بھ دست آناباتیستھا كشتھ شدند
با ) بھ گفتھ وقایعنگاران مخالف(د، و زنان متعددي گرفت، و یوھان از زندان آزاد ش. مردانھاي ایفاد كردند

بیرحمي و بوده باشد، زیرا ھزاران تن از مردم فرمان وي را با خرسندي گردن مینھادند و در راه او 
  . جانبازي میكردند

ھنگامي كھ یوھان براي درھم شكستن حلقھ محاصره دشمن از مردم یاري خواست، شماره زناني كھ بھ 
)) رسوالني((چون درصدد برآمد . است وي پاسخ دادند بیش از آن بود كھ برا جنگ ضرورت داشتدرخو

ھاي آناباتیست دیگر بھ خارج گسیل دارد، دوازده مرد كوشیدند صفوف سربازان  براي استمداد از گروه
استان یھودیت بھ یكي از زنان غیور شھر كھ از د. دشمن را بشكافند، ولي ھمگي بھ دام افتادند و كشتھ شدند

  . او نیز دستگیر و كشتھ شد; ھیجان آمده بود، بھ قصد كشتن اسقف، بھ سفوف دشمن تاخت

گر چھ گروھي از آناباتیستھاي آلمان و ھلند اعمال زور توسط برادران مونستري خویش را نكوھش 
تردام، و لیدن براي ساكنان كولوني، تریر، آمس. میكردند، اما بیشتر آنان انقالب مونستر را میستودند

براي تقویت انقالبیون محصور در مونستر، پنجاه كشتي از . پیروزي انقالب مونستر دعا میخواندند
، ولي ھمھ این كشتیھا بھ دست مقامات دولتي ھلند تار و )١۵٣۵مارس  ٢۵و  ٢٢(آمستردام حركت كردند 

ز انقالبیون مونستر، صومعھاي را در مارس، دستھاي از آناباتیستھا بھ پیروي ا ٢٨در روز . مار شدند
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نزدیكي فریسالند غربي تسخیر كردند و در آن سنگر بستند، ولي اینان نیز با دادن ھشتصد كشتھ سركوب 
  . شدند

گسترش روز افزون شورش نیروھاي محافظھكار پروتستان و كاتولیك را در سراسر امپراطوري بر آن 
اندر میداد با  ١۵٢٨لوتر، كھ در سال . ستھا تجھیز كنندداشت كھ خویشتن را براي سركوبي آناباتی

آشوبگران كافر بھ زور : ((توصیھ كرد ١۵٣٠بدعتگذاران نورستھ كلیسا بنرمي رفتار شود در سال 
شھرھاي آلمان یكي پس از دیگري پول و . مالنشتون نیز عقیده لوتر را تایید كرد.)) شمشیر تارو مار شوند

آوریل  ۴(و دیت ورمس ; في كھ مونستر را محاصره كرده بود فرستادندمرد جنگي براي یاري اسق
اسقف، با . براي تقویت محاصره كنندگان مونستر، مالیات تازھاي در سراسر آلمان وضع كرد) ١۵٣۵

كمكھایي كھ دریافت میكرد، حلقھ محاصره را تنگتر ساخت و ساكنان شھر را از آذوقھ و مایحتاج دیگر 
  . محروم كرد

ن، شاه مونستر، چون دید قحطي بر ساكنان شھر زور آور شده و مردم روحیھ خود را باختھاند، اجازه یوھا
بسیاري از زنان و كودكان، و برخي از مردان، فرصت را . داد تا كساني كھ مایلند شھر را ترك گویند

زنداني میكردند و یا سربازان اسقف، مرداني را كھ از شھر میگریختند . براي گریز از شھر مغتنم شمردند
با نشان دادن قسمتي )) مھاجران((یكي از . بھ قتل میرسانیدند، ولي زنان را بھ خدمات گوناگون وا میداشتند

نیرویي از دھقانان جنگجو بھ راھنمایي وي . از دیوارھاي بیدفاع شھر بھ مھاجمان، از مرگ نجات یافت
قحطي و گرسنگي . ند ھزار سرباز بھ شھر ریختندو از پي آنان چ) ژوئن ٢۴(دروازه شھر را گشودند 

اینان نیز . مردان شھر را چنان ناتوان كرده بود كھ تنھا ھشتصد تن از آنان قادر بودند اسلحھ بھ دست گیرند
نخست در بازار شھر سنگر بستند و پس از آنكھ خروج از شھر بھ جان آنان گزندي نخواھد رسید، تسلیم 

ھاي شھر را جستجو كردند و  مھاجمان خانھ. ھدشكني ھمھ آنان را بھ قتل رساندندولي مھاجمان با ع. شدند
یوھان و دو تن از یاران وي . چھارصد تن دیگر از شورشیان را، كھ پنھان شده بودند، از پاي در آوردند

ھر گرد مردمي كھ در بازار ش((را بھ دیركي بستند و گوشتشان را با گازانبر گداختھ از تن جدا كردند، و 
ھایي در قلبشان فرو  زبان آنان را از جاي میكندند و سرانجام دشنھ.)) آمده بودند از بوي تعفن بیمار شدند

  . میبردند

از آن پس، ھمھ مقامات شھري بھ . اسقف پیروزمندانھ بھ شھر بازگشت و زمام امور را بھ دست گرفت
در سراسر امپراطوري، آناباتیستھا . ر قوام گرفتفرمان اسقف درآمدند و آیین كاتولیك نیز بار دیگر در شھ

با وجود . از بیم جان خویش آن عده از ھمكیشان خود را كھ ھواخواه اعمال زور بودند از خود میراندند
لوتر و مالنشتون بھ فیلیپ ھسھاي توصیھ . این، بسیاري از این بدعتگذاران صلح طلب بھ شھادت رسیدند

رھبران محافظھ كار عقیده داشتند از كساني كھ با گستاخي نظام . ا نابود كندكردند كھ ھمھ آناباتیستھا ر
اقتصادي و سیاسي كشور را تھدید میكردند با چنان شدت و بیرحمیي باید انتقام گرفتھ شود كھ براي آیندگان 

  . مایھ عبرت شود

را بھ پایان ھزارھاي كھ  آناباتیستھا از این آزمایش تلخ عبرت گرفتند، تحقق نظام اشتراكي مطلوب خویش
كتاب مكاشفھ یوحناي رسول وعده میدھد موكول كردند، و شكیبایي و سادگي و تقوا و صلحجویي پیش 

  . گرفتند

، پیروان ھلندي و آلماني خود را چنان )١۵٣١(منوسیمونس، كشیش كاتولیك، كھ بھ آناباتیسم گرویده بود 
ھا را از سر گذراندند و توانستند در ھلند، روسیھ و آمریكا ھمھ سختی)) منونیتھا((ماھرانھ ھدایت كرد كھ 

در بین آناباتیستھاي بر اروپا، كویكرھاي انگلیسي، و باتیستھاي . جوامع كشاورزي استواري بر پا كنند
ولي صلحجویي كویكرھا و مخالفت آنھا با سوگند خوردن، . امریكایي ھمبستگي آشكاري بھ چشم نمیخورد

ا بھ لزوم تعھد گرفتن سالمندان، محتمال از ھمان سنتھا و معتقداتي ریشھ گرفتھاند كھ در و اعتقاد باتیستھ
ھا تمایل  یكي دیگر از وجوه مشترك این فرقھ. سویس، ھلند، و آلمان بھ شكل نھضت آناباتیستي نمودار شدند

ھادت، آنان را در و آمادگي آنان بھ ھمزیستي با پیروان كھ در روزگار سختي و تنگدستي، و بھ ھنگام ش
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ولي آنان با صداقت، جانبازي، و ; ایمان خویش استوار كرده بود با فلسفھ بیثبات ما سازگار نیست

  فصل ھجدھمانساندوستي خویش میراث گرانبھایي براي ما بر جاي نھادند 

  

  اصالح دیني در سویس : تسوینگلي

١۴١- ٧٧۵٣١  

I  -كارھاي شگرف بھ مقیاس كوچك  

بھ استحكام كنفدراسیون آنھا انجامید، ) ١۴٧٧(پیروزي كانتونھاي سویس در دفع حملھ شارل دلیر 
احساسات ملي مردم سویس را تقویت كرد، و بھ آنان چنان نیرویي بخشید كھ توانستند در برابر امپراطور 

. ستادگي كنندماكسیمیلیان، كھ میخواست سویس را ضمیمھ امپراطوري مقدس روم سازد، با سرسختي ای
ولي پس از شكست بورگوني، اختالف نظر بر سر چگونگي تقسیم غنایم نزدیك بود آتش جنگ داخلي را 

، زاھد فیلسوفي بھ نام نیكوالوس فون در فلوئھ كھ )١۴٨١(لكن در دیت ستانس ; در سویس برافروزد
   .سویسیھا وي را بھ نام برادر كالوس میشناسند آنھا را بھ مصالحھ وا داشت

و زولوتورن در سال ) فریبور(ایاالت فرایبورگ . كنفدراسیون با پیوستن كانتونھاي تازه وسعت یافت
. بھ عضویت كنفدراسیون پذیرفتھ شدند ١۵١٣، و آپنتسل در سال ١۵٠١، بال وشافھاوزن در سال ١۴٨١

جھ آلماني سخن بدین سان، شماره كانتونھاي عضو كنفدراسیون بھ سیزده رسید، كھ ساكنان آنھا بھ لھ
. میگفتند، بھ استثناي فرایبورگ و برن كھ اھالي آنھا عالوه بر آلماني با زبان فرانسھ نیز آشنا بودند

كانتونھاي مذكور یك جمھوري فدرال تشكیل دادند كھ اعضاي آن در امور داخلي خود مختار، و در امور 
فدرال بتساوي از كانتونھاي عضو نمایندگان مجلس . خارجي تابع مجلس قانونگذاري مشترك بودند

با این حال، جمھوري فدرال سویس بر اساس دموكراسي كامل اداره نمیشد، . جمھوري برگزیده میشدند
زیرا برخي از جماعتھاي كوچكتر، مثل واسالھا، از حق راي محروم بودند و در اختیار كانتونھا قرار 

، كانتونھاي ١۵١٢تا  ١۵٠٠در سال . صلحجویي شودسویس ھنوز بدانجا نرسیده بود كھ نمونھ . میگرفتند
جمھوري فدرال از آشفتگي وضع ایتالیا استفاده كردند و بلینتسونا، لوكارنو، لوگانو و سرزمینھاي دیگر 

ولي پس . ھاي آلپ بھ قلمرو خویش افزودند و سپاھیان خویش را بھ دولتھاي خارجي اجاره دادند جنوب كوه
، كنفدراسیون از صنعتگران تیزھوش، و بازرگانان )١۵١۵(ر مارینیاتو از ھزیمت سربازان سویس د

  . پرمایھ خویش، یكي از درخشانترین و پیشروترین تمدنھاي تاریخ را بنیان نھاد

با وجود این، اومانیستھایي كھ در بال بھ دور . كلیساي سویس نیز مانند كلیساي ایتالیا بھ فساد آلوده بود
در اخالقیات آن عصر، . ده بودند از آزادي و حمایت كلیسا برخوردار بودندفروبن واراسموس گرد آم

یكي از اسقفان سویس براي ھر فرزندي كھ . ھا قابل تحمل بود برخورداري كشیشان سویس از خدمات متعھ
گیلدر از این  ١۵٢٢كشیشان تابع او بھ جھان میآوردند چھار گیلدر مطالبھ میكرد، و در طي یك سال مبلغ 

ھا میروند، مستي میكنند، و اوقات  وي شكوه داشت كھ بسیاري از كشیشان بھ میخانھ. ه جمعآوري كردرا
خویش را با قمار میگذرانند ولي گلھ او ظاھرا از این بود كھ كشیشان در ازاي ارتكاب این اعمال بھ او 

  . پولي نمیدادند
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. آغاز كردند و بر امالك كلیسا مالیات بستند برخي از ایاالت، بویژه زوریخ، نظارت دولتیان بر كشیشان را
اسقف كستانس ادعا میكرد كھ زوریخ از آن اوست و اھالي شھر باید فرمان وي را گردن نھند و بھ او 

  . عشریھ بپردازند

در سال . ولي پاپ آنچنان سرگرم سیاست ایتالیا بود كھ نتوانست بھ نحو موثري از دعاوي وي پشتیباني كند
یولیوس دوم، در ازاي استفاده از سربازان ژنو، بھ شوراي این شھر اجازه داد كھ باري ، پاپ ١۵١٠

بدین سان، ھفت سال قبل از آنكھ . ھا، و اخالق عمومي تدابیري اتخاذ كند اصالح وضع دیرھا، و صومعھ
ف بر لوتر مسائل معروف خویش را بر در كلیساي ویتنبرگ الصاق كند، نطفھ اصالح دیني، با تسلط دول

كلیسا در زوریخ و ژنو بستھ شد، ھمین تحول راه را براي ادغام كلیسا و دولت، بھ اشكال گوناگون، بھ 
  . دست تسوینگلي و كالون ھموار كرد

II -تسوینگلي  

دیداري از زادگاه ھولدرایش یا اولریش تسوینگلي یك بار دیگر این حقیقت را بھ ثبوت میرساند كھ مردان 
منطقیترین و ناكامترین مطلحان دیني زندگي را در . محقر چشم بھ جھان گشودھاندھاي  بزرگ در خانھ

كلبھ محقري در دھكده كوھستاني ویلدھاوس، در ھشتاد كیلومتري جنوب خاوري زوریخ، كھ اكنون بخشي 
ن این كلبھ تاریخي، با شیرواني كوتاه، دیوارھاي چوبی). ١۴٨۴ژانویھ (از كانتون سن گال است، آغاز كرد 

ھاي تنگ، و كف پوشیده از الوار ناھموار، و تختخواب چوبي تنومند، و میز و قفسھ  زمخت، و پنجره
. كتاب، از محیطي سخن میگوید كھ انسان را ناگزیر میكرد كھ از جھان روي برتابد و بھ آخرت دل بندد

سومین پسر از اولریش . پدر اولریش از صاحبمنصبان ارشد قریھ و مادرش خواھد مغرور كشیشي بود
از روزگار جواني، دست . ھشت پسر خانواده بود كھ براي جلب تحسین دو خواھر باھم رقابت میكردند

تقدیر ھمھ موجبات را براي رسیدن اولریش بھ عموي تسوینگلي، كھ ریاست كلیسایي را در قریھ مجاور بھ 
وي با آشنا كردن تسوینگلي با  .نام وسن، عھدھدار بود، در تربیت او با پدر و مادرش ھمكاري میكرد

چون بھ دھسالگي . اومانیسم، وسعت نظري بھ او داد كھ سرانجام وي را از لوتر و كالون متمایز نمود
در چھاردھسالگي در برن بھ كالجي راه یافت كھ ; رسید، وي را بھ یك مدرسھ التیني زبان در بال فرستادند

از شانزده تا ھجده سالگي تحصیالت خود . آن را اداره میكرد دانشمندي متبحر در ادبیات كھن یونان و روم
در این سالھا با نواختن . را در دانشگاه وین، كھ تحت نظر كونرادوس كلتس در اوج اومانیسم بود،ادامھ داد

در ھجدھسالگي . عود، چنگ، ویولن، فلوت، و دولسیمر خستگي ناشي از تحصیل را از تن بیرون میكرد
مخالفت خویش را با خرید و فروش آمرزشنامھ و  ١۵٠٨و نزد توماس ویتنباخ، كھ از سال بھ بال بازگشت 

در . تجرد روحانیان و برگزاري مراسم قداس بھ رسم كاتولیكھا ابراز میداشت، بھ تحصیل االھیات پرداخت
ین مراسم تسوینگلي اول. بیست و دو سالگي، پس از اخذ دانشنامھ فوق لیسانس، بھ مقام كشیشي منصوب شد

قداس خویش را با حضور بستگانش در زادگاه خود، ویلدھاوس برگزار كرد، و با صد گیلدري كھ در آنجا 
  . براي او گردآوري شد، مقام كشیشي كلیسایي را در گالروس، سي كیلومتري ویلدھاوس خرید

تحصیل و مطالعھ تسوینگلي در اینجا، ھمچنانكھ وظایف خویش را با شوق و حرارت بھ جاي میآورد، از 
با عالقھ وافر ; براي اینكھ متن اصلي كتاب عھد جدید را بخواند، زبان یوناني را فرا گرفت. باز نایستاد

آثار ھومر، و پینداروس، ذیمقراطیس، پلوتارك، سیسرون، قیصر، لیوبوس، سنكا، پلیني كھین، و تاسیت را 
تسوینگلي با پیكو دالمیراندوال و . ي نوشتمطالعھ كرد و بر آثار لوكیانوس، ھجانویس شكاك، تفسیر

با احترام از او ; میخواند)) برجستھترین فیلسوف و عالم االھي((اراسموس را ; اراسموس مكاتبھ داشت
وي، مانند . ، ھر شب قبل از آنكھ سر بر بالین نھد، قطعھاي از آثار وي را میخواند)١۵١۵(دیدن كرد 

جمود فكري و تكفیر فیلسوفان و شاعران ھواخواه فرھنگ یونان و اراسموس، با فساد كلیسا و تعصب و 
پیوستن بھ سقراط و سنكا، در جھان ابدي، گواراتر از ((میگفت كھ برایش . روم باستان بھ مبارزه پرداخت

با برخي از زنان ; روحانیت وي از التذاذ جسمي باز نمیداشت. آن است كھ در مقدرات پاپھا شریك شود
دیگر اعضاي كلیسا ظاھرا . ادامھ داد) ١۵١۴(و این آمیزش را تا ھنگام زناشویي ; یآمیختسخاوتمند درم
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رابطھ وي را با زنان نادیده میگرفتند، و پاپھا بھ خاطر حمایت او از دربار پاپ، در برابر جناح ھواخواه 
بھ  ١۵١۵و  ١۵١٣در سال . سالي پنجاه فلورین بھ او میپرداختند ١۵٢٠فرانسھ در گالروس، تا سال 

. عنوان قاضي عسكر سربازان مزدور سویس بھ ایتالیا رفت و سربازان را بھ پشتیباني از پاپ تشویق كرد
جناح  ١۵١۶ولي پس از دیدن جنگھاي ناوارو و مارینیانو، با واداشتن سربازان سویسي بھ در سال 

قام كشیشي كلیسایي را در فرانسوي برگالروس چیره شد، و تسوینگلي ناچار این شھر را ترك گفت و م
در اینجا بود كھ وي سالھا قبل از آنكھ لوتر با كلیساي كاتولیك . آینزیدلن، در كانتون شویتس، بھ عھده گرفت

اعالم داشت كھ مسیحیت باید منحصرا بر كتاب  ١۵١٧در سال . درافتد، بھ تبلیغ عقاید پروتستاني پرداخت
كاردینال ماتائوس شینر، گوشزد كرد كھ براي مقام پاپي مبنا  و بھ اسقف اعظم خویش،; مقدس استوار شود

، خرید و فروش آمرزشنامھ را بھ باد انتقاد ١۵١٨در ماه اوت . و مجوزي در كتاب مقدس وجود ندارد
زیارت باعث آمرزش گناھان، ((گرفت و راھبان فرقھ بندیكتیان را ترغیب كرد تا لوحي كھ مضمون شعار 

، ١۵١٨اوت  ١٠در روز . ھاي مجلل مریم عذرا بردارند را از زیارتگاه)) واھد شدو خطاھا و عقوبتھا خ
  . ، بھ آن شھر ثروتمند رھسپار شد))كشیش مردم((تسوینگلي، بھ دعوت كلیساي بزرگ زوریخ، بھ عنوان 

 ھایي كھ در مقام تازه در طي موعظھ. شخصیت و خلق و اندیشھ تسوینگلي اكنون بھ حد بلوغ رسیده بودند
خویش ایراد داشت، ھمھ كتاب عھد جدید را، جز مكاشفھ یوحناي رسول كھ وي عالقھاي بدان نداشت، 

. تسوینگلي از رازوري، كھ سھم بسزایي در ساختن شخصیت لوتر داشت، چندان ملھم نبود; تفسیر كرد
، و گرچھ از او تصویري در دست نیست، اما معاصرانش وي را مردي خوبرو، خونگرم، گلگون چھره

تسوینگلي بالغت لوتر و . داراي آواي گرم و دلنشیني كھ مردم را مسحور میساخت توصیف كردھاند
ھاي  احاطھ وي را بر كتاب مقدس نداشت ولي با سخنان ساده و بیآالیش ھمھ مردم زوریخ را مفتون اندیشھ

. خویش برخوردار بود وي در مبارزه با خرید و فروش آمرزشنامھ از پشتیباني مقامات متبوع. خویش كرد
، برناردین سامسون، فرایاري از فرقھ فرانسیسان میالن، بھ سویس آمد تا مانند تتسل ١۵١٨در ماه اوت 
ھایي را كھ روي پارشمن نوشتھ شده بودند  او آمرزشنامھ. ھاي پاپ لئو دھم را بھ مردم بفروشد آمرزشنامھ

ھایي كھ روي كاغذ نوشتھ شده و  آمرزشنامھبھ بھاي یك كراون بھ توانگران میفروخت، ولي بھاي 
او ادعا میكرد كھ با تكان دادن انگشت خویش ارواح مردگان را . مخصوص تھیدستان بودند، ارزانتر بود

تسوینگلي، با پشتیباني اسقف كنستانس، بھ اقدامات وي اعتراض كرد و . از عذاب دوزخ رھایي میبخشد
  . رفتھ بود، ناچار فرستاده خویش را از سویس فراخواندپاپ، كھ ظاھرا از حوادث آلمان عبرت گ

در این مدت تسوینگلي . ، طاعون یك سوم ساكنان زوریخ را در عرض شش ماه تلف كرد١۵١٩در سال 
ھمچنان در زوریخ ماند و شب و روز بھ یاري و پرستاري بیماران پرداخت، تا جایي كھ نزدیك بود 

ولي پس از آنكھ تندرستي خویش را بازیافت، مردم زوریخ مھر . دبیماري خود وي را نیز از پاي درآور
بزرگان شھرھاي دور دست، چون پیركھایمر و دورر، بھ پاس . وي را بیش از ھر كسي بھ دل گرفتھ بودند

، تسوینگلي بھ مقام كشیشي ١۵٢١در سال . خدمات جانبازانھ تسوینگلي بھ مردم زوریخ، بھ او تھنیت گفتند
بزرگ زوریخ ارتقا و با نفوذ و قدرتي كھ كسب كرده بود آشكارا جنبش اصالح دیني در ارشد كلیساي 

  . سویس را اعالم داشت

III - اصالح دیني تسوینگلي  

تسوینگلي بیآنكھ خود متوجھ باشد، بھ مقتضاي معلومات غیر معمول خود، شیوه خدمات كشیشي را در 
مسیحیان در كلیساھا تقریبا منحصر بود بھ اجراي مراسم  تا آن روز برنامھ نیایش. كلیساي خویش تغییر داد

تسوینگلي موعظھ را بر مراسم دیني . قداس و تناول عشاي رباني، و وعظ و خطا بھ ناچیز شمرده میشدند
چون نفوذ و قدرت وي فزوني یافت، با پشتكار بیشتري بھ احیاي . تفوق بخشید و آن را وسیلھ تعلیم ساخت

قیام لوتر و رسالھ درباره كلیسا، اثر ھوس، تاثیر . سم مسیحیت اولیھ ھمت گماشتسادگي سازمان و مرا
، رھبانیت، و اعتقاد بھ برزخ، و شفاعت ١۵٢٠در سال . عمیقي در اندیشھ تسوینگلي بر جاي نھاده بودند

تعلیم وي ھمچنین اعالم داشت كھ مسیحیان، ھمچنانكھ كتاب مقدس . قدیسین را آشكارا بھ باد انتقاد گرفت
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اسقف وي از او خواست كھ سخنان خویش را . داده است، در دادن عشریھ بھ كلیسا باید آزاد و مخیر باشند
شوراي كانتون زوریخ نیز، بھ پشتیباني از تسوینگلي، بھ كشیشان . پس گیرد، ولي تسوینگلي پافشاري كرد

در سال . كتاب مقدس بر زبان نرانندساكن قلمرو فرمانروایي خویش فرمان داد كھ سخني مغایر با تعلیمات 
، تسوینگلي شوراي كانتون زوریخ را بر آن داشت كھ سربازان سویسي را از خدمت در سپاه ١۵٢١

چون كاردینال شینر، با . یك سال بعد، تحریم شورا شامل ھمھ كشورھاي خارجي شد. فرانسھ باز دارد
خاك سویس ادامھ داد تسوینگلي بھ دیگر اعضاي نادیده گرفتن تصمیم شورا، بھ سربازگیري براي پاپ در 

ھر گاه كاله وي را بفشارید، خون ((زیرا ; كلیسا گفتن بیجھت نیست كھ كاردینال كاله سرخ بر سر مینھد
تسوینگلي چون دریافت كھ كتاب مقدس پرھیز از .)) نزدیكترین بستگان شما از البھالي آن خواھد چكید

م نكرده است، بھ اعضاي كلیسایش اجازه داد كھ مقررات كلیسا را در گوشت را در موسم روزھداري تحری
تسوینگلي در . این پیشنھاد تسوینگلي با اعتراض اسقف كنستانس روبھ رو شد. این مورد نادیده بگیرند

پاسخ خویش بھ اسقف، در كتاب آغاز و انجام، شورش ھمگاني را بر ضد كلیسا پیشبیني كرد و بھ سران 
. ھایشان را برخود بپیچند و بآرامي در عزلت بمیرند داد كھ بھ پیروي از قیصر جامھكلیسا اندرز 

تسوینگلي، با ده كشیش دیگر، از اسقف درخواست كرد كھ با تجویز زناشویي كشیشان بھ فساد دستگاه 
سمي در این ھنگام خود تسوینگلي با آنا راینھارد، كھ معشوقھ یا ھمسر غیر ر). ١۵٢٢(كلیسا پایان دھد 

، یك سال قبل از آنكھ لوتر با كاتارینا فون بورا زناشویي كند، ١۵٢۴در سال . وي بود، بھ سر میبرد
  . تسوینگلي با آنا پیمان زناشویي بست

این جدایي قاطع از كلیسا بھ دنبال دو مباحثھ روي داد كھ مناظره لوتر و اك را در الیپزیگ بھ یاد میآوردند 
بر اینكھ اختالف نظر او و مخالفان محافظھكارش بیطرفانھ مورد قضاوت قرار  و پیشنھاد تسوینگلي مبني

شوراي كبیر زوریخ، با استفاده از اختیارات . گیرد بر جمھوري نیمھ دموكراتیك سویس ناگوار نیامد
متعاقب آن، . قانوني خویش در مورد مسائل دیني، از اسقفان خواست كھ نمایندگاني بھ شورا گسیل دارند

) ١۵٢٣ژانویھ  ٢۵(یك ششصد نماینده براي گفتگویي حاد و ھیجان انگیز در تاالر شھر گرد آمدند نزد
  :تسوینگلي شصت و ھفت پیشنھاد بھ شورا تسلیم داشت

  .... بدون تایید كلیسا ارزشي ندارد خطاكارند)) انجیل((ھمھ كساني كھ میگویند  ١

  . ... كرده است تجلي)) انجیل((حقیقت بھ طور جامع و آشكار در  ١۵

مسیح یگانھ كشیش اعالست، و آنان كھ خویشتن را در مقام اعالي كشیشي جاي میدھند بھ مقام شامخ  ١٧
  . مسیح بیحرمتي میكنند

از این روي، . مسیح، با جان دادن بر صلیب، خویشتن را براي آمرزش گناھان مومنان فدا كرده است ١٨
  ... كھ یادبود قرباني شدن مسیح بر صلیب استمراسم قداس قرباني كردن مسیح نیست، بل

از این روي، استفاده از ھرگونھ . بر مسیحیان واجب نیست آنچھ را مسیح فرمان نداده بھ جاي آرند ٢۴
  ... خوراكي در ھر زمان براي آنان مجاز است

  ... شویي كنندبنابر این ھمھ مردان میتوانند زنا; ھر آنچھ خدا جایز دانستھ و منع نكرده صواب است ٢٨

  . و تعالیم مسیح ندارد)) كتاب مقدس((اقتدار بھ اصطالح روحاني كلیسا مبنا و مجوزي در  ٣۴

، اقتدار ))٢١.٢٢انجیل متي ((; ٢.۵)) انجیل لوقا(((با وجود این، مسیح با تعالیم و زندگي خویش  ٣۵
  ... مقامات كشوري را تایید كرده است
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فضاحتي شرمآورتر از تحریم زناشویي براي كشیشان نمیشناسم، در صورتي كھ آنان مجازند با  ۴٩
  !... پرداخت باج زنان را براي خویشتن صیغھ كنند

  ... بھ مطلبي درباره برزخ برنمیخوریم)) كتاب مقدس((در  ۵٧

قرار دھند، وگرنھ  ھمھ پیشوایان مسیحي باید بیدرنگ توبھ كنند و صلیب مسیح را سرمشق خویش ۶۶
  . ھم اكنون تیشھ بر ریشھ آنان نھاده شده است. نابود میشوند

یوھان فابر، نایب اسقف كنستانس، از بحث مشروح درباره نظریات تسوینگلي سر باز زد و پیشنھاد كرد 
یشنھاد تسوینگلي با این پ. ھا یا شوراي عمومي كلیسا ارجاع شوند كھ، این نظریات براي بررسي بھ دانشگاه

مخالفت كرد، زیرا در دسترس بودن انجیل بھ زبانھاي بومي بھ مردم امكان میداد شخصا درباره نظریات 
شورا نظر تسوینگلي را صایب دانست و وي را از گناه بدعتگذاري مبرا شناخت و بھ . وي تصمیم بگیرند

. لیمات انجیل بر زبان نرانندھاي خویش سخني مغایر با تع ھمھ روحانیان زوریخ فرمان داد كھ در موعظھ
بدین سان، در سویس بسیاري از روحانیان زوریخ، كھ اكنون دولت پرداخت مزد آنان را تضمین كرده 

  . بود، فرمان شورا را گردن نھادند

بسیاري از كشیشان زناشویي كردند، بھ زبان بومي مردم را تعمید دادند، اجراي مراسم قداس را در 
گروھي از مردم زوریخ . كلیساھاي خویش ترك كردند، و از اداي احترام بھ شمایل مذھبي اجتناب جستند

بروز اغتشاش در شھر تسوینگلي چون از . ھا و تصاویر مذھبي را نابود كردند بھ كلیساھا ریختند و مجسمھ
تن روحاني، براي بررسي وضعي  ٣۵٠تن غیر روحاني و  ۵۵٠آشفتھ شده بود، مجادلھ دیگري با حضور 

نتیجھ آن شد كھ شورا مردم شھر را از تعدي برحذر داشت ). ١۵٢٣اكتبر  ٢۶(كھ پیش آمده بود، برپا كرد 
ي آشنا كردن مردم با اصول دین رسالھاي و بھ كمیتھاي، كھ تسوینگلي ھم عضو آن بود، ماموریت داد برا

ھاي آن را براي  تسوینگلي بسرعت رسالھاي بھ نام سخن كوتاه درباره مسیحیت نوشت و نسخھ. بنگارد
روحانیان كاتولیك بھ این رسالھ اعتراض كردند و دیت كنفدراسیون . روحانیان كانتون زوریخ ارسال داشت

راض را تایید كرد، و در عین حال خواھان اصالحات در كلیسا سویس كھ در لوسرن تشكیل میشد، این اعت
  . ولي شوراي زوریخ ھمھ اعتراضات را بیپایھ شمرد. شد

و ) ١۵٢۵(تسوینگلي عقاید خویش را بھ نحو مشروحتري در رساالت التیني درباره دین راست و ناراست 
كلیساي روزگار خویش را درباره  وي در این رساالت عقاید اساسي. گنجانید) ١۵٣٠(اعترافنامھ ایمان 

خداي سھگانھ، ھبوط آدم و حوا، تجسم مسیح، زادن مسیح از باكره، و كفاره شدن مسیح را پذیرفت، ولي 
. بشر نمیدانست، بلكھ آن را تمایل فطري انسان میشمرد)) نیاكان اولیھ((گناھكاري ذاتي را میراث 

رگز نمیتواند با اعمال نیك خود رستگار شود، بلكھ باید بھ تسوینگلي نیز مانند لوتر معتقد بود كھ انسان ھ
وي درباره تقدیر ازلي با . این عقیده ایمان بیاورد كھ مسیح با شھادت خود گناھان آدمي را بازخریده است

لوتر و كالون ھمعقیده بود و میپنداشت كھ آفریدگار ھر اتفاقي، و سرنوشت ھر انساني، را از ازل مقدر 
ولي او عقیده داشت خداوند تنھا كساني را كھ از انجیل . و پیش بیني او بھ حقیقت خواھد پیوستكرده است، 

كھ در طفولیت از جھان درمیگذرند، حتي ) از والدین مسیحي(ھمھ كودكان ; روي برتافتھاند محكوم میكند
; گناه نمیشناسد در صورتي كھ تعمید نگرفتھ باشند، بھ گروه نجات یافتگان خواھند پیوست، زیرا كودك

، و كتاب مقدس از آن آگاه ))مكان پرسودي براي سازندگان آن است((دوزخ واقعیت دارد، ولي برزخ 
از آیینھاي مقدس معجزھاي سرنمیزند، و این آیینھا صرفا نمادھایي سودمند براي یادآوري فیض و ; نیست

ا ھیچ كشیشي، مگر خدا، قادر نیست بھ اعتراف و اقرار نزد كشیش نیازي نیست، زیر; رحمت پروردگارند
با این حال براي انسان سودمند است كھ مشكالت روحي خویش را با كشیش ; گناھان انسان را بیامرزد
آیین عشاي رباني تسوینگلي آیین قرباني مقدس را بخشي از برنامھ پرستش ; كلیساي خود در میان نھد

و شراب بھ حاضرین برگزار كرد، ولي اجراي آن را، بھ  كلیساي اصالح شده قرار داد و آن را با دادن نان
ھاي مراسم قداس در كلیساي اصافلح شده  بیشتر جنبھ. جاي ھر یكشنبھ، بھ سالي چھار بار محدود كرد

برجاي ماندند، با این تفاوت كھ ھنگام اجراي آن كشیش و جمعیت باھم آن را بھ زبان آلماني سویس تالوت 
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ت كلیسایي را تسوینگلي بھ موعظھ اختصاص داد، و بدین سان تنویر افكار و تحكیم باقي اجتماعا. میكردند
  . اعتقاد مسیحیان را مقدم بر اجراي مشتي مراسم دیني قرار داد

از آنجا كھ كتاب مقدس لغزشناپذیر، بھ جاي كلیساي لغزش ناپذیر پیشین، اكنون یگانھ وسیلھ ارشاد 
ن آنان شده بود، متن ترجمھ آلماني لوتر بھ زبان آلماني سویس مسیحیان و مبناي منحصر بھ فرد ایما

برگردانیده شد، و گروھي از دانشمندان عالمان االھي، بھ رھبري لئو بود، مامور شدند ھمھ كتاب مقدس را 
، چھار سال قبل از آنكھ متن اصالح شده ترجمھ كتاب ١۵٣۴این كتاب در سال . بھ زبان آلماني برگردانند

  . ر انتشار یابد، توسط كریستیان فروشاوئر در دسترس مردم سویس نھاده شدمقدس لوت

شوراي زوریخ، بھ تبعیت از دومین بند ده فرمان، و بھ منظور احیاي سنتھاي دیرین یھودیت، دستور داد 
حتي ارگھا را از . شمایل مذھبي، آثار منتسب بھ قدیسین، و اشیاي زینتي را از كلیساي شھر بردارند

. اھا خارج كردند، و مدخل وسیع و با شكوه كلیساي بزرگ زوریخ صورت مالل آوري بھ خود گرفتكلیس
پارھاي از این شمایل، چون موھوم پرستي را دامن میزدند، سزاوار نابودي بودند، ولي برخي چنان شكوه 

. نھا افسوس خوردو ابھتي بھ كلیساھا بخشیده بودند كھ ھاینریش بولینگر، جانشین تسوینگلي، بر فقدان آ
ھایي كھ مردم آنھا را جون بتھاي معجزه كنندھاي نمیپرستیدند مخالفتي  خود تسوینگلي با تصاویر و پیكره

بھ كلیساھاي روستایي . نداشت، ولي امحاي آنھا را بھ منظور از میان بردن بت پرستي نادیده گرفت
. ي خویش، شمایل مذھبي را حفظ كنندشھرستان زوریخ اجازه داده شد كھ، در صورت تمایل اكثر اعضا

شركت در مراسم . كاتولیكھا از قوانین مدني برخوردار بودند، ولي از دستیابي بھ مشاغل دولتي منع شدند
ھا و  ھمھ صومعھ. قداس جریمھ داشت، و تناول ماھي بھ جاي گوشت در روزھاي جمعھ را قانون منع كرد

ھا  و راھبان و راھبھ; بھ صورت بیمارستان و آموزشگاه درآمدندھا، جز یكي، یا بستھ شدند یا  راھبھخانھ
مراسم روزھاي یادبود قدیسین، زیارت اماكن مقدس، آب . ھا را ترك گفتند و زنا شویي كردند صومعھ

  . مقدس، و برگزاري مراسم قداس براي مردگان متروك شدند

نگلي ھنگامي آغاز شد كھ لوتر ھنوز تحقق نیافت، اصالحات تسوی ١٠٢۴گرچھ ھمھ این اصالحات تا سال 
  . بھ صورت راھب مجردي در مراسم قداس شركت میجست

، شھر زوریخ براي حل و فصل مسائل مبرم و فوري دولت یك شوراي خصوصي ١۵٢۴در ماه نوامبر 
میان تسوینگلي و شورا سازشي بھ عمل آمد، بدین معني كھ تسوینگلي . مركب از شش عضو تشكیل داد

بدین ترتیب، كلیسا و دولت در . مور شورا نیر رھبري او را، در این ھر دو زمینھ، پذیرفتمقررات ا
سازمان واحدي ادغام شدند، تسوینگلي رھبر غیر رسمي این سازمان شد، و در این سازمان كتاب مقدس 

مال رھبري كشور توسط پیامبران، كھ ك. یگانھ منشا قانون بھ شمار آمد) چون قران در جھان اسالم(
مطلوب كتاب عھد قدیم بود، با رھبري تسوینگلي جامھ عمل پوشیده بود، ھمان طور كھ بعدھا در مورد 

  . كالون چنین شد و بھ رھبري تسوینگلي در زوریخ جامھ عمل پوشید

تسوینگلي پس از پیروزي سریع و كامل خویش در كانتون زوریخ، براي بسط شكل تازه ایمان كھن، توجھ 
  . نتونھاي كاتولیك نشین سویس معطوف كردخود را بھ كا

VI  -بھ پیش، سربازان مسیحي!  

. اصالح دیني تارو پود كنفدراسیون سویس را از ھم گسیختھ بود و بھ نظر میرسید كھ در پي زوال آن است
برن، بال، شافھاوزن، آپنتسل، و گریزون از زوریخ ھواداري میكردند، لیكن كانتونھاي دیگر با آن بناي 

پنج كانتون لوسرن، اوري، شویتس اونتروالدن، و تسوگ براي سركوبي ھواداران . ني نھاده بودنددشم
فردیناند مھیندوك اتریش، از ھمھ ). ١۵٢۴(ھوس، لوتر، و تسویگلي اتحادیھ كاتولیكي تشكیل دادند 

ردانیدن سلطھ كشورھاي كاتولیك خواست تا براي سركوبي پروتستانھا مشتركا اقدام كنند، و بھ امید بازگ
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ژوئیھ، ھمھ كانتونھاي سویس، بھ  ١۶در روز . خاندان ھاپسبورگ بھ سویس، بھ آنان وعده مساعدت داد
. استثناي شافھاوزن و آپنتسل، توافق كردند كھ نمایندگان زوریخ را در دیتھاي آینده كنفدراسیون نپذیرند

در ناحیھ تورگاو بھ اقدامات مخالفان پاسخ زوریخ و تسوینگلي با اعزام مبلغاني براي اشاعھ اصالح دیني 
یارانش وي را آزاد ساختند و، در راس یك جمعیت لجام ; گفتند یكي از این مبلغان دستگیر و زنداني شد

. گسیختھ، صومعھاي را غارت كردند و بھ آتش كشیدند و شمایل مذھبي را در چندین كلیسا نابود كردند
. رش اعدام شدند، و روحیھ نظامي طرفین متخاصم برانگیختھ شدسھ تن از رھبران شو). ١۵٢۴ژوئیھ (

اراسموس، كھ در بال با بیم و ھراس ناظر این جریان بود، مسیحیان متدیني را میدید كھ بھ تحریك واعظان 
ھاي برافروختھ از خشم و نفرت، چون جنزدگان و جنگجویاني كھ بھ تحریك فرماندھان  با چھره((خویش، 

شش كانتون تھدید كردند كھ اگر زوریخ گوشمالي .)) یبي ھستند، از كلیسا خارج میشوندآماده حملھ مھ
  . نشود، از كنفدراسیون خارج خواھند شد

تسوینگلي، كھ فرماندھي جنگجویان را بھ دست گرفتھ بود، بھ دولت زوریخ پیشنھاد كرد كھ سپاھیان و 
با برانگیختن شورشي در تیرول، در پشت ; دبا فرانسھ متحد شو; تجھیزات جنگي خویش را افزایش دھد

و بھ تورگاو و سن گال وعده دھد كھ، در ازاي پشتیباني از زوریخ، ; جبھھ فردیناند، آتشي برافروزد
ھا براي مصالحھ با اتحادیھ كانتونھاي كاتولیكي، پیشنھاد كرد كھ دیر معروف سن گال را  مالكیت صومعھ

و توماس مورنر را، كھ ھجونویس لوسرن ; یش را با اتریش بر ھم زننداتحادیھ خو; بھ زوریخ واگذار كنند
چون اتحادیھ كاتولیكي این شرایط . بود و مصلحان دیني را بھ باد ناسزا گرفتھ بود، بھ زوریخ تسلیم دارند

نان و آ; را با ریشخند تلقي كرد، زوریخ بھ نمایندگانش در سن گال فرمان داد كھ دیر نامبرده را اشغال كنند
در ماه فوریھ، با حوادثي كھ در بال روي داد، تشنج ). ١۵٢٩ژانویھ  ٢٨(نیز این فرمان را اجرا كردند 

  . شدت یافت

وي نام . بود، یوھانس ھاوسشاین بھ دوش داشت)) آتن سویس((رھبري پروتستانھاي این شھر را، كھ 
پادیوس در دوازدھسالگي اشعار التیني اوكاالم. برگردانیده بود) چراغ خانھ(خویش را بھ اوكوالمپادیوس 

اندكي پس از آن، در زبان یوناني تبحر یافت، و پس از رویشلین، برجستھترین استاد زبان عبري ; میسرود
وي، بھ عنوان كشیش كلیساي سنمارتن و استاد كرسي االھیات دانشگاه، خویشتن را مصلح دیني و . شد

 ١۵٢١در سال . دیني بھ ھیچ گونھ گذشتي تن نخواھد داداخالقي خواند و اعالم داشت كھ در مسائل 
در سال . اعترافل و اقرار بھ گناه، اعتقاد بھ قلب ماھیت و پرستش مریم عذرا را مورد انتقاد قرار داد

، وي برنامھ تسوینگلي، از جملھ تعقیب آناباتیستھا را ١۵٢۵در سال . ، لوتر از او بھ نیكي یاد كرد١۵٢٣
رستگاري ما از خدا و محكومیت ما در دست خود ((یھ تقدیر ازلي را رد كرد و گفتن كھ ولي نظر. پذیرفت
چون شوراي بال، كھ اكنون پروتستانھا بر آن تسلط داشتند، آزادي عبادت را اعالم داشت .)) ماست

در روز . ، او كوالمپادیوس بھ شورا اعتراض كرد و خواست كھ اجراي مراسم قداس تحریم شود)١۵٢٨(
، ھشتصد تن در كلیساي فرانسیسان گرد آمدند و از شورا درخواست كردند كھ مراسم ١۵٢٩فوریھ  ٨

قداس تحریم شود، ھمھ كاتولیكھا از مقامات دولتي بركنار شوند، و اساسنامھ دموكراتیكتري تدوین و بھ 
امي كھ شورا فرداي آن روز، ھنگ. شورا بھ بحث درباره این درخواست پرداخت. موقع اجرا گذارده شود

; ھنوز سرگرم رسیدگي بھ این تقاضاھا بود درخواست كنندگان با تبر و چكش در بازار شھر گرد آمدند
اراسموس این ماجرا . ھنگام ظھر بھ كلیساھا ریختند، و ھر شمایلي را كھ بر سر راه خود یافتند نابود كردند

  : را در نامھاي بھ پیركھایمر چنین شرح داده است

كارگران تصویرھا را از كلیساھا بیرون ریختند و بھ پیكره قدیسین و حتي بھ پیكره مسیح  آھنگران و
در كلیساھا، داالنھا، . مصلوب توھین بسیار كردند، و شگفت اینجاست كھ از قدیسین معجزھاي سر نزد

وختني بود در ھر آنچھ را س. فرسكوھا را با آب آھك محو كردند. ھا پیكرھاي سالم نماند ایوانھا، و صومعھ
  . ھیچ چیز بھادار و دوستداشتني از گزند آنان مصون نماند. آتش افكندند و باقي را در ھم شكستند

اراسموس، بیاتوس رنانوس، و تقریبا . شورا سرانجام اجراي مراسم قداس را در كانتون زوریخ تحریم كرد
  . جھان فرو بست ھمھ دو سال زنده ماند، و اندك زماني پس از مرگ تسوینگلي چشم از
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. ، یكي از پروتستانھاي زوریخي را كھ براي تبلیغ بھ شھر شویتس آمده بود آتش زدند١۵٢٩در ماه مھ 
خود تسوینگلي . شوراي زوریخ، بھ تحریك تسوینگلي، بھ اتحادیھ كانتونھاي كاتولیكنشنین اعالم جنگ داد

 ١۶در كاپل، . ا شخصا بھ عھده گرفتنقشھ پیكار را طرح كرد و فرماندھي سپاھیان كانتون زوریخ ر
كیلومتري جنوب زوریخ، الندمان ابلي، اھل گالروس، از تسوینگلي در خواست كرد، كھ چون با اتحادیھ 

تسوینگلي، بھ گمان اینكھ . كاتولیك سرگم مذاكره است، پیشروي سربازان خویش را یك ساعت متوقف كند
ولي متفقان برني و سربازان خود او، كھ ; ن پیشروي داددر پشت این درخواست حیلھاي نھفتھ است، فرما

. وراي مرزھاي عقیدتي و ایالتي آماده طرح دوستي با سربازان دشمن بودند، از اجابت فرمان سرباز زدند
مذاكرات آتش بس شانزده روز بھ طول انجامید، و سرانجام مسالمت جویي سویسیھا بر دشمني و 

صلح كاپل بھ . بھ امضا رسید ١۵٢٩ژوئن  ٢۴مان صلح كاپل در روز كینھتوزي چیره شد و نخستین پی
كانتونھاي كاتولیكنشنین تعھد كردند كھ بھ زوریخ غرامت بپردازند و از اتحاد : پیروزي تسوینگلي انجامید

طرفین متخاصم متعھد شدند كھ بھ خاطر اختالف مذھبي بھ یكدیگر ; نظامي خویش با اتریش چشم بپوشند
تابع دو یا چند كانتون مردم حق داشتھ باشند با اكثریت آرا )) سرزمینھاي مشترك((، و در حملھ نكنند

با این وصف، پیمان صلح كاپل تسوینگلي را چندان خشنود نكرد، زیرا . نظامي دیني خویش را تعیین كنند
وي براي این  از این روي،. درخواست وي براي آزادي تبلیغات دیني در كانتونھاي كاتولیك پذیرفتھ نشد

  . پیمان سرانجام ناپایداري پیشبیني كرد

در خالل این مدت، تشبثاتي براي وحدت كانتونھاي پروتستان . صلح كاپل بیست و ھشت ماه پایدار ماند
شارل پنجم اكنون اختالف خویش با كلمنس ھفتم را كنار گذارده بود، و . سویس با آلمان صورت گرفت
ولي پروتستانھا نیز اكنون . راطور را براي سركوبي پروتستانھا آسان میكردھمین امر ھمكاري پاپ و امپ

ساكنان بسیاري از شھرھاي این ; نیمي از مردم آلمان پیرو لوتر بودند. خود قدرت سیاسي نیرومندي بودند
كشور، چون اولم، آوگسبورگ، و ورتمبرگ، ماینتس، فرانكفورت آم ماین، و ستراسبورگ، از تسوینگلي 

بسیاري از شھرھاي سویس نیز، بر خالف روستانشینان آن، بھ آیین پروتستان گرویده . خواھي میكردندھوا
پیداست كھ تھدیدات پاپ و امپراطور پروتستانھا را ناگزیر میكرد كھ براي حفظ موجودیت خویش . بودند

تالف نظرھاي موجود در تنھا مانعي كھ در راه یگانگي آنان خود نمایي میكرد اخ. دست یگانگي بھ ھم دھند
  . ھاي مختلف پروتستان بود االھیات فرقھ

فیلیپ ھسھاي، با فراھم آوردن زمینھ مالقات لوتر، مالنشتون، و پروتستانھاي دیگر آلمان با تسوینگلي و 
اوكوالمپادیونس و جمعي دیگر از پروتستانھاي سویس، در دژ خویش در ماربورگ، براي تامین یگانگي 

. ھاي پروتستان باھم مالقات كردند ، رھبران فرقھ١۵٢٩سپتامبر  ٢٩در روز . یشگام شدپروتستانھا پ
تسوینگلي گذشت زیادي كرد این توھم را كھ وي منكر الوھیت مسیح است از ذھن لوتر زدود، و اعتقادنامھ 

قرباني مقدس  ولي از این اعتقاد خویش كھ آیین. نیقیھ و ھمچنین عقیده جازم بھ گناھكاري ذاتي را پذیرفت
این : ((لوتر با گچ روي میز مذاكره نوشت. بھ جاي معجزه صرفا یادبود فداكاري مسیح است عدول نكرد

این كالم منتسب بھ مسیح بود و لوتر ھیچ برداشتي غیر از یك تعبیر تحتاللفظي از این .)) جسم من است
سیدند، ولي درباره مفھوم و مقام آیین رھبران پروتستان در چھارده ماده بھ توافق ر. عبارت را نپذیرفت

روح تو : ((لوتر دست دوستي تسوینگلي را پس زد و گفت) اكتبر ٣(قرباني مقدس در میان آنان نفاق افتاد 
وي اعترافنامھاي مشتمل بر ھفده ماده تنظیم كرد كھ یكي از مواد آن قلب ماھیت بود، و .)) جز روح ماست

مالنشتون كھ . تحاد با كساني كھ ھمھ این مواد را نپذیرند برحذر داشتشاھزادگان ھواخواه خویش را از ا
از رھبر خویش لوتر پشتیباني میكرد، گفت و شنود رھبران پروتستان را در این كنفرانس چنین خالصھ 

بھ پیروان تسوینگلي گفتیم وجدان آنان چگونھ اجازه میدھد در حالي كھ معتقدات ما را اشتباه : ((كرده است
، لوتر بھ ١۵٣٢در سال . این جملھ مبین روحیھ آن روزگار است.)) مارند، ما را برادر خویش بدانندمیش

آلبرشت، دوك پروس، ھشدار داد كھ ھیچ یك از پیروان تسوینگلي را بھ خاك خویش راه ندھد، وگرنھ بھ 
سریع تجدد، انتظار  انتظار عدول لوتر از اعتقادات قرون وسطایي و پذیرش. لعنت ابدي گرفتار خواھد شد

نفوذ دیني قرون وسطي در اندیشھ وي چنان بود كھ میپنداشت ھرگاه یكي از اصول ایمان و . زیادي بود
لوتر قرون . اعتقاد او متزلزل شود، جھان اندیشھ وي فرو خواھد ریخت و مفھوم زندگي بر باد خواھد رفت

  . وسطاییترین انسان نو بود
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بھ زوریخ، كھ ساكنان آن اكنون از حكومت استبدادي وي بھ تنگ آمده بودند، تسوینگلي پس از این ناكامي 
اختالفات مذھبي تجارت و ; ھاي شخصي مردم را بھ ستوه آورده بودند قوانین سخت تحدید ھزینھ. بازگشت

صنعتگران از اینكھ ھنوز در دستگاه دولتي نفوذ ناچیزي ; داد و ستد را بین كانتونھا متوقف كرده بودند
و مواعظ تسوینگلي، كھ اكنون با مسائل سیاسي درھم آمیختھ بودند چون سابق بر . داشتند ناراضي بودند

تسوینگلي چون دید نفوذ و اعتبار وي در شھر كاھش یافتھ است، از شورا درخواست كرد . دلھا نمینشستند
ولي ; ھر بھ عھده بگیردكھ بھ او اجازه دھد زوریخ را ترك گوید و مقام كشیشي كلیسایي را در خارج ش

  . شورا تقاضاي وي را نپذیرفت

، رسالھ اعترافنامھ ایمان را براي ١۵٣٠در سال . از این پس تسوینگلي خویشتن را سرگرم نوشتن كرد
سال بعد، تسوینگلي رسالھ تشریح كوتاه . شارل پنجم فرستاد، ولي شارل ھیچ اشارھاي بھ دریافت آن نكرد

در این رسالھ، تسوینگلي، چون اراسموس ادعا . را براي فرانسواي اول فرستاد و ساده ایمان مسیحي خود
و ھركول، ; كرده بود كھ مسیحیان، یھودیان و بت پرستان شریف بسیاري را در فردوس خواھند یافت

تسئوس، سقراط، كامیلوس، كاتوھا، و سكیپیوھا، در كنار آدم، ابراھیم، اسحاق، موسي، و اشعیا، در 
  . وند خواھند بودحضور خدا

خالصھ آنكھ، از آغاز تا انجام جھان، ھیچ انسان نیكدل و پاك اندیشھ و درست پیماني نیست كھ پا بھ ((
چھ صحنھاي از این خوشتر و دالنگیزتر و . عرصھ حیات نھاده باشد و نتوان او را در حضور خداوند دید

و ; ا بھ بیدیني متھم كردلوتر از این سخن چنان برآشفت كھ تسوینگلي ر)) عالیتر میتوان بھ تصور آورد
  . اسقف بوسوئھ، كھ با لوتر مخالف بود، درباره بیدیني تسوینگلي با وي ھمداستان شد

تصمیم گرفتند كھ كانتونھاي كاتولیك نشین را  ١۵٣١مھ  ١۵مجمع نمایندگان زوریخ و متقفان آن در روز 
ون این كانتونھا از تفویض آزادي دیني چ. وادارند تا آزادي تبلیغ دیني را در سرزمینھاي خود تامین كنند

سرباز زدند، تسوینگلي پیشنھاد كرد كھ زوریخ و متفقان آن با كاتولیكھا وارد جنگ شوند، ولي متفقان 
كانتونھاي كاتولیك كھ دستشان از واردات كوتاه شده . زوریخ محاصره اقتصادي را بر جنگ ترجیح دادند

بار دیگر نیروھاي متخاصم صف آرایي كردند، تسوینگلي . دادند بود بھ كانتونھاي پروتستان اعالم جنگ
مرد  ١۵٠٠نیروي تسوینگلي، كھ مركب از . فرماندھي را بھ دست گرفت و نمونھاي براي سربازانش شد

و میان ) ١۵٣١اكتبر  ١١(نفري كاتولیكھا رو بھ رو شد  ٠٠٠,٨رزمجو بود، بار دگر در كاپل با نیروي 
كاتولیكھا بر پروتستانھا چیره شدند و تسوینگلي، كھ چھل و ھفت سال از . رفتآنھا جنگ خونیني درگ

كاتولیكھا بدن وي را . عمرش میگذشت، از جملھ پانصد تن زویخیي بود كھ بھ دست دشمن كشتھ شدند
لوتر چون از مرگ تسوینگلي آگاه شد آن را . قطعھ قطعھ كردند و بر روي تودھاي از فضلھ آتش زدند

  . خواند)) پیروزي ما((در حق مرد بیدین و كیفر خدا 

از صمیم قلب آرزو دارم تسوینگلي نجات یابد، ولي خالف آن را براي وي : ((بھ روایتي، وي گفتھ است
در زوریخ، .)) پیش بیني میكنم، زیرا مسیح گفتھ است آنان كھ وي را انكار كنند محكوم خواھند شد

و در بال، اوسوالد میكونیوس پس از مرگ اوكوالمپادیوس، ; ھاینریش بولینگر جانشین تسوینگلي شد
بولینگر پاي خود را از سیاست كنار كشید و خویشتن را بھ . رھبري پروتستانھا را بھ دست گرفت

صرف نظر از (ھاي شھر، اسكان پناھندگان پروتستان، و دستگیري از نیازمندان  سرپرستي آموزشگاه
اعدام سروتوس را تایید كرد، بھ آزادي ھمھ ادیان كم و بیش اعتقاد  گرچھ وي. سرگرم كرد) اعتقاد آنھا

بولینگر، با ھمكاري میكونیوس و لئویود، نخستین اعترافنامھ سویسي را، كھ در طول عمر یك نسل . داشت
، و موافقتنامھ تیگورینوس را، كھ )١۵٣۶(سند رسمي نظریات تسوینگلي بھ شمار میرفت، تدوین كرد 

  ). ١۵۴٩(با كالون امضا كرد . زوریخ و ژنو را در كلیساي اصالح شده واحدي بھ ھم پیوستپروتستانھاي 

با وجد این اقدامات دفاعي، آیین كاتولیك، بر اثر پیروزي كاپل، بسیاري از سرزمینھاي از دست رفتھ را 
شویتس،  ھفت كانتون لوسرن، اوري،. در مخالف، در طول تاریخ، نیرو گرفتھ یا از رونق افتادھاند

و چھار ایالت زوریخ، بال برن، و ; تسوگ، اونتروالدن، فرایبورگ، و زولوتورن بھ آیین كاتولیك گرویدند
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كانتونھاي دیگر سویس، در میان این دو بلوك، بیطرفي خویش . شافھاوزن در آیین پروتستان پایدار ماندند
دادان براي كاتولیكھا مراسم قداس برپا والنتین چودي، جانشین تسوینگلي در گالروس، بام. را حفظ كردند

وي كاتولیكھا و پروتستانھا را بھ ھمزیستي . میداشت و شامگاھان براي پروتستانھا از انجیل سخن میگفت
چودي شرح وقایع روزگار خویش را با چنان . ترغیب میكرد، و آنھا نیز با بردباري وي را پذیرفتھ بودند

  صل نوزدھمفبیطرفي نوشتھ است كھ از روي آن 

  

  لوتر و اراسموس

١۵١- ١٧۵٣۶  

I - لوتر  

اكنون كھ از شرایط اقتصادي، سیاسي، اخالقي، دیني، و فكریي كھ جنبش اصالح دیني را در آلمان پدید 
آورد بھ اختصار سخن گفتیم، باید این را ھم از شگفتیھاي تاریخ بھ شمار آوریم كھ در آلمان مردي، 

لزومي ندارد . ورده استندانستھ، در عصیاني كھ قارھاي را دگرگون كرد، ھمھ این تاثیرات را یكجا جمع آ
اگر لوتر ھم اطالعت از كلیساي كاتولیك رومي را ادامھ ; كھ نقش قھرمان را بیش از اندازه مھم جلوه دھیم

لیكن ترس و وحشت و، در عین حال ایستادگي . میداد، تحوالت تاریخي شخصیت دیگري را بر میگزید
مقدسترین سنتھاي اروپا، قلب را بھ تپش سرسختانھ راھبي خشن، در برابر استوارترین سازمانھا و 

  . میاندازند و بار دیگر یادآور میزان فاصلھ انسان از گل یا بوزینھ میشوند

، و در چھل ١۵٢۶این مظھر آمال زمان و این اوج تاریخ آلمان چگونھ مردي بود لوكاس كراناخ در سال 
ه جدي و سختگیري كھ اندكي شوخ و سھ سالگي لوتر، وي را بھ جثھ درشت، گیسوان مجعد سیاه، چھر

طبعي در آن نمایان است، بیني درشت و چشمان سیاه درخشان كھ بھ عقیده دشمنانش برق شیطان از آنھا 
در تصویر . سیماي ساده و گشادھاش وي را برازنده سیاستمداري نمیساخت. ساطع بود ترسیم كرده است
تر را مردي فربھ و شاداب، با چھره گوشتالو و از او كشیده است، لو ١۵٣٢دیگري كھ كراناخ در سال 

، لوتر جامھ رھباني را كنار گذاشت و ١۵٢۴در سال . پھن كھ نشاط زندگي از آن میبارد مالحظھ میكنیم
لوتر رفو و . گاھي رداي استادي بھ تن میكرد و زماني كت و شلوار عادي میپوشید. لباس عادي بھ تن كرد

ھمسرش گلھ میكرد كھ مرد بزرگي چون او براي وصلھ زدن . میدانستترمیم لباس خود را دون شان ن
  . ھاي شلوار فرزندش استفاده میكند شلوار خویش از پاره

وي رابطھ جنسي را چون تغذیھ طبیعي میشمرد و، مانند بولس حواري، . لوتر بسادگي زناشویي كرد
لوتر، بھ تاثیر . حرومیت بسوزدمیاندیشید كھ زناشویي براي مرد مناسبتر از آن است كھ در آتش م

وي حفظ بكارت را براي زن در .)) خداوند از این گناه میگذرد((ھاي میدانست، ولي عقیده داشت كھ  اندیشھ
... ھرگاه براي واعظ انجیل: ((حكم نقض فرمان خدا براي تولید نسل و تكثیر بشر تلقي میكرد، و میگفت

خداوند زناشویي را مرھمي ; ند، بھتر است زناشویي كندمیسر نیست، بدون داشتن ھمسر، پاك زیست ك
ھرگاه : ((وي شیوه تولید نسل را قدري مسخره میپنداشت و میگفت.)) براي درد و رنج تنھایي ساختھ است

.)) خداوند در این باره با من شور میكرد، بھ او توصیھ میكردم كھ انسان را، چون آدم، از خاك بیافریند
سنتھاي گذشتھ و ادراك آلمانیھا از مقام و وظیفھ زن عقیده داشت كھ خداوند زن را تنھا  لوتر، بھ پیروي از

ھر گاه دست زن را از خانھداري دور كنید، كار . ((براي تولید نسل، آشپزي، و مناجات آفریده است
زیرا وي بھ  اگر زن در نتیجھ تولید نسل خستھ شود و بمیرد، زیان ندارد،.)) ((دیگري از او برنخواھد آمد
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مرد . زن باید بھ ھمسرش مھر ورزد، احترام گذارد، و از او فرمان برد.)) ھمین منظور آفریده شده است
زن باید در محیط خود یعني خانھ بماند، لیكن در آنجا حركت ; نیز باید با مھرباني بر زنش فرمانروایي كند

نباید سخن از مال من ((در بین زن و مرد . دھا تاثیر میگذار یك انگشت زن بیش از دو مشت مرد روي بچھ
لوتر، مانند بیشتر مردان، از زنان تحصیلكرده .)) ، زیرا دارایي آنان بھ ھر دو تعلق دارد))و تو بھ میان آید

كاش زنان قبل از آنكھ لب بھ سخن بگشایند، دعاي رباني را با : ((بھ زنش میگفت. بیزار و گریزان بود
: ن حال وي از نویسندگاني كھ درباره زنان ھجویاتي میسرودند اكراه داشت، و میگفتبا ای. خود میخواندند

علي رغم رك .)) زیرا زن موجود نحیفي است... نقایص زنان را در خفا و با مھرباني باید اصالح كرد((
كیسو (: (چنانكھ میگفت; گویي لوتر درباره مسائل جنسي و ازدواج، نسبت بھ مظاھر زیبایي بیاحساس نبود

در روزگار پیشین زنان باكره، جز ھنگام عزاداري، گیسوان خویش را بر پشت . زیاترین زینت زن است
.)) این منظره چقدر زیبا و دلرباست; دوست دارم كھ گیسوان زنان بر پشت آنان آویزان شود. میافشاندند

آنچھ .) نزه دل باخت، ھمسلیقھ بوددر این مورد، لوتر با پاپ آلكساندر ششم، كھ بھ گیسوان بلند جولیا فار(
روزي بشوخي گفت كھ براي خرسندي . لوتر را بھ زناشویي واداشت ظاھرا نیاز و تمایل جنسي وي نبود

ولي مدتھا طول كشید تا او براي . خاطر پدرش، و آزردن شیطان و پاپ، بھ زناشویي تن در داده است
پس از آنكھ گروھي از زنان راھبھ بھ . رایش گرفتھ شدو این تصمیم تا اندازھاي ب; زناشویي تصمیم بگیرد

سرانجام راھبھاي بھ نام . ھا را ترك گفتند، لوتر درصدد برآمد آنان را شوھر دھد سفارش وي صومعھ
. كاتارینا فونبورا كھ از خاندان محترمي برخاستھ بود ولي نمیخواست دل مردان را برباید، تنھا ماند

وي جواني از خاندانھاي قدیمي رم را بھ دل گرفت، ولي چون در جلب او موفق كارتارنیا مدتي مھر دانشج
ولي كاتارینا، كھ دكتر گالتس را نمیپسندید، پاسخ داد . نشد، براي پرھیز از گرسنگي، بھ بھ او پیشنھاد كرد

لھ بود و در این ھنگام لوتر چھل و دو سا. كھ آقاي آمسدورف یا دكتر لوتر را براي زناشویي ترجیح میدھد
لوتر عدم تجانس را مانع زناشویي خویش با كاتارینا میدانست، ولي پدرش بدو . كاتارینا بیست و شش سالھ

  . توصیھ كرد كھ دودماني از خود برجاي گذارد

  . زن و شوھر شدند ١۵٢۵ژوئن  ٢٧بدین سان، راھبھ و راھب پیشین در روز 

 ٣٠٠براي زندگي بھ آنان بخشید و حقوق لوتر را بھ فردریك خردمند دیر پیروان قدیس آوگوستینوس را 
گیلدر فزوني  ۵٠٠گیلدر و سپس  ۴٠٠این مبلغ چندي بعد بھ . در سال افزایش داد) دالر ٧۵٠٠(گیلدر 
كارتارینا شش فرزند زایید . لوتر یك مزرعھ خرید كھ كارتارینا آن را دوست میداشت و اداره میكرد. یافت

ھ پرورش فرزندان خویش و فراھم آوردن ھمھ نیازمندیھاي خانواده، از آبجو و با پشتكار و وفاداري ب
سرور من، (( لوتر وي را. سازي گرفتھ تا پرورش ماھي و ماكیان و خوك، و كشت سبزي ھمت گماشت

میخواند و اشاره میكرد كھ ھرگاه تبعیت بیولوژیكي مرد را از زن فراموش میكرد، كاتارینا او را )) كاتي
. لیكن كاتارینا ناگزیر بود با عدم مآل اندیشي و توفانھاي ناگھاني خشم شوھرش بسازد. مینشاند سر جایش

لوتر حتي از دریافت حق . لوتر براي پول ارزشي قایل نبود و درآمد خویش را با بذل و بخشش برباد میداد
ھایي كھ لوتر بھ  نامھ. تالیف كتابھایش كھ نشر آنھا سود سرشاري براي ناشر در برداشت، خودداري میكرد

كاتارینا یا درباره وي نوشتھ است نشان میدھند كھ مھر و عاطفھ وي بھ ھمسرش روزافزون، و زندگي 
آنچھ لوتر در جواني شنیده بود، سرانجام درباره خودش تحقق . خانوادگي آنان قرین خوشبختي بوده است

ارزاني دارد ھمسري پاكدامن، مھربان، گرنبھاترین موھبتي كھ خداوند ممكن است بھ مرد : ((یافت
لوتر پدر مھربان و دلسوزي بود، گویي از روي غریزه میدانست كھ چگونھ .)) خداترس، و خانھدار است

تنبیھ كنید، ولي تشویق و پاداش را [ ھاي خود را بچھ]در صورت لزوم . ((انضباط و مھر را باھم بیامیزد
براي فرزندانش تصنیف كرده بود و آنھا را ھمراه نواي عود با  وي سرودھایي. ھم در كنار تركھ بگذارید

روحي كھ از پیكار با امپراطور نمیھراسید با مرگ دختر چھاردھسالھ دلبندش، ماگدالنا، . آنان میخواند
خداوند در طول ھزار سال موھبتي بھ ارزش دختري كھ بھ من بخشیده بھ ھیچ : ((میگفت. درھم شكست

ھنگام بیماري ماگدالنا، لوتر شب و روز براي بھبود وي دعا میخواند و .)) تھ استاسقفي ارزاني نداش
خداي عزیزم، با آنكھ دخترم را بسیار دوست دارم، ھرگاه اراده تو بر آن تعلق گیرد كھ وي را : ((میگفت

م، دختر لناي دلبند: ((و بھ دخترش میگفت.)) از من بازستاني، با خشنودي او را بھ دست تو خواھم سپرد
  . كوچك من، میدانم كھ براي تو دشوار است در اینجا از پدرت دل بركني
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بلي پدر عزیزم، اراده خداوند براي من محترم : ((لنا پاسخ میداد)) ولي آیا حاضري نزد پدر دیگرت بروي
دختر دلبندم، بزودي از مرگ : ((چنانكھ گویي با انسان زندھاي سخن میگفت نزد خود زمزمھ میكرد

و در صلح آرمیده شگفتآور است كھ انسان بداند ا. برمیخیزي و چون ستارھاي در آسمان خواھي درخشید
لوتر، كھ بھ داشتن شش فرزند قانع نبود، یازده كودك یتیم !)) است، و با این حال ماتمزده و اندوھگین باشد

وي چون پدر . برادران و خواھران خود را بھ فرزندي پذیرفت و در صومعھ وسیع اقامتگاھش جاي داد
. ي با آنان بھ بحث و گفتگو میپرداختدلسوز بھ پرورش این كودكان ھمت میگماشت و ساعتھاي متوال

. گاھي ھمسرش كارتارینا از اینكھ آنان وقت لوتر را بھ خود اختصاص دادھاند زبان بھ شكایت میگشود
فقرھاند، از  ۶۵٩۶برخي از این كودكان گفتارھاي وي را یادداشت كردھاند، و این یادداشتھا، كھ بالغ بر 

یادداشتھاي بازول، نویسنده انگلیسي زندگي سمیوئل جانسن، و  نظر كمیت، ظرافت، و حكمت، با مجموعھ
خود لوتر این گفتارھاي سر میز را تنقیح و اصالح نكرده است، و . سخنان مضبوط ناپلئون برابري میكند

  . كمتر كسي است كھ سخنان خصوصیش چنین بھ گوش جھانیان رسیده باشد

  . یات، بلكھ از این گفتارھاي سر میز میتوان شناختلوتر واقعي را نھ از بگومگوھایش در زمینھ االھ

ھیچ عقل سلیمي تمایل وي را بھ اغذیھ . لوتر ھمچنانكھ نویسندھاي توانا بود، از زندگي نیز تمتع میبرد
لوتر . مطبوع، آبجو، و وسایل آسایشي كھ كاتارینافون بورا در خانھ فراھم میآورد نكوھش نخواھد كرد

ط و مآالندیشي تمایالت جسمي خویش را كتمان كند، ولي التذاذ جسمي، قبل از میتوانست از روي احتیا
آنكھ پیرایشگران انگلستان آن را مذموم شمارند، براي ایتالیاییھاي روزگار رنسانس و آلمانیھاي دوران 

حتي اظھارات صریح اراسموس درباره اعضاي بدن انسان ما را . اصالح دیني امري عادي و طبیعي بود
. لوتر مردي پرخور بود، ولي پرخوري خویش را با روزھداري طوالني جبران میكرد. تعجب میاندازندبھ 

در . گرچھ خود وي در استعمال نوشابھ افراط میكرد، اما میخوارگي را براي آلمانیھا عیب ملي میشمرد
مانیھا، چون شراب اینجا باید بھ خاطر داشت كھ، در روزگاري كھ آب نوشیدني آلوده بود، آبجو براي آل

با این حال، قرینھاي در دست نیست كھ لوتر با . براي ایتالیاییھا و فرانسویھا، در حكم آب آشامیدني بود
خود وي استعمال نوشابھ را این . زیادھروي در نوشیدن آبجو خویشتن را مسموم یا سرمست ساختھ باشد

ب كردن وي با شركت در مراسم قداست در اگر خداوند از گناه من در مصلو: ((گونھ توجیھ كرده است
طول بیست سال گذشتھ درگذرد، از استعمال گھگاھي نوشابھ نیز بھ منظور اداي احترام بھ او چشم خواھد 

خطاھا و كوتاھیھاي لوتر از دیدگان ما پنھان نمیمانند، او از فروتني دم میزند، اما خود مغرور .)) پوشید
ولي خود بھ اصولي عقیده دارد كھ الیتغیر است و مخالفان را سخت بھ باد بھ اصول الیتغیر میتازد، ; است

نابردباري را نكوھش میكند، اما ; بھ موھوم پرستي میخندد، لیكن خود پایبند خرافات است; دشنام میگیرد
خود در عمل ھیچ نشان میدھد كھ لوتر نمونھ استحكام و تقوا نیست، بلكھ مردي است چون طبیعت متغیر 

در كوبیدن مخالفان تردیدي بھ خود راه ندادم ولي : ((خود وي گفتھ است. با آتش جنگ گداختھ شده استكھ 
از پاپھا بھ نام ; لوتر فرمانھاي پاپ را بھ فضلھ تشبیھ میكرد)) اگر نمك نسوزاند، چھ كاري از آن برمیآید

ھاي تھي  بوزینھ((بیایمان، و  ، فریبكاران))حشرات((اسقفان را ; و ضد مسیح یاد میكرد)) بذر شیطان((
مراسم رتبھ بخشیان كشیشان را با گذاردن نشان جانوران بر پیشاني انسان، كھ در كتاب ; میخواند)) مغز

راھبان را از آدمكشان پست تر میشمرد، یا دست كم ; مكاشفھ یوحناي رسول آمده است، یكسان تلقي میكرد
ما : ((درباره پاپ میگفت.)) بر پوستین خداي متعال چسبیدھاند((تشبیھ میكرد كھ )) ككھایي((آنھا را، بھ 

رود : ((درباره روحانیان كاتولیك عقیده داشت.)) تحت آدمي تنھا اندامي است كھ پاپ بر آن نظارت ندارد
كاردینالھا، اسقفھاي اعظم، اسقفھا، و روساي دیرھا را ... راین كوچكتر از آن است كھ ھمھ غاصبان رومي

خدا آنان را چون شھرھاي سدوم و عموره با ((و در این صورت بھتر است كھ )) ;ي دھددر خود جا
: این سخنان انسان را بھ یاد امپراطور یالیانوس میاندازد كھ گفتھ است.)) صاعقھ بھ خاكستر مبدل كند

ز نرمش ولي خود لوتر، چون كالیو، ا.)) جانوري لجام گسیختھتر از عالم االھي خشمگین نمیتوان یافت((
  . و میانھروي خویش در شگفت بود

بسیاري از مردم گمان میكنند كھ من با پاپھا با سرسختي رفتار میكنم، ولي من خویشتن را براي مالیمت و 
كاش نفس من چون آذرخشي بود كھ پاپ و دربارش را در كام خود فرو میبرد و بھ . گذشت سرزنش میكنم
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نفرین و سرزنش فرومایگان باز نخواھم ایستاد و درباره آنان سخن تا زندھام از ... خاكستر مبدل میكرد
زیرا براي من نیایش خداوند میسر نیست، مگر آنكھ در ھمان ھنگام بر آنان ... پاكي بر زبان نخواھم راند

  . نفرین بفرستم

)) ن ملعون بادنام پاپ پرستا: ((بیآنكھ اضافھ كنم)) نام تو مقدس باد،: ((چگونھ میتوانم بھ خداوند بگویم
)) حكومت پاپ سرنگون شود: ((بیآنكھ آرزو كنم)) فرمانروایي تو بپاید،: ((چگونھ میتوانم بھ مسیح بگویم

ھرگاه كھ خشم بر من چیره . خشم بھ من الھام و نیرو میبخشد... روزي نیست كھ این دعا را بر زبان نرانم 
زیرا خشم جریان خون را در عروقم ; گویممیشود، خوب مینویسم، خوب دعا میخوانم، و خوب سخن می

  . تندتر و ذھن و ھوش مرا تیزتر میكند

بسیاري از واعظان و ((بھ گفتھ گسكھ، كاردینال دانشمند، . این گونھ الفاظ تند از ویژگیھاي آن روزگار بود
ت ناسزاگویي و پرخاشگري از صفا.)) رسالھنویسان اصیل آیین نیز، از این نظر، چون لوتر بودند

روشنفكران مبارز بود مردم پرخاشگري را میپسندیدند و رعایت ادب را در سخنوري بھ ترس و بزدلي 
، ))شوھر عزیزم، تو بسیار بد دھن شدھاي: ((چون ھمسر لوتر سرزنش كنان بھ او میگفت. حمل میكردند
نھ درخت بھ تبر نیازمند تركھ را با كارد نانبري میتوان قطع كرد، ولي انسان براي بریدن ت: ((پاسخ میشنید

مرد پیكار جو . پاسخ مالیم خشم انسان را فرو نشاند، ولي قادر نبود قدرت پاپ را براندازد.)) است
در واقع نیز، پیكار با پاپ و امپراطور تنھا از دست مردان . نمیتوانست بھ آرامي و مالیمت سخن گوید

  . سرسخت و پرخاشگر ساختھ بود

طور، لوتر را مردي سرسخت، بااراده قوي متكي بھ نفس، پایبند بھ اصول، الیتغیر، مبارزه با پاپ و امپرا
در سالھاي میانھ عمر، نمونھ مردمداري . ولي او از مھرباني و مالطفت نیز بیبھره نبود; و نابردبار ساخت

ھقانزادگي در این ھنگام، وي مردي فروتن بود و د. و نشاط بود و یار غمخوار نیازمندان بھ شمار میرفت
فروتني وي بھ حدي بود كھ چاپ مجموعھ مقاالت خود را ناچیز شمرد و از . خویش را ھنوز بھ یاد داشت

كلیساي ((او پیروان خود را از استفاده نام . مردم درخواست كرد تا بھ جاي آنھا كتاب مقدس را مطالعھ كنند
شوخیھاي وي روستامنشانھ و . خن میگفتوقتي موعظھ میكرد، با زبان شنوندگان س. باز میداشت)) لوتري

دشمنانم چنان بر كارھاي من چشم دوختھاند كھ ھرگاه در ویتنبرگ بادي از : ((ناھنجار بودند مثال میگفت
زنان از پرواي كروبیان چادر بھ سر میكنند، ((; ))من رھا شود، آنھا بوي آن را در دم احساس خواھند كرد

لوتر بھ موسیقي عالقھ وافر داشت و براي مسیحیان آلمان .)) وشمو من از پرواي دختران شلوار میپ
سرودھاي مالیم و شورانگیزي تصنیف كرد كھ چون سرودھاي كلیساي كاتولیك رومي، بر اساس پولیفوني 

  . خوانده میشدند) چند صدایي(

... دارم كھاعتقاد راسخ ... دلبستگي خویش را بھ موسیقي با ھیچ چیزي معاوضھ نخواھم كرد: ((میگفت
زیرا موسیقي انسان را بھ وجد میآورد و او را از . پس از االھیات، ھیچ ھنري با موسیقي برابري نمیكند

اعتقاد لوتر موجب شده بود كھ او در امر اخالق چندان سخت نگیرد، .)) آسایش خاطر برخوردار میكند
خون خود گناھان آدمي را باز خریده است، زیرا بنابر این اعتقاد، كار نیك، بدون ایمان بھ اینكھ مسیح با 

رستگاري نمیآورد و ارتكاب گناه ھم، در صورتي كھ چنین ایماني برجاي بماند، رستگاري را منتفي 
. با تمام نیرو گناه بكن: ((بھ مالنشتون، كھ از خطاھاي ناچیزش رنج میبرد، از روي مزاح میگفت. نمیكند

ولي كساني را كھ بھ زبوني میكوشند )) ;د كھ از صمیم قلب گناه ورزندخداوند تنھا از گناه كساني در میگذر
با این حال، از سخنان مزاحآمیز لوتر نمیتوان اتخاذ سند . براي گناه خویش چاره اندیشند خوار میشمارد

خداي مھربان مایل است كھ : ((قدر مسلم این است كھ لوتر در مسائل اخالقي سختگیر نبود، و میگفت. كرد
خداي را . من خوشي را ھر جا كھ باشد میجویم و قبول میكنم((; ))بخوریم و بیاشامیم و خوش باشیمما 

لوتر پیروان خویش را اندرز میداد كھ روزھاي . شكر كھ ما اكنون میتوانیم با وجدان آسوده خوش باشیم
  . یكشنبھ بزمي بیارایند و رقص و پایكوبي كنند
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باز ماھري بود، و ورقبازي را تخلف بیضرري براي افراد نابالغ  وي تفریح را تجویز میكرد، شطرنج
رقص را وسیلھ آبرومندي براي آمیزش و آشنایي پسران و دختران جوان در محیط سالم مجالس . میدانست

گروھي از .)) رقص شركت كنم، ولي میترسم كھ در این صورت جوانان دیوانھوار بر گرد خویش نچرخند
: ولي لوتر با آنان مخالفت میكرد و میگفت. ي تحریم نمایش بھ دست و پا افتاده بودندواعظان پروتستان برا

سزاوار نیست مسیحیان نمایش را، از آن روي كھ گاھي اعمال منافي عفت در آن بھ چشم میخورد، منع ((
از نشاط  رویھمرفتھ ادراك لوتر.)) كنند، زیرا در این صورت خواندن كتاب مقدس را نیز باید تحریم كنند

و خداوند نھ .)) ھر تمایل غریزي دور از خدا یا مخالف خواست اوست((زندگي، براي كسي كھ میپنداشت 
  . خودش از اعتقادات دینیش بھتر بود. تن از ھر ده تن را بھ دوزخ خواھد افكند، شگفت آور نمینماید

نع از آن بودند كھ از ھوش و لوتر اندیشھ نیرومندي داشت، ولي عوارض جواني و طبع پیكار جوي وي ما
چون ھمھ معاصران خویش، بھ اجنھ، . اندیشھ تواناي خویش براي بنیانگذاري حكمتي عقلي یاري جوید

جادوگران، دیوان، وزغھاي شفابخش، و جنھایي كھ زنان را در گرمابھ یا بستر باردار میسازند اعتقاد 
وي . د، خود گاھي روش آنان را پیش میگرفتبا آنكھ عالمان علم احكام نجوم را تحقیر میكر. داشت

و نجوم را از آن ; ، گرامي میداشت))از آن روي كھ بر دالیل انكار ناپذیر استوار است((ریاضیات را 
ھاي كوپرنیك  ولي تقریبا مثل تمام معاصران خود، اندیشھ; جھت كھ میتوانست بھ آسمانھا دست یابد، میستود

لوتر عقیده داشت كھ استدالل بشر نباید از . اسازگار بودند، نمیپسندیدرا، كھ با مضامین كتاب مقدس ن
  . سرحد ایمان دیني فراتر رود

مصلحان دینیند . بدون شك، لوتر درست تشخیص داده بود كھ احساسات، بیش از استدالل، اھرم تاریخ است
فیلسوفان در ھر نسلي جھل بزرگ حكم جز درباره كل را در جامھ ; كھ جھان را بھ جنبش درمیآورند

ر دعا میخواند، و از این روي، ھنگامي كھ اراسموس سرگرم استدالل بود، لوت. عبارات تازھاي میپوشانند
ھنگامي كھ اراسموس بھ امرا اظھار بندگي میكرد، لوتر با خدا سخن میگفت و سخن او گاه چون مردي كھ 

با سرسختي براي خدا جنگیده باشد آمرانھ، و گاھي چون كودكي كھ در فضاي الیتناھي گم شده باشد 
بزرگترین مشكالت درمیافتاد و بر آنھا چیره وي، با ایمان بھ اینكھ خداوند در كنار اوست، با . عاجزانھ بود

ولي چھ باك، با نام خدا . كینھ ھمھ جھانیان را پذیرفتھام، از امپراطور و پاپ گرفتھ تا مالزمان آنان. ((میشد
در او چنان جرئتي بود كھ با ھمھ دشمنان درمیافتاد، زیرا شعور وي بھ آنجا نمیرسید كھ درباره ! بھ پیش

لوتر از آنچھ نزد او محقق بود و میبایست انجام . ستي مقصدش تردیدي بھ خود راه دھدحقانیت خویش و در
  . گیرد رو گردان نبود

II - بدعتگذاران نابردبار  

نكتھ آموزنده و جالب توجھ اینجاست كھ چطور لوتر بعد از استحكام بردباري در برابر صاحبان آرا و 
یكي از ایرادھاي پاپ لئو دھم در توقیع تكفیر . بستنظریات مخالف روي برتافت و بھ اصول جزمي دل 

لوتر در نامھ .)) سوزانیدن بدعتگذاران مخالف خواست آفریدگار است((این بود كھ میگفت لوتر عقیده دارد 
ھمھ مسیحیان را كشیش تلقي كرد تا ھر كسي حق داشتھ ) ١۵٢٠(سرگشاده بھ اشراف مسیحي ملت آلمان 

وي در ھمین نامھ پیشنھاد كرده بود كھ . بھ تشخیص خویش تعبیر كند باشد مضامین كتاب مقدس را
چندي بعد، در رسالھ درباره قدرت .)) بدعتگذاران را نھ با آتش، بلكھ با كتاب باید مجاب كرد((

  :، چنین نوشت)١۵٢٢(فرمانروایان سیاسي 

میخواھم این نكتھ را چنان . ..خداوند، جز بھ خویشتن، بھ كسي اجازه نمیدھد كھ بر روح مردم فرمان راند
روشن سازم كھ ھمھ مردم آن را بپذیرند، و اشرافزادگان، شاھزادگان، و اسقفان ما دریابند كھ بھ تحمیل 

از آنجا كھ دینداري و بیایماني اموري خصوصي و . ... عقیده خاصي بھ مردم چھ اشتباھي مرتكب میشوند
خویش بپردازند، كسي را با زور بھ قبول عقیدھاي وادار  وجدانیند، فرمانروایان این جھان باید بھ كار

زیرا ایمان ; نكنند، و مردم را براي قبول ھر عقیدھاي كھ براي آنان مطلوب و پسندیده است آزاد بگذارند
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ایمان و بیایماني، ھنگامي كھ بدون اجازه خدا مورد تعرض قرار ... را بھ زور نمیتوان بر كسي تحمیل كرد
  . ندتر میشوندگیرند، نیروم

. از فردریك خواست كھ با مونتسر و دیگر دشمنان وي مدارا كند) ١۵٢۴آوریل  ٢١(لوتر در نامھاي 
... پیدایش دستجات مختلف و جنگ بر سر كالم خدا اجتناب ناپذیرند است. آنان را از صحبت بازمدارید((

، كھ برخي از مردم لزوم اعدام ١۵٢٨در سال .)) پیكار و برخورد آزادانھ عقاید را بھ خداوند واگذاریم
آناباتیستھا را مطرح كرده بودند، لوتر پیشنھاد كرد كھ تا زماني كھ بلوا و آشوبي از آناباتیستھا سرنزده 

نیز توصیھ كرد كھ كیفر كفرگویان از اعدام بھ تبعید كاھش  ١۵٣٠در سال . است، بھ تبعید آنان اكتفا شود
ھا خود لوتر چنان سخن میگفت كھ گویي انتظار داشت خداوند یا پیروان او درست است كھ در این سال. یابد

: نوشت ١۵٢١در ژانویھ . را نابود كنند، ولي این مجادلھ لفظي را نباید جدي گرفت)) پاپ پرستان((ھمھ 
و در ژوئن ھمان سال، دانشجویان ارفورت را كھ )) ;ھیچ گاه بازور و كشتار از انجیل دفاع نخواھم كرد((

با این حال وي با تھدید كشیشان براي آنكھ عقاید دیني . بھ كشیشان حملھ میكردند بھ باد نكوھش گرفت
، اعمال زور را بھ منظور تحمیل آیین ١۵٢٩در ماه مھ . خویش را اندكي تعدیل كنند مخالفت نمیكرد

ا نھ مقدور و نھ براي م: ((، اظھار داشت١۵٣١و در اواخر سال ; پروتستان بھ كاتولیكھا تقبیح كرد
ولي براي مرد مومن و سرسختي چون لوتر دشوار بود .)) سزاوار است كھ دیني را بھ مردم تحمیل كنیم

مردي كھ خویشتن را مدافع كالم خدا میدانست . كھ، پس از تثبیت نسبي موقعیت خود با مخالفان مدارا كند
وي استدالل  ١۵٣٧تا سال . اي ناسازگاري نھادنمیتوانست بھ عقایدي كھ بھ نظر وي با كالم خدا یھودیان بن

زیرا مردان خرفت، ابلھ، و ((میكرد كھ یھودیان را براي حفظ معتقدات دینیشان نباید سرزنش كرد، 
سبكسرما پاپھا، اسقفان، سوفسطاییان، و راھبان با یھودیان چنان رفتار كردھاند كھ ھر مسیحي ترجیح 

من یھودي میبودم و این مردن سخیف را میدیدم كھ از مسیحیت دم  ھر گاه خود. میداد بھ یھودیت بگرود
میزنند، آرزو میكردم كھ گر از شوم و مسیحي نباشم، و از ھمھ شما استدعا دارم كھ با یھودیان بھ مھرباني 

رفتار كنید و كتاب مقدس را بھ آنان بیاموزید، زیرا تنھا در این صورت است كھ آنھا بھ ما روي خواھند 
لوتر گویا دریافتھ بود كھ آیین پروتستان با الغاي رھبانیت و تجرد راھبان، با تجلیل عھد قدیم، . آورد

و مزامیر داوود، و با اتخاذ محدودیتھاي جنسي شدیدتري نسبت بھ محدودیتھاي آیین )) كتابھاي انبیا((
ي یھودیت را بھ آیین مسیح باز ھا پارھاي از جنبھ) البتھ خود لوتر را در اینجا باید مستثنا شمرد(كاتولیك 
ولي خود داري یھودیان از گرایش بھ آیین پروتستان و اكراه لوتر از رباخواري وي را نخست با . میگرداند

ھنگامي كھ فردریك یھودیان را از ساكس بیرون . صرافان یھودي و سپس با ھمھ یھودیان دشمن كرد
یھودیان و پاپ ((در گفتارھاي سر میز، لوتر . گري كند، لوتر حاضر نشد براي آنان میانجی)١۵٣٧(میراند 
خواند و آنان را بھ دو شلواري تشبیھ كرد كھ از پارچھ واحدي )) بیچارگان خداناشناس((را )) پرستان

در سالھاي آخر عمر، دشمني لوتر با نژاد سامي بھ اوج شدت رسید و یھودیان را بھ نام . دوختھ شده باشند
مان، پرنخوت، تبھكار، و منفور، بھ باد دشنام گرفت و پیشنھاد كرد كھ ھمھ مدارس و قوم كلھ شق، بیای((

  . ھاي آنان را طعمھ حریق كنند كنیسھ

و این را ... و ھرگاه از دستتان برآید، آتش جھنم بر سرشان فرود آورید; آنان را با گوگرد و زفت آتش زنید
ھاي آنان را خرد و  خانھ. دا بداند كھ ما بحق مسیحي ھستیمبراي تجلیل خداوند ما و مسیحیت انجام دھید تا خ

ربیھاي آنان را، . شان را از آنان بگیرید))كتاب مقدس((ھا و حتي ))تلمود((كتابھاي دعا، ... خراب كنید
آنان را از رباخواري بازدارید و ھمھ . معابر را بھ رویشان ببندید. ولو بھ قیمت مرگشان، از تعلیم باز دارید

و ھرگاه این اقدامات كفاف نكردند، آنھا را چون سگان . و ذخایر نقره و طالیشان را از آنان بازستانید پول
  . درنده از خاك آلمان برانید

اجازه نمیدھم : ((، كھ از پاپ نیز مستبدتر شده بود، نوشت١۵٢٢در سال . كاش لوتر بھ سن پیري نمیرسید
آن كھ عقاید مرا نپذیرد، نجات . اوري و اظھار نظر كنندكھ كسي، حتي فرشتگان، درباره عقاید من د

  : تمایزات ظریفي قایل شد ١۵٢٩در سال .)) نخواھد یافت
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. كسي را نباید بھ اظھار ایمان ناگزیر كرد، ولي بھ كسي نیز نباید مجال داد كھ مخل ایمان دیگران شود
ھرگاه بدین سان قانع نشوند و ایمان نیاورند، . مخالفان ما ایرادھاي خویش را بگویند و پاسخ آنھا را بشنوند

ولي، براي اجتناب از آشفتگي تعلیمات مخالف رنج ... لب فروبندند و بھ آنچھ میخواھند ایمان داشتھ باشند
حتي بیایمانان را باید مجبور كرد كھ ده فرمان را بپذیرند، در مجامع كلیسایي حضور یابند، و بھ . بریم

  . ھمرنگ شوندصورت ظاھر با دیگران 

لزوم مباني استوار ایمان و اصول جزمي مشخصي كھ مسیحیان براي آن زندگي كنند ((لوتر اكنون درباره 
ھمچنانكھ انقسام تضعیف كننده مسیحیت بھ . با كلیساي كاتولیك ھماواز گشتھ بود)) و در راه آن جان سپارند

آن داشت كھ اصول ایمان و معتقدات خویش را ھاي گوناگون، در قرون نخستین میالدي، كلیسا را بر  شاخھ
ھاي تازه، كھ در نتیجھ اعتقاد بھ  مشخص كند و ھواداران عقاید ناسازگار را از خود براند، كشاكش فرقھ

آزادي اندیشھ و وجدان در جرگھ پروتستانھا پدید آمده بود، لوتر را قدم بھ قدم از بردباري بھ سوي اصول 
: خویش را از تشتتي كھ در جرگھ پروتستانھا افتاده بود چنین ابراز داشتوي نگراني . جزمي سوق داد

ابلھان و سوفسطاییان كودن ھمگي عالم . ھر كسي اكنون بھ خود جرئت میدھد كھ انجیل را موشكافي كند((
لوتر كھ از سرزنشھاي كلیساي كاتولیك، كھ او را باني ھرج و مرج در شئون اخالقي .)) االھیات گشتھاند

عقیدتي میدانست، یكھ خورده بود، با كلیسا ھماواز شد و، براي حفظ نظم اجتماع، خواستار پایان بحث و و 
در پاسخ این سوال كھ این مرجع چھ میتواند باشد، . شد)) ستون ایمان((تثبیت یك مرجع مقتدر بھ عنوان 

توان خود و كتاب مقدس را با اھل كلیسا، كلیسا را نام میبردند و میگفتند تنھا چنین سازمان زندھاي می
زیرا ھمھ ; ولي لوتر میگفت كھ تنھا و آخرین مرجع كتاب مقدس است; تغییرات اجتناب ناپذیر سازش دھد

  . اذعان دارند كھ كتاب مقدس كالم خداست

، كھ وي آن را كتاب مصون از خطا میپنداشت، بھ عبارتي برخورد كھ ))سفر تثنیھ((لوتر در باب سیزدھم 
یا پسر، یا دختر تو، ... برادرت ... و اگر : ((فرمان خدا براي كشتار كفار و بدعتگذاران تلقي میكردآن را 

دست ; البتھ او را بھ قتل رسان... چشم تو بر وي رحم نكند و بر او شفقت منما... باشد... یا زن ھماغوش تو
بود كھ كلیسا در قرن سیزدھم بھ استناد ھمین فرمان ھراس انگیز ...)) تو اول بھ قتل او دراز شود

لوتر، با . آلبیگاییان را تارو مار كرد، و دستگاه تنقیش افكار پاپ، كفار و بدعتگذاران را بھ آتش كشید
وجود خشونت و تند زباني خویش، ھیچ گاه بھ شدت كلیساي كاتولیك با مخالفان رفتار نكرد و تا جایي كھ 

معتقدات ((، لوتر براي از میان بردن ١۵٢۵در سال . موش كندمیتوانست كوشید تا آنان را با مسالمت خا
در . آناباتیستھا و پیروان تسوینگلي از مقررات سانسور در ساكس و براندنبورگ یاري جست)) مخرب

بر مزمور ھشتاد و دوم نوشت، بھ مقامات دولتي سفارش كرد كھ ھمھ  ١۵٣٠تفسیري كھ در سال 
كساني را ((نھ و آشوب و سلب مالكیت خصوصي وا میدارند، و ھمچنین بدعتگذاراني را كھ مردم را بھ فت

از جملھ آناني را كھ منكر الوھیت اندیشھ و گفتار در میان ... كھ عقایدشان با موازین ایمان مغایرت دارند
ازه و لئو بود، پیرو تسوینگلي مانند كارلشتات، لوتر را پاپ ت; تركان عثماني بیش از ایاالت تابع لوتر است

ناگفتھ نماند كھ لوتر در پایان عمر، چون نخستین سالھاي قیامش، در برابر اصحاب عقاید مخالف . خواند
در آخرین موعظھ خویش، پیروانش را از توسل بھ زور براي برانداختن . گذشت و بردباري پیشھ كرد

ا تا واپسین داوري، كھ خود عقاید مخالف برحذر داشت و بھ آنان سفارش كرد كھ كاتولیكھا و آناباتیستھا ر
  . خداوند درباره آنان داوري خواھد كرد تحمل كنند

بوتسر، اھل . سایر مصلحان دیني بیش از لوتر درباره اصحاب عقاید مخالف سختگیري میكردند
را نابود )) دروغین((ستراسبورگ، مقامات مناطق پروتستان نشین را ترغیب میكرد كھ مروجان مذاھب 

. وي اینان را از آدمكشان پست تر میخواند. ھ زنان و كودكان و احشام آنان نیز ترحم نكنندكنند و حتي ب
مالنشتون، كھ مالیمتر از دیگران بود، حبس و كشتار آناباتسیتھاي آلمان را توسط دستگاه تفتیش افكار 

شت كھ خداوند زیرا وي عقیده راسخ دا)) چرا بیش از خداوند بر اینان ترحم كنیم: ((میستود و میگفت
  . آناباتیستھا را بھ دوزخ خواھد افكند
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مالنشتون توصیھ میكرد كھ كساني كھ تعمید كودكان گناھكاري ذاتي، و حضور واقعي مسیح را در آیین 
وي ھمچنین براي گروھي از انشعابیون، كھ بھ امكان . قرباني مقدس انكار میكنند مستحق اعدامند

و نیز براي فرقھ دیگري كھ تردید داشتند ایمان بھ مسیح میتواند گناھكار رستگاري مشركان ایمان داشتند، 
مالنشتون از اعدام سروتوس، چنانكھ بعدا خواھیم . بالفطره را از گناه مبرا كند، خواستار كیفر اعدام شد

و از دولت خواست كھ حضور منظم در مراسم مذھبي پروتستانھا را براي ھمھ مردم ; دید، خشنود گشت
ھاي  وي تقاضا كرد كھ ھمھ كتابھاي مخالف عقاید لوتر تحریم شوند، در نتیجھ خواندن نوشتھ. اري كنداجب

برخالف لوتر كھ میخواست كاتولیكھا از سرزمینھاي تابع . تسوینگلي و پیروانش در ویتنبرگ ممنوع شد
ولي ھر دو آنان در این . شاھزادگان پروتستان اخراج شوند، مالنشتون براي آنان تقاضاي تنبیھ بدني كرد

. یعني آیین لوتري از وظایف قانون مدني است ھمداستان بودند)) قانون االھي((باره كھ اشاعھ و حراست 
لوتر ھمچنین معتقد بود كھ در صورت وجود دو فرقھ دیني مختلف در ایالت واحدي، اقلیت باید تابع 

ھا ایاالت پروتستان نشین، و پروتستانھا ایاالت بھ زبان دیگر، وي عقیده داشت كھ كاتولیك. اكثریت باشد
  . كاتولیك نشین را ترك گویند، و در صورت استكاف بشدت گوشمالي شوند

مقامات پروتستان، بھ تقلید كاتولیكھا، در صدد برآمدند كھ معتقدات دیني مردم را در سرزمینھاي تابع 
ت كاتولیكھا را تحریم كرد و بھ كاتولیكھا بھ این منظور شوراي شھر آوگسبورگ عباد. خویش یكسان كنند

). ١۵٣٧ژانویھ  ١٨(فرمان داد در صورت نپذیرفتن آیین تازه، در ظرف ھشت روز، شھر را ترك گویند 
ھا را تصرف كردند، محرابھا و شمایل مذھبي  در پایان این مھلت، سربازان امالك كلیساھا و صومعھ

فرانكفورت آم ماین بھ . ھا را از شھر بیرون راندند اھبھكلیساھاي كاتولیك را از بین راھبان، و ر
و متعاقب آن، مصادره اموال كلیساھاي كاتولیك و الغاي مراسم آییني كاتولیكھا، ; آوگسبورگ تاسي جست

تفتیش مطبوعات كھ قبال در ایاالت زیر . در ھمھ سرزمینھایي كھ در تصرف پروتستانھا بودند معمول شد
و یوھان، ; ول شده بود، در سرزمینھاي پروتستان نشین نیز بھ موقع اجرا نھاده شدسلطھ كاتولیكھا معم

برگزیننده ساكس، بھ تقاضاي لوتر و مالنشتون، طبع و فروش و مطالعھ نشریات پیروان تسوینگلي و 
ھر كس در صورت : ((، و اعالم داشت)١۵٢٨(آناباتیستھا و تعلیم و تبلیغ عقاید آنان را ممنوع كرد 

ورد بھ كساني، اعم از خودي یا بیگانھ كھ از این دستور تخلف كند، موظف است مراتب را بھ مقامات برخ
كساني كھ این متخلفان را بشناسند و بھ ... محلي اطالع دھد تا متخلفان بھ موقع دستگیر و مجازات شوند

  . مقامات محلي معرفي نكنند، اموالشان مصادره یا خودشان اعدام خواھند شد

اعترافنامھ آوگسبورگ . وتستانھا تكفیر مخالفان را نیز چون تفتیش مطبوعات از كاتولیكھا آموختندپر
بھ كلیساي لوتري اجازه داد تا ھر فردي را كھ یكي از عقاید اصولي كلیسا را انكار كند از خود ) ١۵٣٠(

آوري از تكفیر سو استفاده گرچھ پاپھا بھ شیوه شرم: ((خود لوتر تكفیر را این گونھ توجیھ میكرد. براند
كرده و مردم را بھ ستوده آوردھاند ما باید ھمان گونھ كھ مسیح فرمان داده است، از آن بھ نحو شایستھاي 

  .)) استفاده كنیم

III - اومانیستھا و اصالح دیني  

غیر  اعتقاد آشتیناپذیر مصلحان دیني بھ اصول جزمي، بدزباني و مخالفت آنان با آثار ھنري و معلومات
دیني، اعتقاد آنان بھ االھیات مبتني بر تقدیر ازلي، عدم عالقھ آنان بھ معلومات غیردیني، ایمان آنان بھ جن 

ھاي متخاصم،  و دیو و دوزخ و بھشت و رستگاري پس از مرگ، و انقسام آیین پروتستان بھ شاخھ
م بازگشتي بھ فرھنگ كالسیك از آنجا كھ اومانیس. اومانیستھا را از جنبش اصالح دیني رو گردان كرد

دوران بتپرستي، و آیین پروتستان رجعتي بھ طریقت قدیس آوگوستینوس، مسیحیت ابتدایي، و حتي یھودیت 
روزگار تدوین كتاب عھد قدیم بود، برخورد این دو جنبش كشاكش دیرین فرھنگ ھلنیسم را با یھودیت 

ولیكھا بھ ھم رسانیدند، و در دوران نیكوالوس پنجم و اومانیستھا نفوذ شایان توجھي در میان كات. زنده كرد
پاپھا نھ تنھا با اومانیستھا سر سازگاري داشتند، بلكھ آنان . لئو دھم، دستگاه پاپي را زیر نفوذ خود درآوردند

را، با این توافق ضمني كھ آثارشان، بیآنكھ بھ ایمان مسیحیان خللي وارد آورد، و براي استفاده اھل فضل 
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اكنون، با پیدایش آیین . ان التیني انتشار یابد، در كشف آثار ادبي و ھنري گمگشتھ یاري میكردندبھ زب
اومانیستھا دریافتند كھ اروپاي توتوني بھ سخنان دالفروز واعظاني كھ بھ زبان عوام درباره ; پروتستان

ھا بر مجادالت پرحرارت اومانیست. خدا، جھنم، و رستگاري فردي سخن میگویند اشرافي آنان اھمیت میدھد
لوتر با اك، كارلشتات، و تسوینگلي، بر سر مسائلي كھ از نظر آنان مرده و مدتھا پیش بھ فراموشي سپرده 

ھایي میشمردند كھ  آنان بھ االھیات دلبستگي نداشتند و دوزخ و بھشت را افسانھ. شده بودند، ریشخند میزدند
اینان آیین پروتستان را خیانتي بھ رنسانس . حقیقت بودند اساطیر یونان و روم بیش از آنھا مقرون بھ

میدانستند و عقیده داشتند كھ این آیین با بازگردانیدن اندیشھ انسان بھ آن سوي طبیعت، اشاعھ عقاید موھوم 
و نامعقول، و افسونگري، كھ قرون وسطي را در تاریكي فرو برده بود، مردم را بھ قھقرا میكشانند و افكار 

تحقیر مقام عقل توسط لوتر، و تجلیل وي از ایماني كھ بھ دست پروتستانھا . شده آنان را دربند میكشندآزاد 
ھرگاه ھمھ رویدادھاي جھان، مانند . در قالب افكار جامد و الیتغیر ریختھ شد، اومانیستھا را خشمگین كرد
ي خدا بدانیم كھ قھرا بھ دست انسان قھرمانیھا، جانبازیھا، و آثار نبوغ و كمال انسان، را مخلوق دانش ازل

ناتوان و بال اراده تظاھر میكند از علو شخصیت انسان، كھ پیكو دالمیراندوال با چنان تجلیلي از آن یاد 
و ; كرده است، چھ اثري بر جاي میماند اومانیستھا با آنكھ كلیسا را نكوھش میكردند، آن را ترك نگفتند

اتوس رنانوس، توماس مورنر، و زباستیان برانت، باري اثبات وفاداري برخي از آنان، چون ویمفلینگ، بی
بسیاري از اومانیستھا كھ نخست قیام لوتر را براي تصفیھ كلیسا از . خویش بھ كلیسا بھ تالش افتادند

آلودگیھاي ننگآور میستودند، پس از تشكیل مكتب االھیات پروتستان و بروز اختالف نظر در میان 
ویلیبالد پیر كھایمر، كھ بھ جرم ھواداري از لوتر از طرف پاپ تكفیر . ازلوتر روي برتافتندمصلحان دیني، 

، ١۵٢٩در سال . شده بود، از بدزباني لوتر چنان برآشفت كھ پاي خویش را از انقالب پروتستان كنار كشید
  :كھ وي ھنوز از وضع كلیساي كاتولیك ناخشنود بود، چنین نوشت

امات لوتر در آغاز امر درست و سودمند مینمود، زیرا ھیچ نیكمردي نمیتواند از انكار نمیكنم كھ اقد
از این روي اقدامات لوتر مرا نیز، . اشتباھات و مفاسدي كھ تدریجا بھ مسیحیت راه یافتھاند خشنود باشد

ت قبل از آنكھ اشتباھا. ولي سخت فریب خورده بودم; چون جمعي دیگر، بھ تصفیھ كلیسا امیدوار كرد
پیشین از میان برخیزد، اشتباھات تحمل ناپذیري كھ مفاسد سابق در برابر آنھا بھ بازي كودكان میمانند بھ 

لوتر با زبان ... اشتباھات مسیحیان انجیلي دنائت پاپھا را تحمل پذیر و گوارا كردھاند... مسیحیت راه یافتند
  . پلید شده است سركش و بیحیاي خود یا دچار دیوانگي گشتھ و یا اسیر ارواح

مینامید، اندكي بعد )) ستاره سحري ویتنبرگ((او كھ روزي لوتر را . موتیانوس با پیر كھایمر ھم عقیده بود
ھاي مردم گمنام خویش راه  كروتوس روبیانوس، كھ با نامھ. بھ باد سرزنش گرفت)) دیوانھ((وي را بھ نام 

رویشلین نامھ . آغوش كلیساي كاتولیك بازگشتبھ  ١۵٢١پیشرفت لوتر را ھموار كرده بود، در سال 
. مودبانھاي بھ لوتر نوشت، و عقاید لوتر سرزنش كرد و خود در آغوش كلیساي كاتولیك جان سپرد

با وي بناي مخالفت نھاد و  ١۵٢٢یوھانس دوبنك كوكالیوس، كھ نخست از ھواداران لوتر بود، در سال 
  :ضمن نامھ تندي بھ سرزنش او پرداخت

ما در ! استغفراهللا. ن مبر كھ ما از گناھان و تبھكاریھاي روحانیان درمیگذریم یا از آن دفاع میكنیمگما((
ولي ... ریشھ كن كردن این مفاسد تا جایي كھ از راه مشروع صورت گیرد، یار و پشتیبان تو خواھیم بود

، و ))فاضالب((، و ))طانالنھ شی((، ))فواحش((، ))ضد مسیح((مسیح اصطالحات توھینآمیز تو را، نظیر 
لوتر، مسیح بھ تو نیاموختھ است كھ با آنان . تھدیدھایت بھ شمشیر و خونریزي و كشتار را تعلیم نداده است

  ! اینگونھ رفتار كني

اومانیستھاي آلمان ھنگام نكوھش لوتر از یاد برده بودند كھ اسالف ایتالیایي آنان، چون فیللفو، پودجو 
لیكن نحوه پیكار . ي دیگر، با سخنان توھین آمیز خویش این بدعت را بر جاي نھادندبراتچولیني، و بسیار

آنان نیز چون لوتر، از انحطاط اخالق و آداب مردم آلمان . لوتر تنھا نمود بیروني دعاوي آنان بود
لوتر توسط )) كارھاي نیك((اندوھگین بودند و این را معلول از ھم پاشیدگي قدرت كلیسا و انكار فضیلت 

روگرداني پروتستانھاي از آموزش، اعالم برابري دھقانان و فضال از طرف كارلشتات، و . میدانستند
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اراسموس، بھ نمایندگي از طرف . سبكداشت علم و ادب توسط لوتر، اومانیستھا را آزرده خاطر كرده بود
ي پیروز شده، علم و ادب بھ اومانیستھا و با تصدیق اندوھبار مالنشتون، اعالم داشت كھ ھر جا جنبش لوتر

پروتستانھا در جواب اراسموس اظھار داشتند كھ این شكایات از آن جھتند كھ . انحطاط گراییده است
در طول عمر یك نسل، بازار . اومانیستھا علم و ادب را منحصر بھ آثار و تاریخ كافران كالسیك میدانند

و سویس رونق گرفت كھ براي مطبوعات دیگر  كتابھا و رساالت حاوي مشاجرات دیني چنان در آلمان
ھایي چون چاپخانھ فروبن در بال و چاپخانھ آتالنزه در  در نتیجھ، چاپخانھ. خوانندھاي نماند) جز ھجویات(

تعصب و تنگ نظري دیني رنسانس . وین، كھ كتابھاي پر مغز و آموزنده چاپ میكردند، ورشكست شدند
و مسیحیت نیز دوران رنسانس آلمان را از گرایش بھ فرھنگ و تمدن نورستھ آلمان را از رونق انداخت، 

  . دوران شرك بازداشت

گروھي از اومانیستھاي آلمان، چون ائوبانوس ھسوس و اولریش فون ھوتن، بھ جنبش اصالح دیني وفادار 
س بھ براي تدری ١۵٣٣ائوبانوس ھسوس از پي كار و مشغلھ از شھري بھ شھري درآمد و در سال . ماندند

بھ شاعري روي آورد، و سرانجام زندگي را در ; ارفورت بازگشت، ولي دانشگاه این شھر را متروك یافت
اولریش فون ھوتن پس از سقوط زكینگن بھ سویس گریخت و در راه ). ١۵۴٠(ماربورگ بدرود گفت 

اسموس دیدن كند در شھر بال، بیمار و نومید، در صدد برآمد از ار. براي رفع گرسنگي دست بھ دزدي زد
اراسموس اولریش فون . ، گرچھ اراسموس را بھ علت نپیوستن بھ مصلحان دیني ترسو خوانده بود١۵٢٢(

پس از آن، اولریش شعري درباره اراسموس سرود، عتاب، . ھوتن را نزد خود نپذیرفت و وي را گرم كند
اراسموس طفره رفت و بھ . واھد كردو تھدید كرد كھ ھرگاه اراسموس پولي بھ او نپردازد، آن را منتشر خ

ولي اولریش فون ھوتن نسخھاي از . او اندرز داد كھ اختالفاتش را با وي از اره مسالمت فیصلھ دھد
اراسموس چون از آن آگاه شد، با ھمدستي روحانیان شھر، شوراي . ھجونامھ خویش را پنھاني منتشر كرد

اولریش فون ھوتن شعر عتاب را بھ . از شھر اخراج كندبال را بر آن داشت كھ این ھجو سراي مزاحم را 
ولي چون مردم مولھاوزن بر او تاختند، از آنجا نیز بھ زوریخ . چاپ رسانید و بھ مولھاوزن گریخت

تسوینگلي، مصلحي كھ حاال انسانتر ). ١۵٣٣ژوئن (گریخت و در این شھر بھ دست تسوینگلي گرفتار شد 
ھان، بر این مردم مخرب، ھوتن مخوف، بنگرید كھ چگونھ بر مردم و (: (از این انساندوست بود، گفت

از زبان وي، كھ طوفاني بر سر پاپ فرود آورده است، جز سخن پاك و مالطفت ! كودكان مھرباني میكند
در ھمان ھنگام، اراسموس با شتابزدگي رسالھاي بھ نام سپر اراسموس در برابر .)) آمیز نمیتراود

وي بھ این نیز قناعت نكرد و نامھاي درباره دروغھاي . ت و عتاب ھوتن را پاسخ دادافتراھاي ھوتن نوش
ولي اولریش در این موقع مشرف بھ . شاعر بھ شوراي زوریخ نوشت و اخراج او را از شھر خواستار شد

  . مرگ بود

اس و یك قلم، سرانجام، با یك دست لب. مشاجرات عقیدتي و بیماري سیفیلیس براي او رمقي نگذارده بودند
  ). ١۵٢٣اوت  ٢٩(در سي و پنج سالگي، در یكي از جزایر دریاچھ زوریخ، چشم از جھان فرو بست 

IV  -١۵٣۶-١۵١٧: اراسموس و لوتر  

روش كدام . تاریخنویسان و فیلسوفان درباره واكنش اراسموس نسبت بھ اصالح دیني اختالف نظر دارند
ھ كلیسا، یا روش مسالمت جویانھ اراسموس براي اصالح یك بھ سود بشریت بود یورش مستقیم لوتر ب

مرد جنگجوي سرسخت آھنین ارادھاي : ھنگامي كھ در این باره میاندیشیم، بھ دو چھره مختلف بر میخوریم
كھ عمل را وسیلھ وصول بھ مقصد قرار داده بود، و مرد آرام سازشكاري كھ از احساسات و تفكر الھام 

ھایش جنبھ عملي  عمل بود، تصمیماتش را بیدرنگ عملي میكرد، و نوشتھ لوتر اساسا مردم. میگرفت
ھاي لوتر بھ اوایل قرون وسطي تعلق داشت، و نتایج آن بھ آغاز روزگار نو مربوط  محتواي اندیشھ. داشتند
 ھرگاه از االھیات وي بگذریم، بیباكي و قاطعیت وي، بھ یاري ملیگرایي آلمان، روزگار نو را بنیان. میشد

لوتر با لحن مردانھ و قاطع، بھ زبان آلماني، با ملت خویش سخن میگفت و آلمانیھا را براي . نھادند
اراسموس آثار خویش را بھ سبك ادیبانھ، براي استفاده جھانیان . برانداختن یك قدرت جھاني رھبري میكرد
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ز آن بود كھ با قاطعیت بھ احساسات وي تندتر ا. و اقلیت دانشگاه دیده شھري، بھ زبان التیني مینوشت
او از عمل بھ تفكر، و از . اراسموس مردي میانھرو بود و از افراط تندروي اكراه داشت. كاري بود

وسعت نظر وي بھ جایي رسیده بود كھ راستي و . اطمینان بیپروا بھ شكاكیت احتیاط آمیز روي آورده بود
سنجید، میكوشید آنھا را باھم سازش دھد، و خود ناراستي را در كنار ھم میدید، ھر دو سوي مطلب را می

  . در میان آنھا درمیماند

ھایي از آن را  ، نسخھ١۵١٨در ماه مارس . اراسموس مسائل نود و پنج گانھ لوتر را تایید و تحسین كرد
آیا چیزي . بارگاه رم شرم و حیا را كنار نھاده است: ((براي كولت و مور فرستاد، و بھ كولت نوشت

  : یگري نوشتدر ماه اكتبر ھمان سال بھ دوست د)) ھا میتوان یافت ننگینتر از این آمرزشنامھ

. ھاي او ناجور و ناسازگارند میشنوم كھ ھمھ نیكمردان از لوتر پشتیباني میكنند، گرچھ گفتھ میشود كھ نوشتھ
بھ نظر من، مسائل مطروحھ او ھمھ را خشنود كرده است، مگر معدودي را كھ از اعتقاد مردم بھ برزخ 

سیحیت است، گرچھ گروھي از واعظان حكومت مطلقھ كلیساي كاتولیك رومي بالي م... گذران میكنند
با این حال، نمیدانم آیا مقرون بھ مصلحت است كھ بر این زخم گشوده . بیشرم بنیكي از آن یاد میكنند

ولي میترسم كھ آنان براي بھرھبرداري از . انگشت نھاده شود چرا كھ این از وظایف شاھزادگان است
  . غنایم با پاپ ھمدست شوند

وي بھ تاسیس بخش زبان دانشگاه این شھر . شتر وقت خویش را در لوون میگذرانداراسموس اكنون بی
شارل پنجم  ١۵١٩در سال . یاري كرد، و خود استادي زبانھاي التیني، یوناني، و عبري را بھ عھده گرفت

براي وي حق بازنشستگي تعیین كرد، و اراسموس این حق را بھ شرطي پذیرفت كھ بھ آزادي جسمي و 
ولي با توجھ بھ اینكھ او نیز انسان بود، این حق بازنشستگي، و آنچھ وي از اسقف ; و خدشھ نزندفكري ا

  . اعظم ویلیام وارم و لرد ماونتجوي دریافت میكرد، در روش وي در قبال اصالحات كلیسا بیاثر نبودھاند

سموس گرفتار تردید و چون قیام لوتر از تقبیح آمرزشنامھ بھ طرد پاپھا و شوراھاي كلیسایي كشید، ارا
وي ھنوز بھ . وي امیدوار بود كھ بھ یاري حسن نیت پاپ اومانیست بتوان كلیسا را اصالح كرد. دودلي شد

. كلیسا بھ دیده احترام مینگریست و آن را بنیان شایان احترامي براي نظام اجتماع و اخالق فردي میشمرد
، اجتماع را ناتوانتر از آن میدانست كھ بتواند بھ گرچھ اراسموس االھیات زمان خویش را موھوم میشمرد

و عقیده داشت اقلیت روشنفكر ; تشخیص و قضاوت خویش مراسم و معتقدات دیني سودمندتري بیافریند
وي نقش خویش را در آماده كردن زمینھ . است كھ با تنویر افكار عمومي بھ رشد شعور اجتماع یاري میكند

  . قیام لوتر انكار نمیكرد

الھ مدح دیوانگي او، كھ با تحقیر راھبان و عالمان االھي لبھ حمالت لوتر را تیزتر كرده بود، ھنوز در رس
ھاي  چون راھبان و عالمان االھي وي را بھ تخمگذاري براي جوجھ. سراسر اروپا دست بھ دست میگشت

ھاي  و تقریبا ھمھ نوشتھ لوتر مدح دیوانگي.)) لوتر متھم ماكیان گذاردم، ولي لوتر خروس جنگي بار آورد
اراسموس را خوانده بود، و بھ دوستانش میگفت كھ ھدف وي صرفا این است كھ شكل و تركیب روشنتري 

بھ  ١۵١٩مارس  ١٨لوتر در نامھ احترام آمیزي كھ در روز . بھ نیات این اومانیست شھیر ببخشد
او خواست كھ پشتیباني خود را از اراسموس نوشت دوستي وي را براي خویش مغتنم خواند و تلویحا از 

  . وي دریغ ندارد

اراسموس اكنون ناگزیر بود از لوتر و كلیساي كاتولیك یكي را برگزیند، و انتخاب ھر یك از این دو براي 
و ھر گاه ھمراه لوتر با كلیساي ; طرد لوتر بر جبن و ناتواني وي حمل میشد. او دشواریھایي در پي داشت

، نھ تنھا حقوق بازنشستگي و حمایت لئو دھم را در برابر عالمان االھي مخالف كاتولیك در میافتاد
اصالحات از دست میداد، بلكھ ناچار میشد از شیوه خاص خویش براي اصالح كلیسا، از طریق تھذیب 

اراسموس میپنداشت كھ شیوه او براي اصالح كلیسا قرین موفقیت . افكار و رفتار مردان بانفوذ، چشم بپوشد
وده و از این راه توانستھ است مرداني چون پاپ، اسقف اعظم ویلیام وارم، اسقف جان فیشر، جان كولت، ب
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اینان قطعا با طرد یا تضعیف . تامس مور، فرانسواي اول، و شارل پنجم را با افكار خویش ھمراه كند
ولي، بھ عقیده اراسموس،  .كلیسا، كھ ھستي آن بھ نظر آنان براي ثبات اجتنابناپذیر بود مخالفت میكردند

میشد از آنان براي كاھش موھومات و ستمگري در نظام دیني موجود، تھذیب و تعلیم روحانیان، رام كردن 
ترك این روش و . راھبان، و گسترش آزادي فكري بھ منظور اعتالي اندیشھ و شعور مردم یاري جست

تن دادن بھ االھیات معتقد بھ تقدیر ازلي و انكار توسل بھ زور، كھ یكپارچگي مسیحیان را از ھم میپاشید، و 
  . فضیلت كارھاي نیك، نزد آنان و خود اراسموس، در حكم دیوانگي بود

از . اراسموس ھنوز بھ رفع اختالفات طرفین، در صورت خودداري آنھا از ستیزھجویي، امیدوار بود
كھ فتنھ و آشوب را دامن میزند ھمین روي، در ماه فوریھ بھ فروبن سفارش كرد از چاپ آثار لوتر 

در ماه آوریل ھمان سال نیز از فردریك برگزیننده تقاضا كرد لوتر را كھ مرتكب گناھي . خودداري كند
مھ بھ لوتر چنین پاسخ  ٣٠و سرانجام در روز . نشده و آماج گناھان دیگران بوده است در پناه خویش گیرد

  : داد

ما كھ حاكي از ذكاوت و ھوشمندي و سرشار از روح مسیحي وصول نامھ ش. عزیزترین برادر ھمكیشم
این . زبان من از شرح ھیجاني كھ كتابھاي شما در اینجا بر پا كردھاند ناتوان است. است مرا خشنود ساخت

مردم را بھ ھیچ وجھ نمیتوان متقاعد كرد كھ كتابھاي شما بھ یاري من نوشتھ نشدھاند و من پرچمدار فرقھ 
بھ آنان میگویم كھ شما را نمیشناسم، كتابھایتان را نخواندھام و از این روي، مضامین آنھا را ... شما نیستم

  . نھ تایید میكنم و نھ تقبیح

ھمچنین، بھ آنان اندرز میدھم قبل از آنكھ درباره شما چنین سر و صدایي راه بیاندازند كتابھایتان را 
درباره آنھا قلمفرسایي میكنید از آن گونھ موضوعھایي  بھ آنان گوشزد میكنم موضوعھایي كھ شما. بخوانند

و چون در پاكي سیرت شما تردیدي نیست، لعن و تقبیح شما ; نیستند كھ از منبر كلیسا درباره آنھا بحث شود
  . بیمورد است

. خود من بیش از ھمھ آماج تھمت و عداوتم... در گوش آنان فرو نمیرود و آنان را از دیوانگي باز نمیدارد
  . ولي اسقفان ھمگي از من پشتیباني میكنند

در اینجا نیز داراي دوستاني، . شما در انگلستان، بویژه در میان بزرگان آنجا، دوستان خوبي دارید
تا حد امكان، خویشتن . ناگزیرم بھ خاطر شما بیاورم كھ حرفھ من ادبیات است. بخصوص خود من، ھستید

ولي اساسا فكر میكنم كھ زبان خوش، . میكوشم از مجادلھ دوري جویمرا با فعالیت ادبي سرگرم میكنم و 
بھ نظر من، براي شما نیز زیبنده است كھ، بھ جاي ... بیش از عداوت و زورگویي، در دشمنان اثر میبخشد

این اصل را در مورد . نكوھش پاپ، كساني را سرزنش كنید كھ از قدرت پاپ استفاده ناشایست میكنند
از استدالل آرام . سنتھاي كھن را در یك لحظھ نمیتوان ریشھ كن كرد. ادگان نیز رعایت كنیدشاھان و شاھز

  . بھتر از مجادلھ میتوان نتیجھ گرفت

شما را )) تفسیري بر مزامیر((من كتاب . خونسرد باشید و از خشم دوري جویید. از فتنھ و آشوب بپرھیزید
ح خویش را براي عظمت یافتن خویش و بھبود وضع جھان مسیح رو... دیده و از آن بسیار خشنود گشتھام

  . بھ شما ارزاني داشتھ است

علي رغم این طرد محتاطانھ لوتر از طرف اراسموس، عالمین االھي لوون وي را بھ نام سلسلھجنبان 
را ، آلئاندرو بھ لوون آمد و توقیع پاپ ١۵٢٠اكتبر  ٨در روز . انقالب لوتر بھ باد حملھ و دشنام گرفتند

دانشمندان شھر، . مبني بر تكفیر لوتر در شھر انتشار داد و اراسموس را محرك مخفي انقالب لوتر خواند
اراسموس بھ كولوني رفت ). ١۵٢٠اكتبر  ٩(بھ پیروي از آلئاندرو، اراسموس را از دانشگاه اخراج كردند 

دسامبر، وي  ۵در روز ). نوامبر ۵(و، چنانكھ دیدیم، نزد فردریك، برگزیننده ساكس، از لوتر دفاع كرد 
بیانیھ معروف بھ پندنامھ اراسموس را بھ فردریك برگزیننده فرستاد و در آن اظھار داشت كھ درخواست 
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نیكمردان و دوستداران انجیل كمتر بھ لوتر ; لوتر براي دادرسي توسط داوران بیطرف عادالنھ است
و این نیازمندي چنان نیرو گرفتھ است ; بر انجیل باشدجھان نیازمند حقیقتي است كھ صرفا مبتني ; میتازند

  . كھ بآساني نمیتوان آن را فرونشاند

اراسموس، عالوه بر این، با ھمكاري یوھان فابر، راھب فرقھ دومینیكیان نامھاي بھ شارل پنجم نوشت و 
لوتر دادگاه  پیشنھاد كرد كھ شارل، ھنري ھشتم، و لویي دوم، شاه مجارستان، براي رسیدگي بھ دعاوي

درخواست كرد كھ با لوتر بھ ) دسامبر ۶(در نامھ دیگري بھ كاردینال كامپدجو . بیطرفي تشكیل دھند
  : انصاف رفتار شود

معدودي از مردم بھ خاطر منافع شخصي ... بھ تشخیص من، آنان كھ انسانترند كمتر با لوتر كینھ میورزند
سي بھ دعاوي وي پاسخي نداده و بر او خرده نگرفتھ ھنوز ك... خویش بر ضد او غوغا برپا كردھاند

با بودن این ھمھ اسقفان بدسیرت، آیا سزاوار است مرد بیآالیش كھ مردان برجستھ و بزرگوار بھ ... است
ھاي او بھ دیده، ستایش مینگرند، مجازات شود مقصد آنان صرفا نابود كردن خود او و زدودن اثر  نوشتھ
مردم است، و این تنھا در صورتي اگر طالب حقیقت ھستیم، ھر كسي باید آزادانھ ھاي وي از اذھان  نوشتھ

ھرگاه صاحبان عقاید خاص مورد تشویق و تقدیر قرار . و بدون خوف و ھراس عقیده خویش را بیان كند
نفرتانگیزتر و ... گیرند و مخالفان بھ دست زجر و شكنجھ سپرده شوند، سخن حق بھ گوش نخواھد رسید

باور نكردني است كھ خود پاپ لئو دھم بھ صدور چنین توقیعي . دانھ تر از توقیع پاپ نمیتوان یافتنابخر
میدانم كھ مخالفت . مبادرت كرده باشد، و كساني كھ مامور پخش آن بودند اوضاع را وخیمتر ساختھاند

نمیتوانم بیباكتر از  شاھزادگان با پاپ خطرناك است، و من، بویژه ھنگامي كھ كاري از دستم ساختھ نیست،
فساد و آلودگي دربار پاپ ممكن است مستلزم اصالحات عمیق و فوري باشد، ولي من و . شاھزادگان باشم

من شخصا ترجیح میدھم اوضاع بھ ھمین منوال . امثال من موظف نیستیم این مسئولیت را بھ دوش گیریم
بھ شما اطمینان میدھم كھ اراسموس ھمواره ... وردبماند، تا آنكھ انقالب نتایج غیر قابل پیش بیني بھ بار آ

ولي بھ نظر من و بسیاري دیگر، ھر گاه عداوت و كینھتوزي . پیرو وفادار كلیساي رم بوده و خواھد بود
كنار نھاده شوند، ھرگاه كارھا بھ دست مردان الیقتر و آگاھتري سپرده شوند، و ھرگاه پاپ بھ میل خویش 

  . ران نیات خویش را بر او تحمیل كنند، رفع اختالفات بآساني میسر خواھد شدرفتار كند و نگذارد دیگ

لوتر با حمالت روز افزون خویش بھ كلیساي كاتولیك راه میانجیگري را بھ روي اراسموس بست و دشمني 
از مردم خواست دست خویش را در خون اسقفھا و  ١۵٢٠او با كلیساي رم بھ جایي رسید كھ در ژوئیھ 

چون لوتر توقیع فرمان لئو دھم را آتش زد، اراسموس حیرت خویش را از این عمل . الھا بشویندكاردین
، پاپ طي نامھاي از وفاداري اراسموس بھ كلیساي رم ابراز ١۵٢١ژانویھ  ١۵در روز . ابراز داشت

نزدیك شدن  با. خشنودي كرد، و در ھمان ھنگام بھ آلئاندرو دستور داد كھ با اومانیستھا خوشرفتاري كند
اجالسیھ دیت ورمس، یكي از امراي آلمان اراسموس را براي پشتیباني از لوتر بھ دیت فراخواند، ولي 

اراسموس از خودداري لوتر و سرسپردگي بھ . اراسموس در پاسخ گفت كھ دیگر خیلي دیر شده است
امكان درگیر شدن جنگ  كلیساي رم، كھ بھ نظر وي اصالح دیني را بھ جلو میانداخت اندوھگین شد و از

  :بھ دوستي چنین نوشت ١۵٢١در فوریھ . داخلي در آلمان بھ ھراس افتاد

ھمھ مردم دریافتھ بودند كھ كلیسا از ستمگري مردان معیني رنج میبرد، و بسیاري خویشتن را براي 
كھ كسي را ... این مرد اكنون روشي در برابر كلیسا پیش گرفتھ است. اصالح كلیسا آماده ساختھ بودند

. شش ماه قبل، وي را از كینھتوزي بر حذر داشتم. یاراي آن نیست حتي سخنان صحیح وي را تایید كند
اكنون بسیاري را از او رو گردان ساختھ است، و ھر روز تبھكاریھاي تازھاي از )) اسارت بابلي كلیسا((

  . او سر میزند

میپندارد ھمھ ((وي را بھ نام صلحطلب ترسویي، كھ  لوتر كھ اكنون از پشتیباني اراسموس نومید شده بود،
ھمان ھنگام، آلئاندرو و عالمان االھي لوون، با نادیده گرفتن دستورھاي لئو دھم، اراسموس را بھ اتھام 

اراسموس چون از این وضع بھ ستوه آمده بود، . پیروي مخفیانھ از لوتر آماج حمالت خویش قرار داده بود
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نوامبر  ١۵(ناه رنسانس كھن جنبش اصالح دیني را از یاد برد، رھسپار بال شد بھ این امید كھ در پ
در ھمین شھر بیاتوس رناتوس آثار تاسیت و ; بال در این ھنگام سنگر اومانیستھاي سویس بود). ١۵٢١

 پلیني كھین را تنقیح و منتشر كرد، بھ آثار ولیوس پاتركولوس دست یافت، و بر چاپ كتاب عھد جدید كھ بھ
در این شھر، چاپچیان و ناشراني میزیستند كھ برخي از . دست اراسموس ترجمھ شده بود نظارت كرد

فروبن با چنان عالقھاي ھم . آنان، چون ھانس آمرباخ و یوھان فروبن، در شمار دانشمندان و محققان بودند
ود بھ جاي مال دنیا، براي خانواده خ((خویشتن را مصروف چاپ نشریاتش كرده بود كھ بھ گفتھ اراسموس 

و ھولباین در اینجا ; دورر سالھا از عمر خویش را در این شھر سپري كرد.)) آبرو و حیثیت باقي گذاشت
ھاي فروبن و بونیفاكیوس آمرباخ را بھ نحو استادانھ و دلفریبي تصویر كرد و موزه شھر را با  تك چھره

كھ بال را اقامتگاه خویش قرار دھد، پس از یك اراسموس ھفت سال قبل از آن. مجموعھ آثار ھنري آراست
  :دیدار كوتاه، چنان شیفتھ محیط شھر شد كھ وضع آنجا را بھ زبان گزاف آمیزي چنین توصیف كرد

گویي من در پناھگاه خدایان شعر و سخن بھ سر میبرم، جایي كھ وجود جنبشي از دانشمندان و فرزانگان 
جا كسي نیست كھ بھ زبانھاي التیني و یوناني آشنا نباشد، و در این. در آن امري عادي و طبیعي است

یكي را میبینید كھ در مطالعات تاریخي سرآمد اقران . بسیاري از آنان با زبان عبري نیز آشنایي دارند
است، یكي در وادي االھیات بھ اجتھاد رسیده است، یكي در ریاضیات تبحر دارد، دیگري بھ تحقیق آثار 

تا كنون بخت یار من نبوده است كھ در یك . و یكي دیگر در علم حقوق ورزیده است كھن سرگرم است،
  ... چنین جامعھ كاملي زیست كنم

  ! در میان این مردم چھ دوستي بیآالیش و چھ خرمي و یكرنگي بھ چشم میخورد

 اراسموس، در بال نزد فروبن میزیست و مشاور وي در كارھاي ادبي بود، بر نشریات وي دیباچھ
ھاي معروفي از وي كشیده است  ھولباین در بال تك چھره. مینوشت، و آثار آباي كلیسا را تنقیح میكرد

كھ یكي از آنھا ھنوز در ھمان شھر قرار دارد، یكي دیگر كھ بھ اسقف اعظم ویلیام وارم ) ١۵٢٣١۵٢۴(
امروز در موزه لوور  اھدا شده بود اكنون در میان مجموعھ آثار ھنري ارل آو رد نور است، و سومي كھ

در اینجا بھ برجستھترین اومانیست زمان . نگاھداري میشود از شاھكارھاي ھولباین بھ شمار میرود
برمیخوریم كھ با روپوش پشمین ضخیم، و كالھي كھ تا گوشھاي وي را پوشانیده است، در كنار میز 

، آثار كوفتگي، )جاه و ھفت سالھ بودوي در این ھنگام پن(تحریرش ایستاده است و، در سالھاي میانھ عمر 
ناتندرستي، اندوه و پریشاني ناشي از ناكامي در بھ ھم آوردن سفید پریشاني كھ از زیر كاله بیرون 

ریختھاند، لبان عبوس باریك، چھره ظریف ولي نیرومند، بیني باریك و تیز، و مژگان پرپشتي كھ بر 
  . انس بھ دست جنبش اصالح دیني استچشمان خستھاش فرو ریختھاند نمودار شھادت رنس

، پاپ تازه، ھادریانوس ششم، نامھاي بھ اراسموس نوشت كھ لحن آرام آن ھر ١۵٢٢در روز اول دسامبر 
  : دو طرف متخاصم را بھ تحسین وا داشت

بر شماست كھ آناني را كھ توسط لوتر منحرف شدھاند بھ راه راست ارشاد كنید، و آناني را كھ ھنوز بھ راه 
نیازي بھ گفتن نیست كھ من این بدعتگذاران را، بیآنكھ طبق ... راست رھسپارند در ایمانشان استوار دارید

ید كھ طبع من با خشونت ناسازگار میدان. قوانین امپراطوري بھ كیفر رسند، با آغوش باز خواھم پذیرفت
در اینجا كتابھاي . نزد من بھ رم بیایید. من ھنوز ھمانم كھ ھنگامي كھ باھم ھمدرس بودیم میشناختید. است

در اینجا مجال خواھید یافت كھ با من و مردان دانشمند دیگر . مورد نیازتان در دسترس شما خواھند بود
  . پشیماني بھ بار نخواھد آورداجابت این دعوت برایتان . شور كنید

  :ھاي سري، اراسموس دل خویش را بھ پاپ گشود پس از مبادلھ نامھ

ھر گاه تندرستي بھ من . آن مقام مقدس از من انتظار راھنمایي دارند، و میخواھند بھ حضورشان باریابم
ر ضد لوتر، باید بھ درباره نگارش مطالبي ب... اجازه دھد، با طیب خاطر بھ زیارتشان مفتخر خواھم شد
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شما تصور میكنید كھ كالم من ھنوز قدرت خود را . عرض برسانم كھ من چنین دانش و علمي ندارم
روزگاري من سلطان ادب، . ولي ھیھات كھ محبوبیت من اكنون بھ بغض و عناد تبدیل شده است. داراست

ولي وضع من اكنون . مھذب بودمكاھن اعالي دانش، و قھرمان االھیات .... ستاره درخشان آسمان آلمان
دستھاي بھ بھانھ اینكھ با لوتر مخالفت نمیكنم مرا بھ ھواخواھي او متھم میكنند، و دستھ . دگرگون گشتھ است

در رم و برابان مرا بدعتگذار، ... دیگر از آن روي كھ با لوتر مخالفم مرا بھ باد دشنام و ناسزا میگیرند
  . انندشقاق افكن، و از دین برگشتھ مید

. بدخواھان براي اثبات توافق من با لوتر پارھاي از سخنان مرا دستاویز ساختھاند. من با لوتر كامال مخالفم
  ... من میتوانم صدھا نكتھ از بولس حواري ارائھ دھم كھ لوتر را بھ خاطر طرح آنھا محكوم میكنند

راھباني كھ خویشتن را . بھترین مشاوران شما آنھایي ھستند كھ اعمال نرمش و مالیمت را پیشنھاد میكنند
نگھبان كلیساي متزلزل میپندارند كساني را كھ قادرند كلیسا را برپا نگاه دارند از كلیسا رو گردان 

  ... میسازند

اعمال زور ... قیده من جز این استولي ع. گروھي میپندارند كھ چارھاي جز اعمال زور نمانده است
مسئلھ اساسي این نیست كھ بدعت سزاوار چھ كیفري است، بلكھ این . خونریزي دھشتناكي بر پا خواھد كرد

ھرگاه نظر مرا بخواھید، میگویم كھ ریشھ بیماري ... است كھ راه خردمندانھ براي مقابلھ با بدعت چیست
بگذارید آنچھ روي داده . كسي را بھ كیفر نرسانید. از كلیسا برانید را بیابید و كساني را كھ موجد بیماریند

ھر گاه خداوند از گناه من در گذرد، نماینده و . و عفو ھمگاني اعالم كنید. است گوشمالي االھي تلقي شود
در صورت . قدرت میتوانند از وقوع انقالب خونین جلوگیري كنند. رسول خدا نیز باید از آن درگذرد

آنگاه بگذارید دنیا ببیند و بداند كھ شما براي ریشھكن كردن مفاسدي . باید بر مطبوعات نظارت شود امكان،
ھرگاه اراده آن مقام مقدس بدان تعلق گیرد كھ بھ ریشھ . كھ ھمھ را دلریش ساختھاند صادقانھ بھ پا خاستھاید

ھ سراسر قلمرو كلیساي رم گسیل مفاسدي كھ اشاره كردم پي برند، بھتر است نمایندگان معتمد خویش را ب
پس از آنكھ اینان در كشورھاي مختلف با مردان فرزانھ تبادل نظر كنند، علل بیزاري مردم از وضع . دارند

  . كلیسا بر شما روشن خواھد شد

با دل شكستھ دار فاني را  ١۵٢٣ھادریانوس نگونبخت كھ نیات نیكش بر توانایي وي غلبھ داشتند، در سال 
جانشین وي، كلمنس ھفتم، چون اسالف خویش كوشید اراسموس را بھ جرگھ مخالفان لوتر . وداع گفت

  . درآورد

سرانجام، اراسموس در برابر پاپ سر تمكین فرود آورد، ولي بھ جاي آنكھ شخص لوتر و اصالح دیني را 
در رسالھ آزادي اراده . بھ باد دشنام و ناسزا گیرد، بحثي بیطرفانھ و اصولي درباره آزادي اراده پیش كشید

وي استدالل كرد كھ از رمز آزادي اخالقي انسان سر در نمیآورد و قادر نیست آن را با علم و ) ١۵٢۴(
با وجود این، براي ھیچ اومانیستي مقدور نبود بدون انكار قدرت و . قدرت الیتناھي آفریدگار سازش دھد

این نیز . بھ تقدیر ازلي و دترمینیسم را گردن نھدمنزلت شامخ انسان و مفھوم زندگي وي در جھان، عقیده 
از نظر اراسموس اعتقاد بھ اینكھ . یكي از موجبات ناسازگاري جنبش اصالح دیني با رنسانس بود

مخلوقات خدایي كھ گناه را كیفر میدھد از ارتكاب گناه ناگزیرند نظریھ سخیف و بیپایھاي شناختھ میشد و 
در االھیات لوتر، بدترین جنایتكار شھید . بود)) در آسماني ھمھ انسانھاپ((در حكم كفرگویي بھ مسیح، 

كسي . بیگناھي است كھ دست تقدیر وي را بھ گناه سوق داده و توسط خدا بھ عذاب ابدي گرفتار شده باشد
كھ بھ تقدیر ازلي معتقد است چگونھ میتوان بھ كاري سازنده دست زند، یا براي بھبود بخشیدن بھ زندگي 

ر ھمت گمارد اراسموس این واقعیت را دریافتھ بود كھ سرنوشت اخالقي بشر مخلوق شرایط بسیاري بش
با این حال، انسان خواھان آزادیي است كھ بدون آن زندگي ; است كھ تغییر آنھا از دست او ساختھ نیست

یگرفت كھ ما بھ ھر حال، اراسموس از استدالل خویش نتیجھ م. براي وي مفھوم و ارزشي نخواھد داشت
باید بھ جھل و ناداني، و ھمچنین بھ ناتواني خویش براي سازش دادن آزادي اخالقي انسان با علم و قدرت 

ھمچنین ; الیتناھي آفریدگار، اذعان كنیم، و باید كھ كشف پاسخ این معضل را بھ واپسین داوري واگذاریم
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تنزل میدھد و خدا را سنگدلتر از ھر انسان  میباید از ھر فرضي كھ انسان را بھ مقام عروسك خیمھشببازي
  . ستمگري در تاریخ میشناساند بپرھیزیم

بسیاري از كاتولیكھایي كھ انتظار . فلورین بھ اراسموس پاداش داد ٢٠٠كلمنس، پس از دریافت این رسالھ، 
  . اخشنود شدندداشتند اراسموس بھ پروتستانھا اعالم جنگ دھد از لحن سازشكارانھ و فیلسوفانھ كتاب وي ن

مالنشتون كھ نظریھ تقدیر ازلي را در رسالھ اصول ھمگاني مباحث االھیات خویش گنجانیده بود، بر اثر 
او نیز ھنوز بھ امكان مصالحھ پروتستانھا و . استدالل نظریھ را از رساالت بعدي خویش حذف كرد

، از نظریھ تقدیر )١۵٢۵(ارت اراده ولي لوتر، پس از درنگ بسیار، در رسالھ اس. كاتولیكھا امیدوار بود
  :ازلي با سرسختي دفاع كرد

ھرگاه كھ خدا بر آن سوار باشد، از خدا فرمان میبرد، و اگر شیطان بر . طبع انسان بھ جانور باركش میماند
سواركاران براي ... بشر قادر نیست سوار خویش را برگزیند. آن سوار شود، راه شیطان را میپیماید

خداوند با اراده الیتغیر، ابدي و قطعي خویش ھمھ امور را پیشبیني، مقدر، ... چشمي میكنندتصاحب آن ھم
  . در برابر اراده قاطع وي، آزادي اراده از انسان سلب میشود. و الزماالجرا كرده است

شایان توجھ است كھ لوتر، ھنگام انكار آزادي اراده انسان، نھ چون برخي از متفكران قرن ھجدھم بر 
كومت قانون و علت بر كاینات معتقد بود و نھ چون بسیاري از متفكران قرن نوزدھم تمایالت و در نتیجھ ح

وي از آن روي منكر آزادي . اراده انسان را مخلوق توارث، وضع محیط، و شرایط زندگي وي میدانست
ال انسان میشمرد، و در اراده انسان بود كھ قدرت الیتناھي آفریدگار را موجد ھمھ رویدادھاي جھان و اعم

نتیجھ عقیده داشت كھ رستگاري یا محكومیت ما معلول خواست خداوند است، نھ مرھون فضایل یا گناھان 
  :خود لوتر با این منطق تلخ مردانھ مواجھ میشود. ما

ي آگاھي از این واقعیت كھ خداي رحیم و بخشنده گروھي از مردم را بھ ناحق از خود میراند و بھ لعنت ابد
چنین ادراكي ظالمانھ و تحمل ناپذیر . گرفتار میكند، براي عقل سلیم و شعور طبیعي بشر تلخ و ناگوار است

از استشعار بھ این واقعیت چنان . مینماید، و بسیاري از مردم در روزگاران گذشتھ بدان اعتراض كردھاند
ز این واقعیت بھ یاري ھوش و انسان ا. نومیدیي بھ خود من دست داد كھ میگفتم كاش آفریده نمیشدم

... این واقعیت را، با آنكھ ناگوار است، شعور طبیعي باید گردن نھد; تشخیص زیركانھ رھایي نخواھد یافت
باید بھ یادداشت كھ ھرگاه بتوان عدل و نصفت خدایي را كھ این ھمھ مردم را بدون استحقاق بھ لعنت ابدي 

  . صورت وي را خدا نتوان خواندمیسپارد با شعور انساني دریافت، در آن 

براي پي بردن بھ روحیھ مردم قرن شانزدھم ھمین بس كھ بدانیم رسالھ اسارت اراده در عرض یك سال 
این رسالھ، سرانجام، یكي از مھمترین مآخذ . ھفت بار بھ زبان التیني و دوبار بھ زبان محلي انتشار یافت

الون را بھ تقدیر ازلي و برگزیدگي گروھي از مردم براي ھمین رسالھ بود كھ ك. االھیات پروتستان گشت
رستگاري یا محكومیت معتقد ساخت، و توسط پیروان وي در فرانسھ، ھلند، اسكاتلند، انگلستان، و امریكا 

  . اشاعھ یافت

، ولي اندیشھ لوتر بھ )١۵٢۶١۵٢٧(اراسموس در پاسخ لوتر رسالھاي در دو جلد بھ نام مدافع انتشار داد 
ھاي پروتستانھا و  ق حتي در این ھنگام، اراسموس از تالش براي بھ ھم آوردن و نزدیك ساختن اندیشھمذا

بھ كساني كھ با وي مكاتبھ میكردند سفارش میكرد كھ ادب و بردباري پیشھ . كاتولیكھا فرو گذار نمیكرد
اري آیین تناول عشاي رباني او ھنوز امیدوار بود كھ كلیساي كاتولیك با زناشویي روحانیان و برگز. سازند

بھ ھر دو طریق كاتولیك و پروتستان موافقت كند، پارھاي از امال وسیع خود را بھ مقامات كشوري 
و اجازه دھد كھ ھر كسي مسائل مورد اختالف در آیین تناول عشاي رباني، چون تقدیر ازلي، ; بسپارد

اراسموس بھ . عقیده شخصي خویش تعبیر كند آزادي اراده، و حضور واقعي مسیح، را بھ فراخور سلیقھ و
سوزانیدن خطاكاران : ((گئورگ، دو ساكس، سفارش كرد كھ با آناباتیستھا انساني رفتار كند، و بھ او نوشت
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دور از انصاف است، مگر در صورت دست زدن بھ فتنھ و آشوب كھ قانون براي آن كیفر مرگ تعیین 
، بھ انگیزه دوستي یا ضعف ١۵٣٣نوشت، ولي در  ١۵٢۴ال اراسموس این نامھ را در س.)) كرده است

در اسپانیا، كھ برخي از اومانیستھاي . پیري، توقیف و حبس مخالفان دیني بھ دست تامس مور را تایید كرد
آن از اراسموس ھواخواھي میكردند، راھبان مامور دستگاه تفتیش افكار آثار اراسموس را مو شكافي 

با وجود این، وي از نكوھش فساد اخالق راھبان و ). ١۵٢٧(تگذاري متھم كنند كردند تا وي را بھ بدع
در سال . تقبیح عقاید قشري و جزمي، كھ بھ نظر وي جنبش اصالح دیني را دامن میزد، باز نایستاد

ھاي مردان و زنان بھ مراكز فسق و فجور مبدل  بسیاري از صومعھ((، آشكارا اظھار داشت كھ ١۵٢٨
در سال .)) ھا كمتر بھ چشم میخورد عفت و پاكدامني است آنچھ در بسیاري از صومعھ((و )) شدھاند
  . ، راھبان را دریوز، گمراه كننده زنان، محرك بدعت، دزد میراث، و جاعل گواھینامھ خواند١۵٣٢

ح اراسموس در ھمان ھنگام كھ جنبش اصالح دیني را بھ باد نكوھش گرفتھ بود، از ھیچ اقدامي براي اصال
او نھ میتوانست پاي خویش را از كلیسا كنار كشد، و نھ میتوانست شاھد تجزیھ . كلیسا فروگذار نمیكرد

.)) تا روزي كھ كلیساي بھتري نیابم، كلیساي موجود را ترك نخواھم گفت: ((چنانكھ میگفت; كلیسا شود
، )١۵٢٧(كردھاند اراسموس چون شنید سربازان پروتستان و كاتولیك امپراطور شھر رم را تاراج 

  . ھراسان گشت

ولي اكنون میدید كھ پاپ و امپراطور با . وي امیدوار بود كھ شارل پنجم كلمنس را بھ سازش با لوتر وادارد
نومیدي وي ھنگامي شدت یافت كھ مصلحان دیني طي شورشي شمایل مذھبي . ھم دست بھ گریبان شدھاند

سال قبل از آن، خود وي پرستش شمایل مذھبي را تقبیح یك ). ١۵٢٩(را در كلیساھاي بال نابود كردند 
كاش این شمایل وجود نمیداشتند، تا مردم . بھ مردم باید آموخت كھ اینھا عالمتھایي بیش نیستند: ((كرده بود

این دقیقا ھمان اعتقاد .)) ولي در ھر كاري اعتدال پسندیده است. ادعیھ خویش را بھ خود مسیح ادا میكردند
از آن پس اراسموس بال . ولي او چپاول كلیساھا را واكنش وحشیانھ و مخالف آزادي تلقي میكرد .لوتر بود

مقامات شھر او را با تجلیلي بسیار پذیرفتند و كاخ ناتمام ماكسیمیلیان اول را . را ترك اتریش بود، رفت
نامرتب بھ دستش  چون حق بازنشستگي كھ امپراطور بھ او میپرداخت. براي اقامت در اختیارش نھادند

ولي راھبان و عالمان االھي فرایبورگ . میرسید، خاندان فوگر تامین ھزینھ زندگي وي را بھ عھده گرفت
 ١۵٣۵در سال . وي را، بھ نام شكاك مخفي و محرك اصلي آشوب آلمان، آماج حمالت خویش ساختند

  . اراسموس بھ بال بازگشت

وي رفتند و ھیرو نیموس فروبن، فرزند یوھان، او را بھ خانھ  نمایندگان استادان دانشگاه شھر بھ پیشواز
  . خود برد

وي از زخم معده، اسھال، . اراسموس اكنون شصت و پنج سال داشت و غبار پیري بر سیمایش نشستھ بود
دستھاي متورم تصویري كھ دورر از ; ضعف دستگاه گوارش، نقرس، و سرماخوردگي مداوم رنج میبرد

اراسموس آخرین سالھاي عمر را در خانھ میگذرانید و . ارض بیماري را نمایان میسازنداو كشیده است عو
درد بیماري و حمالت پي در پي پروتستانھا و كاتولیكھا نشاط و . بیشتر اوقات در رختخوابش آرمیده بود

و خوشرویي را، كھ باعث محبوبیت او نزد دوستانش شده بود، از او گرفت و وي را كج خلق و ترشر
ھاي احترامآمیزي از شاھان، نخست كشیشان، زمامداران، دانشمندان، و  با وجود این، ھر روز نامھ. ساخت

در . سرمایھداران بھ دست وي میرسیدند، و دوستاران علم و ادب خانھ او را زیارتگاه خویش ساختھ بودند
مرش رو بھ خاموشي با آنكھ میدانست چراغ ع. ، اسھال شدیدي بھ او عارض شد١۵٣۶ژوئن  ۶روز 

است، كشیش اقرار نیوشي بر بالین خویش احضار نكرد، و بدون اجراي مراسم دیني، ھمچنانكھ نام مریم و 
ساكنان شھر جنازه وي را با مراسم ). ژوئن ١٢(مسیح را پیوستھ بر زبان میراند، چشم از جھان فرو بست 

اومانیستھا، چاپچیان و اسقفان بال بر . سپردندپرشكوھي تشییع كردند و در بزرگترین كلیساي شھر بھ خاك 
. داستانھا میگوید)) احاطھ بیھمتاي وي بھ ھمھ علوم((گور وي سنگي نھادند كھ ھنوز پابرجاست و از 

اراسموس در وصیتنامھ خود میراثي براي مقاصد مذھبي نگذاشت، بلكھ ھمھ دارایي خویش را براي 
  . جھیز دختران تنگدست، و آموزش جوانان با استعداد وقف كردنگاھداري بیماران و سالخوردگان، تھیھ 
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در . آیندگان روش اراسموس را متناسب با نفوذي كھ رنسانس در خودشان داشتھ است ارزیابي كردھاند
مصلحان دیني وي . ھاي مسیحي وي را جبون و ابنالوقت میپنداشتند گرماگرم انقالب دیني تقریبا ھمھ دستھ

كھ آنان را، لب پرتگاه كشانده، بھ پرش تشجیع كرده، و سپس پاي خود را از معركھ كنار  را متھم میساختند
  . كشیده است

در سال . شوراي ترانت وي را بدعتگذار خداناشناس خواند و مطالعھ آثارش را براي كاتولیكھا تحریم كرد
در . بیان آن بیم داشت ، ھوریس والپول وي را انگلي خواند كھ قادر بھ درك حقیقت بود، ولي از١٧۵٨

اواخر قرن نوزدھم كھ غبار جنگھاي دیني فرونشستھ بود، تاریخنویس دانشمند و فرزانھ پروتستاني تاسف 
روش مالیم، . حوادث تند و خشونت آمیزي مقاصد عالمانھ اراسموس را عقیم و بالاثر ساختند((میخورد كھ 

ح دیني قرن شانزدھم بود، ولي اگر قرار باشد لوتر كارگردان جنبش اصال. در موثرتر از فرھنگ نیست
و تاریخنویس كاتولیكي روش )) این اصالحات ادامھ یابد، چارھاي جز توسل بھ روش اراسموس نیست،

اراسموس، از نظر اندیشھ، بھ روزگار دیرتر و علمیتر و عقالنیتر تعلق .)) اراسموس را عقالیي مینامد
در كشاكش انقالب دیني عقیم ماند در زمان مناسبتري توسط  كاري كھ بھ دست وي آغاز شد و. داشت

ولي پس از آنكھ كار وي بھ ثمر رسید ; ظھور لوتر اجتنابناپذیر بود.)) متفكران قرن ھفدھم از سرگرفتھ شد
و شور و ھیجان فرو نشست، مردم بار دیگر بھ اراسموس و رنسانس روي خواھند آورد و در پناه شكیبایي 

  فصل بیستمابل، براي تنویر افكار، بھ و بردباري متق

  

  جنگ ایمانھا

١۵٢۵ -١۵۶٠  

I -١۵٣٠- ١۵٢۵: پیشرفت نھضت پروتستان  

چھ نیرویي ھستي نھضت نوخاستھ پروتستان را در برابر دشمني پاپ و امپراطور حفظ كرد تورع 
رازورانھ، مطالعھ كتاب مقدس، اصالح دیني، رشد فكري، و سرسختي و بیباكي لوتر بتنھایي نمیتوانستند 

د یا مقید پیروزي نھضت پروتستان را تضمین كنند، چھ این عوامل را ممكن بود در جھت دیگري سوق دا
تمایل مردم آلمان بھ : شاید بتوان پیروزي پروتستانھا را بیش از ھمھ معلول عوامل اقتصادي دانست. ساخت

نگاھداري دارایي آلمان در خود آلمان، استفاده از امالك كلیسایي براي مقاصد غیردیني، كوتاه كردن دست 
مقامات امپراطوري در اختیارات ارضي، قانوني، و پاپ و ایتالیاییھا از خاك آلمان، و پایان دادن بھ دخالت 

ھنگام بررسي موجبات پیروزي نھضت پروتستان، عوامل . مالي شاھزادگان، شھرھا، و ایاالت آلمان
تركان عثماني، پس از تسخیر قسطنطنیھ و مصر، . سیاسي خاصي را نیز نباید از نظر دور داشت

اخل مجارستان گسترش داده و شھر وین را محاصره كرده امپراطوري خویش را در شبھ جزیره بالكان تا د
شارل پنجم و . بودند، و ھر آن بیم آن میرفت كھ دست بازرگانان مسیحي را از حوزه مدیترانھ كوتاه كنند

مھیندوك فردیناند براي مقابلھ با یورش مسلمانان بھ یگانگي آلمان و اتریش، و ھمچنین بھ پول و نفرات 
امور اسپانیا، فالندر، ایتالیا، و كشاكش فرساینده با فرانسواي اول . لیكھا، نیازمند بودندپروتستانھا و كاتو

. امپراطور را چنان بھ خود سرگرم ساختھ بودند كھ نمیتوانست در جنگ داخلي آلمان فعاالنھ دخالت كند
اختالفات . داشتوي با وظیفھ خوار خویش، اراسموس، درباره نیاز كلیسا بھ اصالحات اساسي اتفاق نظر 

او با كلمنس ھفتم و پاولوس سوم گاھي بھ جایي میرسید كھ وي بھ سپاھیانش اجازه میداد شھر رم را تاراج 
  . تنھا دوستي امپراطور و پاپ بود كھ میتوانست نیرویي براي مقابلھ با انقالب دیني فراھم سازد. كنند
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شھرھاي آلمان نھضت پروتستان را . لوتري آیین رسمي نیمي از آلمان شده بود)) بدعت((، ١۵٢٧تا سال 
اینھا كمترین توجھي بھ دین : ((چنانكھ مالنشتون با دل افسرده میگفت; بھ سود خویش تشخیص داده بودند

وتستان خویشتن را از مالیات شھرھاي آلمان با گرایش بھ آیین پر.)) ندارند، و خویشتن از قیود اسقفان است
با این حال، بیشتر مردم آلمان صمیمانھ طالب . و محاكم اسقفان رھانیدند و امالك كلیسا را تصاحب كردند

اعضاي بخش كلیسایي سنت اولریش شھر ماگدبورگ در محوطھ كلیسا . آیین سادھتر و منزھتري بودند
دیري نپایید كھ آیین ). ١۵٢۴(ه امور كلیسا برگزیدند گرد آمدند و ھشت تن را براي انتخاب واعظان و ادار

آیین پروتستان در آوگسبورگ چنان . عشاي رباني بھ رسم لوتري در ھمھ كلیساھاي این شھر معمول شد
ریشھ دوانیده بود كھ وقتي كامپدجو بھ نمایندگي پاپ بھ این شھر آمد، مردم وي را ضد مسیح خواندند 

و جانشین وي، ) ١۵٢٣(سبورگ بھ راھنمایي ولفگان فابریتسیوس كاپیتو بیشتر ساكنان سترا). ١۵٢۴(
در نورنبرگ، . مارتین بوتسر، و ھمچنین اولم، كھ دین پروتستان را پذیرفتھ بود، بھ آیین تازه گرویدند

سرمایھداران بزرگي چون التساروس شپنگلر و ھیرونوموس با ومگارتنر معتقدات لوتر را بھ شوراي 
كلیساھاي زبالدوس و لورنتس، بیآنكھ از آثار ھنري كاتولیك چشم پوشند، مراسم ). ١۵٢۶(ند شھر قبوالند

ھاي لوتر استقبال میكردند، سرودھاي وي را  ساكنان برونسویك ھمچنان از نوشتھ. لوتري را پذیرفتند
قھ میكردند كھ آشكارا میخواندند، و بھ مطالعھ كتاب عھد جدیدي كھ بھ دست لوتر ترجمھ شده بود ابراز عال
سرانجام، . ھر گاه كشیشي نقل قول غلطي از انجیل میكرد، اعضاي كلیسا اشتباه وي را اصالح میكردند

شوراي شھر فرمان داد كھ واعظان جز درباره تعلیمات كتاب مقدس سخن نگویند، آیین تعمید را بھ زبان 
تا سال ). ١۵٢٨(كاتولیك بھ جاي آورند آلماني اجرا كنند، و آیینھاي مقدس را بھ دو شیوه پروتستان و 

ریگا، ) تارتو(نھضت پروتستان ھامبورگ، برمن، روستوك، لوبك، شترالزوند، دانتزیگ، دورپات  ١۵٣٠
در آوگسبورگ، ھامبورگ، . ، و تقریبا ھمھ شھرھاي سوابیایي امپراطوري را فرا گرفت)تالین(روال 

شاید این اقدام واكنشي در . ا در كلیساھا ویران كردندبرونسویك، و شترالزوند مردم شمایلھاي مذھبي ر
  . ھاي تمسخر آمیز و پرسود بود ھاي مذھبي براي اشاعھ افسانھ برابر استفاده كلیسا از تصاویر و پیكره

ساختھ بود، اكنون در مییافتند كھ آیین )) مردان مستقل((امیران آلماني، كھ آیین كاتولیك آنان را نماینده 
ھ تنھا مقام دولت را اعتال میبخشد، بلكھ خود تابع و فرمانبردار دولت است و آنان را فرمانرواي پروتستان ن

یوھان، ملقب بھ . دیني و كشوري میسازد، و دستشان را براي استفاده از امالك و دارایي كلیسا باز میگذارد
ف سلف خویش، بھ آیین ، بھ خال)١۵٢۵(، كھ پس از فردریك خردمند، برگزیننده ساكس شد ))استوار((

. و پس از مرگ او، فرزندش، یوھان فریدریش كیش پروتستان را در ساكس قوام بخشید; لوتري گروید
فیلیپ شكوھمند، الندگراف ھسن، و یوھان، بھ منظور حفظ و گسترش آیین پروتستان شھرھاي گوتا 

لونبورگ، اوتو و فرانتس،  ، امیران دیگري چون ارنست، فرمانرواي)١۵٢۶(وتورگاو را متحد ساختند 
اولریش فرمانرواي وورتمبرگ نیز، در ; فرمانروایان برونسویك لونبورگ، ھانري، فرمانرواي مكلنبورگ

قبول و اشاعھ آیین پروتستان بھ آنان تاسي شھسواران توتوني، بھ اندرز لوتر، پیوند خویش را با رھبانیت 
از دست كلیسا خارج كرد، و خود دوك پروس شد  گسیخت، زناشویي كرد، اراضي تابع فرقھ خویش را

لوتر در زمان حیاتش، بھ یاري نیروي شخصیت و بالغت خود، نیمي از آلمان را پیرو خویشتن ). ١۵٢۵(
  . ساخت

ھا را ترك گفتھ بودند و جامعھ رغبتي بھ نگاھداري  ھا صومعھ از آنجا كھ بسیاري از راھبان و راھبھ
ھا را، جز  نمیداد، شاھزادگان آلمان در سرزمینھاي زیر فرمان خویش صومعھھاي باقیمانده نشان  صومعھ

گرچھ شاھزادگان با نجبا و شھرھا و . آنھایي كھ ساكنانشان بھ آیین پروتستان گرویده بودند، منحل كردند
سیاري ھا قرار گذاشتھ بودند كھ از امال مصادره شده كلیسا مشتركا استفاده شود، در موارد ب برخي دانشگاه

لوتر با استفاده غیر دیني و غیر آموزشي از امالك كلیسایي مخالف . قول و قرار خویش را زیر پا نھادند
نجبا مقدار ناچیزي از غنایم را . بود و شتابزدگي نجبا را در مصادره ابنیھ و اراضي كلیسا نكوھش میكرد

مالنشتون نوشت . نگاه داشتندبھ مدارس و موسسات خیریھ اختصاص دادند و باقي را براي خویشتن 
بھ ھر حال، بھ انگیزه .)) نجبا قصدي جز این نداشتند كھ بھ نام انجیل كلیسا را تاراج كنند): ((١۵٣٠(

ساكنان والیتھایي چون . مقاصد پاك یا پلید، روحاني یا مادي، دگرگونیھاي شگرفي در آلمان صورت گرفت
تمایل ھمگاني بھ قبول . ھمگي بھ آیین پروتستان گرویدندفریسالند شرقي، سیلزي، شلسویگ، و ھولشتاین 
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كشیشاني كھ ھنوز بھ كلیساي . آیین پروتستان گواه نمایاني بر احتضار آیین كاتولیك در این سرزمینھاست
كاتولیك وفادار مانده بودند براي خویشتن زنان صیغھ نگاه میداشتند و براي آزادي زناشویي روحانیان 

مھیندوك فردیناند بھ پاپ گزارش داد كھ تمایل بھ زناشویي در میان كشیشان عمومیت یافتھ . بیتابي میكردند
. است، و از ھر صد كشیش بسختي میتوان یكي را یافت كھ آشكارا یا نھاني زناشویي نكرده باشد

  . شاھزادگان كاتولیك ضرورت اخالقي الغاي تجرد كشیشان را مصرا بھ پاپ گوشزد میكردند

كھ اسقفان، با آنكھ انقالب بھ آستانھ خانھ آنان رسیده است، ) ١۵٢۴(ي مومن گلھ میكردند كاتولیكھا
و تاریخنویس كاتولیك، ھنگام توصیف آلبرشت، اسقف . ضیافتھایي با شكوه بزمھاي لوكولوس برپا میكنند

لیسا از آنھا براي آپارتمانھاي آراستھ و باشكوھي یاد میكند كھ این فرمانرواي ناپاك ك((اعظم ماینتس، از 
اسقفان چنان منفور گشتھاند كھ : ((ھمان تاریخنویس اضافھ میكند.)) ھایش استفاده میكرد آمیزش با معشوقھ

 ١۵٣٠اراسموس در روز اول ژانویھ .)) ھر جا نمایان شوند، مردم آنان را تمسخر میكنند و آزار میرسانند
ولي گفتھ اراسموس تنھا درباره شمال .)) اري میكنندھاي دیني تازه ھواد مردم ھمگي از اندیشھ: ((نوشت

آلمان، با آنكھ گئور، دو ساكس، و یوآخیم، برگزیننده براندنبورگ سخت پایبند آیین كاتولیك بودند، صدق 
  . میكرد

ساكنان ایاالت جنوبي و باختري آلمان، كھ سابقا بخشي از امپراطوري باستاني روم بودند و زبان و 
مردم خوشگذران و بیبند و . ر آنھا رخنھ كرده بود، بیشتر بھ كلیساي كاتولیك وفادار ماندندفرھنگ التیني د

اسقفان اعظم . بار جنوب كاتولیك را بیش از پرھیزگاري مبتني بر عقیده تقدیر ازلي شمال میپسندیدند
و ; ه نگاه داشتندكولوني آیین كاتولیك را در سرزمینھاي تابع خویش زند) ١۵۴٣تا سال (ماینتس، تریر، و 

پاپ ھاریانوس ششم با تخصیص یك پنجم درآمد كلیساي محلي بھ ھزینھ زندگي دوكھاي باواریا، این ایالت 
پاپ براي رام ساختن فردیناند، مھیندوك اتریش، نیز این حیلھ را . را از گرایش بھ آیین پروتستان باز داشت

  . بھ كار بست

جلوس قبل از موقع لویي دوم بر اریكھ فرمانروایي . عھ دردناكي شددر ھمین ھنگام، مجارستان گرفتار فاج
حتي زایش لویي زود و . و مرگ زود رس وي بروز این فاجعھ را تسریع كرد) ١۵١۶(در دھسالگي 

پزشكان آن روزگار با نھادن این كودك نحیف و نارس در میان الشھ گرم . نابھنگام صورت گرفت
  . ندجانوران وي را زنده نگاه داشت

لویي، جوان مھربان و گشاده دلي بود، ولي درباریان ھرزه، با صرف بودجھ ناچیز دربار، وي را مسرف 
چون فرستاده سلطان سلیمان قانوني بھ شھر بودا رسید، نجبا از پذیرش وي . و خوشگذران بار آوردند

بریدند، و خود او را خودداري كردند، وي را كشان كشان بھ اطراف كشور بردند، بیني و گوشھایش را 
سلطان عثماني، خشمگین، بھ مجارستان لشكر كشید و دو شھر مھم . نزد فرمانروایش بازگردانیدند

لویي پس از درنگ بسیار، با وجود ). ١۵٢١(و بلگراد، را تسخیر كرد ) سابادكا(مجارستان، سوبوتیتسا 
داد و در نزدیكي موھاچ با تھور مرد جنگي تشكیل  ٠٠٠,٢۵خیانت و بزدلي نجبایش، سپاھي مركب از 

سربازان مجار تقریبا تا آخرین نفر كشتھ ). ١۵٢۶اوت  ٣٠(سرباز ترك تاخت  ٠٠٠,١٠٠دیوانھ واري بر 
. سلیمان قانوني پیروزمندانھ بھ شھر بودا وارد شد. شدند، و خود لویي ھنگام فرار در رودي غرق شد
بناھاي اصلي شھر، جز كاخ ; ردند و بھ آتش كشیدندسربازان ترك پایتخت زیباي مجارستان را تاراج ك

. و بیشتر ذخایر كتابخانھ نفیس ماتیاس كوروینوس را طعمھ حریق ساختند; سلطنتي، را ویران كردند
سپاھیان ترك نیمھ خاوري مجارستان را كھ بھ تصرف آنان درآمده بود تاراج یا ویران كردند، و سلیمان 

  . بھ قسطنطنیھ برد اسیر مسیحي را ٠٠٠,١٠٠قانوني 

یكي از این . ھاي متخاصم پراكنده شدند رجال مجارستان، كھ از غائلھ بسالمت رستھ بودند، در دستھ
ھا، كھ ایستادگي را در برابر تركان بینتیجھ میدانست، یانوش زاپولیا را بھ شاھي برگزید و بھ او  دستھ

بھ او اجازه داد كھ بھ نام گماشتھ وي در بودا  سلیمان قانوني. اجازه داد كھ قیمومیت تركان را بپذیرد
دستھ دیگر، بھ . عمال تابع تركان عثماني بود ١۶٨۶حكومت كند، ولي نیمي از مشرق مجارستان تا سال 
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امید جلب یاري امپراطوري مقدس روم و خاندان نیرومند ھاپسبورگ، براي نشاندن فردیناند بر تخت 
چون سلیمان قانوني بار دیگر سپاھیان خویش را . وھمي ائتالف كردشاھي مجارستان و بوھم، با اشراف ب

ھاي شھر وین  كیلومتر در امتداد رود دانوب بھ دروازه ٢٠٠و پس از طي ) ١۵٢٩. (بھ حركت درآورد
رسید، فردیناند پیروزمندانھ از پایتخت خویش دفاع جلوگیري از سقوط سراسر اروپا بھ دست مسلمانان، با 

پیشرفت تركان بھ سوي غرب موقعیت پروتستانھا را چنان تحكیم كرده بود كھ . ارا میكردپروتستانھا مد
ولي پس از آنكھ سلطان ترك در وین شكست خورد و بھ . فیلیپ ھسھاي از پیروزي تركان خشنودي میكرد

 قسطنطنیھ بازگشت، پروتستانھا و كاتولیكھا كشاكش خویش را براي تسخیر اندیشھ مردم آلمان از سر
  . گرفتند

II -١۵۴١-١۵٢۶: ناسازگاري دیتھا  

از آنجا كھ آزادي داخلي تابع امنیت خارجي است، آیین پروتستان، در دوران ایمني خویش، بھ انگیزه 
، لوتر ١۵٢۵در سال . ھاي بسیاري منشعب شد اعتقاد بھ اصالت تشخیص فردي و استقالل وجدان، بھ شاخھ

مالنشتون با ھراس و . دیني اكنون با تعداد نفرات مردم برابري میكند ھا و معتقدات فرقھ)) شماره: ((نوشت
ھاي  دلتنگي براي تعدیل روش استاد خود و یافتن راه حلي براي ایجاد تفاھم و یكپارچگي در میان دستھ

ھاي پروتستان بھ یكدیگر میگفتند  كاتولیھا بھ ناسزاھایي كھ فرقھ. پروتستان مخالف یكدیگر تالش میكرد
ناد میجستند و پیشگویي میكردند كھ آزادي تعبیر و ایمان ناچار بھ ھرج و مرج دیني و گسستن نظام است

بھ سال . اخالق و بروز شكاكیت، كھ ھم پروتستانھا و ھم كاتولیكھا آن را منفور میدانند، خواھد انجامید
واقعي مسیح در سھ ھنرمند را بھ جرم تردید در درستي و اصالت كتاب مقدس، انكار حضور  ١۵٢۵

  . شراب و نان عشاي رباني، الوھیت مسیح، از شھر پروتستان نورنبورگ بیرون راندند

ھنگامي كھ سلطان سلیمان قانوني خویشتن را براي یورش بھ مجارستان آماده میكرد، امیران، نخست 
رمان ورمس، و كشیشان، و شھرداران آلمان، براي رسیدگي بھ تقاضاي كاتولیكھا مبني بر لزوم اجراي ف

پیشنھاد متقابل پروتستانھا درباره رعایت آزادي دیني تا ھنگامي كھ شورایي مركب از نمایندگان آلمان بھ 
دیت شپایر، ) ١۵٢۶ژوئن (اختالفات كاتولیكھا و پروتستانھا رسیدگي كند، در شپایر یك دیت برپا كردند 

براي رسیدگي بھ اختالفات پروتستانھا و كاتولیكھا كھ پروتستانھا در آن اكثریت داشتند، با انعقاد شورایي 
; مخالفت كرد، و راي داد كھ ھریك از ایاالت آلمان در پیروي آیین خاص خویش از آزادي برخوردار شود
كسي براي سرپیچي گذشتھاش از فرمان ورمس بھ كیفر نرسد، و طرفین، بدون دخالت در كار یكدیگر، 

با خرسندي استقبال كردند، زیرا بھ )) مصوبات دیت شپایر((پروتستانھا از . كالم خدا را آزادانھ تبلیغ كنند
و اجراي ; بھ شاھزادگان آلمان در قلمرو آنان اقتدار دیني مطلق میبخشید; كلیساھاي لوتري رسمیت میداد

بات ولي كاتولیكھا از قبول مصو. مراسم قداس بھ رسم كاتولیك را در سرزمنیھاي پروتستاننشین منع میكرد
امپراطور، كھ در این ھنگام با پاپ درافتاده بود، با مصوبات دیت شپایر موقتا موافقت كرد، و . سرباز زدند

فردیناند نیز كھ اندكي بعد با مسائل مجارستان دست شارل پس از مصالحھ با كلمنس، محافظھكاري طبیعي 
دیت تازه، . مجددا بر پا شود ١۵٢٩ھ شاھان را از سر گرفت و فرمان داد كھ دیت شپایر در روز اول فوری

زیر نفوذ مھیندوك و امپراطور غایب، مصوبات پیشین خود را پس گرفت و قطعنامھاي تصویب كرد كھ 
انعقاد مجامع لوتري را مجاز میدانست، ولي پروتستانھا را نیز ملزم میكرد كھ كاتولیكھا را در ایاالت زیر 

تري و اجراي آیینھاي پروتستاني را در سرزمینھاي كاتولیك نشین سلطھ خویش آزاد گذارند، تبلیغ آیین لو
ھاي پیرو تسوینگلي و آناباتیست را در  مطلقا منع میكرد، فرمان ورمس را الزماالجرا میساخت، و فرقھ

اعتراض ((بھ این قطعنامھ ) ١۵٢٩آوریل  ٢۵(پیروان لوتر در بیانیھاي . ھمھ جا غیر قانوني میشناخت
م داشتند كھ قطعنامھ دومین دیت شپایر براي آنان قابل قبول نیست، و مصوبات نخستین دیت نمودند و اعال

در ھمین نامھ، آنان انعقاد شوراي عمومي كلیسا را از امپراطور . شپایر را در ھر حال اجرا خواھند كرد
خواندند، و ) معترض(از آن پس، كاتولیكھا امضاكنندگان این اعتراضنامھ را پروتستان . خواستار شدند

  . اندك اندك این نام بھ شورشیان آلمان، كھ خویشتن را از كلیساي رم جدا كرده بودند، داده شد
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شارل، كھ براي مقابلھ با تعرض تركان ھنوز بھ یگانگي آلمان نیازمند بود، بھ تشكیل دیت دیگري بھ 
یت آوگسبورگ، در خالل اجالس د) ١۵٣٠ژوئن  ٢٠(ریاست خویش در آوگسبورگ مبادرت جست 

بھ . امپراطور در خانھ آنتون فوگر، رئیس وقت تجارتخانھاي كھ وي را بھ امپراطوري رساند، اقامت كرد
روایت یك داستان كھن، سرمایھدار نامبرده براي خشنود كردن امپراطور، سند بدھكاري وي بھ خاندان 

ت آنتون ممكن است موجب نزدیكي از آنجا كھ خاندان فوگر متحد پاپ بود، این حرك. فوگر را آتش زد
لوتر، چون ھنوز تحت تعقیب امپراطور بود و احتمال بازداشت وي میرفت، در . شارل بھ پاپ شده باشد

ولي بھ شھر كوبورگ، در مرز ساكس، رفت و توسط قاصداني با نمایندگان پروتستان . دیت حضور نیافت
ھایي كھ در پشت پنجره اطاق وي قیل و قال  ھلوتر دیت آوگسبورگ را بھ مجمع زاغچ. دیت تماس گرفت

ھریك از اسقفان، بھ اندازه ككھایي كھ در روز یادبود قدیس یوحناي حواري ((میكردند تشبیھ كرد و گفت 
ظاھرا در ھمین ھنگام بود كھ وي .)) بھ تن سگان میچسبند، دیوھایي براي راي دادن بھ شورا آورده است

  . ، را تصنیف كرد))گر پایدار ماستخداوند سن((سرود معروف خویش، 

ھاي پروتستان سخت زیر فشار قرار  ژوئن، كاردینال كامپدجو از دیت تقاضا كرد كھ فرقھ ٢۴در روز 
روز بعد، كریستیان بایر اعترافنامھ آوگسبورگ را، كھ مالنشتون تنظیم كرده بود و با اندك جرح و . گیرند

ر شد، در حضور امپراطور و گروھي از نمایندگان بھ دیت ارائھ تعدیلي اساس ایمان و اعتقاد پیروان لوت
مالنشتون چون مرد سازشكار و مسالمتجویي بود، و نیز از آن روي كھ تعرض مشترك نیروھاي پاپ . داد

، تنظیم كرده و كوشیده بود تا اختالفات كاتولیكھا و پروتستانھا را ))ھاي متشتت آمیز و امپراطور بھ دستھ
وي در این بیانیھ كساني را كھ از نظر پیروان كلیساي كاتولیك رومي و مسیحیان انجیلي . دھدكوچك جلوه 

) میخواندند)) انجیلي((پیروان لوتر از آن روي كھ انجیل را پایھ ایمان خویش قرار داده بودند، خویشتن را (
وي ھمچنین . نكار كرده بودمطرود بودند نكوھیده و ھر گونھ پیوندي را در بین پیروان لوتر و تسوینگلي ا

نظریھ پروتستانھا را درباره تقدیر ازلي، قبل ماھیت، و برائت از گناه بھ یاري ایمان تعدیل كرده و از فساد 
مالنشتون، با . دستگاه كلیسا، كھ پروتستانھا براي برانداختن آن بھ پا خاستھ بودند، بنرمي سخن گفتھ بود

ین مقدس بھ ھر دو شیوه كاتولیك و پروتستان، الغاي رھبانیت، و ادب و مالحظھ، از لزوم برگزاري آی
آزادي روحانیان براي زناشویي سخن گفت و از كاردینال كامپدجو درخواست كرد اعترافنامھ را با ھمان 

لوتر، با آنكھ با پارھاي از امتیازاتي كھ . مسالمتي كھ ھنگام تدوین آن بھ كار رفتھ است بررسي كند
تسوینگلي در رسالھ اعترافنامھ ایمان، . ھ كاتولكیھا میداد مخالف بود، اجبارا با آن موافقت كرداعترافنامھ ب

شھرھاي . كھ براي امپراطور فرستاد، آشكارا حضور واقعي مسیح را در آیین عشاي رباني انكار كرد
نزدیك كردن چھارگانھ ستراسبورگ، كنستانس، لینداو، و ممینگن، كھ كاپیتو و بوتسر در آنھا براي 

ھاي پیروان لوتر، تسوینگلي، و كلیساي كاتولیك تالش میكردند، اعترافنامھ دیگري بھ دیت تسلیم  اندیشھ
  . داشتند

جناح افراطي كاتولیك، بھ رھبري اك، ردیھ چنان تندي تنظیم كرده بود كھ شورا قبل از آنكھ دوبار در متن 
جناح نامبرده، حتي پس از تعدیل ردیھ درباره . باز زدآن تجدید نظر شود، از تسلیم آن بھ امپراطور سر

لزوم اعتقاد بھ قلب ماھیت، اجراي ھفت آیین مقدس، شفاعت قدیسین، تجرد كشیشان، برگزاري آیین تناول 
شارل . عشاي رباني تنھا با نان و بھ شیوه كلیساي كاتولیك رومي، و مراسم قداس التیني پافشاري كرده بود

جناح . ب و بھ پروتستانھا اخطار كرد كھ یا آن را بپذیرند یا براي جنگ آماده شونداین ردیھ را تصوی
میانھرو كاتولیك با مالنشتون وارد گفتگو شد و آمادگي خویش را براي برگزاري آیین تناول عشاي رباني 

اد دیني، مالنشتون نیز متقابال با اعتراف و اقرار بھ گناه، برگزاري اعی. با نان و شراب اعالم داشت
دیگر رھبران پروتستان از عقب . اختیارات قانوني اسقفان، و حتي تا حدودي با مرجعیت پاپ موافقت كرد

لوتر نیز بھ این توافق اعتراض كرد و اعالم داشت . نشیني در برابر كاتولیكھا تا این اندازه خودداري كردند
خواھد ساخت و بھ نابودي جنبش اصالح دیني كھ احیاي اختیارات اسقفان بار دیگر روحانیان را تابع رم 

گروھي از امیران پروتستان كھ حصول توافق را غیر مقدور میدیدند بھ سرزمینھاي خویش . خواھد انجامید
  . باز گشتند
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نوامبر، دیت، كھ اعضاي آن اكنون با خروج گروھي از پروتستانھا كاھش یافتھ بود، قطعنامھ  ١٩در روز 
ھاي آیین پروتستان را محكوم میكرد و مصوبات دیت  این قطعنامھ ھمھ جنبھ. كردنھایي خویش را صادر 

ورمس را داوري امپراطوري بر ضد مصادره كنندگان اموال كلیسا دست بھ كار شود، و پروتستانھا تا 
توشیح شارل . ، ردیھ جناح افراطي كاتولیك را بھ طور مسالمت آمیز گردن نھند١۵٣١آوریل  ١۵روز 

امپراطور ضرباالجل ششماھھ را، براي آنكھ . دیت آوگسبورگ را فرمان امپراطوري ساخت قطعنامھ
شورشیان قبل از انقضاي آن خویشتن را براي پذیرفتن قطعنامھ دیت آماده سازند، ظاھرا مقرون بھ 

وي بھ شورشیان در این مدت مصونیت داده بود، و قصد داشت كھ پس از . مصلحت تشخیص داده بود
  . ضرباالجل، ھر گاه گرفتاریھاي او اجازه دھند سر آنان را در میدان كارزار بر خاك بساید انقضاي

ھنوز اجالسیھ دیت پایان نیافتھ بود كھ چند ایالت آلمان براي دفاع از آیین كاتولیك و تقویت آن اتحادیھ 
امي براي سركوبي امیران و شھرھاي پروتستان كھ این اتحادیھ را پیمان نظ. كاتولیكي تشكیل دادند

چون مھلت ) ١۵٣١مارس (مبادرت جستند )) اتحادیھ شمالكالدني((پروتستانھا میدانستند متقابال بھ تشكیل 
بود، بھ شارل پیشنھاد كرد كھ بھ )) شاه رومیھا((ششماھھ شارل بھ سر آمد، فردیناند، كھ اكنون 

سلطان سلیمان قانوني . مادگي نداشتولي شارل ھنوز براي جنگ آ. پروتستانھاي آلمان اعالم جنگ دھد
خیرالدین بارباروسا موتلف الجزایري سلطان سلیمان . خویشتن را براي یورش دیگري بھ وین آماده میكرد

قانوني، با ناوگان خویش كشتیھاي بازرگاني مسیحیان را در مدیترانھ بھ مخاطره انداختھ بود، و متحد 
زي بود كھ، با استفاده از گرفتاري شارل در جنگ داخلي آلمان، فرانسوي سلیمان، فرانسوا، در انتظار رو

شارل فرمان آوگسبورگ را مسكوت گذاشت و بھ جاي آن از  ١۵٣١در ماه آوریل . بھ میالن لشكر بكشد
لوتر و امیران پروتستان بھ درخواست امپراطور . پروتستانھا براي مقابلھ با یورش تركان یاري جست

و متعھد ) ١۵٣٢ژوئن  ٢٣(روان لوتر و كاتولیكھا در نورنبرگ پیمان صلح بستند پی. پاسخ مساعد دادند
. شدند كھ بھ فردیناند یاري كنند و تا ھنگام تشكیل شوراي عمومي كلیسا با ھم در صلح و صفا بھ سر برند

لیكھاي سلیمان قانوني پس از برخورد بھ سپاه نیرومند متشكل از پروتستانھا و كاتولیكھاي آلمان و كاتو
اسپانیا و ایتالیا، كھ در وین مستقر شده بودند، وضع را چنان نامساعد یافت كھ بیدرنگ بھ قسطنطنیھ 

پس از عقب نشیني سلطان ترك، سربازان مسیحي كھ از پیروزي آسان و بدون خونریري . بازگشت
س كرنمر انگلیسي، كھ ھاي مسیحیان پرداختند، و بھ گفتھ تام سرمست شده بودند، بھ تاراج شھرھا و خانھ

.)) آنھا مصیبتي بدتر از آنچھ ممكن بود بھ دست تركان صورت گیرد برپا كردند((خود شاھد ماجرا بود، 
چون آلئاندرو، بھ نمایندگي پاپ، . وطنخواھي پروتستانھا بھ جنبش آنان نیرو و تحرك تازھاي بخشیده بود

، فیلیپ ھسھاي، )١۵٣۴(سال بعد . ي دریافت داشتبھ عمومي كلیسا از عقاید خویش دفاع كنند، پاسخ منف
قدرت . با زور و تجاوز، بھ یاري فرانسویان، اولریش را بھ قلمرو فرمانروایي وورتمبرگ بازگردانید

ھا بستھ شدند، و دولت اموال آنان را  فردیناند در این شھر از ھم پاشید، كلیساھاي با تاراج رفتند، صومعھ
فردیناند در خاور و شارل در باختر : باز بھ نفع پروتستانھا تغییر كرده بود اوضاع و احوال. ضبط كرد

افراطیان ; آناباتیستھا ظاھرا خویشتن را براي انقالب اشتراكي در مونستر آماده میكردند; گرفتار بودند
بلھ با شاھزادگان كاتولیك اكنون ھم براي مقا; )١۵٣۵(یورگن و ولنوور لوبك را بھ تصرف درآورده بودند 

از این . شورش داخلي و ھم براي دفع یورش امپراطوري عثماني بھ یاري پیروان لوتر احتیاج داشتند
گذشتھ، كشورھاي اسكاندیناوي و انگلستان اكنون از كلیساي رم جدا شده بودند، و فرانسھ كاتولیك براي 

  . اتحاد با آلمان لوتري، بر ضد شارل پنجم، تالش میكرد

 ٠٠٠,١٢لدني، كھ از نیرومندي خویش مغرور شده بود، تصمیم گرفت سپاھي مركب از اتحادیھ شمالكا
چون پاپ تازه، پاولوس سوم، شرایط شركت اتحادیھ را در شوراي عمومي كلیسا جویا . مرد جنگي بیاراید

شد، اتحادیھ پاسخ داد تنھا بھ این شرط در شورا شركت خواھد كرد كھ شورا مستقل از پاپ و مركب از 
بلكھ بھ عنوان اعضایي ; رھبران كلیسایي و كشوري آلمان تشكیل شود و پروتستانھا نھ بھ عنوان بدعتگذار

اتحادیھ ھمچنین دستگاه داوري امپراطوري را فاقد صالحیت خواند و . ھمسان دیگران در آن پذیرفتھ شوند
یسا را بھ رسمیت نمیشناسد و بھ نایب صدر اعظم امپراطور گوشزد كرد كھ مالكیت كاتولیكھا بر اموال كل

ایاالت كاتولیك اتحاد . بھ كاتولیكھا اجازه نخواھد داد كھ در قلمرو امیران پروتستان مجامع دیني برپا كنند
خویش را تجدید كردند و از شارل خواستند كھ با ھمھ قدرت خویش از اختیارات دستگاه داوري 
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د، ولي تھدید فرانسواي اول وي را از اقدام قاطع باز امپراطور پاسخ مساعد دا. امپراطوري استفاده كند
  :یك تاریخنویس كاتولیك در این باره چنین مینویسد. نیروي پروتستانھا پیوستھ فزوني مییافت. میداشت

، آلئاندرو از لینتس بھ پاپ نوشت كھ وضع دیني آلمان سخت بھ وخامت گراییده ١۵٣٨سپتامبر  ٩در روز 
اري آیینھاي مقدس در بیشتر جاھا متروك شده است، و امیران آلمان، جز فردیناند است، نیایش خدا و برگز

. اول، یا بھ آیین لوتري گرویدھاند یا بھ روحانیان خشم میورزند و چشم طمع بھ امالك كلیسا دوختھاند
ني كھ اندك روحانیا. ھاي مسیحي رو بھ زوال نھادھاند فرقھ... سران كلیسا از اسراف دست بردار نیستند

  . باقي ماندھاند چنان دربند جھل و فساد و دنیاپرستي گرفتارند كھ كاتولیكھاي معدود از آنان میپرھیزند

ھانري نیز . پس از مرگ گئور، دوك ساكس آلبرتي، برادرش ھانري كھ پیرو لوتر بود بھ جاي وي نشست
، یوآخیم دوم، ١۵٣٩در سال . جاي خویش را بھ موریتس مدافع نظامي آیین پروتستان در آلمان سپرد

. برگ تاسیس كردبرگزیننده براندنبورگ، در پایتخت خویش، برلین، كلیساي پروتستان مستقل از رم و ویتن
، دو ناومبورگ، حتي ھالھ، اسقفیھ آلبرشت، با جنگ و سیاست بھ منطقھ پروتستان آلمان منظم ١۵۴٢در 

كنت ھرمان فون وید، برگزیننده اسقف اعظم كولوني، با گرایش بھ آیین لوتري رم  ١۵۴٣و در سال ; شدند
  . را بھ لرزه درآورد

لوتر، مالنشتون، و چند تن دیگر از  ١۵۴٠داشتند كھ در ژانویھ رھبران پروتستان چندان بھ خود اعتماد ن
ھمكیشان آنان در بیانیھاي اعالم داشتند حصول صلح تنھا در صورتي میسر است كھ امپراطور و 

متضمن در اعترافنامھ )) عقیده منزه((دست شویند و )) خطا و بت پرستي((روحانیان كاتولیبك از 
حتي اگر پاپ بھ معتقدات و مراسم ما : ((ین بیانیھ سپس چنین گفتھ شده استدر ا. آوگسبورگ را گردن نھند

تن در دھد، ناگزیر با او چون جفا كار و مطرود رفتار خواھیم كرد، زیرا وي در قلمرو دیگران از 
دیگر امیدي براي پاپ نیست، ھمان گونھ كھ براي خداي او، ((; .))خطاھاي خویش دست نخواھد شست

 ١۵۴٠شارل تا اندازھاي شرایط پروتستانھا را پذیرفت، زیرا در آوریل .)) نمانده است شیطان، امیدي
ابتكار دیني را از پاپ گرفت و خود رھبران پروتستان و كاتولیك آلمان را براي پایان دادن بھ اختالفاتشان 

رسیده بود كھ فرستاده  نفوذ و اعتبار پروتستانھا اكنون در آلمان بھ جایي. از راه گفتگو بھ ورمس فراخواند
.)) ھرگاه خود پاپ بھ اقدام قاطعي دست نزند، سراسر آلمان بھ دست پروتستانھا خواھد افتاد: ((پاپ نوشت

مذاكرات طوالني اك و مالنشتون بھ اینجا انجامید كھ كاتولیك ناسازگار پیشین موافقت كرد نظریھ معتدل 
شارل، كھ از این توافق دلگرم شده بود، دو . گذاشتھ شود اعترافنامھ آوگسبور براي آزمایش بھ موقع اجرا

  . گروه مخالف را براي ادامھ گفتگو بھ راتیسبونا احضار كرد

، )١۵۴١مھ  ٢٢آوریل  ۵(در گردھمایي راتیسبونا، كھ بھ ریاست خود امپراطور تشكیل شده بود 
فیر فوقالعاده وي، كاردینال گاسپارو پاولوس سوم، كھ س. پروتستانھا و كاتولیكھا بھ توافق بیشتري رسیدند

امپراطور كھ از بیم . كونتاریني مرد بلند ھمت و نیكخویي بود ناگزیر بھ مصالحھ با پروتستانھا تن در داد
فرانسویان و استعانت فردیناند براي دفع یورش مجدد تركان بھ ستوه آمده بود، چنان بھ سازش پروتستانھا 

كرد كھ بسیاري از رھبران كاتولیك وي را بھ داشتن تمایالت پروتستاني متھم با كاتولیكھا ابراز عالقھ می
رھبران كاتولیك و پروتستان سرانجام با زناشویي روحانیان و برگزاري آیین تناول عشاي رباني . میساختند

بھ ھر دو شیوه كاتولیك و پروتستان توافق كردند، ولي درباره مرجعیت پاپ و حضور واقعي مسیح در 
و كونتاریني از ; راب و نان عشاي رباني نتوانستند راه حلي بیابند كھ براي ھر دو طرف قابل قبول باشدش

. این پرسش پروتستانھا كھ آیا موشي كھ بر نان تقدیس شده دندان میزند نان یا خدا را میخورد، ناخشنود شد
ت ھر چھ زودتر خویشتن را براي بدین سان، كنفرانس بدون اخذ نتیجھ بھ ھم خورد، ولي شارل كھ میخواس

جنگ آماده كند، بھ پروتستانھا اطمینان داد كھ نھضت پروتستان در ھمان سالھایي كھ سرگرم مجادلھ و 
لوتر در آغاز . گسترش نفوذ خویش بود، كلیسایي پدید آورد كھ بھ پیشنھاد لوتر كلیساي انجیلي نامیده شد

نھد كھ در پناه آن ھر كلیسایي حق داشتھ باشد كشیش خویش  میخواست یك نظام كلیسایي دموكراتیك بنیان
را راسا برگزیند و مراسم و معتقداتش را مستقال تامین كند، ولي اتكاي روزافزون وي بھ شاھزادگان او را 

، یوھان، ١۵٢۵در سال . ناگزیر ساخت این اختیارات را بھ مجمعي بسپارد كھ برگزیده و مسئول دولت بود
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كس، بھ ھمھ كلیساھاي موجود در دوكنشین خویش فرمان داد مجامع كلیسایي را بھ شیوه برگزیننده سا
كشیشاني كھ از این فرمان سرپیچي . انجیلي، كھ مالنشتون با تصویب لوتر ابداع كرده بود، اداره كنند

  . كردند نخست از عواید كشیشي محروم، و سپس از ایالت نامبرده تبعید شدند

براي تعلیم كلیساھاي . آیین لوتري نیز در قلمرو خویش بھ اقدامات مشابھي دست زدنددیگر امیران پیرو 
اعتقاد نامھ ((كھ شامل ده فرمان، ) ١۵٢٩(انجیلي، لوتر یك كاتشیسم كوچك در پنج صفحھ تنظیم كرد 

ه این كاتشیسم پرسش و پاسخھا چنان تدوین شد. ، و تفسیر كوتاھي بر ھر یك از مواد آن است))رسوالن
  . است كھ كلیساي چھار قرن اول میالدي بیگمان آن را منطبق با مسیحیت تلقي میكرد

كشیشان كلیساھاي انجیلي ھمگي مرداني پاك و نیكخو، آگاه بھ كتاب مقدس، و دلسپرده بھ وظایف و 
 یكشنبھ روز سبت تلقي میشد، زیرا لوتر در این مورد سنت را جایگزین كتاب. مسئولیتھاي خویش بودند

كلیساھا داراي محراب و : شامل بسیاري از مراسم كلیساي كاتولیك بود)) نیایش خداوند. ((مقدس كرده بود
آراستھ بھ شمعھا و صلیب بودند، كشیشان جامھ رسمي روحانیان كاتولیك را بھ تن میكردند، و قسمتي از 

بھ بر مراسم دیني تقدم داشت، و با وجود این، وعظ و خطا. مراسم قداس كاتولیك بھ زبان آلماني اجرا میشد
ھاي دیني از كلیساھا ناپدید شدند،  شمایلھا و پیكره. دعایي براي مریم عذرا و قدیسین در كلیسا خوانده نمیشد

در . و براي اینكھ سخنان واعظ بھتر بھ گوش جمعیت برسند، معماري كلیسایي دستخوش دگرگوني شد
خواندن سرودھاي دستھجمعي، كھ ھمھ حاضران در آن . شدندكلیساھا تاالرھاي اجتماع و سخنراني بنا 

لوتر یكشبھ شاعر شد و سرودھاي نافذ الھامبخشي، كھ . شركت میجستند، در اجتماعات كلیسایي معمول شد
پروتستانھا این سرودھا و سرودھاي دیگر را نھ تنھا در مراسم . نمودار سیرت مردانھ اویند، تصنیف كرد

ھاي بسیاري  ندند، بلكھ براي تمرین آنھا در طي ھفتھ گرد میآمدند، و خانوادهنیایش كلیسایي میخوا
سرودھاي لوتر : ((یسوعي دلواپسي نوشتھ است. ھاي خویش ترنم میكردند سرودھاي مذھبي را در خانھ

از این پس، موسیقي .)) است[ بھ آیین تازه درآورده]ھاي وي مردم را ھالك كرده  بیش از موعظھ

   ١۵۴۶- ١۵٣۶: شیر ویتنبرگ - IIIا نقاشي پروتستان ب

لوتر در این گردھماییھاي مسالمتجویانھ، كھ با سالھاي پیري عمر وي مصادف بودند، نقش مستقیم و 
در آن زمان امیران بھ جاي عالمان االھي رھبري نھضت پروتستان را بھ دست . فعاالنھاي بھ عھده نداشت

. یشتر بر سر مالكیت و قدرت بود تا معتقدات و مراسم مذھبيگرفتھ بودند، زیرا مسائل مورد اختالف ب
لوتر مرد مذاكره نبود، ولي كھولت او را بر آن میداشت كھ از جنگ و پیكار روي برتابد و بھ مجادالت 

بر میآید، لوتر ھنوز حرارت  ١۵٣۵با این حال، چنانكھ از گزارش فرستاده پاپ در سال . قلمي روي آورد
نخستین پرسش وي این بود آیا : ((فرستاده پاپ مینویسد. ان جواني را از دست نداده بودو بذلھ گویي دور

با این وصف، لوتر در این )) آوازه میگساري او، آنچنانكھ در ایتالیا شایع است، بھ گوش من رسیده است
اتیسم، درد سالھا از بیماریھاي ضعف دستگاه گوارش، بیخوابي، قولنج، سنگ كلیھ، زخم معده، نقرس، روم

ھاي الكلي روي آورد، از  براي تسكین دردھاي خویش بھ نوشابھ. عرقالنسا، و تپش قلب رنج میبرد
در . با این حال، بیماري وي شدت یافت; داروھاي پزشكان یاري جست، و از دعا و مناجات باز نایستاد

: بھ خداوند چنین گفت، كھ میپنداشت سنگ كلیھ بزودي چراغ عمرش را خاموش خواھد كرد، ١۵٣٧سال 
ھرگاه این درد و رنج بھ طول انجامد، كار من بھ دیوانگي خواھد كشید و نیكخواھي ترا از یاد خواھم ((

. درد و رنج بیماري وي را تندخو ساختھ بود، تا جایي كھ نزدیكترین دوستانش از او دوري میجستند.)) برد
و .)) خشم و ناسزا گویي علني وي در امان نبودند ھیچ یك از نزدیكانش از: یكي از پیروانش گفتھ است

مالنشتون، با آنكھ مردي بردبار بود، براي آنكھ سخنان تحقیرآمیز استاد ترشرویش را نشنود، از او 
و مخالفان دیگر كلیسا، ... اوكوالمبادیوس، كالون: ((بدبیني لوتر بھ جایي رسیده بود كھ میگفت. میرمید

با ھمھ این احوال، لوتر سخت كوشیده است تا رسالھ در باب .)) دورغپردازندھمگي گنھكار و سیاھدل و 
ھاي مكرر پاپ  ھا و طفره وي در این رسالھ وعده. را معقول و مستدل بنویسد) ١۵٣٩(شوراھا و كلیساھا 

. درباره تشكیل شوراي عمومي كلیسا را بھ طعمھاي كھ با آن جانوري را بھ دام اندازند تشبیھ كرده است
لوتر با آگاھي زیادي كھ داشت تاریخ شوراھاي كلیسایي را مطالعھ كرد و متوجھ شد كھ در گذشتھ تعدادي 
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وي شك . از این شوراھا توسط امپراطوران و بھ ریاست آنان تشكیل شده بودند و این ھشداري بھ شارل بود
میگفت كھ قبل از . یي بخشدداشت شورایي كھ بھ دست پاپ برپا شود دربار پاپ را از فساد و آلودگي رھا

باید اسقف رم را براي شقاوت و ((آنكھ با حضور نمایندگان پروتستان در شوراي كلیسا موافقت كنیم، 
ھاي سیاسي لوتر در سالھاي آخر عمرش گویاي آنند  ستمگریش محكوم سازیم، و ھمھ فرمانھاي وي اندیشھ

لوتر ذاتا مردي محافظھكار بود، و حتي در  .كھ ارزش سكوت بعد از سن شصت سالگي چند برابر میشود
عصیان او بیشتر . سالھایي كھ ظاھرا مردم را بھ انقالب اجتماعي برمیانگیخت این صفت را از دست نداد

او با داد و ستد آمرزشنامھ، و سپس با سلطھ پاپ، بناي ; بر ضد اعمال مذھبي بود تا معقتدات مذھبي
عمر مھمترین معتقدات مسیحیت اصیل آیین چون تثلیث، زادن مسیح  مخالفت نھاد، ولي تا آخرین سالھاي

از باكره، كفاره شدن مسیح، حضور واقعي مسیح، و وجود دوزخ را پذیرفت و پارھاي از این معتقدات را 
لوتر از مردم عامي بیزار بود و اگر امكان مییافت، اشتباه معروف لینكلن را . نامفھومتر از سابق ساخت

آقاي توده بھ حكومت نیرومندي نیازمند است، مگر آنكھ ((بھ عقیده لوتر، . نھ تصحیح میكرددر این زمی
نباید این اندیشھ را بھ ... بگذاریم توحش بر جھان چیره شود و صلح و بازرگاني از جھان رخت بربندند

ت نمیتوان اداره جھان را با دعا و مناجا... خودت راه داد كھ بدون خونریزي میتوان بر جھان فرمان راند
بھ این سان، مالحظھ میكنیم كھ لوتر بسیاري از اختیاراتي را كھ قبال از آن كلیسا بود بھ دولت .)) كرد

دستي كھ شمشیر میكشد دست : منتقل كرد، از ھمین روي، وي فرمان شاھان را یزداني میپنداشت و میگفت
گردن میزند، بھ تازیانھ ((وبھ دار میآویزد، خداست كھ مردم را بھ چ. انسان نیست، بلكھ دست یزدان است

ھاي فلسفھ مطلق  تجلیل لوتر از مقام دولت بھ عنوان تنھا مرجع قانون، پایھ.)) میبندد، و جنگ بر پا میكند
پناه بردن ایلدبراندو از . گراي ھابز و ھگل را پیریزي كرد و شالوده امپراطوري آینده آلمان را ریخت

  . كانوسا بار دیگر در زمان لوتر تجدید شد ترس ھانري چھارم بھ دژ

كھولت لوتر را از امیران آلمان نیز محافظھكارتر ساختھ بود، چنان كھ با بھ كار گماردن اجباري دھقانان و 
چون خاوندي دچار ناراحتي وجدان شد، لوتر پاسخ داد كھ رفتار مالیم . اخذ بھره مالكانھ سنگین موافق بود

ھاي عھد قدیم استناد میجست و  وشتھلوتر براي توجیھ بردھداري بھ ن. عوام را جري و خودسر خواھد كرد
گوسفندھا، احشام، نوكران، و كنیزان ھمگي مملوك بودند، و مالك مجاز بود آنھا را ھر گونھ كھ : ((میگفت

این رسم امروز نیز چون آن روزگار درست است، زیرا در غیر این . خود میخواھد بھ فروش رساند
ي عقیده داشت ھر كس باید با پیشھاي كھ خداوند وي را و.)) صورت توده فرومایھ را نمیتوان رام ساخت

  . بدان گمارده بسازد

خدمت بھ یزدان جز این نیست كھ انسان در انجام دادن خدمتي كھ خداوند بھ دوش وي نھاده است پایداري ((
ر ادراك لوتر از مقام و وظیفھ انسان مبناي محافظھكاري د.)) كند، گرچھ این خدمت ناچیز و محقر باشد

  . سرزمینھاي پروتستان شد

لوتر را با مسئلھ دشواري  ١۵٣٩شاھزادھاي كھ بھ نھضت پروتستان خدمت بسزایي كرده بود در سال 
ھمسر وي، كریستین اھل ساووا، . فیلیپ ھسھاي مردي جنگاور و عاشق پیشھ و بیدار دل بود. مواجھ كرد

. بھ مارگارت، اھل زالھ، سخت دل باختھ بوداز زیبایي نمیخواست چنین ھمسر شایستھاي را طالق بدھد، 
چون  ٣۵.وي ھنگام بھبود یافتن از بیماري سیفیلیس مارگارت را دیده و مدتي با وي خوشگذراني كرده بود

ولي چون این را . خویشتن را گناھكار میدانست، مصمم بود از شركت در آیین عشاي رباني خودداري كند
پیشنھاد كرد آیین پروتستان، كھ آنچنان وابستھ بھ كتاب عھد قدیم است، برازنده خویش نمیدانست، بھ لوتر 

فیلیپ داشتن دو زن را، كھ كیفر آن در . مانند كتاب نامبرده، زناشویي با دو زن را مشروع و مجاز كند
ھاي متعدد و زناشویي  زمان وي مرگ بود، آبرومندانھتر و شایستھتر از روابط فرانسواي اول با معشوقھ

فیلیپ براي یافتن چاره منطبق با كتاب مقدس چنان بیتابي میكرد . سرانھ و مكرر ھنري ھشتم میدانستخود
كھ مصمم بود ھرگاه عالمان االھي ویتنبرگ چارھاي براي آن نیندیشند، مشكل خویش را با امپراطور، 

ي در رسالھ اسارت و; لوتر بھتر از ھر كسي میتوانست براي او چارھاي اندیشد. حتي پاپ، در میان نھد
بابلي كلیسا داشتن دو زن را بر طالق ترجیح داده و زناشویي دوگاني را تنھا چاره ھنري ھشتم شناختھ 

. بسیاري از عالمان االھي قرن شانزدھم نیز در این باره چون لوتر ذھن خالي از تعصب داشتند. بود
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ولي سرانجام بھ این شرط كھ این زناشویي مالنشتون، برخالف لوتر، با زناشویي مجدد فیلیپ مخالف بود، 
  . پنھاني صورت گیرد، با آن موافقت كرد

، بھ زناشویي ))كریستین نیز بھ شرط آنكھ فیلیپ بیش از پیش وظایف ھمسري را درباره وي بھ جاي آورد
فیلیپ رسما، ولي پنھاني، در حضور  ١۵۴٠مارس  ۴در روز . شوھرش با مارگارت رضایت داد

فیلیپ، بھ پاس موافقت لوتر با زناشویي وي، یك گاري . بوتسر، با مارگارت زناشویي كرد مالنشتون و
چون زناشویي فیلیپ برمال گشت، لوتر موافقت خویش را با آن تكذیب كرد و . شراب براي او فرستاد

ساري مالنشتون از شرم.)) این موافقت پنھان، بھ خاطر مصالح كلیسایي مسیح، باید انكار شود: ((نوشت
لوتر . بیمار شد و لب بھ خوراك نزد، و لوتر ناگزیر شد وي را، با تھدید بھ تكفیر، بھ غذا خوردن وادارد

مالنشتون از این رسوایي سخت رنجور گشتھ است، ولي من ساكسوني خیره : ((در آن ھنگام چنین نوشت
با این وصف، .)) استسر و دھقاني سرسختم و پوست زمخت من بھ این گونھ نامالیمات خود گرفتھ 

كاتولیكھا، بیآنكھ بدانند كلمنس ھفتم بھ این . زناشویي فیلیپ براي مسیحیان انجیلي رسوایي بھ بار آورد
اندیشھ بوده است كھ بھ ھنري ھشتم اجازه دھد تا دو زن بھ نكاح خویش درآورد، از رسوایي پروتستانھا 

اعالم داشت كھ اگر چھ قبال بھ آیین پروتستان متمایل فردیناند، مھیندوك اتریش، . ابراز خرسندي میكردند
شارل پنجم، در ازاي خودداري از تعقیب فیلیپ، از او تعھد گرفت . بوده است، اما اكنون از آن تنفر دارد

ھر چھ پاي لوتر بھ لب گور نزدیكتر میشد، تندخویي . كھ در مناقشات سیاسي آینده از وي جانبداري كند
پیروان تسوینگلي را با چنان خشونتي مورد حملھ قرار داد كھ مالنشتون  ١۵۴۵سال  در. وي شدت مییافت

از گسترش نفاق در بین پروتستانھاي شمالي و جنوبي خویش را درباره شركت پروتستانھا در شورایي كھ 
اه پاپي بھ رھبري پاپ بر پا میشود اعالم دارد، لوتر بیانیھاي مطول و مشحون از ناسزا، بھ نام علیھ دستگ

لحن این بیانیھ ھمھ دوستان لوتر را، ).١۵۴۵(در رم، كھ بھ وسیلھ شیطان تاسیس شده است، منتشر كرد 
در یكي . جز لوكاس كراناخ نقاش كھ كتاب وي را با نقاشیھاي طعنھآمیز بیشرمانھ آراست، غمگین ساخت

و در یكي ; از را بركت میدھداز این نقاشیھاي پاپ را میبینیم كھ بر گرازي سوار شده است و مقعد گر
در نقاشي سرلوحھ كتاب، دیوان پاپ را در میان . دیگر پاپ ھمراه سھ كاردینال بر چوبھ دار آویزان است

لحن كتاب را زھرآگین ساختھ )) شیطان((واژه . گرفتھاند و زبالھداني را، چون تاج، بر سر وي مینھند
كودكان سرگردان ((كاردینالھا ; است)) پاپ سدومي((، و ))مخنث رومي((، ))پدر جھنمي((پاپ . است

انسان آرزو میكند كھ آذرخش آنان را بھ خاكستر مبدل سازد، آتش ((; ھستند...)) حماران ابلھ... شیطان
دوزخ آنھا را در كام خود فرو برد، و طاعون، سیفیلیس، صرع، باد سرخ، اسقربوط، جذام، سیاه زخم، و 

لوتر بار دیگر این پندار را كھ امپراطوري مقدس روم ارمغان .)) شوند ھمھ بیماریھا بر آنان عارض
  . پاپھاست بیپایھ خواند و گفت ھنگام آن رسیده است كھ امپراطوري ایاالت پاپي را تسخیر كند

ھم اكنون دست بھ كار شوید، اي امپراطور، پادشاه، امیران، خاوندان، و ھمھ كساني كھ حاضرید با اینان 
قبل از ھمھ، رم، رومانیا، اوربینو، بولونیا، و ھر آنچھ را . خداوند كاھالن را اجر نمیدھد. دھمكاري كنی

او . زیرا او اینھا را با حیلھ و تزویر تصاحب كرده است; پاپ از آن خود میداند از چنگ وي خارج كنید
ین سان ارواح بسیاري را اینھا را با كفر و بتپرستي بیشرمانھ از امپراطوري دزدیده، لگدمال ساختھ، و بد

از این روي، پاپ، كاردینالھا و خیل بتپرستان او باید دستگیر، زبان و ... بھ لعنت ابدي گرفتار كرده است
  . گردنشان قطع و ھمگي بھ دار مجازات آویختھ شوند

مشاعر لوتر، ھنگامي كھ با این سخنان جنگ و كشتار و تعدي را دامن میزد، محتمال رو بھ ضعف و 
ھاي الكلي، كھ تن  مسمومیت تدریجي ناشي از سالخوردگي، پرخوري، و استعمال نوشابھ. ختالل نھاده بودا

لوتر در آخرین سالھاي عمر بسیار فربھ شد . وي را رنجور كرده بود، ظاھرا بھ مغز او نیز سرایت میكرد
ھرگاه از تالش ((ت وي، كھ روزي مظھر نیرو و فعالیت بود و میگف. و سیمایش چین و چروك برداشت

فرتوت، ((خویشتن را  ١۵۴۶ژانویھ  ١٧در . ، اكنون از خستگي و ناتواني رنج میبرد))بازایستم، میپوسم
.)) من از جھان خستھام، و جھان از من: ((و نوشت; خواند)) علیل، خستھ، بیزار، و از یك چشم ناقص

خانم، اگر : ((تر آرزو كرد، لوتر پاسخ دادھنگامي كھ بیوه برگزیننده ساكس باري او چھل سال زندگي بیش
آرزویم این است كھ خداوند .)) ((چھل سال دیگر زنده بمانم، شانس ورود بھ بھشت را از دست میدھم
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سرانجام كار وي بدانجا كشید كھ وھم و .)) ھرچھ زودتر مرا نزد خود برد تا از این زندگي آسوده شوم
شیطان براي ناسزا گوییھایم بر من خشم . ((درستي و دودلي میشد خیال شیطان او را در میربود و درباره

: گاھي از سرنوشت نھضت پروتستان نگران میشد و میگفت.)) میگیرد و مرا سردرگم میكند
ھا و جناحھاي مسیحي و اختالفات آنان  شماره فرقھ)) ;خدمتگزاران خداي متعال كمتر و كمیابتر میشوند((

و .)) از مرگ مالنشتون، آیین تازه بھ نحو اندوھزایي دچار فترت خواھد شدو پس ((; رو بھ فزوني است
اكنون كھ صداي خود را بھ گوش مسیح و پاپ رساندھام، : ((سپس جرئت خویش را باز مییافت و میگفت

اگر چھ ممكن است بین در و چھارچوب لھ شوم، ولي چھ باك مسیح ھم . دیگر زحمتي بھ خود نخواھم داد
در فرودس و زمین و دوزخ مرا خوب : ((وصیتنامھ او چنین آغاز میشود.)) ن میان خواھد بودبا من در آ
من، كھ گنھكار شور بختي ھستم، از جانب خدا بھ فرمانھاي پاپ، امپراطور، پادشاھان، )) ((;میشناسند

ا بر این، در مورد بن: ((و در پایان چنین نتیجھ میگیرد كھ.)) فرمانروایان، كشیشان، و دیوان پشت پا زدھام
امالك محقر خود شھادت دستھایم را كافي میدانم، و بگذارید بگویند كھ دكتر مارتین لوتر، منشي خدا و 

  . او تردید نداشت كھ خداوند در انتظار اوست.)) ناظر كالم او، این را گفتھ است

در . د آیسلین رھسپار شد، لوتر براي حكمیت دعوایي بھ زادگاه خو١۵۴۶در یكي از روزھاي سرد ژانویھ 
  :چنین مینویسد) اول فوریھ(ھاي پر مھري براي ھمسرش فرستاد كھ در یكي از آنھا  طول این سفر، نامھ

كاتي . آرامش و بركت مسیح را برایت آرزو میكنم و محبت قلب سالخورده و ناتوانم را براي تو میفرستم
باد سردي نزدیك بود سرم را ... د، ولي گناه خودم بوددلبندم، در راه آیسلین ضعف و ناتواني بھ من دست دا

ممكن است این براي سرگیجھ من سودمند بوده باشد، ولي سپاس خداي را كھ اكنون چنان بھبود . منجمد كند
  . خداوند ترا بركت دھد... یافتھام كھ از زنان بیزارم و زنبارگي خویش را از یاد بردھام

بامداد روز بعد دل درد شدیدي بھ او دست داد و او را . ي شام خوردفوریھ بخوش ١٧لوتر شامگاه روز 
دوستاني كھ بر بالینش گرد آمده بودند بھ او گوشزد كردند كھ چراغ عمرش رو بھ . بسرعت ناتوان ساخت

  . خاموشي است

)) اندپدر گرامي، آیا نزد مسیح در عقیدھاي كھ در جھان پراكندي پایدار خواھي م: ((یكي از آنان پرسید
فوریھ  ١٨(و اندكي بعد، چشم از جھان بربست ; سپس سكتھ كرد و زبانش بند آمد.)) آري: ((پاسخ داد

كالبد وي را بھ ویتنبرگ بردند و در كلیسایي كھ او بیست و نھ سال پیش دستخط مسائل نود و ). ١۵۴۶
  . پنجگانھ خویش را بر در آن آویختھ بود بھ خاك سپردند

خطاھاي . از حساسترین سالھاي تاریخند، و لوتر در خالل آنھا نقش قاطعي ایفاد كرد سالھایي كھ یاد شد
او اھمیت نقش كلیسا را در گسترش تمدن بھ اروپاي شمالي نادیده میگرفت، نیاز . بسیاري از او سرزدند

ن كاتولیك و بشر بھ اساطیر نمادي و دلنواز را در نمییافت، و داراي چنان گذشت و رافتي نبود كھ با دشمنا
پروتستانش با عدل خویش را از سلطھ پاپ لغزش ناپذیر رھانید و تابع كتاب لغزش ناپذیر كرد، و میدانیم 
كھ تغییر پاپ آسانتر از تغییر كتاب است او ظرافت و زیبایي مسیحیت قرون وسطي را، كھ در اساطیر و 

لترین معتقدات جزمي آن را نگاه داشت، آثار ھنري آن نھفتھ بود، از میان برد، ولي سختترین و نامعقو
مسحیتي كھ وي بھ آلمان عرضھ داشت حقیقیتر از مسیحیت سابق نبود، و كمتر از آن مردم را سرور و 

لوتر، . دلداري میداد، تنھا از جھت صداقت تعلیمات و پاكدامني خدمتگزارانش بر آیین سابق برتري داشت
ولي گفتار وي تلختر و خشنتر از ; ، تحمل ناپذیر شده بودچون دستگاه تفتیش افكار كلیساي كاتولیك

لوتر با تعلیمات . ھاي او از نظر پرخاشگري و ناسزاگویي در ادبیات كم نظیرند نوشتھ. كردارش بود
مذھبي خود چنان نفرتي بھ آلمانیھا یاد داد كھ، صد سال پس از مرگش، خاك آن سرزمین را تیره و تار 

  . نگاه داشت

لوتر مرد جنگ و مبارزه بود، زیرا وضع . نقایص بودند كھ تالش وي را قرین كامیابي ساختندولي ھمین 
نیروھایي كھ وي با آنھا درافتاد صدھا سال در برابر روشھاي مسالمت آمیز . زمان او جنگ را طلب میكرد
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آزردگي از  سراسر زندگي لوتر با جنگ و پیكار سپري شد جنگ با. براي اصالح اوضاع ایستادگي كردند
گناه، با شیطان، با پاپ، با امپراطور، با تسوینگلي، و حتي با دوستاني كھ میخواستند دعاوي وي را چنان 

یك مرد مالیم و صلحجو . تعدیل كنند كھ مخالفان با ادب آن را بشنوند و با احتیاط آن را بھ فراموشي سپارند
ا وسعت نظر فلسفي، ھیچ دانشمندي كھ ایمان با این نیروھاي مخالف و سرسخت چھ میكرد ھیچ مردي ب

خویش را بر قراین عیني استوار ساختھ است، و ھیچ مرد میانھرویي كھ با دشمنان بنرمي رفتار میكند بھ 
چنین بیكاري، كھ جھان را بھ لرزه درآورد، دست نمیزند و با چنان عزم راسخي بھ سوي ھدف پیش 

ھا و معجزات دیني قرون وسطي نامعقول و كراھت  ا چون افسانھھرگاه فرضیھ تقدیر ازلي وي ر. نمیتازد
امید . آور بدانیم، باید بھ یاد داشتھ باشیم كھ لوتر با ھمین روش پر شور نامعقول دلھاي مردم را تسخیر كرد

  . و ترس است كھ انسان را دست بھ دامان خدا میكند، نھ بھ شواھد عیني

سنن و قدرت را، كھ اندیشھ اروپاییان را از تحرك باز داشتھ بود،  لوتر با مشت آھنین خویش سنگر آداب و
ھرگاه میزان نفوذ را مالك بزرگي انسان بدانیم كھ بیطرفانھترین محك قابل استفاده است . در ھم فرو ریخت

جز شكسپیر . لوتر را باید در شمار مردان نامدار روزگار نو، چون كوپرنیك، ولتر، و داروین، قرار دھیم
گرچھ نفوذ وي در . ناپلئون، درباره ھیچ كدام از مردان عصر نو تا این اندازه مطلب نوشتھ نشده استو 

ھاي او غیر مستقیم در نظریھ اصالت اراده شوپنھاور، اصالت ایمان  فلسفھ ناچیز بوده است، اما اندیشھ
یسازد، اثر شگرفي بخشیده كانت، ملي گرایي فیشتھ، و فلسفھ ھگل، كھ روان انسان را فرمانبردار دولت م

نفوذ وي در زبان و ادبیات آلماني از اثري كھ كتاب مقدس شاه جیمز در زبان و ادبیات انگلیسي بر . است
تا كنون از ھیچ آلماني بھ كارلشتات و دیگران با آزاد ساختن كشیشان آلمان از قید . جاي نھاد كمتر نبود

ریاضت رھباني، كاھلي، و پرھیزكاري، بھ كار و فعالیت، در تجرد، و با سوق دادن نیروي مردم آلمان از 
نفوذ . نفوذ وي ھرچھ از مرز و بوم آلمان فراتر رفت، كاھش یافت. كالبد انسان غربي روان تازھاي دمید

. وي در اسكاندیناوي شدید، در فرانسھ گذرا و در اسكاتلند، انگلستان، و امریكا تحتالشعاع نفوذ كالون بود
ھیچ نویسنده یا متفكري تا كنون تا این پایھ در اندیشھ مردم . مان نفوذ وي عمیق و ریشھدار بودولي در آل

لوتر برجستھترین شخصیت تاریخ آلمان است، و از آن روي كھ از ھمھ آلمانیھا . آلمان نفوذ نكره است
  . آلمانیتر بود، ھموطنانش مھر وي را بھ دل گرفتند

IV - ١۵۵۵- ۴٢١۵: پیروزي آیین پروتستان  

لوتر یك سال قبل از بروز فاجعھاي كھ ھستي آیین پروتستان را در آلمان بھ خطر افكند دیده از جھان بر 
  . بست

، شارل پنجم، بھ پشتیباني سربازان لوتري فرانسواي اول را بھ امضاي پیمان صلح كرپي ١۵۴۵در سال 
  . واداشت

پاپ . جنگ بود، یك آتش بس پنجسالھ با غرب بست سلطان سلیمان قانوني چون در این ھنگام با ایران در
پاولوس سوم بھ شارل وعده داده بود كھ ھرگاه با ھمھ نیروي خویش بھ سركوبي مخالفان كلیساي كاتولیك 

وعده . است بھ او خواھد داد ۵٠٠مرد جنگي و  ٠٠٠,١٢دوكات بھ اضافھ  ٠٠٠,١٠٠,١ھمت گمارد، وي 
داخت كھ با درھم كوبیدن پروتستانھا و یگانگي دین امپراطوري، كھ بھ پاپ امپراطور را بھ این اندیشھ ان

با وجود امیران . گمان وي فرمانروایي او را تقویت و تسھیل میكرد، بھ آرزوي دیرین خویش تحقق بخشد
پروتستان در آلمان كھ از فرمان وي سرپیچي میكردند و براي فرمانبرداري از او شرایطي پیش میكشیدند، 

گونھ میتوانست خویشتن را فرمانرواي مطلق آلمان بداند وي ھیچ گاه موجودیت آیین پروتستان را شارل چ
ولي آیین پروتستان، كھ دل . جدي نگرفتھ و بھ مشاجرات لوتر با عالمان االھي كاتولیك اھمیتي نداده بود

یي بھ وجود آورده بود كھ امیران آلمان را ربوده بود، بر ضد امپراطور اتحادیھ نظامي ترتیب داده و نیرو
نویسندگان پروتستان در رساالت خویش . میتوانست در انتخاب امپراطور آینده نقش قاطعي ایفاد كند

امپراطور را بھ باد سخریھ میگرفتند، نقاشان پروتستان از او كاریكاتورھایي ترسیم میكردند، و واعظان 

pymansetareh@yahoo.com



است كھ شارل تا وقتي میتوانست این وضع را تحمل بدیھي . میخواندند)) فرزند شیطان((پروتستان وي را 
ولي اكنون كھ فرصت كوتاھي بھ دست او افتاده، بود بر آن شد كھ با . كند كھ از دست او كاري ساختھ نباشد

  . قلع و قمع پروتستانھا فرمانروایي خویش را بر سراسر امپراطوري تحكیم كند

ستھترین سردار خویش، دو كھ دآلوا، را با خود ھمراه تحت فرمان خویش را براي نبرد تجھیز كرد و شای
  . ساخت

چون امیران پروتستان نمایندگاني نزد او بھ راتیسبونا فرستادند و مقصود او را از این لشكركشي جویا 
در طي . شدند، شارل پاسخ داد كھ تصمیم گرفتھ است خاك آلمان را بھ قلمرو فرمانروایي خویش بازگرداند

، امپراطور، موریتس، دوك جوان و بلند پرواز ساكس آلبرتي، را كھ الیقترین سردار ھمین مذاكرات
پاپ طي . خاندان فوگر نیز بھ امپراطور وعده كمك مالي داد. نظامي آلمان بود با خود ھمدست ساخت

د توقیعي مخالفان امپراطور را تكفیر كرد و آناني را كھ در این جھاد مقدس بھ امپراطور یاري میكردن
شارل فرمانروایي یوھان، دوك ساكس ارنستي، و فیلیپ ھسھاي را تحریم . برایگان مورد آمرزش قرار داد

كرد و بھ ساكنان ایاالت نامبرده اخطار كرد كھ از فرمان امیران خویش سرپیچي كنند، و سوگند یاد كرد كھ 
ھمچنین بھ منظور پراكنده كردن شارل، . تا امالك و دارایي آنان را مصادره نكند، از پاي نخواھد نشست

آلمانیھا، اعالم داشت در نقاطي كھ آیین پروتستان بھ طور قطعي ریشھ دوانیده است متعرض پروتستانھا 
و موریتس بھ امید اشغال مقام ; فردیناند، برادر امپراطور، نیز وعده مشابھي بھ بوھم داد. نخواھد شد

برگزینندگان كولوني و براندنبورگ، كنت كاخنشین، و . تیوھان، برگزینندگي ساكس، بھ فردیناند پیوس
ولي یوھان برگزیننده ساكس، فیلیپ . نورنبرگ پروتستان، از روي ترس یا امید، بیطرفي پیشھ ساختند

ھسھاي، شاھزادگان آنھالت و شھرھاي آوگسبورگ، ستراسبورگ، و اولم، با آگاھي بھ اینكھ نھ تنھا ایمان 
  . مرد رزمجو بھ جنگ شارل شتافتند ٠٠٠,۵٧ا در خطر است، با سپاھي مركب از بلكھ جان و دارایي آنھ

ولي پس از آنكھ یوھان و فیلیپ سپاھیان خویش را براي مقابلھ با شارل بھ جنوب راندند، فردیناند براي 
د، بدو تسخیر دوكنشین یوھان بھ شمال و باختر تاخت، و موریتس براي آنكھ از فتوحات فردیناند بیبھره نمان

یوھان كھ از وخامت وضع پشت جبھھ بھ ھراس افتاده . پیوست و ساكس ارنستي را مورد تعرض قرار داد
سربازان متفق وي، فیلیپ، . بود، شتابان بھ دوكنشین خویش بازگشت و با زبردستي مھاجمان را پس راند

راطور آنھا را فریفتھ بود، با ھاي امپ و شھرھاي پروتستان كھ وعده; بھ سبب نرسیدن مزدشان پراكنده شدند
  . وي مصالحھ كردند

شارل اكنون از نظر نظامي . شارل با تحمیل غرامات سنگین، ستون فقرات آزادي این شھرھا را خرد كرد
فتوحات . و سیاسي بر رقیبانش چیره شده بود، و تنھا نیرویي كھ از پروتستانھا پشتیباني میكرد، پاپ بود

پاپ از آن بیمناك بود كھ امپراطور پس از نابودي امیران آلمان، كھ . ن كرده بودسریع شارل پاپ را ھراسا
ھاي فرمانروایي خویش را در شمال و جنوب ایتالیا  وي را از گستاخي و خیره سري باز میداشتند، پایھ

نیز  استحكام بخشد، ایاالت پاپي را در ایتالیاي مركزي از دست پاپ خارج سازد، و سرانجام خود پاپ را
، پاپ سربازان خویش را كھ بھ نفع ١۵۴٧از ھمین روي، در ژانویھ . بھ زیر انقیاد خویش درآورد

  امپراطوري میجنگیدند ناگھان بھ 

. با این حال، شارل عزم راسخ داشت كھ جنگ را تا حصول پیروزي قطعي و نھایي در آلمان ادامھ دھد
آوریل  ٢۴(وي، ھنگام پیشروي بھ شمال، سربازان خستھ و ناتوان یوھان را در مولبرگ تارومار كرد 

ه دلیر را اعدام فردیناند بھ امپراطور پیشنھاد كرد كھ این شاھزاد. و یوھان را بھ اسارت گرفت) ١۵۴٧
ھاي خود را بھ روي سپاھیان امپراطور بگشاید،  كند، ولي شارل زیرك، بھ شرط آنكھ ویتنبرگ دروازه

ویتنبرگ شرط امپراطور را پذیرفت، و بدین سان پایتخت پروتستان . كیفر وي را بھ زندان ابد كاھش داد
. ھ دست سپاھیان كاتولیك اشغال شدآلمان، كھ لوتر در كلیساي بزرگ آن بھ خواب ابدي رفتھ بود، ب

موریتس، دوك ساكس، و یوآخیم، برگزیننده براندنبورگ، بھ فیلیپ ھسھاي وعده دادند كھ ھرگاه خویشتن 
ولي خود شارل چنین تعھدي بھ . را بھ امپراطور تسلیم كند، فرمان آزادي وي را از شارل خواھند گرفت
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این فراتر نمیرفت كھ فیلیپ را بھ پانزده سال زندان كسي نسپرده بود، و گذشت و بزرگواري وي از 
ھنري ھشتم در روز . چنین مینمود كھ دیگر كسي توان ایستادگي در برابر امپراطور را ندارد. محكوم كند

  . مارس ھمان سال از جھان درگذشتھ بودند ٣١ژانویھ، و فرانسواي اول در روز  ٢٨

  . باختري چنین قدرتي بھ خود ندیده بودپس از شارلماني ھیچ امپراطوري در اروپاي 

فرمانروایان آلمان كھ در آوگسبورگ گرد آمده بودند . ولي بار دیگر ورق بھ نفع پروتستانھا برگشت
تصمیم گرفتند در برابر شارل، كھ میخواست از فتوحات نظامي براي تحمیل فرمانروایي ) ١۵۴٧سپتامبر (

در ھمین ھنگام، پاپ پاولوس سوم امپراطور را . ، ایستادگي كنندمطلق قانوني خویش بر آلمان بھره برگیرد
ایالت باواریا، ; در كشتھ شدن پیرلویجي فارنزه، فرزند حرامزاده پاپ، بھ تسامح و سھل انگاري متھم كرد

اجتماع فرمانروایان آلمان در . كھ ھمواره بھ كلیساي كاتولیك وفادار بود، با شارل بھ مخالفت برخاست
گ، كھ پروتستانھا در آن اكثریت داشتند، موافقت موقت امپراطور را با زناشویي روحانیان، آوگسبور

برگزاري آیین مقدس بھ ھر دو شیوه كاتولیك و پروتستان، و نگاھداري امالك كلیسایي توسط پروتستانھا 
ور را متھم پاپ بھ دخالت شارل در امور كلیسایي اعتراض كرد، و كاتولیكھا امپراط). ١۵۴٨(جلب كرد 

كردند كھ بھ گسترش حیطھ نفوذ خویش و محاصره ھاپسبورگ، بیش از بازگردانیدن دین یگانھ حقیقي بھ 
موریتس، كھ اكنون در مقام برگزیننده ساكس برویتنبرگ حكومت میكرد، با . امپراطوري، عالقھ میورزد

مغلوب شھر كینھ وي را از دل  آنكھ بھ آیین پروتستان گرویده بود، احساس میكرد كھ ساكنان پروتستان
چون از خیانت گذشتھاش احساس . ھاي فرمانروایي او را سخت لرزان ساختھ بود خیانت وي پایھ. نراندھاند

این پیمان را شاھزادگان آلمان بر ضد شارل بستھ بودند . ندامت میكرد، پنھاني بھ پیمان شامبور پیوست
ھ، بھ موجب آن، متعھد شده بود كھ براي بیرون راندن شارل و ھانري دوم، پادشاه فرانس; )١۵۵٢ژانویھ (

پس از آنكھ ھانري بھ لورن لشكر كشید و شھرھاي مس، . از خاك آلمان، با شاھزادگان آلماني ھمكاري كند
  مرد  ٠٠٠,٣٠تول، و وردن را تسخیر كرد، موریتس و متفقان پروتستان وي با 
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شارل اكنون سپاھیان خود را پراكنده . موزه جنگي بھ جنوب آلمان تاختند. شارل پنجم در مولبرگ: تیسین
كرده، و سرمست از پیروزي در اینسبروك بھ استراحت پرداختھ بود و براي دفاع حربھاي جز سیاست 

آتش بس داد، و  فردیناند بھ موریتس پیشنھاد. ولي در عرصھ سیاست نیز موریتس حریف وي بود. نداشت
موریتس مذاكرات ترك مخاصمھ را مدبرانھ كش داد و در خالل آن پیشروي خویش را بھ سوي اینسبروك 

مھ، ھمراه تني چند از مالزمانش، در زیر برف و باران از گردنھ برنر بھ  ٩شارل در شب . ادامھ داد
ھاي آلپ  راري نقرسي و لرزان در كوهو بازي دھر فرمانرواي اروپا را بھ یك ف; فیالخ در كارینتیا گریخت

  . تبدیل كرد

مھ، موریتس و پروتستانھاي دیگر در پاساو با فردیناند و گروھي از رھبران كاتولیك مالقات  ٢۶در روز 
  . كردند

بھ ). ١۵۵٢اوت  ٢(شارل، پس از مدتھا تعلل، بھ فردیناند توصیھ كرد كھ با پروتستانھا پیمان صلح ببندد 
ان، فیلیپ از زندان آزاد میگشت، سپاھیان پروتستان منحل میشدند، و پروتستانھا و كاتولیكھا موجب این پیم

تا ھنگام انعقاد شوراي كلیسایي تازه از آزادي دیني برخوردار میشدند و، در صورت ناتواني این شورا بھ 
كھ زندگي سیاسي خویش را موریتس، . حل اختالف پروتستانھا و كاتولیكھا، آزادي دیني تا ابد ادامھ مییافت

با خیانت آغاز كرده بود و سرانجام بھ فتوحات درخشاني نایل شده بود، اندك زماني بعد، در سي سالگي، 
  . در نبرد با آلبرشت آلتسیبادس، كھ نیمي از آلمان را بھ آشوب خطرناكي كشیده بود، در راه وطن كشتھ شد

ده بود، براي از سر گرفتن نبرد با فرانسھ بھ غرب شارل چون از نیل بھ مقاصدش در آلمان نومید ش
  . بازگشت
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را، كھ نیم قرن بھ )١۵۵۵سپتامبر  ٢۵فوریھ  ۵(فردیناند، با شكیبایي، ریاست دیت تاریخي آوگسبورگ 
وي دریافتھ بود كھ آزادیخواھي دوكنشینھاي آلمان نیرومندتر . آلمان صلح و آرامش بخشید، بھ دست گرفت

با آنكھ نمایندگان . ن كشور را بتوان چون فرانسھ تحت حكومت واحدي متمركز ساختاز آن است كھ ای
كاتولیك در دیت اكثریت داشتند، اقلیت پروتستان، با اتكا بھ برتري نظامي خویش، براي قبوالندن یكایك 

آوگوستوس برگزیننده، كھ پس از مرگ موریتس بھ . آوگسبورگ پافشاري كرد ١۵٣٠مواد اعترافنامھ 
و كاتولیكھا چارھاي جز این نداشتند كھ یا ; اي وي نشستھ بود، نیز از نظرات پروتستانھا پشتیباني میكردج

در این زمان، شارل، كھ بكلي در سیاست . خواستھاي پروتستانھا را بپذیرند، یا جنگ را از سر گیرند
. یپ، را بھ امپراطوري برگزینندناتوان شده بود، بھ برگزینندگان امپراطور پیشنھاد كرد كھ فرزند وي، فیل

ولي حتي كاتولیكھا از فرمانروایي این اسپانیایي خیره سر ھراسان بودند، و فردیناند، كھ آرزوي جانشیني 
  . امپراطور را در دل میپروراند، بھ آراي پروتستانھا در مجمع گزینش امپراطور نیازمند بود

تشجیع كرده بود كھ میخواستند بھ ھمھ خواستھاي  برتري نظامي و شرایط مساعد پروتستانھا را چنان
و مصادره اموال كلیسا كھ در ; خویش تشكیل مجامع دیني كاتولیك در سرزمین پروتستاننشین تحریم شود

فردیناند و . گذشتھ بھ دست پروتستانھا صورت گرفتھ بود، یا در آینده صورت میگرفت، معتبر شناختھ شود
 religio eius regioوتستانھا و كاتولیكھا فرمولي مركب از چھار كلمھ آوگوستوس براي سازش دادن پر

Cuius )یافتند كھ خود نمودار سستي روحي ملت آلمان و زمان ) قلمرو از آن ھر كھ، مذھب از آن او
براي استقرار صلح و آرامش در ھر ایالت، امیر آن مجاز بود از آیین كاتولیك رومي و آیین . آنھاست

در سرزمین او بھ سر ((ا برگزیند، و اتباع وي ناگزیر بودند یا آیین فرمانرواي خویش را كھ لوتري یكي ر
ھیچ یك از طرفین تظاھري بھ بردباري در برابر پیروان آیین . ، بپذیرند، یا آن ایالت را ترك گویند))میبرند

بش اصالح دیني در رھبران پروتستان نیز چون كاتولیكھا اصل قضاوت فردي را، كھ جن. دیگر نمیكرد
ھاي دیني را چنان فزوني  این اصل شماره فرقھ. آغاز پیدایش خویش بھ ارمغان آورده بود، نادیده میگرفتند

داد و چنان تصادماتي در بین آنھا پدید آورد كھ امیران آلمان ناگزیر شدند حق نظارت بر عقاید دیني را بار 
انقسام آیین پروتستان را بھ شماره ایاالت آلمان در پي دیگر بھ رسمیت شناسند، حتي حتي اگر این كار 

پروتستانھا اكنون با شارل و پاپھا ھمداستان بودند كھ یگانگي دیني از واجبات نظم و آرامش . میداشت
ھاي دیني را كھ ھستي آلمان را بھ خطر انداختھ بود در نظر  و ما بیآنكھ رقابت و دشمني فرقھ; اجتماع است
آزادي : این وضع نتایج مطلوب و نامطلوبي در پي داشت. نیم در این باره اظھار نظر كنیمآوریم، نمیتوا

با این تفاوت كھ اكنون فرمانروایان بھ ; دیني، در قیاس با زمان قبل از آغاز جنبش اصالح دیني، محدود شد
مخالفان بھ  سنت سوزاندن; جاي آتش زدن كفار و مخالفان دیني خویش بھ تبعید آنان قناعت میكردند

ھاي پروتستان بھ اصالت و خطا ناپذیري ایمان خود بھ ضعف و  و اعتقاد فرقھ; جادوگران محدود شد
  . ھا انجامید ناتواني این فرقھ

فرمانروایان آلمان نیز، چون ھنري . پیروزي واقعي آزادي عبادت و نیایش نبود، بلكھ آزادي امیران بود
فرمانروایي خویش بر كلیسا مسلط شدند و حق تعیین انتصاب روحانیان ھشتم، پادشاه انگلستان، در قلمرو 

بدین سال آرزوي . و مقاماتي كھ بر معتقدات تحمیلي مردم نظارت میكردند را بھ خویشتن اختصاص دادند
از آنجا . پیوستتوماس اراستوس، عالم االھي سویسي، درباره لزوم فرمانبرداري كلیسا از دولت بھ حقیقت 

كھ امیران بھ جاي عالمان االھي انقالب پروتستان را بھ پیروزي رسانده بودند، طبعا خود آنان از ثمرات 
وایي این پیروزي، یعني فرمانروایي بدون تبعیت از امپراطور و تسلط كامل بر كلیسا در قلمرو فرمانر

البتھ در آن زمان، این یكپارچگي لزوما . ملي گرایي آلمان آلمان را مختل كرد. خویش، برخوردار شدند
، از قدرت )١۵۵٨(قدرت فردیناند، پس از آنكھ بھ امپراطوري برگزیده شد . نتایج خوبي در بر نداشت

 ١۵۵۵بلكھ در سال  ١٨٠۶شارل ھم ناچیزتر بود، فاتحھ امپراطوري مقدس روم در حقیقت نھ در سال 
  . خوانده شد

در زمان اقتدار . پیروزي شاھزادگان خودمختاري شھرھا را نیز چون امپراطوري تضعیف كرد
امپراطوري، جوامع شھري زیر قیمومیت امپراطور بودند، و امپراطور از آزادي در برابر فرمانروایان 

ایان محلي را از دخالت در امور شھرھا با فترت امپراطوري، موانعي كھ فرمانرو. محلي حمایت میكرد
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ھمزمان با آن، قدرت روزافزون . باز میداشتند از میان رفتند، و جوامع شھري از استقالل محروم شدند
ھلند دست آلمان را از تجارت خارجي، كھ با صدور كاالھاي آلماني از دھانھ رود راین بھ دریاي شمال 

ي جنوبي آلمان نیز، با ركود بازرگاني ونیز و مدیترانھ، اقتصاد شھرھا. صورت میگرفت، كوتاه كرد
ركود بازرگاني و پریشاني وضع سیاسي آلمان فرھنگ این كشور را نیز دچار انحطاط . گرفتار بحران شد

ساخت، و تا دو قرن بعد شھرھاي آلمان نتوانستند اھمیت اقتصادي و فكري پیشین خود را، كھ جنبش 
  . و تقویت كرده بود، بازیابند اصالح دیني را پدید آورده

او نقش رھبري خود . مالنشتون، كھ تا پنج سال پس از صلح آوگسبورگ زنده ماند، حاضر بھ گذشت نبود
را نھ تنھا در مذاكرات با مقامات كاتولیك، بلكھ در تعیین خط مشي آیین پروتستان نیز از دست داده بود، 

خود آزاد كرد كھ نظریھ تقدیر ازلي و حضور واقعي مسیح را  ھاي رھبر وي تا جایي خویشتن را از اندیشھ
و در حالي كھ مانند لوتر ارتكاب كار نیك را براي رستگاري انسان كافي ; در آیین قرباني مقدس منكر شد

انحراف مالنشتون از برخي از نظریات لوتر . نمیشمرد، براي واداشتن مردم بھ كار نیك تالش بسیار كرد
دستھ اخیر . و پیروان اصیل آیین لوتر پدید آورد) مالنشتون و پیروان او(یان فیلیپیستھا مشاجره حادي م

مالنشتون نیز آنان را سوفسطاییان تھي . میخواند)) نوكر شیطان((و )) مملوك مرتد و بیدین((مالنشتون را 
  . مغز و بت پرستي خطاب میكرد

ھا بھ كار گماشتھ یا از كار بركنار میشدند، و  هھمراه گسترش یا كاھش مشاجرات دیني، استادان دانشگا
سرانجام، دو دستھ مخالف اتفاق نظر یافتند كھ دولت محق است بزور بدعتگذاران . زنداني یا آزاد میگشتند

. مالنشتون درباره مشروعیت بردھداري و اختیارات االھي پادشاھان چون لوتر میاندیشید. را سركوب كند
لوتري، ھمچنانكھ در زوریخ، ستراسبورگ، نورنبرگ، و ژنو معمول بود، باید بھ  ولي معتقد بود كھ جنبش

وي در این لحظات خطیر . جاي ائتالف با شاھزادگان، از حمایت اشراف متنفذ شھرھا برخوردار شود
بیایید تنھا درباره زبوني انسان و رافت آفریدگار، سازمان كلیسا و : ((چون اراسموس میاندیشید و میگفت

  یایش حقیقي خدا ن
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چون .)) و راستي را بھ آنان بیاموزیم از اینھا كھ بگذریم، باقي مناظره مدرسي و مشاجره فرقھاي است
توحش ((و )) خشم و جنجال عالمان االھي((مرگ بھ او روي آورد، مالنشتون آن را، چون راه رھایي از 

فاضل و صلح دوست و  تاریخ، بھ اشتباه، از یك روح. ، با آغوش باز پذیرفت))این روزگار مغالطھآمیز

 فصل بیست و یكممسالمتجو، یك 

  

  ژان كالون

١۵١- ٠٩۵۶۴   

I - جواني  

زادگاھش شھري كلیسایي بود كھ، تحت سلطھ . در شھر نوایون فرانسھ زاده شد ١۵٠٩ژوئیھ  ١٠در روز 
كلیساي جامع و اسقف، در آغاز نوعي حكومت دیني داشت، و گروھي از روحانیان بھ نام خدا بر آن 

  . حكومت میكردند

مادر ژان . پدرش، ژرارشوون، منشي اسقف، وكیل انجمن كلیساي جامع، و متصدي امور مالي بخش بود
ھنگام كودكي وي درگذشت، پدرش دوباره زناشویي كرد، و شاید زندگي در خانھ نامادري بود كھ ژان را 

بھ خدمات روحاني وا دارد، و شوون بر آن بود كھ سھ تن از فرزندانش را . ملول و افسرده بارآورد
دو تن از آنان را بھ خدمت كلیسا گماشت، ولي فرزند سوم از . اطمینان داشت كھ بھ آرزویش خواھد رسید

خود شوون پس از مناقشھ با انجمن . دین برگشت و بیآنكھ مراسم دیني بھ جاي آورد، بدرود زندگي گفت
ا رانده شد، و پس از مرگش خویشانش بسختي توانستند كلیساي جامع، بر سر امور مالي، تكفیر و از كلیس

  . وي را در گورستان دیني بھ خاك سپارند

ژان و بھ نام یوھانس كالوینوس بھ كولژ المارش در دانشگاه پاریس راه یافت و نگارش بھ زبان التیني را 
ود كھ آوازه دانشجوي از آنجا بھ كولژ دو دومونتگو انتقال یافت، و ظاھرا در اینجا ب. بخوبي فراگرفت

، كھ رقیب كاتولیكش ایگناتیوس ١۵٢٨ژان تا سال . نامدار این دانشكده، اراسموس، بھ گوش وي رسید
یك مقام كاتولیك داستانھایي را كھ درباره . لویوالیي بھ آنجا رفت، در این دانشكده سرگرم تحصیل بود

قرایني نیز كھ در دست داریم این . ایھ خوانده استبیبندو باري كالون در دوران جواني بر سر زبانھا بود بیپ
شایعھ را تكذیب میكنند و گواھي میدھند كھ دانشجویي بود با پشتكار، محجوب، كم سخن، و پاكدامن، كھ 

با وجود این، دوستانش بھ او مھر میورزیدند براي انداختن .)) از اخالق و رفتار دوستانش خرده میگرفت((
ھاي شب از مطالعھ  ه آن بھ صورت فرضیھ افسونگر او نمایان شد كالون تا نیمھدانش و معرفت، كھ ثمر

از پدرش دستور رسید كھ براي تحصیل علم حقوق  ١۵٢٨حتي در این ناگاه در اواخر سال . باز نمیایستاد
اني میپنداشت علم حقوق كس((بھ گمان كالون، پدر از آن روز این دستور را داده بود كھ . با اورلئان برود

از آن پس كالون با پشتكار بھ تحصیل علم حقوق پرداخت و .)) را كھ از پي آن رفتھاند توانگر كرده است
بھ جاي فلسفھ و ادب علم حقوق را برترین فضیلت فكري بشر شمرد و آن را علمي دانست كھ تمایالت 

  . سركش انسان را تابع نظم و قانون میسازد

یوستینیانوس را بھ االھیات و علم اخالق بسط داد و ) اینستیتوتس(وي منطق و دقت و سختگیري مبادي 
كالون بالمآل قانونگذار شد و بھ صورت نوماپومپیلیوس و . شاھكار خویش را بھ ھمین نام خواند

  . لوكورگوس ژنو در آمد
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شت و با حرص و ولع بھ تحصیل ، بھ پاریس بازگ)١۵٣١(كالون پس از اخذ درجھ لیسانس در حقوق 
، رسالھاي بھ زبان التیني درباره بخشایش سنكا منتشر كرد، كھ ١۵٣٢بھ سال . ادبیات كالسیك پرداخت

كالون نسخھاي از رسالھ خویش را براي اراسموس . سختگیرترین متشرعین خدمات ادبي وي را ستودند
ھنگامي . خواند)) مایھ سربلندي ادب((و  )پس از سیسرون)) (دومین شخصیت ممتاز((فرستاد و وي را 

كھ برخي از مواعظ لوتر بھ دست كالون رسیدند و لحن بیباكانھ آنھا او را بھ جوش و خروش درآورد، 
در محافل پاریس داستان انقالب دیني آلمان و راھب از جان گذشتھاي كھ . ظاھرا بھ اومانیسم دل سپرده بود

در واقع، پروتستانھا در . م امپراطور سرپیچي میكرد بر سر زبانھا بودتوقیع پاپ را آتش میزد و از احكا
  . آن زمان شھدایي ھم در فرانسھ داده بودند

برخي از دوستان كالون چون ژرار روسل، كھ از مقربان مارگریت دو ناوار خواھر شاه، بود، و 
و ظاھرا ; اصالح كلیسا بودندنیكوالكوپ كھ بھ ریاست دانشگاه سوربون برگزیده شده بود از ھواخواھان 

كوپ در خطابھ خویش چون . دست داشت) ١۵٣٣نوامبر  ١(كالون در تنظیم خطابھ افتتاحیھ كوپ 
اراسموس لزوم تھذیب مسیحیت را پیش كشیده مانند لوتر رستگاري را در سایھ ایمان مومن و رحمت 

. ایي بھ عقاید تازه دیني گوش فرا دارندآفریدگار میسر دانستھ، و از مردم خواستھ بود با بردباري و شكیب
خطابھ وي خشم مردم را برانگیخت، دانشگاه سوربون را منزجر ساخت، و پارلمان پاریس را بر آن داشت 

براي كساني كھ وي را ; كوپ از پاریس گریخت. كھ كوپ را بھ اتھام بدعتگذاري و گمراھي تعقیب كند
  . اش تعیین كردندكراون پاد ٣٠٠زنده یا مرده دستگیر كنند 

  . ولي كوپ خویشتن را بھ بال رسانید كھ دژ پروتستانھا بود

. دوستان كالون وي را از توطئھاي كھ براي دستگیري و بازداشت او و روسل چیده شده بود آگاه كردند
ژانویھ (كالون پاریس را ترك گفت . ظاھرا مارگریت، خواھر شاه، بھ نفع آنان میانجیگري كرده بود

در آنگولم پناھنده شد، و ظاھرا در كتابخانھ مجھز لویي دوتیھ بود كھ بھ نگارش كتاب مبادي خود ): ١۵٣۴
در . در ماه مھ بھ شھر نوایون بازگشت و از عواید كلیسایي كھ ممر معاش او بود چشم پوشید. پرداخت

تان این شھر گفتگو كرد، نوایون دوبار زنداني و سپس آزاد آزادي پنھاني بھ پاریس رفت، با رھبران پروتس
پس از آنكھ گروھي از . و سروتوس را، كھ مقدر بود سرانجام بھ دست كالون سوزانده شود، مالقات كرد

ھاي توھین آمیزي در گوشھ و كنار پاریس بھ دیوارھا زدند، فرانسواي اول  پروتستانھاي افراطي اعالمیھ
دسامبر (كالون بموقع از پاریس گریخت . گیردچنان برآشفت كھ تصمیم گرفت از پروتستانھا انتقام ب

وي، كھ ھنوز جواني بیست و شش سالھ بود، در ھمین شھر نگارش . و در بال بھ كوپ پیوست) ١۵٣۴
شیواترین، پرحرارتترین، درخشانترین، منطقیترین، و نافذترین اثر مدون روزگار انقالب دیني را بھ پایان 

  . رسانید

II -عالم االھي  

از این كتاب چنان ). ١۵٣۶(ب خویش را با نام مبادي دین مسیحي بھ زبان التیني منتشر كرد كالون كتا
كالون چاپ دوم را نیز بھ زبان التیني، ولي . استقبال شد، كھ، در ھمان سال تجدید چاپ آن ضرورت یافت

بھ زبان  ١۵۴١كالون این كتاب را در سال ). ١۵٣٩(با متني مفصلتر از متن چاپ اول، منتشر ساخت 
پارلمان . فرانسھ برگردانید، و ھنوز در شمار گیراترین و برجستھترین آثار منثور ادبیات فرانسھ است

ھاي آن را در مال عام در پایتخت فرانسھ بھ آتش  پاریس كتاب كالون را بھ ھردو زبان تحریم كرد، و نسخھ
ش بازنایستاد، و آخرین نسخھ آن با كالون در سراسر عمرش از تكمیل و تجدید چاپ كتاب خوی. افكندند
  . صفحھ انتشار یافت ١١١٨

را با عبارات )) مسیحیترین پادشاه فرانسھ((نخستین چاپ كتاب شامل دیباچھاي است كھ در آن كالون 
دو عامل موجب شدند كھ كالون كتاب خویش را با نام . شورانگیر و احترامآمیزي مخاطب قرار داده است
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و دیگري دعوت ; پادشاه بر ضد پروتستانھاي فرانسھ ١۵٣۵یكي فرمان ژانویھ : فرانسوا آغاز كند
مالنشتون و بوتسر بھ فرانسھ توسط فرانسواي اول براي عقد پیماني میان فرمانرواي فرانسھ و امراي 
لوتري آلمان بر ضد شارل پنجم كھ تقریبا ھمزمان با صدور فرمان پادشاه براي سركوبي پروتستانھاي 

كالون امیدوار بود كھ با استفاده از ضروریات سیاسي زمان، فرانسوا را چون . صورت گرفتفرانسھ 
كالون در این دیباچھ كوشیده بود آیین پروتستان را از . خواھر وي، مارگریت، بھ آیین پروتستان متمایل كند

وي ھمچنین . فك كندجنبش آناباتیستھا، كھ در ھمان وقت سرگرم ایجاد جامعھ اشتراكي در مونستر بود، من
مصلحان دیني فرانسھ را مردمي وطنخواه، شاھدوست، و مخالف ھرگونھ آشوب سیاسي و اقتصادي 

  :آغاز و پایان این دیباچھ معروف نمودار علو اندیشھ و سبك نگارش كالون است. خوانده بود

بھ پیشگاه ملوكانھ تقدیم  اعلیحضرتا، روزي كھ بھ تالیف این اثر پرداختم در اندیشھ نگارش كتابي بودم كھ
  . شود

ولي مالحظھ اینكھ ... نیت من صرفا بیان پارھاي از مباني مقدماتي بھ دینداري واقعي رھنمون شود
كینھتوزي مردان پلید معیني، در قلمرو اعلیحضرت، بھ عقاید درست مجال خودنمایي نمیدھد مرا در كار 

پیشگاه ھمایوني تقدیم میدارم كھ اعلیحضرت بھ ماھیت این سند را بھ این امید بھ ... خود مصممتر كرد
عقیدھاي كھ دستاویزي براي دیوانگان شده است تا كشور را با آتش و شمشیر بھ آشوب كشند وقوف یابند، 

زیرا از اذعان بھ این حقیقت نمیھراسم كھ رسالھ من متضمن خالصھ ھمان عقیدھاي است كھ پیروي آن، بھ 
  . فر حبس، تبعید، سوختن، و نابودي استادعاي آنان، در خور كی

. میدانم كھ بدخواھان با حیلھ و تزویر كوشیدھاند نیت ما را نزد اعلیحضرت مكروه و نامطلوب جلوه دھند
ولي بجاست اعلیحضرت از روي بزرگواري بھ این نكتھ توجھ فرمایند كھ ھرگاه تھمت و افترا مالك 

اعلیحضرت شاھد افتراھایي ... ز میان رخت برخواھد بستمجرمیت تلقي شوند، پاكي زبان و كردار ا
بودھاند كھ ھدف آنھا تخطئھ نیت ما و متھم ساختن ماست بھ اینكھ درصددیم اقتدار شاھان را از دست آنان 

برباییم، محاكم را نابود كنیم، نظام اجتماع و دستگاه حكومت را براندازیم، آرامش و آسایش را زا مردم 
و قانون را بر ھم زنیم، دارایي مردم را از آنان بستانیم، و خالصھ ھمھ شئون زندگي را سلب كنیم، نظم 

  ... مختل كنیم

از این روي، از اعلیحضرت تقاضا دارم بھ نیت و قصد ما، كھ تاكنون ملعبھ اغراض بدخواھان بوده است، 
بھ وطنم بازگردم، زیرا اگر تصور نفرمایید قصد من تبرئھ خویشتن است تا بھ ایمني . توجھ مبذول دارند

چھ نسبت بھ وطن داراي عواطفي ھستم كھ داشتن آن بر ھر كسي واجب است، اما در شرایط كنوني دوري 
  ... ھدف من دفاع از مقصود ھمھ مردان خدا، و در نتیجھ مقصود خود مسیح است. از وطن مرا نمیآزارد

حضرت توطئھ بچینیم ما ھرگز سخن فتنھانگیزي آیا باور كردني است كھ ما براي برانداختن حكومت اعلی
بر زبان نراندھایم، روزگاري كھ در پناه حكومت اعلیحضرت میزیستیم صلحدوستي ما زبانزد مردم بود، 
و حتي امروز كھ در دیار بیگانھ بھ سر میبریم براي پادشاھمان و حكومت او از خداوند توفیق و كامیابي 

مسیح چندان بھره بردھایم كھ زندگیمان نمونھاي شود )) انجیل((دان، از ما، بھ یاري یز. استدعا میكنیم
براي آناني كھ پاكي، بیغرضي، نیكخواھي، پرھیزگاري، شكیبایي، و ھمھ فضایل دیگر ما را تخطئھ 

  ... میكنند

ب گرچھ اعلیحضرت اكنون از ما روي برتافتھاند و حتي بر ما خشم میورزند، لیكن ما امید خویش را بھ جل
عنایت اعلیحضرت از دل نراندھایم، و انتظار داریم این عریضھ را، كھ بھ منظور دفاع از مقصود 

ولي ھرگاه تفتین بدخواھان در . خودمان بھ پیشگاھشان تقدیم میداریم، با شكیبایي و متانت مطالعھ فرمایند
مغرضان بدخواه، با اجازه اعلیحضرت آنچنان اثر كرده باشد كھ بھ متھمان اجازه دفاع ندھند، و ھرگاه 

پادشاه، بھ آزردن مردم با تازیانھ، حبس، شكنجھ، و آتشسوزي ادامھ دھند، ما، چون گوسفندي كھ محكوم بھ 
در این صورت، چارھاي جز این نخواھیم داشت كھ . ذبح است، بھ شدیدترین تبعیض گرفتار خواھیم شد
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یي ستمكشان از پریشاني و مجازات ستمگران، كھ براي حفظ جان خویش شكیبایي پیشھ سازیم، و براي رھا
آرزو داریم كھ خداوند پادشاه و تخت . در ایمني و خودكامگي بھ سر میبرند، بھ خداوند توكل جوییم

  . فرمانروایي آن استوار سازد

براي ما، كھ در روزگاري بسر میبریم كھ اندیشھ بشر از مناقشات دیني بھ اختالفات سیاسي منعطف شده، 
كالون بیش از اسپینوزا مسحور عظمت . وار است روحیھ كالون را ھنگام نگارش كتاب مبادي دریابیمدش

آفریدگار بود، و این اندیشھ را كھ عقل ناچیز بشر زبون و ناتوان میتواند بھ عقل كل كاینات دست یابد 
د خویشتن را در كتاب او میگفت با توجھ بھ این ناتواني بشر است كھ خداون. موھوم و بیپایھ میپنداشت

و بارزترین دلیل اینكھ كتاب مقدس سخن خداست، اثر بیمانند این كتاب ; مقدس بر ما مكشوف ساختھ است
  . در ذھن و اندیشھ مردم است

. آثار دموستن، سیسرون، افالطون، ارسطو، یا كسان دیگري را كھ در مقام آنان قرار دارند مطالعھ كنید
ولي ھر گاه پس از خواندن آنھا بھ . آنان شما را مجذوب و مشعوف خواھد ساختمیدانم كھ مطالعھ آثار 

روي آرید، چھ بخواھید و چھ نخواھید، این كتاب در شما چنان اثر خواھد كرد، در دل شما )) كتاب مقدس((
ن چنان رخنھ خواھد كرد، و چنان اثر عمیقي در اندیشھ شما خواھد نھاد، كھ در برابر اثر نافذ آن، سخ

بھ چیزي )) كتاب مقدس((در . فرضیھ یافان و فیلسوفان زیبایي و لطافت خویش را از دست خواھد داد
  برخواھید خورد كھ برترین مكشوفات و دلكشترین آثار ھنري بشر در قیاس با آن ناچیزند

ون زندگي بنابر این باید این سخن مكشوف خدا را نھ تنھا در دینداري، بلكھ در تاریخ و سیاست و ھمھ شئ
باید اصالت داستان آدم و حوا را بپذیریم، زیرا . مالك و مرجع نھایي تشخیص و قضاوت خویش قرار دھیم

با وقوف بھ سركشي آنان از فرمان خداست كھ بھ طبع گناھكار بشر و محرومیت وي از آزادي اراده پي 
  . میبریم

ھ ھر آنچھ پلید و ناپاك و تباه است روي بشر چندان عدل و دادگري خدا را بھ فراموشي سپرده است كھ ب
از دل زھر آلود او جز فساد برنمیخیزد، و ھرگاه كھ كار بظاھر نیكي از او سر . میآورد و دست میآالید

  . میزند، اندیشھ وي آلوده بھ حیلھ و تزویر، و دلش اسیر ھرزگي و ناپاكي است

چنین موجود زبون و درماندھاي چگونھ استحقاق دارد بھ سعادت ابدي در فردوس دست یابد ھیچ یك از ما 
كار نیك نیكوست، ولي تنھا مرگ نجاتبخش . با بھ جاي آوردن اعمال نیك بھ فردوس راه نخواھد یافت

زیرا خدا، برحسب  فرزند خداست كھ میتواند انسان را رستگار سازد، اما ھمھ مردم رستگار نخواھند شد
عدالت خویش، بسیاري از ما را از این این موھبت محروم كرده، و بر حسب رحمت خویش، گروھي 

چنانكھ بولس ; دیگر را براي رستگاري برگزیده و بھ آنان ایمان بھ شفاعت عیسي را مرحمت فرموده است
  : ((... حواري گفت

عالم در او برگزید تا در حضور او، در محبت، مقدس و ما را پیش از بنیاد ... پدر خداوند ما عیسي مسیح
كالون چون لوتر، از این گفتار بولس نتیجھ میگرفت كھ خدا .)) بیعیب مسیح، بر حسب خشنودي اراده خود

بھ میل خویش، و بدون توجھ بھ فضایل و گناھان ما گروھي از مردم را، مدتھا پیش از آفرینش جھان، 
كالون در پاسخ این پرسش كھ چرا . معي را بھ لعنت ابدي محكوم كرده استبراي رستگاري برگزیده و ج

آفریدگار بدون توجھ بھ استحقاق مردم سرنوشت آنان را مقدر ساختھ است، باز بھ سخنان بولس استناد 
زیرا بھ موسي میگوید رحم خواھم فرمود بر ھر كھ رحم كنم، و رافت خواھم نمود بر ھر كھ : ((میكند

  :وي سپس نتیجھ میگیرد.)) مرافت نمای

خداوند بھ میل ازلي و تغییر ناپذیر خویش گروھي از مردم را )) كتاب مقدس((بھ گواھي و نص صریح 
مشیت خدا در مورد برگزیدگان از . براي رستگاري برگزیده و جمعي را بھ لعنت ابدي محكوم كرده است
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د محكومان از داوري عادالنھاي كھ درك آن رحمت رایگان وي، بدون توجھ بھ استحقاق آنان، و در مور
  . براي ما مقدور نیست ریشھ میگیرد

حتي ھبوط آدم و حوا، با ھمھ نتایج شومي كھ از نظر بولس براي نسل بشر در برداشت، بھ عقیده كالون، 
كالون اذعان دارد كھ نظریھ تقدیر ازلي با موازین عقلي .)) منتج از مشیت در خور ستایش خداست((
دور از خردمندي است كھ انسان در مسائلي كنجكاوي كند كھ آفریدگار آنھا : ((سازگار است، ولي میگویدنا

با این وصف، وي مدعي است كھ میداند چرا آفریدگار با استبداد راي .)) را از انسان پنھان داشتھ است
ش ما را بھ تجلیل خود براي آنكھ با ابزار قدرت خوی: ((سرنوشت میلیاردھا انسان را مقدر كرده است

كسي : ((او اعتراف میكند كھ نظریھ تقدیر ازلي ھراس انگیز است، ولي براي توجیھ آن میگوید.)) وادارد
نمیتواند انكار كند كھ خداوند از سرنوشت انسان قبل از آفرینش وي آگاه بوده كھ خود آن را مقدر كرده 

ي را این گونھ توجیھ كنند كھ خداوند از سرنوشت كساني ممكن است چون لوتر نظریھ تقدیر ازل.)) است
ولي كالون این نظریھ را بھ ; بشر آگاه بوده است و ممكن نیست در پیش بیني خویش مرتكب خطا شده باشد

سان دیگري توجیھ میكند و میگوید كھ خداوند از آن روي از آینده آگاه است كھ خود چنین خواستھ و این 
زیرا او بھ ; میت انسان در مكتب االھیات كالون قطعي و تغییر ناپذیر استمحكو; گونھ مقدر كرده است

از این روي . برزخ، كھ انسان پس از میلیونھا سال تحمل درد و رنج در آن از گناه برائت یابد، اعتقاد ندارد
  . نیازي بھ این نیست كھ مومنان براي آمرزش روح مردگان دعا كنند

كالون، ممكن است تصور كنیم كھ از نظر وي موجبي براي دعا و راز و نیاز  با توجھ بھ نظریھ تقدیر ازلي
با خدا نمیماند، زیرا ھر آنچھ را روي میدھد خدا از ازل مقدر كرده است و دعا و تضرع بشر مقدرات را 

ان خدا ولي انسانیت كالون بر عقاید دینیش غلبھ داشت، چنانكھ میگفت بیایید با فروتني و ایم; تغییر نمیدھند
وي . در مكتب كالون دعا و اجابت آن نیز مقدر شده است. را نیایش كنیم، و دعاي ما مستجاب خواھد شد

مردم را بھ پرستش آفریدگار در مجامع دیني ترغیب میكرد، ولي از شركت در مراسم قداس كھ مجري آن 
میگفت مسیح . حذر میداشتبر. با توھین بھ مدعي است اجسام خاكي را بھ جسم و خون مسیح مبدل میكند

تنھا روحا در آیین قرباني مقدس حضور دارد، و پرستش قرص نان بھ عنوان جسم مسیح در حكم بت 
پرستي است، پرستش شمایل مذھبي، كھ مخالف نص صریح دومین فرمان از ده فرمان است، بت پرستي 

وب، باید از كلیساھا برچیده ھاي مذھبي، حتي پیكره مسیح مصل ھمھ تصاویر و مجسمھ. را دامن میزند
  . شوند

كالون عقیده داشت كھ كلیساي حقیقي مجمع نامرئي برگزیدگان خداست اعم از مردگان، زندگان، و آنان كھ 
كساني كھ با اعتراف بھ ایمان خویش، با ((كلیساي مرئي مركب است از . ھنوز چشم بھ جھان نگشودھاند

كالون آیینھاي مقدس دیگر (ر آیینھاي مقدس تعمید و عشاي رباني و با شركت د; زندگي پاك شایان تقلیدشان
در خارج از این كلیسا رستگاري .)) اعتقاد خویش را بھ خدا و مسیح ما ابراز میدارند) را قبول نداشت

  . نیست

كلیسا و دولت ھر دو مخلوق آفریدگارند، و خداوند آنھا را مامور كرده است كھ ھمچون روان و تن جامعھ 
كلیسا باید براي ایمان، نیایش و اخالق جامعھ موازیني وضع كند، و : حي ھماھنگ یكدیگر كار كنندمسی

)) بتپرستي((ماموران كشوري نباید اجازه دھند كھ . دولت، ھمچون بازوي كلیسا، مجري آن موازین باشد
بخش و ننگ آور است، در ھر آنچھ براي دین زیان((، و )كھ در كالم پروتستانھا بھ معني آیین كاتولیك بود(

. ، و تنھا سخن خالص خداست كھ باید بھ مردم تعلیم داده شود))جامعھ راه یابد و بھ گوش مردم رسد
كالون دعوي پاپھا . حكومت كامل حكومت دیني است، و كلیساي اصالح شده نماینده و سخنگوي خداست

  . كلیساي خویش دوباره زنده ساخت دایر بر تفوق كلیسا بر دولت را با قایل شدن حق رھبري خود بر

افكار . كثرت سنتھا و معتقداتي كھ از آیین كاتولیك بھ مكتب االھیات كالون راه یافتھاند شایان دقت است
كالون تا حدي مدیون حكمت رواقیون، بویژه سنكا، و تا اندازھاي نیز مرھون تحصیالتش در رشتھ حقوق 

ھاي بولس  از ھمھ بر نظریات قدیس آوگوستینوس كھ از نوشتھ ولي وي مكتب االھیات خویش را بیش; بود
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كالون گویي از . و میدانیم كھ بولس ھرگز مسیح را ندیده و نشناختھ بود; حواري ریشھ میگرفتند بنیان نھاد
مھر و رافت خداي پدر، آن گونھ كھ مسیح آن را دریافتھ و توصیف كرده بود، آگاھي نداشت و بسیاري از 

ب مقدس را كھ بر آزادي كامل انسان در تعیین سرنوشت خویش گواھي میدھند نادیده میگرفت مضامین كتا
و  ٢٠٢رسالھ اول یوحناي رسول، ; ۴٠٢، رسالھ اول بھ تیموتاوس، ٩٠٣رسالھ دوم پطرس رسول، (

یج ھاي پیشینیان براي اخذ نتا نبوغ كالون نھ در درك افكار نو، بلكھ در گسترش اندیشھ) و غیره; ١۴٠۴
وي نتایجي را كھ اخذ كرده بود با بالغتي نظیر بالغت آوگوستینوس بیان . منطقي مخرب از آنھا بود

وي اعتقاد بھ رستگاري . میداشت و براي تضمین اجراي آنھا نظامات و مقررات كلیسایي وضع میكرد
ت آفریدگارند و تقوا و انسان بھ یاري ایمان و برگزیدگي از جانب خدا را از لوتر، تعبیر جھان معلول خواس

. پاكدامني مالك و نمودار برگزیدگي انسان براي رستگاري بھ شمار میروند از بوتسر بھ ارث برده بود
. بسیاري از این عقاید پروتستاني، بھ صورت معتدلتري، در سنتھاي كلیساي كاتولیك نیز یافت میشوند

سلي بخش ایمان قرون وسطي را، كھ این عقاید را ھاي ت كالون این عقاید را تشدید كرد و پارھاي از جنبھ
وي قرون وسطاییتر از ھر متفكر قرون وسطي یعني از زمان . تحمل پذیر میساختند از میان برد

آوگستینوس تا دانتھ بود او دلبستگي اومانیستھا را بھ اعتالي شان بشر در این جھان نادیده گرفت و اندیشھ 
  . در آیین كالوني رنسانس بار دیگر نفي شد. ن سوي گور بازگردانیدانسان را بیش از پیش بھ جھان آ

با اندك تعمقي روشن میشود كھ چگونھ چنین فرضیھ نامعقولي صدھا میلیون تن را در سویس، فرانسھ، 
چرا باید كالونیھا، ھوگنوھا، و . اسكاتلند، انگلستان، و امریكاي شمالي مجذوب و سرسپرده خود كرده است

ن براي حفظ موجودیت خویش آنھمھ جانبازي كرده باشند و فرضیھاي كھ انسان را موجود زبون پیرایشگرا
و ناتواني میسازد چگونھ توانستھ است آن ھمھ شخصیتھاي توانا بھ تاریخ عرضھ دارد علت این بود كھ 

است بیش از اعتقاد پیروان كالون بھ اینكھ خداوند آنان را از میان جمع كثیري براي رستگاري برگزیده 
خود كالون، روزي كھ میپنداشت . احساس ناتواني بھ تغییر سرنوشتشان آنان را نیرو و توانایي بخشیده بود

نیروي نشاط آوري بھ ((تقدیر ازلي )) نظریھ ھراسانگیز((بھ جرگھ برگزیدگان تعلق دارد، دریافت كھ این 
ردند از اینكھ فقط عده قلیلي نجات خواھند آیا عدھاي كھ خرد را برگزیده محسوب میك.)) او بخشیده است

یافت و باقي بھ لعنت خداوند گرفتار خواھند شد دچار شعف میشدند ایمان پیروان كالون بھ برگزیدگي 
خویش بھ آنان جرئت داد تا شجاعانھ با نومیدي زندگي درافتند، چنانكھ ایمان مشابھي بھ یھودیان امكان داده 

ھمچنانكھ آیین . زندگي از انسان سلب میشود، براي بقاي خویش تالش كنندبود، در شرایطي كھ میل بھ 
پروتستان بسیاري از معتقدات خویش را مدیون كتاب عھد قدیم است، اعتقاد كالون بھ برگزیدگي نجات 

اطمینان بھ برگزیدگي بود كھ . یافتگان نیز ممكن است از ایمان یھودیان بھ برگزیدگي آنان ریشھ گرفتھ باشد
)) آوارگان((وگنوھا را بر آن داشت كھ در راه ایمان و عقیده خویش متحمل تلفات سنگین شوند، و بھ ھ

براي خود موطن ) امریكا(ھاي دیار بیگانھ  انگلیسي جرئت داد تا از زادگاه خویش دل بكنند و در كرانھ
افت و بھ این اعتقاد میرسید كھ اگر گناھكاري اصالح میشد و اعتماد بھ نفس خود را باز میی. تازه ایجاد كنند

كالون با ارتقاي برگزیدگان بھ مقام . خداوند او را برگزیده است، تا آخر عمر تزلزل ناپذیر باقي میماند
: اشرافیت موروثي بدون توجھ بھ توانایي مالي آنان، غرور و اعتماد بھ نفس پیروان خویش را تقویت كرد

  . د بھ خود برگزیده شدھاندفرزندان برگزیدگان، بھ خواست خدا، خو

مالحظھ میكنیم كھ انسان با ایمان و اعتماد ساده، ولو در عالم وھم و خیال، میتواند فردوس را از آن خود 
  . اعتراف بھ زبوني و ناتواني انسان راھي بھ سوي كامیابي بود

ون وسطایي، بھ آنان پیروان كالون نیازمند چنین تسالي خاطري بودند، زیرا وي، بھ پیروي از نظریھ قر
خوشبخت آنھایي كھ : او با كساني كھ میگفتند. آموختھ بود كھ زندگي در این جھان جز رنج و محنت نیست

زاده نشدھاند، و پس از آن خوشبخت كساني كھ زود از جھان در میگذرند، و نیز با آناني كھ در والدت 
كالون تنھا از این تاسف میخورد كھ این . دبستگانشان زاري و در مرگ آنان شادي میكردند ھمعقیده بو

تنھا ایمان بھ سعادت . بدبینان خردمند، كھ اكثرا مشرك، و از مسیح بیخبر بودند، بھ دوزخ راه خواھند یافت
اگر آسمان موطن . ((ابدي است كھ زندگي را در این جھان محنت بار براي انسان تحمل پذیر میسازد

.)) و اگر كھ با وداع جھان بھ زندگي راه مییابیم، جھان گوري بیش نیست; ماست، جھان جز تبعیدگاه نیست
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برخالف دانتھ، كالون شیواترین صفحات آثار خویش را، بھ جاي توھمات دوزخ، بھ توصیف دلربایي 
. برگزیدگان رنج و محنت زندگي را با خوشرویي بر خود ھموار میسازند. فردوس اختصاص داده است

یاد میآورند كھ آفریدگار بندگان امین و وفادار خویش را بھ ملكوت پر آسایش خویش زیرا روزي را بھ ((
راه خواھد داد، ھر اشكي را از چشمان آنان خواھد زدود، آنان را بھ جامھ سرور خواھد آراست، تاج جالل 

... یشتن انبازبر سرشان خواھد نھاد، با سروري كھ بر زبان نمیآید آنان را نزد خود خواھد پذیرفت، و با خو
براي تنگدستان یا شور بختاني كھ جھان را انباشتھاند چنین ایماني ممكن .)) و در شادي سھیم خواھد كرد

  . است ضروري باشد

III - ١۵۴١-١۵٣۶: ژنو و ستراسبورگ   

، كالون بھ روایتي كھ مورد قبول اكثریت است، )١۵٣۶مارس (ھنگامي كھ كتاب مبادي زیر چاپ بود 
منظور وي ظاھرا ترغیب دوشس رنھ، ھمسر دوك اركولھ . ھاي آلپ گذشت و بھ فرارا رفت كوهشتابان از 

دوشس پروتستان چنان مفتون . دوم و دختر لویي دوازدھم متوفا، بھ یاري پروتستانھاي جفاكش فرانسھ بود
و را راھنمایي ھاي احترامآمیزي ا ایمان آتشین و پرشور كالون شد كھ، تا ھنگام مرگ وي، با مبادلھ نامھ

براي فروختن پارھاي از اموال خویش بھ ) ١۵٣۶مھ (كالون پس از بازگشت بھ بال . خویش قرار داد
ولي چون جنگ راه را ; از آنجا ھمراه برادر و خواھرش بھ ستراسبوگر رھسپار شد. نوایون عزیمت كرد

مر پایتخت سویس فرانسوي بھ ع) ١۵٣۶ژوئیھ (مسدود كرده بود آنان ناگزیر شدند مدتي در ژنو بمانند 
ھایي روي دریاچھ  ھاي چوبي كھ در روزگاران ما قبل تاریخ بر پایھ آثار كلبھ. زمانھا قبل از تاریخ میرسد

ھاي بازرگاني پر رفت  در زمان قیصر، راه. ساختھ شده بودند ھنوز در اینجا بھ چشم میخورند) ژنو(لمان 
در قرون وسطي، اسقف شھر . ون بستھ بودند بھ ھم میرسیدندو آمد در محل پلي كھ در اینجا بر رود ر

معموال اسقف از طرف انجمن كلیساي شھر، كھ عمال بر شھر ; حكومت دیني مدني را بھ دست گرفت
نظام دیني و سیاسي كھ كالون بعدھا در ژنو مستقر كرد نوعي از ھمین . حكومت میكرد، برگزیده میشد

در سده پانزدھم، دوكھاي ساووا، كھ در آن سوي . پروتستان، بود حكومت قرون وسطایي، اما بھ شكل
ھاي آلپ واقع است، انجمن كلیساي جامع ژنو را تابع خویش ساختند و مرداني را بھ اسقفي رساندند كھ  كوه

. سرسپرده، آنان بودند و، از بیم آنكھ جھان دیگري در وراي این جھان نباشد، از جھان كام دل برمیگرفتند
خوشگذراني و زنبارگي چنان در . سان، حكومت مطلوب كلیسایي و كشیشان تحت نفوذ آن فاسد شدند بدین

میان روحانیان شھر گسترش یافتھ بود كھ چون بھ كشیشي دستور دادند از معشوقھاش دل بركند، پاسخ داد 
  . ویش چشم پوشندھاي خ بھ شرطي این دستور را گردن خواھد نھاد كھ روحانیان دیگر شھر نیز از معشوقھ

ھاي سرشناس و با نفوذ ژنو یك شوراي شصت نفري  در چھار چوب این نظام كلیسایي فئودالي، خانواده
جلسات . براي اداره امور شھر تشكیل دادند، و شورا چھار كالنتر را مامور اجراي تصمیمات خویش كرد

ي و مدني چنان در ھم بود كھ در و اختیارات شرع; شورا معموال در كلیساي جامع سن پیر بر پا میشد
حالي كھ اسقف مسكوكاتي ضرب میكرد و ارتش را رھبري میكرد، شورا بھ تنظیم قوانین اخالقي 

و . در ژنو نیز، چون تریر، ماینتس. میپرداخت، احكام تكفیر صادر میكرد، و بھ فواحش پروانھ كار میداد
یر امپراطوري مقدس روم نیز بھ شمار میرفت و كولوني، اسقف عالوه بر آنكھ فرمانرواي شھر بود، ام

گروھي از متنفذین شھر، بھ رھبري فرانسوا دو . وظایفي بھ دوش داشت كھ اسقفان روزگار ما ندارند
براي تحكیم ) وطنخواھان(این پاتریوتھا. بونیوار، تصمیم گرفتند شھر را از سلطھ اسقفھا و دوكھا برھانند

آلمانیھا اعضاي این پیمان را . ك و برن پروتستان پیمان اتحاد بستندقدرت خویش با فرایبورگ كاتولی
، رھبران شھر اكثرا بازرگان بودند، زیرا ژنو، بر خالف ١۵٢٠در سال . میخواندند)) رفقاي ھمسوگند((

ویتنبرگ، شھري بازرگاني بود، و دادوستد سویس در شمال، ایتالیا در جنوب، و فرانسھ در باختر از راه 
تشكیل دادند، و این )) شوراي كبیر دویست نفري(( ١۵٢۶ساكنان ژنو در سال . ر انجام میگرفتاین شھ
را، كھ فرمانروایي شھر را بھ دست گرفت و اقتدار اسقف و )) شوراي صغیر بیست و پنج نفري((شورا 

بونیوار را اسقف اھالي شھر را بھ قیام متھم كرد و، بھ یاري سربازان دوك، . دوك را نفي كرد، برگزید
سپاه برن بھ یاري شھر محاصره شده ژنو شتافت و، در . زنداني ساخت) شیلون(دستگیر و در دژ شیون 
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جنگي كھ درگرفت نیروھاي دوك منھدم و پراكنده شدند، اسقف بھ آنس گریخت، و قھرمان داستان بایرن 
كھاي ساووا از روحانیان شھر كھ از پشتیباني دو)) شوراي كبیر. ((بدین سان از سیاھچال خویش آزاد شد

بھ خشم آمده بود، آیین پروتستان را رسمیت داد، و دو ماه قبل از آنكھ كالون بھ ژنو درآید، ھمھ اختیارات 
ھنگامي كھ در پاریس بھ سر . پاكدامني بھ شمار میرفت) ١۵٣۶(شرعي و مدني شھر را بھ دست گرفت 

تفسیرھایي كھ وي بر این كتاب نوشتھ بود اعتقاد فارل را  میبرد، ترجمھ كتاب مقدس ژاك لوفور در اتاپل و
بھ اصول كلیساي كاتولیك رومي دستخوش دگرگوني كرد، زیرا پس از خواندن ترجمھ كتاب مقدس در آن 

مبنایي براي مقام پاپي، اختیارات اسقفان، خرید و فروش آمرزشنامھ، وجود برزخ، آیینھاي مقدس ھفتگانھ، 
كھ در كلیساي كاتولیك معمول بود تجرد روحانیان، و پرستش مریم عذرا و قدیسین  مراسم قداس آن گونھ

از آن پس، فارل، با طرد تمام مناصب و بھ عنوان راھبي مستقل، در شھرھاي سویس و فرانسھ بھ . نیافت
او با جثھ ریز و نحیف، صداي نافذ، روح نیرومند، چشمان آتشین، و ریش سرخ فام كھ . گردش پرداخت

ھره پژمرده و رنگپریدھاش را تابناك ساختھ بود آزادانھ معتقدات دیني خویش را تبلیغ میكرد و در سخنان چ
خویش پاپ را ضد مسیح و مراسم قداس كاتولیك را توھیني بھ مقدسات دیني میخواند و مردم را تشویق 

براي تبلیغ عقاید خویش  ١۵٣٢وي در سال . ھاي مذھبي را در كلیساھا نابود كنند میكرد كھ شمایل و پیكره
را بھ رود )) سگ لوتري((اسقف پیشنھاد كرد كھ این ; گماشتگان اسقف وي را دستگیر كردند. بھ ژنو آمد

ھاي آب دھان بر  ولي، با میانجیگري كالنتران شھر، فارل، با سرخراشیده و جامھاي كھ لكھ. رون بیفكنند
الصي از زندان، شوراي بیست و پنج نفري را با خویشتن پس از خ. آن دیده میشد، از زندان رھایي یافت

ھمراه ساخت و بھ یاري پیرویره و آنتوان فرومان چنان بھ دل مردم راه یافت كھ تقریبا ھمھ روحانیان 
اجراي مراسم قداس بھ )) شوراي صغیر((، ١۵٣۶مھ  ٢١در روز . كاتولیك ھراسان از شھر گریختند

. ھاي مذھبي از كلیساھا برچیده شوند كرد و فرمان داد كھ شمایل و پیكره شیوه كاتولیك را در شھر تحریم
امالك كلیسایي بھ پروتستانھا واگذار شدند تا از آنھا براي مقاصد نیكوكارانھ، دیني، و فرھنگي استفاده 

از . آموزش، اجباري و رایگان گشت و مقررات اخالقي سختي در شھر بھ مورد اجرا گذاشتھ شد. شود
ان شھر درخواست شد كھ بھ انجیل سوگند وفاداري یاد كنند، و كساني كھ از حضور در كلیساھاي ساكن

  . چنین بود شھر ژنو ھنگامي كھ كالون بدان درآمد. اصالح شده سر باز میزدند از شھر تبعید شدند

از جھان فرو فارل در این موقع چھل و ھفت سالھ بود، و با آنكھ مقدر بود یك سال دیرتر از كالون چشم 
. بندد، در كالون بیست و ھفت سالھ، سرسختي و بالغت الزم را براي تحكیم و گسترش اصالح دیني یافت

كالون مایل نبود رھبري پروتستانھاي ژنو را بھ دوش گیرد، زیرا بر آن بود كھ زندگي را با تحقیق و 
ولي فارل، . ھ انسان دوست میداشتوي مصاحبت خدا را بیش از نزدیكي ب. مطالعھ و نویسندگي بھ سر آرد

با لحن پیامبران كتاب مقدس، وي را تھدید كرد كھ ھرگاه مطالعات شخصي را بھ موعظھ سخن خدا ترجیح 
  . دھد، وي را نفرین خواھد كرد

و ; شوراي شھر و انجمن كلیسا او را بھ رھبري دیني ژنو پذیرفتند. كالون سرانجام پیشنھاد وي را پذیرفت
در كلیساي سن پیر، )) رسالت بولس حواري((ھایي درباره  ھیچ مراسم رتبھبخشان، با ایراد خطابھكالون، بی

ھاي اجتماعي افراطي، نفوذ بولس بر پطرس، بنیانگذار  خدمات در ھمھ محافل پروتستان، جز نزد فرقھ
  . فرضي بارگاه رم، چیره بود

در گفتگوھایي كھ این شھر را بھ اردوگاه  در ماه اكتبر، كالون ھمراه فارل و ویره بھ لوزان رفت و
پس از بازگشت وي بھ ژنو، كشیشان كلیساي سن پیر تصمیم گرفتند شھر . پروتستان پیوست شركت جست

  . را وقف خدا كنند

اینان، با ایمان بھ اینكھ كتاب مقدس كلمھ بھ كلمھ سخن خداست، وظیفھ خویش میدانستند كھ موازین اخالقي 
اشتغال بسیاري از ساكنان شھر بھ آوازخواني، رقص، قمار، . بھ مو در شھر اجرا كننداین كتاب را مو 

یكي از بخشھاي . میگساري، زنا، و خوشگذرانیھاي مشابھ دیگر، آنان را مضطرب و ھراسان كرده بود
ز نادیده گرفتن این وضع، ا. شھر مسكن روسپیان بود كھ از رئیسھ خویش، ملكھ روسپیھا، فرمان میبردند

  . نظر فارل آتشین و كالون حساس و باوجدان، در حكم خیانت بھ خدا بود
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اعترافنامھ ایمان و انضباط و كالون ((فارل ; بھ منظور ایجاد مباني دیني براي اخالق و رفتار ساكنان شھر
ز آنان كھ ا. ، انتشار دادند)١۵٣۶نوامبر (معروف خویش را، كھ بھ تصویب شوراي كبیر رسید )) كاتشیسم

، شورا فرماني صادر كرد ١۵٣٧در ژوئیھ . قوانین اخالقي سرپیچي میكردند تكفیر و از شھر رانده میشدند
كھ ھمھ ساكنان شھر را ملزم میكرد بھ كلیساي سن پیر بروند و بھ اعترافنامھ فارل سوگند وفاداري یاد 

آثار منتسب بھ قدیسین، و  اجراي ھر یك از مراسم آیین كاتولیك چون حمل تسبیح، گرامي داشتن. كنند
ھاي نامناسب بھ سر مینھادند بھ كیفر میرسیدند  زناني كھ كاله. برگزاري اعیاد قدیسین جرم محسوب میشد

قماربازان را بھ . بھ بونیوار نیز، كھ تازه از زندان آزاد شده بود، گوشزد كردند كھ از ھرزگي دست شوید
  . ز شھر میراندندتنھ درخت میبستند و زناكاران را با خفت ا

ساكنان ژنو كھ بھ حكومت كلیسایي، ولي در چھار چوب كیش كاتولیك كھ اقلیم جنوبي طبیعت آن را معتدل 
پاتریوتھا، كھ . كرده بود، خو گرفتھ بودند، در برابر نظام دیني سیاسي سختگیر تازه بشدت مقاومت كردند

نیدن شھر خویش از سلطھ كشیشان سرسخت و ژنو را از چنگ اسقف و دوك خارج كرده بودند، براي رھا
گروه دیگري از ساكنان ژنو كھ خواستار آزادي عقیده و مذھب . متعصب بار دیگر صف آرایي كردند

معروف شدند، براي ) آزادیخواھان(براي ھمشھریان خویش بودند، و بھ ھمین مناسبت بھ لیبرتنھا 
 ٣موتلفان نامبرده در انتخابات . خفي ھمدست شدندبرانداخت حكومت تازه با پاتریوتھا و كاتولیكھاي م

شوراي تازه بھ رھبران دیني اخطار كرد . را اشغال كردند)) شوراي كبیر((بیشتر كرسیھاي  ١۵٣٨فوریھ 
فارل و كالون از فرمان شورا سرپیچي كردند و اعالم كردند كھ تا ساكنان . كھ از سیاست دوري جویند

اعترافنامھاي كھ بدان سوگند خورده بودند تجدید نكنند، از اجراي آیین  سركش شھر وفاداري خویش را بھ
شورا نامبردگان را از مقام روحانیت بزم و سرور از تصمیم شورا ابراز . عشاي رباني خودداري میكنند

فارل دعوت نوشاتل را پذیرفت و تا آخرین روزھاي عمرش در كلیساي این بخش موعظھ . خرسندي كردند
  . بنایي كھ بھ احترام وي در اینجا ساختھ شد یاد او را زنده نگاه میدارد; )١۵۶۵(كرد 

)) كلیساي بیگانگان((كالون بھ ستراسبورگ، كھ شھر آزاد و، تنھا تابع امپراطور بود، رھسپار شد و در 
 ١٣٠٠(گیلدر  ۵٢این كلیسا سالي . كھ اعضاي آن بیشتر پروتستانھاي فرانسوي بودند، بھ خدمت پرداخت

از این روي كالون ناچار شد باري فراھم كردم كسري ھزینھ زندگي خویش . بھ او میپرداخت) دالر
چون تجرد را در این وضع براي خود . كتابخانھاش را بفروشد و چند دانشجو را در خانھاش نگاه دارد

اره صفات نامناسب تشخیص میداد، از فارل و بوتسر درخواست كرد كھ براي وي ھمسري بیابند، و درب
من از مردان دیوانھاي نیستم كھ چون مفتون زیبایي اندام زني شدند، : ((ھمسر آیندھاش بھ آنان چنین گفت

تنھا زیبایي كھ مرا میفریبد عفت، وظیفھشناسي، صرفھجویي، شكیبایي، و . از معایب وي چشم میپوشند
ن تنگدستي كھ چند فرزند داشت، سرانجام، با ایدلت دو بور، بیوه ز.)) دلبستگي بھ تندرستي من است

كالون پس از مرگ . ثمره این ازدواج فرزندي بود كھ در كودكي درگذشت). ١۵۴٠(زناشویي كرد 
، با عواطف رقیقي كھ با خشونت و سختگیري ظاھري وي جور نبودند، از او یاد كرده )١۵۴٩(ھمسرش 

  . كالون پانزده سال باقي عمر را بتنھایي سپري كرد. است

اسقف پیشین ژنو، . ھنگامي كھ كالون در ستراسبورگ بھ سر میبرد، شھر ژنو حوادث تازھاي بھ خود دید
و براي ; كھ تبھید فارل و كالون وي را تشجیع كرده بود، تصمیم گرفت پیروزمندانھ بھ كلیسایش بازگردد

كھ رسالھ بھ ژنویان را  آنكھ زمینھ را براي بازگشت خویش آماده كند، یا كوپر سادولتو را بر آن داشت
سادولتور كاردینال و اومانیستي ). ١۵٣٩(بنویسد و ساكنان ژنو را بھ رجعت بھ آیین كاتولیك تشویق كند 

وي قبال بھ پاپ توصیھ كرده بود كھ با پروتستانھا بھ . بلند ھمت بود و فضایل اخالقي كم نظیري داشت
روھي از آنان را كھ با كارپانراس، پناه برده بودند زیر مھرباني رفتار كند، و ھنگام كشتار والدوسیان، گ

وي، بھ زبان التیني شیوایي كھ نزد بمبو آموختھ بود، نامھاي ). ١۵۴۵(بال حمایت خویش گرفتھ بود 
نوشت و بھ آنان )) برادران، حكام، سنا، و شارمندان گرامي ژنو((مشتمل بر بست صفحھ خطاب بھ 

ھاي متخاصم  او در این نامھ یادآور انشعاب سریع نھضت پروتستان بھ گروه. اندرزھاي سیاسي و دیني داد
و پس از قیاس آیین پروتستان با وحدت و ; و بھ رھبري صنعتگران، كھ بھ زعم وي تشنھ قدرت بودند، شد

یكپارچگي دیرین كلیساي رم، پرسیده بود كھ آیا خردمندانھ نیست كھ براي كشف حقیقت، بھ جاي توسل بھ 
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اي كھ خود گرفتار تضاد و تشتت است، بھ تعلیمات كلیساي كاتولیك رومي، كھ نتیجھ تجارت قرون فرقھ
  . متوالي و پدیده شوراھاي كلیسایي متشكل از مردان متفكر است، روي آوریم

; شوراي شھر ژنو از تعارفات كاردینال سادولتو سپاسگزاري كرد و پاسخ نامھ وي را بھ آینده موكول كرد
. از در ژنو توانایي آن نبود كھ با كاردینال زورآزمایي كند یا بھ نامھ التیني شیواي وي پاسخ دھد ولي كسي

در ھمین ھنگام، گروھي از ساكنان ژنو لزوم الغاي مقررات ناشي از اعترافنامھ ایمان و انضباط را، كھ 
نو آماده بازگشت بھ آیین كاتولیك و چنین مینمود كھ ژ; بدان سوگند وفاداري یاد كرده بودند، بھ میان كشیدند

كالون، با توجھ بھ آشفتگي شھر ژنو، بھ بیانیھ كاردینال پاسخ گفت و با ھمھ توانایي ذھني و قلمي . است
وي ادب، را با ادب و بالغت سخن را با بالغت پاسخ گفت، ولي . خویش از جنبش اصالح دیني دفاع كرد

كالون بھ این ادعاي كاردینال كھ سركشي و قیام بر ضد . تاز معتقدات دیني خویش حتي یك گام بازنگش
او اظھار نمود كھ ھر گاه بھ ; كلیساي كاتولیك رومي از جاه طلبي شخصي ریشھگرفتھ است پاسخ داد

كلیساي نامبرده وفادار میماند، از آسایش و ایمني بیشتري برخوردار میشد، وي تایید كرد كھ كلیساي 
یدگار بنیانگذاري شده است، ولي افزود كھ تبھكاري پاپھاي روزگار رنسانس كاتولیك رومي بھ دست آفر

او، بر خالف آنچھ سادولتو میاندیشید، تعلیمات كتاب مقدس را . كلیسا را سرسپرده ضد مسیح كرده است
كالون از اینكھ فساد و آلودگي كلیساي كاتولیك . برتر و اصیلتر از مصوبات شوراھاي كلیسایي خواند

بھ پراكندگي كلیسا انجامیده است اظھر تاسف كرد، ولي گفت كھ براي دردھاي كلیسا چارھاي جز رومي 
این نبوده است، و در پایان نامھ اظھار داشت كھ ھرگاه كاتولیكھا و پروتستانھا براي تصفیھ معتقدات، 

یش در آسمان، پاداش آیینھا، و كاركنان كلیساھاي مسیحي ھمكاري كنند، مسیح آنان را، با پذیرفتن نزد خو
این نامھ شیوا و نافذ كالون، با آنكھ پارھاي از فضایل پاپھاي دوران رنسانس را نادیده گرفتھ، . خواھد داد

لوتر پس از خواندن نامھ كالون در . از نظر ادب و وقار در میان مشاجرات قلمي آن روزگار كم نظیر است
از : ((ردینال فرود آمده است ستود و فریاد برآوردویتنبرگ، آن را چون ضربھ شكنندھاي كھ بر سركا

تا پیكاري را كھ بھ دست من علیھ ضد مسیح آغاز شد بھ ... اینكھ میبینم خداوند مرداني را برانگیختھ است
نامھ كالون در شوراي ژنو چنان اثر بخشید كھ بھ دستور .)) پایان رسانند از خرسندي در پوست نمیگنجم

شورا اكنون نگران بود كھ ) ١۵۴٠(نامھ كاردینال بھ ھزینھ شھر چاپ و منتشر شد  شورا این نامھ ھمراه
  . نكند با تبعید كالون تواناترین رھبر اصالح دیني سویس را از خود رانده باشد

كشیشاني كھ بھ جاي فارل و كالون گماشتھ شده بودند از . عوامل دیگري نیز نگراني شورا را دان میزدند
چون اینان نزد مردم آبرویي نداشتند، ساكنان . وانایي سخنوري برازنده مقام خویش نبودندنظر انضباط و ت

قماربازي، میگساري، . ژنو زندگي بیبند و بار روزگار قبل از آغاز اصالح دیني را از سر گرفتند
یزي مردم آشكارا آوازھاي ھرزه و ھوسانگ; نزاعھاي خیاباني، و زنا بار دیگر در شھرھاي شایع شدند

سردادند و با بدنھاي برھنھ در قتل بھ مرگ محكوم شد، دو تن دیگر یكي براي جعل سند و دیگري بھ اتھام 
خیانت تحت تعقیب قرار گرفتند، و نفر چھارم ھنگامي كھ میخواست از چنگ مقامات انتظامي بگریزد، 

را كھ بر شورا تسلط داشتند آشفتگي ژنو، كھ قھرا بازرگاني شھر را مختل میكرد، بازرگاناني . كشتھ شد
اعضاي شورا نیز از بیم از دست دادن مقام خویش، یا تكفیر احتمالي، تمایل نداشتند كھ . ھراسان ساختھ بود

از این رو، این اندیشھ اندك اندك در میان اكثریت . حكومت شھر را بار دیگر بھ دست اسقفي بسپارند
  . گرداننداعضاي شورا قوت گرفت و كالون را بھ ژنو باز

براي . ، شورا حكم تبعید فارل و كالون را باطل ساخت و از آنان بھ نیكي یاد كرد١۵۴١در روز اول مھ 
ترغیب كالون بھ بازگشت بھ ژنو و بھ دست گرفتن رھبري دیني این شھر، نمایندگاني یكي پس از دیگري 

ت نكرده بود كینھ ژنو را بھ دل فارل از اینكھ دعوتنامھ مشابھي دریاف. بھ ستراسبورگ فرستاده شدند
نگرفت، و بھ منظور ترغیب كالون براي بازگشت بھ ژنو، جوانمردانھ با فرستادگان این شھر ھمكاري كرد 

ولي كالون، كھ در ستراسبورگ دوستان فراوان یافتھ و مسئولیتھاي بسیاري بھ دوش گرفتھ بود، بازگشت 
در سراسر جھان از جایي بھ اندازه ژنو : ((د و میگفتبھ ژنو را سرآغاز زندگي پر درد و رنج میشمر

، )١۵۴١سپتامبر  ١٣(ولي چون بھ آنجا رسید ; سرانجام، حاضر شد كھ از ژنو دیداري كند.)) بیمناك نیستم
ساكنان شھر با چنان گرمیي وي را پذیرفتند و آنچنان از او پوزش خواستند و براي تامین نظم و آرامش 
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. مات انجیل بھ او وعده ھمكاري دادند كھ كالون نتوانست خواھش آنان را نادیده بگیردشھر و پیروي از تعلی
. سرانجام آرزویتان برآورده شد و من در اینجا ماندگار شدم: ((سپتامبر بھ فارل نوشت ١۶در روز 

  .)) امیدوارم خداوند بركت خویش را از من دریغ ندارد

IV -  مدینھ االھي  

خستین سالھاي پس از بازگشت بھ ژنو، ھمھ ساكنان این شھر را جز، معدودي، میانھ روي كالون، در ن
براي اداره كلیساي سن پیر و دیگر كلیساھاي شھر، ھشت تن كشیشیار در اختیار وي . پشتیبان وي ساخت

وي روزي دوازده تا ھجده ساعت از وقت خویش را بھ ایراد وعظ و خطابھ، رسیدگي بھ امور . نھاده بودند
ھا، راھنمایي شوراھاي شھري، و وضع مقررات  ي، تدریس االھیات، سرپرستي كلیساھا و آموزشگاهادار

كالون در خالل این اشتغاالت كتاب مبادي خویش را بسط . اجتماعي و آیینھاي نماز كلیسایي صرف میكرد
نوشتھ است اندكي ھایي كھ وي  نامھ. داد، تفسیرھایي بر كتاب مقدس نوشت، و بھ مكاتبات خویش ادامھ داد

او بسیار كم غذا میخورد، . ھاي اراسموس كمترند، ولي در شیوایي و فصاحت بر آنھا برتري دارند از نامھ
جانشین و نویسنده زندگینامھ او، تئودور دوبز، در شگفت بود كھ . كم میخوابید، و مرتب روزه میگرفت

  . نوع و ناجور، برآمده استچگونھ مرد كوچك اندامي چون كالون از عھده این كارھاي مت

، ))شوراي صغیر. ((نخستین اقدام كالون، پس از بازگشت بھ ژنو، تجدید سازمان كلیساي اصالح شده بود
بھ درخواست وي، مجمعي را مركب از پنج كشیش و شش تن از اعضاي شورا، بھ ریاست كالون، مامور 

شد و پارھاي از  كھ بھ دست این مجمع تدوین)) آیین نامھ كلیسا. ((تدوین آیین نامھاي براي كلیسا كرد
اصول آن ھنوز اساس تشكیالت كلیساھاي اصالح شده و پرسیبتري اروپا و امریكا را تشكیل میدھند، در 

این آیین نامھ اداره امور كلیسا را بھ دست كشیشان، . بھ تصویب شوراي كبیر رسید ١۵۴٢ژانویھ  ٢روز 
)) انجمن مقدس((نو سازماني بھ نام روحانیان ژ. معلمان، ریش سفیدان غیر روحاني، و شماسان سپرد

از آن پس، ھیچ . تشكیل دادند كھ وظیفھ آن، گذشتھ از سرپرستي كلیساھاي شھر، پرورش كشیشان تازه بود
براي اشتغال بھ خدمت در كلیسا، . كشیشي حق نداشت بدون اجازه این انجمن در كلیساھاي ژنو وعظ كند

انجمن مقدس، موافقت شوراھاي شھري و كلیساھاي  ھر كشیشي ملزم بود عالوه بر كسب اجازه از
كشیشان كلیساي اصالح . مربوطھ را نیز جلب كند، و مانند سابق از طرف اسقف بھ كشیشي گمارده نمیشد

شده، با آنكھ چون روحانیان كلیساي كاتولیك رومي براي خویشتن قدرت مافوق بشري قایل نبودند، و از 
را از حق اشتغال بھ كارھاي غیر دیني محروم كرده بود، عمال چنان قدرتي سویي نیز آئیننامھ كلیسا آنان 

كالون . یافتند كھ ھیچ فرد روحاني، پس از كاھنان ادوار اولیھ تاریخ اسرائیل، از آن برخوردار نبوده است
 كشیشان براي تفسیر كتاب مقدس واجد; میگفت كھ قوانین ھر كشور مسیحي باید از كتاب مقدس ریشھ گیرد

و دستگاه حكومت ملزم است قوانین كتاب مقدس را، آن گونھ كھ روحانیان در مییابند و تفسیر ; صالحیتند
قبول این نظریات قطعا براي اعضاي كاردان و واقعبین شوراھاي ژنو دشوار بود، . میكنند، بھ كار بندد

، اجبارا بدانھا تن در ولي از آنجا كھ نظم و آرامش را براي رونق اقتصادیات شھر ضروري میشمردند
بدین سان، حكومت دیني كھ بھ دست روحانیان اداره میشد، در طول ربع قرن، در شھر ژنو . دادند

  . جایگزین اولیگارشي طبقھ بازرگان و سرمایھدار شد

مجري تصمیمات این حكومت دیني ھیئت اجراییھاي بود مركب از پنج كشیش و دوازده ریش سفید غیر 
از آنجا كھ كشیشان تا پایان دوره كشیشي خویش، . توسط شوراي كبیر برگزیده میشدند روحاني كھ ھمگي

و ریش سفیدان تنھا یك سال، در ھیئت عضویت داشتند، تصمیمات ھیئت، در مواردي كھ پیوند مستقیمي با 
نیایش و این ھیئت حق انعقاد مراسم . امور مالي و تجاري نداشتند، توسط اعضاي روحاني آن اتخاذ میشدند

از طرف ھیئت اجراییھ، سالي یك بار یك ; نظارت بر رفتار ساكنان شھر را بھ خویشتن اختصاص داده بود
ھاي شھر سركشي میكردند، ھیئت حق داشت ھر كسي را براي بازخواست  كشیش و یك رھبر بھ خانواده

ناني را كھ از كلیسا طرد احضار كند، خطاكاران را آشكار تنبیھ یا تكفیر كند، و از شورا تقاضا كند آ
وي فرمانروایي مستبدانھ خویش را بر ساكنان ژنو بھ نیروي . میشوند از شھر شخص ژنو بھ شمار میرفت
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ایمان راسخ وي بھ درستي . نھ با اتكاي بھ زور یا قانون. اراده و خصلت شخصي تحمیل كرده بود
ود، چنان نیرویي بھ او داده بودند كھ كسي رسالتش، و سرسپردگي كامل او بھ وظیفھاي كھ بھ دوش گرفتھ ب

ھرگاه ایلدبراندو میتوانست سري از گور درآورد و ژنو زمان كالون . نمیتوانست در برابر آن ایستادگي كند
  . را نظاره كند، از اینكھ با فرمانروایي كلیسا بر دولت آرزوي او سرانجام تحقق یافتھ بود، خشنود میگشت

از قدرت نامحدودي كھ بھ دست آورده بودند، نخست براي مجامع دیني مقرراتي روحانیان، با استفاده 
ھا، جز آناني كھ براي پرستاري  ھمھ افراد خانواده: ((وضع، و فرماني بھ این مضمون صادر كردند

كودكان یا مواظبت از احشام خویش مجبورند در خانھ بمانند، باید در مجامع دیني روزھاي یكشنبھ حضور 
ھرگاه در طي ھفتھ وعظي در یك از كلیساھاي شھر ایراد شود، كساني كھ فرصت دارند باید بھ  .یابند

ھرگاه كسي پس از آغاز .) كالون ھفتھاي سھ تا چھار بار در كلیساھاي ژنو وعظ میكرد. (كلیسا بروند
پرداخت  موعظھ بھ كلیسا برسد، نخست بھ او اخطار خواھد شد، و اگر بھ تاخیر خویش ادامھ دھد، بھ

كسي در شھر ژنو مجاز نبود بھ دلیل داشتن عقیده دیني متفاوت از مجامع .)) جریمھ محكوم خواھد گشت
اصل . كالون، از نظر انكار آزادي عقیده، از مستبدترین پاپھا نیز سختگیرتر بود. دیني پروتستان غیبت كند

رگترین قانونگذار پروتستان زیر پا آزادي عقیده و دین، كھ جنبش پروتستان را برپا ساخت، بھ دست بز
كالون، كھ شاھد پراكندگي پروتستانھا بھ صدھا فرقھ و دستھ گوناگون بود و انقسام كیش . نھاده شد

ھاي مسیحي، جز فرقھاي كھ خود  ھایي بیشتر پیش بیني میكرد، بھ ھیچ یك از فرقھ پروتستان را بھ شاخھ
در آنجا جمعي عالم دیني حق داشتند بھ سلیقھ خویش . ادرھبر آن بود، در شھر ژنو مجال فعالیت نمید

اعتقادنامھاي تنظیم كنند، و آن دستھ از ساكنان ژنو كھ نمیخواستند این اعتقادنامھ را بپذیرند باید شھر را 
غیبت مستمر از مجامع دیني پروتستان یا شركت نكردن در آیین قرباني مقدس جرمي . ترك میكردند

عت یا ناسازگاري با معتقدات رسمي كلیسا بار دیگر توھین بھ خدا و خیانت بھ دولت بد. درخور كیفر بود
آیین كاتولیك كھ این نظریھ را درباره بدعت شایع كرده . بھ حساب آمد و بدعتگذاران بھ مرگ محكوم شدند

قوانین ، بھ جرم سرپیچي از ١۵۶۴تا  ١۵۴٢در فاصلھ سالھاي . بود، اكنون خود مظھر بدعت بھ شمار آمد
در ژنو نیز، چون . تازه شھر، پنجاه و ھشت تن بھ مرگ محكوم و ھفتاد و شش تن از ژنو تبعید شدند

جاھاي دیگر، جادوگري از گناھان كبیره محسوب میشد، چنانكھ تنھا در یك سال، بھ صالحدید و در 
بھ طاعون آلودھاند آتش خواست ھیئت اجراییھ، چھارده جادوگر را بھ اتھام اینكھ بھ یاري شیطان شھر را 

ھیئت اجراییھ دین را از اخالق و كردار تفكیك نمیكرد، زیرا معتقد بود كھ ثمره دینداري پاكي كردار . زدند
و فضیلت اخالقي ایجاد جامعھاي را در سر میپروراند كھ نظم و انضباط و پاكي آن گواه بر درستي 

. ا كانون فساد و خوشگذراني ساختھ بود، رسوا كندمعتقدات دیني وي باشد و آیین كاتولیك را، كھ رم ر
كالون نظم و انضباط را چون ستون فقرات شخصیت میدانست و معتقد بود كھ انسان بھ یاري آن میتواند از 

از روحانیان انتظار داشت . زیر بار پستي و دنائت طبیعت بشري قد راست كند و بر نفس خویش چیره شود
میگفت كھ روحانیان حق دارند زناشویي كنند و فرزنداني بار آورند، ولي . شندكھ نمونھ پاكي و راستي با

باید از شكار، قمار، خوشگذراني، سوداگري، و ھر گونھ سرگرمي غیر دیني بپرھیزند و اجازه دھند كھ 
  . سران كلیسا ھمھ سالھ بھ اخالق و كردار آنان رسیدگي كنند

شد كھ ھر سال یكي از رھبران عضو ھیئت اجراییھ در  براي نظارت بر رفتار مسیحیان عادي، مقرر
ھاي مردم سرزند و درباره ھمھ شئون زندگي آنات  بخشي از شھر كھ بھ وي واگذار شده بود، بھ خانھ

ھیئت اجراییھ و شوراي شھر متفقا بر رفتار مردم نظارت میكردند و میكوشیدند تا ساكنان شھر . تحقیق كند
ھا،  ر، ورقبازي، ھتك حرمت مقدسات، میگساري، رفت و آمد زیاد بھ مھمانخانھرا از وقت گذراني با قما

، خواندن آوازھاي ناپسند غیر دیني، افراط در )كھ در آن ھنگام با بوسھ و ھماغوشي ھمراه بود(رقص 
مقامات شھري حتي رنگ و مقدار پوشاك . مھمانداري، تجمل، و بیبند و باري در لباس پوشیدن باز دارند

آرایش . م و شماره بشقابھایي را كھ ھنگام صرف خوراك بھ كار میرفتند محدود و مشخص كرده بودندمرد
زني را از آن روي كھ گیسوي خویش را بھ طرز ناپسند و . پیكر زنان بھ جواھر و گالبتون مذموم بود

  . ھوسانگیزي بلند ساختھ بود، بھ زندان افكندند
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دیني محدود، و سپس اجراي ھر گونھ نمایشي را در شھر تحریم ھا را نخست بھ موضوعھاي  نمایشنامھ
  . كردند

دادن نام قدیسین كلیساي كاتولیك رومي بھ نوزادان ممنوع شد، و مقامات شھر مردم را تشویق میكردند كھ 
پدري كھ اصرار میورزید فرزندش را، بھ . نام فرزندانشان را از میان نامھاي كتاب عھد قدیم برگزینند

مقامات پروتستان سنت سانسور مطبوعات را از كاتولیكھا گرفتند و . براھیم، كلود بنامد زنداني شدجاي ا
نشر مطبوعات حاوي تعلیمات دیني غلط یا كتابھایي كھ مضامین آنھا براي اخالق ). ١۵۶٠(تشدید كردند 

سو را نیز منع چندي بعد، نشر رساالت مونتني و امیل رو. مردم زیانبخش تلقي میشدند، تحریم گشت
كساني كھ این مقررات را نقض میكردند، . بدگویي از كالون یا روحانیان شھر جرم محسوب میشد. كردند

و ھرگاه بھ تخلف خویش ; در صورت تكرار، بھ پرداخت جریمھ محكوم میگشتند; بار اول، توبیخ میشدند
گي در آب، و مجازات زنا، كفرگویي، یا كیفر فاحشگي تبعید یا خف. ادامھ میدادند، بازداشت یا تبعید میشد

در یك مورد استثنایي، كودكي را كھ والدین خویش را مضروب كرده بود سر . بت پرستي مرگ بود
چھارصد و چھارده تن، بھ اتھام سرپیچي از مقررات اخالقي، تحت  ١۵۵٩و  ١۵۵٨در سالھاي . بریدند

جمعیت . ن شھر تبعید، و پنجاه و ھشت تن اعدام شدندو در فاصلھ سالھاي تن از ساكنا; تعقیب قرار گرفتند
  . تن بود ٠٠٠,٢٠ژنو در این ھنگام در حدود 

در اینجا نیز چون شھرھاي دیگر قرن شانزدھم، متھمان را براي اخذ سند و گرفتن اعتراف زجر و شكنجھ 
  . میدادند

د آموزشگاه و یك آكادمي كالون چن. براي امور آموزشي، اجتماعي، و اقتصادي نیز مقرراتي وضع شد
تاسیس كرد و براي یافتن معلمان ورزیده التیني، یوناني، عبري، و االھیات در اروپاي باختري بھ كاوش 

وي ھمچنین كشیشان جواني پرورش داد كھ انجیل مسیح را، با ھمان شور و حرارت و از جان . پرداخت
در طول یازده سال . و انگستان تبلیغ میكردندگذشتگي یسوعیان در آسیا، در فرانسھ، ھلند، اسكاتلند، 

صد و شصت و یك مبلغ دیني از ژنو بھ فرانسھ فرستاده شدند كھ بسیاري از آنان، ھنگام ) ١۵۵۵١۵۶۶(
كالون تركیت جامعھ از طبقات اجتماعي را طبیعي میشمرد و . شھادت، سرودھاي ھوگنوھا را میخواندند

از ھر كسي انتظار . ھر یك از طبقات شھر ژنو را تعیین كرده بوددر قانونش نوع پوشاك و حدود فعالیت 
داشت كھ با موقعیت اجتماعي خویش بسازد و، بدون حسد بھ دیگران و شكایت از وضع اجتماع، وظایفي 

دریوزگي در شھر ژنو ممنوع شد و براي . را كھ مقام اجتماعي وي بھ عھدھاش نھاده است بھ جاي آورد
  . ن و نیازمندان سازمانھاي خیریھ تاسیس شدنددستگیري از تنگدستا

ارجي كھ آیین كالوني بھ پركاري، ھوشیاري، پشتكار، و صرفھجویي میداد شاید یكي از موجبات رشد و 
گسترش صنعت و بازرگاني جوامع پروتستان بوده باشد، ولي روي پیوند آیین كالوني با رشد سرمایھداري 

اري در فلورانس و فالندر كاتولیك قبل از روزگار اصالح دیني، در سرمایھد. بیش از حد تكیھ كردھاند
كالون اصالت فرد را در امور اقتصادي، چون در امور دیني و اخالقي . ژنو زمان كالون، رشد كرده بود

  . ناچیز میگرفت

شور، ، جامعھ ك)كھ بنیان انقالب لوتر را تشكیل میداد(واحد اجتماعي، بھ دیده وي، بھ جاي فرد آزاد 
ادراك وي از وابستگي انسان بھ . شھري بود كھ قوانین و نظامات شاقي ھمھ ساكنانش را بھ ھم میپیوستند

عضو جامعھ مسیحي حق : ((اجتماعي كھ در آن بھ سر میبرد در خالل نوشتھ او بروشني بھ چشم میخورد
او . خویش اختصاص دھدندارد دارایي خویش را از آن خود بپندارد و آن را بھ رفع نیازمندي خصوص 

دارایي خویش را با ھمھ اعضاي جامعھ در میان مینھد و براي خویشتن نفعي جز آنچھ ھمھ جامعھ از آن 
كالون بھ سوداگریي كھ منظور آن استفاده شخصي بود، یا بھ .)) برخوردار میشود منظور نمیدارد

مانند گروھي از نظریھپردازان  .ھاي جابرانھ، روي خوش نشان نمیداد گردآوري مال و ثروت از راه
اواخر قرون وسطي، رباخواري را مجاز میشمرد، ولي بھره وام را بھ پنج درصد محدود میكرد و مصرا 

ھیئت اجرائیھ، با موافقت . میگفت كھ در صورت نیازمندي افراد یا جامعھ وام باید بدون بھره پرداخت شود
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كالون . ا بھره سنگیني بھ مردم وام میدادند توبیخ كردوي، محتكران، انحصارگران، و صرافاني را كھ ب
بھاي خوراك، پوشاك، و عمل جراحي را در شھر ژنو سوداگراني را كھ خریداران خویش را میفریفتند 

ھا را بھ نفع خویش تغییر میدادند، و پارچھ فروشاني را كھ پارچھ را كوتاه  كساني را كھ اوزان و اندازه
گاھي حكومت شھر ژنو بھ طرف سوسیالیسم دولتي كشیده میشد، چنانكھ انجمن . ساندمیبریدند بھ كیفر میر

  . مقدس براي اداره بعضي از صنایع راسا بانكي بنیاد نھاد

براي كالون امكان . با این وصف پیوند آیین كالوني را با تجارت و سرمایھداري نمیتوان نادیده گرفت
و كھ ھستي آن در گرو تجارت بود، بھ رھبري خویش ادامھ نداشت با جلوگیري از گسترش بازرگاني ژن

بھ دولت سفارش ; از این روي، خویشتن را با واقعیات آشنا كرد و بھره وام را تا ده درصد افزایش داد. دھد
. ھاي خصوصي بافندگي و ابریشمبافي بھ سرمایھداران وام بدھد كرد كھ براي تاسیس یا گسترش كارگاه

، چون آنورس، آمستردام، و لندن، بھ آیین تازه، كھ مقتضیات اقتصاد نو را دریافتھ مراكز صنعتي اروپا
  . آیین كالوني طبقات متوسط را زیر بال و پر خویش گرفت و ھمگام با آنھا گسترش یافت. بود، گرویدند

براي  نظام حكومتي كالون براي شھر ژنو چھ نتایجي بھ بار آورد قدر مسلم این است كھ تحمل این نظام
ساكنان ژنو دشوار بوده است، زیرا در سراسر تاریخ جھان ھیچ شھري این گونھ قیود اخالقي سخت و 

دستھاي از ساكنان ژنو تا سرحد طغیان با نظام كالون بناي مخالفت . انعطاف ناپذیر بھ خود ندیده است
ژنو بھ مقررات اخالقي، از نظام ولي، چنانكھ پیداست، متنفذان شھر، با توجھ بھ نیاز مبرم ساكنان . نھادند

  . كالون پشتیباني میكردند

گروھي از ھوگنوھاي فرانسھ و پروتستانھاي دیگري كھ بھ شھر ژنو رخنھ كرده بودند فرمانروایي كالون 
محدودیت نظام كالون بھ شھر ژنو و نواحي اطراف آن، بیگمان، از موجبات كامیابي . را تقویت میكردند

ثبات سیاسي و ) از جانب ساووا، ایتالیا، فرانسھ، و امپراطوري(خطر تجاوز خارجي . این نظام بوده است
بھ عبارت دیگر، خطر خارجي ثبات داخلي را ; فرمانبرداري ساكنان ژنو را از دولت اجتنابناپذیر میكرد

  . استحكام میبخشید

رھبري كالون را، كھ خود شاھد آن  برناردینو اوكینو، پروتستان ایتالیاییي كھ بھ ژنو پناه برده بود، نتایج
  :بوده است، چنین توصیف میكند

از دشنام و سوگند، بیعفتي، توھین بھ مقدسات، زنا، و زندگي ناپاك، كھ در بسیاري از جاھایي كھ من در 
. در اینجا دالل محبت و روسپي وجود ندارند. آن زیستھام دامنگیر مردمند، در اینجا اثري بھ چشم نمیخورد

ساكنان شھر بھ قمار سرگرم . ھاي ناشایست بھ تن ندارند خویشتن را با سرخاب نمیآرایند و جامھ مردم
  . نیستند

مردم، ھمان گونھ كھ مسیح اندرز . وجود سازمانھاي خیریھ تنگدستان را از دریوزگي بینیاز كرده است
ات كلیسایي، آدمكشي، و داده است، یكدیگر را برادرانھ راھنمایي میكنند، دعوا، خرید و فروش مقام

در اینجا آواي ارگ، . دستھبندي از شھر رخت بر بستھ و جاي خود را بھ آرامش و نیكخواھي سپرده است
شمعھا و یادگار قدیسان، مشعلھاي [ در كلیساھا]و. ناقوس كلیسا، و آوازھاي خیاباني بھ گوش نمیرسد

، نمایشھاي ھرزه، و مراسم و تشریفات خشك بھ ھا و رداھاي مزین ھاي دیني، قبھ فراوان، شمایل و پیكره
  . چشم نمیخورند

این . اسناد شوراي كبیر، كھ بھ دست ما رسیده است، گزارش اوكینو را از وضع شھر ژنو تایید نمیكنند
گزارشھا گواه بر وجود كودكان زنازاده بسیار، كودكان متروك، زناشوییھاي اجباري، و صدور احكام 

با وجود این باز . و نادختري وي از كساني بودند كھ بھ جرم ارتكاب زنا محكوم شدند داماد كالون. مرگند
بھ والنتین آندرئا، كشیش لوتري اھل وورتمبرگ، برمیخوریم كھ بر وضع دلپسند شھر ژنو  ١۶١٠در سال 

  : رشك میورزد
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فراموش نخواھم كرد و  ھنگام دیدار ژنو، بھ چنان اجتماع در خور ستایشي برخوردم كھ تا جان دارم آن را
در این شھر نھ تنھا جمھوري كامل وجود دارد، . آرزوي زیستن در چنین جامعھاي را از دل نخواھم راند

بلكھ چنان انضباطي حكمفرماست كھ بھ اولیاي شھر امكان میدھد ھمھ ھفتھ بر رفتار شارمندان، حتي بر 
ا دشنام دادن و سوگند خوردن، قماربازي، در اینج... كوچكترین تخطیات آنان رسیدگي و نظارت كنند

براي مسیحیت . تجمل، و دشمني و كینھتوزي، ممنوع است، و گناھان بزرگتر بندرت از مردم سر میزنند
در طلب ) آلمانیھا(با چشمان اشكبار باید سوگواري كنیم كھ خود ما ! چھ زیوري برتر از این پاكي اخالقي
اگر بھ خاطر اختالف دیني نبود، تا پایان عمر . بھ فراموشي سپردھایمچنین اجتماعي بودھایم، ولي آن را 

  . در ژنو میزیستم

V- مناقشات كالون  

تصویر رنگ روغن او در كتابخانھ دانشگاه ژنو، وي . مكتب االھیات كالون نمودار خوي و سیرت اوست
را با چھره رازورانھ افسرده و سختگیر، رنگ تیره پریده، ریش سیاه كوتاه، پیشاني بلند، و چشماني گستاخ 

ھ مردي با چنین جثھ ریز و انسان با دیدن این تصویر دچار شگفتي میشود كھ چگون. ولي نافذ نمایش میدھد
ولي در این جثھ نحیف، ھوش سرشار، اراده ; نحیفي توانستھ است اداره و رھبري شھري را بھ دوش گیرد

ھوش كالون وي را در االھیات . شكستناپذیر، و شاید ھم عزمي راسخ براي دست یافتن بھ قدرت نھفتھ بود
ولي از این روي كھ در درستي . مغشوش ولي تیز بودحافظھ او . پروتستان بھ مقام توماس آكویناس رساند

ولي از این نظر كھ ; علم احكام نجوم تردید داشت، زودتر از زمان خویش چشم بھ جھان گشوده بود
كالون از آن جھت كھ بسیاري از . ھاي كوپرنیك را رد میكرد، بھ زمان خویش تعلق داشت اندیشھ

كمرویي وي بر شجاعت . نسبت میداد، و ارث سنتھاي كھن بودبھ شیطان ) چون لوتر(رویدادھاي جھان را 
افتادگي و فروتني وي در برابر آفریدگار گاھي . و حجب و حیایش بر غرور فطري او سایھ افكنده بودند

او، در برابر انتقاد، بیش از اندازه حساس و بیتاب بود و، چون . موجب میشد كھ با مردم آمرانھ رفتار كند
رنجوري . رد ھرگز خطایي از او سر نمیزند، خردھگیري دیگران را نمیتوانست تحمل كندكسي كھ میپندا

و خستگي ناشي از پركاري گاھي وي را تندخو میساخت، و این تندخویي بھ صورت گفتارھاي بلیغ و 
  آتشین خودنمایي 

   

pymansetareh@yahoo.com



  

را )) جانور سركش خشم((بھ بوتسر گفتھ بود كھ قادر نیست . كتابخانھ عمومي و میكرد. كالون: رنھ بواون
كالون داراي چنان طبع شوخي نبود كھ اطمینان بھ خویشتن را در وي تعدیل كند، و آنچنان . رام سازد

ال، پیروانش را اندرز میداد كھ با این ح. زیبایي را در نمییافت كھ آثار ھنري كلیسا را از گزند مصون دارد
زندگي را بھ خوشي و خرمي بھ سر آرند، خویشتن را با تفریحات بیزیاني چون بولینگ و لیس بازي 

او دوستي مھربان و خونگرم، و در ھمان حال دشمني سرسخت و . سرگرم كنند، و بھ اعتدال شراب بنوشند
ودند، ولي كساني كھ وي را خوب میشناختند مھر او را خدمتگزارانش از او بیمناك ب. آتشین و انتقامجو بود

بسادگي میزیست، كم میخورد، روزه . از نظر روابط جنسي، زندگي وي پاك و منزه بود. بھ دل داشتند
میگرفت بیآنكھ قصد خودنمایي داشتھ باشد در شبانھ روز بیش از شش ساعت نمیخوابید، در روزھاي 

یش را بھ كارھایي میسپرد كھ بھ نظرش براي خدمت بھ خدا ضرورت تعطیل كار میكرد، و ھمھ اوقات خو
او از قبول مزد اضافي سرباز میزد، ولي از ھیچ كوششي در گردآوري پول براي تنگدستان . داشتند

نیروي این مرد از دین برگشتھ از اینجا : ((پاپ پیوس چھارم درباره وي چنین گفتھ است. فروگذار نمیكرد
اگر من چنین خدمتگزاراني میداشتم، قلمرو خویش را بھ . ول ھیچ گاه وي را نمیفریفتریشھ میگرفت كھ پ

او با . مردي با حمیت و مردانگي كالون طبعا دشمنان بسیار داشت.)) سراسر جھان گسترش میدادم
 سرسختي، و با زبان ستیزه جوي زمان، با دشمنان در میافتاد و آنا را رذل، سبك مغز، سگ، االغ، گراز،

اطالق چنین صفاتي بھ دشمنان بیشتر زیبنده سبك نگارش مجادلھ جوي لوتر بود، . و جانور گندیده میخواند
ولي ھنگام قضاوت درباره رفتار كالون با دشمنان، نباید از یاد برد كھ عواملي . تا انشاي التیني باوقار او

ب پیشین فرانسوي، در كلیساي سن بودند كھ خشم وي را برمیافروختند، چنانكھ روزي ژروم بولسك، راھ
كالون با استناد بھ . پیر بھ میان سخنان كالون دوید و نظریھ تقدیر ازلي وي را توھیني بھ آفریدگار خواند

ھیئت اجراییھ وي را بھ . كتاب مقدس بھ او پاسخ داد، و ماموران انتظامي بولسك را دستگیر كردند
ولي ھنگامي كھ نظریھ ; بود كھ وي را بھ مرگ محكوم كند و شوراي كبیر بر آن; بدعتگذاري متھم كرد
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برن توصیھ . عالمان االھي زوریخ، بال، و برن در این باره خواستھ شد آنان با اعدام وي مخالفت ورزیدند
كرد درباره مسائلي كھ درك آنھا براي انسان دشوار است با احتیاط قضاوت شود، و بولینگر بھ كالون 

یاري از مردم با نظریھ تقدیر ازلي متضمن در رسالھ مبادي تو موافق نیستند و از آن بس((گوشزد كرد كھ 
بولسك بھ فرانسھ و بھ آیین ; )١۵۵١(شوراي كبیر بھ تبعید بولسك اكتفا كرد .)) چون بولسك نتیجھ میگیرند

  . كاتولیك بازگشت

اھل ھامبورگ نظریھ تسوینگلي و  این كشیش لوتري. از ھمھ جالبتر مناقشھ كالون با یوآخیم و ستفال بود
خواند و اظھار )) كفر شیطاني((كالون را دایر بھ اینكھ مسیح تنھا روحا در آیین قرباني مقدس حضور دارد 

پاسخ كالون بھ او چنان تند بود كھ مصلحان ھمكیش او در . داشت كھ عالمان تازیانھ حكام باید سركوب كرد
وستفال . با این حال، كالون پاسخ خویش را منتشر كرد. داري كردندزوریخ، بال، و برن از امضاي آن خود

خواند و پاسخ )) ھاي لوتر بوزینھ((كالون آنان را . وتني چند از پیروان لوتر متقابال بھ كالون حملھ كردند
، مستدلي كھ بھ آنان داد پارھاي از سرزمینھاي لوتري آلمان، چون براندنبورگ، پاالتینا، بخشھایي از ھسن

تنھا سكوت . ھاي عالمان االھي سویس و كلیساي اصالح شده ساخت برمن، آنھالت، و بادن را پیرو اندیشھ
، و پژواك غریو خروشان لوتر پس از مرگش ساكنان مناطق )كھ نھاني با كالون موافق بود(مالنشتون 

  . لوتري دیگر آلمان را از گرایش بھ آیین كالوني باز داشت

مناقشات رھایي یافتھ بود كھ با گروھي از افراطیون روبھ رو شد كھ اخیرا از ایتالیاي  كالون تازه از این
كایلیوس سكوندوس كوریو، كھ در لوزان و بال تدریس میكرد، . ضد اصالح دیني بھ سویس گریختھ بودند

عذاب ابدي با اعالم اینكھ شماره نجات یافتگان كھ شامل كافران نیز میشد بسي بیش از كساني است كھ بھ 
الیلیوس سوكینوس، فرزند فقیھ سرشناس ایتالیایي، در . گرفتار خواھند، شد كالون را بر آشفتھ ساخت

وي براي آنكھ مضامین كتاب مقدس را بھتر درك كند، بھ فراگرفتن زبانھاي یوناني، ; زوریخ مسكن گزید
ت، تقدیر ازلي، گناھكاري ذاتي، و پس از تحصیل بسیار، ایمان خویش را بھ تثلی. عربي، و عبري پرداخت

وي بیایماني خویش را با كالون در میان نھاد، و كالون تا آنجا كھ . و كفاره شدن مسیح از دست داد
  . میتوانست بھ مشكالت فكري او پاسخ داد

سوكینوس تعھد كرد كھ بیایماني خویش را بر مال نكند، ولي چندي بعد بھ اعدام سروتوس اعتراض كرد، 
ن بھ مردم انگشت شماري پیوست كھ در آن روزگار پرجوش و خروش از آزادي دیني دفاع بدینسا

  . میكردند

در شھري كھ دین و حكومت درھم آمیختھ بودند، برخورد مداوم میان كالون و پاتریوتھا و لیبر تنھا، كھ 
ھگین بودند، روزي كالون را از شھر خویش بیرون رانده بودند و اكنون از بازگشت وي بھ ژنو اندو

پاتریوتھا با ملیت فرانسوي كالون و ھمچنین با دارو دستھ او مخالف بودند، . طبیعي و احتراز ناپذیر بود
آنان در . معتقدات دیني او را نكوھش میكردند، وي را قابیل میخواندند، و سگانشان را كالون مینامیدند

د ھمانھا بودند كھ یك شب، پنجاه تیر در كنار خانھ خیابانھاي شھر كالون را تحقیر و استھزا میكردند، و شای
لیبرتنھا ایمان خویش را بر وحدت وجود استوار ساختھ بودند و بھ شیطان، فرشتگان، باغ . او رھا كردند

ملكھ مارگریت دو ناوار آنان را در دربار ; عدن، كفاره شدن مسیح، كتاب مقدس، و پاپ اعتقاد نداشتند
  . و كالون را براي خشونتي كھ درباره آنان روا داشتھ بود نكوھش كرد خویش در نراك پناه داد

، كالون اعالني بر منبر خویش آویزان یافت كھ این عبارات در آن بھ چشم ١۵۴٧ژوئن  ٢٧در روز 
  : میخوردند

تو و دارودستھات از تالشتان شھر خویشتن را نجات ندھي، فرمانروایي تو واژگون ! دوروي تبھكار
زماني كھ كارد بھ ... شت، و آنگاه بھ روزي كھ زندگي رھباني را ترك گفتي نفرین خواھي كردخواھد گ

[ كھ كشتھ شده بود]ورل . بھ یاد داشتھ باش كھ تو بھ اندازھام... استخوان مردم برسد، انتقام خواھند گرفت
  .ما دیگر این ھمھ فرمانروا نمیخواھیم... پشتیبان نداشتھاي
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