
  

  لطان محمد مدالیون س: جنتیلھ بلیني

سلیمان قانوني . سلطان عثماني بر آن بود كھ ملت خود را ھم باشكوه و ھم با سلطھ سالح مرعوب نگاه دارد
یكي از این مساجد بھ نام وي خوانده . با ساختن ھفت مسجد بھ رقابت با جد خود سلطان محمد فاتح برخاست

جستھ است و با آنكھ در تركیب و تجمع در زیبایي از مسجد ایاصوفیھ پیشي ) م ١۵۵۶ق ' ه ٩۶۴(شده 
ھاي سر بھ فلك  تعدادي گنبدچھ بھ گرد گنبد بزرگ مركزي از آن تقلید كرده است، اما تقابل میان مناره

درون مسجد گنجینھ بھت آوري . كشیده با بدنھ كوه پیكر آن خاصیت خیره كنندھاي بھ وجود آورده است
ال بر سطح مرمر یا كاشي بدل چیني، ستونھاي سنگ سماق، ھاي مط كتیبھ: است از تزیینات و تجمالت

ھایي از شیشھبندھاي منقوش كھ در میان سنگھایي با نقوش توربافت  طاقھایي از مرمر سفید یا سیاه، پنجره
شاید بتوان گفت جالل و درخشندگي این . كار گذاشتھ شدھاند، و منبر كندھكاري شده با دسترنج یك عمر

. ز آن است كھ نگرنده در مقابل آن احساس خضوع دیني كند یا بھ نماز بایستدمجموعھ ھنري بیش ا
معماري از اھالي آلباني بھ نام سنان این مسجد و ھفتاد مسجد دیگر را طرحریزي كرد، و چنانكھ مشھور 

  . است عمر وي بھ صد و ده سال رسید

V-  شخصیت سلیمان  

میخواندند، زیرا در )) قانوني((مردم خودش او را . لقب داد)) باشكوه((مغرب زمین بود كھ سلیمان را 
وي نھ در ظاھر، بلكھ از جھت حجم تجھیزات ارتشي، . تدوین قواانین كشور عثماني سھم بزرگي داشت

سلیمان بھ . دوسعت میدان لشكركشیھا، جالل و آرایش پایتختش، و ساختن مسجدھا و كاخھا محتشم بو
خاطر شوكت و تجمل دربار و ملتزمانش با شكوه بود، و نیز بھ خاطر قدرت و وسعت قلمرو 
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امپراطوري وي از بغداد تا صد و پنجاه كیلومتري وین و دویست كیلومتري ونیز، كھ زماني . فرمانرواییش
تمام شھرھاي معروفي كھ بھ جز ایران و ایتالیا، . ملكھ دریاي آدریاتیك بھ شمار میآمد، گسترش داشت

كارتاژ، ممفیس، : ھاي كالسیك ذكر شدھاند در زیر استیالي وي بودند نامشان در كتاب مقدس و نوشتھ
، اسكندریھ، بیتالمقدس، ازمیر، دمشق، افسوس، نیقیھ، آتن، و دو شھر )پالمیرا(صور، نینوا، بابل، تدمر 

تا قبل از عصر وي ھیچ گاه ھالل عثماني این ھمھ خشكیھا و دریاھا را در فرورفتگي خود جاي نداده  .تب
  . بود

اما باید بگوییم كھ ھیچ كشور ; آیا حسن تدبیر سلیمان در كشورداري ھمسنگ وسعت قلمروش بود شاید نھ
منشي و روم دوران آنتونینھا، واجد چنین امتیازي نبوده است، بھ پھناور دیگري ھم، بھ جز ایران ھخا

ھاي امروزي وجود نداشتند، وسعت خاك عثماني بیش  نسبت آن عصر كھ وسایل ارتباط و حمل ونقل جاده
  از آن بود كھ بتوان از یك مركز آن را، چنانكھ باید 

   

  

ي ریشھ دوانده بود، باز لوتر گفتھ بود كھ با آنكھ سستي و فساد در حكومت عثمان. و شاید، اداره كرد
از لحاظ رواداري دیني سلیمان .)) چنانكھ بھ اطالع میرسد بھترین نوع حكومت دنیوي را تركھا دارند((

آنان وحدت دیني را الزمھ قدرت ملي میشمردند، و حال . دالورتر و جوانمردتر از اقران مسیحي خود بود
: كاردینال پول مینویسد. را در آداب و ایمان دیني خود آزاد میگذاردآنكھ سلیمان مسیحیان و یھودیان 

اگر كسي بھ اعتقادات دیني ایشان اعتراض نكند، . تركھا عقیده دیني خود را بر دیگران تحمیل نمیسازند((
 'ه ٩۶٩در سال .)) میتواند ھر ایمان دیگري را كھ بخواھد در میانشان تبلیغ كند، و كسي مزاحم او نمیشود

ھنگامي كھ اسكاتلند، انگلستان، و آلمان لوتري پیروي از آیین كاتولیك را جنایت ) م ١۵۶١نوامبر (ق 
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بزرگ میشمردند، و ایتالیا و اسپانیا پیروي از آیین پروتستان را جنایت بزرگ میخواندند، سلیمان بھ عنوان 
بھ خالصي یك نفر زنداني مسیحي فرمان )) میل ندارد ھیچ كس را بھ جبر از دین خود بازگرداند((آنكھ 

وي كشور خود را پناھگاه امني براي یھودیاني ساخت كھ بر اثر سختگیري دستگاه تفتیش افكار از . داد
  . اسپانیا و پرتغال فرار میكردند

با وجود لشكركشیھاي . عیبھاي سلیمان بیشتر در روابط خانوادگیش ظاھر میشود تا در روش كشورداري
بھ عنوان دفاع از راه حملھ آنھا را توجیھ میكرد جملھ در این عقیده متفقند كھ وي مردي  مكرر كھ سلیمان

ملتش نھ فقط او را تحسین میكرد، بلكھ . بود با احساسات لطیف و عالي، جوانمرد، عادل و با مروت
در روزھاي جمعھ، ھنگام عبورش بھ قصد مسجد، ھمگي در سكوت . صمیمانھ وي را دوست میداشت

فرو میرفتند، سلیمان با فرود آوردن سر بھ عموم آنھا از مسیحي، یھودي، و مسلمان سالم میداد، و  محص
درباره وي شنیده نشده است كھ با اعتیاد بھ . سپس در مسجد بھ مدت دو ساعت بھ نماز و دعا مشغول میماند

تھ باشد، اما در مواردي حرمسرا، مانند برخي دیگر از سالطین، سالمتي و نیروي خود را بھ خطر انداخ
او را میبینیم كھ چنان در قبال ھیجانات عشقي از خود بیخود شده كھ دوراندیشي و انصاف، و حتي 

  . عواطف پدرانھاش، را بھ یك سو افكنده است

درنخستین سالھاي سلطنت، معشوقھ مورد توجھش كنیزي بود چركسي، بھ نام گلبھار، كھ از آن زیبایي 
ردھاي كھ طي قرنھا از مختصات زنان نواحي خاوري دریاي سیاه شناختھ شده بود پررنگ و تراش خو
  . بھره فراوان داشت

وي فرزندي براي سلیمان آورد كھ مصطفي نام گرفت، و جواني زیبا روي و با كفایت و محبوب خاص و 
آورد كھ سلطنت  سلیمان كارھاي مھم و ماموریتھاي خطیر بدو سپرد و او را چنان بار. عام از آب درآمد

ولي در جریان عشقي دیگري، زني بھ نام خرم سلطان، كھ از اسیران روسي بود . را با لیاقت بھ ارث ببرد
و غربیھا او را روكسالنھ خواندھاند، دل سلطان را از چنگ كنیز چركسي ربود و، با زیبایي و نشاط و 

سلیمان سر از پیروي . اجتنابناپذیر شدمكاریش، آنچنان سلطان را مفتون ساخت كھ فرار رسیدن فاجعھ 
اما چون سلطان بھ . قانون نیاكان متاخرش باز زد و و از داشتن دختران و پسراني از آن زن شادیھا كرد

پیري نزدیك شد و منظره بھ تخت رسیدن مصطفي از دور نمایان، خرم سلطان از سرنوشت پسرانش كھ 
. ادري تاجدار خود بھ ھالكت برسند سخت بھ وحشت افتادممكن بود، بر طبق قانون جاري، بھ دست نابر

صدراعظم عثماني شد، در ) م١۵۴۴(ق ' ه ٩۵١وي توانست دخترش را بھ عقد رستم پاشا، كھ در سال 
و بعد با افسونھایي كھ بھ گوش وي خواند رستم پاشا را ھم در وحشت از بھ سلطنت رسیدن مصطفي ; آورد

  . با خود سھیم و شریك كرد

در این اوان مصطفي بھ حكومت دیاربكر منصوب شده و ضمن انجام دادن ماموریتھایي، خود را بھ 
خرم سلطان قواي خود را براي نابود ساختن وي بھ كار . دالوري و درایت و جوانمردي ممتاز ساختھ بود

رد و با انداخت و بھ گوش سلیمان خواند كھ مصطفي در پي آن است كھ دل عامھ مردم را بھ دست آو
رستم پاشا شاھزاده جوان را بھ دستھ بندیھاي مخفیانھ با . پشتیباني آنان تاج سلطنت را از چنگ او برباید

  . یني چریھا متھم كرد

سلطان پنجاه ونھ سالھ، كھ بر اثر تكرار این تلقینات بھ ستوه آمده بود، مردد ماند، پریشاني كشید، و 
ریلي رفت و مصطفي را بھ خیمھ خود احضار كرد و ھنوز از وي شخصا بھ شھر ا. سرانجام باور كرد

دیگر براي خرم سلطان و رستم پاشا بسیار ). م١۵۵٣ق، ' ه ٩۶١(گرد راه نرسیده فرمان كشتنش را داد 
پسر خرم . آسان بود كھ سلطان را وادار بھ قتل پسر مصطفي سازند، مبادا كھ بھ خونخواھي پدر قیام كند

شاھزاده وارث تاج و تخت تعیین شد، و آن زن با رضاي خاطر چشم از این دنیا  سلطان، بھ نام سلیم،
اما بایزید، برادر سلیم، كھ كشتھ شدن بھ دست برادر را سرنوشت خود میدید، ). م١۵۵٨ق،' ه ٩۶۶(پوشید 

آتش جنگ داخلي مشتعل شد، بایزید شكست خورد و بھ ایران فرار . سپاھي گردآورد و بھ جنگ وي شتافت
سكھ دیگر  ٠٠٠,٢٠٠دوكات از سلیمان و  ٠٠٠,٣٠٠شاه طھماسب در مقابل ; )م ١۵۵٩ق، ' ه ٩۶٧(رد ك
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، و پنج پسرش را )م١۵۶١ق، ' ه ٩۶٩(بایزید را خفھ كردند ; از سلیم، پناھنده خود را بھ ایشان تحویل داد
شكرخداي را بھ جا چنانكھ معروف است، سلطان بیمار . بھ منظور حفظ امنیت اجتماعي بھ قتل رساندند

  . آورد كھ این زاد و ولد پر دردسر رخت از دنیا بستند و او را در صلح و آرامش باقي گذاردند

اما سلیمان بزودي صلح را مالل آور یافت و خود را در اندیشھ این خبر سرگرم ساخت كھ شھسواراني كھ 
چندي پیش توسط وي از رودس بیرون رانده شده بودند دوباره در جزیره مالت نیرو گرفتھ و با حمالت 

با خود فكر میكرد كھ اگر  سلطان ھفتادو یكسالھ. غارتگرانھ خود بھ رقابت با دریازنان الجزایر برخاستھاند
' ه ٩٧٢در سال . مالت نیز بھ دین اسالم درآید دیگر سراسر مدیترانھ براي مسلمانان امن و امان میشود

سرباز را روانھ كرد تا آن جزیره را، كھ  ٠٠٠,٢٠كشتي با  ١۵٠نیرویي مركب از ) م١۵۶۴آوریل (ق،
  . اھمیت سوق الجیشي، داشت تصرف كند

ري ماھرانھ سردار بالیاقتي چون ژان دو ال والت، با ھمان دالوري فطري خود، بھ شھسواران بھ رھب
و فرا رسیدن سپاه كمكي اسپانیا ایشان را مجبور كرد كھ محاصره را پرچینند و باز ; مقابلھ نصیبشان نشد

  . گردند

دوم كھ بھ جاي  ماكسیمیلیان. سلطان پیر نمیتوانست با چنین نغمھ شومي زندگي خود را بھ پایان رساند
پدرش فردیناند بھ امپراطوري رسیده بود از پرداختن خراج بھ سلطان عثماني استنكاف ورزید و بھ 

سلیمان تصمیم بھ یك جنگ نھایي . پادگانھایي كھ تركان در خاك مجارستان مستقر كرده بودند حملھ برد
سرباز، سوار  ٠٠٠,٢٠٠ھمراھي و بھ ) م ١۵۵۶ق، ' ه ٩۶۴(خود فرماندھي آن را عھده دار شد ; گرفت

سلطان ترك در شب پنجم سپتامبر ھمان سال، ھنگامي كھ . بر اسب، از صوفیھ، نیش، و بلگراد عبور كرد
در حالي كھ راست در خیمھاش ; دژ سیگتوار را در محاصره گرفتھ بود، جان بھ جان آفرین تسلیم كرد

ت غرور حاضر نبود كھ خوابیده در بستر بیماري با زیرا سلیمان نیز مانند وسپاسیانوس از شد; نشستھ بود
در ھشتم سپتامبر دژ سیگتوار سقوط كرد، اما این محاصره براي تركھا بھ بھاي خون . مرگ روبھ رو شود

پیمان متاركھاي بین طرفین امضا شد و سپاه . مرد جنگي تمام شد، و تابستان نیز رو بھ پایان بود ٠٠٠,٣٠
  . نطنیھ بازگشت، در حالي كھ بھ جاي پیروزي جسد امپراطورش را با خود میآوردعثماني ما تمزده بھ قسط

آیا اكنون باید شخصیت سلیمان را داوري و مقام او را تعیین كنیم سلیمان در مقایسھ با اقرانش در مغرب 
 میان چھار فرمانرواي بزرگ آن نیمھ اول قرن. زمین، گاھي متمدنتر و زماني وحشیتر بھ نظر میآید

شانزدھم میالدي، فرانسوا، با وجود الفزنیھا و سنگدلیھایش، با اینكھ متمدنتر از دیگران شناختھ شده است، 
سلیمان را حامي و ھمدست خود میدانست و معتقد بود كھ بدون وجود او ممكن بود بھ دست دشمنان نابود 

در حقیقت . ز كار در آمدسلیمان طي یك عمر جنگ تن بھ تن خود با مغرب زمین پیروز ا. شده باشد
و گرچھ شارل پنجم در وین جلو ; میالدي خراجگزار وي شد ١۵۶٨امپراطور ماكسیمیلیان دوم در سال 

سلطان را گرفت، اما كدام سپاه مسیحي جرئت كرده بود كھ بھ قسطنطنیھ نزدیك شود سلیمان صاحب 
سرنوشت رم مسیحي در دست او و  اختیار و فرمانرواي مدیترانھ بود، و زماني رسید كھ بھ نظر آمد

وي امپراطوریش را بخوبي اداره میكرد، ومستبدي بود كھ بھ پیروي از رسوم . خیرالدین بارباروسا است
باید دید آیا حكومت مستبدانھ . مالوف و متكي بر رضایتمندي ملتش، با اختیارات نامحدود حكومت میكرد

در اسپانیا، متكي بر چنین محبت و اعتماد عامھ مردم ھنري ھشتم در انگلستان، یا از آن شارل پنچم 
; بودھاند شارل آن قدرت را نداشت كھ بھ صرف گماني نسبت بھ خیانتكاري فرزندش فرمان بھ قتل او دھد

از آن طرف ھنري ھشتم . اگر چھ ھمو را میبینیم كھ در سنین پیري براي خون كفار فریاد العطش میزند
سران كاتولیكھا و پروتستانھا را بھ زیر تیغھ دژخیم یا بھ روي توده ھیزم  ھاي خود یا میتوانست زوجھ

اما در مورد سلیمان كھ متصف بھ گذشت و اغماض دیني . بفرستد، بدون آنكھ یك وعده غذایش عقب بیفتد
شناختھ شده بود گرچھ آنھم حدي داشت این گونھ اعدامھا وحشیانھ سلیمان جنگھاي بسیار برپا كرد، نیمي 

ز اعقابش را كشت، وزیر با تدبیرش را بي خبر و بدون محاكمھ بھ قتل رساند، و ھمھ عیوب ناشي از در ا

  فصل سي و دوم با اینھمھ جاي شك و ; دست داشتن قدرت نامحدود را در خود جمع كرده بود
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  یھودیان 

١- ١٣٠٠۵۶۴   

I -  قوم سرگردان  

آورده است كھ وقتي از یك نفر اسقف اعظم ارمني، ) ١٢٢٨(راجر وندوور در كتاب گلچینھاي تاریخ خود 
كھ در اوایل قرن سیزدھم از صومعھ سنت آلبنز دیدن میكرد، پرسیدند كھ آیا این شایعھ درست است كھ آن 

یھودیي كھ با مسیح صحبت كرده بود ھنوز در خاور نزدیك زنده است، وي راھبان آن صومعھ را بھ 
مالزم وي نیز اضافھ كرد كھ اسقف اعظم پیش از ترك گفتن خاك . حقیقي بودن آن شایعھ اطمینان داد

و ھنگامي كھ عیسي ; و نام التیني او كارتوفیلوس است; ارمنستان با آن یھودي فناناپذیر غذا خورده است
تندتر : ((از دادگاه پیالطس خارج میشد، ھمین كارتوفیلوس بود كھ دست بھ پشت پسر خدا گذارد و گفت

ارمنیھاي .)) من میروم، اما تو سرگردان خواھي ماند تا من بازگردم: ((ي بھ وي پاسخ داد، و عیس))برو
داستانپردازي . از شھر سنت آلبنز دیدن كردند ھمین داستان را تكرار كردند ١٢۵٢دیگري كھ در سال 

د كھ عامیانھ آن را شاخ و برگ داد و نام آن یھودي سرگردان را عوض كرد و بھ دنبالھ روایت افزو
چگونھ ھر صدسال، یا چنین چیزي، وي دچار بیماري مھلكي میشد و در بیھوشي عمیق فرو میرفت و 
سپس دوباره چون جواني برومند، با خاطراتي تازه از محاكمھ، مرگ، و رستاخیز مسیح، از آن حالت 

م بر سر زبانھا ھا محو شد، و بار دیگر در قرن شانزدھ بعدا این داستان چندي از خاطره. بیرون میآمد
كھ اینك نام آن یھودي سرگردان  - افتاد، تا آنجا كھ عدھاي از اروپاییان ھیجانزده ادعا كردند احشویروش 

، نیوكاسل )١۶۴۴(، پاریس )١۶٠١(، لوبك )١۵٩٩(، وین )١۵۶۴و  ١۵۴٧(را در ھامبورگ  - شده بود 
ردان در اروپایي كھ ایمانش متزلزل شده افسانھ یھودي سرگ. دیدھاند) ١٨۶٨(، و باالخره در یوتا )١٧٩٠(

بود بھ عنوان گواھي بر ربانیت و رستاخیز مسیح، و ھمچنین بھ عنوان نشانھ تازھاي از بازگشت وي، با 
براي ما این اسطوره مظھر غمانگیز قومي است كھ در ھفتاد و یكمین سال تاریخ . آغوشي باز پذیرفتھ شد

رچھار قاره جھان سرگردان ماند و بارھا رنجي برابر با مصلوب مسیحي دست داد و در مدت ھجده قرن ب
شدن رابر تن كشید، پیش از آنكھ بتواند در جزر و مد دوران بیثبات امروزي مسكن باستاني خود را باز 

  . یابد

یھودیان در روزگار پراكندگي و سرگرداني خود كمتر از ھمھ در قلمرو حاكمیت سالطین عثماني، و 
و اقلیتھاي یھودي در . ھمچنین در دوران تسلط پاپھا در فرانسھ و ایتالیا خفت دیدند و رنج كشیدند

ن قسمت از قسطنطنیھ، سالونیك، آسیاي صغیر، سوریھ، فلسطین، عربستان، مصر، افریقاي شمالي، و آ
بربرھا با اكراه وجود ایشان را تحمل . اسپانیایي كھ در دست مورھا بودبھ امن و سالمت زندگي میكردند

در . میكردند، و با این حال شمعون دوران توانست گروه بزرگي از یھودیان را در الجزایر مقیم سازد
; ، یھودیھا زندگي مرفھي داشتندشرح داده است ١۴٨٨اسكندریھ، چنانكھ ربي عوبدیا برتینورو در سال 

شراب فراوان مي نوشیدند مانند مسلمانان چھار زانو روي قالي مینشستند، و كفشھاي خود را قبل از ورود 
ھایي كھ بھ  یھودیان آلماني كھ بھ عثماني پناھنده شده بودند در نامھ. بھ كنیسھ یا خانھ آشنایان در میآوردند

در فلسطین، . رایط رضایتبخش زندگیشان در آنجا تعریف بسیار میكردندخویشاوندان خود مینوشتند از ش
بعضي از یھودیان . پاشاي عثماني بھ ایشان اجازه داد كنیسھاي در دامنھ كوه صھیون براي خود بسازند

غربي بھ زیارت فلسطین میرفتند، ومردن در سرزمین مقدس، و بخصوص در بیتالمقدس را براي خود 
  . رندسعادت بزرگي میشم
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و باید گفت در آن سرزمین نوراني ; با این ھمھ، مركز فكر و ذوق یھود در آن عصر ایتالیاي سختگیر بود
آنژو برخوردار /در ناپل از دوستي شاه روبر د. یھودیان از ھر جاي دیگر بیدردسرتر زندگي میكردند

لورانس و پیزا و بقیھ مراكز رنسانس بودند و بھ طور كلي در آنكونا، فرارا، پادوا، ونیز، ورونا، مانتوا، ف
ایتالیا پر از یھودي است، اما در اسپانیا ھیچ مسیحي : ((اراسموس میگفت.زندگي مرفھ و با رونقي داشتند

در ایتالیا تجارت و اقتصاد از اھمیت و احترام برخوردار بودند و چون یھودیان ھمواره در .)) وجود ندارد
در . وامل گرم كننده بازار اقتصادي در نظر عامھ ارزش خاصي داشتندخدمت این دو بودند، بھ عنوان ع

آن شبھ جزیره این رسم قدیمي كھ یھودیھا ملزم باشند لباس مشخص بپوشند، یا با داشتن نشاني مخصوص 
از دیگران متمایز بمانند، كال متروك شده بود، و یھودیان توانگر مانند ایتالیایھاي ھمشان خود لباس فاخر 

ھا راه داشتند و عده روزافزوني از مسیحیان نیز بھ تحصیل زبان  جوانان یھودي بھ دانشگاه. شیدندمیپو
  . عربي اشتغال میورزیدند

گاھي اوقات نیز مغرضان مقدسي چون قدیس جوواني دي كاپیسترانو پیروان خود راتحریك میكردند كھ 
حرومیتھاي اجتماعي یھودیان بود، را، كھ محتوي صورت م)) قانون آبي((اجراي قطعي كلیھ مواد 

  . خواستار شوند

با آنكھ پاپ ائوگنیوس چھارم و پاپ نیكوالوس پنجم از قدیس كاپیسترانو پشتیباني میكردند، اما اثر فصاحت 
یكي دیگر از فرایارھاي فرقھ فرانسیسیان، برناردینو اھل فلتري، چنان با . بیان وي در ایتالیا دیري نپایید

یھودیان را مورد حملھ قرار داد كھ مقامات شھرداري میالن، فرارا، و ونیز بھ وي دستور دادند داد و فریاد 
ھنگامي كھ جسد كودك سھ سالھاي نزدیك . یا صداي خود را خاموش كند و یارخت از آن شھرھا بربندد

. را كشتھاند ، برناردینو ندا در داد كھ یھودیان او)١۴٧۵(خانھ یك نفر یھودي در شھر ترانت پیدا شد 
اسقف شھر تمام یھودیان را بھ زندان انداخت، و برخي از آنان زیر شكنجھ اقرار كردند كھ پسر بچھ را 

در نتیجھ، كلیھ یھودیان ساكن ترانت را بر . كشتھاند تا خون او را بھ نیت اجراي مراسم عید فصح بیاشامند
دند وبھ عنوان یكي از آثار مقدس در شھر را حنوط كر)) سیمونھ كوچولو((جسد . توده آتش سوزانیدند

خبر افواھي شقاوت یھودیان از ; ھزاران مومن ساده دل بھ زیارت آن قربانگاه نوین روي آوردند. گرداندند
سناي ونیز آن شایعھ را بھ عنوان جعل . فراز آلپ گذشت و در آلمان روحیھ آنتي سمیتیسم را دامن زد

. مات حوزه حكمراني دولت ونیز دستور داد كھ از یھودیان حمایت كننداكاذیب دیني مطرود شمرد و بھ مقا
دو نفر حقوقدان از پادوا بھ ترانت آمدند تا بھ حقیقت آن واقعھ رسیدگي كنند، وچیزي نمانده بود كھ بھ دست 

پاپ سیكستوس چھارم در زیر فشار گذارده شد تا سیمونھ را . گروھي از مردم خشمگین قطعھ قطعھ شوند
زمره قدیسان در آورد، اما اواستنكاف كرد و پرستش آن كودك را بھ عنوان یكي از قدیسان ممنوع در 

  . طي مراسمي، سیمونھ در شمار آمرزیدگان جاوداني در آمد ١۵٨٢با این ھمھ، در سال . نمود

 در رم یھودیان بیش از ھر نقطھ دیگر جھان مسیحیت از نعمت آزادي برخوردار بودند، و در شرایط
مساعدتري بھ سر میبردند، زیرا از طرفي پاپھا معموال افرادي با فرھنگ بودند، و از طرف دیگر نفاق 

شدید میان دو خانواده مقتدار اورسیني و كولونا چنان اھالي را بھ جنگ و خونریزي داخلي مشغول 
ه است كھ اھالي رم شاید ھم علت اصلي آن بود. میداشت كھ دیگر جایي براي دشمني باغیر باقي نمیگذاشت

در . بیش از آن قصد استفاده از جنبھ تجاري مسیحیت داشتند كھ خود را اسیر تعصبات خشك دیني سازند
رم ھنوز گتو بھ وجود نیامده بود، و گرچھ بیشتر یھودیان در كوي عبرانیان واقع در كناره چپ رودخانھ 

در حقیقت بسیاري از كاخھاي اشراف رم از میان  .تیبر زندگي میكردند، اما قانونا اجباري دراین كار نبود
پارھاي ستمگریھا نسبت بھ . ھا نزدیك كلیساھا ساختھ میشدند ھاي یھودیان سر بر میآوردند، و كنیسھ خانھ

از جملھ آنكھ ایشان میبایست براي تامین ھزینھ ورزشھا و مسابقات پھلواني مالیاتي ; یھودیان معمول بود
چنین وظیفھ داشتند عدھاي از قھرمانان ورزشي خود را نیمھ برھنھ، كھ بكلي و ھم; مخصوص بپردازند

در تئاتر روم و فارسھاي . ھا بفرستند خالف آیین و رسوم قومیشان بود، براي شركت در آن مسابقھ
كارناوالي تصویرھاي كریھ و ھجوآمیزي از یھودیان ارائھ میشد، مالت مارلو و تاجر ونیزي شكسپیر 

م، میبینیم كھ چھ تضاد بارزي میان توصیف شخصیتھاي باراباس با آبیجایل در نمایشنامھ مراجعھ كنی
  . مارلو، وبین شایالك و جسیكا در نمایشنامھ شكسپیر موجود است
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با در نظر گرفتن اینكھ پاپھا مسیح را چون منجي بشریت پرستش میكردند و عقیده یھودیان را كھ میگفتند 
ست سخت منفور میداشتند، باید گفت كھ رویھمرفتھ نسبت بھ یھودیان با كمال مسیحا ھنوز ظاھر نشده ا
درھنگام برقراري دستگاه تفتیش افكار، پاپھا یھودیاني را كھ بھ دین مسیح . جوانمردي رفتار میكردند

 درنیامده بودند از پیروي مقررات سخت آن معاف مي داشتند، و تنھا زماني دستگاه تفتیش افكار میتوانست
یھودیان را مورد تعقیب قرار دھد كھ ایشان متعرض مسیحیت میشدند، و یا سعي میكردند یك نفر مسیحي 

یھودیاني كھ كارشان بھ طور دایم تبلیغ یھودیت بود عموما از تعقیب و ((حتي . را بھ دین یھود در آوردند
زاحم ایشان میشدند، چند نفر از ، گرچھ دولت و مردم بھ عناوین مختلف م.))در امان بودند)) كلیسا((آزار 

پاپ . پاپھا توقیعاتي صادر كردندتا از شدت دشمني عامھ مردم نسبت بھ یھودیان جلوگیري بھ عمل آید
كلمنس ششم در این راه كوشش بسیار كرد وشھر آوینیون را، كھ مقر دستگاه پاپي بود، براي یھودیاني كھ 

بھ  ١۴١٩مارتینوس پنجم در سال . گاه مساعدي ساختاز غارتگري حكومت فرانسھ فرار میكردند پناھ
  : جھان كاتولیك چنین اعالم داشت 

از آنجا كھ یھودیان نیز بھ صورت خداوند آفرینش یافتھاند و روزي بھ آمرزش اخروي خواھند رسید، و 
م كھ ھیچ نیز از آنجا كھ ایشان نیازمند حمایت ما ھستند، پس بھ پیروي از رد پاي اسالفمان فرمان میدھی

ھاي آنان نشود و قوانین و حقوق و مراسم اجتماعي ایشان را مورد  كس مانع اجراي مراسم آییني كنیسھ
و ھیچ یك از افراد یھودي مجبور بھ پذیرفتن غسل تعمید، یااجراي مراسم اعیاد مسیحي ;تجاوز قرار ندھد

  . شان با مسیحیان نشودیاھمراه داشتن نشان یھودیت نباشند و ھمچنین كسي مانع معامالت ای

چنانكھ بعد خواھیم دید، ائوگنیوس چھارم و نیكوالوس پنجم قوانیني براي محدود ساختن حقوق یھودیان 
در میان فرمانروایان ایتالیا، پاپھا عموما نسبت بھ ((گذراندند، اما جدااز آن دو نفر، بر طبق گفتھ گراتز، 

حتي برخي از پاپھا مانند آلكساندر ششم، یولیوس دوم و .)) دیھودیان با كمال دوستي و رافت رفتار میكردن
در دوره پاپھاي . لئو دھم، بر خالف قوانین كھن، كار درمان خود را بھ دست طبیبان یھودي میسپردند

خاندان مدیچي، بسیاري از نویسندگان یھودي با حقشناسي از امنیت و رفاھي كھ نصیب ھمكیشانشان شده 
یكي دیگر . خوانده است)) دوست مشفق بنیاسرائیل((د، و یكي از آنھا كلمنس ھفتم را بود قدرداني كردھان

  : از تاریخنویسان دانشمند یھود در این باره چنین مینویسد 

این اوج سعادت دوره رنسانس بود كھ یك سلسلھ از پاپھاي با فرھنگ، ظریف طبع، آسایش طلب، و 
را ھمان قدر از وظایف مھم خود میشمردند كھ حفظ منافع باتدبیر، كھ باال بردن سطح فرھنگ عمومي 

بدین ترتیب ایشان از میانھ قرن پانزدھم بھ بعد تمایل خود رابھ ندیده . ... دیني كلیساي كاتولیك كردند
انگاشتن جزئیات زحمت افزاي مقرارت دیني و اغماض جوانمردانھ نسبت بھ عموم كساني كھ خارج از 

صنف صرافان و وام دھندگان یھودي یكي از اجزاي اصلي حیات . راز داشتندآیین كاتولیك بودند اب
اقتصادي قلمروشان راتشكیل میداد، و آنھا نیز مانند عموم روشنفكران جھان قدر نعمت مصاحبت با طبیبان 

در نتیجھ، مقررات آزاد دھندھاي كھ توسط آباي كلیسا وضع شده و در . و دانشمندان یھودي را میشناختند
ومین و چھارمین شوراي التران بھ صورت قوانین مدون در آمده بودند، در زمان این پاپھا، تقریبا بكلي س

دیگر شاھزادگان ایتالیایي شاھزادگان خاندان مدیچي در فلورانس استھ در فرارا، و ... متروك ماندند
ان اگر چھ گھگاه با رفتار نیز ھمین شیوه را شعار خود ساختند، رویھمرفتھ یھودی - گونتساگا در مانتوا 

خشونت آمیز و متعصبانھ كاتولیكھا مواجھ میشدند مانند ھنگامي كھ ساووناروال زمام حكومت فلورانس را 
بھ دست گرفت ، اما عموما با ھمسایگان خود آمیزش داشتند و در منافع زندگي آنھا شركت  ١۴٩٧در سال 

  . یده شده استمیجستند، بھ درجھاي كھ نظیر آن در تاریخ كمتر د

ایشان انعكاس رنسانس .... یھودیان از بعضي جھات در پدید آوردن نھضت رنسانس سھم مشخصي داشتند
را در روش زندگي و در فعالیتھاي ادبي خود بھ زبان عبري متجلي ساختند و بھ توسعھ فلسفھ، موسیقي، و 

ودیان شخصیتھایي سرشناس و مورد در بسیاري از دربارھاي ایتالیا، یھ. تئاتر خدمات گرانبھا كردند
  . احترام بودند
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پارھاي از افرادي كھ در زمان خود شھرت زیادي داشتند نمایندگان این دوره درخشان در روابط میان 
) ١٢۶۵(عمائوئیل بنسلیمان الرومي با دانتھ در یك زمان بھ دنیا آمد . مسیحیان و یھودیان شناختھ شدھاند

حرفھاش . این شخص نمونھ كامل یھودیان با ایمان دوره رنسانس بود. شد وبعدھا نیز دوست صمیمي او
پزشكي بود، اما عالوه بر آن، در وعظ دیني، شناخت كتاب مقدس، دستور زبان، و علوم تبحر كامل 

ھاي سبكسرانھ كھ غالبا از  سازنده ترانھ((مردي بود صاحب ثروت، اھل كار و تجارت، و شاعر و . داشت
; وي كھ در زبان عبري مقام استادي داشت قالب غزل را وارد آن زبان ساخت.)) ج میشدحدود ادب خار

و باید گفت تا پیدا شدن شخصیتي چون ; در رواني بیان و قوت فكر با ایتالیاییھا سر ھمسري داشت
ھاینریش ھاینھ ھیچ شاعر یھودي دیگر در شعر ھجایي و بھ كار بردن شوخي و شیرین زباني بھ پایھ وي 

شاید عمانوئیل تحت تاثیر فلسفھ شكاكیت ابنرشد قرار داشت كھ در آن زمان رواج بسیار یافتھ . نمیرسید
ھاي خود نسبت بھ بھشت با كلیھ ساكنان پرھیزكارش اظھار انزجار كرده  زیرا در یكي از منظومھ; بود

ل تجمع و جھنم را،كھ مح) در نظر وي تنھا زنان زشتروي پرھیزكار باقي میماندند(است 
در زمان پیریش، .وسوسھانگیزترین زیبارویان سراسر خلقت میدانست ،بر آن بھ مراتب ترجیح میداده است

در دین یھود نیز مانند آیین پروتستان برزخ وجود . بھ تقلید دانتھ،اثر ضعیفي بھ نام جھنم وبھشت تالیف كرد
را بھ بھشت )) پرھیزكاران جھان (( عموم  وي كھ از دانتھ بخشندھتر بود،بھ پیروي از سنت ربیھا،. ندارد

ھاي كالونیموس نیز حاوي چنین نیش بیان وذوق  اما ارسطو را بھ گناه آنكھ معتقد بھ نوشتھ; راه میداد
آنژو، شاه ناپل، در ھنگام مسافرت بھ شھر پرووانس آن دانشمند جوان را مالقات / روبرد. سرورانگیز بود

در ابتدا، كالونیموس تمام كوشش خود را صرف علم و فلسفھ ساخت و . برد كرد واو را با خود بھ ایتالیا
در سراسر . آثار ارسطو، ارشمیدس، بطلمیوس، جالینوس، فارابي، و ابنرشد را بھ عبري ترجمھ كرد

اما خیلي زود شادي و سرخوشي زندگي ناپل . ھایش توجھ و تمایل وي بھ مسائل اخالقي آشكار است نوشتھ
بھ سرودن اشعار ; ھنگامي كھ بھ رم نقل مكان كرد، ھوراس قوم یھود شد. ندازه فریبنده یافترا بیش از ا

ھجایي پرداخت و در آنھا، با لحني مالطفت آمیز، عیبھا و ضعفھاي مسیحیان، یھودیان، وشخص خودش 
اگر زن زیرا ; وي در اشعارش تاسف میخورد براینكھ مرد آفریده شده است. رابھ باد طنز وتمسخر گرفت

 ۶١٣مي بود،اجباري نداشت كھ در كتاب مقدس وتلمود بھ خوض وغور پردازد، یا قوانین دین یھود را در 
وشھرت این ھجونامھ در میان ; در رسالھ خالص خود تلمود را مورد استھزا قرارمیدھد. ماده از بركند

در كشورھاي دیگر پایند دین  یھودیان رومي خود دلیل آن است كھ ایشان بھ اندازه برادران تیرھروزشان
  . نبودند

. نھضت رنسانس شوق بھ مطالعھ درباره قوم یھود، مانند تحقیق در تاریخ و تمدن یونان، را زنده ساخت
دانشور یھودي مدت سیزده سال ). ١۵٠٩(كاردینال اجیدیو دویتربو، ایلیالویتارااز آلمان بھ رم دعوت كرد 

ي محترم بھ سربرد، در حالي كھ بھ كاردنیال زبان عربي میآموخت و از در كاخ كاردانیال بھ عنوان میھمان
در ایتالیا بر اثر كوششھاي اجیدیو، رویشلین و عدھاي از شاگردان مسیحیي كھ زیر . او یوناني یاد میگرفت

 .دست معلمان یھودي تعلیم یافتھ بودند كرسیھاي تدریس زبان عبري در چندین دانشگاه و آكادمي دایر شدند
ایلیا دل مدیگو كھ در پادوا زبان عبري درس میداد، با آنكھ از قبول دین مسیح خودداري كرده بود، چنان 

در نظر مردم مقام بلند یافت كھ وقتي در میان شاگردان مسیحي اختالف نظر شدیدي در مورد یكي از 
را مامور كردند كھ در آن مسائل فلسفي بھ وجود آمد اولیاي دانشگاه ومجلس سناي ونیز ایلیا دل مدیگو 

و وي چنان با تبحر و نزاكت ماموریت خود را بھ انجام رساند كھ ھر دو طرف راضي و ; باره داوري كند
در آنجا . پیكو میراندوال از او دعوت كرد كھ در فلورانس بھ تدریس زبان عبري مشغول شود. آرام شدند

ما میتوانیم تصویر او را در پردھاي كھ بنوتتسو  ایلیا بھ انجمن اومانیستھاي مدیچي پیوست، و امروز
  . گوتتسولي از افراد آن انجمن ساختھ و اكنون بر دیوار كاخ مدیچي آویزان است مشاھده كنیم

ھاي آلپ تیره روزتر وسرگردانتر از آنھایي بودند كھ در ایتالیا بھ سر  یھودیان نواحي واقع در شمال كوه
  . میبردند

از فالندر بیرون  ١٣٧٠از فرانسھ، و در سال  ١٣۶٠از انگلستان، در سال  ١٢٩٠این مردمان در سال 
  . رانده شدند
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دوباره بھ خود راه داد، بھ شرط آنكھ دو سوم از كلیھ منافعي را كھ از راه رباخواري، تا پیش از  ١٣١۵
وھنگامي كھ عواید مزبور ضبط خزانھ ; ارندنفي بلد شدنشان، بھ دست آورده بودند بھ پادشاه فرانسھ تقدیم د

باز این ستمدیدگان ھنگامي بھ فرانسھ ). ١٣٢١(پادشاھي شد، باردیگر یھودیان را از كشور بیرون راندند 
در سال ). ١٣۴٩(را بھ دوش كشند و دوباره نفیبلد شوند )) مرگ سیاه((باز گشتند كھ بار اتھام شیوع دادن 

نسھ دعوت شدند تا با دادن وام و بھ كار انداختن ھوش ومھارت خود در امور یھودیان مجددا بھ فرا ١٣۶٠
اقتصادي مبلغ ھنگفتي گرد آورند و بھ عنوان خونبھا بھ انگلستان بپردازند و پادشاه اسیر شده فرانسھ را 

ي یك نفر از یھودیان كھ تازه بھ دین مسیح در آمده بود بھ طرز مرموز ١٣٩۴اما در سال . آزاد سازند
برخي از ایشان در زیر فشار شكنجھ اعتراف كردند كھ یھودي . ناپدید شد، یھودیان متھم بھ كشتن وي شدند

عقیده عمومي بر ضد یھودیان . از دین برگشتھ را نصیحت كرده بودند كھ دوباره بھ دین یھود بازگردد
قوم سرگشتھ را باردیگر صادر شعلھور شد و شارل ششم خود را مجبور دید تا، بھ اكراه فرمان نفي بلد آن 

  . كند

برخي از آنان بھ شنیدن مواعظ میلیچ، پیشقدم ھوس، . در پراگ جمعیت زیادي از یھودیان سكنا داشتند
رغبت بسیار نشان میدادند، زیرا وي راجع بھ عھد قدیم دانش فراوان داشت و براي آن ارزش بسیار قابل 

ي دیني بھ زبان عبري را میخواند، از راشي و ابن میمون ھوس زبان عبري را فرا گرفت، تفسیرھا. بود
  . نقل قول میكرد

)) قوم برگزیده((تابوریان كھ عقاید اصالحطلبانھ ھوس را تا سرحد مرام اشتراكي پیش راندند، خود را 
ایشان سھ نام ادوم، و موآب، و عمالقھ را بھ والیاتي از آلمان داده بودند كھ مورد تعرض . میخواندند

لشكریان پیروان ھوس رویھمرفتھ از كشتن یھودیان ابایي نداشتند، و ھنگامي كھ . نگیشان قرار داشتج
، بھ روش مسلمانان كھ مغلوب شدگان را در انتخاب دین اسالم یا )١۴٢١(پراگ را بھ تصرف در آوردند 

مسیح گردن نھند و یا پرداختن جزیھ مخیر میگذاردند، عمل نكردند، بلكھ مجبورشان ساختند كھ یا بھ دین 
  . گردن را بر باد دھند

در . در میان كلیھ كشورھاي مسیحي تنھا لھستان بود كھ مانند ایتالیا نسبت بھ یھودیان مھمان نو از باقي ماند
بسیاري از یھودیان آلماني بھ لھستان مھاجرت كردند تا ازدست صلیبیون  ١١٩۶و  ١١۴۶، ١٠٩٨سالھاي 

در لھستان بخوبي پذیرفتھ شدند و زندگیشان رونق گرفت، بھ طوري كھ در حدود اینان . جان بھ در برند
بولسالف ((بولسالف، ملقب بھ  ١٢۶۴در سال . بعضي از آنھا صاحب امالك وسیع شده بودند ١٢٠٧سال 

پس از . ، شاه لھستان، باصدور فرماني عموم یھودیان را از حقوق اجتماعي بر خوردار كرد))با ایمان
افتن واگیري طاعون، آلمانیھاي بیشتري بھ لھستان نقل مكان كردند و در آنجا مورد استقبال طبقھ پایان ی

اشراف فرمانروا قرار گرفتند، زیرا ایشان وجود آن تازه واردان را چون مخمري كھ موجب رشد و ترقي 
، حقوق ))كبیر كازیمیر((كازیمیر سوم، ملقب بھ . اقتصاد اجتماعیشان میشود براي كشور نیامده بود

و مھیندوك ویتوفت ھمان حقوق و امتیازات را در ; اجتماعي یھودیان لھستان را تثبیت كرد و توسعھ داد
كشیشي در شھر كراكو بھ جماعت شنوندگان خود  ١۴٠٧اما در سال ; مورد یھودیان لیتواني تضمین كرد

ھمین اتھام ; بر خون او خیره شدھاندخبر داد كھ یھودیان پسري مسیحي را كشتھ و با دیدگاني كین خواه 
كازیمیر چھارم بار دیگر حقوق اجتماعي یھودیان را تایید كرد و بر آزادي ایشان . قتل عامي بھ پا ساخت

ما آرزومندیم یھودیاني را كھ بھ خاطر نافع خودمان، و نیز بھ : ((، و چنین اعالم داشت )١۴۴٧(افزود 
و حراست خویش قرار دادھایم در دوران فرمانروایي پرخیر و  خاطر منافع خزانھ شاھي، مورد حمایت

اولسنیكي اسقف اعظم، او را بھ ; روحانیان بھ شاه اعتراض كردند.)) بركت ما بھ رفاه و امنیت زندگي كنند
آتش جھنم تھدید كرد، و جوواني دي كاپیسترانو كھ بھ نمایندگي پاپ بھ لھستان آمده بود، در میدان عمومي 

بعدا كھ شاه در جنگ با بیگانگان شكست خورد، فریاد ملتش . طقھایي آتشین بر ضد او ایراد كردكراكو ن
چون شاه براي جنگ بعدي خود . برخاست كھ خداوند او را بھ گناه یاري كردن بھ كفار كیفر داده است

قتل عام  ١۴٩۴و  ١۴۶٣در سالھاي . نیازمند پشتیباني روحانیان بود، فرمان آزادي یھودیان را لغو كرد
شاید براي جلوگیري از چنین حوادث ناگوار بود كھ از آن پس . یھودیان، با نقشھ قبلي، در لھستان بر پا شد

  . یھودیان كراكو را بھ محلي در حومھ شھر، بھ نام كازیمیرز، انتقال دادند
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ند و عده نفوس و رونق در آنجا ودیگر مراكز لھستاني و لیتواني یھودیان كم كم بر كلیھ مشكالت فایق آمد
در دوره فرمانروایي سیگیسموند اول یھودیان آزادیھاي خود را بھ غیر از آزادي . كارشان باال گرفت

در . و در دوره سیگیسموند دوم نیز در پرتو عنایت دولت بھ سر بردند; انتخاب محل سكونت، باز یافتند
نكھ كارد بر نان مقدس مسیحیان زده و خون سھ نفر یھودي در شھر سوخاچف متھم شدند بھ ای ١۵۵۶سال 

  . از آن جاري ساختھاند

آن سھ نفر ھر چھ بر بیگناھي خود دلیل آوردند سودمند نیفتاد و بھ فرمان اسقف خلم بر توره آتش سوختند 
بوده تا بر یھودیان و پروتستانھا ثابت شود كھ )) خدعھ دیني((سیگیسموند دوم اعالم كرد كھ آن اتھام نوعي 

من از این : ((وي بھ صراحت چنین اضافھ كرد. نان مقدس در واقع تبدیل بھ جسم و خون مسیح شده است
تبھكاري نفرت انگیز بھ انزجار آمدھام، و آن قدر ھم بیشعور نیستم كھ امكان وجود خون در نان مقدس را 

حكومت لھستان و  دوران صلح و مدارا میان) ١۵٧٢(اما با مرگ این فرمانرواي شكاك .)) باور كنم
  . یھودیان آن سامان نیز بھ پایان رسید

ھاي  در آلمان قرون وسطي، یھودیان چندي بھ آرامش زندگي كردند و با كوشش فراوان در طول رودخانھ
و حتي عدھاي از اسقفھاي اعظم از ; بزرگ و در شھرھا و بنادر آزاد بھ فعالیتھاي تجاري خود پرداختند

شارل  ١٣۵۴در سال . كھ ایشان را در پذیرفتن یھودیان بھ شھر خود مجاز دارد امپراطور تقاضا كردند
و بدین ; استخدام كنند)) خدام خانگي((چھارم با صدور منشورزرین مانند امپراطور، یھودیان را بھ عنوان 

خود قرار  ترتیب برگزینندگان اختیار یافتند كھ یھودیان را بھ امالك خود بپذیرند، ایشان را در زیر حمایت
در آلمان نیز، مانند ایتالیا، طالبي . دھند، بھ كارشان بكشند، و بھ عناوین مختلف از آنھا جریمھ اخاذي كنند

و از ; كھ مایل بودند متن اصلي عھد قدیم را مورد پژوھش قرار دھند بھ تحصیل زبان عبري پرداختند
در ھمان زمان نیز . زبان را گرمتر ساخت طرفي ھم مناظره شدید میان رویشلین و پففر كورن بازار این

  . و انگیزه تازھاي براي تحصیل زبان عبري شد) ١۵٢٠(تلمود كال بھ چاپ رسید 

از لحاظ اصول دین، این اصالح بازگشتي بود . نفوذ یھودیت در دوره اصالح دیني بھ حد اعالي خود رسید
ن دوراني كھ مسیحیت با یھودیت اختالط و بھ آیین سادھتر و قوانین سخت اخالقي آغاز مسیحیت، یعني آ

ھاي مذھبي مسلما انعكاسي بود از تنفر نژاد  ضدیت پروتستانھا با تصاویر و مجسمھ. ھمبستگي داشت 
ھاي آیین پروتستان در روزھاي شنبھ اعمال روز سبت را بھ  بعضي از فرقھ)). بتھاي تراشیده شده((سامي 

و پرھیز از ستایش قدیسان در آیین پروتستان شباھت و )) رستيمریم پ((و ھمچنین طرد ; جا میآوردند
كشیشان پروتستان، با پذیرفتن نیازمندي جنسي و . قرابت بسیار با روش یكتاپرستي محض یھودیان داشت

مخالفان . مشروع دانستن ازدواج، بھ مراتب بھ ربیھاي یھودي نزدیكتر بودند تا بھ كشیشھاي كاتولیك
خود . شان میخواندند)) نیمھ یھودي((متھم میساختند و یا )) یھودي مآبي((را بھ مصلحان دیني ایشان 

را یكي )) یھودي مآبي((كالون . كارلشتات گفتھ است كھ مالنشتون میل داشت عینا از روش موسي تقلید كند
اتش بھ از گناھان كبیره سروتوس شمرد، و آن دانشمند اسپانیایي نیز بھ نوبھ خود اعتراف كرد كھ مطالع

فرمانروایي كالون بر مردم ژنو یادآوري تسلط . زبان عبري موجب شك آوردن وي بھ تثلیث االھي شده بود
  . روحانیان در جامعھ باستاني بنیاسرائیل بود

متھم شد زیرا در مجالست با یھودیان زبان عبري میآموخت و نیز بسیاري )) یھودي مآبي((تسوینگلي بھ 
خود وي اعتراف میكند كھ چگونھ مسحور . ود را بر متن عھد قدیم متكي میساختاز مواعظ و تفسیرھاي خ

  :زبان عبري شد 

ھایش محدود  گر چھ عده واژه. من این زبان مقدس را بیش از حد تصور پرورش یافتھ و زیبا و متین یافتھام
نجینھ این زبان است، اما فقدان ھیچ معنا و مفھومي در آن محسوس نیست، زیرا از ھر واژھاي كھ درگ

در واقع جرئت میكنم بگویم كھ اگر كسي بھ متانت و . محفوظ است بھ چندین نوع مختلف استفاده میشود
زیبایي این زبان پي ببرد، مالحظھ میكند كھ ھیچ زبان دیگري نمیتواند، بالغاتي آن قدر معدود، بیاني آنچنان 
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. غني نیست. ... ي رساندن تشبیھات چند پھلو و پرمعنيھیچ زباني تااین اندازه برا. محكم و رسا داشتھ باشد
  . ھیچ زباني نمیتواند با این سھولت قلب آدمي را بھ نشاط و طپش در آورد

چقدر متنفرم از آنھایي كھ : ((لوتر تا این اندازه اظھار اشتیاق نمیكند، بلكھ چنین زبان بھ شكایت میگشاید 
لوتر با تندخویي دوران پیریش .)) ناني و عبري سخن میگفتمانند بر كرسي خطابھ شھر ماربورگ بھ یو

ھیچ كس در مقابل ; یھودیان را سخت مورد حملھ قرار داد، گویي ھرگز چیزي از آنھا فرا نگرفتھ بود
، با شلیكي )١۵۴٢(لوتر در رسالھ راجع بھ یھودیان و دروغگوییشان . طلبكار خود احساس پھلواني نمیكند

رنج و سرگرداني متمادي : ایشان مسیح را بھ منزلھ خدا نپذیرفتھاند: ا بھ توپ میبندداز دالیل، یھودیان ر
ایشان با رباخواري ; ایشان نتیجھ قھر خداوندي است خود را بزور وارد سرزمین مسیحیان كردھاند

 تلمود خدعھ و دزدي و كشتن مسیحیان را از كارھاي صواب شمرده; بیشرمانھ بھ نعمت و دولت رسیدھاند
ھا را بھ سم آلوده میساختنھ و كودكان مسیحي را میكشتھاند تا خونشان را  ھا و چاه و یھودیان چشمھ; است

در مطالعھ شرح حال دوره پیري لوتر میبینیم كھ با چھ شدتي بھ آلمانیھا . در مراسم دیني خود مصرف كنند
ان را ببندند، اموالشان را غصب كنند، ھا و مدارسش ھاي یھودیان را بسوزانند، كنیسھ نصیحت میكند كھ خانھ

مردان و زنانشان را بھ بیگاري بكشند، و باالخره عموم یھودیان را مجبور سازند كھ یا دین مسیح را 
لوتر در موعظھاي كھ كمي پیش از مرگش ایراد نمود اظھار داشت كھ . بپذیرند یا زبانشان قطع شود

این گونھ بدگوییھا باعث شدند كھ آیین . وم میكردندپزشكان یھودي بھ عمد بیماران مسیحي را مسم
پروتستان كھ تا آن حد مدیون یھودیت بود بیشتر از آیین كاتولیك رسمي بھ آنتي سمیتیسم گرایش پیدا كند، 

این گروه متعصبان سرانجام . گر چھ توده كاتولیك بیش از پروتستانھا نسبت بھ یھودیان دشمني نشان میداد
ایشان بودند . س و براندنبورگ را وادار كردند كھ سكنھ یھودي قلمرو خود را نفي بلد كنندبرگزینندگان ساك

كھ براي قرنھاي آینده شالوده نفرت عمومي نسبت بھ قوم یھود را در آلمان ریختند و مردم را براي 
  . كشتارھا و آدم سوزیھاي جمعي آماده ساختند

II - زیر شكنجھ  

بھ یكدیگر نفرت داشتند بیشك علت نافذ و دایمي این تنفر تضاد شدیدي بود  چرا مسیحیان و یھودیان نسبت
  . یھودیت براي اصول عقاید مسیحیت مدعي و محكي جاوداني بود. كھ میان عقاید دیني آنھا وجود داشت

و بھ دنبال آن براي ; این ضدیت دیني منجر بھ جدایي نژادي گردید كھ ابتدا ارادي بود و بعد اجباري شد
تجزیھ نژادي طبعا اختالف در طرز لباس پوشیدن و آداب . گتو بھ وجود آمد ١۵١۶نخستین بار در سال 

اختالفات مزبور بھ . كردزندگي و عالیم چھره و آیین پرستش وطرز سخن گفتن را میان آن دو دستھ تشدید 
. و از این ترس نفرت زاده شد; نوبھ خود حس بیاعتمادي و ترس متقابل را در میان آنان برانگیخت

یھودیان محرومیت خود از ازدواج با مسیحیان را بھ صورت افتخاري بزرگ جلوھگر میساختند، و در 
كنند كھ ھزار سال پیش از مسیح بر قوم برتري نژادیشان ھمین را بس كھ خود را اعقاب پادشاھاني معرفي 

  . بنیاسرائیل فرمانروایي داشتند

ایشان مسیحیان را مشركیني خرافھ پرست و افرادي نسبتا كند ذھن میدانستند كھ با زباني نرم و مكار 
جنگھاي برادر كشي بھ راه )) سرور سالمتي((خشونتھا و شقاوتھاي خود را میپوشانند ودر لباس پرستش 

مسیحیان نیز یھودیان را تحقیر میكردند، زیرا ایشان را . زند، و ازاین رو آنان را تحقیر میكردندمیاندا
تامس مور از زن مومني نقل میكند كھ وقتي شنید كھ مریم عذرا از . كافراني بیگانھ و غاصب میدانستند

است مادر خدا را با  نژاد یھود بوده است، سخت ناراحت شد و اعتراف كرد كھ از آن پس دیگر نتوانستھ
  . ھمان خلوص نیت واشتیاق سابق پرستش كند

گرچھ میبایست مسیحیان اعتقاد داشتھ باشند . نظریھ آیین قرباني مقدس براي یھودیان مصیبت بزرگي شد
كھ كشیش ھنگام انجام دادن مراسم دیني قرص نان را تبدیل بھ جسم و خون مسیح میسازد، اما برخي از 
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رواج داستانھایي، راجع بھ نان مقدس و خون . اللردھا، نسبت بھ این امر مشكوك بودند مسیحیان مانند،
و چھ كسي جرئت ; آمدن از آن، بر اثر زخم كارد یا خراش نوك سنجاق، موجب تحكیم این اعتقاد میشد

 میكرد بھ چنین عمل مھیبي دست بزند، مگر یك نفر یھودي دراواخر قرون وسطي، شایعات راجع بھ خون
نزدیك (در نویبورگ  ١٣٣٨در بسیاري موارد، چنانكھ بھ سال . آمدن از نان مقدس رواج فراوان یافتھ بود

در بروكسل اتفاق افتاد، این شایعات منجربھ كشتار جمعي یھودیان و سوزاندن  ١٣۶٩و بھ سال ) پاساو
، نمازخانھاي در كلیساي ١٣۶٩در بروكسل بھ یاد بود خون آمدن از نان مقدس در سال . ھاشان میشد خانھ

و ھمین ; جامع سن گودول بر پا ساختند تا ھر سالھ، ضمن مراسمي، وقوع آن معجزه را جشن بگیرند
در نویبورگ، یكي از خدام كلیسا اعتراف . مراسم بود كھ بعدا بھ صورت جشن كرمس فالندریھا در آمد

لیسا پنھان كرده بود، وسپس یھودیان را بھ كرد كھ نان تقدیس نشدھاي را بھ خون آغشتھ و در گوشھاي از ك
  . كارد زدن بر آن متھم ساختھ بود

ھا را كھ درباره  ناگفتھ نباید گذارد كھ روحانیان روشنفكري چون نیكوالي كوزایي انتشار این گونھ افسانھ
  . سوھقصد یھودیان بھ نان مقدس شایع بود، چون عملي ننگ آور و شقاوت آمیز، مطرود میشمردند

در زماني كھ بھ پیروي ازاحكام پاپ . قابتھاي اقتصادي نیز در پس این خصومتھاي دیني پنھان بودندر
رباخواري در میان مسیحیان حرام شمرده میشد، یھودیان تقریبا انحصار وام دادن و بھرھگرفتن را در 

; نادیده انگاشتند بعدھا كھ بانكداران مسیحي این تحریم دیني را. سراسر عالم مسیحیت در دست داشتند
ھاي خاندان ولزر، ھوخشتتر، و  ھایي مانند باردي، پیتي، و ستروتتسي در فلورانس و تجارتخانھ تجارتخانھ

ودر نتیجھ نقطھ ; فوگر در آوگسبورگ تاسیس یافتند كھ مدعي و رقیب این امتیاز انحصاري یھودیان شدند
ھم مسیحیان و ھم یھودیان با بھره گران . ود آمداصطكاك و تضاد تازھاي میان مسیحیان و یھودیان بھ وج

پول وام میدادند، و این خود دایمي، یعني باالرفتن بھاي اجناس وتورم یافتن پولھاي رایج، مرتبا براین 
وام دھندگان یھودي از رقباي خود بیشتر در معرض خطر بودند،وغالبا با اشكال، یا بھ . تزلزل میافزود

زیرا مثال ممكن بود كھ مقامات روحاني براي ; د بستانكاري خود را وصول كنندتصادف مساعد، میتوانستن
ھمچنین ممكن . پرداخت وامھایك مھلت قانوني بدھند، چنانكھ دردوره جنگھاي صلیبي نظیر آن اتفاق افتاد

رانفي بلند بودكھ شاھان بھ دارایي یھودیان مالیات ببندند، یابزور از آنھا وامھاي ھنگفت بگیرند، یایھودیان 
كنند و بدھكاران ایشان رااز پرداخت وام خود معاف سازند، و یا از بھره مشروع ایشان سھمي بھ 

در شمال آلپ تقریبا كلیھ طبقات، بھ جز بازرگانان، ھنوز بھره گرفتن رارباخواري . خوداختصاص دھند
بخصوص ھنگامي كھ بدھكار مي دانستند وبا نكدارھاي یھودي را بھ ارتكاب این گناه محكوم میكردند، 

ھاي امور مالي شناختھ شده بودند، دربسیاري  از آنجایي كھ یھودیان عموما بھترین خبره. ایشان مي شدند
ازكشورھا،شاھان براي تنظیم اقتصاد كشور خود از ایشان استمداد میكردند، و در این وضع قیافھ آن 

تند واز مردم طلب مالیات میكردند آتش حقد و كینھ یھودیان دولتمندي كھ مشاغل پر منفعت را در دست داش
با این ھمھ، بعضي از جوامع مسیحي صرافان وبانكداران یھودي را .عمومي را بر ضد ایشان برمیافروخت

 ۵,٣٢شھر فرانكفورت امتیازات خاصي براي ایشان قایل شد، بھ شرط آنكھ بیش از .حسن استقبال كردند
این ارقام . درصد میرسید ۴٣نرخ بھرھاي كھ بھ دیگران میپرداختند بھ  در صد بھره نگیرند،در حالي كھ

بھ نظر سخت ناگوار مینمایند، اما، چنانكھ در تاریخ آمده است، وام دھندگان مسیحي با ایماني نیز بودھاند 
تجارتخانھ خاندان ھولتسشوھر در نورنبرگ بھره وام را  ١٣٠۴در سال . درصد بھره گرفتھاند ٢۶۶كھ 

بندر عمده ایتالیا در كناره دریاي (درصد تعیین كرده بود، و وامدھندگان مسیحي در بریندیزي  ٢٢٠
در تاریخ با نام شھرھایي آشنا میشویم كھ خواستار . درصد رسانده بودند ٢۴٠این نرخ را بھ ) آدریاتیك

. بامداراتر میدانستندبازگشتن بانكداران یھودي بودند، زیرا ایشان را از جانشینان مسیحیشان منصفتر و 
دولت راونا ضمن بستن پیماني با ونیز این شرط را در آن گنجاند كھ عدھاي از سرمایھداران یھودي از 

  . ونیز بھ راونا اعزام شوند و براي توسعھ زراعت وصنعت آن كشور بانكھاي تعاوني تاسیس كنند

ایي وحدت نژادي و دیني را الزمھ بقاي ملي گرایي نیز نغمھ دیگري بھ سرود نفرت میافزود ھر ملت اروپ
خود میدانست و از اینرو، در پي آن بود كھ یھودیان را بھ دین مسیح در آورد و ایشان را در خود جذب 

شوراي وین . تعدادي از شوراھاي كلیسایي و برخي از پاپھا دشمن سرسخت یھودیان بودند. ومستھلك كند
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شوراي زامورا . مسیحیان و یھودیان اكیدا ممنوع ساخت ھرگونھ رابطھ و آمیزشي را میان) ١٣١١(
شوراي بال . راي داد كھ عموم یھودیان صرفا در حال تبعیت و بردگي باقي بمانند) ١٣١٣(
احكام مقدس گذشتھ، را تجدید و تنفیذ كرد و ھمچنین بھ مقامات دولتي دستور داد كھ ) ١۴٣١١۴٣٣(

بھ ) نشان مخصوص(مع سازند، ایشان را مجبور كنند كھ غیار ھاي جداافتادھاي مجت یھودیان را در محلھ
پاپ . ھایي كھ براي ھدایت ایشان بھ دین مسیح ترتیب داده میشد مرتبا شركت كنند خود زنند، و در موعظھ

ائوگنیوس چھارم، كھ با شوراي بال در مبارزه بود، جرئت نكرد كھ در آزار رسانیدن بھ یھودیھا از شورا 
ي پس از تایید احكام فوق، قدم فراتر نھاد و حق استخدام بھ خدمات عمومي، ارث بردن از و; عقب بماند

پاپ فرمان داد كھ ھمھ سالھ در طي ; ھاي تازه را نیز از یھودیان سلب كرد اموال مسیحیان، و ساختن كنیسھ
ھا را بھ روي  رهھایشان بمانند و در و پنج یھودیان مكلف باشند كھ در خانھ)) ھفتھ آالم حضرت مسیح((

و عالوه بر ; )كھ این خود احتیاط عاقالنھاي بود براي جلوگیري از حملھ و تجاوز مسیحیان(خود ببندند 
ائوگنیوس . اینھا، اعالم كرد كھ از آن پس گواھي یھودیان بر ضد مسیحیان اعتبار قانوني نخواھد داشت

و محتمال این مطلب ; ھاي زشت میزنندشكایت میكرد كھ بعضي از یھودیان درباره عیسي و مریم حرف
  . حقیقت داشت، زیرا بدیھي است كھ تخم نفرت، نفرت بھ بار میآورد

ائوگنیوس در توقیع دیگري دستور داد ھر یھودي ایتالیایي كھ درحال مطالعھ تلمود دستگیر شود اموالش 
ظارت بھ اجراي یك یك پاپ نیكوالوس پنجم جوواني دي كاپیسترانو را مامور ن. ضبط دولت خواھد شد

و بھ وي اختیار داد دارایي ھر پزشك یھودیي را كھ ) ١۴۴٧(مواد این مجموعھ قوانین ستمگرانھ ساخت 
  . مشغول معالجھ بیمار مسیحي است ضبط كند

با وجود صدور این احكام سخت، عامھ مسیحیان نسبت بھ یھودیان با ھمان خوشخویي و مدارایي كھ فطري 
اما . رفتار میكردند -تي جانوران است مادام كھ بھ مقاصد و منافعشان تجاوزي نشود مردان، زنان، وح

درھر جامعھ اقلیتي یافت میشود كھ چون بداند براي ارتكاب گناھان جمعي كیفري وجود ندارد، از شركت 
، ھمین است كھ مشاھده میكنیم گروھي از مسیحیان. در ھیچ گونھ شرارت و شقاوتي روي بر نمیگرداند

، كھ در ابتدا بھ عزم زیارت سرزمین مقدس بھ راه افتاده بودند، در ھنگام عبور از ))چوپانان((تحت نام 
افرادي از ولگردان و اوباشان را بھ دور خود جمع كردند و تصمیم گرفتند در ) ١٣٢٠(كشور فرانسھ 

در شھر تولوز، پانصد یھودي . ندسرراه خود یھودیاني را كھ از پذیرفتن تعمید امتناع میورزند بھ قتل برسان
تودھاي از مردم لجام گسیختھ خشمگین آنھا را در محاصره گرفتند و بھ ; از ترس بھ برجي پناه بردند

تالش حاكم شھر در خالصیشان بیھوده . ایشان اعالم كردند كھ یا تعمید را بپذیرند و یا تن بھ مرگ دھند
تند، قویترین فرد میان خود را مامور كردند كھ بھ دست خود پناھندگان كھ مقاومت را غیر ممكن یاف. بود

و آن یك نفر نیز، با ; ھمگي آنھا را بكشند، وبدین ترتیب ھمھ آن گروه، جز یك نفر، بھ ھالكت رسیدند
بھ ھمین طریق، عموم یھودیاني . وجود آنكھ حاضر بھ قبول تعمید بود، بھ دست مھاجمان قطعھ قعطھ شد

در سال . ده كوچك در جنوب فرانسھ و شمال اسپانیا چیز از خود برجاي گذاردندكھ در صدوبیست دھك
ھاي آب، در نزدیكي شھر شینون زنده طعمھ آتش  صدو بیست یھودي، بھ اتھام مسموم كردن چاه ١٣٢١

یك نفر خشكھ مقدس آلماني اعالم كرد كھ از جانب خداوند بر او وحي نازل شده است  ١٣٣۶در سال . شدند
نفر از دھقانان را كھ چون نواري از چرم بھ  ٠٠٠,۵وي . كشتن یھودیان انتقام مرگ مسیح را بگیرد كھ با

خوانده شدھاند بھ دنبال خود انداخت و در آلزاس و راینالند ھر )) چرمین بازو((دور بازوانشان میبستند، 
واریا، بوھم، موراوي، و یك جنون آدمكشي سراسر نواحي با. چھ یھودي برسرراه خود یافت بھ قتل رساند

پاپ بندیكتوس دوازدھم ھرچھ كوشید نتوانست بھ آن وضع و خیم خاتمھ ). ١٣٣٧(اتریش را بھ خون كشید 
و حال آنكھ در ; دھد، و تنھا در شھرھاي راتیسبونا و وین از یھودیان بھ طرز مرموزي حمایت بھ عمل آمد

  . كت رسیدندنقاط دیگر ھزاران نفر یھودي شكنجھ دیدند و بھ ھال

ابن بلیھ آسماني در آسیا مغوالن و . مرگ سیاه براي یھودیان كشورھاي مسیحي فاجعھ تازھاي بود
ولي در ; مسلمانان و یھودیان را كشتھ بود، بدون آنكھ كسي گناه آن را بھ گردن قوم بنیاسرائیل گذارده باشد

بودند یھودیان را متھم ساختند كھ بھ  اروپاي باختري مشتي مردم كھ از دستبردھاي طاعون بھ جان آمده
مغزھاي ملتھب شده جزئیات راتخمیر و . ھاي آب را بھ سم آلوده كردھاند قصد نابود كردن امت مسیح چاه
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ھاي سم، ساختھ شده  تكمیل كرد، و در نتیجھ، چنین انتشار یافت كھ یھودیان ساكن تولدو ماموراني با جعبھ
مسیحیان، بھ كلیھ مراكز یھودیان در كشورھاي اروپا فرستادھاند كھ  از اجسام بزمجھ و مارمولك و قلب

پاپ كلمنس ; امپراطور شارل چھارم این تھمت رابیاساس خواند. ھا را با آن مسموم كنند ھا و چشمھ چاه
و بسیاري از فرمانداران محلي و شوراھاي شھري ھم بھ تایید آن نظر راي دادند، ولي ; ششم نیز چنین كرد

عقیده باطلي در میان مسیحیان رواج یافت كھ یھودیان بندرت از بیماري طاعون . ك بھ جایي نرسیدھیچ ی
در واقع در برخي از شھرھا شاید بھ سبب اختالفات در قوانین بھداشت و طرز درمان . آسیب میبینند

یاري از شھرھاي اما در بس. پزشكان یھودي این تب عفوني یھودیان را كمتر از مسیحیان از پا در میآورد
با این ھمھ، چندتن . دیگر، مانند وین، راتیسبونا، آوینیون، و رم، یھودیان نیز بھ اندازه مسیحیان تلفات دادند

مسیحیان . ھا و چشمھ ھا ریختھاند از یھودیان براثر شكنجھ زیاد مجبور شدنداعتراف كنند كھ سم را در چاه
قتل عام یھودیان با برنامھ . باران وبرف ذوب شده را آشامیدندھاي خود را كور كردند و آب  ھا و چشمھ چاه

در یكي از شھرھاي جنوب فرانسھ، كلیھ . قبلي، بھ نحوي بیرحمانھ در فرانسھ، اسپانیا، و آلمان رواج یافت
ھمچنین یھودیان ساووا و تمام یھودیان ساكن اطراف دریاچھ . افراد یھودي را بھ درون شعلھ آتش انداختند

كلمنس ششم براي . و شھرھاي برن، فرایبورگ، بال، نورنبرگ، و بروكسل را در آتش سوزانیدندلمان 
دومین بار از این گونھ اتھامات و رفتار وحشیانھ انتقاد كرد، بھ بیگناھي نداشتند بھ ھمان اندازھاي بود كھ 

عموم كساني كھ دست و روحانیان را بھ سبب رفتار ستمگرانھشان سرزنش كرد و ; در كلیھ شھرھاي دیگر
با این وجود اسقف ستراسبورگ بھ جرگھ اتھام . بھ خون یھودیان و زبان بھ اتھام آنان میآلودند را تكفیر كرد

زنندگان پیوست و شوراي شھر را مجبور كرد كھ، بر خالف میل خود، ھمھ یھودیان را از شھر اخراج 
دوستانھ تشخیص داد وشوراي شھر را از كاربر كنار توده مردم این اقدام را بیش از اندازه مالیم و . كند

عدھاي از . كرد و شوراي دیگري بھ جاي آن نشاند كھ فرمان بھ دستگیر كردن عموم یھودیان شھر داد
دو ھزار نفر از آنھا، كھ در شھر . یھودیان بھ روستاھاي اطراف گریختند و بھ دست دھقانان كشتھ شدند

نیمي تسلیم شدند و نیمي . فتادند و زیر فشار قرار گرفتند تا تعمید را بپذیرندباقي مانده بودند، بھ زندان ا
روي ھم رفتھ براثر ). ١۴٣٩چھاردھم فوریھ (دیگر، كھ سراز فرمانبرداري باز زدند، طعمھ آتش شدند 

این یھودي كشیھا در سراسر اروپاي مسیحي پانصد وده مركز یھودینشین بكلي خالي از سكنھ شدند، و 
مثال در سارا گوسا، پس از زجر و . اد بیشتري از شھرھا نیز اكثریت افراد یھودي خودرا از دست دادندتعد

ھنري . آزاري كھ متعاقب بروز طاعون بھ یھودیان داده شد، از ھر پنج نفر یھودي یك نفر برجاي ماند
در وین، . ن زده استنفر تخمی ٠٠٠,١٢، و از آن باواریا را ٠٠٠,٣چارلزلي كشتگان یھودي ارفورت را 

نظیر این خودكشي جمعي در . بھ تلقین ربي یونس، كلیھ یھودیان در كنیسھ جمع شدند و خودشان را كشتند
در یك فرار وحشتزده ھزاران نفر یھودي از . شھرھاي ورمس، اوپنھایم، وكرمس نیز بھ وقوع پیوست
از دوره معاصر، در میان كلیھ مدارك موجود قبل . اروپاي باختري بھ لھستان و تركیھ عثماني پناھنده شدند

درباره وحشیگري تاریخي، بھ اشكال میتوان عملي وحشیانھتر از كشتار جمعي یھودیان در ھنگام شیوع 
  . مرگ سیاه پیدا كرد

زماني شد كھ بازماندگان یھودیان آلمان آھستھ بھ سوي ھمان شھرھایي كھ ایشان را از ھستي ساقط كرده 
كلیھ سي و شش شھري كھ اتحادیھ  ١٣٨۵در سال . ھاي خود را بر پا ساختند بودند باگشتند، و دوباره كنیسھ

داشتند بھ شرطي آنھا را آزاد سوابیایي را تشكیل میدادند ساكنان یھودي خود را زنداني كردند و اعالم 
این معاملھ خصوصا براي شھر . خواھند ساخت كھ از پس گرفتن وامھایي كھ داده بودند صرف نظر كنند

در . از یھودیان وام گرفتھ بود) دالر ٠٠٠.٧٠٠(پوند  ٠٠٠,٧نورنبرگ خیلي رضایتبخش بود، زیرا مبلغ 
و در سال ; مقدس بیحرمتي كردھاند كشتار جمعي شدندعدھاي از یھودیان بھ اتھام آنكھ بھ نان  ١٣٨٩سال 

بھ دالیل گوناگون . در شھر پوزنان، باز بھ ھمان عنوان، چھاردھنفر یھودي در آتش سوختند ١٣٩٩
، )١۴٣٩(ستراسبورگ و آوگسبورگ ) ١۴٣۵(، شپاتر )١۴٢۴(ساكنان یھودي از شھرھاي كولوني 

، )١۴٩٩(، و اولم )١۴٩٨(، نورنبرگ )١۴٧٠(، ماینتس )١۴۵٨(، ارفورت )١۴۵٣(وورتسبورگ 
، ))ماكسیمیلیان اول اخراج آنان را، بھ این آنان را بھ خاك مذلت و بدنامي نشاندھاند. بیرون رانده شدند

تمام یھودیان شھر براندنبورگ زنداني شدند و داراییشان نیز ضبط دولت  ١۴۴۶در سال . قانوني شمرد
مات وارد بر یھودیان را بھانھاي براي پنھان داشتن طمعكاري طبقھ شتفان، اسقف براندنبورگ اتھا. شد

آن امیراني كھ با آزمندي افسار گسیختھ خود و بدون دلیل قانوني، گروھي از یھودیان : ((فرمانروا دانست
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را بھ زندان انداختھاند و حاضر نیستند اموالي را كھ بزور از ایشان بربودھاند بازگردانند بھ ستمگري عمل 
، كاردینال نیكوالي كوزایي، یكي از روشنفكرترین مردان قرن پانزدھم، ١۴۵١در سال .)) كردھاند

دو سال بعد . یھودیان حوزه خود را موظف ساخت كھ غیار بھ خود نصب كنند تا از دیگران شناختھ شوند
بوھم، موراوي،  جوواني دي كاپیسترانو ماموریتھاي خود را بھ نمایندگي پاپ نیكوالوس پنجم در آلمان،

ھاي غرا و موثر خود یھودیان را بھ كشتن كودكان و ھتك  وي در موعظھ. سیلزي، و لھستان آغاز كرد
بھ ھراس افتاده بودند كلیھ عبریھا )) آفت یھود((دوكھاي باواریا كھ از خطر . حرمت نان مقدس متھم كرد

ھ قبال در فرانكونیا بھ یھودیان اختیار و گودفري، اسقف وورتسبورگ، ك. را از دوكنشین خود بیرون راندند
در یكایك شھرھا، یھودیان بھ زندان افتادند و ھر چھ ; آزادي عمل كامل داده بود، اینك ایشان را نفي بلد كرد

در برسالو، بھ درخواست كاپیسترانو چند تن از یھودیان را بھ زندان انداختند تا . وام داده بودند سوخت شد
و در نتیجھ این ; نجھ ایشان را وادار بھ اعتراف مطالبي كھ در نظر داشت كندخود وي در زیر شك

بقیھ یھودیان شھر را نفي بلد كردند، اما ). ١۴۵٣ژوئن  ٢(اعترافات چھل تن یھودي بر توده آتش سوختند 
  . فرزندانشان را بزور از ایشان گرفتند و تعمید دادند

  . امگذاري شددر شمار قدیسان ن ١۶٩٠كاپیسترانو بھ سال 

یكي از یھودیان بھ دین مسیح . آزار یھودیان در شھر راتیسبونا اوضاع آن زمان را بخوبي آشكار میسازد
درآمده، بھ نام ھانس فوگل، اظھار داشت كھ اسرائیل برونا، ربي ھفتاد و پنج سالھ یھودي، كودكي مسیحي 

. در یكي از مراسم دیني یھودیان بھ كار بردرا از او خریداري كرده و سپس او را كشتھ است تا خونش را 
شوراي شھر براي نجات مرد . مردم این اتھام را باور كردند و كیفر مرگ را براي او خواستار شدند

امپراطور فردریك سوم فرمان بھ آزادیش داد، شوراي . سالخورده از خشم توده مردم وي را زنداني كرد
د اجرا گذارد، و در عوض فوگل را دستگیر و او را تھدید بھ شھر جرئت نمیكرد این فرمان را بھ مور

فوگل گواھي داد كھ برونا بیگناه . و در عین حال دعوتش كرد كھ بھ دروغ خود اعتراف كند; مرگ كرد
اما بعدا بھ راتیسبونا خبر رسید كھ در ترانت چند تن یھودي . بوده است و در نتیجھ ربي سالخورده آزاد شد

دوباره سر و صداي تھمت فوگل، با اعتماد بیشتري بھ . اعتراف بھ كشتن كودكي كردھانددر زیر شكنجھ 
امپراطور . شوراي شھر فرمان بھ دستگیري تمام یھودیان و ضبط داراییشان داد. صحت آن برخاست

 ٠٠٠,١٠را بھ اضافھ  ٨٠٠٠فردریك بھ مداخلھ پرداخت و بھ كیفر این عمل شھر راتیسبونا را بھ مبلغ 
  . بھ عنوان وجھ الضمان، بپردازند ایشان را آزاد خواھد ساخت) دالر ٠٠٠,٢۵٠(لدر گی

گیلدر بیش از تمام موجودي و اموالي است كھ برایشان باقي مانده  ٠٠٠,١٨یھودیان جواب فرستادند كھ 
اه داشتند، دوسال دیگر یھودیان را در زندان نگ. است، و بھ ھیچ وجھ نمیتوانند چنین مبلغي را فراھم آورند

سپس، بھ قید سوگند، مبني براینكھ نھ از راتیسبونا خارج شوند و نھ درصدد انتقامجویي برآیند، ایشان را 
با این ھمھ، روحانیان دست از تحریكات، بھ منظور اخراج یھودیان برنداشتند ومردم را تھدید . آزاد كردند

فقط بیست و چھار  ١۵٠٠در حدود سال . كردند كھ ھركاسبي بھ ایشان جنس بفروشد تكفیر خواھد شد
  . آنھا نفیبلد شدند ١۵١٩خانواده یھودي در راتیسبونا باقي مانده بودند كھ در سال 

در پرتغال، . بیرون راندن یھودیان از اسپانیا چنانكھ در باال گذشت براي آن كشور اھمیت حیاتي داشت
تم، بھ تحریك شارل پنجم، بھ نخست كشیشان تعقیب و آزار یھودیان وقتي تجدید شد كھ پاپ كلمنس ھف

كھ بیشتر شان )) تازه مسیحیان((پرتغال اجازه داد كھ دستگاه تفتیش افكار را، بھ منظور وادار كردن 
بھ اجراي آیینھاي دین مسیح،  - یھودیاني اضافھ بودند كھ برخالف میل خود، و بھ اجبار، تعمید یافتھ بودند 

  ). ١۵١٣(دایر سازند 

ھ قوانین اكید توركماذا بھ مورد اجرا گذارده شد، و جاسوساني در ھمھ جا گماشتھ شدند تامراتب مجموع
و در نتیجھ، ھزاران نفر ; از رعایت كامل آیینھا و آداب مسیحیت باشند)) تازه مسیحیان((ھرگونھ تخطي 

اقتصاد كشور مفید  مھاجرت یھودیان ممنوع شد، زیرا وجود ایشان ھنوز براي. یھودي بھ زندان افتادند
براي جلوگیري از فرار ایشان، حق خرید اموال امت یھود از مسیحیان سلب شد، و صدھا نفر یھودي . بود
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كلمنس كھ نسبت بھ این اعمال شقاوت . بھ جرم اقدام براي خروج از كشور پرتغال بر توده آتش سوختند
دیان، قدرت بیانتھاي دستگاه تفتیش افكار را آمیز احساس انزجار میكرد، و یا شاید تحت تاثیر ھدایاي یھو

. در پرتغال لغو كرد و فرمان داد اسیران یھودي را آزاد كنند و اموال غصب شدھشان را مسترد دارند
وي اصول بشر دوستانھ نویني را در مورد یھودیاني كھ تازه بھ دین  ١۵٣٢اكتبر سال  ١٧توقیع مورخ 

  :مسیح درآمده بودند وضع كرد 

و مجازات ; جایي كھ ایشان بزور تعمید داده شدھاند، نباید جزو اعضاي اصلي كلیسا بھ شمار آینداز آن
كردن آنھا بھ جرم تخطي از آیین مسیحیت، یا بھ گناه بازگشت بھ آیین یھودیت برخالف عدالت و انصاف 

ارند، زیرا ایشان اما پسران و دختران نخستین یھودیاني كھ بھ دین مسیح درآمدھاند وضع دیگري د. است
در مورد گروه اول، چون ایشان بھ تبعیت والدین خود . اعضاي داوطلب و خواھان كلیسا محسوب میشوند

در میان قوم یھود بار آمده و بھ آیین یھودیت خو گرفتھاند، كمال شقاوت است كھ بخواھند آنان را، بھ علت 
بلكھ باید از ایشان با مدارا و ; حي كیفر دھندرجعت بھ آیین و عقاید یھودیت، بر حسب قوانین مقدس مسی

  . مھرباني در آغوش كلیسا نگھداري كرد

صمیمیت كلمنس در بیان این عقاید از آنجا ثابت میشود كھ چون، در بستر بیماري، فرا رسیدن مرگ را 
   .نزدیك بھ وي دستور داد كھ در آزاد ساختن یھودیان مسیحي شدھاي كھ زنداني بودند تعجیل كند

نفر از  ٨٠٠,١پاپ پاولوس سوم نیز اقدام بھ حمایت از یھودیان پرتغالي را دنبال كرد و ، در نتیجھ، 
اما چون شارل پنجم از لشكر كشي ظاھرا موفقیت آمیز خود علیھ شھر تونس . یھودیان زنداني خالص شدند

پاپ پاولوس . پرتغال شد بازگشت، بھ عنوان پاداش پیروزیش، خواستار برقراري دستگاه تفتیش افكار در
، اما با شرایطي كھ بھ نظر ژان سوم اثر آن موافقت را عمال خنثا )١۵٣۶(سوم بھ اكراه موافقت كرد 

ھاي دستگاه تفتیش افكار متھم باید با شخص اتھام  بھ این معنا كھ پاولوس مقرر ساخت كھ در دادگاه; میكرد
كومان دادگاه بدوي حق استیناف بھ دربار پاپ را داشتھ و عالوه بر آن، میبایست مح; زننده روبھ رو شود

: یكي از نوكیشان متعصب با اعالن كردن این نوشتھ تحریكآمیز بر دیوارھاي كلیساي جامع لیسبون . باشند
ھنگامھ تازھاي .)) و آیین مسیحیت دروغي بیش نیست; عیسي مسیحا نبود; مسیحا ھنوز ظاھر نشده است((

كھ معلوم بود بیان چنین مطالبي صرفا بھ نیت تحریك افكار عامھ برضد یھودیان  از آنجایي. برپا كرد
و ; است، پاولوس ھیئتي از كاردینالھا را مامور رسیدگي بھ طرز كار دستگاه تفتیش افكار در پرتغال كرد

  : گزارش زیر را دریافت داشت 

ماموران  - ا بدون دلیل و گواه صادق و غالب - وقتي كسي را بھ بیایماني نسبت بھ مسیحیت متھم میسازند 
دستگاه تفتیش افكار او را دستگیر میكنند، بھ زندان خفقان آور میاندازند، واو را از دیدن زمین و آسمان، و 

بخصوص حرف زدن با آشنایانش كھ ممكن است او را تسلي دھند، ممنوع میدارند ایشان وي را بھ كمك 
محل وقوع جرمي را كھ بھ وي نسبت میدھند ذكر كنند، متھم گواھیھاي بیاساس وبدون آنكھ موقع و

و این یكي، بھ جاي دفاع از او، كاري ; بعدا بھ وي اجازه داده میشود كھ وكیل مدافعي بگیرد. میسازند
اگر یك نفر مسیحي واقعا مومن تیرھبختي خودرا نشان . میكند كھ راھش بھ سوي توده آتش نزدیكتر شود

راكھ بھ وي نسبت دادھاند با شدت و قطعیت رد كند، او را محكوم بھ مرگ بر توده آتش دھد، اما اتھاماتي 
و اگر با رضا وتسلیم ھمھ اتھاماتي را كھ بھ وي بستھاند بپذیرد، او را . میسازند و اموالش را ضبط میكنند

كھ ادعا میكنند با  از ھستي ساقط میكنند و براي ھمیشھ بھ زندان تیره و تار میاندازند، و این موقعي است
حتي كساني كھ موفق بھ اثبات بیگناھي خود میشوند، . محكوم بھ مھر و شفقت مسیحي رفتار كردھاند

حداقل، محكوم بھ پرداختن جریمھ مالي میشوند تا گمان نرود كھ دستگیري او بدون ھیچ علت و دلیلي بوده 
شكنجھ قرار میگیرند تا گناھاني را كھ بھ  متھماني كھ در زندان ھستند با انواع وسایل زیر فشار. است

  . ایشان نسبت دادھاند گردن نھند

بسیاري در زندان جان میسپارند و آنھایي كھ روي آزادي میبینند داغ ننگ دایمي را برپیشاني خود و 
  . خویشاوندانشان نگاه میدارند
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انیا و پرتغال را از دست دھد، پاولوس سوم با آنكھ گرفتار تحوالت مھم سیاسي و در خطر آن بود كھ اسپ
ھمانطور كھ پاپ لئو آلمان را و پاپ كلمنس انگلستان را از دست داده بودند، باز ھر چھ در قوه داشت 

اما ھر روز كشتار و آزار بیشتر میشد، تا آنكھ . كوشید تا از سختي و شقاوت دستگاه تفتیش افكار بكاھد
آنان بھ قصد پیدا كردن گوشھ امني در جھان مسیحیت ; د بیابندیھودیان پرتغالي فرار از چنگ میزبانان خو

یا اسالم كھ در آن اجازه داشتھ باشند با پیروي از قوانین دین یھود بھ زندگي خود ادامھ دھند، بھ یھودیان 
  . اسپانیا پیوستند

III  -دومین دوران آوارگي  

ھزار سال گذشتھ منزلگاه یھودیان بودند، بھ كجا میتوانستند روي بیاورند جزایر ساردني و سیسیل، كھ در
; باانضمام بھ خاك اسپانیا جزو مناطقي شده بودند كھ بھ فرمان فردیناند میبایست یھودیان را از خود برانند

، آخرین افراد یھودي پالرمو را ترك گفتھ بودند در ناپل، ھزاران یھودي ١۴٩٣و بھ ھمین سبب، در سال 
شاه ناپل، و بھ كمك راھبان فرقھ دومینیكیان و ھمچنین جامعھ یھودیان محلي فراري توسط فردیناند اول، 

، شارل پنجم فرمان داد تا ھمھ یھودیان را از ناپل اخراج ١۵۴٠اما در سال ; پناه و ماوا داده شده بودند
  . كنند

ذشت ممنوع در شھر جنووا، از دیرباز، قانوني وجود داشت كھ ورود یھودیان را از تعداد معیني كھ میگ
از اسپانیا بھ جنووا میرسیدند، بھ آنھا بیش از چند روز اجازه اقامت داده )) نوكیشان((ھنگامي كھ . میساخت

اشباحي با چشمھاي گود افتاده : ((یكي از تاریخنویسان اھل جنووا ایشان را چنین وصف كرده است . نمیشد
بسیاري از گرسنگي تلف میشدند، .)) میكردندكھ تفاوتشان با مرده گورستان تنھا در آن بود كھ حركت 

زنان باردار نوزادان مرده بھ دنیا میآوردند، و بعضي از والدین كودكان خود را میفروختند تا ھزینھ 
عده كمي از تبعید شدگان بھ شھر فرارا پذیرفتھ میشدند، اما میبایست . مسافرتشان را از جنووا بپردازند
  . شاید از راه احتیاط، براي جلوگیري از انتشار بیماري; خود داشتھ باشند ھمواره غیار زردرنگي بھ لباس

چند بار اقداماتي براي اخراج یھودیان از آن . شھر ونیز مدتھاي دراز پناھگاه خوبي براي یھودیان بود
، اما مجلس سناي ونیز بھ عنوان خدمتگزاران موثر تجارت ومالیھ كشور )١٣٩۵١۴٨٧(شھر بھ عمل آمد 

قسمت عمده تجارت صادراتي ونیز بھ دست بازرگانان یھودي انجام میشد، و . ایشان جانبداري میكرداز 
. ھمچنین ایشان در وارد كردن پشم و ابریشم از اسپانیا و ادویھ و مروارید از ھندوستان سھم بسزایي داشتند

خوانده میشد اشغال كرده )) جودكا((یھودیان ونیز بھ اختیار خود محلھاي را كھ بھ تبعیت از نام ایشان 
سناي ونیز پس از شور با سران قوم یھود مقرر ساخت كھ عموم یھودیان، بھ جز  ١۵١۶در سال . بودند

; خوانده شد سكنا گزینند)) گتو((عده معدودي كھ اجازه مخصوص داشتند، در قسمتي از شھر كھ بھ نام 
آمده است، زیرا در آن محلھ یك چنین ) ھ گريكارخانھ ریخت(وظاھرا این نام از واژه ایتالیایي گتو 

. ونیز را ترك كنند) یھودیان مسیحي شده(سنا فرمان داد كھ عموم مارانوھا . كارخانھاي وجود داشت
بسیاري از رقباي مسیحي بازرگانان یھودي از این اقدام دیگري از بازرگانان مسیحي باآن مخالفت كردند، 

ت دادن پارھاي از بازارھاي فروش كاال، بخصوص در مورد تجارت با زیرا رفتن یھودیان را سبب از دس
اسالم، میدانستند، در این وضع شارل پنجم نفوذ خود را بر یكي از این دو كفھ تعادل انداخت ودر نتیجھ 

با این ھمھ، چیزي نگذشت كھ بازرگانان یھودي دوباره بھ . فرمان اخراج یھودیان بھ مورد اجرا گذشتھ شد
و از طرفي نیز فراریان پرتغال جاي مارانوھاي تعمیدیافتھاي راكھ نفي بلد شده ; ھر ونیز خزیدنددرون ش

  . و عده آنان بھ اندازھاي بود كھ یكچند زبان پرتغالي زبان یھودیان ونیز شد; بودند گرفتند

و در دوران پاپي گروھي از فراریان ایبریایي توسط پاپ آلكساندر ششم با مھر و رافت بھ رم پذیرفتھ شدند 
كلمنس بھ مارانوھا . یولیوس دوم، لئو دھم، كلمنس ھفتم، و پاولوس سوم زندگیشان نضج و رونق یافت

اجازه داد كھ آزادانھ بھ آیین یھودیت عمل كنند، زیرا بھ عقیده وي ایشان، بھ دلیل تعمید اجباریي كھ بھ آنھا 
در آنكونا، كھ بندر عمده ایاالت پاپي در . ود بشمارندداده شده بود، مكلف نبودند مسیحیت را دین واقعي خ
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كلمنس آن شھر را . دریاي آدریاتیك بود، یھودیان عنصر حیاتي تجارت بین المللي بھ شمار میآمدند
اما در خصوص رفتار پاپ پاولوس . پناھگاھي براي مبلغان یھودي ساخت و بھ آنھا تامین جاني و مالي داد

ھیچ یك از پاپھا تاكنون آن قدر احترام و معافیت و امتیاز : ((ادولتو گفتھ است سوم، چنانكھ كاردینال س
نھ تنھا بھ یھودیان كمك و ھمراھي . براي مسیحیان قایل نشده كھ پاولوس سوم براي یھودیان قایل شده است

وھا پس از یكي از اسقفھا اعتراض كرد كھ ماران.)) ((میشود، بلكھ ایشان از انواع امتیازات برخوردارند
ورود بھ ایتالیا دوباره بھ آیین یھودیت باز میگردند وكودكان تعمید یافتھ خودرا ختنھ میكنند، آنھم تقریبا در 

در زیر فشار و تھدید این گونھ اعتراضات، پاولوس بار دیگر دستگاه .)) برابر چشم پاپ و عامھ مردم
راسر عمرش جانب مارانوھا را ازدست در س((اما ; )١۵۴٢(تفتیش افكار را در رم برقرار ساخت 

جانشینان پاولوس سوم كھ مواجھ با واكنشي نسبت بھ زندگي آسوده و مرفھ دوره رنسانس شده .)) نگذاشت
دوباره قوانین سخت دیني، كھ . بودند، سیاست تازھاي پیش گرفتند تا زندگي را بر یھودیان دشوار سازند

مقرر داشت كھ ھر یك از ) ١۵۵۵١۵۵٩(اولوس چھارم پ. در دوران پیشتر معمول بود، تنفیذ شد
كھ بھ منظور تعلیم دادن اصول )) خانھ نوآموزان دیني((ھاي واقع در ایاالت پاپي، براي نگھداري  كنیسھ

وي یھودیان رااز استخدام . بپردازند) دالر ٢۵٠(دین مسیح بھ یھودیان تاسیس یافتھ بود، مبلغ ده دوكات 
مسیحي، مراجعھ بھ پزشكان مسیحي، فروختن ھر نوعكاالیي بھ جز لباسھاي كھنھ  خدمتكاران و پرستاران

یھودیان اجازه نداشتند . بھ مسیحیان، و برقرار ساختن ھر گونھ روابط قابل اجتناب با مسیحیان محروم كرد
ھیچ . دندھا، بھ جز یكي، اضافھ منھدم ش در رم كلیھ كنیسھ. بھ جز تقویم مسیحي تقویم دیگري بھ كار برند

كراون  ٠٠٠,۵٠٠یھودیي نمیتوانست دارایي غیر منقول داشتھ باشد، و اگر مسیحیان توانستند معادل مبلغ 
ده ھزار یھودي ساكن . از امالك یھودیان را بھ یك پنجم قیمت واقعي خریداري كنند) دالر ۵٠٠,١٢,٠٠٠(

. ر مربع وسعت داشت، زندگي كنندمجبور بودند در محلھ یھودي نشین، كھ یك كیلومت) ١۵۵۵(رم اكنون 
چندین خانواده در یك اطاق بھ سر میبردند، در حالي كھ گودافتادگي محلھ سیل گیر آمادھاي براي طغیانھاي 

. و ھر بار كھ این اتفاق میافتاد، آن ناحیھ بھ صورت با تالق بالزادھاي در میآمد; موسمي رودخانھ تیبر بود
ھاي آن نیمھ شب بستھ و سپیده صبح باز  یرھاي محصور بود كھ دروازهاین محلھ در دیوارھاي عبوس و ت

در خارج از محلھ، یھودیان مجبور . ھا بكلي بستھ میماندند ھا و تعطیالت مسیحي دروازه میشدند، و یكشنبھ
ھایي  چنین محلھ. بودند جامھ مشخصي در برداشتھ باشند مردان كاله زرد و زنان چادر یا غیار زرد داشتند

ر فلورانس، سینا، وسپس بھ فرمان پاپ در آنكونا و بولونیا تاسیس شدند در این دو شھر آخري محلھ د
پاولوس چھارم دستور محرمانھاي صادر كرد تا عموم مارانوھا . مینامیدند) جھنم(یھودي نشین را اینفرنو 

در آن شھر، بیست و . كنندرا در آنكونا بھ زندانھاي دستگاه تفتیش افكار بیندازند و اموالشان را ضبط 
  . چھارمرد ویك زن، بھ جرم بازگشت بھ دین یھود، زنده بر آتش سوختند

این اوضاع براي یھودیان ایتالیا بھ . بیست وھفت یھودي محكوم بھ اعمال شاقھ تا پاپان عمر شدند) ١۵۵۶(
  . منزلھ غروب ھراس انگیز عصر طالییشان بود

تقریبا . قوانین ممانعت كننده، خودرا بھ خاك فرانسھ وانگلستان رساندندمشتي از فراریان یھودي، با وجود 
گروھي بھ آنورس رفتند، اما تنھا بھ عده قلیلي از آنھا اجازه . ھمھ درھاي آلمان بھ روي ایشان بستھ بودند

در دیوگومندس، یك مارانوپرتغالي، شعبھ بانكي را كھ اعضاي خانوادھش . اقامت بیش از یك ماه داده شد
، وي چنان در كارش توفیق یافت كھ ١۵٣٢در سال . لیسبون بھ وجود آورده بودند در آنورس دایر كرد

چون شوراي آنورس او و پانزده نفر دیگر را بھ جرم پیروي از آیین یھود دستگیر كرد، ھنري ھشتم بھ 
ن نیز با پرداخت بقیھ دستگیر شدگا.شفاعت برخاست ومندس را بھ سمت رئیس دارایي خود استخدام كرد

یھودیان دیگري تا آمستردام . بیشتر این ستمگریھا بود، آزاد شدند)) مقصود نھایي((جریمھاي سنگین، كھ 
پیش رفتند، در آنجا مستقر شدند، و بعدھا كھ كشور ھلند از زیر تسلط اسپانیا بیرون آمد كارشان توسعھ و 

  ). ١۵٨٩(رونق یافت 

آن گروه از فراریاني كھ بھ سرزمینھاي اسالمي خارج از نظارت مستقیم امپراطوري عثماني پناھنده شدند 
یھودیاني كھ كوشش میكردند خود را بھ خاك و . نیز سرنوشت بھتري از یھودیان جھان مسیحي نیافتند

. ن شربت مرگ نوشیدندھران، الجزایر و بجایھ برسانند آماج تیر مورھا قرار گرفتند، و بسیاري از آنا
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ھاي  چون ورود بھ آن شھرھا براي ایشان اكیدا ممنوع بود، عدھاي از آنھا در كنار شھرھا ارتجاال با تكھ
و چون تصادفا یكي از ; ھایي بھ ھم پرداختند و گتویي براي خود ساختند ھاي الوار كلبھ چوب و شكستھ

آنھایي كھ . یھودي آن تبدیل بھ تلي از خاكستر شد ھا آتش گرفت، سراسر آن ھمراه عدھاي از ساكنان كلبھ
ھاي آن را بھ روي خود بستھ یافتند، پس ھمان جا روي زمین چمباتمھ زدند و  بھ شھر فاس رسیدند دروازه

مادران كودكان خود را میكشتند تا . ھاي موجود در مزارع بھ زندگي ادامھ دادند با تغذیھ از سبزیھا و ریشھ
والدین فرزندان خود را بھ بھاي تكھاي نان ; تلف شدن بر اثر گرسنگي رھانیده باشندایشان را از رنج 

دریا زنان بھ جایگاه ایشان دست یافتند و ; طاعون صدھا نفر از كوچك و بزرگشان را تلف كرد; میفروختند
  . خردساالنشان را براي برده فروشي دزدیدند

كھ شایع بود ایشان بلعیده ودر شكم خود پنھان كردھاند را بھ آدمكشان شكم یھودیان را دریدندد تا جواھراتي 
پس از تحمل ھمھ این رنجھا و مشقات، بازماندگان یھودي، با شھامتي باور نكردني و در زیر . چنگ آورند

ھاي یھودي نویني در ناحیھ شمال افریقا، كھ در قبضھ مورھا  فشار محرومیتھاي گوناگون، توانستند جامعھ
در الجزایر، شمعون دوران دوم بارھا زندگي خود را بھ خطر انداخت تا یھودیان . ود آورندبود، بھ وج

در فاس، یعقوب براب . تبعید شده را در پرتو حمایت خود در آورد و آنھا را در محل امني مستقر سازد
  . مشھورترین تلمودشناس زمان خود شد

پناھندگان اسپانیایي در قاھره بھ مھر و مدارا  در دوره فرمانروایي ممالیك وسالطین عثماني در مصر،
سلطان سلیم اول این رسم قدیمي را كھ . پذیرفتھ شدند و بزودي بھ مقام رھبري جامعھ یھود آن شھر رسیدند

یك نفر ربي یھودي حق انتخاب ھمھ ربیھا و نظارت بر امور عموم یھودیان را در انحصار داشتھ باشد در 
س مقرر شد ھر جامعھ یھودي یك نفر ربي براي خود انتخاب و مسائل داخلي را از آن پ. مصر منسوخ كرد

ربي جدید قاھره بھ نام داوود بن ابي زیمرا كھ از مھاجران اسپانیایي بود روش . مستقال حل و عقد كند
ت گاھشماري سلوكیان را كھ در میان یھودیان آسیا و افریقا معمول بود ملغا كرد، و ایشان را وادار ساخ

كھ از مبدا آفرینش ) چنانكھ یھودیان اروپا در قرن یازدھم كرده بودند(تقویمي را مورد استفاده قرار دھند 
  . قبل از میالد مسیح، شروع میشد ٣٧۶١دنیا، یعني سال موضوعھ 

بھ ھر كجا میرسیدند رھبري فكري و در بیشتر موارد رھبري سیاسي ) یھودیان ایبریایي(سفارادیھا 
اكثریت سكنھ را  ١٩١٨در سالونیك، این گروه از یھودیان تا سال . ومي را در دست میگرفتندیھودیان ب

بھ طوري كھ یھودیان غیر اسپانیایي، كھ براي زندگي كردن وارد آن شھر میشدند، مجبور ; تشكیل میدادند
ونقترین مركز تجارت سالونیك، در دوره این برتري جامعھ یھود، با ر. بودند زبان اسپانیایي را یاد بگیرند

  . در مدیترانھ خاوري شد

سلطان بایزید دوم ورود تبعیدشدگانیھودي را بھ كشور عثماني حسن استقبال كرد، زیرا ایشان درست 
داراي ھمان مھارتھایي در صنایع دستي، تجارت، و پزشكي بودند كھ در میان تركھا كمتر رشد یافتھ و 

شما فردیناند را شاه عاقلي مینامید : ((اره فردیناندكاتولیك چنین میگفت بایزید درب. بیشتر مورد نیازشان بود
در اسالم یھودیان نیز مانند )) كھ، با تبعید یھودیان، كشور خود را فقیر و كشور ما را غني ساختھ است

 بیشتر یھودیان عثماني در مسكنت باقي ماندند،. عموم تبعھ غیر اما درعوض از خدمت نظام معاف میشدند
. در مدت كمي، تقریبا تمام پزشكان قسطنطنیھ یھودي بودند. اما عدھاي از آنھا نیز بھ ثروت و مقام رسیدند

سلطان سلیمان قانوني بھ اندازھاي پزشك یھودي خود را مورد لطف قرار داد كھ او و بستگانش را از 
دیان چنان بھ مقامھاي مھم در دوره سلیمان قانوني عدھاي از یھو. پرداخت ھر نوع مالیاتي معاف ساخت

دولتي ارتقا یافتند كھ سفیران مسیحي براي نزدیك شدن بھ سلطان مجبور بودند التفات آنھا را بھ سوي خود 
سلیمان از شنیدن خبر آزار یھودیان در آنكونا، در زمان پاپي پاولوس چھارم، اظھار انزجار . جلب كنند

، و خواستار آزادي یھودیان تبعھ عثماني شد كھ )١۵۵۶س مار ٩(كرد و پاپ را مورد اعتراض قرار داد 
گراسیا مندسیا، كھ از خاندان مندس بانكدار بود، پس . و ایشان آزاد شدند; در آنكونا بھ اسارت افتاده بودند

از سالھا خدمت بھ ابناي بشر و تحمل انواع رنجھا و بیحرمتیھا در آنورس، فرارا، و ونیز، سرانجام در 
  . بھ صلح و آرامش دست یافت) قسطنطنیھ(استانبول 
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سرزمین مقدس، در دوره تسلط عثماني، باردیگر مردمي را بھ خود راه داد كھ در ابتدا موجب تقدسش شده 
از آنجا كھ بیت المقدس بھ ھمان اندازه براي یھودیان مقدس بود كھ براي مسیحیان و مسلمانان، تنھا . بودند

ولي در شھر صفد واقع در ناحیھ جلیل . عده قلیلي از یھودیان اجازه یافتھ بودند كھ در آن شھر اقامت گزینند
علیا یھودیان چنان بسرعت تكثیر نفوس یافتند و بھ كسب حیثیت و مقام فرھنگي نایل آمدند كھ یعقوب براب 

این . بھ فكر افتاد در آنجا یك سنھدرین براي نظارت برقوانین و مسائل اجتماعي عموم یھودیان دایر كند
فانھ یھودیان از لحاظ مسكن و زبان و آداب زندگي بیش از آن جدا افتاده اقدامي متھورانھ بود، اما متاس

با وجود . ومھجور از یكدیگر بودند كھ بتوان ایشان را در زیر لواي یك قانون و روش كلي متحد ساخت
از : ((این، در دعاھاي یھودیان سراسرجھان اسالم و مسیحیت بھ درگاه یھوه چنین استغاثھ میشد 

و در یوم كیپور و عید فصح یھودیان ھمواره در )) ;بھ دور ھم جمع كن.... ین، پراكندگان راچھارگوشھ زم
آرزویي كھ ایشان را در .)) سال آینده ھمھ در اورشلیم خواھیم بود: ((این آرزو با یكدیگر متحد بودند 

  . تحمل آنھمھ مصایب تاریخي یاري و نگھداري كرد

IV - فن ادامھ حیات  

بھ توان گرفتن پس از ھر تیره روزي یكي از شگفتیھاي بزرگ تاریخ است، و این نمونھاي  قابلیت یھودیان
  . از آن واكنش دالورانھ ایست كھ بشر، عموما پس ازگذراندن ھر دوران محنت بار ازخود بروز داده است

و سالمتر  جدا زیستن قوم یھود بزرگترین بدنامي وخفت آنھا نبود، و ایشان در كنار ھمدیگر خوشبخت تر
در واقع ایشان ممكن بود از بھ دست . زندگي تحمل میكردند، زیرا طي قرنھا زندگي بدان خو گرفتھ بودند

آوردن ثروت غیر مترقبھ بھ خود غره شوند، اما نسبت بھ تنگدستي ھمیشگیشان واكنشي نشان نمیدادند و 
شان مجبور كردنشان بھ پوشیدن لباس ستمگرانھ ترین رفتار نسبت بھ ای. آن را امري مقرر تلقي میكردند

متمایز یازدن غیار یھودیت بود، كھ آنھا را بھ عنوان افراد منفور و مطرود، انگشت نماي دیگران 
  : تاریخنویس بزرگ یھودیان در این باره بھ تلخي مینویسد . میساخت

گان آن را مورد توھین غیار یھودیت وسیلھاي بود كھ كودكان ولگرد را تحریك میكرد تا در معابر دارند
یا تلقیني بود بھ عامھ مردم جاھل كھ بھ ایشان حملھ كنند، ; قرار دھند وگل و الي بر سرورویشان بپاشند

آزارشان برسانند، و یا حتي قتل عامشان كنند، و ھمین اعمال بھانھاي بھ دست طبقھ حاكم میداد كھ ایشان 
بدتر از این بدنامي ظاھري، اثري بود . نفي بلدشان كنند را از حقوق بشري محروم، اموالشان را تاراج، و

بدین معني كھ ایشان را رفتھ رفتھ نسبت بھ شخصیت و ; كھ این نشان بر باطن وجود یھودیان میگذاشت
از . حثییت خود شرمگینتر وزبونتر كرد، تا آنجا كھ ھر نوع حس احترام شخصي را از دست میدادند

  .... ماندندآراستن سرو وضع خود غافل می

و در میان ; و نسبت بھ طرز حرف زدن خود سھل انگار میشدند، زیرا بھ ھیچ جمعیت فرھنگي راه نداشتند
این قوم ھر نوع ذوق و حس . خودشان ھم با ھر نوع زبان ناقص صنفي میتوانستند اداي مطلب كنند

یعني ھمان گونھ ; ر در آمدجمالپرستي خود را از دست داد و از جھاتي بھ صورت مردمي خوار و بیمقدا
  . كھ دشمنانشان آرزو میكردند

بایدگفت در بیان این مطلب مبالغھ بھ كار رفتھ و بیش از اندازه عمومیت بھ آن داده شده است، زیرا 
; ھایشان میبالیدند بسیاري از یھودیان غرور شخصي خودرا نگاه میداشتند و بعضي از آنھا بھ نفاست جامھ

وزبان یدیش، كھ در قرن شانزدھم ; عالمگیر دوشیزگان زیبا روي یھودي شنیدھایم مكرر سخن از شھرت
ھاي وام گرفتھ از زبان اسالوي و عبري بھ وجود آمد و رشد و  از تركیب یك زبان عامیانھ آلماني با واژه

ود را بھ تا آنجا كھ حتي گراتز تاریخ یھودیان خ; رواج یافت، باطي زمان داري ادبیاتي متین و متنوع شد
اما بھ ھر حال شكي نیست كھ جنایت بزرگ تاریخي در آن قرنھا ھمین اھانت عمدي نسبت . آن زبان نوشت

  . بھ مردمي یكپارچھ، و مختنق ساختن بیرحمانھ روح بشري بود
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بھ . اساس و قسمت عمدھاي از جنایت، اخراج یھودیان از بیشتر مشاغل بھ جز تجارت وصرافي بود
و ھمچنین بھ علت آنكھ یك دھم از عایدي محصوالت ; ن بھ اختصار بیان شده استدالیلي كھ تاكنو

كشاورزي یھودیان ضبط كلیسا میشد، ایشان رفتھ رفتھ دست از كار وكشت زمین كشیدند و سرانجام از 
كھ در اصل از سازمانھاي مسیحي (چون ایشان حق نداشتند بھ گروه اصناف . داشتن امالك محروم ماندند

و از ; بپیوندند، ناگزیر نمیتوانستند در دنیاي صنعت و تولید آن روزگار ترقي كنند و بھ مقامات برسند) بود
طرف دیگر، میدان عملیات تجاري ایشان نیز با امتیازات و انحصاراتي كھ مسیحیان در دست داشتند 

تنگناي صنایع كوچك و پس با طي یھودیان ضمن معاملھ و مراوده با مسیحیان خود را در . محدود شده بود
در بعضي نواحي، یھودیان اجازه نداشتند كھ بھ جز اشیاي . تجارت خرده فروشي و صرافي محصور یافتند

پس از قرن سیزدھم، یھودیان برتري غبطھ انگیز خود . كھنھ ومستعمل جنس دیگري بھ مسیحیان بفروشند
اختیار داشتند، زبانھاي بینالمللي آنھا، و  اما سرمایھ سیالي كھ در; را در امور اقتصادي از دست دادند

پیوندھایي كھ با خویشاوندان پراكنده خود در سراسر جھان داشتند، ھمگي، ایشان را قادر ساخت كھ در 
در این زمینھ اثر وجود یھودیان بھ . تجارت خارجي كشورھاي مسیحي مقام اول واھمیت بسزا تحصیل كنند

ایشان را از خود بیرون راندند بالمآل زیان دیدند و آن دیگراني كھ  اندازھاي بود كھ آن كشورھایي كھ
این خود یكي از . البتھ ھر كدام بھ تناسب حجم تجارت بینالمللي خود - ایشان را بھ خود راه دادند سود بردند 

را عللي بود اما نھ علت اصلي كھ موجب انحطاط اسپانیا و پرتغال و سبب اعتالي ھلند شد، و شھر آنورس 
  . وادار كرد سیادت تجاري خود را بھ آمستردام واگذارد

این كھ یھودیان میتوانستند مسائل داخلیشان را بھ كمك قوانین و آداب قومي و راي ربیھا و شوراھاي كنیسھ 
در یھودیت نیز، مانند اسالم، دین و قانون و اخالق بھ طرز . خود حل و فصل كنند، عاملي تسلي بخش بود

ربي یعقوب بن آشر  ١٣١٠در سال . در واقع دین با زندگاني ھمگام بود. ري بھ ھم آمیختھ بودندتفكیكناپذی
و بعدا ; مدون ساخت) چھار ردیف(قانون و آیین دیني و علم اخالق یھودیت را در كتابي بھ نام اربع توریم 

عھ قوانیني بود كھ این كتاب حاوي مجمو. ابن میمون شد) ١١٧٠(این كتاب جانشین كتاب میشناه توراه 
پیروي از تعالیم تلمود و احكام مجتھدان یھودي را بر عموم یھودیان، در ھر نقطھ جھان، فرض و واجب 

بھ عنوان راھنماي اصلي براي قانونگذاري و داوري ربیھا مورد  ١۵۶۵اربع توریم تا سال . میساخت
  . استعمال و مراجعھ عمومي بود

ربیھا مانند . ھم تاروپود سازمان اجتماعي یھودیان را از ھم گیسختبالیاي قرنھاي چھاردھم و پانزد
تعقیب و آزار و اخراج یھودیان، و زندگي سراسر . كشیشان، در ھنگام شیوع مرگ سیاه تلفات بیشمار دادند

سفارادیھا راضي نبودند كھ زبان و آداب دیگر . آوارگي ایشان تقریبا فاتحھ قوانین دین یھود را خواند
ھایي مخصوص بھ خود برپا ساختند و زبان  ھاي یھودي بر ایشان تحمیل شوند، و بنابر این كنیسھ جامعھ

ھاي  بدین ترتیب، در بسیاري از شھرھا، جامعھ; اسپانیایي یا پرتغالي را براي خود محفوظ نگاه داشتند
ھر یك با ربي و آیین دیني و یھودیان، اسپانیایي، پرتغالي، ایتالیایي، یوناني و آلماني بھ طور مجزا ازھم و 

در این وضع بحراني تنھا عاملي . نیكوكاریھا و حسادتورزیھاي مخصوص بھ خود، زندگي بھ سر میبردند
كھ قوم یھود را از پراكندگي و اضمحالل نجات بخشید حسن خانواده پرستي و خویشاوندي ایشان، یا بھ 

رادران و خواھران، بود كھ چون پناھگاه ثبات و عبارت روشنتر وفاداري متقابل والدین و فرزندان و ب
امنیت ایشان را در خود مجتمع و متحد و اخالق یھودیان ھنگامي بھ پایان رسید كھ ربي یوسف قار و در 

، كھ مجموعھ مدون جدیدي از اصول )١۵۶۴١۵۶۵ونیز، (شھر صفد كتاب خود را بھ نام سفره گسترده 
  . نتشر ساختدین و قانون و آداب یھودیان بود، م

اما چون قار و مجموعھ قوانین خود را بھ طور عمده بر اساس یھودیت اسپانیایي بنا كرده بود، یھودیان 
آلمان و لھستان بھ آن اعتراض كردند، زیرا بخوبي دریافتند كھ ربي اسپانیایي نسبت بھ سنن و تعبیرات 

در نتیجھ ربي موسي ایسرلس از . تخاص ایشان از اصول دین یھود توجھ بسیار كمي مبذول داشتھ اس
، را بر كتاب سفره گسترده افزود، و در آن )١۵٧١(اھالي شھر كراكو اثر مھم خود سفرھاي براي میز 

با این . تغییراتي را كھ یھودیان آلماني بر مجموعھ قوانین قار و وارد آورده بودند تفسیر و تنظیم كرد
قوانیني رسمي و مرجع تقلید عموم یھودیان اصیل آیین  اصالح، سفره گسترده تاھمین عصر حاضر كتاب
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باالترین تمجید براي یك یھودي با ایمان این بود كھ بگویند وي كلیھ دستورھاي سفره گسترده را . باقي ماند
  . بھ كار میبندد

توانیم در از آنجایي كھ میدانیم ھر گونھ تنظیم و تدوین قوانین یھود مبتني بر كتاب دیني تلمود بود، شاید ب
نظر بیاوریم كھ یھودیان باچھ پریشاني خاطر و اضطرابي تغییرات وارد بر متن مقدس خود را پیجویي 

در قسمتي از تلمود، كھ بیشتر جنبھ ادبي وروایتي داشت و بھ نام ھگادا خوانده شده است، جمالتي . میكردند
یھودیان نوكیش براي آنكھ بتوانند . دادندیافت میشدند كھ برخي از عقاید مسیحیان را مورد تمسخر قرار می

با وجود . مسیحیت را بپذیرند، این جمالت را مطرود میشمردند و خواستار حذف و الغاي تلمود میشدند
پیدایش چنین نھضتھایي، كھ یكبار منجربھ اعتراض شدید پففر كورن بر ضد رویشلین شد، پاپ لئو دھم 

اما یولیوس سوم بھ دستگاه تفتیش افكار دستور . دام مساعد كرداق) ١۵٢٠ونیز (براي نخستین چاپ تلمود 
ھاي یھودیان  ھجوم بھ خانھ). ١۵۵٣(داد تا ھر نسخھاي از آن را كھ در ایتالیا بدست آورند بسوزانند 

و در رم، بولونیا، راونا، فرارا، پادوا، ونیز، و مانتوا ; شروع شد و ھزاران نسخھ تلمود بھ دست افتاد
. میالن از اطاعت فرمان كتابسوزي سرباز زد. آتش از كتابھاي یھودیان بھ ھوا برخاستھاي  شعلھ

و او دادن جواب را بھ مسامحھ ; ھیئتھایي از یھودیان دست بھ دامن پاپ شدند تا آن فرمان را لغو كند
  . میگذراند، در حالي كھ مجلدات طعمھ آتش میشدند

از آن پس یھودیان نشریات . س از بازرسي و سانسور چاپ شودسرانجام پیوس چھارم اجازه داد كھ تلمود پ
  . خود را از زیر سانسور میگذراندند

متن زھر، مرجع تفسیرھاي سري یھودیان، دست نخورده بر جاي ماند زیرا برخي از دانشمندان كاتولیك 
 ١٢٩۵از سال  زھر كمي پیش. چنین میپنداشتند كھ در آن دالیلي بر تایید الوھیت مسیح بھ دست میآید
آن گروه از یھودیاني )) تفسیر سري((نوشتھ شده بود، و عبارت بود از یك سلسلھ رساالت رازورانھ حاوي 

كھ براي فرار از فقر و آزار و سرگرداني روحي بھ مكاشفت در رمز رباني و باطني اعداد، حروف، 
یھودیان مصیبت . آن پناه جستھ بودند ھاي از پس بھ پیش خوانده شده، نام وصف ناپذیر یھوه، و امثال واژه

دیده در محافل محرمانھاي بھ تا از راه روزه گرفتن، گریستن، اعمال ریاضت، و تعبیرات رمزي كتابھاي 
و باالتر از ھمھ برعالیم ظھور مسیحایي كھ بنیاسرائیل را از كلیھ آالمش ; مقدس بھ مكاشفت روحي برسند

  . رھایي بخشد واقف شوند

كوشش كردھاند تا بھ شدت بیسابقھ آالم نژادیي كھ در قرنھاي چھاردھم، پانزدھم، و شانزدھم بر آنھایي كھ 
یھودیان گذشت پیببرند میتوانند از راه ھمدردي یھودیان را در پناه بردن بھ عوالم تسلي بخش رازوري 

نتیجھ طبیعي یاس و ھمچنین فریب خوردن مكرر ایشان را، از مژده ظھور مسیحاي واقعي، ; معذور بدارند
یك نفر یھودي عرب، كھ جواني خوش سیما بود و خودرا داوود  ١۵٢۴در سال . و محرومیتشان بدانند

راوبیني میخواند، سوار بر اسبي سفید شھر رم را بھ تاخت پیمود و در واتیكان بھ خدمت كلمنس ھفتم رسید 
ان بر قبیلھ عبراني و باستاني راوبین و خود را برادر و رسول پادشاه یھود، كھ بھ گفتھ وي در عربست

نفر سرباز و مقدار كمي  ٠٠٠,٣٠٠وي اضافھ كرد كھ فرمانرواي تاجدارش . حكومت داشت، معرفي كرد
سالح آماده كارزار كرده است، و اگر پاپ و شاھزادگان اروپایي سالح كافي بھ او برسانند، میتواند بھ كمك 

كلمنس بھ این پیشنھاد عالقھمند شد و از وي، بھ عنوان . بیرون براندقبیلھ راوبین مسلمانان را از فلسطین 
یھودیان رم از مشاھده آن وضع بھ خود بالیدند و ھمھ نوع . یك سفیر واقعي، بااحترام تمام پذیرایي كرد

وسایل الزم را فراھم آوردند تا داوود از لحاظ تشریفات موقعیت شامخ سیاسي خود چیزي كسر نداشتھ 
نانكھ وقتي ژان سوم، شاه پرتغال، داوود را بھ دربار خود دعوت كرد، وي در كشتي مخصوصي چ; باشد

  . كھ برایش آماده كرده بودند، ھمراه باعده زیادي ملتزمان، و در زیر پرچم قوم یھود، بھ راه افتاد

  . ست برداشتژان سوم چنان مجذوب پیشنھادھاي داوود راویني شد كھ از تعقیب و آزار مارانوھا موقتا د
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یھودیان پرتغال، كھ بیشترشان بھ اجبار و زور تعمید را پذیرفتھ بودند، از خوشحالي بھ ھیجاني جنون آمیز 
دیوگو پیرس، یكي از یھودیان نو كیش . در آمدند وعدھاي از ایشان ندا در دادند كھ داوود ھمان مسیحاست

وي نامش را بھ ; یھودي بودنش را بھ ثبوت رساندكھ بھ مقام دبیري شاه رسیده بود، خود را ختنھ كرد تا 
سلیمان مولخو تغییر داد، رو بھ سوي كشور عثماني نھاد، و اعالن نمود كھ داوود راوبیني پیشقدم و مبشر 

راوبیني ابدا ادعا نكرده بود كھ مسیحا یا . ظاھر خواھد شد ١۵۴٠مسیحاست و خود مسیحا نیز در سال 
فرار ناگھاني . لبافي بود كھ میخواست پول و كشتي و سالح بھ دست بیاوردوي الفزن و خیا; مبشر اوست

داوود . مولخو موجب برانگیختن بدگماني شاه پرتغال شد و عذر راوبیني را از دربارش خواست -پیرس 
آن كشور را ترك كرد، در ساحل اسپانیا كشتیش بھ گل نشست، و بھ دست ماموران دستگاه تفتیش افكار 

شارل پنجم، ظاھرا براي خوشامد كلمنس، فرمان بھ خالصي وي داد راوبیني بھ ونیز رفت . داسیر افتا
و بھسناي آن كشور پیشنھاد كرد در خالل این احوال، مولخو بھ آنكونا رسید، از پاپ گذرنامھاي ) ١۵٣٠(

وقتي دستگاه . دگرفت، در خاك ایتالیا بھ مسافرت پرداخت، و در رم با شوق و التھاب یھودیت را تبلیغ كر
كلمنس او را از مھلكھ نجات ; تفتیش افكار درصدد بر آمد وي را بھ جرم بازگشت بھ دین یھود دستگیر كند

با آنكھ حاال دیگر مولخو ایمانش را نسبت بھ راوبیني از دست داده بود، باز . داد و از شھر بیرون فرستاد
در آنجا، ھر دو نفر ; ه وي بھ راتیسبونا رفتخود را بھ وي رساند و در ماموریت صاعقھ آسایي ھمرا

شارل آن دو را دستگیر . عریضھاي براي شارل پنجم فرستادند كھ مارانوھا را بر ضد اسالم مسلح سازد
  . در آنجا مولخو محكوم بھ مرگ بر توده آتش شد. كرد و ھمراه خود بھ مانتوا برد

اما مولخو رضا ; ط آنكھ بھ مسیحیت بازگرددولي درلحظھ آخر مورد بخشش شاھانھ قرار گرفت، بھ شر
راوبیني بھ اسپانیا فرستاده شد بھ زندان دستگاه تفتیش افكار افتاد و ). ١۵٣٢(نداد و شھادت را استقبال كرد 

یھودیان دلشكستھ اروپا دوباره بھ درون . ، ظاھرا براثر مسمومیت، دارفاني را وداع گفت١۵٣۶حدود سال 
  . د خزیدند، و یاس و ریاضت ورازوري را شعار خود ساختندھاي نكبت زده خو محلھ

V-  اندیشھ یھودي  

طبعا نمیتوان انتظار داشت كھ دوران دومین آوارگي براي یھودیان فرھنگي درخشان بھ وجود آورده باشد، 
. زیرا ھمھ نیروي ایشان در اجراي وظیفھ شاق ادامھ حیات در شرایطي بسیار ناسازگار صرف میشد

و پرورش، كھ از مھارتھاي خاص ایشان بود براثر تحرك و تزلزل دایمي زندگیشان، متروك مانده آموزش 
بود ودر زماني كھ اروپاي مسیحي باشادي و امید بھ سوي رنسانس گام بر میداشت، یھودیان كشورھاي 

ن را از شركت دومین فرمان ازده فرمان یھودیا. مسیحي بھ درون گتوھا و بھ دنیاي قبالھ فرو رفتھ بودند
  . در احیاي انواع ھنرھا منع میكرد

در میان ایشان . دانشوران یھودي بیشمار بودند، اما بیشتر آنھا بھ آموزش كتاب تلمود میپرداختند
دستورداناني مانند پروفیات دوران، و آبراھام دو بالمس، و مترجماني مانند اسحاق بن پولكار، كھ آثار 

ند، و یعقوب مانتن، كھ آثار ابوعلي سینا، ابن رشد، ابن میمون، ولوي بن غزالي را بھ عبري برمیگردا
ایلیا لویتا با آوردن دالیل قاطع بھ اثبات اینكھ متن . قارشون را بھ التیني ترجمھ كرد، نیز یافت میشدند

ر مسورھاي عھد قدیم نمیتواند قدیمیتر از قرن پنجم مسیحي بوده باشد، قاطبھ یھودیان متعصب را دچا
  . تشویش ساخت

اودیسھ خانواده ابراونل، در كنار شرح سرگرداني آنان، انقالبات و تحوالت اندیشھ یھودیان را در قرنھاي 
در لیسبون بھ دنیا آمده  ١۴٣٧دون اسحاق ابراونل كھ بھ سال . پانزدھم و شانزدھم بخوبي آشكار میسازد

اما در خالل زندگي سیاسیش بھ ; ه پرتغال، در آمدبود، در مقام وزیر دارایي، بھ خدمت آلفونسو پنجم، شا
. تحقیق میپرداخت، و خانھ دلگشایش را محفلي براي دانشوران، دانشمندان، و سیاستمداران ساختھ بود

ھنگامي كھ وي ). ١۴٨۴(بامرگ آلفونسو، ابراونل حمایت شاھانھ را از دست داد و بھ اسپانیا گریخت 
ار تاریخي كتاب مقدس بود، فردیناند كاتولیك او را بھ خدمت خویش مغروق در نوشتن شرحھایي بر اسف
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وي براي جلوگیري از . و ابراونل براي مدت ھشت سال اداره امور مالي كاستیل را در دست گرفت; خواند
و چون موفقیتي بھ دست ; بر سریھودیان وارد آمد كوشش بسیار كرد ١۴٩٢وقوع مصیبتي كھ در سال 

در ناپل، بار دیگر بھ خدمت دولتي . فیبلدشدگان یھودي پیوست واسپانیا را ترك گفتنیاورد، بھ گروه ن
و ; خانھ او را چپاول و كتابخانھ نخبھاش را منھدم كردند) ١۴٩۵(اما مھاجمان فرانسوي ; گماشتھ شد

ر در آنجا وي یادداشتھایي نوشت كھ ممكن بود ھ. خودش را نیز مجبور كردند كھ بھ شھر كورفو بگریزد
ھمسر وپسران و كتابھایم از من دورند و : ((فرد یھودي دیگري در آن سالھاي پررنج و محنت نوشتھ باشد 

او رو بھ شھر ونیز گذارد و در آنجا بار دیگر )). من، چون بیگانھاي، در سرزمین بیگانگان تنھا ماندھام
زندگي، ابراونل فرصت یافت تا  در میان این پستي وبلندیھاي)/ ١۵٠٣(ماموریتي سیاسي بھ وي سپرده شد 

لیكن ; چند اثر در زمینھ فلسفھ یا االھیات، كھ اكنون چندان ارزش و اھمیتي ندارند، از خود باقي بگذارد
این اصل فكري را پایھ گذاري كرد كھ وقایع و افكار مشروح دركتاب مقدس باید براساس اوضاع زندگي 

وي باالخره مھلت یافت كھ شش سال آخر . یر قرار گیرنداجتماعي و سیاسي زمانشان مورد تعبیر و تفس
  . عمرش را بھ طرز بیسابقھاي در صلح و امنیت بھ سر برد

شموئیل ابراونل در سالونیك ترقي و شھرت یافت، در ناپل بھ مقام . ھاي افتخارش بودند پسران وي نشانھ
یھودا لئون ابراونل، . وزارت دارایي رسید، و با خدمات نیكوكارانھاش محبت عامھ را بھ خود جلب كرد
ھ نام لئون مدیگو معروف بھ لئوھبرایوس، در عالم پزشكي چنان در جنووا و ناپل شھرت یافت كھ ب

وي چندین رشتھ از علوم را تحصیل كرد، شعر سرود، وحتي قدم در عالم فلسفھ . خوانده شد) پزشك(
، پزشك مخصوص گونثالود كورذووا شد، اما دوسال بعد روابط آن ١۵٠۵در سال . مابعدالطبیعھ گذارد

كتاب دیالوگھاي عشق وي . ق شدبا فردیناند تیره گشت و لئون بھ پدرش در ونیز ملح)) كاپیتان بزرگ((
در میان ایتالیاییھاي عصر رنسانس كھ تحلیل فلسفي عشق را بھ عنوان ) ١۵٣۵چاپ، ; ١۵٠٢نگارش، (

در نظر . پیش درآمد یا ساز ھمراھي كننده پیروزیھاي عشقي خود بھ كار میبردند خواننده بسیار یافت
. قرار و ھماھنگي، برتر از زیبایي مادي است نویسنده دیالوگھا، زیبایي معنوي، یعني زیبایي نظم و

برترین زیبایي عبارت است از نظم و قرار و ھماھنگي عالم ھستي، كھ حالت تجلي یافتھ زیبایي خدایي 
عشق از مرحلھ تحسین و طلب زیبایي مادي بھ مراحل تحسین و طلب زیبایي معنوي و زیبایي . است

بھ عشق معنوي نسبت بھ خدا میرسد یعني ادراك و تحسین نظام  آسماني ارتقا مییابد و، در حد اعالي خود
وھمچنین ; محتمال كاستیلیونھ، را از زبان بمبو نیز میشنویم. عالم ھستي و شوق یگانگي با مقام خداوندي

احتمال دارد كھ نسخھ چاپ شده آن پس از گذشت یك قرن بھ دست اسپینوزا رسیده و كتاب معروف وي، 
  . ھ خدا، را زیر نفوذ فكري خود قرار داده باشدعشق معنوي نسبت ب

اثر اوسك، نویسنده ) ١۵۵٣فرارا، (یھودیان پراكنده پرتغال نثر مسجع و پرھیجان تسلي آالم بني اسرائیل 
این كتاب دورانھاي متناوب پیروزیھا و تیره روزیھاي قوم . پرتغالي، را بر این عشق اثیري ترجیح میدادند

یان میكرد، و ایشان را با این اعتماد كھ ھنوز قوم برگزیده خداي یكتایند تسلي خاطر یھود را بھ تفصیل ب
گرچھ ایشان براثر گناھاني كھ مرتكب شده بودند بھ قھر خدایي گرفتار آمده بودند، اما بداثر تحمل . میداد

ت ایشان را از رنج بي پایان پاك و مطھر شده بودند و ھیچ گونھ شیطان صفتي و نیرنگ آدمیان نمیتوانس
  . درك سعادت و رستگاري ابدي، كھ خداوند مقدرشان كرده بود، باز دارد

نھ فقط . بدیھي است كھ در این دوران طوالني آزارو كشتار خدمات یھودیان بھ پیشرفت علوم متوقف ماند
ناامني و فقر و پریشاني مانع ھر گونھ تحقیقات علمي بود، بلكھ ھمچنین میبینیم یكي از محترمترین 

از دوره مورد بحث ومتنفذترین ربیھاي قوم یھود، سلیمان بن آبراھام بن آدرت اھل بارسلون، در آغ
تعلیم علم و فلسفھ را بھ یھودیاني كھ كمتر از بیست و پنج سال داشتند حرام شمرده و كیفر آن را ) ١٣٠۵(

باوجود این، اسحاق . تكفیر معین كرده بود مبادا كھ چنین تعلیماتي پایھ ایمان دیني ایشان را متزلزل سازد
و تقویم و ) ١٣٢٠(زمانش را در كتابي خالصھ كرد اسرائیلي كھین، اھل تولدو، دانش ستاره شناسي 

عمانوئیل بونفیس، اھل تاراسكون، زیجھاي . گاھشماري قوم یھود را از بینظمي و ابھام بیرون آورد
آبراھام كرسكاس، اھل مایوركا و ملقب بھ . باارزشي ترتیب داد ومقدمھ حساب اعشاري را پي ریزي كرد

، كھ بھ عنوان بھترین )١٣٧٧(یك نقشھ جھان نما ساخت )) لت آراگوناستاد نقشھكشي و قطبنماسازي دو((
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نقشھ موجود مورد استفاده عمومي قرار گرفت، و چنان اھمیت یافت كھ دولت آراگون نسخھاي از آن را بھ 
این نقشھ ھم اكنون یكي از نفایس ; عنوان ھدیھاي برگزیده براي شارل پنجم، پادشاه فرانسھ فرستاد

  . محسوب میشود)) لي فرانسھكتابخانھ م((

یھوداكرسكاس، پسر آبراھام، نخستین كسي بود كھ بھ سمت ریاست رصد خانھ دریانوردي ھانري 
. دریانورد در شھر ساگرش تعیین شد و در نقشھبرداري از مسافرتھاي دریایي بھ ھانري كمك شایان كرد

ھارد مركاتور و عموم نقشھ سازان اثر پدرو نونش، راه را براي گر) ١۵٣٧(رسالھ درباره كره ارض 
و باالخره، كتاب گفتگو درباره داروھاي طبي، تالیف گارسیاد اورتا، دوره ; بعدي، تا بھ امروز، باز كرد

  . درخشاني در گیاھشناسي بھ وجود آورد و علم پزشكي گرمسیري را پایھگذاریكرد

وي ضمن آنكھ در . اھام زاكوتو بودھاي برجستھ یھودي در زمینھ علم قرن پانزدھم آبر یكي از چھره
ساالمانكا بھ را تالیف كرد كھ زیجھاي آن بھ عنوان راھنماھاي دریانوردي در مسافرتھاي واسكو دوگاما، 

زاكوتو نیز یكي از . مورد استفاده قرار گرفت) ١۴٩۶بعد از سال (كابرال، آلبوكرك، و كریستوف كلمب 
وي بعدا در ; ر پرتغال، بھ طور موقت، مامني براي خود یافتكھ د) ١۴٩٢(یھودیان فراري اسپانیا بود 

مورد نقشھ مسافرت دریایي واسكو دوگاما بھ ھندوستان طرف مشورت دربار قرار گرفت، و كشتیھاي 
شدت آزار و ستم بر  ١۴٩٧اما در سال . واسكو دو گاما با دستگاه اسطرالب تكامل یافتھ وي مجھز شدند

زاكوتو سالھاي دراز در فقر وسرگرداني بھ سر ). ١۴٩٧(تغال نیز بیرون راند یھودیان او را از خاك پر
شاگرد وي یوسف وسینھو، كھ پزشك . برد و نگارش تاریخ ملت یھود را مایھ تسلي خاطر خود قرار داد

مخصوص ژان دوم، شاه پرتغال، بود بھ ساحل گینھ اعزام شد تا در آنجا عرضھاي جغرافیایي و زوایاي 
ھایي كھ بھ دست وي تھیھ شدند در مسافرتھاي واسكو دو گاما  و نقشھ; شیدي را جدولبندي كندمیل خور

وسینھو یكي از اعضاي ھیئتي بود كھ از طرف ژان دوم براي رسیدگي . مورد استفاده بسیار قرار گرفتند
د غربي وتحقیق درباره پیشنھادھاي كریستوف كلمب بھ پیدا كردن راھي از سوي باختر بھ جزایر ھن

ھنوز در اروپا پزشكان . و او نیز در شمار آنھایي بود كھ راي مخالف دادند; )١۴٨۴(انتخاب شده بود 
با وجود آنكھ ایشان در زیر فشار محكومیتھاي دیني . یھودي بیش ازدیگران مورد توجھ و نیاز مردم بودند

ز مسیحیان صاحبمقام را بھ عھده و محرومیتھاي قانوني بھ سر میبردند، و اگر میخواستند درمان یكي ا
. گیرند جانشان در خطر میافتاد، باز ھم پاپھا و پادشاھان درمان خود را بھ دست پزشكان یھودي میسپردند
در این دوره، بھ جز تحقیقات گارسیا داورتا درباره طب گرمسیري، یھودیان بھ پیشرفت پزشكي خدمت 

با شخصیت ممتاز خود نمونھاي از عالیترین سنتھاي حرفھ اما آماتوس لوسیتانوس ; شایان توجھي نكردند
وي كھ از ترس دستگاه تفتیش افكار خاك پرتغال را ترك گفتھ بود، . خصلتھاي قوم خویش را متجلي ساخت

  ). ١۵۴٩حد (و سرانجام در آنكونا سكونت گزید ; مدتي بھ سرگرداني در آنورس، فرارا، ورم بھ سر برد

اي درمان پاپ یولیوس سوم احضار میكردند، واین ھمان پاپي بود كھ براي از بین در آنجا اغلب او را بر
وي تا آخرین روز عمرش میتوانست، و حق داشت، سوگند یاد كند . بردن تلمود كوشش بسیار بھ عمل آورد

را  ھرگز از شغل پزشكي چشم طمع و پاداش نداشتھ، ھرگز ھدایاي گرانبھا از كسي نپذیرفتھ، بینوایان: كھ 
رایگان درمان كرده، در ھنگام انجام وظیفھ خود تفاوت و تبعیضي در میان مسیحي، یھودي، و ترك قایل 

نشده، و بھ خود اجازه نداده است كھ مشكالت دیري وقت و دوري مسافت تاثیري در عیادت وي از 
اوي گزارشھاي وي ح) ١۵۶٣(كتاب ھفتصد درمان پزشكي . بیماران و خدمتگزاري بھ ایشان داشتھ باشد

متن این گزارشھا بعدا چون گنجینھ ; بالیني ھفتصد مورد بیماري بود كھ وي شخصا درمان كرده بود
شاه لھستان از آماتوس دعوت كرد . پرارزشي نگاھداري شد و در سراسر اروپا مورد مطالعھ قرار گرفت

پاولوس چھارم فرمان داد كھ ، وقتي ١۵۵۶اما در سال . كھ مقام پزشك شخصي وي را آنكونا باقي بماند
آماتوس مجبور شد ; كلیھ نو كیشان مارانوھاي ساكن ایتالیا یا باید بكلي بھ دین مسیح در آیند،یا زنداني شوند

  . دوره گردي را از سرگیرد

اینكھ سلیمان بن آبراھام بن آدرت طالب یھودي را تا بیست و پنج سالگي از تحصیل علم و فلسفھ ممنوع 
و ھمچنین تاثیر آن در اسپانیا ; بیشتر در زمینھ علوم اثر زیان آور داشت تا در عالم فلسفھ ساختھ بود،
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نفوذ ابنمیمون ھنوز در میان یھودیاني كھ توانستند بھ زندگي خود در فرانسھ . بیشتر از فرانسھ مشھود بود
منطق وعلم اخالق یوسف كاسپي جرئت كرد رساالتي در موضوع . جنوبي ادامھ دھند شدید و آشكار بود

براي راھنمایي پسرش بنویسد، و از سنت آزادیخواھي فلسفي، كھ نمونھ عالیش را ابنمیمون در كتاب 
این طرز تفكر زمینھ را براي بھ وجود آمدن یك . داللھالحایرین خود عرضھ داشتھ بود، دفاع كند
ت بھ نام گرسونیدس خوانده این شخص كھ در عالم مسیحی. متفكربزرگ یھودي آماده ساخت لویبنقارشون

و در واقع آرزوي بقراط را بھ ; شده است مانند اغلب فالسفھ یھودي از راه پزشكي امرارمعاش میكرد
لوي در شھر بانیول . ظھور افراد كاملي كھ ھم پزشك باشند و ھم فیلسوف در وجود خود متجسم ساختھ بود

ودند زاده شد، تقریباتمام عمر خود را در شھرھاي در خانوادھاي كھ افراد آن ھمھ از دانشوران ب)١٢٨٨(
اورانژ، پرپینیان، وآوینیون گذراند، و توانست در تحت توجھ وحمایت پاپھا تحقیقات خود را با آرامش 

رشتھاي از علوم باقي نماند كھ مورد مطالعھ وي قرار نگیرد، و بحثي از فلسفھ نبود كھ از نظر . دنبال كند
قارشون تلمود شناس متبحري بود كھ ضمن خدمت بھ پیشرفت ریاضیات موسیقي،  .متجسس وي دور بماند

وي در آسمان ریاضیات وستارھشناسي آن عصر از ستارگان قدر اول بھ شمار میآمد و . شعر نیز میسرود
شي از راه استدالل  nبھ روش محاسبھ عده جایگشتھاي )١۶۵۴(وپاسكال ) ١۵٧۵(قبل از مورولیكو 
رسالھ وي در زمینھ مثلثات راه را براي تحقیقات رگیو مونتانوس باز كرد و ). ١٣٢١(ریاضي پي برد 

; چنان مورد توجھ ھمگاني قرار گرفت كھ پاپ كلمنس ششم ھیئتي را مامور ترجمھ آن بھ زبان التیني كرد
را ) )عصاي یعقوب((وي دستگاه ). ١٣۴٢(و بھ آن ترجمھ نام درباره منحني، وتر، وقوس دایره داده شد

و این اختراع تا دو ; اختراع یاعمالتكمیل كرد تا بتواند ارتفاع ستارگان را بھ طور دقیق اندازھگیري كند
قارشون مدتھا بھ مطالعات . قرن بھ عنوان یكي از ابزارھاي سودمند دریانوردي مورد استفاده قرار داشت

تادي، برھیئت بطلمیوسي ایراداتي ستاره شناختي ورصد كردن اجرام آسماني پرداخت وسپس، با كمال اس
  . وارد آورد

را مورد بحث و تردید قرار داد، و با لحني كھ گویي در آن زمان نظریھ )) خورشید مركزي((فرضیھ 
را تكمیل كرد و آن را ھمراه با )) اطاق تاریك. ((مزبور اندك پیرواني پیدا كرده بود آن را مطرود شمرد

ھ علم لوي بن قارشون متاثر از ریاضیات و ستاره شناسي عربھا بود، ھمچنانك)) عصاي یعقوب((دستگاه 
در فاصلھ . فلسفھ وي نیز مبتني بود بر شرحھا و تفسیرھایي كھ ابن رشد در معرفي آثار ارسطو نوشتھ بود

، لوي براین شرحھا شرحھاي تازھاي نوشت و كلیھ مباحثي را كھ ارسطو در ١٣٢١تا  ١٣١٩سالھاي 
ده بود منطق، فیزیك، ستارھشناسي، ھواشناسي، گیاھشناسي، جانورشناسي، روانشناسي رساالت خود آور

ھاي ابنمیمون نقل  و طبعا در موارد بسیار زیادي از افكار و نوشتھ; وفلسفھ مابعدالطبیھ از زیر نظر گذراند
ا نظرات فلسفي وقسمت عمده كشفیات علمي وي در اثري بھ زبان عبري، بھ نام جنگھاي خد. كرد

این كتاب در زمینھ فلسفھ قرون وسطایي یھودیان، از لحاظ اھمیت و . ، جمع شده است)١٣١٧١٣٢٩(
اعتبار، مافوقي جز داللھ الحایرین ندارد، و بھ دنبال طرز تفكر ابن میمون سعي میكند اندیشھ یوناني را 

ظھ كنیم كھ ابن رشد و چون مالح. گرچھ كفھ ایمان را خیلي سبكتر میگیرد - باایمان یھودي تلفیق كند 
توماس آكویناس نیز نظیر ھمین كوشش را بھ كار میبردند تا اولي اسالم را با ارسطو سازش دھد و دومي 

مسیحیت را، آنگاه در مییابیم كھ چگونھ نفوذ و استیالي فلسفھ ارسطو بر االھیات قرون وسطي موجب 
. ساخت)) عصر خرد((را تبدیل بھ )) ایمان عصر((تجزیھ شدن و فروریختن عقاید دیني شد، و در نتیجھ 

قارشون براي آرام كردن مخالفان دینیش اعالم میداشت كھ اگر ثابت شود عقایدش برخالف گفتار كتاب 
با این . ھاي اكثر فالسفھ مدرسي بود و این یكي از حیلھ -مقدس است حاضر است فورا آنھا را طرد كند 

خلقت، ابدیت جھان، و بقاي روح پرداخت و چون نتایجي كھ بھ  مقدمھ، وي بھ بحث مشروح درباره خدا،
دست آورد با كتاب مقدس متناقض در آمد، چنان بااعتراض و پرخاشجویي گفتار كتاب مقدس را مورد 

. نامیدند)) جنگھاي ضد خدا((شرح و تفسیر قرار داد كھ منتقدان وي نام كتابش را تغییر دادند و آن را 
و )) از حركت بازماندن خورشید بھ دست یوشع((وید كھ ما نباید داستانھایي چون قارشون در جایي میگ

محتمال حوادثي )) معجزات((امثال آنھارا بھ ظاھر كالم معني كنیم و بپذیریم، بلكھ باید بدانیم این گونھ 
یروي خود و سرانجام وي پ. طبیعي بودھاندكھ علل و قوعشان یا فراموش شده یا برآدمیان مجھول ماندھاند

تورات نمیتواند ما را از پذیرفتن آنچھ عقلمان بھ حقیقي : ((را از خردگرایي بیپرده چنین اعالم میدارد
لوي بن قارشون دلیل اثبات وجودخدا را از آنچھ بعدھا اولباك ملحد بھ نام .)) بودنش حكم میكند مانع شود
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است كھ )) عقل ((ون و نظام عالم مظھر آن خواند استنباط كرد، و معتقد بود كھ قان)) دستگاه طبیعت((
در طبیعت زنده : و در این جا مانند عالمان االھي چنین اقامھ برھان میكند ; برجھان ھستي حكومت میكند

بھ نظر میرسد كھ ھر چیز بھ مثابھ وسیلھاي در خدمت غایتي خلق شده، و پروردگار بھ ھر موجودي 
عالم، بھ عنوان جھان ھستي . تولید مثل كردن را عطا كرده استامكانات صیانت از نفس و رشد یافتن و 

  . یانظم كلي، در زمان خلق شده، ولي از ھیچ بھ وجود نیامده است

در فاصلھ میان خداوند و اشكال خلق شده نیروي واسطي است كھ قارشون، بھ پیروي از ارسطو و ابن 
وند است كھ كلیھ موجودات را رھبري میكند و و این تشعشع عقل خدا; مینامد)) عقل فعال((رشد، آن را 

و در آن ; انسان بھ صورت روح در میآید، تا آنجا كھ روح وابستھ بھ نفسانیات فردي است، میرنده است
مرحلھاي كھ بھ ادراك مفاھیم كلي و دریافتن نظام و وحدت عالم ھستي توانایي مییابد، جزئي ھوشیار از 

  . است، میشود كھ جوھري جاوداني)) عقل فعال((

فلسفھ قارشون مطرود یھودیان قرار گرفت زیرا آن را در اساس منشعب از فلسفھ ابن رشد یا نوعي از 
گرچھ متفكران مسیحي آثار . روش فلسفي خردگرایي میدانستند كھ نیتجھ نھایش از بین بردن ایمان دیني بود

تاثر شد، اما باید گفت كھ روحیھ یھودیان وي را مطالعھ میكردند، و نیز اسپینوزا از افكار وي شدیدا م
متفكر با واقعیت و وفاداري بیشتري در آثار حسداي بن آبراھام كرسكاس كھ روش محافظھ كارانھ سلیمان 

در  ١٣۴٠حسداي كرسكاس در سال . بن آبراھام بن آدرت را شعار خود ساختھ بود، منعكس شده است
میتیسم بھ سر برد، بھ جرم بیحرمتي بھ نان مقدس دستگیر و كمي بارسلون بھ دنیا آمد، در دوران اوج آنتیس

، بھ )١٣٩١(بعد آزاد شد، و پسرش در ھمان شبي كھ میخواست عروسي كند، در واقعھ كشتار یھودیان 
آزار و ستم بر یھودیان ایمان حسداي را راسختر ساخت، زیرا فقط با ایمان داشتن بھ خدایي . شھادت رسید

. داش دھنده میتوانست كراھت چنان زندگاني پر از رنج و خالي ازعدالتي را تحمل كندعادل و بھشتي پا
حسداي كرسكاس ھفت سال پس از شھادت پسرش رسالھاي بھ زبان اسپانیایي منتشر ساخت و در آن 

. یدكوشید تا بھ مسیحیان توضیح دھد كھ چرا نباید از یك نفر یھودي انتظار داشتھ باشند كھ بھ دین مسیح درآ
وي با نھایت تواضع و مدارا مدلل ساخت كھ اصول عقاید جزمي مسیحیان مانند ھبوط، تثلیث، آبستني 

معصومانھ، تجسم مسیح، كفاره شدن مسیح، و قلب ماھیت، بزرگترین تناقضھا و سختترین محاالت عقلي 
پرداخت ) ١۴١٠( ر خدا با وجود این، ھنگامي كھ وي بھ تالیف اثر مھم خودبھ نام نو. را بھ بار میآورند

بھ عبارت دیگر :موضعي در پیش گرفت كھ مسیحیان از آن موضع مي توانستند از این نظریات دفاع كنند
گرچھ وي رسما ربي نبود، اما با این عقیده .عقل را ترك گفت وآن را در مقابل ایمان بھ زانو در آورد

آن ھم ; ل مي شد تنبیھي بود از جانب پروردگارایشان موافقت داشت كھ بالیاي مكرري كھ بر قوم یھود ناز
در ازاي این گناھشان كھ مي خواستند دین مكشوف شده بر موسي رابا استدالالت عقالني مخلوط و آلوده 

اگر خود اوكتابي در زمینھ فلسفھ مینوشت نھ از آن جھت بود كھ آن را با ارزش و معتبر میدانست، . كنند
وي . فلسفھ وعقل را علني سازد و حقانیت ایمان را بھ ثبوت رساند بلكھ میخواست ضعف و نارسایي

كوششھاي ابن میمون و قارشون را براي سازش دادن میان یھودیت و ارسطو، مطرود میشمارد و بھ 
باعقیده )) كیست این یوناني كھ خداوند مجبور است با او توافق نظر داشتھ باشد:((اعتراض میگوید 

صفت خدایي را دانش میدانست مخالف بود و عقیده داشت كھ عالیترین صفت ارسطویي كھ عالیترین 
خدایي عشق اعتراف میكرد كھ عقل نمیتواند میان دو عقیده متناقض، یعني علم غیب خدایي و اختیار بشري 

ما باید بھ خاطر . بنابراین ما نباید منكر اختیار شویم، بلكھ باید عقل را طرد كنیم; آشتي برقرار سازد
آرامش روح و سالمتي اخالقیمان بھ خداوند و اختیار بشري و بقاي روح ایمان داشتھ باشیم، و ابدا الزم 

ما باید در میان عقل خودستا و . نیست كوشش كنیم كھ عقاید فوق را با دالیل عقالني بھ ثبوت برسانیم
م رباني، كھ تنھا مایھ تسلي ضعیفمان، كھ موجب تزلزل ایمان و تولید یاس میشود، و ایمان خاضعانھ و كال

  . ما در مقابل بیدادگریھا و زبونیھاي زندگي است، یكي را انتخاب كنیم

كرسكاس آخرین فرد از سلسلھ درخشان فالسفھ یھودي در قرون وسطي بود، اما در زمان حیاتش مورد 
جذابتر خود بھ نام و این شاگرد او، یوسف آلبو، بود كھ با كتاب ; تحسین و احترام مردمش قرار نگرفت

این كتاب تلفیقي بود از افكار ابن میمون و . اقانیم توجھ مغزھاي فلسفي را بھ خود جلب كرد و شھرت یافت
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و نتیجھ آن از عقاید ھر دو حكیم نامبرده با یھودیت اصیل آیین، كھ بھ ھیچ ; كرسكاس، با روشي التقاطي
یھودیان ) ١۴۴۴(پس از مرگ آلبو . ر و ھمگامتر بودوجھ غیر عقالني بودن ایمان را نمیپذیرد، سازگارت

كشتارھا، بي . تقریبا تفرس در عالم فلسفھ و تاریخ را از دست گذاردند تا نوبت بھ اسپینوزا رسید
سروساماني، تنگدستي، و محرومیت از داشتن خانھ و شغل روحیھ یھودیان را در ھم شكستھ و عده ایشان 

مطرودترین و خوارترین گروه . میالدي كاھش داده بود ٧٠مقدس در سال را بھ حداقل پس از سقوط بیتال
ھا جستند، و در امید  آدمیان پناه بھ سرودھاي غم افزاي دیني بردند، تسلي خود را در مالزمت كنیسھ

. بخشایش االھي و اثبات حقانیت خویش در زندگي زمیني و نیل بھ سعادت جاوداني عمر بھ سر كردند
دي خود را در اوراق تلمود مدفون ساختند و نیروي تفكرشان را بھ تفسیر شریعت موسي دانشمندان یھو
در حالي كھ عده دیگري از ایشان براي پي بردن بھ اسرار االھي چنان در رازوري مغروق ; محدود كردند

ز شعر یھودي ا. شدند كھ مراحل تیرھروزي خود را چون نردبان صعود بھ آسمان در نظر متجلي ساختند
و یا ; تغزل افتاد و فقط پیكر ناتواني از آن گھگاه در مقابل انقالب زمان سر بھ عصیان بر میداشت

دیگر تا زماني كھ آن یھودي فروتن . ھاي زندگي را با شوخ طبعي خود مالیم و قابل تحمل میساخت طعنھ
تداللي دكارت، معجوني آمستردامي قد بر افراشت تا، با مخلوط ساختن یھودیت، فلسفھ مدرسي، و روش اس

و ; عالي از دین و علم بھ وجود آورد قوم یھود از خواب طوالني و در عینحال شفابخش خود سربر نداشت
با ظھور شخصیتي چون اسپینوزا بود كھ یھودیان توانستند بار دیگر جاي خود كتاب چھارم پشت صحنھ 

  فصل سي و سوم  ١۵١٧١۵۶۴

  

  زندگي مردم 

١۵١- ١٧۵۶۴  

I  -اقتصاد  

سرگذشت كشمشكھاي دیني، سیاسي، و نظامي كھ جبھھ قرن شانزدھم را پر میساخت، بھ یك اعتبار، 
ھا و مناظر  سطحي بود، زیرا منشا آن از سرگذشت اساسیتر و عمیقتري مایھ میگرفت كھ در پشت صحنھ

زانھ و دایمي نوع و آن عبارت بود از سرگذشت مبارزات رو; چشمگیر تاریخي بھ سیر خود ادامھ میداد
در واقع باید دید توقیعات پایھا، تندبادھاي خشم پروتستانھا، . بشر با زمین، عناصر طبیعي، فقر، و مرگ

رقابتھاي احمقانھ خرافاتي كھ منجر بھ آدمكشي میشدند، و خرامیدن، جلوس، نقرس، و سیفیلیس پادشاھان و 
بھ دست آوردن غذا، پناھگاه، پوشش، و حفظ امپراطوران در مقابل كوشش سخت و لجوجانھ بشر براي 

سالمت و ھمسر و فرزند یعني بھ طور خالصھ تامین زندگي فردي چھ اھمیتي میتوانست داشتھ باشد در 
ھاي كشورھاي اروپایي مجبور بودند شب و روز كشیك بدھند تا از حملھ گرگھا و  سراسر این دوره دھكده

در آن . ا و خانھ ھایشان را تھدید میكردند جلوگیري كنندھ گرازھاي وحشي و خطرھاي دیگري كھ گلھ
عصر كشاورزي، ھنوز از جھاتي، بشر در مرحلھ شكارگري باقي مانده بود، بھ طوري كھ آدمیان 

ھزاران نوع حشرات و ددان جنگلھا و پرندگان آسمان با دھقان در مبارزه . میبایست یا بكشند یا كشتھ شوند
ھ او را از چنگش بربایند و، در ھمان حال، بیماریھاي اسرارآمیز گلھ ھایش را بودند تا حاصل رنج ساالن

ھر زمان بیم آن میرفت كھ بارانھاي سیل آسا كشتزارھا را در خود . گروه گروه بھ خاك ھالكت میانداخت
وع بشویند، طغیانھاي عظیم ھمھ چیز را مغروق و معدوم كنند، و یا خشكسالي آن قدر ادامھ یابد كھ ھر ن

  . حیاتي را بر روي زمین پژمرده نماید
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گرسنگي و قحطي ھمیشھ در گوشھ نزدیكي كمین میكرد و خوف از آتشسوزي ھرگز ازخاطرھا دور 
  . نمیماند

تقریبا ھر دھسالي كھ میگذشت ; بیماري وقت و بیوقت سر میرسید و پزشك دور از دسترس بود
ھا را، كھ وجودشان در دلھا عزیز و براي كار  ادهیكبارطاعون شیوع مییافت و بسیاري از افراد خانو

از ھر پنج فرزندي كھ در خانوادھاي بھ دنیا میآمدند، دو نفر . مزرعھ ضروري بود، از میان برمي داشت
دست كم در ھر نسل یكي از پسران نیز تحویل مامور . در كودكي و یكي قبل از سن بلوغ میمردند

ھا ر امي سوزاندند و مزارع را لگدمال  و لشكریان دھكده; ي شودسربازگیري میشد تا وارد خدمت لشكر
از محصولي كھ پس از آنھمھ آسیبھا بھ دست میآمد، یك دھم، یا كمي بیشتر، بھ مالك میرسید و یك . میكردند

اگر شادي كودكان و بازیھاي سرشب و تسلي آواز خواني و سرمستي میخانھ و . دھم سھم كلیسا میشد
مشكوك و نیمھ تعبدي بھ دنیاي پر بخششتر آن سوي مرگ در میان نبود، زندگي دھقاني  امیدواري نیمھ

بھ این ترتیب آذوقھ تولید میشد تا خاوندان . بیش از اندازه براي روح و جسم آدمي شاق و طاقت فرسا میشد
ن، ھنرمندان، قصرھا، پادشاھان دربارھا، كشیشان منبرھا، و بازرگانان و پیشھ وران شھرھا، و نیز پزشكا

تمدن ھمواره . شاعران، دانشمندان، فیلسوفان، و در آخر، و كمتر از ھمھ، خود بردگان زمین را تغذیھ كند
  . انگل مرد بیل زن بوده است

با تبدیل مزارع كوچك بھ امالك وسیع، محصوالت . پیشرفت علم كشاورزي موجب تحول دوران شد
ر بازرگانان و سرمایھ داران كھ امالك وسیع را در تصاحب طبقھ نوظھو. كشاورزي افزایش عمده یافتند

داشتند، با رواج دادن حرص سودجویي در زندگي را كد نواحي روستایي، ھم مقدار تولید را زیادتر كردند 
بازرگانان با جرئت كودتازھاي را كھ داراي مقدار زیادي فوسفات و ازت . و ھم بر فقر عمومي افزودند

. این كود از مدفوع پرندگاني كھ در سواحل پرو زندگي میكردند بھ دست میآمد; دندبود وارد اروپا كر
كھ سیب زمیني، درخت ماگنولیا، ; انواعي از گیاھان بومي آسیا و امریكا در خاك اروپا اھلي و بارور شدند

، فلفل، یكنوع گیاه گرمسیري امریكا با برگھاي ضخیم و دراز بھ نام گیاه برگ خنجري یاصباره مكزیكي
از مكزیك بھ اسپانیا رسید و یك سال بعد از  ١۵۵٨توتون در سال . از آنجملھاند... گل كوكب، و گل الدن

و ; ھاي آن را براي كاترین دو مدیسي ھدیھ فرستاد آن ژان نیكو، سفیر فرانسھ در لیسبون، مقداري از دانھ
  . تاریخ نیز بھ پاداش این خدمت نام وي را بھ آن سم داد

افزایش جمعیت، كار ماھیگیري توسعھ یافت، اما اصالح دیني با مجاز داشتن صرف گوشت در با 
باروي كار آمدن سازمان . روزھاي جمعھ ضربھ سخت، لیكن زودگذري، بر تجارت شاه ماھي وارد آورد

شھر نیوكاسل زغالسنگ صادر  ١۵۴٩در سال . سرمایھ داري، صنعت استخراج معادن توسعھ سریع یافت
خاندان فوگر با بھ وجود آوردن نظم جدید، باال بردن بازده كار، و تكمیل روشھاي تصفیھ مواد كاني . ردمیك

گئورگ آگریكوال ما را با خود بھ تماشاي یكي از معادن . توانستند محصول معادن خود را چند برابر سازند
  :آلمان در قرن شانزدھم میبرد

ن، بیل زنان، كارگران چرخ چاه، باربران، جفت و جور كنندگان، اقسام عمده كارگران عبارتند از معدنچیا
بیست و چھار ساعت شبانھ روز بھ سھ كشیك ھفت ساعتي تقسیم ... شست و شو دھندگان، و تصفیھ كنندگان

  . میشود

  . و سھ ساعت اضافي در فاصلھ میان ھر كشیك صرف خروج یك دستھ كارگر و ورود دستھ بعدي میشود

color="#CCCCCC"<دومي در ساعت دوازده شروع و ; آغاز میشود و تا ساعت یازده ادامھ مییابد
سومي كشیك شب است ; در ساعت ھفت بعد از ظھر بھ پایان میرسد این دو كشیك صبح و بعد از ظھراند

شھردار اجازه نمیدھد كھ این كشیك شبانھ بر . كھ از ساعت ھشت شب تا ساعت سھ بامداد طول میكشد
كارگران در نور چراغھا بیدار ... حمیل شود، مگر آنكھ ضرورت ایجاب كند، در آن صورتكارگران ت

میمانند و براي آنكھ بر اثر خستگي یا دیر بودن وقت بھ خواب نروند، كار طوالني و پرمشقت خود را با 
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ي از شھرھا در بعض. آواز جمعي، كھ بھ اندازه كافي تمرین شده و دلنشین است، سبك و قابل تحمل میسازند
زیرا غالبا اتفاق میافتد كھ از . بھ یك نفر معدنچي اجازه داده نمیشود كھ در مدت دو كشیك متوالي كار كند

  ... شدت خستگي در تونل معدن بھ خواب میرود

; اما در برخي شھرھاي دیگر این اجازه را بھ معدنچیان میدھند تا بتوانند معاش خانواده خود را تامین كنند
  ... در مواقعي كھ قیمت خواربار باال میرودبخصوص 

ھمچنین معموال در . كارگران روزھاي شنبھ را تعطیل میكنند و دنبال خرید لوازم زندگیشان میروند
با ; روزھاي یكشنبھ و اعیاد سالیانھ دست از كار میكشند و وقت خود را صرف انجام وظایف دیني میسازند

زیرا گاھي ھجوم آب، یا ریزش معدن، آنھا را ... استراحت نمیكند اینھمھ، اگر ضرورت پیش آید، كارگر
و در چنین مواردي كاركردن در ایام تعطیل عملي برخالف دین محسوب ... مجبور بھ كار اضافي میسازد

  . بھ عالوه، عموم افراد این طبقھ كارگراني قوي ھستند كھ از ابتداي تولد بھ سختي خو گرفتھاند. نمیشود

تعیین شد، و پس از چندي اقامت ) یوآخیمشتال(آگریكوال بھ سمت پزشك شھر یا خیموف  ١۵٢٧در سال 
سپس با ھمت و اشتیاق تام بھ تحصیل تاریخ و اصول . در آن شھر معدني، یكي از كانیشناسان بنام شد

در متالیكا را بھ  استخراج معادن و فنون تصفیھ فلزات پرداخت و پس از بیست سال تحقیق كتاب خود بھ نام
این كتاب در نوع خود یكي از آثار كالسیك بھ شمار میآید و در اھمیت و اعتبار از ). ١۵۵٠(پایان رساند 

وي در كتابش . شاھكارھاي كوپرنیك و وسالیوس، كھ در ھمان دھسالھ تالیف شدند، دست كمي ندارد
را بھ دقت شرح داد و، براي وضوح  ھا و روشھاي استخراج معادن و تصفیھ فلزات ابزارھا و دستگاه

آگریكوال نخستین بار ثابت كرد . بیشتر، نقاشاني را بھ كار گرفت تا ھمھ چیز را در آن با تصویر نشان دھند
و ; و در حدود بیست نوع ماده كاني جدید را باز شناخت; كھ بیسموت و آنتیموان حقیقتا دو عنصر فلزیند

ھاي مواد كاني در بسترھاي تختھ سنگي را معلول رسوب فلزاتي دانست  نیز اولین كسي بود كھ تشكیل رگھ
  . میگذاردكھ جریان آبھاي زیرزمیني از خود برجاي 

نخستني راه آھنھا را . استخراج معادن، فلز گري و نساجي در آن عصر از لحاظ فني پیشرفت بسیار یافت
، یوھان یورگن چرخ ریسندگي ١۵٣٣در سال . ھاي حامل مواد كاني كار گذاردند معدنچیان در زیر ارابھ

دن دست پیشھ ور، و در نتیجھ آزاد مان; را با ركابي مجھز ساخت تا بھ جاي دست با حركت پا بچرخد
ضمنا رسم شد كھ، بھ ; محصول كارش وقت تكامل یافت، در حالي كھ رفتھ رفتھ حجمش كوچكتر میشد

ھنري ھشتم . اشكال گوناگون، ساعتھا را با حكاكي، قلمزني، میناكاري، و ترصیع بھ جواھرات زینت دھند
رین ساعت آن زمان تا پانزده دقیقھ با اینھمھ دقیقت. ساعت كوچكي داشت كھ فقط ھفتھاي یك بار كوك میشد

  . در روز پس و پیش میرفت

در قرن . وسایل ارتباط و حمل و نقل بھ دنبال پیشرفت تجارت صنعت لنگ لنگان قدم برمي داشتند
انقالب . ھاي شخصي نیز معمول شد شانزدھم، سازمان پستي تدریجا توسعھ یافت، تا جایي كھ رساندن نامھ

كف كشتیھا را نازكتر و گودتر ساختند و، بدین ترتیب، بر ; نعت كشتي سازي شدتجارتي باعث پیشرفت ص
و ھمچنین عده دكلھا را از یكي بھ سھ تا، و عده بادبانھا را بھ پنج تا و شش ; سرعت و استقرار آنھا افزودند

  . تا رساندند

خر میكردند، بلكھ از فرانسواي اول و ھنري ھشتم نھ تنھا در جنگ، عشق، و لباس پوشي بر یكدیگر تفا
در . جھت ساختن كشتیھاي بزرگ و متعدد، كھ مظھري از غرور و قدرتشان بود، نیز با ھم رقابت داشتند

اوایل قرن شانزدھم، سرعت كشتیھایي كھ در آبھاي مدیترانھ حركت میكردند، در ھواي مساعد، بھ ساعتي 
یمودن اقیانوس اطلس ساختھ شده بودند، در ولي كشتیھاي سنگینتري كھ براي پ; شانزده كیلومتر میرسید

در روي زمین . شرایط كامال مساعد، بیش از دویست و ده كیلومتر در شبانھ روز طي طریق نمیكردند
; كیلومتر راه میپیمود ١۴٠سریعترین مسافرت بھ توسط چاپارپستي صورت میگرفت كھ روزانھ با اسب تا 

. ول میكشید تا خبر مھمي از ونیز بھ پاریس یا مادرید برسدبا وجود این، معموال ده الي یازده روز ط
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مسافرت زمیني بیشتر با اسب انجام میگرفت و بھ ھمین سبب در ورودي ھر خانھ داراي یك حلقھ كلفت 
ھا ھنوز نكوبیده و خاكي  دلیجانھا تكثیر مییافت، اما جاده. آھني بود كھ تسمھ افسار اسب را بھ آن میبستند

بھ ھمین جھت، ھر دلیجان ; وسایل چرخ دار بر روي آنھا بھ دشواري انجام میگرفت بودند و حركت
و ; ھا عبور دھند میبایست شش تا ھشت اسب داشتھ باشد تا بتوانند آن را از میان گل و الي اجتنابناپذیر جاده

اران حمل تخت روانھایي كھ بردوش خدمتك. این دلیجانھا روزانھ بیش از سي و پنج كیلومتر نمیپیمود
اما مردم عادي در سراسر اروپا پیاده مسافرت ; میشدند ھنوز مورد استفاده بانوان دولتمند قرار داشتند

  . میكردند

ھاي  بھ عقیده اراسموس مسافرخانھ. ھا، مسافرت رواج بسیار داشت ھا و مسافرخانھ با وجود مشكالت راه
چون ((و )) میخندند و شوخي و طنازي میكنند، دختران خدمتكار((فرانسھ قابل تحمل بودند، بخصوص كھ 

اما از مسافرخانھ ; ))تازه ھمھ چیز ھم آن قدر ارزان((و )) ;میخواھید آنجا را ترك كنید، شما را میبوسند
  : داران آلماني مذمت میكند و آنھا را بدرفتار، بدخو، تنبل، و كثیف میخواند

گل، و ھمھ چیز خود وارد تاالر اجاقدار میشوید، زیرا وقتي اسب خود را در محلي بستید با بار، چكمھ، 
ھاي خود را بیرون میآورید و كفشتان را میپوشید، و اگر بخواھید  آنجا محلي عمومي و درش اجاقدار چكمھ

و دیگري آروغي با بوي سیر ... و در آن تاالر یك نفر سرش را شانھ میزند. ... پیراھنتان را عوض میكنید
تنوع زبانھایي كھ در آنجا حرف زده میشود بھ اندازه تعداد زبانھاي مختلف كارگراني  ....بیرون میدھد

بھ نظر من، ھیچ چیز بھ اندازه جمع شدن این ھمھ افراد در آن ھواي پردود و . است كھ برج بابل را ساختند
یم از بگذر. ... بخار خطرناك نیست، بخصوص وقتي كھ بدنھاي عرق كرده خود را بیرون میاندازند

و بي شك بسیاري از آنھا آبلھ اسپانیایي یا چنانكھ . ... نیز میاندازند و دھانشان بوي عفونت میدھد... اینكھ
  .)) میگویند آبلھ فرانسوي دارند، گرچھ این بیماري گریبانگیر عموم ملتھا شده است

ن را بر بازرگانان دوره گردي ھا واقعا بدین منوال بوده باشد، باید پارھاي از گناھا اگر اوضاع مسافرخانھ
ھاي اقتصادي و مرتبط ساختن روستاھا و مردمان بھ یكدیگر تن بھ  كھ با كوشش خود در توسعھ دادن شبكھ

با گذشت ھر ده سال جاده تجارتي تازھاي باز میشد در روي زمین، بھ دست . آن سختیھا میدادند ببخشاییم
شایالك، شخصیت . ھزاران مسافر و كاشف متھورریچارد چانسلر در روسیھ و در دریا، بھ ھمت 

نمایشنامھ تاجر ونیزي شكسپیر، پیوستھ میان انگلستان، لیسبون، طرابلس غرب، مصر، ھندوستان، و 
ھاي تجارتي در دریاي سیاه، ارمنستان، سوریھ، فلسطین، و  جنووا پایگاه. مكزیك در رفت و آمده بود

بست و بھ تركان عثماني، كھ با مسیحیان در جنگ بودند، اسلحھ اسپانیا داشت، با باب عالي پیمان صلح 
 ١۵۶٠فرانسھ بھ این نكتھ پي برد و با سالطین عثماني پیمانھاي دوستي بست تا توانست، از سال . فروخت

بند آنورس از ھمھ جا كاال وارد میكرد و بھ ھمھ جا كاال . بھ بعد، بر تجارت دریاي مدیترانھ حكومت یابد
براي برآوردن یك چنین اقتصاد دامنھ داري، بانكداران سازمانھا و روشھاي فني خود را اصالح . میفرستاد

  . و تكمیل كردند

زیرا، در دروران ; با افزایش ھزینھ جنگھا، دولتھا مجبور شدند مبالغ ھنگفتي از بانكھا وام بگیرند
و شمشیرھاي خود را ھمراه داشتند بھ ; فئودالیسم، خاوندان ھر ناحیھ افراد خود را، كھ تیر و كمان، نیزه

و حال آنكھ اكنون دیگر ھر دولتي میبایست ارتش منظم خود را داشتھ باشد و نفرات ; میدان جنگ میآوردند
در آن احوال، رونق كار یا ورشكستگي شركتھاي . مزدور آن را با سالحھاي آتشین و توپخانھ مجھز سازد

مردم پس . انند بھره وام خود را بپردازند یا از پرداخت آن خودداري كنندمالي بستھ بھ آن بود كھ دولتھا بتو
ھاي خود را با دریافت بھرھاي بھ بانكھا میسپردند، و بانكھا آن سرمایھ را در معامالت بزرگ  اندازه

  . تجارتي و صنعتي بھ كار میانداختند

نرخ بھره بیشتر تابع اعتبار وام . ندبرات و حوالھ جانشین ارسال پول یا كاال، كھ كاري دشوار بود، شد
بدین ترتیب كھ مثال شھرھاي آزاد آلمان كھ تجارتشان در دست بازرگان ; گیرنده بود تا طمع وام دھنده

خوش حساب و معتبر بود تنھا پنج درصد بھره میپرداختند، و حال آنكھ فرانسواي اول با نرخ ده درصد، و 
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كھ از معادن آلمان، مجارستان، اسپانیا، مكزیك، و پرو استخراج شارل پنجم بانرخ بیست طال و نقرھاي 
این منابع جدید فلزات قیمتي خیلي بموقع . میشدند رواج سكھ را بآساني، و بھ مقدار فراوان، تامین میكردند

بھاي . ھا افزایش یافتھ بود بھ دست آمدند، زیرا چندي میگذشت كھ مقدار كاالھا بمراتب بیشتر از سكھ
و بھ ھمین سبب ; از واردات آسیایي با صادرات جبران میشد، و باقي با طال و نقره پرداخت میگشتبخشي 
پس از رونق كار . ھاي قبل از سفر كریستوف كلمب قیمتھا تنزل یافتند و بازار معامالت را كد شد در دھھ

دار تولید كاالھا افزوني معادن اروپا و ورود نقره و طال از افریقا و امریكا، ذخیره فلزات قیمتي بر مق
چنین اقتصادي، كھ مبتني بر گردش پول بود، بساط . در نتیجھ، قیمتھا باال رفت و تجارت گرم شد; یافت

  . اقتصاد كھن را، كھ متكي بر زمینداري یا تسلط اصناف بر صنعت بود، از میان برچید

آمدند كھ شھرداریھا خود مختاري  اصوال اصناف از زماني بھ وجود. سازمان اصناف رو بھ انحطاط گذارد
در واقع، اصناف تشكیالت خاصي براي تھیھ . یافتند و صنایع داخلي را در زیر حمایت خود قرار دادند

سرمایھ، یا خرید كلي كاال از منابع دور افتاده، یا بھ كار بردن روشھاي كارخانھاي و تقسیم كار، و یا دست 
از قرن سیزدھم بھ بعد، اصناف نوعي امتیاز . صوالت خود نداشتندیافتن بھ بازارھاي دور براي فروش مح

ھاي خصوصي تشكیل دادند و چنان عرصھ را بر پیشھ وران  اشرافي بھ دست آوردند و براي خود جرگھ
روز مزد تنگ كردند كھ ایشان مجبور شدند، براي یافتن كار، خود را بھ دست و پاي كافرمایان سرمایھ 

این را نیز میدانست كھ چگونھ پس اندازھاي خود ; اصلي سرمایھ دار جلب منفعت بودھدف . دار بیندازند
را تبدیل بھ سرمایھ ھنگفت كند، از كجا و بھ چھ نحو ماشینھا و مواد خام را بخرد، چگونھ معادن را راه 

راه بھ  ھا را دایر، كارگران را استخدام، و كار را تقسیم و طبقھ بندي كند، از چھ اندازي، كارخانھ
. بازارھاي خارج دست یابد، انتخابات را باپشتیباني مالي بھ میل خود بگرداند، و در دولتھا نفوذ یابد

و طالي امریكایي ; ھاي جدید طال و نقره زمینھ را براي سرمایھ گذاریھاي پرسود آماده میساختند ذخیره
، بازار رقابت رونق گرفت، معامالت در نتیجھ روي كار آمدن نظام سرمایھ داري. سرمایھ اروپایي میشد

در این ; ھاي اقتصادي تولید و تقسیم كاال آغاز شد بھ جنبش در آمدند، و جستجوي تب آلودي براي یافتن راه
شرایط دیگر براي خودنمایي صنفھاي مختلف كھ در مسیرھاي محدود قدیمي بزحمت گام برمي داشتند، 

یث كمیت محصوالت، و نھ از جھت كیفیت، بر روشھاي روش اقتصادي نوین از ح. محلي باقي نماند
قدیمي برتري بسیار داشت، و بازرگانان پیوستھ درصدد تھیھ مصنوعات بیشتري بودند تا با صدور آنھا 

  . بھاي كاالھاي وارد شده از مشرق زمین را بپردازند

داران، و ھمدستان ایشان  ثروت روز افزون تازه، بھ طور عمده، در دست بازرگانان، بانكداران، كارخانھ
معدودي از نجباي زمیندار ھنوز با تصاحب اراضي وسیعي كھ صدھا نفر اجاره . در مقامات دولتي بود

اما بھ طور كلي اشرافیت زمیندار در میان . ھاي قابل مالحظھ در دست داشتند نشین در آنھا نساجي، سرمایھ
از سوي دیگر فشرده شده و كم كم نفوذ سیاسي خود دو جبھھ پادشاھان از یك سو و شھرھاي تجارت پیشھ 

را از دست داده بود، و چارھاي جز آنكھ دل بھ شجره نامھ خانوادگي خود خوش دارد، برایش باقي نمانده 
 ١۶٠٠تا  ١۵٠٠از سال . زیانھاي ناشي از تورم مالي بھ یك سان گریبانگیر كارگران و اشراف شدند. بود

درصد، و در آلمان  ٢٠٠درصد، در فرانسھ  ١۵٠تھیدستان بود، در انگلستان  قیمت گندم، كھ تنھا آذوقھ
قیمت ھمان ; بھاي ده دوجین تخم مرغ چھار پني بود ١٣٠٠در انگلستان سال . درصد ترقي یافت ٣٠٠

بھ چھل و دو  ١۵٧٠بھ ھفت پني، و در سال  ١۵٠٠بھ پنج پني، در سال  ١۴٠٠تعداد تخم مرغ در سال 
. مزد نیز پیوستھ افزایش مییافت، اما با كندي بیشتري، زیرا كھ تنظیم آن در دست دولتھا بودكار. پني رسید

دالر، كمك  ١٢، دستمزد سالیانھ یك نفر دھقان اجیر شده معادل ١۵۶٣در انگلستان، براساس قانون سال 
خرید پول در  اگر حساب كنیم كھ قدرت. دالر تعیین شده بود ٢۵,٧دالر، و دھقان زیر دست  ۵,٩دھقان 

بوده است، حد متوسط حقوقھاي نامبرده بھ حدود  ١٩۵۴بیست و پنج برابر بیشتر از سال  ١۵۶٣سال 
اما باید در نظر داشتھ باشیم كھ در تمام موارد مذكور، عالوه بر دستمزد، غذا و ; دالر در سال میرسد ١٨٠

شانزدھم طبقات زحمتكش را نسبت بھ رویھمرفتھ تحوالت اقتصادي قرن . مسكن نیز بھ كارگر داده میشد
با صدور كاالھایي كھ كارگران تولید میكردند، مقدار . گذشتھ تنگدستتر، و از لحاظ سیاسي ضعیفتر نمود

  . زیادي اشیاي تجملي وارد میشد تا گروه معدودي از دولتمندان بتوانند در خوشي و فراواني زندگي كنند
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و ; قیام سپارتا كوس در روم، نظیر آن در تاریخ اتفاق نیفتاده بودجنگ طبقاتي چنان شدت یافت كھ، پس از 
از نتایج آن، وقایعي چون انقالب اھالي كمونھاي اسپانیا، جنگ دھقانان در آلمان، و قیام رابرت كت در 

اعتصاب كارگران بكرات اتفاق میافتاد، اما معموال بھ علت ائتالف میان . انگلستان را متذكر میشویم
صنف پارچھبافان انگلستان، در زیر نظارت صاحبان  ١۵٣٨در سال . یان و دولت سركوب میشدكارفرما

كارخانھ، قانوني گذراندند كھ اگر كارگر مزدوري از كار كردن در شرایطي كھ بھ توسط كارفرما وضع 
ان در زم. شده است امتناع ورزد، جزاي تمردش اول بار زندان، و در صورت تكرار تازیانھ وداغ است

بھ اندازھاي ستمگرانھ بود كھ ھیچ كارگري جرئت )) قانون مجازات ولگردان((ھنري ھشتم وادوارد ششم 
در یكي از مواد قانوني تصریح شده بود كھ اگر شخص  ١۵۴٧در سال . نمیكرد كار خود را ترك كند

ند و او را براي داغي برسینھاش بزن Vتندرستي كارش را ترك كند و بھ ولگردي بپردازد، باید با حرف 
آب، كمي شراب، و آشغال )) نان((مدت دو سال چون بردھاي بھ یكي از اھالي محل بسپارند تا تنھا با 

بر روي گونھ یا  sو اگر این ولگردي بار دیگر تكرار شود باید با حرف ; او را تغذیھ كند)) گوشت
مایھ سربلندي ملت انگلستان اندك . زندپیشانیش داغي بگذارند و او را براي تمام عمر محكوم بھ بردگي سا

اما بھ ھر حال قوانین فوق بخوبي نشان میدھند كھ حكومتھاي قرن شانزدھم داراي چھ ; مدتي منسوخ میشد
گئورگ، دوك ساكس، مقرر ساخت كھ در حوزه فرمانرواییش دستمزد معدنچیان . روحیھ خشني بودند

و ھیچ كارفرمایي نتواند ; باشد محل كار خود را تغییر دھدافزایش نیابد، ھیچ یك از معدنچیان حق نداشتھ 
كار كردن . كارگري را كھ یك بار در معدني موجب اخالل و نارضایي شده است بھ استخدام خود در آورد

در فالندر صنعت توربافي كال در دست . كودكان صریحا، یا بھ طور ضمني، مجاز و قانوني شمرده میشد
از طرف دیگر . تران بیش از دوازده سال را از شركت در آن شغل ممنوع میداشتكودكان بود و قانون دخ

قوانیني كھ برضد انحصارات و احتكار و رباخواري وضع شده بودند یا پشت گوش انداختھ میشدند و یا بھ 
  . نیرنگي از اجرایشان شانھ خالي میشد

كھ كلیساي كاتولیك روحا با ھر نوع جنبش اصالح دیني ھواخواه تجارت و اقتصاد نوین بود، و حال آن
چنانكھ بھره را حرام میدانست، تنگدستي را مقدس میشمرد، ثروت را تكفیر ; ناسازگاري داشت)) معاملھ((

میكرد، براي اصناف حرمت دیني قابل میشد، و بھ اندازھاي بر تعداد تعطیالت دیني كارگران افزوده بود 
میتوان گفت ھمین وضع . نھ صد و پانزده روز بیكاري داشتندكشورھاي كاتولیك ساال ١۵۵٠كھ در سال 

عالمان االھي مداخلھ . در كندي صنعتي شدن و افزایش ثروت كشورھاي كاتولیك تاثیري بسزا داشتھ است
براي نیازمندیھاي روزانھ مردم الزم میشمردند )) قیمتھاي عادالنھ((كلیسا را در وضع قوانیني جھت تثبیت 

توماس آكویناس كوشش در بھ دست آوردن ثروت بیش از نیاز شخصي را . میكردندو از آن حمایت 
بھ موجب ناموس طبیعي، ((خواند، و حكم داد كھ ھر نوع ملك و مال اضافي،)) آزمندي گناھكارانھ((

لوتر نیز با این عقاید موافق بود، اما رشد عمومي آیین .)) میبایست در راه دستگیري مستمندان صرف شود
در ; تعطیالت منسوب بھ قدیسان منسوخ شدند. ستان، ندانستھ، با انقالب سرمایھ داري ھمكاري میكردپروت

بازرگانان و بانكداران از آیین پروتستان پشتیباني میكردند و، بھ . نتیجھ، كار و سرمایھ افزایش یافتند
مقام یافت، مال اندوزي ثروت ارج و . جبران آن، آیین نوین نیز جانب احترام ایشان را نگاه میداشت

خصلتي پسندیده شد، كار كردن از شرایط پرھیزگاري شناختھ شد، و بھره وام بھ عنوان پاداش قانوني در 
  . ازاي بھ خطر انداختن نقدینھ شخصي حالل بھ شمار آمد

II -قانون  

ور، عصر شقاوت بود و قوانین آن بھ تبعیت از اقتصادي بیرحم وضع شده بودند وعصر فقري ننگ آ
  . ھنري تیره و اندوھبار، و االھیاتي كھ خدایش مسیح را مطرود ساختھ بود

اشخاص مھم دشنھ بھ كمر میبستند و تنھا . آدمكشي در میان عموم طبقات رواج داشت. عادي محسوب میشد
 جنایت بھ. طبقھ ضعیف و وامانده بود كھ براي دادخواھي، از بیدادگریھاي زمانھ، بھ قانون پناه میجست

و ھر اتللویي كھ بھ ; ھاي شكسپیر علت بدگماني در زندگي مردم بھ ھمان اندازه فراوان بود كھ در نمایشنامھ
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مسافران حملھ راھزنان را . ھمسرش بدگمان میگشت و از كشتن وي عدول میكرد نامرد خوانده میشد
ھنوز شب را با تاریكي بھ  در شھرھایي كھ. كاري عادي میدانستند و دستھ جمعي پا در راه سفر میگذاشتند

در . و خانھ مردم میبایست چون دژي با حفاظ باشد; روز میرساندند، دزد ھمان قدر زیاد بود كھ روسپي
مردم پاریس را در وسط روز لخت )) پسران شریر((اوج عظمت فرانسواي اول، دستھاي از دزدان بھ نام 

  . میكردند

جیب برھا ((، نقل میكند كھ زماني شارل نھم خواست بفھمد برانتوم، بنابر روایات معموال بیاساس خود
و بھ ماموران شھرباني دستور داد كھ ده نفر از آن ھنرمندان را )) چگونھ تردستیھاي خود را انجام میدھند،

در پایان ضیافت، آن ده نفر را احضار كرد تا غنایم بدست آورده را . بھ مجلس رقص شاھانھ دعوت كنند
ر و پوشیدني بر وي عرضھ دارند، و چون دید قیمت آن دستبردھاي پنھاني بھ چندین ھزار از پول و جواھ

برانتوم اضافھ میكند كھ شارل بھ ایشان اجازه داد ثمره .)) پادشاه نزدیك بود از خنده بمیرد((دالر میرسد،
باشد كھ ; ندتمرینھاي طوالني خود را تصاحب كنند، اما امر كرد كھ از آن پس وارد خدمات لشكري شو

اگر جا زدن كاالھاي تقلبي، دغلكاري و كالھبرداري تجارتي، رشوھگیري . جنگ آنھارا از میان بردارد
درباریان، غصب امالك كلیسایي، و تجاوز از مرزھا بھ زور سر نیزه را از جملھ جرایم بدانیم، باید بگوییم 

تنھا بتوانیم بخشي از روحانیان و پارھاي  و شاید; از ھر دو نفر اروپایي آن عصر یكیشان دزد بوده است
اگر بر این زمینھ اجتماعي موارد . از پیشھ وران درستكار را در گوشھ و كنار از این اتھام معاف داریم

فراوان آتشسوزیھاي عمومي، تجاوزات جنسي، و خیانتھا را بیفزاییم، آنگاه درك میكنیم كھ نیروھاي 
  . مسائل و مشكالتي مواجھ بودھاندانتظامي و قانوني آن زمان با چھ 

این سازمانھاي انتظامي و قانوني بیشتر بھ منظور كیفر دادن بھ جرایم و جنایات بھ وجود آمده بودند تا 
در بعضي شھرھاي بزرگ، مانند پاریس، افراد لشكري مامور حفظ آرامش . براي جلوگیري از وقوع آنھا

داراي پاسبانان و پاسداران بود، اما رویھمرفتھ نیروي و امنیت میشدند، و گرچھ ھر شھر و قصبھاي 
سیاستمداران و قانونگذاران، كھ از مبارزه با خوي . انتظامي آن زمان سازمان صحیح و افراد كافي نداشت

بشري بھ ستوه آمده بودند، سھولت كار خود را در آن میدیدند كھ با وضع قوانین بیرحمانھ تبھكاران را 
كیفر بیست نوع جرم و جنایت . را با تماشاي شكنجھ و اعدام ایشان بھ عبرت وادارند كیفر دھند و مردم

قتل نفس، خیانت، بدعتگذاري، توھین بھ مقدسات، جادوگري، دزدي، جعل و اسناد، : اعدام تعیین شده بود
ر مواد ، دست بردن در اوزان و مقادیر، تقلب د))درنده خویي((، ھمجنسگرایي،)قلب زني، قاچاق، مییافت

اعدام . خوراكي، خسارت رساندن بھ مال غیر در شب، فرار از زندان، و باالخره عدم توفیق در خودكشي
ممكن بود فقط بھ وسیلھ عمل نسبتا كم آزار قطع سرانجام بگیرد، اما این مجازات معموال امتیازي بود كھ 

چوبھ دار بود، بدعتگذاري و شوھر  و كیفر آدمھاي بي سر و پا; بھ زنان و مردان نجیبزاده ارزاني میشد
كشي را با توده آتش پاسخ میدادند، و قاتالن بھ نام ر ابھ اسب میبستند، بر زمین میكشاندند، و سپس چھار 

قانوني گذراند كھ بھ موجب آن میتوانست براي تنبیھ  ١۵٣١ھنري ھشتم در سال ; شقھ شان میكردند
اري كھ ما مردم خوش طینتتر امروزي با صدف خوردني ھمان ك; زندانیان ایشان را در آب بجوشاند

كسي كھ جعل اسناد میكند باید :((یكي از شھردارھاي سالزبورگ فرماني صادر كرد بھ این مضمون. میكنیم
و كسي كھ سوگند دروغ میخورد باید زبانش را از پشت ; بر توده آتش بسوزد یا در آب جوش بمیرد

ا دختر، یا ھمسر، و یا خواھر اربابش زنا كند باید سرش را قطع كنند و نوكري كھ ب; گردنش بیرون آورد
ژولین رابو كھ كودك خود را پس از زایمان سخت و دردناكش كشتھ بود، در شھر .)) یا بھ دارش بیاویزند

و اگر بتوانیم گفتھ بودن را بپذیریم، در ھمان شھر چندین نفر را بھ گناه اینكھ . آنژه بر توده آتش سوخت
و آنھایي كھ توبھ كردند فقط بھ ; وز جمعھ گوشت خورده و از توبھ استنكاف كرده بودند زنده سوزاندندر

تا آنكھ كركسان ; معموال جسد مردگان را، براي عبرت زندگان، بردار باقي میگذاردند. دار آویختھ شدند
زیانھ زدن مرد یا زن مجرم براي جرمھاي كوچكتر نیز ممكن بود بھ تا. گوشت آن را میدریدند و میخوردند

یا از یك و یا ; گاھي نیز یكي از اعضاي بدن، چون پا، گوش، دماغ، و حتي سرشان راقطع كنند; اكتفا كنند
خالفكاریھاي كوچكتر را با زنداني . و یا با آھن سرخ شده داغشان بزنند; ھر دو چشم نابینایشان سازند

ھایي چون در پیلوري  ھ تا سیاھچال، و ھمچنین با شكنجھكردن در شرایط مختلف، از زندان تادیبي گرفت
در سراسر اروپا . گذاشتن، بھ ارابھ بستن و تازیانھ زدن، و با طناب در آب غوطھ ور ساختن، كیفر میدادند
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رویھمرفتھ قوانین جزایي قرن . زنداني كردن كساني كھ از عھده پرداخت وام خود بر نمیآمدند معمول بود
  . نین قرون وسطي سختگیرتر، و انعكاسي بودند از آشفتگي اخالقي آن زمانشانزدھم از قوا

ھا  مردم از این كیفرھاي وحشیانھ مشمئز نمیشدند، و چھ بسا كھ از شركت در تماشاي اعدامھا و شكنجھ
ھنگامي كھ مونتھ كوكولي در زیر . و گاھي نیز دست كمك بھ سوي جالدان دراز میكردند; لذت میبردند

عتراف كرد كھ بھ فرانسوا، پسر عزیز كرده فرانسواي اول، سم داده یا قصد داشتھ است سم بدھد، شكنجھ ا
چنانكھ روایت ; )١۵٣۶لیون، (دست و پاي او را بھ چھار اسب بستند و از چھار سو بدنش را شقھ كردند 

اسھ درآوردند، مردم بقایاي جسدش را ریزریز كردند، دماغش را بریدند، چشمھایش را از ك: ((شده است
، افزوده شده بود كھ ))قوانین آبي((فكھایش را خرد كردند، و بر این قوانین جزایي مجموعھ دیگري، بھ نام 

براي جلوگیري از تفریحھایي كھ ظاھرا بھ عنوان تخلف از دینداري یا تخطي از عرف و عادات عمومي 
ز جمعھ، كھ از قوانین كلیسایي و عمومي خوردن ماھي در رو. تلقي میشدند، بھ مورد اجرا گذارده میشد

كشورھاي كاتولیك بود، در انگلستان پروتستان، در زمان ادوارد ششم، بھ صورت یكي از قوانین دولتي 
و حتي با جلب عالقھ مردم بھ كار دریا بالمآل ; درآمد تا بدین وسیلھ از صنعت ماھیگیري پشتیباني شود

. ازي ھمواره عملي نامشروع و، در عین حال، رایج بوده استقمارب. نیروي دریایي كشور تقویت شود
ھا  ھاي خوشگذراني را خوب میشناخت، فرمان داد تا عموم افرادي را كھ در میخانھ فرانسواي اول، كھ راه

اما بعدا اجازه داد كھ سازماني عمومي ; )١۵٢۶(ھا با ورق و طاس بازي میكردند دستگیر كنند  و قمارخانھ
بدمستي بندرت مورد تعقیب و مجازات قانوني قرار میگرفت، ). ١۵٣٩(مایي تاسیس شود براي بخت آز

ھمچنین، قوانیني وجود داشتند كھ طبقھ تازه بھ . اما بیكاري جرمي تقریبا مستوجب اعدام محسوب میشد
تي دوران رسیده را در تظاھر بھ مالداري، پوشیدن لباسھاي فاخر، داشتن تجمل و اثاثھ گرانبھا، و ح

و بدین ترتیب پارھاي امتیازات طبقاتي براي اشراف محفوظ ; غذاخوردن و مھماني دادن محدود میكردند
بھ طوري ; ھنگامي كھ من پسر بچھاي بودم، انواع بازیھا و تفریحھا ممنوع بودند: ((لوتر میگوید. میماند

ھ در اجراي آیینھاي مقدس كھ بھ ورق فروشھا، ني زنھاي دوره گرد، و بازیگران اجازه داده نمیشد ك
و نیز آنھایي كھ ورق بازي میكردند یا بھ تماشاي نمایشھا و لودگیھا میرفتند، بعدا، براي پاك ; شركت كنند

بیشتر این گونھ ممنوعیتھا تا بعد از دوره اصالح دیني دوام آورد .)) كردن گناه خود، بھ توبھ متوسل میشدند
  . ي شدت خود رسیدو در اواخر قرن شانزدھم بھ حد اعال

مایھ تسلي این بود كھ قوانین مزبور بھ ھمان سختي و جدیتي كھ وضع شده بودند بھ مورد اجرا در 
  . نمیآمدند

فرار از زیر آنھا آسان بود و قاضي یا ھیئت منصفھ با اندكي مھرباني، رشوه، و یا تھدید چنان نرم میشدند 
قوانین كلیسایي، تا . صر یا جریمھ مالي رھا میساختندكھ بسیاري از مجرمان بزرگ را با گوشمالي مخت

و گرچھ از یك طرف در تنفیذ قوانین جاري اھمال ; زمان ھنري ھشتم، ھمچنان بھ قدرت خود باقي ماندند
میشد، اما از طرف دیگر، براي وادار كردن متھمان دیني بھ اعتراف یا گواھي مورد نظر، انواع 

ر این مورد با آنكھ قوانین ھنري ششم در تاریخ انگلستان سختگیرترین د. ھاي سخت اجرا میشدند شكنجھ
زیرا شكنجھ دادن را بكلي ممنوع ; مجموعھ قوانین بھ شمار میآمدند، باز ھم پیشرفتھتر از زمان خود بودند

تاخیر دردادرسي متھمان نیز خود نوعي . میكردند، مگر در شرایطي كھ صلح و امنیت ملي بھ خطر میافتاد
چنانكھ یكي از شكایات كورتس اسپانیا بھ شارل پنجم این بود كھ حتي افرادي كھ مرتكب ; نجھ بودشك

و تازه جریان ; جرمھاي كوچك شده بودند غالبا تا ده سال در زندانھاباقي میماندند تا نوبت دادرسیشان برسد
اینان . فزوني گرفت دادرسي ممكن بود انحطاط نفوذ كشیشان، حقوقدانان روي كار آمدند و عده شان

ھاي قضایي و مراتب باالتر دیواني را از وجود خود پرساختند و بھ عنوان نمایندگان طبقات متوسط  دادگاه
و حتي اشراف و روحانیان نیز در مسائل مربوط بھ ; در انجمھاي ملي و پارلمانھاي ایالتي شركت جستند
)) نجباي قلم((یا )) نجباي ردا((بدین ترتیب، یك طبقھ  .قوانین مدني از آنھا استمداد و راھنمایي میطلبیدند

در كشورھاي پروتستان قانون . مینامید در فرانسھ بھ وجود آمد)) ھاي خز پوشیده گربھ((كھ رابلھ آنھا را 
در . ، جانشین االھیات شد))ابزار مقاومت((ھا علم حقوق، بھ منزلھ  كلیسایي از میان رفت، و در دانشگاه

یني، حقوق رومي دوباره رواج یافت و در قرن شانزدھم آلمان را ھم بھ زیر سلطھ خود كشورھاي الت
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اما در فرانسھ، بھ موازات آن، مجموعھ قوانین محلي نیز بھ حیات خود ادامھ میداد، در انگلستان ; گرفت
اي در بھ وجود تا اندازھ)) قانون نامھ یوستینیانوس((بر حقوق رومي برتري یافتند، اما )) قوانین عمومي((

با این حال، در دربار ھنري ھشتم، قاضي . آوردن و برقرار داشتن حكومت استبدادي ھنري ششم موثر بود
بر این بحث متكي ساخت كھ ) ١۵٣٧حد (عسكر شاه، تامس ستاركي، موضوع اصلي دیالوگ خود را 

دشاھان اصوال باید با آراي عمومي و ھمچنین، پا; قوانین باید اراده پادشاه را در قبضھ اختیار داشتھ باشند
كشوري كھ در آن ھمھ چیز بھ اراده فردي : فقط براي یك دوره بھ پادشاھي برسند، و یا احیانا معزول شوند

است كھ نھ از راه آراي عمومي بلكھ براساس قانون طبیعي وراثت بھ فرمانروایي رسیده است نمیتواند دیر 
زیرا بندرت دیده شده است ; ر باشد و در نظم كامل بھ سر بردزماني از نعمت حكومتي صالح برخوردا

آنھایي كھ بنابر قانون وراثت بھ پادشاھي و فرمانروایي میرسند شایستگي چنان مقام شامخي را داشتھ 
چھ چیز از این ناسازگارتر با طبیعت كھ ملتي بزرگ در زیر تسلط اراده شاھزادھاي قرار ... باشند
این متناقضتر با موازین عقلي كھ ھمھ افراد یك ملت بھ فرمان كسي باشند كھ معموال چھ چیز از ... بگیرد

این از قدرت بشري خارج است كھ از شخصي كھ در حال عادي فاقد درایت است ... خود فاقد عقل است
صي را اما افراد بشر این توانایي را دارند كھ، با آراي عمومي، شخ.... فرمانروایي با فھم و درایت بسازد

كھ ھم عاقل و ھم عادل است انتخاب كنند و فرمانش را گردن نھند، آن دیگري را كھ جبار است از 
  . فرمانروایي معزول سازند

سال پیش از چاپ آن، برخالف انتظار بھ مرگي  ٣٣۴تامس ستاركي یك سال پس از نگارش دیالوگ، اما 
  . طبیعي درگذشت

III - اخالق  

; مردم جھان مسیحیت التیني چگونھ رفتاري داشتند ادعاھا و تبلیغات دیني آنھا نباید ما را بھ اشتباه بیندازند
چھ اینھا بیشتر از روي شدت كینھ بودھاند قدمي كھ میتوانستند بھ آن شدت ایمان بیاورند، میتوانستند بھ 

رم مقابل پیكره مریم زانو میزدند، در ھا با شرم و آز ھمان شدت ھم كفر بگویند، دختراني كھ یكشنبھ
ھاي خود را بھ امیدھایي سرخاب میمالیدند و بسیاري از آنان چنان آماده فریب  روزھاي دیگر ھفتھ گونھ

بكارت میبایست با انواع تدابیر . خوردن بودند كھ ھمان نخستین وعده ازدواج را بھانھ انحراف قرار میدادند
موضوع ((انون، دین، نفوذ پدر ساالري، تربیت، و باالخره بھ عنوان و قیود، مانند عرف، اخالق، ق

براي . و با اینھمھ محافظان، باز قادر بود كھ بھ نیرنگي خود را برباد دھد; ، حفظ و حراست شود))آبرو
سربازاني كھ در لشكركشیھا جز شراب و شھوت مایھ دلخوشي دیگري نداشتند، در بازگشت بھ شھرھا، 

طالب . بود كھ بتوانند خود را با محیط تازه تطبیق دھند و راه امساك و اعتدال در پیش گیرندبسیار دشوار 
در تمرینھاي جنسي بھ مقام استادي میرسیدند و فریاد برمیآوردند كھ بایستي زنا از گناھان بخشودني 

ف میكند كھ رابرت گرین آشكارا اعترا. محسوب شود، و مورد اغماض قانونگذاران روشنفكر قرار گیرد
غالب اوقات .)) گل جوانیم را در مصاحبت یاوه سرایاني، بھ ھرزگي خودم، پژمرده ساختم((در كیمبریج 

و ظاھرا این نمایش یكي از ; میرقصیدند)) كامال برھنھ((ھا در روي صحنھ، یا محلھاي خصوصي،  رقاصھ
بھ روابط جنسي بي اعتنا بودند، و  ھنرمندان نسبت بھ قوانین و قیود مربوط. كھنھترین تازگیھاي دنیاست

در میان بزرگان قوم این مقررات : ((بھ گفتھ برانتوم. نجبا و بانوانشان نیز نظر ھنرمندان را تایید میكردند
چقدر دوشیزگان طبقات باال را میشناسم كھ پرده عفاف . ... و خرده بینیھا درباره بكارت مورد استھزاست

قبال اشاره كرده بودیم كھ مارگریت دوناوار نازنین چگونھ !)) كشاندھاندخود را تا بھ سراپرده زفاف ن
ھاي شھوت انگیزي بود كھ  كتابفروشیھاي كوچك پر از نوشتھ. داستانھاي ھرزه را بدون سرخ شدن میشنید

پیترو آرتینو در پاریس ھمان قدر شھرت یافت كھ در . قیمتھاي گرانشان را خریداران حریصانھ میپرداختند
فرانسوا رابلھ كشیش حماسھ غول آساي خود، گاگانتوا، را با چنان ھرزه گوییھایي آلوده نمود كھ ممكن . رم

و با این رفتار ابدا نگراني نداشت كھ از عده خریداران ; بود خواندن آنھا آرتینو را از خجالت آب كند
حتي تصاویري كھ انحرافات  نقاشان بازار خود را براي نمایش مجالس شھوتانگیز، و. كتابش كاستھ شود

و شاھكارھایي از این قبیل توسط ولگردان و نامھ رسانان و ; جنسي را بي پرده نشان میدادند، گرم مییافتند
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ھمھ نوع انحرافات جنسي در این دوره . بازیگران دوره گرد، حتي دربازارھاي مكاره، بھ فروش میرسیدند
  . یان صفحات اشرافي پسند كتابھاي برانتوم دیده میشدندھمان طور كھ در م. جاي خود را بازمییافتند

و در این دوره بود كھ عمال آن بھ نام ; فحشا ھم از جھت درآمد و ھم از لحاظ حیثیت اجتماعي رونق گرفت
بعضي سرداران . بود خوانده شدند) درباریھا(كھ مونث واژه كورتیجاني ) ھا فاحشھ(ایتالیایي كورتیجانھ 

شده از دستبرد افرادشان در براي سپاھیان خود عدھاي فاحشھ استخدام میكردند تا زنان شھرھاي اشغال 
امان بھ اندازھاي زیاد شدند كھ تقریبا بھ صورت واگیري طاعون در آمدند، حكومتھا یكي پس از دیگري 

لوتر در عین حال كھ بھ طبیعي بودن غریزه . تیره روز وضع كردند)) دختران شادكامي((قوانیني بر ضد 
و بر اثر پافشاري وي بسیاري از شھرھاي ; بگیرد جنسي فتوا میداد، كوشش بسیار كرد تا جلو فحشا را

اوپیتال، صدراعظم فرانسھ، قوانین /، میشل دول١۵۶٠در سال . آلمان لوتري فحشا را اكیدا ممنوع ساختند
  . لویي یازدھم برضد این آفت اجتماعي را بھ مرحلھ اجرا در آورد

ا بھ كشش عمیق روح بھ سوي روح در خالل آن احوال بود كھ وسوسھ سخیف جسم براي جسم جاي خود ر
ھاي  ھاي دزدیده، نامھ نگاه. واگذارد، و آنھمھ زیورھا و لطایف دلباختگي و عشق و رمانتیك بھ وجود آورد

ھاي امید بخش، و دیدارھاي پنھاني با تار و پود وجود آدمي  عاشقانھ، غزل و ترانھ، تصنیف و سرود، ھدیھ
را كھ )) عشق افالطوني((گروھي از زنان عاشق پیشھ، سرگرمي برخي از طبایع حساس، و یا . درآمیخت

در این راه و رسم عاشق پیشگي ممكن بود بانویي با . ارمغان ایتالیا و كاستیلیونھ بود با آغوش باز پذیرفتند
دلباختھ خود چون دو دوست نزدیك و ملتھب از عشق بھ سر برد و، در عین حال، پاكدامني خود را با كمال 

مردان با بیپروایي شھوتران ; اما این خودداري سكھ رایج آن عصر نبود. شھامت محفوظ بدارد غیرت و
  . منظومھ عشقھاي پاك بھ بازار آمد، كھ آن ھم مقدمھ وصال بود. بودند و زنان ایشان را چنین میپسندیدند

ندان خود را بھ دست اما نھ مقدمھ ازدواج، والدین ھنوز بیش از آن حسابگر بودند كھ اختیار ھمسري فرز
اراسموس كھ فریفتھ زیباییھاي زن . و در نظر ایشان ازدواج عبارت بود از تزویج داراییھا; عشق بسپارند

بود، نھ ھواخواه ازدواج، بھ جوانان پند میداد كھ بھ میل و صالحدید بزرگترھاي خود ازدواج كنند و توكل 
و رابلھ نیز با او ; دایمي بشكفد، نھ آنكھ از سیري بپژمردبر آن داشتھ باشند كھ گل عشقشان بر اثر موانست 

آلبره بر ضد ازدواج بھ خاطر / با وجود این تاییدات، عده روز افزوني از جوانان، مانند ژان د. ھمعقیده بود
دوره ما : ((راجر اسكم، مربي شاھزاده خانم الیزابت، بھ شكوه چنین مینویسد. مال و جاه طغیان كردند

آن انضباط و اطاعت دیرین بھ دور افتاده كھ اكنون نھ تنھا مردان جوان، بلكھ دوشیزگان نورسیده چنان از 
علي رغم پدر، مادر، خدا، نظم اجتماعي، و ھر چیز دیگر، با ھر كھ بخواھند، ازدواج ... نیز جرئت میكند

براي خود انتخاب كرده، لوتر از شنیدن این خبر كھ پسر مالنشتون بدون مشورت با پدرش نامزدي .)) كنند
زیرا مصلح ; و قاضي جواني در شھر ویتنبرگ نیز آن نامزدي را قانوني شمرده است، سراسیمھ شد

وي درباره دانشگاه . بزرگ معتقد بود كھ انتشار خبر آن واقعھ شھر ویتنبرگ را بھ بدنامي خواھد كشاند
  ): ١۵۴۴ژانویھ  ٢٢(چنین نوشتھ است 

ي از جوانان كشورھاي مختلف داریم، دخترانمان نیز روز بھ روز گستاختر در اینجا ما گروه بزرگ
  شدھاند، بھ طوري كھ بھ دنبال پسران 
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و من خبر دارم كھ بسیاري از ; و عشق رایگان خود را تقدیمشان میدارند. دیگري كھ بتوانند، میروند
زیرا میپندارند كھ ما میخواھیم حلقھ ازدواج را بھ دور ... والدین پسران خویش را بھ خانھ احضار كردھاند

دم كھ از ھمان راه و روش یكشنبھ گذشتھ وعظ موثري كردم و بھ مردان سفارش كر... گردنشان بیندازیم
مثال اینكھ والدین باید با دور اندیشي و خیر . ... عمومي، كھ از آغاز جھان معمول بوده است، پیروي كنند

خواھي براي فرزندانشان ھمسري اختیار كنند، نھ آنكھ فرزندان از پیش نامزدي براي خود تعیین كرده 
است كھ بر اثر تلقینات ابلیس میخواھد سلطھ والدین را، كھ  این گونھ نامزدیھا اختراع پاپ منفور... باشند

. موھبتي االھي است و تا این اندازه مورد تایید دیني قرار گرفتھ، منھدم و نابود كند

قرار ازدواج ممكن بود براي پسران و دختران سھ سالھ در میان والدینشان گذارده شود، اما این گونھ 
سن قانوني ازدواج معموال براي پسران . ملغا میشدند و بھ انجام نمیرسیدندپیمانھا در بسیاري از موارد 

رابطھ جنسي پس از نامزدي و پیش از ازدواج مورد اغماض . چھارده و براي دختران دوازده سال بود
ھاي اروپایي در امریكا، حتي پیش از  در سوئد، ویلز، و بعدھا در پارھاي از مستعمره. قرار میگرفت

بدین ترتیب كھ جفت دلباختھ با ھم بھ بستر ; مجاز بود)) ھمخوابگي با مانع((اسم نامزدي، اجراي مر
در كشورھاي پروتستان ازدواج از . میرفتند، ولي مكلف بودند كھ شمدي در میان خود حایل داشتھ باشند

كشیش انجام  بھ بعد نكاح مدني جانشین نكاح كلیسایي شد كھ بھ توسط ١۵٨٠اعمال دیني مجزا، و از سال 
لوتر، ھنري ششم، اراسموس، و پاپ كلمنس ھشتم دو گاني را در شرایطي خاص مجاز میشمردند، . گرفت

مجتھدان آیین پروتستان كم كم . بخصوص در موردي كھ با این قرار از طالق جلوگیري بھ عمل میآمد
این جرم ظاھرا در . در میان باشدآماده میشدند كھ طالق را قانوني سازند، اما ابتدا در صورتي كھ پاي زنا 

عشقھاي نامشروع جزو . فرانسھ رواج بسیار داشت، با آنكھ در آن كشور رسم بود زوجھ زناكار را بكشند
 . زندگي عادي زنان طبقات باالي فرانسھ محسوب میشدند

یھ نقل شده خانواده سھ نفري، مانند آنچھ درباره زندگي ھانري دوم، كاترین دو مدیسي، و دیان دو پوات
بھ عبارت دیگر، زن شرعي كھ بر حسب شایستگي مقام انتخاب شده بود با ; است، فراوان وجود داشت

تبسمي ساختگي غمض عین میكرد و موقعیت خود را محفوظ میداشت چنانكھ امروزه نیز گاھي نظیر آن 
  . در فرانسھ دیده میشود

  . ھاي بود و پس از ازدواج خدمتكار خانھ زدواج االهبھ غیر از آنچھ در میان اشراف معمول بود، زن پیش ا

ھا مادر شدن را مایھ سربلندي خود میدانستند، بھ زیادي فرزندانشان میبالیدند، و كوشش داشتند كھ  زوجھ
اینھا مخلوقات نیرومندي بودند كھ عادت داشتند از بام تا شام . افراد خانواده خود را بخوبي نگھداري كنند

بیشتر لباسھاي خانواده را خودشان میدوختند و گاھي ھم از سرمایھداران كار . مشغول باشند بھ كار سنگین
دستگاه بافندگي یكي از لوازم اصلي ھر خانھ بھ شمار میآمد، و در انگلستان عموم زنان بدون . میپذیرفتند

ایشان را تشویق  نخریسي میگذراندند، زنان دربار فرانسھ از قماش دیگري بودند، زیرا فرانسواي اول
میكرد كھ قبل از ھر چیز زیبایي تن و جامھ خود را جلوه گر سازند، و حتي اگر بتوانند با ھدفگیري 

یك نھضت پشتیبان زنان از ایتالیا . موشكھاي دلبري خود جریان سیاست ملي را بھ جھت دلخواه بگردانند
ھ بخوبي میدانستند كھ قدرت و تسلط ایشان زیرا زنان فرانس; بھ فرانسھ رسید، و بزودي نیز از میان رفت

; بسیاري از زنان طبقھ اعیان فرانسھ باسواد و تربیت شده بودند. نیازي بھ پشتیباني سیاستھا و قوانین ندارد
متداول شده بود، این )) سالون فرانسوي((و از ھمان زمان در فرانسھ و بعضي از كشورھاي دیگر تشكیل 

نوان فرھنگ دوست برپا میشدند محل اجتماع و گفتگوي سیاستمداران، محافل ھنري كھ در خانھ با
گروه دیگري از زنان فرانسوي كھ . شاعران، نقاشان، دانشمندان، نخست كشیشان، و فیلسوفان بودند

، آن دو برتاني، كلود، و رنھ را بھ عنوان نمونھ ذكر كنیم در )آن دو فرانس(میتوانیم اسامي آن دو بوژو 
بھ طور كلي اصالح دیني، . وب شھوت پرستي، با كمال آرامش، بھ پاكدامني خود ادامھ میدادندمیان آن آش

كھ جنبشي توتوني بود، مقام زن را در راس خانواده قرار داد، و سرانجام او را چون مظھر زیبایي و عامل 
ین اغماض كلیسا جنبش اصالح دیني ھمچن. متمدن كننده مردان بر تخت فرمانروایي دنیاي رنسانس نشاند
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نسبت بھ سرگرمیھاي جنسي را مورد اعتراض قرار داد و، پس از مرگ لوتر، زمینھ را براي جمود فكري 
  . پیرایشگران آماده ساخت

اینك . با رواج روحیھ تجارت پیشگي و متروك ماندن كارھاي خیریھ، اخالق اجتماعي رو بھ انحطاط گذارد
شده بود نادرستي فطري بشري در موقعیتھاي تازه و بھ شكلھاي كھ اقتصاد پولي جانشین روش فئودالي 

دولتمندان نوخاستھ كھ بھ جاي زمین سھام و بروات در دست داشتند، و بندرت با . نوین خودنمایي میكرد
افرادي كھ سود دسترنجشان را از چنگشان میربودند در تماس بودند، دیگر پایبند ھیچ گونھ سنن جوانمردي 

تجارت و صنعت قرون وسطایي . آنچنانكھ در میان خاوندان توانگر رواج داشت، نبودندو نوعپرستي، 
قیود اخالقي را بھ شكل مقررات صنفي، شھري، و دیني پذیرفتھ بودند، اما سرمایھ داري نوین این قیود را 

وش بھ دور انداختھ و مردمان را چنان سرگرم رقابت مصرانھ ساختھ بود كھ اصول اخالقي را پشت گ
  . میانداختند

ھاي روزانھ آن زمان پر بود از  ھا و نوشتھ نامھ. دغلكاریھاي تجارتي جاي دغلكاریھاي دیني را گرفتند
. گزارشھاي شكوھآمیز درباره جازدن محصوالت خوردني و كاالھاي تقلبي توسط بازرگانان عمده فروش

خاكھ آجر بھ زنجبیل میزنند و مواد ((شكایت میكرد كھ بازرگانان وارد كننده ) ١۵١٨(دیت اینسبروك 
فروشندگان این حقھ را یاد گرفتھ بودند كھ ادویھاي چون : ((لوتر مینویسد.)) ناسالم با فلفل مخلوط میسازند

ھیچ . فلفل، زنجبیل، و زعفران را چندي در سردابھاي مرطوب نگاه دارند تا بروزن آنھا افزوده شود
سناي و نیز بر مجموعھ بار یك .)) براي این گونھ تقلبھا حدي نیست. كاالیي نیست كھ بازرگانان با نبرند

  . كشتي كھ محتوي اشیاي پشمي انگلیس بود از كلیھ جھات وزن و جنس و اندازه مھر تقلبي زد

ھاي اعیان  خانواده. امور خیریھ ھنوز در كشورھاي التیني با ھمان خوشرویي قرون وسطایي رواج داشتند
شھر لیون از قرن پانزدھم . ید خود را بھ عنوان ھبھ و صدقھ در راه خدا میدادندقسمت بزرگي از عوا

بھ )) با دست و دل باز((سازمان متشكلي از امور خیریھ شھرداري را بھ ارث برده بود كھ اھالي ھمواره 
انھاي بھ لوتر كوشش مرد. در آلمان و انگلستان دستھاي دھنده آن قدرھا باز نبود. آن كمك مالي میرساندند

كاربرد تا سازمانھاي خیریھ را، كھ بر اثر غصب اموال مراكز دیني بھ دست شاھزادگان متروك و بیمایھ 
وي بھ . اما خود وي اعتراف كرده است كھ اقداماتش بھ جایي نرسیدند; مانده بودند، دوباره برقرار سازد

طر صدقھ میدادند، اما حاال، در دوره در دوره پاپھا مردم نیكوكار بودند و بھ طیب خا: ((شكوه میگوید
ھیچ كس پول سیاھي .... رواج نص انجیل، ھیچ كس صدقھ نمیدھد، و ھر كس میخواھد دیگري را بدوشد

لندن ھرگز چنین پلید نبوده : ((گزارشي نظیر آن داده است ١۵۴٨التیمر نیز در سال .)) كمك نخواھد كرد
مقادیر ھنگفتي از راداییش وقف كمك بھ ... نگران میمرددر زمانھاي گذشتھ وقتي یكي از توا.... است

كاردینال پول بھ اھالي لندن خاطر نشان .)) امروزه دست نیكوكاري چسبناك شده است.... مستمندان میشد
و جیمز فرود چنین نتیجھ ; ساخت كھ دو تا از شھرھاي ایتالیا بیش از تمام كشور انگلستان صدقھ داده بودند

محتمال آیین .)) ترش حقیقت، نیكوكاري و عدالت در انگلستان رو بھ افول گذارده استبا گس:((میگیرد
پروتستان دستي در این كار نداشت، بلكھ خوي تجارت پیشگي و بي ایماني بود كھ حس نیكوكاري را 

  . تضعیف میكرد

ان بیكار مانده، مستاجران اخراج شده، پیشھ ور. گدایي رواج یافت و بھ صورت یك بحران اجتماعي در آمد
ھا بھ پرسھ زني در آمدند یا محالت كثیف شھر را مركز گدایي و  و سربازان از جنگ برگشتھ در جاده

و ; در ھامبورگ یك پنجم; در آوگسبورگ گدایان یك ششم سكنھ را تشكیل میدادند. دزدي خود قرار دادند
چھ بسیارند بینوایان، ! اي خداي بخشنده(( :مصلح دیني، تامس لور، چنین استغاثھ میكند. در لندن یك چھارم

لوتر، !)) كھ در گل والي معابر میخزند و میخوابند... ضعیفان، زمین گیران، شالن، كوران، و بیماراني
كھ قلبي مھربان در پشت زبان خشنش داشت، از نخستین كساني بود كھ میگفت باید دولت اختیار نگاھداري 

وي در نامھ سرگشاده بھ اشراف مسیحي ملت آلمان درباره . یسا بگیردو پرستاري گدایان را از دست كل
ھر شھر میبایست ھزینھ نگاھداري از گدایانش را خود تامین : ((، پیشنھاد كرد)١۵٢٠(اصالح مسیحیت 

در ھنگام غیبت وي از وارتبورگ پیروان ثابت قدمش در ویتنبرگ یك صندوق تعاون اجتماعي، بھ .)) كند
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از كودكان یتیم، دادن جھیزیھ بھ دختران فقیر، پرداختن ھزینھ تحصیلي دانشآموزان  منظور پرستاري
، لوتر طرحي با عنوان ١۵٢٣در سال . ھاي تنگدست، تاسیس كردند بیبضاعت، و دادن وام بھ خانواده

مقررات یك صندوق عمومي ارائھ آن میبایست در ھر بخش اھالي محل بھ ھمراھي روحانیان مالیالي براي 
ھر یك از افراد تعیین و با پرداخت آن بھ یك صندوق مشترك سرمایھاي فراھم كنند، تا از آن بھ افراد 

  . مستمند و عاجز وام بدون بھره داده شود

، مامور كرد تا بر امر كمك و ))حامیان بینوایان((شش نفر را، با نام  ١۵٢٢شھر آوگسبورگ در سال 
و سپس نوبت بھ شھرھاي ; رنبرگ از آن رویھ پیروي كردنو. دستگیري بھ بینوایان نظارت كنند

  . رسید) ١۵٢۴(، راتیسبونا و ماگدبورگ )١۵٢٣(ستراسبورگ و برسالو 

در ھمان سال، خوان لویس ویوس، اومانیست اسپانیایي، رسالھاي بھ نام درباره كمك بھ بینوایان تقدیم 
روز افزون ثروت عمومي شرح داد، و  شوراي شھر بروژ كرد و در آن شیوع فقر را در میان توسعھ

خاطر نشان ساخت كھ تضاد شدید مابین دو انتھاي فقر و ثروت ممكن است موجب بروز انقالبي خانمان 
ھمان طور كھ براي پدر خانوادھاي ننگ آور است كھ، با داشتن : ((وي چنین بیان كرد. برانداز گردد

ر رنج برھنگي یا ژنده پوشي بھ سر برد، شایستھ نیست وسایل آسایش، اجازه دھد یكي از افراد خانھاش د
كھ مقامات مسئول شھري ھم چشم از دیدن اوضاع پریشاني و گرسنگي اھالي فرو بندند و درصدد درمان 

ویوس عقیده داشت كھ كلیھ افرادي كھ قادر بھ كار كردنند باید بھ كاري گماشتھ شوند .)) آن بدبختیھا برنیایند
اما از آنجایي كھ برخي اشخاص واقعا عاجز و ; ایست در عادت بھ تكدي آزاد گذاشتو ھیچ كس را نمیب

ھا، بیمارستانھا، و مدارسي رایگان، كھ ھزینھ شان توسط شھرداریھا تامین  علیلند، میبایست در نوانخانھ
; فراھم شودشده است، بھ آن افراد ماوا و پناه دھند تا بدین ترتیب وسایل تغذیھ و بھداشت و تحصیل آنھا 

ھمچنین براي اشخاصي كھ از حیث قواي عقالني ناقصند میبایست مقررات و تداركات مخصوص در نظر 
و سازمان ) ١۵٢۵(شھر ایپر نظرات ویوس را با رسوم گذشتھ معمول در آلمان تلفیق كرد . گرفتھ شوند

ھ اصلي در میآمد و صندوق تعاون مشتركي بھ وجود آورد كھ در آن كلیھ اعانات بھ صورت یك سرمای
شارل پنجم یك نسخھ از طرح شھر ایپر را خواست و . توزیع كمكھاي مالي بھ اراده یك نفر انجام میگرفت

و ھنري ھشتم نیز ; ) ١۵٣١(فرمان داد تا آن را در تمام شھرھاي امپراطوریش بھ مورد اجرا گذارند 
در كشورھاي كاتولیك كلیسا ; )١۵٣۶( فرماني نظیر آن بھ عموم بخشھاي كلیسایي انگلستان صادر كرد

  . ھمچنان اختیار اداره امور خیریھ را در دست خود نگاه داشت

جاسوسي در ھمھ جا از امور عادي . اخالق سیاسي بھ ھمان نحوھاي كھ ماكیاولي وضع كرده بود باقي ماند
كرات واتیكان را بھ دربار بھ شمار میآمد،چنانكھ انتظار میرفت جاسوسان ھنري ھشتم در رم پنھانیترین مذا

رشوه دادن از سنن قدیمي بود و، پس از نزول باران طال از امریكا، جریان آن . انگلستان گزارش دھند
كشتیھاي تركان و مسیحیان براي . دولتھا بر سر نقض پیمانھا بر یكدیگر پیشي میجستند. آبدارتر شد

یھ گري، اصول اخالقي جنگ بھ سطح دوران نیمھ با انحطاط روحیھ شوال. دریازني با ھم رقابت میكردند
  . بربر تنزل یافت

مقابل محاصره كنندگان تاب پایداري نمیآوردند و تسلیم میشدند بھ باد غارت گرفتھ میشدند یا در آتش 
سربازاني كھ بھ دست دشمن میافتادند قتل عام میشدند، و یا بھ زنجیربردگي در میافتادند تا فدیھ ; میسوختند

آن قوانین و رسوم نزاكت بین المللي، كھ اندكي پیشتر وجود داشتند و بھ موجب آنھا . و آزاد شوند دھند
شاھان مناقشات خود را با تبعیت از حكمیت پاپھا حل و فصل میكردند، رخت از میان بستھ و جاي خود را 

مسیحیان نسبت بھ غیر  .بھ ھرج و مرج برتري خواھیھاي ملي گرایانھ و دشمن تراشیھاي دیني داده بودند
پرتغالیھا . مسیحیان بھ ھیچ وجھ رعایت مقررات اخالقي را نمیكردند، و تركان نیز معاملھ بھ مثل میكردند

و فاتحان اسپانیایي اھالي بومي امریكا را چپاول میكردند، بھ ; سیاھان افریقایي را اسیر و برده میساختند
آنكھ در دعوي پرافاده خود بھ مسیحي ساختن دنیاي جدید اندك  اسارت میبردند، و بھ قتل میرساندند، بدون

زندگي در زیر سلطھ اسپانیاییھا چنان بر سرخپوستان امریكایي تنگ و تلخ شده بود كھ . تخفیفي قایل شوند
حتي در جھان مسیحیت نیز میزان خودكشي در این دوره بھ طرز . ھزاران نفرشان دست بھ خودكشي زدند
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برخي از اومانیستھا خودكشي را معذور و مجاز میدانستند، اما كلیسا تصریح . یش یافتشگفت آوري افزا
و بدین ترتیب آنانكھ در این اقدام كامیاب میشدند از ; میكرد كھ خودكشي فرد را مستقیما بھ دوزخ میبرد

  . ماھیتاوه بھ آتش میافتادند

ا را بھبود بخشید، اما موقتا پایھ اخالق رویھمرفتھ، اگر چھ اصالح دیني سرانجام اوضاع اخالقي اروپ
پیركھا یمر و ھانس زاكس، كھ ھر دو از ھواخواھان لوتر بودند از اینكھ بھ دنبال . عمومي را متزلزل كرد

لوتر در . انحطاط قدرت كلیسا اصول اخالقي دچار ھرج و مرج و بي اعتباري شده بود تاسف میخوردند
  :با كمال صداقت اظھار نظر میكنداین باره نیز، چنانكھ عادتش بود، 

اكنون كامال روشن است كھ تا چھ حد تعداد . ... ھر چھ ما در راه خود پیشتر میرویم، دنیا فاسدتر میشود
ما آلمانیھا . ... آزمندان، سنگدالن، بیشرمان، گستاخان، و تبھكاران از دوره تسلط پاپھا بیشتر شده است

اقوام قرار گرفتھایم، بھ طوري كھ ما را چون خوكي پست و پلید امروزه مورد استھزا و تحقیر كلیھ 
  . ... میشناسد

زیاده از اندازه میخوریم و میآشامیم، و خود را بھ دست ھمھ گونھ فساد ... ما دزدي میكنیم و دروغ میگوییم
ھاند، و شكایت عمومي این است كھ جوانان امروزي ما بكلي فاسد و بي انضباط شد. ... اخالقي میسپاریم

زنان و دختران ویتنبرگ شروع كردھاند بھ اینكھ از پس و پیش . ... حاضر نیستند دیگر چیزي بیاموزند
   .و كالم خداوندي بھ تمسخر گرفتھ میشود; برھنھ بگردند، و كسي نیست آنھا را اصالح و تنبیھ كند

ان قرن پانزدھم بھ طرز ، در مقایسھ با آلم)١۵۶٠(آندرئاس موسكولوس واعظ لوتري، زمانھ خود را 
كالون بھ نالھ . و بسیاري از پیشوایان پروتستان نیز با او ھمعقیده بودند; وصف ناپذیري تبھكار میخواند

اگر خداوند از آسمان بھ زمین نیاید، شك نیست كھ ; آینده مرا بھ وحشت میاندازد، فكر كنم: ((میگفت
لھ از اسكاتلند نیز بھ گوش میرسد، و ھمچنین از این نا.)) بربریتھا ما را در خود غرق خواھد كرد

  : فرود، طرفدار دو آتشھ ھنري ھشتم، منصفانھ چنین نیتجھگیري میكند. انگلستان

از آن عاید شده، كشور ) ١۵۵٠(نھضتي كھ بھ دست ھنري ھشتم شروع شد، با مالحظھ نتایجي كھ تاكنون 
مان اعتقاد بھ موھومي را كھ، در غایت افراط مرد. را بازیچھ دست گروھي از ماجراجویان ساختھ است

خود، دست كم موجب برانگیختن حس احترام و اطاعت میشد با اعتقاد بھ موھوم دیگري عوض كردھاند 
در زیر این نفوذ زیان . كھ اطاعت و تمكین را از بین برده و بحث و مشاجره را بھ جاي آن نشانده است

گذشتگي، بلكھ عادیترین وظایف اخالقي و درستكارانھ نیز از میان  آور، نھ تنھا عالیترین خصایص از خود
زندگي خصوصي افراد چنان آلوده بھ ناپاكي شد كھ ھرزگي روحانیان كاتولیك در . آدمیان رخت بربستند

در میان خوباني كھ از آلودگیھا بر كنار مانده بودند، ھنوز بھترینشان ... برابر آن چون معصومیت مینمود
  . ودند كھ از جنبش اصالح دیني پیروي میكردندآناني ب

ما نمیتوانیم مسبب این انحطاط اخالقي در آلمان و انگلستان را لوتر بدانیم، بھ عذر اینكھ او غریزه جنسي 
ھمچنانكھ نباید شھوتراني و ; را مورد تحقیر قرار داد)) نیكوكاریھاي اجتماعي((را از زنجیر رھا كرد یا 
و بھ عنوان مقایسھ البتھ از ; شتم را عامل رواج فساد در انگلستان بھ حساب آوریمسنگدلي شخص ھنري ھ

جھاتي محدودتر یادآور میشویم كھ در زمان پاپھاي دوره رنسانس در ایتالیاي كاتولیك، و ھمچنین در زمان 
در محتمال علت اصلي فساد اخالق . فرانسواي اول در فرانسھ كاتولیك، ھمھ نوع آزادي وجود داشت

یك علت عمده دیگر بھ تبھكاریھا دامن میزد سست شدن پایھ ایمان بود . اروپاي باختري افزایش ثروت بود
آندرئاس موسكولوس بھ تاسف . نھ فقط ایمان بھ اصول آیین كاتولیك، بلكھ بھ طور كلیتر بھ مباني مسیحیت

ي بھ خدا و شیطان ھیچ كس اھمیتي براي دوزخ و بھشت قایل نیست، و ھیچ كس ذرھا: ((میگفت
در مورد این گونھ بیانات پیشوایان دیني باید در نظر داشتھ باشیم كھ آنھا چون عموما از بیاثر .)) نمیاندیشد

بودن تعالیم و مواعظ دینیشان در زندگي اخالقي مردم سرخورده میماندھاند، طبعا راه اغراق گویي 
م، باید بگوییم كھ آدمي قبال در ھیچ دورھاي چندان اگر بھ سخنان واعظان دیني اعتماد كنی. میپیمودھاند
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بھ عبارت دیگر، میتوانیم ھمھ . بھتر نبوده، و در آینده ھم در ھیچ دورھاي چندان بھتر نخواھد شد
گناھكاریھاي قرن شانزدھم را در عصر كنوني، و انواع گناھكاریھاي زمان حاضر را در آن قرن، البتھ بھ 

  . اشتند، بیابیمتناسب وسایلي كھ در دست د

در خالل این احوال ھر دو آیین كاتولیك و پروتستان دو كانون احیاي اخالقي را پایھ گذاري و تقویت 
یكي از آن دو بھبود رفتار كشیشان بھ جھت كسب اختیار در امر ازدواج یا خودداري از ازدواج ; كردند

در طول زمان ثابت شد . ایمان و پاكدامني و دیگري تاكید اھمیت خانواده بھ عنوان آخرین دژ حفاظت; بود
و زماني رسید كھ مردان و زنان با نگاھي حسرتبار و پنھاني بھ ھمان ; كھ جنبش اصالح آنھم بھ حد افراط

  . قرن شانزدھمي كھ مردمانش آن قدر بدكار ولي آزادمنش بودند مینگریستند

IV - آداب  

و در ھر جامعھ گناھاني كھ با ; مردم آن زمان ھم، مانند امروز، بیشتر در بند آداب بودند تا در پي اخالق
در این مورد نیز ایتالیا مانند . حداقل سخافت و حداكثر ظرافت بھ انجام میرسیدند بآساني بخشوده میشدند

  . ھر زمینھ فعالیت دیگري، بھ جز توپخانھ و االھیات، پیشقدم بود

در مقایسھ با ایتالیاییھا، عموم مردم شمال آلپ، جز قشر نازكي از طبقھ باالي فرانسھ و انگلستان، خشن و 
ایتالیاییھا آن مردمان را بربر میخواندند، و بسیاري از فرانسویان ھم كھ لذت . بي ادب بھ نظر میآمدند

ولي این بربرھا شوق . پیروي میكردند فتوحات رزمي و بزمي خود در ایتالیا را زیر دندان داشتند از ایشان
درباریان و روسپیان، شاعران و سم سازان فرانسوي، ھمھ، از سرمشقھاي . زیادي بھ كسب تمدن داشتند

) ١۵٢٨(كتاب درباري كاستیلیونھ . و انگلیسیھا نیز لنگ لنگان از پي ایشان میرفتند; ایتالیایي تقلید میكردند
بھ انگلیسي ترجمھ شد، و محافل محترم در تعریف لغت نجیب  ١۵۶١ال بھ فرانسھ، و در س ١۵٣٧در سال 

كتابھاي آداب معاشرت پرفروشترین كتابھاي سال شدند، و اراسموس ھم . زاده بھ بحث و مناظره پرداختند
  . یكي از آنھا را تالیف كرد

محاوره عادي در فرانسھ، و كمي بعد در میخانھ مرمید لندن، بھ صورت ھنري ظریف درآمد، و مسابقھ 
محاوره . ھاي آلپ عبور كرد حاضر جوابي، تقریبا ھمزمان با فن شمشیر زني، از ایتالیا برخاست و از كوه

را با بذلھ گویي از پا در  آلمانیھا حریف خود. عادي در فرانسھ آراستھتر و صیقل خوردھتر بود تادر آلمان
آزادي سخن مایھ زندگي . میآورند، و حال آنكھ فرانسویان او را با لطیفھ گویي سوراخ سوراخ میكردند

  . بخش آن عصر بود

از آنجا كھ خوشنما ساختن ظاھر آسانتر از آراستن باطن است، طبقات متنعم در این سیر ترقي، كھ شمال 
توده مردم لباسھاي ساده . ا توجھ زیاد بھ آرایش لباس خویش پرداختنداروپا را در خود گرفتھ بود، ب

كالھي بھ شكل جام، پیراھن گشاد با : ھاي پرجمعیت بروگل مشاھده میكنیم میپوشیدند چنانكھ در پرده
آستینھاي پف دار، شلوار تنگ با برگردان زمختي در جلو شكم كھ گاھي نیز كیف چرمي بدریختي روي آن 

ھاي  مردان پولدار آلمان ھیكل ستبر خود را در چین و الي فراوان پارچھ. ، و كفشھاي گشادآویزان بود
اما زنان ; ھاي مطبق میمانست بر سر میگذاشتند ھاي پھني كھ بھ كلوچھ سنگین مستور میكردند و كاله

ز زنان بھ سر در انگلستان نیز مردان بیش ا. آلماني ظاھرا حق نداشتند چیزي جز لباس آشپزي بر تن كنند
و وضع خود میپرداختند، تا آنكھ ملكھ الیزابت با تجمل درباریش بر مردان پیشي گرفت و ھزار گونھ 

ھنري ھشتم افراط پیمود، بھ طوري كھ ھرتكھ از ھیكل گوشتالوي . ھاي فاخر زنان را رایج ساخت جامھ
  . خود را با رنگي و زیوري و پارچھ گرانبھایي میآراست

جامھاي سوزن ((ھالینشد، در عروسي شاھزاده آرثر با كاترین آراگوني، دیوك آو با كینگم بنابھ روایت 
بھ موجب قوانین مربوط بھ ) دالر ٠٠٠,١۵٠.)) (پوند ۵٠٠,١كاري و خزدوزي شده بھ تن داشت قیمت 
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زنان . دھاي پرتجمل افراد باالتر از خود تقلید كنن عرف عمومي، مردان بدون عنوان نمیتوانستند از جامھ
. انگلیسي اندام خود را در جامھاي سرتاسري، از پشت گردنشان تا روي زمین میرسید، تنگ میپوشاندند

كمر لباسشان پھن بود و با قالب . آستینشان تا مچ دست بلند بود و بر لبھ آن نواري از خز دوختھ میشد
رویھمرفتھ زنان كمتر از . آویزان بودھاي تسبیح مانندي بر آن  فلزي تزیین مییافت كھ نگیني درشت یا دانھ

  . مردان بھ خود جواھر میبستند

در زیر نگاه تحسینآمیز فرانسواي اول، زنان فرانسھ باالتنھ خود را باز كردند، برجسستگي پستانھایشان را 
اگر سینھ شان . عرضھ داشتند، و جامھ خود را در پشت تا حدود آخرین مھره ستون فقرات شكاف دادند

لباس بانوان در . ھ پسندیدني بود برجستھ نمیماند، در زیر سینھ بند پستانھاي مصنوعي كار میگذاشتندچنانك
; آستین با موجھاي بزرگ بھ پایین میافتاد; زیر پستانھا تنگ بود و در ناحیھ كمر بكلي باریك و فشرده میشد

و كفشھاي پاشنھ بلند راه ; اشتندفنرھاي نازك پنھاني دامن را در پھلوھا و پشت چون چتري باز نگاه مید
بانوان اشرافي و نھ دیگران مجاز بودند كھ دنبالھ بلندي بر پشت دامن خود . رفتن را سبك و طناز میساختند

اگر اشرافیت مالك قرار میگرفت، درازي دنبالھ . و ھر چھ مقامشان باالتر، دنبالھ شان بلندتر; داشتھ باشند
و در این حال، دخترك یا پسرك خدمتكاري پشت سربانو حركت ; برسددامن میتوانست بھ شش مترونیم 

در یك سبك دیگر، بانوان یقھاي پرچین و آھاردار، كھ بھ كمك . میكرد و و دنبالھ جامھ را باال نگاه میداشت
ھاي فنري شق میایستاد، بھ دور گردن نصب میكردند و مردان نیز در موارد رسمي با ھمان گونھ  میلھ

، سروتوس چنین نوشتھ ١۵٣۵در حدود سال . مل گردن خود را در پیلوري شكنجھ میگذاردنداسباب تج
زنان اسپانیا رسمي دارند كھ محتمال در نظر فرانسویان وحشیانھ مینماید، بدین معني كھ گوش خود : ((است

اما در سال .)) را سوراخ میكنند و حلقھاي طالیي، كھ معموال مرصع بھ جواھرات است، از آن میگذارنند
جواھر ھمواره ھمان مقام شامخ خود . بانوان فرانسوي، و حتي مردانشان، گوشواره بھ خود آویختند ١۵۵٠

  . را محفوظ نگاه داشتھ بود

ھاي خود را با گذاشتن الیي  شانھ. مردان فرانسوي پیراھن ابریشمي با سردستھاي مخملي میپوشیدند
شلوارھاي رنگي چنان فرو میكردند، و آلت مردي خود را در  برجستھ میساختند، پاھاي خود را در غالف

حاال دیگر برخالف . پس برگدران جلو شلوار، كھ غالبا مزین بھ نوارھا و جواھرات بود، مستور میداشتند
موي زنان چنان آرایشھاي گوناگون و پرساز و برگ . قرن پانزدھم موي كوتاه و ریش بلند مورد پسند بود

در موي مصنوعي داخلش میكردند، با گل و جواھر زینت میدادند، با روغنھاي داشت كھ بھ وصف 
مخصوص عطر آگین میساختند، بھ رنگھایي كھ مد روز بود در میآوردند، و باالخره آن را بھ شكل برج و 

حاال دیگر آرایشگر مو براي بانوان مدپرست از ملزومات حتمي بود، . ھرم بر باالي سر سوار میكردند
  . ایشان پیر بھ نظر رسیدن را سرنوشتي شومتر از مردن میدانستندزیرا 

كتاب راھنما بانوان جوان، متعلق بھ قرن . ببینیم بدنھا در پشت توریھاي ظریف تا چھ اندازه تمیز بودند
توجھي بھ پاكیزگي بدن خود ندارند، مگر در آن قسمتھایي كھ از ((شانزدھم، از زناني گفتگو میكند كھ 

بنا بھ ضرب .)) و بقیھ بدنشان كھ در زیر پوش پنھان است كثیف نگاھداري میشود... رون میمانندلباس بی
المثل ھرزھاي كھ در آن زمان گفتھ میشد روسپیان تنھا زناني بودند كھ، عالوه بر دست و صورت، 

ت، زیرا بھ نسبت شاید پاكیزگي بدن ھمراه با فساد اخالق افزایش یاف. قسمتھاي دیگر بدنشان را ھم میشستند
آنكھ زنان بدن خود را بھ مقدار بیشتر، و بھ افراد بیشتر، عرضھ میداشتند، نظافت بر وسعت قلمرو خود 

حاال كم كم استحمام مكرر، و بھ ترجیح در آب عطرآگین، بخصوص در فرانسھ، جزو آداب . میافزود
بیشتر شدند، عده حمامھاي  ھر چھ حمامھاي خصوصي در منازل. پسندیده زندگي اعیان شمرده میشد

اما این حمامھاي خصوصي ھنوز آب جاري نداشتند و عبارت بودند از مقدار معیني . عمومي كاھش یافت
آب در لگن یا طشتي بزرگ، حمامھاي بخار كھ از قرن سیزدھم، با بازگشت صلیبیون، در اروپاي باختري 

  . دامھ دادندمتداول شده بودند در سراسر قرن شانزدھم بھ رواج خود ا

پدر خانواده، بھ جاي . در كشورھاي پروتستان، خانھ بھ عنوان كانون پرستش دیني تقریبا جانشین كلیسا شد
كشیش، رھبري مراسم نمازگزاردن و خواندن دعاھاي روزانھ، كتاب مقدس و سرودھاي دیني را بر عھده 
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بقات متوسط آسایش زندگي مالزم با در میان ط. داشت، و مادر تعلیمات دیني را بھ فرزندان میآموخت
ھاي صاف ساختھ  در این دوره، بھ جاي میزھایي كھ از یك خرك زیرین و رویھاي از تختھ. دینداري بود

ھاي  نیمكتھاي چوبي با مخده; میشدند، میزھاي یك تكھ سنگین با چھارپایھ استوار مورد استفاده قرار گرفتند
و تختخوابھاي سقف دار، كھ پردھایي بر ; وزي شده در آمدندجدا بھ صورت مبلھاي یك نفره پارچھ د

اطرافش آویختھ میشدند و چوبش مزین بھ كنده كاریھاي ظریف بود، نشانھ متانت اخالقي و موفقیت مالي 
ھاي پیش بخاري، و اسباب آشپزخانھ چنان ساختھ  حاال دیگر اثاثھ خانھ، ظروف، سھ پایھ. ھا شد خانواده

دوریھاي فلزي جانشین سینیھاي . دوام بیاورند و حتي چشمھا را بھ خود خیره سازندمیشدند كھ نسلھا 
  . چوبي، و قاشقھاي قلعي و نقرھاي جانشین قاشقھاي چوبي شدند

زنان تقریبا ساالنھ در حال حاملگي بھ سر . ھا وسعت یافتند تا تكافوي افراد زیاد خانواده را بكنند خانھ
جان . زیرا آمار مرگ نوزادان بسیار زیاد بود; ماھھ شان بي ثمر میماند میبردند و غالبا ھم زحمت نھ

آنتون كوبرگر، چاپخانھدار . كولت در میان بیست بھ سن سي و دو سالگي رسید، ھمھ آنھا تلف شده بودند
دورر یكي از . شھر نورنبرگ، بیست و پنج فرزند داشت، و در مدت حیاتش دوازده نفر از آنھا مردند

براي تكمیل این . دك خانوادھاش بود، كھ ظاھرا از آن گروه تنھا سھ نفر بھ سن بلوغ رسیدندھجده كو
فھرست خانوادگي باید نام جانوران دست آموزي كھ در آن زمان در ھر خانھاي تقریبا بھ فراواني كودكان 

میكردند تا در طوطي را از جزایر ھند غربي و میمون را از ھندوستان وارد . بودند را نیز اضافھ كرد
نشریات فراواني نیز وجود داشتند كھ طرز پرستاري از سگھا و پرندگان را . ھا دستآموز و اھلي شوند خانھ

انواع سبزیھا چندان . در ھر وھلھ، غذاي روزانھ بھ وفور مصرف میشد. بھ زنان و كودكان یاد میدادند
تدریجا خوردن كلم، ھویج، كاھو، . ز میكردندمورد التفات عمومي نبودند و خیلي بكندي جایي براي خود با

غذاي عمده شبانھ روز ناھار بود كھ . ریواس، سیب زمیني، توت فرنگي، و یك نوع لوبیاي پھن معمول شد
در ساعت یازده صبح صرف میشد، و شام تا ساعت ھفت شب بھ تاخیر میافتاد و ھرچھ درجھ اشرافیت 

  . باالتر میرفت، شام دیرتر خورده میشد

تامس مور فخر میكرد بھ اینكھ . آبجو و شراب آشامیدني عمومي در موقع صرف غذاھا و حتي صبحانھ بود
قھوه ھنوز از ; ، اسپانیاییھا كاكائو را از مكزیك بھ اروپا آوردند١۵۵٠در حدود سال . فقط آب مینوشد

برلند بھ ھر یك از ، در خانھ دیوك آو نورثام١۵١٢در سال . عربستان بھ آن سامان راه نیافتھ بود
در شھر كاونتري، در قرن . خدمتكاران، حتي پسرھاي ھشت سالھ، با ھر وعده غذا یك لیتر آبجو داده میشد

. شانزدھم، مصرف روزانھ آبجوي ھر مرد، زن، و كودكي بھ طور متوسط نزدیك بھ یك لیتر بود
ن ھمواره بھ نیكي یاد میشد، تا مستي در انگلستا. آبجوفروشیھاي مونیخ از قرن چھاردھم شھرت داشتند

اما در آلمان مستي ھمیشھ محبوبیت خود را محفوظ ; آن را مورد غضب قرار داد)) ماري خون آشام((آنكھ 
  . در فرانسھ، كھ ھوا آن قدرھا سرد نبود، مردم با متانت بیشتري مشروب مینوشیدند. نگاه داشت

حتي مستمندان نیز . ایذ ھنوز در زندگي باقي مانده بودندبا وجود تنگدستي و بیدادگري، بسیاري از نعم و لذ
توسط بوزبك، سفیر خاندان  ١۵۵٠گل اللھ كھ در حدود سال . از لذت تماشاي باغچھ گل برخوردار میشدند

ھاي ییالقي  ساختن خانھ. ھاپسبورگ در قسطنطنیھ، بھ اروپاي باختري آورده شده بود معشوقھ ملت ھلند شد
ھا ھنوز جشنھاي فصلي خود، مانند  اھالي دھكده. انسھ جنبھ خوشایندي بھ خود گرفتدر انگلستان و فر

جشن بھاري، جشن برداشت محصول، روز ھمھ قدیسین، عید میالد مسیح، و بسیاري دیگر، را برپا 
و حتي خود پادشاھان در ھنگام جشن بھاري بھ دشت و صحرا میرفتند و از گلھاي نو دمیده تاجي ; میداشتند

ھاي پر دبدبھاي را از پیش  خوشگذرانیھاي توانگران گاھي اوقات نمایشھاي سیار و رژه. سر مینھادند بر
). ١۵۴٨(مانند ھنگامي كھ ھانري دوم بھ دعوت رسمي وارد شھر لیون شد ; نظر عامھ مردم میگذراند

اي تشریفات دیني، با ھ دستھ. ھمچنین، مردم نیزه بازي سواره را در خالل برگزاري تور نواھا تماشا كنند
و ; گذشت زمان و نزدیك شدن دوره ھنري ھشتم بھ عصر الیزابت، بیشتر صورت غیردیني بھ خود گرفتند
در بر اروپا، بیقیدي اخالقي اجازه داد كھ در ھنگام جشنھا و نمایشھاي عمومي زنان برھنھ شخصیتھاي 

د كھ از تماشاي چنین نمایشي در سال دورر اعتراف میكن. تاریخي و خدایان اساطیري را تجسم بخشند
  . در آنورس حظ وافر برده است ١۵٢١
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رابلھ با ذكر نام بازیھاي حقیقي و خیالي فصلي را . اضافھ بر آنچھ گذشت، بازیھاي زیادي جریان داشتند
گاوبازي، جنگ . پرساختھ است، و برو گل نزدیك بھ صد نوع بازي را در پردھاي مجسم كرده است

فوتبال، گوي بازي، مشت . جنگ میان سگھاي شكاري و خرسھا براي مردم تفریح بزرگي بودخروسھا، و 
در قرن شانزدھم، . زني، و كشتي عامھ مردم را بھ تمرین بدني و دفع ارواح پلید از درون خود وا میداشتند

دم شكار و ھمھ طبقات مر. ھاي خود آماده داشت زمین تنیس براي اعیانزاده ٢۵٠شھر پاریس بھ تنھایي 
عدھاي از بانوان طاس میانداختند، و اسقفھایي بودند كھ سر پول ورق بازي ; قمار را دوست میداشتند

شكلك سازان، بندبازان، و بازیگران بھ اطراف میرفتند و براي اشراف و خانواده سلطنتي نمایش . میكردند
  . بسیاري بازیھاي دیگر سرگرم میساختندھا، مردم خود را با ورق، شطرنج، تختھ نرد، و  در خانھ. میدادند

بعد از شام ھمھ : ((چنانكھ رابھ نقل میكند; در میان این تفریحھا، رقص بیش از ھمھ مورد عالقھ مردم بود
حاضران بھ سوي بیدستان میدویدند و بر روي چمن سبز آن بھ آھنگ ني لبكھاي نشاطانگیز و ني انبانھاي 

ھمچنین .)) د كھ حركاتشان بھ نظر چون ورزشي لطیف و آسماني مینمودخوش نوا چنان دلبرانھ میرقصیدن
كھ بانوارھا و رنگھاي دالنگیز )) دیرك بھار((ھا بھ دور  در انگلستان، در روز جشن بھاري، اھالي دھكده

و چنین ; ھاي سرورانگیز آھنگھاي روستایي بھ پایكوبي میپرداختند تزیین شده بود، گرد میآمدند و با ضربھ
رمیآید كھ پس از آن بھ سبك رومیان قدیم در ھنگام جشن فلورا، االھھ گلھا، دو بھ دو بھ معاشقھ مشغول ب

كھ اصل موري (در زمان ھنري ھشتم یكي از بازیھاي جشن بھاري معموال رقص ماریس . میشدند
. رسیده بود بود كھ ھمراه با رقص فاندانگوي اسپانیایي، كھ با قاشقك اجرا میشد، بھ انگلستان)داشت

دانشجویان آكسفرد وكیمبریج چنان با ھیجان و ھیاھو میرقصیدند كھ ویلیام آو ویكم مجبور شد از وقوع آن 
لوتر رقص را مجاز میدانست و بخصوي . حالت جذبھ در نزدیكي نمازخانھ جلوگیري بھ عمل آورد

بسیار دوست )) انگیزش رقص چھار گوش را با تعظیمھاي مودبانھ و بغل گیریھا و چرخشھاي نشاط((
در قرن شانزدھم در الیپزیگ پدران شھر مجلس رقص ساالنھاي . مالنشتون موقر نیز میرقصید. میداشت

دختران محترم و زیباي سناتورھا، اعیان، و ((برپا میكردند تا بھ پسران دانشجو فرصتي داده شود كھ با 
و در اواخر عمر ; ص ایتالیایي را بھ فرانسھ آوردشارل ششم غالبا رق.)) دیگر شارمندان آشنایي پیدا كنند

ژان تابورو . آن ملكھ مادر تیره بخت بود كھ رقص در دربار فرانسھ شكل اشرافي تازھاي بھ خود گرفت
رقصیدن بھ :((ھا درباره یكي از كھنترین ھنرھاست، میگوید در كتاب خود، كھ یكي از كھنسالترین نوشتھ

در پایان رقص آقا . فت عاشق و معشوق سالم و شایستھ یكدیگر ھستند یا نھخاطر آن است كھ معلوم شود ج
بدین . اجازه دارد بانوي شریك رقص خود را ببوسد تا مطمئن شود كھ دھان وي رایحھ خوش میدھد

بر اثر مالزمت رقص، موسیقي از قیود تكسرایي و .)) رقص الزمھ نظم و برقراري جامعھ است... ترتیب

فصل یافت و در شكل موسیقي سازي راه ترقي پویید و بھ مقام ھنر واالي امروزي ھمسرایي رھایي 
  سي و چھارم

  

  موسیقي

١- ١٣٠٠۵۶۴  

I -  سازھا  

رواج موسیقي در قرنھاي اخیر حالت غمزدھاي را كھ تاریخ خواستھ است بھ این قرنھا بدھد از میان برده 
. چنانكھ گاه بھ گاه، در خالل ھیجان و تلخكامي حاصل از انقالب دیني، مردماني را آوازخوان مییابیم; است
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... و غذا و عشق ندارم، تنھا موسیقي من اعتنایي بھ لذات قمار: ((اتین دولھ، ناشر احساساتي چنین مینویسد
از نت ساده فلوتي خوش .)) مرا اسیر خود میسازد، تنگ در برم میگیرد، و وجودم را در جذبھ فرو میبرد

ساز یا صداي دوشیزگان، تا موسیقي چند صدایي دپره یا پالسترینا، ھر ملت و طبقھاي توانستھ است بھ 
. و از سوي دیگر ایمان دیني عصر را از زوال نجات بخشدبركت موسیقي از یك سو غریزه سودپرستي 

در آن زمانھا نھ فقط ھر كسي آواز میخواند، بلكھ چنانكھ فرانچسكو الندینو بھ شكایت گفتھ است ھر كسي 
ھا را شادي یا اندوه میبخشیدند، و  در فاصلھ میان آوازھاي عامیانھ كھ دلھاي اھالي دھكده. آھنگ میساخت

در مراسم قداس با شكوه تام در كلیساھا اجرا میشدند، صد گونھ موسیقي وجود داشت كھ  مسھاي بزرگ كھ
آواي خود را، بھ مناسبت حال، در خدمت رقصھاي محلي، رقصھاي ضیافتھا، عشق بازیھا، مراسم 

  . دنیا در آواز بود. ھاي دیني، نمایشھاي سیار، بازیھا، و دعاخوانیھا میگذارد درباري، حركت دستھ

. زرگانان آنورس ھمھ روزه بھ ھمراھي یك دستھ از نوازندگان نظامي بھ محل بورس مشایعت میشدندبا
شاھان موسیقي را، نھ بھ عنوان تفنني زنانھ یا مكانیكي، بلكھ بھ منزلھ مظھر و منبعي از تمدن، مورد 

ر آوازھایي را كھ در آلفونسو دھم شاه اسپانیا، با كوشش و اشتیاق بسیا. مطالعھ و تمرین قرار میدادند
جیمز چھارم شاه اسكاتلند، نداي عشق خود را بھ . ستایش حضرت مریم خوانده میشدند جمع آوري میكرد

لویي دوازدھم در میان ھمسرایان دربار بھ صداي بم مردانھ آواز . كمك كالویكورد و لوت بھ ھمراه میبرد
میدان ((م و فرانسواي اول ھنگام مالقات در ھنري ھشت. ھاي فرانسوي میساخت لئو دھم ترانھ. میخواند

ھمسرایان دربار خود را ھمراه میبردند تا با ھنرنمایي آنھا شكوه درباري و امتیازات خود )) قماش زرین
)) دریایي از موسیقي((، كشور پرتغال را چون ١۵۴٠لویس دمیالن، در سال . را بھ رخ یكدیگر بكشند

نوس در بودا گروه ھمسرایاني داشت كھ ھمطراز گروه ھمسرایان دربارماتیاس كوروی. وصف كرده است
در زمان جواني . و در دوران سیگیسموند دوم یك ھنرستان موسیقي در شھر كراكو تاسیس شد; پاپ بودند

  . لوتر سراسر كشور آلمان غرق در آواز بود

گاني داریم كھ رھبرشان ما در ھایدلبرگ خوانند: ((چنین نوشتھ است ١۴۴٠آلكساندر آگریكوال در سال 
در ماینتس، نونبرگ، آوگسبورگ، و .)) براي آنھا آھنگھایي شامل ھشت تا دوازده صداي مختلف میسازد

ھاي  بھ كار خود، كھ عبارت بود از زینت بخشیدن بھ ترانھ) استادان آواز(شھرھاي دیگر مایستر زینگرھا
در میان . شكوه الفاظ و طنین آواھا ادامھ میدادند مردمي و قطعات آوازي برگرفتھ از كتاب مقدس، بھ وسیلھ

در ھمھ جا موسیقي چون محرك . كشورھاي اروپایي، آوازھاي عامیانھ آلمان محتمال از ھمھ زیباتر بودند
  . ایمان و چاشني عشق بھ كار میرفت

اندازه  گرچھ در آن عصر اساس موسیقي برآواز قرار داشت، اما عده سازھاي ھمراھي كننده تقریبا بھ
، )چنگ(پسالتریون، ھارپ : سازھاي زھي عبارت بودند از. سازھاي اركستري امروزي متنوع بود

فلوت، اوبوا، باسون، ترومپت، ترومبون، كورنت و : سازھاي بادي; ، و ویول)عود(دولسیمر، شاوم، لوت 
: ه سازھاي شستي دارو باالخر; )قاشقك(طبل، زنگ، كالپر، سنج، و كاستانیت : سازھاي كوبي; ني انبان

باز بسیاري از سازھا وجود داشتند كھ در كشورھا . ارگ، كالویكورد، كالوسن، سپینت، و ویرژینال
ھر خانواده تربیت یافتھاي . وادوار مختلف بھ اشكالي جالب و گوناگون در میآمدند و چندي معمول میشدند

ھا گنجھ مخصوصي براي نگاھداري  خانھو در بسیاري از ; دست كم با یكي دو نوع ساز سرو كار داشت
غالبا این سازھا با شكلھاي بدیع و نقوش و كنده كاریھاي ظریف ساختھ . انواع سازھاي نفیس موجود بود

برخي از . ھا بھ یادگار میماندند، و از نسلي بھ نسل دیگر میرسید میشدند، چون نفایس ھنري در خانواده
جامع گوتیك با تجمل و تزیینات میساختند و نام صنعتكاراني كھ ارگھا را بھ اندازه سر در كلیساھاي 

ارگ . ارگھایي براي كلیساي زبالدوس و كلیساي لورنتس در نورنبرگ ساختند تا یك قرن بعد زنده ماند
فلوت، ني، طبل، ترومبون، و حتي تمبال را ; مھمترین، اما نھ تنھا، سازي بود كھ در كلیسا نواختھ میشد

  . دیني بھ كار میبردند نیز در مراسم

لوت مانند انواع دیگر سازھاي زھي . مناسبترني ساز براي ھمراھي با صداي آواز خوان لوت بود
در آنجا بھ نام ویخوئال ارزش و مقام ساز تنھایي ; خاستگاه آسیایي داشت كھ ھمراه مورھا بھ اسپانیا رسید
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معموال بدنھ لوت را از چوب و . نیایي تنظیم شدندرا یافت كھ براي آن آھنگھاي قدیمي در یاد مانده اسپا
لوت شش . عاج و بھ شكل گالبي میساختند و روي شكمش را، بھ طرح گل سرخ، سوراخ سوراخ میكردند

  . جفت و گاھي دوازده جفت زه داشت كھ با نوك انگشت بھ صدا در میآمد

جود میآوردند تقسیم بندي میشد، و جا دستھ لوت با مفتولھاي سیمي بھ فواصل معیني كھ پرده ساز را بھ و
اشكال بزرگ این . آن از انتھاي دستھ، با زاویھاي بھ طرف پشت ساز، میخمید) جعبھ پیچھاي كوك(گوشي 

ھا باعث تاب برداشتن بدنھ لوت میشد و كوك را برھم  ساز نگھداري كوك آن بود، زیرا كشش دایمي زه
  . میزد

یكي از لوت زنان قدیمي شصت سال از ھشتاد سال زندگیش را : است چنانكھ شوخ طبعي در این باره گفتھ
  . صرف كوك كردن ساز خود كرده بود

فرق میان ویول با لوت در این بود كھ سیمھاي ویول از روي خركي رد میشدند و با كشیدن آرشھ بھ صدا 
بھ لرزش در آوردن سیمھاي كشیده شده و بھ طنین انداختن : اما اساس كار ھر دو یكي بود; در میآمدند

یكي : مختلف بودند ویولھا بھ سھ اندازه. صداي حاصل از آن بھ وسیلھ جعبھ صوت یا شكم توخالي ساز
ویول بزرگ باس، بھ نام ایتالیایي ویوال داگامبا، كھ میان دو زانو گرفتھ میشد و جانشین امروزیش ویولنسل 

دومي ویول كوچك تنور، و بھ نام ایتالیایي ویال دا براتچو، كھ روي بازو گرفتھ میشد و در قرن ; است
ویول از قرن ھجدھم بھ بعد متروك . ول سوپرانوو سومي وی; شانزدھم بھ صورت ویولن امروزي در آمد

  . ماند

در این خانواده از سازھا بھ جاي . تنھا خدمت مھم اروپاییان در زمینھ سازھا، اختراع ساز شستي دار بود
. آنكھ سیم با انگشت یا آرشھ بھ صدا درآید، بھ طریق غیر مستقیم، با مضراب یا چكشي بھ صدا در میآمد

كالویكورد بود كھ در قرن دوازدھم حیات خود را آغاز كرد و تا زمان یوھان سباستیان قدیمترین شكل آن 
كھنھترین نمونھ موجود این ساز متعلق بھ . تعبیھ كرد، باقي ماند)) كوك اعتدال یافتھ((باخ، كھ براي آن 

كاملتر از  در قرن پانزدھم نوع محكمتر و. نیویورك محفوظ است)) موزه ھنري مترپلیتن((در  ١۵٣٧سال 
  . آن ساز بھ نام كالوسن بھ وجود آمد

. در این دستگاه ممكن بود، با كم و زیاد كردن فشار روي سیمھا، تغییرات مورد نیاز را بھ دانگ صدا داد
و ھمچنین با تعبیھ ; ھاي آن افزوده شد بعدا با اضافھ كردن یك ردیف دیگر از شستیھا بر وسعت یا عده پرده

سپینت نوع . یوندھاي مخصوص خاصیت تولید الحان دلنشین و سحرانگیز بر آن بخشیدندھا و پ كردن دگمھ
این سازھاي شستیدار نیز مانند ویول ولوت، ھم بھ . ایتالیایي و ویرژینال نوع انگلیسي ھمین ساز بودند

خاطر نواي خوش و ھم بھ خاطر ظرافت ساختشان، مورد پسند بودند و در خانھ توانگران چون شیئي 
  . نفیس براي زینت اطاقھا بھ كار میرفتند

با تكامل یافتن سازھا، ھم از نظر وسعت و ھم از جھت كیفیت صدا، بر دشواري نواختن آنھا افزوده شد، 
نیز . بطوري كھ رفتھ رفتھ لزوم تعلیم و تمرین طوالني براي مھارت در زدن آن سازھا بیشتر شد

غمھ یك یا چند ساز بدون آواز گوش بدھند، و در نتیجھ نوازندگان شنوندگاني یافت شدند كھ میل داشتند بھ ن
ارگ نواز نابیناي نورنبرگ آن قدر از درباري ) ١۴٧٣' ف(زبردستي براي نواختن ارگ و كونراد پاومان 

بھ دربار دیگر رفت و بھ استادي ارگ نواخت كھ بھ دریافت عنوان مفتخر شد، این احوال زمینھ را براي 
تا قرن پانزدھم تقریبا تمام موسیقي . ن آھنگھایي كھ تنھا با سازھا اجرا شوند آماده ساختبھ وجود آمد

; سازي ظاھرا در خدمت آواز و رقص بود و بھ خاطر ھمراھي با آنھا مورد پژوھش و اجرا قرار میگرفت
كھ آواز یا رقصي لیكن نقاشیھایي از ھمان قرن پانزدھم برجاي مانده كھ تنھا عدھاي نوازندگان را، بدون آن

كھنھترین اثر موجود در زمینھ موسیقي سازي قطعھاي است بھ نام . در میان باشد، مصور ساختھاند
كاركونرادپاومان كھ در اصل بھ منظور سرمشقي براي نواختن ارگ ) ١۴۵٢(فوندامنتوم ارگانیزاندي 

ذكاوت اوتاویانودپتروتچي در بھ . ساختھ شده بود، اما حاوي قطعاتي براي اجرا با سازھاي تنھا نیز بود

pymansetareh@yahoo.com



قیمت چاپ آثار موسیقي را ) ١۵٠١(كار بردن حروف قابل انتقال فلزي براي چاپ كردن عالیم موسیقي 
موسیقي رقص در ھر مورد و موقعیتي بھ طور مستقل قابل اجرا بود، و بھ ھمین سبب . بسیار پایین آورد

موسیقي، كھ ھر )) موومان)) (حركت((نتیجھ توالي چند  در. انواع آن در موسیقي سازي نفوذ بسیار یافتند
كدام براي رقص خاصي تركیب شده بودند، زمینھ براي بھ وجود آمدن سمفوني و موسیقي كوارتت مجلسي 

ھاي موسیقي بھ نام رقص  و چنانكھ مشاھده میشود در موارد بسیار قسمتھایي از این گونھ ساختھ; آماده شد
لوت، ویول، ارگ، وكالوسن براي تكنوازي و یا ھمنوازي با سازھاي دیگر  .خودشان خوانده شدھاند

آلبرتوداریپا لوت نواز دربار فرانسواي اول و ھانري دوم چنان . بسیار مناسب و مورد پسند عمومي بودند
  . ھا سرودند در كار خود شھرت یافت كھ چون بدرود حیات گفت شعراي فرانسھ بر جنازھاش مرثیھ

II -  ١۵٩٠- ١۴٣٠: فالندریھابرتري   

ھاي  ھا و رقصھاي مردم سرچشمھ پایان ناپذیري بودھاند كھ انواع موسقي غیر كلیسایي حاالت و مایھ ترانھ
و چھ بسا كھ بعضي از مسھا نیز از مایھ آوازھاي سادھاي چون بدرود بر عشقھایم ; خود را از آن گرفتھاند

تصنیفھایتر و بادورھا شروع، و بھ آوازھاي چند صدایي و در از )) ھاي فرانسوي ترانھ. ((بھ وجود آمدھاند
  . ھم پیچیده گیوم دوماشو و ژوسكن دپره ختم میشد

بھ  ١٣٢۵ي بود كھ فیلیپ دو ویتري در سال )) موسیقي نو((علمدار آن نھضت ) ١٣٠٠١٣٧٧حد (ماشو 
ھ مورد قبول كلیسا قرار ، ك))موسیقي كھن((در این شیوه نو عالوه بروزن سھ تایي . وجود آورده بود

ماشو شاعر، دانشور، موسیقیدان، و یكي از كانتھاي كلیساي . گرفتھ بود، وزن دوتایي نیز بھ كار برده میشد
و شاید در عین حال طبعي پرشور و گداز داشت، زیرا بعضي از سرودھاي عاشقانھ وي ھنوز ; رنس بود

ین مسھاي چند صدایي كھ توسط یك نفر ساختھ شده یك از قدیمتر; گرمي خود را از دست مھارت تام داشت
اگر چھ خود وي یكي ا ز خدام كلیسا بود، اما با جنبش نوین جدا ساختن موسیقي چند . منسوب بھ اوست

صدایي از تبعیت كلیسا ھمكاري كرد، و كوشش بسیار بھ كاربرد تا موسیقي را از بند وزنھاي سنتي موتت 
  . ھ صورت آزادتر و شكل پذیرتر آھنگھاي عمومي در آوردو مس بزرگ رھا سازد و آن را ب

ھاي خوش بھ پاي  گرچھ در ساختن نغمھ. در آن روزگاران انگلیسیھا مردمي موسیقي دوست بودند
و در موسیقي چند صدایي نیز تاب رقابت با فالندریھا را نداشتند، اما ) كیست كھ برسد(ایتالیاییھا نمیرسیدند 

آوازخوانان انگلیسي در . ھاي فرانسوي لطیف و پرحال بود بھ اندازه عمیقترین ترانھآوازھاي ایشان گاھي 
مراسم برپایي شوراي كنستانس مورد توجھ و تمجید خاص قرار گرفتند، و در ھمان سالھا ھنري پنجم، 

 .آن ھنوز محفوظ ماندھاند)) سانكتوس((و )) گلوریا((قھرمان نبرد آژنكور، یك مس ساخت كھ دو قسمت 
و ھمین آثار در بھ وجود ; را از اسكاتلند تا رم میخواندند) ١۴۵٣- ١٣٧٠حد (ھاي جان دانستبل  ساختھ

  . آوردن مكتب فالندري در موسیقي سھمي داشتند

ھمان طور كھ سرزمین فالندر آفریننده و پیشواي نقاشي رنگ روغن در قرن پانزدھم بود، یكي از 
دامن آن محیط، كھ محل زندگي اشراف ھنردوست و شھرنشینان ھاي موسیقي نیز در  پرمایھترین دوره

امروزه ما عالوه بر عده : ((چنین نوشتھ است ١۴٩٠یوھانس ورور در سال . توانگر بود، پرورش یافت
  ... زیادي آواز خوان مشھور

ند، و من در خوشنوایي بھ حد اعال رسیدھا)) كھ آثارشان((گروه تقریبا بیشماري آھنگساز بھ بار آوردھایم 
محتمال مردم آن عصر .)) ھا را میشنوم، یا بر آنھا نگاه میكنم، غرق در لذت میشوم ھرگاه این ساختھ

آھنگسازاني چون دوفھ، اوكگم، و دپره را از نظر نبوغ ھنري و ارزش اجتماعي ھمپایھ نقاشاني بھ منزلت 
موسیقي چند صدایي فالندري بود كھ  در. یان وان آیك، كلوس سلوتر، و روژه وان در وایدن قرار میدادند

اروپاي باختري آخرین مرحلھ تجلي روحیھ گوتیك در عالم ھنر را بھ سر برد روحیھاي كھ از ایمان محكم 
دیني و نشاط رقیق دنیوي بھ وجود آمده بود و، در زمینھ ھنر، شكلھا و آثاري بارور میساخت كھ پایھاي 

pymansetareh@yahoo.com



. از لحاظ گسترش تخیل و زینت ظاھري محدود و نحیف بودندمحكم و ساختماني استوار داشتند، گرچھ 
حتي ایتالیا، كھ آن قدر با ھنر گوتیك ناسازگار بود، در قبول برتري موسیقي فالندري با اروپاي باختري 

ھماواز شد و استادان موسیقي فالندر را براي رھبري ھمسرایان در كلیساھا و یا نواختن در دربار 
امپراطور ماكسیمیلیان اول كھ از موسیقي بروكسل حظ فراوان برده بود، در . لبیدشاھزادگان بھ خدمت ط

شارل پنجم موسیقیدانان فالندري را بھ اسپانیا . وین گروه ھمسرایاني بھ سبك فالندري براي خود تشكیل داد
ي موسیق.)) پست بومان است; مھیندوك فردیناند گروھي از آنان را در اتریش بھ خدمت گرفت; برد

حرفھاي، بھ تبعیت از این برتري فالندریھا، خود را از تنگناي ملي گرایي آن عصر رھانید و بھ ھمھ جا 
  . اشاعھ یافت

، در كلیساي )١٣٩٩حد (وي در شھر انو بھ دنیا آمد . گیوم دوفھ در قلمرو موسیقي مقام پیشوایي داشت
یافت، و زماني براي آوازخواني در ھاي گروه ھمسرایان تربیت  كامبره بھ عنوان یكي از پسر بچھ

نمازخانھ سیستین بھ رم احضار شد، اما پس از چندي دوباره بھ كامبره بازگشت و با كوشش خود گروه 
چنانكھ مسھایي كھ وي میساخت در تمام مراكز موسیقي ; ھمسرایان این كلسیا را بھ شھرت جھاني رسانید

البتھ بعضي از آثار دوفھ كھ تاكنون باقي ماندھاند بھ . شدنددنیاي مسیحیت التیني بھ مورد اجرا گذارده می
گوش مردم معتاد بھ سرعت و سبكي زندگي امروزي بسیار كند و سنگین میآیند، اما باید انصاف داد كھ 

اما . براي مراسم با شكوه كلیساي آن زمان، یا گروه ھمسرایان پرابھت دربار پاپ، بسیار مناسب بودھاند
ذوق دوره حاضر جور در میآید، آوازي است بھ نام روز بھ خواب میرود كھ بھ شیوه  آنچھ بیشتر با

شاید بتوانیم منظره ھمسرایان لباده پوشي . موسیقي چند صدایي ساختھ شده و بیاني مالیم و حزنانگیز دارد
ن و دیژون را كھ مشغول خواندن چنین آوازي در تاالر كلیساھاي گوتیك كامبره، ایپر، بروكسل، بروژ، گا

بودھاند در ذھن خود مجسم سازیم، و در آن حال متوجھ میشویم كھ معماري، نقاشي، لباس، موسیقي، و 
آداب آن عصر پر جالل و رنگین و گرمي بخش، با ھم، مجموعھ ھنري تعادلي را بھ وجود میآوردھاند و 

  . ھمھ آن مظاھر تمدن از منبع ایماني باطني سرچشمھ میگرفتھاند

دوفھ توسط افرادي كھ شاید بتوان گفت با نفوذترین مربیان موسیقي در ھر عصر و زماني روشھاي 
و ) ١۴٣٠حد (یوھانس او كگم در فالندر تولد یافت . بودھاند تكامل یافتند و در سراسر اروپا متداول شد

عشق )) ونكان((وي با ساختن . بیشتر عمر خود را در دربار فرانسھ بھ ترویج و تعلیم موسیقي گذارند
فراوان داشت كانو شكلي از موسیقي است كھ در آن نغمھ و كالمي كھ توسط خواننده نخستین اجرا شده 

است، پس از چند ضربھ یا فاصلھ موسیقي، با صداي خواننده دوم، سپس با صداي خواننده سوم، و الي آخر 
كھ در ھم پیچیدگي برتكلف آن بھ تكرار میشود، و با این تركیب سیلي مواج از كنترپوان بھ وجود میآید 

آھنگسازان از . ھاي است كھ محكي واقعي براي مھارت خواننده و ابتكار سازندھاش بھ شمار میآید اندازه
كشورھاي پیرو كلیساي كاتولیك رومي بھ نزد وي میشتافتند تا ھنرش را بیاموزند و با خود بھ ارمغان 

شاگردانش مھارت وي در ساختن كانونھا و بھ كار : ((ینویسدچنانكھ یكي از تاریخنویسان متاخر م. ببرند
بردن اصول كنترپوان در موسیقي چند صدایي را بھ عموم كشورھاي اروپایي منتقل ساختند، و بحق باید او 

اما از آنجا كھ نوشتھ فوق .)) را پایھگذار كلیھ مكاتب موسیقي، از زمان خودش تا عصر حاضر، دانست
است، دیگر نمیتوان او كگم را در بھ یاد بود وي مو تتھا ساختند، اراسموس نیز  ١٨٣٣متلعق بھ سال 

  . نیز بر آب حك شده است)) بیمرگان((حتي نام . اي نامش سرود))مرثیھ((

ژوسكن د پره، كھ از انو بھ پاریس آمده بود، سالھا را بھ . شاگردان وي پیشوایان موسیقي نسل بعد شدند
وي . كرد، سپس در فلورانس، میالن، و فرارا رھبر گروه ھمسرایان كلیسا شد درك تعالیم او كگم صرف

آھنگي براي مزمور پنجاھم ساخت كھ بزودي در سراسر اروپاي باختري شھرت یافت، و آن را بھ اركولھ 
پس از شش سال ھمكاري با گروه ھمسرایان نمازخانھ سیستین با پاریس . اول، دوك فرارا، تقدیم كرد

یكي از نخبھترین آثار وي . و بھ سمت متصدي نمازخانھ لویي دوازدھم منصوب شد) ١۴٩۴(بازگشت 
ژوسكن دپره تا چندي، بھ . مرثیھ ایست بھ نام سوگواري بریوھانس اوكگم كھ براي استاد فقید خود ساخت

حاسبھ پیروي از استاد، مسھا و موتتھایي بھ سبك كانون ساخت، در حالي كھ صداھاي خوانندگان را با م
وقتي . دقیق اصول ھارموني وتوالي اصوات بر روي ھم میانباشت و از آن بنایي شكوھمند بھ وجود میآورد
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مھارتش بھ حد اعال رسید و برتریش در ھنر موسیقي مسلم شد، دیگر از بھ كار بردن اشكال دشوار خستھ 
در این آثار، موسیقي وي كھ . شد و موتتھا و سرودھاي دیني و آوازھاي غیردیني بھ سبك سادھتر ساخت

ھا و براي روشن كردن مفھوم آنھا بھ كار  براساس ھارموني سادھتري پي ریزي شده بود بھ ھمراھي واژه
ھنگامي كھ استاد و شاگرد دارفاني را . میرفت و از ھر نوغ تعقید یا كشش زاید ھجاھا پرھیز میجست

  . ناتلو، و دپره را میكالنژه عالم موسیقي بنامند بدرود گفتند، رسم عمومي بر این شد كھ او كگم را دو

یك فرشینھ خوش نقش، متعلق . دربار فرانسھ موسیقي را چون زیباترین گل ثروت و قدرت پرورش میداد
نگاھداري میشود، تصویر چھار زن، سھ )) پاریس. موزه گوبلن((كھ اكنون در  ١۵٠٠بھ حدود سال 

یكي از ; كھ در باغي بھ دور حوضچھ فواره داري گرد آمدھاندجوان، و یك راھب طاس را نشان میدھد 
شاعران فرانسھ اشعار غنایي . پسرھا لوت میزند، دختري ویول، وزن موقر دیگري ارگ دستي مینوازد

یكي ازآكادمیھاي دربار فرانسھ مسئولیتي جز این نداشت ; خود را بھ نیت آنكھ بھ آواز خوانده شود میساختند
. امروزه نیز ھنوز یكي از این دو، بدون دیگري. موسیقي ھماھنگي و وحدت برقرار سازدكھ میان شعر و 

ھاي وصفي مھارت بسیار داشت و  كلمان ژانكن، یكي از شاگردان د پره، در ساختن ترانھ. ناقص مینماید
  . ھنوز در چند قاره جھان در زمزمھ است) ١۵٢١(آوازه كاكلي وي 

این ھنر كھ از منابع عربي، ایتالیاي، پرووانسي، . از ایمان و دالوري مردمشموسیقي اسپانیا انعكاسي بود 
فرانسوي، و فالندري مایھ گرفتھ بود بھ اندازھاي وسعت داشت كھ از یك سو بھ آوازھاي موریسكویي 

حزنانگیز، از نوع موسیقي تك صدایي، میرسید و از سوي دیگر شامل مسھاي چند صدایي با شكوه، بھ 
یكي از بزرگترین آھنگسازان قرن شانزدھم اروپا كریستوبال و مورالس . قي فالندري، میشدسبك موسی

در . اسپانیایي بود بھ اوج كمال رساند و ھنرش را بھ شاگرد الیقش، توماس لویس د ویكتوریا، تحویل داد
وت بسیار جھت دیگر، میراث عربي موسیقي اسپانیا رگھ ھایي را بھ وجود آورد كھ براي نواختن با ل

لویس د میالن و میگل د فوئنالنا آھنگھایي براي اجرا با ویخوئال ساختند و نواختند كھ در . مساعد بودند
  . قدرت و وسعت با آوازھاي عامیانھ آلماني برابري میكردند

ن ھاینریش ایزاك پس از آنكھ ف. تسخیر ایتالیا توسط موسیقیدانان فالندري تا ظھور پالسترینا ادامھ داشت
كنترپوان را از استادان فالندري بخوبي فرا گرفت بھ توسط لورنتسو د مدیچي بھ فلورانس دعوت شد تا 

. ھاي لورنتسو موسیقي ساخت وي چھارده سال در آنجا ماند و براي ترانھ. فرزندان آن جناب را تعلیم دھد
; بھ خدمت ماكسیمیلیان اول درآیدتھاجم فرانسویان بھ خاك ایتالیا سبب شد كھ وي بھ اینسبروك فرار كند و 

در ; در آنجا، وي با چند تن از موسیقیدانان دیگر در راه شكل دادن بھ آوازھاي عامیانھ آلماني ھمكاري كرد
بھ ایتالیا بازگشت تا از مقرریھایي كھ امپراطور و شاگرد قدیمي خودش، پاپ لئو دھم، براي  ١۵٠٢سال 

مسھا، موتتھا، آوازھاي ھاینریش ایزاك، و باالتر از ھمھ اثر مھم  .وي تعیین كرده بودند برخوردار شود
وي بھ نام كورالیس كونستانتینوس محتوي پنجاه و ھشت آھنگ چھار قسمتي، مخصوص اجراي مراسم 

  . ھاي موسیقي آن عصر شناختھ شدھاند قداس طي یك سال دیني در ردیف عالیترین ساختھ

بھ اوج عظمت رساند و در دوره خدمت افتخارآمیز خود مقام اورالندو دي السو مكتب فالندري را 
زادگاه وي نیز شھر انو بود، و از ھمان زمان . اجتماعي و شھرت موسیقیدانان رنسانس را باال برد

ھاي گروه ھمسرایان كلیسا آواز میخواند چنان شنوندگان را مفتون صداي خود  كودكیش كھ ھمراه پسر بچھ
. كساني كھ میخواستند ھنر او را وسیلھ بھرھبرداري خود قرار دھند ربوده شدساخت كھ دوبار بھ دست 

. والدینش فردیناند گونتساگا را مامور كردند كھ او را بھ ایتالیا ببرد) ١۵۴۵(چون بھ پانزدھسالگي رسید 
ل در سا. اورالندو در بیست و سھ سالگي رھبر گروه ھمسرایان كلیساي سان جوواني التران در روم شد

شھر آنورس را مسكن خود قرار داد و مجموعھاي از آثار خویش را بھ نام نخستین جزوه  ١۵۵۵
مادریگالھاي ایتالیایي منتشر ساخت مجموعھاي از اشعار غیردیني كھ با انواع ریزھكاریھاي فن كنترپوان 

ھاي  رانھدر ھمان سال مجموعھ دیگري از ت. فالندري بھ صورت موسیقي چند صدایي در آمده بودند
در این مجموعھ . ھاي فرانسوي و چھار موتت مذھبي منتشر كرد ، ترانھ)از نوع تصنیفھاي ناپلي(روستایي 

با در . نوسان خردمندانھ اورالندو دي السو میان استغفار دیني و التذاذ دنیوي بخوبي مشھود است
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ري بھ كاردینال گرانول، نماینده نظرآوردن این كھ اورالند دي السو موتتي بھ كاردینال پول و موتت دیگ
فیلیپ دوم در شوراي دولتي ھلند، اھدا كرده بود، میتوانیم بھ موقعیت اجتماعي و معاشرتھاي وي در 

محتمال كاردینال گرانول بود كھ ترتیب استخدام آھنگسازان جوان را بھ باواریا بھ اندازه . آنورس پي ببریم
ھمسر باواریایي و نام ایتالیایي وي ; مت دوكھاي باواریا باقي ماندایتالیا پسندید،و تا رسیدن مرگ در خد

  . موید عشق یكسان او بھ این دو سرزمین است

ساختھ موتسارت قرن ھجدھم اثر موسیقي  ۶٢۶این موتسارت خوشبخت قرن شانزدھم بھ اندازه دو برابر 
ري آفرید، ودر ھر نوع شھرت وي در انواع اشكال موسیقي معمول آن زمان آثا. از خود بر جاي گذاشت

از مطالعھ آثارش چنین معلوم میشود كھ ما در یگالھاي لطیف عاشقانھ . كارش سراسر اروپا را فراگرفت
. ھاي سبك عشقي، یا مسھاي عمیق و پر از ایمان را را بھ ھمان رواني و سھولت میساختھ است كھ ترانھ

مزمور ((در آن ھنگام براي متن ھفت . شدرھبر گروه ھمسرایان كلیسا  ١۵۶٣اورالندو در سال 
دوك باواریا آن آثار را مورد تمجید بسیار . موسیقي ساخت و آنھا را بھ آلبرت پنجم ھدیھ كرد)) توبھآمیز

قرار داد و ھنرمنداني گماشت تا آنھا را روي پارشمن منتقل سازند، با تذھیبكاري زینت دھند، و با چرم 
و اكنون این دو در میان نفیسترین داراییھاي كتابخانھ ; گ صحافي كنندقرمز رنگ در دو مجلد قطع بزر

  . دولتي شھر ھنردوست مونیخ نگھداري میشوند

) ١۵٧١(وقتي اورالندو دي السو وارد پاریس شد. ھمھ اروپا آرزوي دیدار این ستاره نوظھور را داشت
دالر نزد خود نگھدارد، اما ) ٠٠٠,٣٠(لیور  ٢٠٠,١شارل نھم خواست او را با حقوق ساالنھاي بھ مبلغ 

ھاي فرانسوي خود را تقدیم  اورالندو نپذیرفت و در مقابل بھ شارل و كاترین دو مدیسي جزوھاي از ترانھ
یكي از این . كردكھ، بھ گفتھ برانتوم، از خوش نغمھترین آھنگھایي بود كھ پاریس تا آن زمان شنیده بود

شھر عاشق عدالت و صلحجویي میستود و این درست یكسال قبل از  ھا پایتخت فرانسھ را بھ عنوان ترانھ
در بازگشت بھ مونیخ، اورالندو مجموعھاي از موتتھاي التیني، . واقعھ كشتار سن بار تلمي بود

در سال . ھاي فرانسوي بھ خاندان فوگر تقدیم كرد مادریگالھاي ایتالیایي، و آوازھاي عامیانھ آلماني، و ترانھ
در آنجا جزوھاي از مسھاي خود را بھ پاپ گرگوریوس ; دوك آلبرت بھ رم مسافرت كرد بھ خرج ١۵٧۴

حتي خداوند نیز حق ارزش آثار . دریافت داشت)) نشان مھمیز طالیي((و در ازاي آن ; سیزدھم اھدا نمود
) ١۵٨۴(چنانكھ یك بار در ضمن مراسم كلیسایي روز كورپوس كریستي ; اورالندو را بھ جا میآورد

وفاني شدید برخاست و نزدیك بود بساط دستھ دیني را كھ میبایست طبق معمول ساالنھ در خیابانھاي ط
مونیخ حركت كند بكلي بر ھم بزند، اما با آغاز موتت اورالندو بھ نام بچشید و ببینید كھ خداوند چقدر بنده 

و ; از پشت ابرھا بیرون آمدنواز است، توسط گروه ھمسرایان خودش اجرا میشد، باران ایستاد و خورشید 
  . از آن سال بھ بعد در روز عید جسد ھمیشھ ھمان آواز خوانده میشود تا مساعدت ھوا تضمین شده باشد

اورالندو دي السو، كھ پیر و نادم شده بود، پنجمین جزوه مادریگالھا رامنتشر ساخت كھ در  ١۵٨۵در سال 
ھاي وي شناختھ شده  جموعھ از تاثر انگیزترین ساختھو این م; آن بھ مضمونھاي روحي و دیني شكل داد

سرانجام اضافھ . پنج نمیآورد و سخني جز مرگ، واپسین داوري، و اضافھ حقوق بر زبان نمیراند. است
  ). ١۵٩۴(حقوق را دریافت كرد و باپیروزي و جنون از این دنیا رخت بربست 

III - موسیقي و اصالح دیني  

  . جنبش اصالح دیني در موسیقي نیز، مانند االھیات، مراسم كلیسایي، اخالقیات و ھنر، انقالبي بوجود آورد

آداب نماز و دعا در كلیساي كاتولیك رومي اصوال روش اشرافي داشت و مشتمل بود بر مراسم پر 
چون زبان، لباس و تشریفات و با شكوھي كھ بر طبق سنتي نقض نشدني اجرا میشد، و از جھات مختلفي، 

در این احوال . تز ئینات، رمزھاو نمادھا، و موسیقي، در سطحي باالتر از ادراك عامھ مردم قرار داشت
بود كھ روحانیون خود را مظھر كلیسا میدانستند و مردم را چون گلھاي میشناختند كھ میبایست بھ دست 
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نواع ھنرھا، بھ سوي اخالق و رستگاري ایشان نگھداري، و كمك اسطوره، افسانھ، مواعظ، تئاتر، و ا
در آن زمینھ روحي، اجراي مراسم قداس بھ منزلھ یكي از آیینھاي سریي بود كھ بھ . جاوداني رھبري شوند

و از این رو، مسھا در كلیسا توسط ; وسیلھ آن رابطھاي معجزه آسا میان كشیش و خداوند برقرار میشد
اما در . جدا از گروه نیایشگران قرار داشتند، خوانده میشد كشیش و گروه ھمسرایان مرد، كھ در محلي

جریان جنبش اصالح دیني طبقات متوسط مردم ارزش وجودي خود را ثابت كردند و خود بھ جاي 
. روحانیان نیز بھ صورت مشاوران و اداره كنندگان مراسم دیني درآمدند; روحانیون مظھر كلیسا شدند

و موسیقي آن میبایست با [ نھ زبان التیني]ست ھمان زبان محلي و ملي باشد حاال دیگر زبان كلیسایي میبای
و نیز در انجام آیین كلیسایي میبایست گروه نیایشگران سھمي فعال، و ; فھم و ذوق عامھ مردم جور در بیاید

  . سرانجام حتي نقش رھبري را بھ عھده داشتھ باشند

وي در سال ; و فن كنترپوان رادر موسیقي میپسندید لوتر موسیقي را دوست میداشت و اصل چند صدایي
  :مشتاقانھ چنین نوشتھ است ١۵٣٨

ھنگامي كھ موسیقي طبیعي بھ وسیلھ ھنر بشري زیور و جال مییابد، شخص با حیرت پي بھ عقل كامل و 
چھ زیباست ھنگامي كھ یك صدا آواز . بي انتھاي خداوندي میبرد كھ این موھبت شگفتانگیز را آفرید

ت وخیز كردن، سادھاي را سر میدھد و گرداگرد آن سھ، یا چھار، و یا حتي پنج صداي دیگر، در حال جس
چرخ زدن و زروزیور آراستن بھ آن نغمھ اصلي، مثل آنكھ در آسمانھا بھ رقص چھار گوش برخاستھ 

آن كس كھ موسیقي را چون معجزه وصفناپذیر الھي نشناسد، در حقیقت . باشند، بھ آواز خواني در میآیند
  . كلوخي بیش نیست و ارزش آن را ندارد كھ در شمار آدمیان در آید

عین حال لوتر خواھان نوعي موسیقي دیني بود كھ بتواند، باجوش دادن آواز بھ ایمان، روح شنونده را در 
بھ خردمند، برگزیننده ساكس، ھمكاري كرد و نخستین سرودنامھ پروتستاني را بھ وجود آورد كھ بعدا در 

مختلف از سرودھاي  ھاي این سرودنامھ بھ نسبتھاي واژه. ضمن چاپھاي مكرر توسعھ یافت و تصحیح شد
دیني كاتولیكي، آوازھاي مایستر زینگرھا، تراوشھاي قلم نیمھ شاعرانھ خود لوتر، و آوازھاي عامیانھ كھ 

در مورد اقتباس از آوازھاي عامیانھ لوتر گفتھ . بھ صورت مضامین دیني درآمده بودند گرفتھ شده بودند
اما موسیقي این مجموعھ، .)) ود اختصاص دھدشیطان حق ندارد تمام آھنگھاي دلنشین رابھ خ: ((است

قسمتي توسط لوتر و قسمت دیگري توسط والتر ساختھ شده بود، و نیز مقداري از آن ھم از روي آھنگھاي 
كلیساھاي لوتري تقریبا تا یك قرن پس از آغاز جنبش . معمول در مراسم كلیساي كاتولیك اقتباس شده بود

لیكن تدریجا زبان التیني جاي خود را بھ زبانھاي ; صدایي ادامھ میدادنداصالح دیني بھ اجراي مسھاي چند 
بومي ھر ملت داد، اھمیت مسھا تقلیل یافت، شركت جمعیت نیایشگران در خواندن آوازھاي كلیسایي 

متداولتر شد، و قالب كنترپوان آوازھاي ھمسرایان جاي خود را بھ ھارموني سادھتري سپرد كھ در آن 
از موسیقي ھمسرایي كھ توسط لوتر . ھا نداشت جز پیروي كردن حاالت و تفسیر معاني واژهموسیقي ھدفي 

و ھمكارانش براي ھمراھي با روایات انجیل تنظیم شده بود، موسیقي عالي كلیساي پروتستان در قرن 
یھاي ھایي چون اوراتوریوھاي ھندل و مسھا، و اوراتوریوھا، و ھمسرای ھجدھم بھ وجود آمد و با ساختھ

  . یوھان سباستین باخ بھ اوج كمال و زیبایي خود رسید

تسوینگلي، با آنكھ خود . اما ھمھ بانیان آیین پروتستان بھ اندازه لوتر بھ موسیقي روي خوش نشان ندادند
و كالون فرمان داد كھ ; موسیقیدان بود، اجراي موسیقي را در ھنگام دعا و مراسم دیني بكلي ممنوع ساخت

اما وي . ز خواني ھمدانگ گروه نیایشگران كلیسا ھیچ نوع موسیقیي در كلیسا نواختھ نشودبھ جز آوا
ھا مجاز شمرد، و باید گفت كھ پیروان وي در فرانسھ، ھوگنوھا، سھم  اجراي آواز چند صدایي رادر خانھ

ادگیشان بزرگي از نیرو و شھامت خود را مدیون خواندن ھمین سرودھاي دیني و مزامیر در مجالس خانو
وقتي كلمان مارو آن مزامیر را بھ شعر فرانسوي برگردانید، كالون چنان از نتیجھ حاصل خشنود . بودند

و ; گشت كھ خطاي كلود گودیمل را در ساختن قطعات موسیقي چند صدایي براي آن مزامیر نادیده گرفت
رسید ارزش تقدسآمیز جزوه  بارتلمي بھ قتل- در عین حال این حادثھ كھ آھنگساز نامبرده در كشتار سن

صد سال پس از مارو یك اسقف كاتولیك غبطھ خود را بر سھم بزرگي كھ . مزامیر وي را دو چندان ساخت
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ھا و موسیقي ھمراھشان در پدید آوردن جنبش اصالح دیني در فرانسھ داشتند چنین علني  این ترجمھ
یگانگي و ھمدلي است، و در شھرھایي كھ عده  در میان ھوگنوھا از بر دانستن این مزامیر نشانھ: ((ساخت

.)) ھا از دھان كشتگران بھ گوش میرسند ایشان نسبتا زیاد است این آھنگھا از دھان پیشھوران، و در دھكده

- ١۵٢۶: پالسترنیا -IVعمومي كردن موسیقي كلیسایي، سرزمینھاي مقر اصالح 
١۵٩۴  

ھاي آلپ،  در شمال كوه. انند دیگر ھنرھا، باقي ماندكلیساي كاتولیك رومي ھمواره مشوق اصلي موسیقي، م
ھمین . موسیقي كاتولیكي در طول مسیرھایي كھ مكتب فالندري وضع كرده بود بھ پیشرفت خود ادامھ میداد

یكي از . سنت موسیقي در اتریش بھ وسیلھ ایزاك و در باواریا بھ توسط اورالندو دي السو تثبیت شده بود
او را از اینكھ در مونیخ ) ١۵٣٠(اي لوتر كھ خطاب بھ لودویگ زنفل نوشتھ شده بودھ منصفانھ ترین نامھ

مشغول ساختن موسیقي بود مورد تحسین قرار میداد، و ھمچنین بھ دوكھاي كاتولیك آنجا مدح و درود 
گروه ھمسرایان .)) ایشان موسیقي را پرورش میدھند و حرمتش را نگاه میدارند: ((میفرستاد، زیرا

خانھ سیستین ھنوز نمونھ و سر مشقي بودند كھ عموم شاھان و شاھزادگان در قرنھاي چھاردھم نماز
حتي در میان . وپانزدھم گروه ھمسرایان نمازخانھ خصوصي خود را بھ تقلید از آن دایر میساختند

مي و ھنگا. پروتستانھا عالیترین شكل موسیقي ھمان آواز و موسیقي خاص مراسم قداس، یعني مس، بود
باالترین آرزوي ھر . تاج افتخار بر فرق آن گذارده میشد كھ بھ توسط گروه ھمسرایان پاپ اجرا شود

آوازخوان این بود كھ بھ آن گروه بپیوندد، وبدین ترتیب خوش صداترین مردھاي اروپاي باختري در گروه 
در میان  ١۵۵٠نخستین بار در حدود سال  آواز خوانرسم اختھ كردن پسران . ھمسرایان پاپ جمع میآمدند

اختھ كردن . ھمسرایان نماز خانھ سیستین معمول شد، وكمي بعد در دربار باواریا نیز نظایر آن اجرا شدند
كرده بودند كھ صداي زیر پسرانھ از  درمورد پسران داوطلبي معمول میشد كھ براثر تلقینات قبلي قبول

خاصیت باروري مردانھ یعني خاصیت سخیفي كھ ھمواره عرضھاش بیش از مقدار تقاضایش بوده است 
  . براي ایشان مفیدتر خواھد بود

كلیسا نیز، مانند ھر سازمان پیچیده كھنسال دیگر، از ترس آنكھ مبادا براثر یك نو آوري نابجا و شكستپذیر 
ود را از دست بدھد اصوال روشي محافظھ كارانھ داشت، و حتي در مورد اجراي آداب كلیسایي ھمھ چیز خ

اما برعكس، آھنگسازان چنانكھ طي دورانھاي مختلف نشان . بیش از اعتقاد بھ مباني دین سختگیري میكرد
نبش زندگي دادھاند، از قالبھا و سرمشقھاي كھنھ خستھ میشدندو ھر نوع تجربھ تازھاي را بھ منزلھ ج

در سراسر این چند قرن مورد بحث، كلیسا در پي آن بود كھ از تصنعي بودن .ھنري خود میدانستند
و ریزھكاریھاي كنترپوان فالندري جلوگیري كند، و براي این منظور ھمواره كوشش )) موسیقي نو((

و دوم فرمان اكیدي  ، پاپ یوآنس بیست١٣٢٢در سال . بكاھد)) مس بزرگ((میكرد كھ از اھمیت و اعتبار 
مبني بر ممانعت از ھر گونھ نو آوري و زینتكاري در موسیقي صادر كرد، و دستور داد كھ موسیقي مس 
نیز باید در ھمان قالب قدیمي آواز ھمدانگ تنھا ھارموني سادھاي در آن بھ كار برده شود كھ براي عامھ 

این فرمان . كز سازد، نھ اینكھ آن را پراكنده كندنیایشگران قابل فھم باشد تا نیروي ایمان ایشان را متمر
بدین نحو كھ رسم ; مدت یك قرن نافذ ماند، اما بعدا پارھاي از موسیقیدانان شانھ از تبعیت آن خالي كردند

بم ((شد قسمتي از گروه ھمسرایان نواي بم آھنگ رایك اكتاو از آنچھ نوشتھ میشد باالتر بخوانند، واین 
  . ه كاریھاي مورد عالقھ آھنگسازان فرانسوي شدیكي از ریز)) غلط

دراین قالب موسیقي پنج، شش ویا ھشت . پیچیدگیھاو پركاري موسیقي مس بار دیگر رو بھ فزوني گذاشت
قسمت متمایز بھ شكل فوگ یا كنترپوان توسط صداھاي مختلف خوانده میشدند و در مسیر مواجي كھ بھ 

ي ھمدیگر میگذاردند و در یك توالي بھ ھم آمیختھ، و در عین حال ھاي مقدس سر بھ پا وجود میآمد واژه
و گاھي نیز در پیچ وخم تحریرھا و ھنرنماییھاي آزاد سرانھ ; متكي بھ اصول فني، بھ تك و دو در میآمدند

عادت بھ اقتباس از آھنگھاي عامیانھ براي ساختن مسھاي باشكوه طبعا موجب . آوازخوانان مغروق میشدند
بعضي از مسھا بھ نام منابع غیر دیني خود . ھاي كفرآمیز نیز بھ متون دیني راه یابند ھ واژهآن شد ك
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اراسموس آزاد اندیش چنان از . معروف شدھاند، مانند مس بدرود بر عشقھایم ومس در سایھ بوتھ زار
ید تصحیح شده تصنع مسھاي ھنرمندانھ بیزار شده بود كھ در یكي از یادداشتھاي الحاقیش بر كتاب عھد جد

  :خود چنین زبان بھ اعتراض گشود

موسیقي كلیسایي جدید بھ نحوي تنظیم شده است كھ نیایشگران كلیسا قادر بھ شنیدن یك كلمھ واضح از 
  . ... حتي خود آواز خوانان ھم نمیفھمند چھ میخواھند. مضمون آن نیستند

در زمان ما . دیني بھ وضوح ادا میشدند ھاي در زمان بولس حواري موسیقي كلیسایي وجود نداشت و واژه
مردم كار خودشان را میگذارند و بھ كلیسا میروند تابھ سروصدایي، خیلي . ... ھا معنایي ندارند دیگر واژه

در كلیسا باید پول جمع آوري شود تا . بیشتر از آنچھ در تئاترھاي یوناني و رومي بر پا میشد، گوش بدھند
  . ي جیغ كشیدن تربیت كنندارگ بخرند و پسران را برا

جیبرتي، اسقف ورونا، . در این باره كاتولیكھاي طرفدار اصالحات كلیسایي نیز با ارسموس موافق بودند
و ; ھاي مردمي را در كلیساھاي اسقف نشینھاي خود ممنوع ساخت استفاده از آوازھاي عاشقانھ و نغمھ

ھایش  آن نوع موسیقي را كھ مضامین و مایھیعني )) زینتي((مورونھ، اسقف مودنا، انواع موسیقي 
در شوراي ترانت، كاتولیكھاي طرفدار اصالحات . پرورانده میشوند و زیور وآرایش مییابند حرام شمرد

پافشاري كردند كھ موسیقي چند صدایي بكلي از مراسم كلیسایي حذف شود و بھ جاي آن ھمان تلحین 
لبستگي پاپ پیوس چھارم بھ مسھاي پالسترینا بود كھ شاید د. گرگوریوسي تك صدایي بكاربرده شود

جوواني پیر لویجي .موسیقي چند صدایي كلیساي كاتولیك را از خطر فراموشي ونیستي نجات داد
داپالسترنیا اسم خود را از شھر كوچكي واقع در كامپانیادي رما، كھ در ایام باستاني با نام پرائنستھ وارد 

ھنوز . لویجي ماریامادجوره در رم وارد شده است ١۵٣٧در سال . است صحنھ تاریخ شده بود، گرفتھ
با بھ دست آوردن این . بیست و یكسال نداشت كھ رھبر گروه ھمسرایان كلیساي زادگاھش، پالسترینا، شد

ھنگامي كھ ). ١۵۴٧(موقعیت زني نسبتا متمول، بھ نام لوكرتسیادي گوریس، را بھ عقد خود در آورد
رینا، با نام یولیوس سوم، پاپ شد، رھبر گروه ھمسرایان كلیساي خود را نیز بھ رم برد و اسقف شھر پالست

كلیساي سان پیترو منصوب كرد تا چنانكھ معمول بود خوانندگاني )) ریاست نمازخانھ جولیاي((او را بھ 
اھدا كرد آھنگساز جوان نخستین جزوه مسھاي خود را بھ پاپ جدید .براي نمازخانھ سیستین تربیت كند

ساختمان یكي از این مسھا عبارت بود از تركیب سھ صدا كھ بر اساس كنترپوان بھ ھم آمیختھ ). ١۵۵۴(
آثار پالسترینا . میشدند و صداي چھارمیني را، كھ آوازي بھ تلحین گرگوریوسي میخواند، ھمراھي میكردند

. وه ھمسرایان سیستین منصوب كردبھ اندازھاي مورد پسند پاپ قرار گرفتند كھ وي او را بھ عضویت گر
اما در میان آن گروه كشیشان میان سر تراشیده، قیافھ پالسترینا كھ مردي زندار و اھل دنیا بود سخت 

پالسترینا در صدد تھیھ و تقدیم جزوه تازھاي از . ناجور مینمود، و مورد اعتراضاتي قرار گرفت
  ). ١۵۵۵(مادریگالھاي خود بود كھ پاپ یولیوس سوم در گذشت 

آھنگساز ما بھ نام وي مس پاپ ماركلوس . ماركلوس دوم پس از ارتقا بھ مقام پاپي فقط سھ ھفتھ زنده ماند
بھ چاپ رسید، و عنوان فوق نیز ھمان زمان بر آن  ١۵۶٧كھ در سال ) ١۵۵۵(معروف خود را ساخت 

سھ نفر اعضاي متاھل پاپ پاولوس چھارم كھ در اصول اخالقیش متعصب و سختگیر بود . گذاشتھ شد
. گروه ھمسرایان سیستین، و از آن جملھ پالسترینا، را اخراج و براي ھر كدام مقرري ناچیزي تعیین كرد

عایدي این .بزودي پالسترینا بھ مقام رھبري گروه ھمسرایان نمازخانھ سان جوواني التران منصوب شد
ار نمیساخت كھ بتواند شخصا ھزینھ چاپ آثار شغل گرچھ قاتقي براي نانش بود، اما وي را آن قدر مایھ د

، پالسترینا دوباره مشمول عنایات )١۵۵٩(با جلوس پیوس چھارم بر مسند پاپي . موسیقیش را تامین كند
قرار گرفت و ساختھ تازه وي،ایمپروپریا، مورد توجھ خاص پیوس چھارم واقع شد، بھ طوري كھ فرمان 

مبارك در نمازخانھ سیستین اجرا شود گرچھ زن داشتن پالسترینا داد آن آھنگ ھمھ سالھ در دعاي جمعھ 
ھنوز مانع پذیرفتھ شدن وي بھ گروه ھمسرایان سیستین میشد، اما با انتصابش بھ رھبري گروه ھمسرایان 

  . مقام وي ترقي كرد) ١۵۶١(كلیساي سانتا ماریا مادجوره 
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یسایي با روحیھ اصالحطلبي نوین را مورد سال بعد شوراي مجدد ترانت مسئلھ انطباق دادن موسیقي كل
پیشنھاد افراطي در منع ھر نوع موسیقي چند صدایي بشدت رد شد، و سرانجام چنین . بررسي قرار داد

كھ حالت شھواني و شیطاني دارد از مراسم دیني طرد ... توافق شد كھ مقامات كلیسایي ھر نوع موسیقي را
. در اسقف نشین رم ساخت. استھ خانھ خدا بھ حقیقت خانھ نیایش ك... سازند، تا بھ رایالعین دیده شود

روایت شیریني چنین میآورد كھ ھنگامیكھ ھیئت مزبور تصمیم بھ تحریم كردن موسیقي چند صدایي 
میگرفت یكي از اعضاي آن، كاردینال كارلو بورومئو، دست بھ دامن پالسترینا زد تا اثري بسازد كھ مظھر 

رینا دست بھ كار شد، و گروه ھمسرایان براي پالست; سازش كامل موسیقي چند صدایي با ایمان دیني باشد
ھا اتحاد عمیق در  در این ساختھ. ھیئت كاردینالھا سھ مس اجرا كرد كھ یكي از آنھا مس پاپ ماركلوس بود

میان علو ایمان دیني و ھنرنمایي پرھیزگارانھ موسیقي بھ پایھاي بود كھ موسیقي چند صدایي را از 
ناگفتھ نماند مس پاپ ماركلوس ده سال پیشتر ساختھ شده بود، و تنھا .ادمحكومیت بھ طرد و نیستي نجات د

ارتباطي كھ میان پالسترینا و ھیئت نامبرده برقرار شد این بود كھ توسط ایشان پرداخت مقرري وي چندي 
ھاي ھمسرایان رم  اما آنچھ حایز كمال اھمیت است این است كھ موسیقي پالسترینا كھ بھ گروه. تمدید یافت

ھاي غیر دیني، و قرار دادن ھنر موسیقي  ھا، اجتناب از مایھ عرضھ شد از بركت وفاداري بھ مفاھیم واژه
در خدمت محتواي مذھبي در تصمیم شوراي كاردینالھا بھ مجاز شمردن موسیقي چند صدایي سھمي 

  . بزرگ داشت

مساعد میساخت این بود كھ علت دیگري كھ زمینھ را براي پذیرفتھ شدن موسیقي چند صدایي پالسترینا 
شیوه ((ھاي كلیسایي وي عاري از پیرایھ ریزه كاریھاي سازي بود، و در اساس خود بھ  تقریبا كلیھ ساختھ

  . یعني تنھا براي صداي آواز خوانان تنظیم یافتھ بود)) نمازخانھاي

منصوب شد و تا ، پالسترینا بار دیگر بھ شغل رھبري گروه ھمسرایان نمازخانھ جولیا ١۵٧١در سال 
در آن سالھا با باروري بي حد و بند بھ ساختن موسیقي پرداخت و . ھنگام مرگش در آن مقام باقي ماند

موتت، و مزامیر، و تعداد زیادي مادریگال از خود بر جاي  اوفرتوري، آنثیفون، ۴٨۶مس، ٩٣مجموعا 
بعضي از این آثار با استفاده از آھنگھاي ملي ساختھ شده بودند، اما پالسترینا با اندوختن سالھا . گذارد

نخستین جزوه مادریگالھاي . ردتجربھ حتي شكل آن نوع آھنگھا را در خدمت مضامین دیني بھ كار ب
شاید مصایب . حاوي پارھاي از زیباترین آوازھایي بود كھ از خود بھ یادگار گذاشت) ١۵٨١(روحي وي 

پسرش، آنجلو، فوت  ١۵٧۶در سال . زندگي شخصیش در حالت و بیان موسیقیش تاثیر شدید گذارده بودند
. و این دو كودك نیز پس از چند سالي درگذشتند ;كرد و سرپرستي دو نوه محبوبش را بھ گردن او انداخت

مرگ ھمسرش چنان وي را  ١۵٨٠زندگي را بدرود گفت، و در سال  ١۵٧٩پسر دیگرش در حدود سال 
با این ھمھ ھنوز سالي نگذشتھ . اندوھگین ساخت كھ بھ فكر افتاد دست از دنیا بشوید و بھ راھبان بپیوندد

  . بود كھ دوباره ازدواج كرد

ي و خاصیت شگفتانگیز آثار پالسترینا وي را بھ مقام پیشوایي موسیقي ایتالیا، اگر نگوییم موسیقي فراوان
، )١۵٨۴(آثارش از قبیل مجموعھ غزل غزلھاي سلیمان مشتمل بر بیست ونھ موتت . ھمھ اروپا، باال برد

زوالناپذیر نبوغش شھرت او را پایدار و قدرت ) ١۵٩٠(، ستابات ماترو سرود مریم )١۵٨٨(مراثي ارمیا
در سال، رقیبان ایتالیاییش باھم دست اتحاد دادند و مجموعھ مزامیر شامگاھي خود را بھ . را تثبیت كرد

 ١۵٩۴در اول ژانویھ . تجلیل كردند)) پدر مشترك ھمھ موسیقیدانان((وي تقدیم داشتند و او را بھ عنوان 
ھیندوشس توسكان، اھدا كرد و در آن بار دیگر دومین جزوه مادریگالھاي روحي خود را بھ كریستینا، م

یك ماه بعد، در شصت و نھمین سال عمرش، . احساس عمیق دیني را با استادیش در موسیقي در ھم آمیخت
روي سنگ قبرش، زیر نام وي، لقبي را كھ در طول زندگي با كوشش مداوم بھ دست . چشم از دنیا بست

  ) . )امیر موسیقي: ((آورده بود حك كردھاند

با آنچھ گذشت نباید انتظار داشتھ باشیم كھ امروزه بتوانیم از شنیدن آثار پالسترینا لذت وافر ببریم، مگر 
آنكھ در حال نیایش عمیق فرو رفتھ باشیم و موسیقي او را در محیط و شرایطي مناسب، و بھ عنوان جزئي 

ھاي فني آثار وي بیشتر ما را بھ  است جنبھحتي در چنین موقعیتي ممكن . از یك آئین دیني با شكوه، بشنویم
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اما حقیقت این است كھ آن محیط و شرایط غیر قابل بازگشت . شگفتي اندازند تا بھ ھیجانمان در آورند
نیستند، زیرا آن موسیقي خاص نھضت اصالحات كاتولیكي بود، یعني نغمھ اندوھبار واكنشي سخت بر ضد 

بارت دیگر، این دورھاي بود كھ میكالنژ را بھ جاي رافائل، بھ ع)). رنسانس مشترك((شادي شھواني 
پاولوس چھارم را بھ جاي لئو دھم، ایگناتیوس لویوالیي را بھ جاي پیترو بمبو، و كالون را بھ جاي لوتر 

باید اذعان كرد كھ پسندھاي كنوني ما مالك پا بر جا و معتبري ندارند و ذوق فردي مردم امروزي، . نشاند
مي كھ عاري از ادراك مبادي رازوري و خالي از حس مسئولیت و گناه دینیند، عاجزتر از بخصوص مرد

با این وجود ھمھ، میتوانیم . آن است كھ بتواند براي داوري درباره موسیقي و االھیات محك و معیاري باشد
یز، مانند بیشتر وي ن. قبول كنیم كھ پالسترینا موسیقي چند صدایي دیني زمان خود را بھ اوج كمال رساند

ھنرمندان طراز اول جھان، در راس نمودار تكاملیي كھ بر دو محور احساس ھنري و مھارت فني رسم 
انظباط و نظم را پذیرفت و بھ كمك ; پالسترینا سنتي را كھ تحویل گرفتھ بود تكمیل كرد. میشود قرار داشت

تغییر و انقالب بناي مستحكمي مبتني بر  یعني در مقابل طوفانھاي; آن ساختمان موسیقیش را استوار كرد
ھم اكنون میتوان پیش بیني كرد كھ در آیندھاي نسبتا نزدیك، ھنگامي كھ گوشھا از . اصول فني برپا ساخت

ھنگامھ صداي دریده سازھا و سستي رمانسھاي اپرایي خستھ شوند، طبع آدمیان بار دیگر تشنھ صمیمیت 
; و در طلب آن سیالن ھماھنگي عمیق و آرامشبخش در خواھد آمداحساس موسیقي پالسترینا خواھد شد، 

زیرا این موسیقي براي بیان حال بشریتي كھ روحش از آلودگي بھ غرور بر عقل و توانایي خویشتن پاك 

فصل شده، و بار دیگر با خضوع و دلھره در مقابل نامتناھي خلقت سر فرود آورده است، از ھر 
  سي و پنجم

  

  رابلھ ادبیات در عصر

١۵١-  ١٧۵۶۴  

I -چاپ كتاب  

بعد از گوتنبرگ غریزه خودنمایي بشري شكل تازھاي براي تظاھر پیدا كرد، و آن عبارت بود از آرزوي 
حق چاپ ((زیرا . برآوردن این آرزو در آن زمان خیلي گران تمام میشد. شھرت یافتن در جھان مطبوعات

یا كلیسایي، براي  ، كھ از طرف مقامات مدني))امتیازي منحصر بھ فرد((تنھا عیارت بود از )) قانوني
اعطاي این امتیاز امري استثنایي بود، و بدون وجود آن ناشران حتي در . چاپ كتاب معیني صادر میشد

داخل یك كشور روي دست ھم بلند میشدند و ھر طور دلشان میخواست كتابي را، بدون اجازه نویسنده آن، 
اما ; ال حق تالیفي بھ نویسنده میداداگر كتاب خوب بھ فروش میرفت، ناشر معمو. بھ چاپ میرساندند

رویھمرفتھ تنھا نشریاتي كھ بازار گرم داشتند و سود قابلي نصیب ناشر میكردند عبارت بودند از رمانھاي 
ھاي مجادلھآمیزي كھ ھر چھ با لحن تندتر و  ھاي جادوگري و عجایب مخلوقات، و رسالھ مردم پسند، قصھ

آثار علمي و فلسفي اگر خیلي موفق از آب در . فروش میرسیدند توھین آمیزتر نوشتھ میشدند بھتر بھ
  . میآمدند، تنھا ھزینھ چاپ خود را در میآوردند

ھاي خود را بھ دولتمردان، یا روحانیان عالیرتبھ،  ناشران مولفان این گونھ آثار را تشویق میكردند كھ نوشتھ
ایشان بھ خاطر تجلیلي كھ از شخصیتشان بھ عمل یا قضات متنفذ، و یا صاحبان عناوین اھدا كنند، تا شاید 

  . آمده است دست كرمي دراز كنند
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كار چاپ و نشر كتاب عموما در یك شركت انجام میگرفت، فرد یا خانوادھاي كھ چنین شركتي تاسیس 
اما شھرت تنھا از . میكرد در شھر خود شھرت بسیار مییافت و از عناصر مھم اجتماع خود محسوب میشد

حروف ((مثال كلود گارامون، اھل پاریس، با منسوخ كردن . پ نشریات بندرت بھ دست میآمدراه چا
و با طرح ریزي  -ھاي خطي اقتباس كرده و رایج ساختھ بودند  كھ چاپچیان آلماني از روي نسخھ)) گوتیك

ر كھ د -از روي حروف تحریري كارولنژیان )) حروف رومي((حروف چاپي تازھاي بھ نام ) ١۵۴٠حد(
. شھرت بھ دست آورد -قرن نھم متداول شده و توسط اومانیستھاي ایتالیایي و چاپخانھ آلدینھ تكامل یافتھ بود 

چاپچیان ایتالیایي، فرانسوي، و انگلیسي حروف رومي را پذیرفتند، حال آنكھ آلمانیھا تا قرن نوزدھم بھ 
)) حروف گارامون((ھنوز بھ نام  بعضي از انواع حروف چاپ. استفاده از حروف گوتیك ادامھ دادند

  . خوانده میشوند

در شھرھاي بال، ستراسبورگ، آوگسبورگ، . آلمان در كار چاپ، رھبري دنیا را در دست داشت
نورنبرگ، ویتنبرگ، كولوني، الیپزیگ، فرانكفورت و ماگدبورگ شركتھاي فعال بھ كار چاپ و نشر 

بفروشان در بازار مكاره فرانكفورت گرد میآمدند و بھ ھر سال دوبار ناشران و كتا. كتاب مشغول بودند
، یكي از ناشران فرانكفورت نخستین ١۵۴٨در سال . خرید و فروش كتاب و تبادل افكار میپرداختند

و در ھمان بازار مكاره . روزنامھ را، كھ عبارت بود از یك صفحھ حاوي تازھترین اخبار، چاپ كرد
، )١۵۵۵(پالتین صحافي كوچك خود را تبدیل بھ یك شركت چاپ كردھنگامي كھ كریستوف . منتشر میكرد

شھر آنورس بھ صورت یكي از مراكز مھم نشر كتاب درآمد، بھ طوري كھ دو سال بعد وي توانست 
در فرانسھ شھر لیون كانون تجارت كتاب شد، و . جلد كتاب بھ بازار مكاره فرانكفورت بفرستد ١٢٠٠

فرانسھ )) پایتخت فكري((موسسھ چاپ خود، پاریس را در احراز مقام  ٢٠٠زماني رسید كھ این شھر، با 
  . بھ مبارزه میطلبید

وي كھ زاده اورلئان . اتین دولھ، اومانیست و چاپچي معروف فرانسوي، آتشپاره شھر لیون شناختھ شده بود
من تنھا عیسي و سیسرون را بر : ((و درس خوانده پاریس بود، فریفتھ آثار سیسرون شد، چنانچھ میگفت

اد میزید،خود را شتابان بھ بھ طرزي استثنایي آز)) اندیشھ((وقتي شنید كھ در شھر پادوا .)) حق میشناسم
در شھر تولوز سر . آنجا رساند و با شكاكیون پیرو ابن رشد بھ مبادلھ لطیفھ گوییھاي ھجوآمیز پرداخت

و چون ; سلسھ و روح گروھي از آزاد اندیشان شد كھ پیروان پاپ یالوتر را یكسان بھ باد تمسخر میگرفتند
اما، در ; سرودن شعر شھرتي براي خود دست و پا كرد از آنجا اخراج شد، در لیون با نوشتن مقالھ و

در آنجا، . و ناچار شد بھ پاریس پناه برد; جریان درگیري، نقاشي را بھ دوئل و سپس بھ خون كشید
  . مارگاریت دو ناوار فرمان عفو او را از پادشاه گرفت

; پس بھ لیون بازگشت ;دولھ با مارو و رابلھ دوست شد، اما پس از چندي كار را بھ مجادلھ كشاند
دستگاه تفتیش افكار وي را . چاپخانھاي دایر كرد، و در انتشار آثار بدعتگذارانھ تخصص و شھرت یافت

دولھ از زندان گریخت، اما در ھنگام مالقات پنھاني با فرزندش دوباره ; احضار، محاكمھ، و زنداني كرد
  . آتش سوخت ، اتین دولھ زنده در توده١۵۴۶در سوم اوت . دستگیر شد

سلسلھاي كھ در صنعت چاپ بھ ھمان اندازه پا ; برجستھترین ناشران فرانسھ افراد خاندان استین بودند
چاپخانھ خود را در  ١۵٠٠ھانري استین در حدود سال . برجا و بادوام بود كھ خاندان فوگر در عالم تجارت

ھاي  فرانسھ نفیسترین نسخھ. ھ دادندپاریس ساخت، و پسرانش فرانسوا، روبر، و شارل كار وي را ادام
روبر فرھنگي بھ نام . چاپي خود از آثار بزرگان كالسیك روم و یونان را بھ این چھار نفر مدیون است

تالیف كرد كھ تكیھگاه كلیھ فرھنگھاي التیني فرانسویي شد كھ بعدا انتشار ) ١۵٣٢)) (گنجینھ زبان التیني((
اندان استین بود، بھ طوري كھ میان خود معموال بھ زبان التیني گفتگو زبان، التیني زبان دوم خ. یافتند

فرانسواي اول كار خاندان استین را مورد تحسین قرار داد، مارگریت را تشویق كرد كھ در برابر . میكردند
دانشگاه سوربون از ایشان پشتیباني كند، و یك بار نیز درمحفل دانشوراني كھ در موسسھ انتشاراتي روبر 

حتي مشھور است كھ پادشاه با كمال بردباري منتظر ماند تا روبر نمونھ . استین گرد میآمدند شركت جست
روبر با كمك مالي فرانسواي اول گارامون را استخدام كرد تا . چاپي را كھ در دست داشت تصحیح كند
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یل از كار در آمدند و حروف گارامون بھ اندازھاي شك; حروف یوناني تازھاي را طراحي و قالبریزي كند
) ١۵٣٩(كھ سرمشق بیشتر آثاري قرار گرفتند اعتراض كرد، و یكي از استادان آنجا بھ پارلمان تذكر داد

، چنانكھ ))انتشار آثار یوناني و عبري جز نابود كردن ھر نوع ایمان دیني نتیجھ دیگري نخواھد داشت((كھ 
ثبوت رسیده است كھ ھر كسي زبان عبري میآموزد  این مطلب بھ: ((راھبي در مورد زبان عبري گفتھ بود

روبر پس از مدت سي سال كھ مورد طعن و تعقیب سوربون قرار داشت، .)) بزودي بھ دین یھود در میآید
شاھد مرگش بود، تمایالت  ١۵۵٩و در آن شھر، كھ بھ سال ) ١۵۵٢(چاپخانھ خود را بھ ژنو منتقل كرد

پسرش، ھانري . كالون، آشكار ساخت)) مبادي((ن، با چاپ و نشر باطني خود را نسبت بھ آیین پروتستا
استین دوم، با انتشار مجلدات نفیسي از آثار كالسیك و ھمچنین با تالیف فرھنگي در پنج مجلد بھ نام 

، كھ ھنوز كاملترین فرھنگ یوناني باقي مانده است،شھرت خاندان خود )١۵٧٢)) (گنجینھ زبان یوناني((
خویشتن را مورد قھر و ) ١۵۶۶)) (دفاع از ھرودوت((وي نیز با انتشار كتاب . داشت را برقرار نگاه

غضب سوربون قرار داد، زیرا در آن شباھتھاي اساسي موجود در میان معجزات مسیحي و عجایب 
او نیز ابتدا بھ شھر ژنو پناه برد، اما بزودي . باورنكردني معتقدات یوناني را بھ خوبي وصف كرده بود

  . افت كھ كالونیھا نیز مانند سوربونیھا كوتھ نظر و سختگیرنددری

ھاي برجستھ از صنایع چاپ، گراوورسازي، و صحافي بھ شمار  بسیاري از نشریات این دوره نمونھ
  . میآیند

جلدسازي سنگین و نیمھ فلزي قرن پانزدھم جاي خود را بھ جلدھاي سبكتر و ارزانتر، از جنس چرم و 
 ٣٠٠٠دستور داد تا نزدیك بھ  ١۵٣۴ژان گرولیھ دو سرویر، خزانھ دار فرانسھ، در سال . پوست داده بود

جلد كتابش را با تیماج خاوري چنان بھ ظرافت صحافي كردند كھ ھنوز ھم از زیباترین مجلدات بھ شمار 
ر ھاي عمومي د ھاي خصوصي از شمارش گذشتھ بود، و كتابخانھ اكنون دیگر تعداد كتابخانھ. میآیند

در عھد ). ١۵٣٨(، نورنبرگ )١۵٢٩(، ھامبورگ )١۵١٧(بسیاري از شھرھا دایر شده بودند كراكو 
فرانسواي اول كتابخانھ سلطنتي قدیمي، كھ توسط شارل ھشتم گردآوري و تاسیس شده بود، از لوور بھ 

این كتابخانھ . شد ھاي تازه و صحافیھاي نفیس بھ مراتب غنیتر فونتنبلو انتقال یافت، و با افزایش مجموعھ
ھاي  بسیاري از كتابخانھ. در آمد)) كتابخانھ ملي((سلطنتي پس از انقالب كبیر فرانسھ بھ صورت و نام 

اما تعدادي نیز بھ تصاحب اشخاص در آمدند، و ; ھا در اغتشاشات دوره اصالح دیني از میان رفتند صومعھ
خیلي چیزھا در تاریخ گم . زن ملي پیدا كردھر كدام كھ از جھتي ارزش داشت راه خود را بھ سوي مخا

  . شده، اما آنقدر نفایس محفوظ مانده است كھ صد طول عمر ھم براي مطالعھ آن كافي نیست

II -مدارس  

زیرا آن ; طبیعي بود كھ انقالب دیني تارو پود روش آموزش و پرورش اروپاي باختري را از ھم میگسست
د، و بر انداختن نفوذ روحانیون اصیل آیین، تنھا از راه درھم روش تقریبا بكلي در انحصار كلیسا بو

لوتر مدارس زبان التیني زمان خود را . شكستن تسلط آنھا بر روش آموزش و پرورش عمومي میسر میشد
جز قدري زبان التیني ناقصي كھ بتواند كشیش شود و ((متھم میكرد بھ اینكھ بھ شاگرد چیزي نمیآموختند 

و، با این حال، چنان در تمام عمر نادان بماند كھ نھ مستعد قدقد كردن باشد .... س را بخواندادعیھ مراسم قدا
  . و نھ الیق تخم گذاردن

ھیچ چیز از ((; ھاي فساد میماندند ھا در نظر وي بھ جایگاه جانیان، یا معابد مولك، و یا كنسینھ اما دانشگاه
تنھا ((ھا  و نتیجھ میگرفت كھ دانشگاه)) ;ز نخواھد شدیا ھرگ... بر روي زمین ظاھر نشد... آن جھنمیتر

ھا  مالنشتون بھ این سبب با وي موافق بود كھ اعتقاد داشت دانشگاه.)) قابل آنند كھ با خاك یكسان شوند
تسویكاو، و آناباتیستھا مبني بر رستگاري )) پیامبران((عقیده كارلشتات، . دانشجویان را كافر بار میآورند

. مورد قبول والدیني كھ میل نداشتند ھزینھ تحصیلي فرزندانشان را بھ گردن گیرند واقع شداست بخوبي 
بعضي از ایشان استدالل میكردند كھ چون تحصیالت عالي بیشتر بھ خاطر آن است كھ دانشجویان را براي 

pymansetareh@yahoo.com



غیر منطقي  كشیش شدن آماده سازد، و حال آنكھ دیگر در آن زمان كار كشیشھا از رونق افتاده بود، بس
  . ھا بفرستند است كھ فرزندان خود را بھ دانشگاه

ھاي كلیسایي كھ توسط دولت ضبط شده بودند  مصلحان دیني انتظار داشتند كھ قسمتي از عواید موقوفھ
ھا از بین رفتھ بودند را  صرف تاسیس مدارس نویني شود، تا جبران مدارسي كھ بر اثر بستھ شدن صومعھ

امور خطیري در انبار  امیران و صاحب عناوین چنان سرگرم:(( اما چنانكھ لوتر بھ شكایت گفتھ است. بكند
تا در راه كمك بھ تربیت ))شراب، آشپزخانھ، و خوابگاه خود بودند كھ دیگر فرصتي برایشان باقي نمیماند

در ایاالت آلمان عموم مدارس رو بھ ((چنین نوشت  ١۵٢۴وي باز در سال . ھمنوعان صرف كنند
در . ھاي آلمان افسوس میخوردند نشگاهلوتر و مالنشتون بر انقراض دا ١۵٣٠در سال .)) اضمحالل میروند

 ٣۴و بھ  ١۵٢١نفر در سال  ١٢٠بھ  ١۵٢٠نفر در سال  ١٣١١دانشگاه ارفورت نامنویسي دانشجویان از 
نفر در  ١۵بھ  ١۵١٧نفر در سال  ٣٠٠در روستوك شماره دانشجویان از ; تنزل یافت ١۵٢۴نفر در سال 

ه استادان دانشگاه از دانشجویان بیشتر بود، در سال در ھایدلبرگ، در ھمان سال، عد; رسید ١۵٢۵سال 
  . فقط پنج تن از طالبان علم در دانشگاه بال نامنویسي كردند ١۵٢۶

از ) ١۵٢۴(لوتر در نامھاي بھ شھرداران . لوتر و مالنشتون براي ترمیم این زیان كوشش بسیار كردند
، یعني خیلي پیشتر از زمانش، ١۵٣٠ل در سا. مقامات كشوري تقاضا كرد كھ مدارس را برقرار سازند

بھ ھمت . پیشنھاد كرد كھ آموزش ابتدایي اجباري باشد و ھزینھ آن با كمكھاي مالي ملت تامین شود
كتاب ((ھا تدریجا رونق گرفتند، لوتر برنامھ درسیي توصیھ كرد كھ بیشتر متكي بر  پروتستانھا دانشگاه

وناني، عبري، و آلماني، حقوق، پزشكي، تاریخ را نیز در بر اما تدریس زبانھاي التیني، ی. بود)) مقدس
مالنشتون احیاي آموزش و )). مسیحي و كافر... شرح احوال شاعران و سخنوران((داشت، و ھمچنین 

پرورش را اھداف اصلي زندگي خود قرار داد، و بھ بركت ھدایت و فعالیت وي مدارس بسیاري بنیاد 
وي طرحي براي سازمان مدارس . مدرسھ وجود داشتند ٣٠٠ر قرن شانزدھم یافتند، چنانكھ در آلمان اواخ

كتابھایي براي آموزش دستور زبان التیني و یوناني و علم معاني و بیان، ; )١۵٢٧(ھا تھیھ كرد و دانشگاه
 ھاي نو بنیاد و نیز ھزاران معلم براي مدارس و دانشگاه; منطق، روانشناسي، اخالق، و االھیات تالیف نمود

  . داد)) مربي آلمان((كشورش از روي حقشناسي بھ وي لقب . تربیت كرد

، ماربورگ، )١۵٢٢(ویتنبرگ: ھاي آلمان شمالي یك یك بھ زیر نظارت پروتستانھا در آمدند دانشگاه
و استادان و ; )١۵۵٨(،ینا) ١۵۴۴(، كونیگسبرگ )١۵٣٩(، الیپزیگ )١۵٣۵(توبینگن ) ١۵٢٧(

مخالف بودند از )) عقیده راست و درست انجیلي((با ) لریش، دوك و ورتمبرگبھ گفتھ او(دانشجویان كھ 
پیروان كالون را از مدارس لوتریھا اخراج میكردند، و پروتستانھا ھنوز . آن مراكز دانش بیرون رانده شدند

بھ طور عموم ) ١۵۵۵)) (پیمان صلح آوگسبورگ((پس از . در دست كاتولیكھا بودند راه نمیدادند
ویان ھر یك از ایاالت آلمان اجازه نداشتند در مدارس وابستھ بھ آییني غیر از آیین رسمي فرمانرواي دانشج

  . خود تحصیل كنند

، بھ پیشرفت )١۵٣٨(در ستراسبورگ ) مدرسھ متوسطھ)) (ژیمنازیوم((یوھانس شتورم، با تاسیس یك 
شایستھ ((سالھ موثري با عنوان و در ھمان سال نیز بھ ر; روش نوین آموزش و پرورش كمك بزرگي كرد

شتورم نیز، مانند بسیاري از رھبران فكري اروپاي . منتشر ساخت)). است كھ مدارس ادبیات باز شوند
وي بھ لوون و پاریس مسافرت، و در شھر . كسب دانش كرده بود)) برادران ھمزیست((مركزي در نزد 

اره آموزش و پرورش ممكن است انعكاسي از نامھ معروف گارگانتوا درب. اخیر رابلھ را مالقات كرد
  . برخورد افكار این دو با یكدیگر بوده باشد

میدانست، براي تحصیل زبان )) ایجاد حس دینداري عاقالنھ((شتورم در عین آنكھ ھدف اصلي آموزش را 
ر كالسیك و ادبیات التیني و یوناني نیز اھمیت روزافزون قایل بود، و ھمین توجھ بھ تدریس و اشاعھ آثا

یونان و روم بعدا بھ ژیمنازیومھاي آلمان منتقل، و سبب شد كھ سپاھي از دانشوران و محققان بھ وجود آیند 
  . تا، در قرن نوزدھم، جھان باستان را جوالنگاه پژوھش خود قرار دھند و غنایم بسیار از آن بھ چنگ آرند
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در آن حدت و حرارت حملھ بر . سیب دیدندمدارس انگلستان از این تحول دیني بیش از مدارس آلمان آ
ھا، اصناف، و مدارسي كھ  زیاده رویھا و سودجوییھاي كلیسا، مدارس وابستھ بھ كلیساھاي جامع، صومعھ

ھا از  چون بیشتر شاگردان دانشگاه. ھاي كلیسایي نگھداري میشدند ھمھ آب شدند و از بین رفتند با موقوفھ
نفر لیسانسیھ زبان و  ١٧٣آن سرچشمھ كور شد، دانشگاه آكسفرد فقط این مدارس بیرون میآمدند، وقتي 
و  ١۵۴٧در سالھاي . بیرون دادند ١۵۴٨نفر لیسانسیھ در سال  ١٩١ادبیات، و دانشگاه كیمبریج فقط 

ھنري ھشتم مشكل را دریافتھ بود، لیكن . آكسفرد اصال فارغ التحصیل زبان و ادبیات نداشت ١۵۵٠
وافر، براي ارضاي جنگجوییھا و كامجوییھایش، دست او را در تاسیس كالج ترینیتي نیازمندي وي بھ پول 

در دانشگاه كیمبریج و حق التدریس دادن بھ استاداني كھ بھ فرمان شاھانھ مامور تدریس االھیات، زبان 
ي اما در این دوره افرادي از روي بشردوست. عبري و یوناني، پزشكي، و حقوق میشدند، باز نمیگذاشت

اقدام بھ تاسیس كالجھاي كورپوس كریستي، كرایست چرچ، ترینیتي، و سنت جانزكالج را آكسفرد و كالج 
ھیئت بازرسي سلطنتي كھ از طرف كرامول بھ آكسفرد و كمبریج اعزام شد تا . ماگدالن در كیمبریج كردند

ظارت بر آنھا را دست دولت ھا و اختیار ن برنامھ) ١۵٣۵(امتیازات و موقوفات آن دو دانشگاه را ضبط كند
در نتیجھ، دوران فلسفھ مدرسي در انگلستان بھ سر رسید آثار دانزسكوتس دستخوش تطاول زمان . سپرد

و ; مطالعھ زبانھاي التیني و یوناني رواج و رونق یافت; قرار گرفت، قوانین كلیسایي بھ یك سو افكنده شدند
در . اما تعصب در عقاید دیني بر جاي ماند; ذ دین بیرون آمدبھ طور كلي برنامھ آن دو دانشگاه از زیر نفو

عموم داوطلبان اخذ دانشنامھ پایان دوره لیسانس، بھ موجب قانون، مجبور بودند نشریھ مذھبي  ١۵۵٣سال 
ھا موقوفات و  در فرانسھ و فالندر كاتولیك، دانشگاه. را مشترك باشند)) مقاالت درباره آیین انگلیكان((

در رنس ،دوئھ، .ود را محفوظ نگاه داشتند، اما قدرت و آزادي زندگي فكري را از دست دادندشاگردان خ
و ) نفر۵٠٠٠(دانشگاه لوون از لحاظ كثرت تعداد شاگردان . ھاي تازھاي باز شدند لیل و بزانسون دانشگاه

نفر  ۶٠٠٠تا . میكرددفاع از اصیل آییني، كھ حتي در نظر پاپھا افراطي مینمود، با دانشگاه پاریس رقابت 
نامنویسي میكرد، اما دیگر شاگردان خارجي را چندان بھ سوي خود جلب نمیكرد و، برخالف روش دوران 

ھاي وابستھ بھ  دانشكده. عظمتش در قرن سیزدھم، دیگر محركین افكار نو و پرشور را بھ خود راه نمیداد
د كھ تقریبا نام سوربون جانشین نام خود آن چنان در زیر سلطھ دانشكده االھیات سوربون قرار داشتن

مونتني آموزش االھیات و منتخب آثار كالسیك را كھ در دانشكده سوربون تدریس میشد . دانشگاه پاریس شد
رابلھ ھرگز از ھجو مقررات خشك مدرسي و منطق بافیھاي . سطحي و یكنواخت و طوطي وار میدانست

ر مباحثي كھ با كمال دقت دور از نیازمندیھاي زندگي سوربون، و ھمچنین تلف شدن عمر شاگردانش د
من حاضر بودم از سھم جاودانم : ((كلمان مارو فریاد بر میآورد. واقعي دستچین شده بودند خستھ نمیشد

تمام نیرو و .)) جواني مرا تباه نكرده بودند((یعني استادان )) چشم بپوشم، بھ شرط آنكھ ددان بزرگوار
ا بر ضد پروتستانھاي فرانسھ، بلكھ بر ضد علماي اومانیست آن كشور نیز بھ كار سلطھ دانشگاه نھ تنھ

فرانسواي اول، كھ شراب ایتالیا را چشیده بود، و كشیشھاي خیس خورده در ادبیات یونان و روم . میرفت
سلطھ  باستان را بھ چشم دیده بود، ھر چھ در توانایي داشت كوشید تا روحیھ دانشپژوھي فرانسھ را از زیر

براثر تلقینات گیوم بوده، كاردینال ژان دوبلھ، و مارگریت دو . ارتجاعي و دلسردكننده سوربون برھاند
مدرسھاي مستقل از دانشگاه، و  ١۵٢٩ناوار خستگیناپذیر فرانسوا ھزینھاي تامین كرد و در سال 

و نفر براي تدریس زبان د)) استاد سلطنتي((ابتدا چھار . مخصوص علوم مربوط بھ اومانیسم، تاسیس كرد
و سپس كرسیھاي تدریس ; یوناني و دو نفر براي تدریس زبان عبري تعیین شدند و شروع بھ كار كردند

این . در آن مدرسھ تعلیمات رایگان بود. زبان التیني، ریاضیات، پزشكي، و فلسفھ بر آن منضم شدند
، كانون گرمابخش اومانیسم فرانسھ شد و خوانده شد)) كولژ دو فرانس((مدرسھ سلطنتي كھ بعدا بھ نام 

  . اندیشھ آزاد اما با انظباط فرانسوي را در دامان خود پرورش داد

 ١۵۵٣ھایي عالي داشت كھ تعدادشان در سال  اسپانیا با آنكھ متعصبانھ پایبند مقررات دیني بود، اما دانشگاه
دانشگاه ساالمانكا . و غرناطھ از آن جملھ بودندھاي نو بنیاد تولدو، سانتیاگو،  بھ چھارده رسید، كھ دانشگاه

. شاگرد داشت، با ھر دانشگاه معتبر دیگري برابري میكرد ۶٧٧٨ھفتاد استاد و  ١۵٧۴كھ در سال 
پنجاه و  ١۵۴٣ھاي ایتالیا نیز بھ توسعھ و رونق خود ادامھ میدادند، چنانكھ دانشگاه بولونیا در سال  دانشگاه

بیات، سي و ھفت استاد در دانشكده حقوق، و پانزده استاد در دانشكده پزشكي ھفت استاد در دانشكده اد
لھستان عصر طالیي خود را، با . و دانشكده پادوا زیارتگاه طالب متھور آن سوي آلپھا شده بود; داشت
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در پوزنان مدرسھ لوبرنسیانوم، كھ ; شاگرد در دانشگاه كراكو، در تاریخ بھ ثبت رساند ١۵٣٣٨نامنویسي 
توسط اسقف یان لوبرانسكي تاسیس یافتھ بود، بھ تحقیقات علوم مربوط بھ اومانیسم  ١۵١٩در سال 

ھاي كشورھاي كاتولیك كمتر از  رویھم رفتھ باید گفت، در این قرن انقالبي، دانشگاه. اختصاص داده شد
  . پروتستان آسیب دیدند

)) كالج سلطنتي((استادان . باري كم بوداھمیت معلم درست بھ جا آورده نمیشد و حقوق وي بھ طرز رقت
در . دریافت میداشتند، و تازه این مواجبي كامال استثنایي بود) دالر ۵٠٠٠(سالیانھ دویست كراون 

ساالمانكا رسم چنان بود كھ داوطلبان مقام استادي، پس از شركت در یك دوره تدریس آزمایشي، توسط 
بھ روش سخنراني انجام میشد، و گاھي نیز شاگردان خود انتخاب میشدند، تدریس عموما 

color="#CCCCCC"<فرھنگھاي لغت كمیاب بودند، و ; موارد جاي كتاب درسي را میگرفت
مگر براي كیمیا گران، شاگردان در اتاقھاي سرد و محقر بھ سر میبردند، و . آزمایشگاه اصال وجود نداشت

بسیاري از شاگردان بیبضاعت با كار كردن . میشدند غالبا بر اثر خوردن غذاھاي نامناسب یا آلوده بیمار
  . در كالجھا دوره تحصیلي خود را طي میكردند

مقررات انضباطي . كالسھا در ساعت شش صبح شروع میشدند و ساعت پنج بعد از ظھر پایان مییافتند
. میداشتندبسیار سخت بودند، چنانكھ حتي دانشجویان سال آخر دانشگاه را ھم از شالق خوردن معاف ن

شاگردان براي گرم كردن خود، یا در خیابانھا بھ جان یكدیگر میافتادند و یا بھ ھر مي و محبوبي كھ بھ 
چنگ میآوردند پناه میبردند و سرانجام با ھر حال و روزگاري بود تحصیالت خود را، تا حد گرفتن 

  . دانشنامھاي، بھ پایان میرساندند

ھا  بیسواد میماندند، بسیاري از دختران طبقات متوسط در راھبھ خانھھاي پایین بكلي  دختران خانواده
ھلند بھ داشتن زناني فخر . ھاي اعیان معلم سرخانھ داشتند تعلیمات مقدماتي میگرفتند، و زنان جوان خانواده

ن و در آلمان زوجھ پویتینگر و خواھرا. میكرد كھ میتوانستند مغازالت عاشقانھ را بھ زبان التیني بفھمند
در فرانسھ زنان دربار فرانسواي اول طنازیھا و عشق بازیھاي . دختران پیركھایمر شھرت علمي داشتند

در انگلستان بانوان ادب دوست مانند دختران . خود را بھ زیور نقل قولھایي از بزرگان كالسیك میآراستند
جستھاي از زنان با فضل و دانش ھاي بر ، و ملكھ الیزابت نمونھ))ماري خون آشام((مور، لیدي جین گري، 

  . بودند

كتابي با  ١۵٣١كم اھمیتتر آن دو سرتامس الیت بود كھ در سال . دو معلم مشھور متعلق بھ این دورھاند
در روش تربیت فرزندان نجبا براي آنكھ آماده زمامداري كشور شوند، بھ )) كتابي موسوم بھ حاكم((عنوان 

دا جھل و بیمایگي نجباي انگلیسي را بشدت مورد مذمت قرار داد و آن الیت در ابت. رشتھ نگارش در آورد
را نقطھ مقابل دانش و ارزش سیاستمداران یونان و روم باستان دانست، و از قول دیوجانس، حكیم كلبي 

بنگرید كھ چگونھ سنگي بر سنگي .... وقتي جاھلي را بر سنگي نشستھ دید، گفت((یونان چنین آورد كھ 
بھ نظر وي، پسر باید در ھفتسالگي تحت تعلیمات معلم خصوصیي كھ با دقت تام . رفتھ استدیگر جاي گ

در چھاردھسالگي . انتخاب شده باشد قرار گیرد و مبادي موسیقي، نقاشي، و مجسمھ سازي را یاد بیاموزد
; را فرا بگیرد باید علم ھیئت، منطق، تاریخ، و فنون كشتي، شكار، تیر اندازي با كمان بلند، شنا، و تنیس

در آن چیزي جز خشم وحشیانھ و آزار جسماني وجود ((اما نھ فوتبال را كھ در خور توده مردم است و 
ھر پسري باید در تمام مراحل پرورش خود آثار بزرگان كالسیك را مطالعھ كند ابتدا آثار شاعران، . ندارد

سوفان، و در آخر، مثل آنكھ ناگھان بھ یادش بعد سخنوران و بعد تاریخنویسان، بعد سران سپاه، و سپس فیل
  . را نیز بھ آنھا اضافھ میكند)) كتاب مقدس((آمده باشد، 

را )) كتاب مقدس((بدین ترتیب مالحظھ میشود كھ وي نقشھ تعلیمات لوتر را تقریبا وارونھ ساختھ و تعلیم 
تراضاتش، آثار بزرگان كالسیك را در واقع الیت، با وجود اع. در انتھاي برنامھ درسي خود قرار داده است

اي خداي بزرگ، چھ حالوت بیمانندي در افكار و : ((ترجیح میداده است)) كتاب مقدس((بھ مراتب بر 
گفتار افالطون و سیسرون گنجانده شده، و تا چھ اندازه وقار، حظ روحي، اندیشھ واال، فصاحت الھي، 
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تنھا ھمان آثار براي بھ بار ((تا آنجا كھ )) م آمیختھاند،تقواي مطلق و خوشي باور نكردني در آثارشان بھ ھ
اما آن معلم پر اھمیتتر یعني خوان ویوس، كھ از !)) آوردن یك فرمانرواي الیق و كامل تقریبا كافي است

وي كھ زاده واالنس بھ . ھمھ اومانیستھا اومانیستتر بود، عالیتر داشت و در مسیري دامنھ دارتر قدم گذاشت
در پاریس مدت زماني كافي . بود در ھفدھسالگي اسپانیا را ترك كرد و دیگر ھرگز آن را ندید ١۴٩٢سال 

در بیست و . تحصیل كرد تا شوق فلسفھ را در دل گیرد، و طوق فلسفھ مدرسي را از گردن بھ دور افكند
)) مقام فلسفھدرباره پیدایش، مكاتب، و ((شش سالگي نخستین تاریخ فلسفھ را بھ سبك امروزي بھ عنوان 

ھا را بر ضد  در ھمان سال، با اعتراض شدید بھ روش تدریس فلسفھ با اسلوب مدرسي، دانشگاه. تالیف كرد
در نظر وي تشكیل جلسات مناظره براي تقویت قواي فكري دانشجویان حاصلي جز مشاجره . خود شوراند

ین خواند، و آن را بھ تامس مور اراسموس بر كتاب ویوس آفر. بیھوده بر سر مباحثي بینتیجھ نمیداشت
  ... ویوس((توصیھ كرد، و با كمال ادب اظھار بیم كرد كھ مبادا 

شاید بر اثر نفوذ اراسموس بود كھ ویوس بھ مقام استادي .)) در سایھ خود محو میكند... اراسموس را
زھاي از بر اثر ترغیب اراسموس وي چاپ تا). ١۵١٩(كرسي انسانیات در دانشگاه لوون منصوب شد

; قدیس آوگوستینوس را با حواشي مشروح منتشر ساخت و آن را بھ ھنري ھشتم اھدا كرد)) مدینھ االھي((
تامس مور و ). ١۵٢٣(و چنان جواب دوستانھاي از وي دریافت داشت كھ راه انگلستان را در پیش گرفت 

او را یكي از معلمان  ملكھ كاترین، ھموطنش، از او استقبال گرمي بھ عمل آوردند، و ھنري ھشتم
در ((ظاھرا بھ عنوان راھنمایي آن شاھزاده خانم بود كھ كتاب . خصوصي شاھزاده خانم ماري ساخت

ھمھ چیز بر وفق مراد بود تا آنگاه كھ بر تقاضاي ھنري ھشتم ). ١۵٢٣(را نگاشت )) پرورش كودكان
را قطع كرد و او را براي مدت  ھنري مقرریش. مبني بر الغاي ازدواجش با ملكھ كاترین اعتراض كرد

و بقیھ ) ١۵٢٨(ویوس پس از آزادي، بھ بروژ بازگشت . شش ھفتھ در خانھاش تحت نظر نگاه داشت
  . سالھاي عمرش را در آنجا بھ سر برد

ویوس كھ در سي و ھفت سالگي ھنوز متفكري ایدئالیست بود رسالھاي بھ روش فكري اراسموس، در لزوم 
ھماھنگي و تضاد در میان ((ي بین المللي براي جلوگیري از ظھور جنگ با عنوان برقراي یك مرجع داور

را منتشر )) درباره انتقال تعالیم((دو سال بعد، اثر مھم خود، . تالیف و بھ شارل پنجم اھدا كرد)) نوع بشر
 ھدف وي در. ساخت كھ پیشروترین رسالھ در زمینھ آموزش و پرورش دوره رنسانس شناختھ شده است

افراد را براي نیازمندیھاي زندگي آماده ((این رسالھ رسیدن بھ روشي در آموزش و پرورش است كھ 
سازد، فكر و جسم ایشان را تا حد ممكن رشد دھد، و حس احترام را در وجودشان بپروراند و افزایش 

ھ پرستشگاھي گویي قدم ب: ((ویوس عقیده دارد كھ دانشجو باید بھ طرزي وارد مدرسھ شود كھ.)) بخشد
گذاشتھ است، اما تحصیالتش را در آنجا باید او را چون شارمندي با ادب و مفید بھ حال جامعھ بار )) مقدس
این تحصیالت باید در سراسر زندگي فرد ادامھ داشتھ باشد و بھ نحوي آموختھ شود كھ اثر و . بیاورد

كتابھا باید مورد تفرس و پژوھش علمي قرار طبیعت نیز مانند . ارتباط آن در زندگي روزانھ پایدار بماند
بگذارید دانشجو رگھا، عصبھا، استخوانھا و دیگر قسمتھاي . گیرد، زیرا اشیا بیش از نظرات آموزندھاند

با دھقانان، شكارچیان، چوپانان، و باغبانان ; بدن را در ضمن عمل و ھنگام كالبد شكافي بھ چشم خود ببیند
وراجیھایي كھ بھ نام منطق ((زیرا این خوشھ چینھا از آن ; ش آنھا را فرا بگیردو دان.... وارد گفتگو شود

آثار كالسیك بھ صورت .)) ھاي دانش بشري را فاسد ساختھاند سودمندتر خواھد بود مدرسي، عموم رشتھ
منقح باید ھمواره قسمت عمدھاي از برنامھ درس جوانان را تشكیل دھند، اما تاریخ و جغرافیاي معاصر 

زبانھاي بومي باید دوش بھ زبان التیني آموختھ شوند، و آن نیز . نیز باید مورد مطالعھ آنان قرار گیرد
ویوس چنان در افكار خود پیشتاز بود كھ عصر وي بزودي او . منحصرا با روش مستقیم گفتگوي روزمره

  . ندگي كاتولیك باقي ماندوي تا پایان ز. را از نظر گم كرد، و بھ حال خودش واگذاشت تا در عسرت بمیرد
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ھا، آكادمیھا، و اومانیستھا در دوره رنسانس این بود كھ آثار بزرگان یونان و روم  كار برجستھ دانشگاه
این وظیفھ كامال انجام شد و كشف دنیاي كالسیك بھ حد ; باستان را ترجمھ كنند و تحویل اروپاي جدید بدھند

  . كمال رسید

گیوم بوده پس از آنكھ . نام دو نفر را باید بھ عنوان سروش این دوران پر اكتشاف در خاطر نگاھداشت
شصت و دو سال از عمر خود را در این آرزو بھ سر برد كھ پاریس را تنھا وارث اومانیسم ایتالیا سازد، 

بوده تحصیالت . لطنتي كردھنگامي آرزوي خود را بر آورده دید كھ فرانسواي اول اقدام بھ تاسیس كالج س
قانون نامھ ((عالي خود را با فرا گرفتن علم حقوق آغاز كرد و تقریبا مدت ده سال خود را در مجلدات 

براي آنكھ این متون را كھ الفاظشان التیني بودند اما مفاھیمشان بیشتر جنبھ . مغروق ساخت)) یوستینیانوس
السكاریس بھ فراگرفتن زبان یوناني پرداخت و چنان با جان  بیزانسي داشتند بھتر درك كند، در نزد یوانس

و دل در تحصیل آن زبان كوشید كھ معلمش،در ھنگام وداع از دنیاي فاني، مجموعھ گرانبھاي كتابھاي 
حواشي بر بیست و چھار دفتر ((ھنگامي كھ بوده در چھل و یك سالگي كتاب . یوناني خود را بھ وي بخشید

را منتشر ساخت، براي اولین بار در دوره رنسانس علم قانونشناسي، ) ١۵٠٨)) (ا نوسقانون نامھ یوستینی
بھ جاي آنكھ مانند گذشتھ توسط مفسران لغوي تغییر ماھیت یافتھ باشد، مفھوم واقعي خود و ارتباط با 

 شش سال بعد اثر بزرگ دیگري از نتیجھ تحقیقات عمیق خود بیرون داد، با. محیطش را بھ دست آورد
ھا و اوزان و مقادیر قدیمي، اما در  ، كھ در ظاھر بحثي بود درباره سكھ))واحد پول و اجزاي آن((عنوان 

تفسیر ((از آن مھمتر كتاب . حقیقت بررسي دقیقي از رابطھ میان ادبیات كالسیك و زندگي اقتصادي بود
چنان در توجیھ و تفسیر وي است كھ گرچھ از لحاظ مطالب بي نقص نیست، اما ) ١۵٢٩)) (زبان یوناني

. لغوي غني است كھ بھ تنھایي قابل آن بود كھ مقام مولف خود را در راس ھلنیستھاي اروپایي قرار دھد
اراسموس . رابلھ نامھاي تجلیآلمیز برایش او نوشت، و اراسموس تعارفات حسادتآمیزي بھ وي تقدیم داشت

ش را تشكیل میداد، و حال آنكھ در نظر بوده دانش و مرد دنیا بود كھ اشتغال بھ دانش فقط بخشي از زندگی
علم لغتشناسي مدتھاي دراز ندیم، شریك، و معشوقھ من ((بوده مینویسد . زندگي یك حقیقت محسوب میشدند

اما من ناگزیر شدم كھ پیوندھاي چنین عشق ... بوده و با ھمھ پیوندھاي محبت بھ وجودم بستگي داشتھ است
تاسف بوده در این بود كھ میبایست .)) زیرا آن را براي سالمتیم زیانبخش یافتم... لمآتشیني را از خود بگس

  . مقداري از وقت مطالعاتش را براي خوردن و خوابیدن بدزدد

تك چھرھاي كھ ژان . بوده، در لحظات غفلت از كار عقالني، ازدواج كرد و یازده فرزند بھ وجود آورد
اما ; او را با حالتي گرفتھ و بد بین نشان میدھد) ھنري مترپلیتن نیویوركدر موزه (كلوئھ از او كشیده است 

گویا فرانسواي اول از شور و شوق زندگي چیزي در وي سراغ كرده بود كھ او را كتابدار 
color="#CCCCCC"<در یكي از این سفرھا بود كھ بوده . سالخوده را در مصاحبت خود داشتھ باشد

و بھ آرامش ; تور اكید داد كھ مراسم تدفینش را در كمال سادگي انجام دھنددچار تب شدیدي شد، وي دس
  . كولژ دو فرانس بناي یادبود و آرامگاه وي شد). ١۵۴٠(چشم از دنیا بست 

اومانیسم در فرانسھ نزدیك بھ . پاریس ھنوز تا آن زمان زندگي فكري فرانسھ را در خود جذب نساختھ بود
بورژ، بوردو، تولوز، مونپلیھ، و باالتر از ھمھ لیون شھري كھ در آن تركیب  دوازده پایگاه داشت، مانند

در آژن كھ یكي دیگر از این . عشق و اومانیسم و زبان و ادبیات معجون روحپروي بھ وجود آمده بود
ھا بود، یعني شھري كھ ھیچ انتظار نمیرفت امپراطوري در آن بھ ظھور برسد، ژول سزار سكالیژر  پایگاه

وي كھ محتمال در پادوا بھ دنیا . كمال تحكم، پس از مرگ بوده، بر قلمرو لغتشناسي فرمانروایي یافتبا 
در چھل و یك سالگي بھ شھر آژن نقل مكان كرد و تا پایان عمر در آنجا باقي ) ١۴٨۴. (آمده بود

. حاطھ كامل داشتھمھ دانشوران از او در وحشت بودند، زیرا بر زبان دشنامآمیز التیني ا). ١۵۵٨(ماند
سكالیژر با اعتراض تند خود علیھ اراسموس، كھ طرفداران شیوه سخنوري سیسرون بھ زبان التیني را 

وي نخست رابلھ را بھ باد انتقاد گرفت، و سپس دولھ را . مورد تحقیر قرار داده بود، شھرتي بھ دست آورد
درباره ((ك مجلد از مقاالت ادبي خود، كتاب زماني دیگر، در ی. از این رو كھ از رابلھ انتقاد كرده بود

جرونیمو كاردان را مورد موشكافي قرار داد و ھمت بر آن گماشت كھ ثابت كند در آن كتاب )) دقایق فكري
)) وضع زبان التیني((كتاب مھم سكالیژر، بھ نام . ھر چھ اثبات شده باطل و ھر چھ نفي شده حق است
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شرحھایي كھ وي بر بقراط و ارسطو . بر اصول علمي مبتني شده بود نخستین دستور زبان التیني بود كھ
ژول داراي پانزده . نوشت، ھم از حیث زیبایي بیان و ھم از جھت پژوھش علمي، مقامي برجستھ داشتند

وي، كھ چھار سال پس از )) فن شعر((كتاب . فرزند بود كھ یكي از ایشان بزرگترین دانشمند نسل بعدي شد
یافت، ھمراه با نفوذ آثار پسرش و ھمچنین بھ علت رسوخ افكار ایتالیاییھایي كھ در التزام مرگش انتشار 

كاترین دومدیسي بھ فرانسھ آمده بودند سبب شد كھ توجھ اومانیستھاي فرانسھ از پژوھش در تمدن یوناني 
  . بار دیگر بھ سوي تمدن التیني انعطاف یابد

زندگیھاي مقایسھ ((یوناني بھ دست آمد، ترجمھ آمیو از كتاب  یكي از ھدایاي نفیسي كھ از احیاي تمدن
، اثر پلو تارك، بود ژاك آمیو یكي از صدھا حمایت شدگان مارگریت دوناوار بود كھ بھ كمك وي بھ ))شده

و دیگر )) دافنیس و خلوئھ((ھاي  ترجمھ. مقام استادي زبانھاي یوناني و التیني در دانشگاه بورژ رسید
اشقانھاي كھ از زبان یوناني بھ عمل آورد مورد تمجید قرار گرفتند و، بھ عنوان پاداش، عواید داستانھاي ع

ژاك آمیو، با این بنیھ مالي، . دیر پر ثروتي بھ او بخشیده شد این ھم از خوشمزگیھاي شنیدني آن زمان
وقتي ترجمھ . داد شروع بھ مسافرت در سراسر ایتالیا كرد و ذوق لغتشناسي و عتیقھشناسي خود را تشفي

، مقدمھاي بر آن نوشت و در آن با بیاني فصیح بھ )١۵۵٩(را منتشر ساخت )) زندگیھاي مقایسھ شده((
آمیو، در . بود، برخاست)) بیت المال بشریت((حمایت از لزوم پژوھش در تاریخ، كھ بھ نظر وي چون 

ت، و ترقي و انحطاط سیاسي، براي مقدمھ خود، تاریخ را بھ موزھاي حاوي ھزاران نمونھ فضیلت و رذیل
عبرت نوع بشر، تشبیھ كرد، و نیز مانند ناپلئون، تاریخ را براي آموختن فلسفھ از ھر معلم فلسفھاي برتر 

  . ، كرد))مورالیا((آمیو باز اقدام بھ ترجمھ كتاب دیگري از پلو تارك، بھ نام . شمرد

در ھمان اوقات بھ مقام اسقفي شھر اوسر ارتقا یافت، و ھمانجا در پختگي ھشتادسال عمر چشم از جھان 
زندگیھاي در ھمھ جا دقیق و بي عیب نبود، اما مجموعھ آن اثر بھ ((ترجمھ وي از ). ١۵٩٣(فرو بست 

دامنھ . قت میكردخودي خود ارزش ادبي داشت و سھولت بیان و سادگي سبك آن كامال با متن اصلي مطاب
بار  -مونتني چنان مجذوب و سكر روحپرور آن شد كھ فرانسھ دوران سن . نفوذ این كتاب بي انتھا بود

شكسپیر از روي ترجمھ . تلمي را پشت سر گذاشت و رو بھ سوي آن قدمت برگزیده و عالي منش آورد
كمال مطلوب . امھ اقتباس كردتوانایي كھ سرتامس نورث از ترجمھ آمیو بھ عمل آورده بود سھ نمایشن

پلوتارك در انتخاب قھرمانان بشري انگاره صدھا نمایشنامھ و خصوصیات اخالقي صدھا مرد انقالبي را 
)) حیات مردان نامي((و سرانجام ترجمھ كتاب پلو تارك بھ زبان فرانسھ، با عنوان ; طرحریزي كرد

ي در بر انگیختن خصایل مردانھ روح فرانسوي پانتئوني از مشاھیر بھ آن ملت اعطا كرد كھ عامل موثر
  . بود

IV - رنسانس فرانسھ  

، با تمام غناي معنایي كھ از آن )نوزایي(عادت بر این شده، و نیز قابل قبول است كھ اصطالح رنسانس 
و قتل ھانري ) ١۵١۵(استنباط میشود، در فرانسھ بر فاصلھ، میان جلوس فرانسواي اول بھ پادشاھي 

در حقیقت این شكفتگي پر رنگ و بوي نظم و نثر، آداب و ھنر، و جامھ و . اطالق شود) ١۶١٠(چھارم 
بر اثر پافشاري بردبارانھ . تزئینات، در فرانسھ بیشتر یك نوع پختھ شدن و بھ ثمر رسیدن بود تا نوزایي

یماري مردان و رویش زمین تازه تخم پاشي شده فرانسھ، اقتصاد و روح آن مرزوبوم را از چنگال ب
لویي یازدھم بھ فرانسھ حكومتي متمركز و نیرومند و منظم بخشیده : رھایي یافتھ بود)) جنگ صد سالھ((

نیروي آفرینش دوران . و لویي دوازدھم مدت ده سال كشور را در صلح پر بركتي نگاه داشتھ بود; بود
و نمونھ بارز آن، شخصیت رابلھ  ;گوتیك، با تمام آزادي، فراغ بال، و خیالپرستي خود، پا برجا مانده بود

اما این بیداري . ھاي آنان نقل میكرد بود كھ در شیفتگي خود نسبت بھ بزرگان كالسیك ھمواره از گفتھ
بیشك ادبیات و ھنر فرانسھ بر اثر آشنایي نزدیكتري با فرھنگ . شگرف از جھتي نیز نوعي نوزایي بود

و این موازین سدید و خوي متین كالسیك كھ . یافتھ بود باستاني و قالبھاي ھنر كالسیك تغییر شكل كلي
اصوال عبارت بود از تسلط نظم فكري بر شور عاطفي در عالم تئاتر، شعر، نقاشي، مجسمھ سازي، و 
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: عناصر باروركننده در این نوزایي عبارت بودند از. معماري فرانسھ تا نزدیك بھ سیصد سال بر جاي ماند
ھا، در روشھاي قضایي، و در  كاوش فرانسویان در ویرانھ; دست فرانسویانكشف و تسخیر ایتالیا بھ 

و باالخره باز شدن پاي ھنرمندان و ; آشنایي ایشان با آثار منثور و انواع ھنرھاي ایتالیا; ادبیات روم باستان
در كار در پدید آمدن این دوران شكوفایي چندین عامل دیگر نیز دست . شاعران ایتالیایي بھ خاك فرانسھ

صنعت چاپ، ترجمھ و انتشار متون كالسیك، حمایت و تشویق از دانشمندان و شاعران و ھنرمندان : بودند
ھایشان، مارگریت دو ناوار، و روحانیون و اشراف، و باالخره وجود  توسط پادشاھان فرانسھ، معشوقھ

ھمھ این عوامل در ایجاد . بدانندالھامبخش زناني كھ قادر بودند بجز زیبایي خود زیباییھاي كنند و بر حق 
  . دوره شكوه و درخشندگي فرانسھ دست در دست یكدیگر انداختھ بودند

ھایش شاعري داشت كھ بھ منزلھ تحولي از  فرانسواي اول، كھ وارث این ھمھ بود، در میان غالمبچھ
با قیافھ پسر بازیگوش  كلمان مارو. ادبیات گوتیك بھ ادبیات كالسیك بود یا پل رابطي از ویون بھ رنسانس

ھاي شوخي آمیز و حاضر جوابیھاي  سیزده سالھاي وارد صحنھ تاریخ شد و كارش این بود كھ با قصھ
چون چند سال گذشت، سرگرمي فرانسوا این شد كھ بھ داستانھاي . سرزنده خود پادشاه را بھ نشاط آورد

گوش بدھد و بخندد، زیرا او نیز با مارو ) )ھمھ خانمھاي پاریسي((عشق ورزیھا و ستیزه جوییھاي مارو با 
  :مارو چنین میسرود. در پسندیدن جذابیت زنان پاریسي ھمراي بود

  . راھنماي او لذت است و بھ منفعت اعتنایي ندارد; زن فرانسوي كامل و بیعیب است

  . ھر چھ درباره شان بگویند یا مسخرشان كنند: نتیجھ اینكھ

   .زنان فرانسوي شاھكار خلقتند

این اشعار بندرت عمیق . مارو شعر را بھ رواني چشمھاي جوشان، زمزمھ كنان از دھان بیرون میداد
ھا، ترجیع  اینھا ابیات ارتجالي، قطعات گفتگویي، چكامھ. بودند، اما احساسات رقیق ما را بر میانگیختند

مارو بھ . و مارتیالیس بودند و نیز گزارش احوال دروني بھ سبك اشعار ھوراس. ھا بندھا، غزلھا، یا ھجویھ
وقتي این شلختھ : نیشخند ثابت میكند كھ زنان با الماس پربھا زودتر رام میشوند تا با التماس شعرا

كوچولوھا فاسق دست و دل بازي پیدا كنند كھ الماسي را بھ درخشش در آورد، در جلو چشمان خندان و 
  . از پشت بر زمین پھن میشوند ! زیتوني رنگشان، تلپ

  . این خاصیت بزرگ آن سنگ است! میخندي لعنت بر كسي بھ اینجا اشتباه كند

  . كھ اینطور چشمان را خیره میسازد

  . این گونھ ھدایا و این چنین بخششھا بھتر بھ كار آیند، تا زیبایي، دانش، و حتي التماس

  . مثل اینكھ جادویي در كار باشداین ھدایا خدمتكاران را بھ خواب میفرستند، و درھاي بستھ را باز میكنند، 

  . بینایان را كور میسازند، و سگھا را خاموش میدارند

مارگریت دو ناوار شد و خدمتگزارانھ در دام عشقش )) پیشخدمت مخصوص((مسارو  ١۵١٩در سال 
رگریت اما بھ احتمال قویتر از سخنان ما; ھاي عاشقانھ وي جواب میدھد شایع بود كھ مارگریت بھ نالھ. افتاد

تا حدي )) عشقبازیھایش((در واقع مارو ضمن . چیزي تبلیغ آیین پروتستان نصیب شاعر دلشكستھ نشد
میجنگید، )) بایار((در التزام ركاب فرانسوا بھ ایتالیا رفت و در پاویا مانند . پایبند اصول آیین پروتستان شد

انتظار نمي رفت جان شاعران خونبھایي اما چون ; و افتخار آن را یافت كھ ھمراه پادشاه خود اسیر شود
  . داشتھ باشد، او را آزاد كردند

pymansetareh@yahoo.com



در بازگشت بھ فرانسھ عقاید پروتستاني خود را چنان آشكارا اظھار داشت كھ اسقف شارتر او را احضار 
مارو با شفاعت مارگریت از بند خالصي . كرد و در كاخ اسقف نشین خود با كمال مالیمت زندانیش ساخت

. ما اندكي نگذشت كھ بھ جرم كمك در فراري دادن عده اي از زندانیان بار دیگر دستگیر شدیافت، ا
فرانسوا با ضمانت شخصي او را آزاد كرد و ھمراه خود بھ شھر بایون برد تا درباره زیباییھاي شھبانوي 

زیرا در  -دان پس از گذراندن یك دوره اقامت دیگر در زن. جدیدش، الئونوراي پرتغالي، نغمھ سرایي كند
  . ایام روزه بزرگ گوشت خورده بود ھمراه مارگریت بھ كائور و نراك سفر كرد

در این ھنگام بار دیگر انتشار شعارھا و اعالنات پروتستانھاي آلمان موجب تجدید دشمني و حملھ كاتولیكھا 
و فرمان بھ بھ مارو خبر رسید كھ در پاریس خانھاش را جستجو كرده . بھ پروتستھاي فرانسھ شد

از ترس آنكھ مبادا حتي دامنھاي فراخ و پرچین مارگریت ھم براي پنھان ). ١۵٣۵(دستگیریش دادھاند 
دوشس او را چون ویرژیل . داشتن وي كفایت نكنند، بھ ایتالیا گریخت و در فرارا بھ دوشس رنھ پناھنده شد

فتھ بود كھ مارو ھمواره میل دارد نام خود گویي بفراست دریا; فرا رسیده از شھر مانتوا استقبال شایان كرد
و ; یا میكوشد كھ از اشعار ویون چاپھایي بزند; را بھ نحوي با نام پوبلیوس ویرگیلیوس مارو مرتبط سازد

وقتي اركولھ دوم، دوك فرارا، علني ساخت كھ تا چھ . روش زندگي اووید عاشق پیشھ را رونویس كند
در آنجا بھ وي خبر . آمده است، مارو بار سفر بست و بھ ونیز رفت اندازه از دست پروتستانھا بھ ستوه

رسید كھ فرانسوي اول فرماني صادر كرده است كھ براساس آن عموم بدعتگذاراني كھ با قید سوگند بھ آیین 
وي كھ فكر میكرد زنان پاریسي ارزش خواندن دعاي مراسم قداس را . كاتولیك در آیند بخشوده خواھند شد

پادشاه خانھ و باغي بھ او عطا كرد و كلمان ھم كوشید تا . براي سوگند خوردن حاضر شددارند، 
  . باقي بماند)) اصیلزاده تازه بھ دوران رسیده اي((

فرانسوا و اتابل، كھ در كالج سلطنتي زبان عبري درس میداد، مارو را تشویق كرد كو مزامیر را بھ شعر 
مارو تعداد سي مزمور را با . را واژه بھ واژه براي او تفسیر كردفرانسھ درآورد و، بدین منظور، آنھا 

شعري خوشاھنگ بھ فرانسھ برگرداند و آنھا را، ھمراه با اھدا نامھ خردمندانھ اي بھ پیشگاه پادشاه، بھ 
فرانسوا اثر را آنچنان پسندید كھ یك نسخھ خصوصیش را براي شارل پنجم، كھ موقتا با او در . چاپ رساند

  و شارل مبلغ دویست كراون ; و دوستي بود، فرستادصلح 

، ١۵۴٣مارو باز تعداد بیشتري از مزامیر را ترجمھ كرد و، در سال . بھ شاعر صلھ داد) دالر ۵٠٠٠(
چنانكھ قبال اشاره شد گودیمل براي . اھدا كرد)) خانمھاي پاریسي((آنھا را بھ نخستین معشوق خود یعني 

اما چون تصادفا لوتر و كالون ھم . ز مردم فرانسھ بھ خواندن آنھا سرگرم شدندآنھا موسیقي ساخت و نیمي ا
یا شاید ھم مارو با ; سرودھا بدگمان شد)) پروتستان منشي((این سرودھا را دوست میداشتند، سوربون بھ 

 پس اعتراض علیھ. نخوت حاصل از موفقیتھایش بار دیگر بیپروا زمزمھ بدعتگذاري خود را سر داده بود
كلمان مارو بھ ژنو گریخت، اما ھواي االھیات آنجا را براي مزاج خود سخت . او از سرگرفتھ شد

از آنجا خود را بھ ایتالیا رساند و در شھر تورن، در چھل و نھ سالگي، وفات كرد . ناسازگار یافت
  . بود در حالي كھ تنھا دختر نامشروع خود را بھ دست حمایت مارگریت دو ناوار سپرده; )١۵۴۴(

V -رابلھ  

  زندگینامھ- ١

سرگرم كنندھترین و ((نویسنده منحصر بھ فرد، خستگي ناپذیر، شكاك، پرنشاط، دانشمند، و وقیح 
پدرش در . پا بھ عرصھ جھان گذاشت ١۴٩۵در سال )) سودمندترین داستانھایي كھ تا كنون نقل شده است

بھ فرقھ  شھر شینون دفتر خانھ معتبري داشت، و مادرش در ابتداي كودكي او را بھ یك صومعھ متعلق
زنان كھ كودكانشان را : ((كھ از این باب رابلھ بعدھا زبان بھ شكایت گشوده و گفتھ است; فرانسیسیان سپرد
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پس دو ذراع بھ ...نمي توانند وجود آنھا را تا نھسالگي تحمل كنند...نھ ماه در زیر قلب خود نگاه میدارند
وي از نوك سرشان میتراشند و، با خواندن چند كلمھ بلندي لباس ایشان میافزایند و نمیدانم چھ مقدار تار م

یعني میان سرشان را گرد میتراشند و آنھا را )) بیخ گوششان، آنھا را بھ شكل پرندگان آسماني در میآورند
و محتمال، مانند اراسموس، در ; پسر بدین تقدیر تمكین كرد، زیرا آرزوي تحصیل داشت. راھب میسازند

در آنجا بھ دو سھ نفر از راھباني آشنا شد كھ میل داشتند زبان یوناني . كتابھا سپردكتابخانھ صومعھ دل بھ 
زیرا از گستردگي آن دنیاي باستاني، كھ بھ اھتمام دانشوران عصر ھر روز بیشتر بر اذھان ; یاد بگیرند

ص گیوم فرانسوا رابلھ در تحصیالت خود چنان پیش رفت كھ از شخ. مكشوف میشد، بھ ھیجان آمده بودند
 ١۵٢٠و شكاك بزرگ آینده در سال ; ظاھرا اوضاع رو بھ راه بود. بوده نامھ تمجید آمیزي دریافت داشت
اما بعضي از راھبان سالخورده تر صومعھ كھ از لغت شناسي بوي . طي مراسمي بھ سلك كشیشان درآمد

در مقابل بھ موعظھ رفتنھاي  بدعتگذاري شنیدند، ھلنیستھاي جوان را متھم كردند بھ اینكھ پایمردي را كھ
رابلھ و . خود بھ دست میآورند، بھ جاي آنكھ تحویل خزانھ مشترك صومعھ دھند، صرف خرید كتاب میكنند

چند راھب دیگر محكوم شدند كھ در تنھایي بھ سر برند و از خواندن ھر نوع كتاب، كھ برایشان نیمي از 
  معناي زندگي بود، 

   

  

بوده از این فاجعھ باخبر شد و بھ پیشگاه فرانسواي . محروم بمانند. رابلھ: نقاش ناشناسي از قرن شانزدھم
اول دادخواھي كرد، و پادشاه فورا فرمان داد تا دانشوران مغضوب را بھ آزادي و امتیازات عادي زندگي 

رابلھ اجازه میداد منزلگاه و  بعدا، با شفاعت دیگري، دستخطي از جانب پاپ رسید كھ بھ. باز گردانند
و بدین ترتیب رابلھ بھ شھر مایزه رفت و بھ فرقھ ; تابعیت خود را از صومعھ فرانسیسیان تغییر دھد
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استیساك چنان بھ او دلبتسگي یافت كھ اجازه داد براي /در آنجا اسقف ژوفروا د). ١۵٢۴(بندیكتیان پیوست 
  . رابلھ رفت و دیگر فراموش كرد برگردد .ادامھ تحصیالت خود بھ ھر جا میخواھد برود

رابلھ، پس از مطالعھ و بررسي چندین دانشگاه، باالخره مدرسھ پزشكي دانشگاه مونپلیھ را پسندید 
)١۵٣٠ .(  

ظاھرا میبایست رابلھ تحصیالتي قبلي در این رشتھ داشتھ باشد، زیرا، تنھا پس از یك سال ، موفق بھ 
بھ عللي نامعلوم بھ تحصیالت خود براي گرفتن دكتراي پزشكي ادامھ نداد، اما ; دریافت لیسانس پزشكي شد

رابلھ مانند، سروتوس، ضمن . كھ در لیون مستقر شد ١۵٣٢و بار دیگر بھ دوره گري پرداخت، تا سال 
زماني بھ سمت نایب دبیر در چاپخانھ زباستیاین . پزشكي بھ تحقیقات دانشورانھ خود نیز ادامھ میداد

كار كرد، چاپ چندین متن یوناني را تحت نظارت گرفت، كلمات قصار بقراط را بھ التیني گریفیوس 
برگرداند، و نیز مشتاقانھ در نھضت اومانیسم، كھ در آن ھنگام لیون را بھ جنب و جوش درآورده بود، 

یك نسخھ از تاریخ فالویوس یوسفوس را براي راسموس فرستاد،  ١۵٣٢نوامبر  ٣٠در . شركت جست
راه با نامھ مداھنھ آمیزي كھ از جانب مردي سي و ھفت سالھ بھ دور مینمود، اما طعم خاص آن دوران ھم

  : پر شوق و شور را داشت

كھ آن ...و از من خواستھ است...فالویوس یوسفوس را براي من فرستاده)) تاریخ((اخیرا ...آرمانیاك/ژرژ د
موقعیت را مشتاقانھ مغتنم شمردھام تا، باكرنش،  اي شریفترین پدران، من این...را براي شما بفرستم

اما میبایست شما را ! گفتم پدر. سپاسگزاري، احترام عمیق، وفاداري چاكرانھ خود را بھ شما عرضھ دارم
از : آنچھ ما درباره مادرھا میدانیم. مادر خود بخوانم،اگر كھ بزرگواري شما چنین اجازه اي را بھ من بدھد

رحم خود را غذا میدھند، پیش از آنكھ اثري از آن بھ چشم دیده باشند، و حتي پیش از آن ھنگام كھ میوه 
آنكھ بدانند چگونھ موجودي خواھد بود، و بدان نحوه اي كھ آن را در پناه حمایت خود میگیرند و از ھواي 

بر شما نامساعد محفوظش میدارند ھمھ اینھا را شما در حق من انجام دادھاید، براي مني كھ صورتم 
شما مرا بار آوردھاید و با پستانھاي عفیف دانش خدایي . ناشناس بود و نام ناچیزم در نظرم شما بي ارزش

. آنچھ من ھستم، ھر ارزشي را كھ من دارم، ھمھ را تنھا بھ شما مدیونم; خود بھ من قوت و غذا رساندھاید
بار دیگر درود بر شما،اي پدر . شر ھستماگر من این گفتھ را آشكارا ابراز نكنم، حق ناشناسترین فرد ب

  . كھ افتخار كشور خود، تكیھ گاه ادب، و قھرمان شكست ناپذیر عالم حقیقت ھستید! محبوب

 ١٠٠٠(لیور  ۴٠رابلھ را در بیمارستان شھري لیون مییابیم كھ با مواجب  ١۵٣٢در ھمان نوامبر سال 
. د او را یك دانشور یا پزشك بھ طور اخص بدانیماما ما نبای. در سال بھ كار پزشكي مشغول است) دالر

حقیقت این است كھ داشن رابلھ در مباحث مختلف بسیار وسیع بود، و چنین مینماید كھ او نیز مانند شكسپیر 
در زمینھ علوم و فنون عصر خود اطالعات حرفھ اي داشت حقوق، پزشكي، ادبیات، االھیات، آشپزي، 

وي در آثار خود بھ صد افسانھ باستاني اشاره میكند، . سي، واسطوره شناسيتاریخ، گیاھشناسي، ستاره شنا
از عدھاي، نزدیك بھ پنجاه تن، از نویسندگان و بزرگان یونان و روم باستان نقل قول میآورد، و حتي گاھي 

ت رابلھ چنان سرگرم زندگي بود كھ فرص. ھایش علم و اطالع خود را تازه كارانھ بھ رخ میكشد در نوشتھ
ھاي  و حتي آثاري كھ زیر نظرات وي منتشر شدند نمونھ; كافي براي ممارست علمیو پژوھش عمیق نداشت

این از خواص فطري رابلھ نبود كھ وجود و ھم خود را، مانند . خوبي از دقت در كار بھ دست ندادند
یشتر دوست و رویھمرفتھ زندگي را از كتاب ب; اراسموس یا بوده، تماما صرف كوشش و دانش سازد

رابلھ درنظر ما مردي باوقار، بلند باال، خوش سیما، منبعي از دانش، و نور و آتش سخنپردازي . میداشت
اگر بھ خطا او را دایم الخمر معرفي كرده اند، شاید بھ سبب درودھایي بوده است كھ . تصویر شده است

در حقیقت رابلھ پس انداختن یك كودك اما ; نثار میگساران میساختھ یا مدایحي كھ در شان شراب میسروده
حرامزاده كھ آن ھم آن قدر كوتاه زیست كھ گناه كوچكي بیش بھ شمار نمیآید زندگي نسبتا آرام و شریفي 

چنانكھ بارھا مورد تجلیل برگزیدھترین مغزھاي معاصر خود، از جملھ چند تن از روحانیان ; داشت
. یاري از خواص دھقانان فرانسوي را در خود جمع داشتدر عین حال، رابلھ بس. عالیمقام، قرار گرفت

وي از آدمھاي الفزن و دلزنده اي كھ در مزارع یا خیابانھا با او رو بھ رو میشدند بھ گرمیاستقبال میكرد، و 
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و از ھمین رو، بي آنكھ ; ھا، داستانبافیھا، و ھرزه دراییھاي ایشان را دوست میداشت شوخیھا، و قھقھھ
باشد، چنان زیست كھ شھرت اراسموس را در مقابل درخشش نام خود بي رنگ و رو تعمدي داشتھ 

ھا و روایات را جمع آوري میكرد، اجزایش را بھ ھم مرتبط میساخت، آنھا  زیرا وي این قصھ; ساخت
تكمیل میكرد، شاخ و برگ میداد، بھ زیور سخنان و اشارات بزرگان كالسیك میآراست، جنبھ طعنھ 

دیدتر میساخت، و بھ صورت ھجویاتي آموزنده بخصوص لحن بیپروا و اشارات وقاحت آمیزشان را ش
  . آمیز آنھا را ھر چھ دست نخورده تر نگاه میداشت

یكي از داستانھاي شایع آن زمان، در بسیاري از نواحي روستایي، سرگذشت غول مھرباني بھ نام 
ھا و تختھ  بنابھ روایات محلي، تپھ. ماییھایش بودگارگانتوا، و اشتھاي سیري ناپذیر، عشقبازیھا، و زور آز

سنگھایي كھ در گوشھ و كنار بھ چشم میخوردند ھمھ در ھنگام عبور گارگانتوا از درون زنبیل دستیش بھ 
ھاي  ، در كلبھ١٨۶٠ھا حتي تا زمانھاي خیلي بعدتر، یعني تا حدود سال  این افسانھ. زمین ریختھ بودند

نویسنده اي ناشناس یا شاید . ز پاي شھرت رابلھ بھ آنھا نرسیده بود، بازگو میشدندروستایي فرانسھ، كھ ھرگ
خود رابلھ، از سر شوخي و تفنن، از این حكایات را روي كاغذ آورد و در لیون بھ صورت كتابي با عنوان 

چنان با كتاب . بھ چاپ رساند) ١۵٢١(وقایعنامھ كبیر و گرانبھاي گارگانتوا، غول كبیر و عظیم الجثھ 
. رغبت عمومي خریداري شد كھ رابلھ بھ فكر افتاد دنبالھ اي ، درباره پسر گارگانتوا، بر آن منضم سازد

، كتابي بدون نام نویسنده و با عنوان عملیات و دالوریھاي ١۵٣٢بنابراین در بازار مكاره لیون، دراكتیر 
در گذشتھ این نام در بعضي از . دھراس انگیز و محیرالعقول پانتاگروئل مشھور در جھان منتشر ش

سوربون و . نمایشھاي عامیانھ آورده شده بود، اما رابلھ بھ آن وجود غول آسا معني و عمق تازه اي بخشید
فرانسواي اول از خواندن آن . و فروش آن باال رفت; راھبان كتاب را بھ وقاحت و ركاكت محكوم كردند

چھارده سال گذشت تا رابلھ نویسندگي آن كتاب را . آن را چشیدندلذت برد، و عده اي از روحانیان نیز مزه 
  . گردن نھاد، زیرا بیم از آن داشت كھ زندگي یا دست كم شھرتش را بر سر آن بھ باد دھد

رابلھ ھنوز چنان سرگرم كسب دانش بود كھ وظایف خود را در بیمارستان پشت گوش میانداخت، و در 
اگر ژان دو بلھ، اسقف پاریس و یكي از بانیان كولژ دو فرانس، . عزول شدنتیجھ از طبابت در بیمارستان م

ممكن بود ) ١۵٣۴ژانویھ (او را بھ عنوان پزشك شخصي خود را در ماموریتش بھ ایتالیا ھمراه نبرده بود، 
در بازگشت بھ لیون، رابلھ زندگي بسیار ھراس انگیز . رابلھ براي تھیھ قاتق نانش دچار دردسر شود

داستان نامبرده، كھ میبایست كتاب . انتواي كبیر، پدر پانتاگروئل را در اكتبر ھمان سال منتشر كردگارگ
اول كل مجموعھ را تشكیل دھد، حاوي چنان ھجویات شیطنت آمیزي نسبت بھ طبقھ روحانیان بود كھ بار 

ش آن را از ھر اثر بزودي ھر دو داستان با ھم چاپ شدند و مقدار فرو. دیگر از طرف سوربون تكفیر شد
چنانكھ روایت شده است، پادشاه فرانسھ باز . دیگري در فرانسھ، جز كتاب مقدس و تقلید مسیح، فراتر رفت

  . ھم بر آن خندید و نویسندھاش را تمجید كرد

ھایي اھانت آمیز بھ دیوار  با اقدام پروتستانھا بھ چسباندن شعارھا و نوشتھ ١۵٣۴اكتبر  ١٧اما در شب 
اي پاریس، و حتي درھاي كاخ سلطنتي، موقعیت رابلھ، بھ عنوان یكي از مخالفان آیین كاتولیك، بار ھ خانھ

با آنكھ وي باز ھم نام خود را در كتابش ذكر نكرده بود، اما میدانست كھ مورد سوظن . دیگر بھ خطر افتاد
داشت، سر نویسنده ھرزه  و از آن میترسید كھ سوربون، با نفوذي كھ در مقام سلطنت; عمومي قرار دارد

  . درا را از پادشاه بخواھد

آن روحاني باصفا، كھ اینك بھ مقام كاردینالي ارتقا یافتھ بود، دانشور، ; باز ھم ژان دوبلھ بھ رابلھ رسید
از بخت خوش، رابلھ در ). ١۵٣۵(پزشك، و ھرزھنگار ما را از معركھ كھ نجات داد و باخود بھ رم برد 

پاولوس سوم كوتاھي او را در انجام وظایف رھباني و روحانیش معذور . ري ھم كالم شدرم با پاپ روشنفك
، كتاب خود را ))جبران اخالقي گناھانش((رابلھ، براي . داشت و بھ وي اجازه اشتغال بھ حرفھ پزشكي داد

و نیز ; فیح كردبراي چاپھاي بعدي از آن قسمتھایي كھ بھ ذائقھ پیروان اصیل آیین دین مسیح زننده میآمد تن
ھنگامي كھ اتین دولھ نیرنگي بي اجازه، و ھمچنان اصالح نشده، بھ چاپ رساند، رابلھ نام او را از 

در پرتو حمایت كاردینال دوبلھ، رابلھ بار دیگر در دانشگاه مونپلیھ بھ . فھرست دوستان خود حذف كرد
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یھایي براي جمعیتھاي انبوه ایراد تحصیل پرداخت، دكتراي پزشكي خود را گرفت، در ھمان جا سخنران
در ژوئن سال . كرد، و سپس بھ لیون بازگشت تا زندگي خود را بھ عنوان یك پزشك و دانشور از سر گیرد

، دولھ او را در مقام استاد كالبد شكافي، در حال تشریح جسد جاني اعدام شده اي در برابر گروھي ١۵٣٧
  . از دانشجویان، وصف كرده است

. درباره زندگي پرنشیب و فراز رابلھ، جز اطالعاتي پراكنده و ناقص، چیزي در دست نیستاز آن پس 
، رابلھ در التزام پادشاه )١۵٣٨ژوئیھ (مورت  -ھنگام مالقات تاریخي فرانسواي اول و شارل پنجم در اگ 

  . فرانسھ بود

، برادر كاردینال دوبلھ و دو سال بعد او را در شھر تورن مییابیم كھ بھ سمت پزشك مخصوص گیوم دوبلھ
ھاي رابلھ  در ھمان ایام جاسوسان از میان نامھ. سفیر كبیر فرانسھ در ایالت ساووا، مشغول خدمت است

رابلھ شتابان خود را بھ پایتخت رساند، دلیرانھ با آن . موادي استخراج كردند كھ آشوبي در پاریس بھ پا كرد
با آنكھ دو كتاب گارگانتوا و پانتا گروئل ). ١۵۴١(اه برائت یافتغایلھ رو بھ رو شد، و بھ میانجیگري پادش

مكررا توسط اولیاي سوربون تحریم شده بودند، اما فرانسوا نویسنده درمانده را بھ خدمت پذیرفت و شغل 
بھ وي سپرد، و بھ او اجازه رسمي داد كھ كتاب )) ھا مامور رسیدگي بھ عریضھ((دولتي كوچكي، بھ عنوان 

. و رابلھ نیز از راه سپاسگزاري آن را بھ مار گریت دو ناوار اھدا كرد; را بھ چاپ رساندپانتاگروئل دوم 
یك . نده شودانتشار این اثر چنان آشوبي درمیان علماي دین بھ راه انداخت كھ رابلھ صالح دید بھ مس پناھ

لیون را  ١۵۴٨، سپس در سال )١۵۴٧و١۵۴۶(سال در بیمارستان شھري مس بھ كار پزشكي مشغول بود 
باالخره حامیان كلیسایي وي توانستند . بھ پاریس بازگشت ١۵۴٩براي خود جاي امني یافت، و در سال 

تخت، تامین سازند محل خدمتش را بھ عنوان كشیش بخش كلیسایي مودون، واقع در جنوب باختري پای
ظاھرا وي انجام . و آن خرمگس سالخورده آزار كشیده، بار دیگر، جامھ كشیشي بر تن كرد; )١۵۵١(

وظایف شخصیش را بھ عھده زیر دستانش میانداخت و تنھا خرج كردن عواید را در دست خود نگاه 
تقریبا بھ طور گمنام، كتابي را  تا آنجا كھ اطالع داریم ھنوز در مقام كشیشي مودون باقي بود كھ،. میداشت

و آن را بھ اوده، كاردینال دو ) ١۵۵٢(كھ اكنون كتاب چھارم اثر بزرگش محسوب میشود بھ چاپ رساند 
ظاھرا این كار باكسب اجازه قبلي انجام گرفت زیرا در فرانسھ آن زمان نیز، مانند . شاتیون، اھدا كرد

با این ھمھ، كتاب مورد لعن و . دانش دوست یافت میشدند ایتالیاي دوره رنسانس، روحانیان بلندنظر و
. مذمت سوربون قرار گرفت و چشم از دنیا بستھ بودند و رابلھ در نزد ھانري دوم عبوس تقریبي نیافت

و در ھمانجا بود، كھ پس از یك ; چندي از پاریس دوري گزید، اما طولي نكشید كھ بھ آن شھر بازگشت
چنانكھ نقل شده است، وقتي در بستر مرگ از او پرسیدند كھ فكر میكند بھ . تبیماري طوالني، وفات یاف

افسوس كھ این افسانھ اي بیش .)) من بھ جستجوي یك شاید بزرگ میروم: ((كجا خواھد رفت، جواب داد
  . نیست

  گارگانتوا -٢

ي مجموعھ اثر ، در ھمان وھلھ نخست، ماھیت اصل)كھ در اصل كتاب دوم بوده است(پیشگفتار كتاب اول 
  : را آشكار میسازد

زیرا فقط بھ (خطاب بھ شما باده گساران شریف و نامدار، و شما علمفروشان چشم دریده سھ بار آبلھ گرفتھ 
اگر ظاھر سقراط را دیده بودید و میخواستید )...ھاي خودم را اھدا میكنم شما، و نھ بھ ھیچ كس دیگر، نوشتھ
شما اي ... رید، مطمئنا یك پوست پیاز ھم براي او ارزش قایل نمي شدیداز روي آن بھ اھمیت مقامش پي بب

شاگردان بر گزیده من، و شما اي گروه دیوانگان سرخوش و تن پرور، با خواندن مطالب دلنشین بعضي از 
فقط آماده آنید كھ بگویید در این آثار چیزي جز مطایبھ، سخریھ، سخنان شھوت ...آثار تراوش از مغز ما

با اصول عقیده اي ....در ضمن مطالعھ این رسالھ، شما...اما...، و دروغھاي و ھم آمیز یافت نمي شودانگیز
ھمچنین با آنچھ مربوط بھ مذھب ماست، و با بسیاري از مباحث اجتماعي و مسائل ...بسیار عمیق و مجرد
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خودنما از كتاب من بدگویي ھاي  شاید یكي از آن كلھ پوسیده. ... زندگي اقتصادي مواجھ و آشنا خواھید شد
پس حاال پسران من، جست و خیز كنید، قلبتان را بھ نشاط آورید، با ...كرده باشد، كھ بھ حبھ اي نمي ارزد

  ! و جرعھ اي از شراب ناب باال بیندازید... شادي تمام كتاب مرا بخوانید

ترجمھ گاھي لحن اصلي را  گرچھ در. سرتامس اوركرت اثر رابلھ را بھ زبان انگلیسي ترجمھ كرده است
بخصوص در استفاده از عبارات ; تشدید میكند، اما در این سطور كامال نسبت بھ آن وفادار مانده است

ي كھ نقل شد، روحیھ و ][در این دو بند. كوتاه و پرمعني كھ اكنون دیگر در بیان ادبي بھ كار نمي روند
ششي از ھجو، كھ گردن نویسنده را از حلقھ طناب دار انتقاد شدید در زیر پو: مرام رابلھ بھ دست میآید

بھ ھر حال، ما با تقبل ھر گونھ خطر . نجات میبخشد، و یا گاھي آلوده بھ الفاظ مستھجن و ضد عفوني نشده
و لغزشي بھ پیشروي خود در این سرزمین عجایب میپردازیم، و شكر این نعمت را بھ جاي میآوریم كھ لفظ 

  . بدین امید كھ در آن مزبلھ دان در و گھري چند بھ دست خواھیم آورد; مي دھدچاپ شده بوي عفونت ن

پدر غول، گرانگوزیھ، شاه . كتاب گارگانتوا با شجره نامھ اي بیھمتا بھ شكل كتاب مقدس آغاز مییابد
و چون دردھاي ; گارگامل جنین را یازده ماه در رحم خود نگاه داشت. یوتوپیا، و مادرش گارگامل بود

ایمان او شروع شد، دوستانشان گرد آمدند تا بھ نوبھ جرعھ شرابي بنوشند، زیرا معتقد بودند كھ طبیعت ز
با جرئت گوسفند باش و این پسر را بھ عالم : ((پدر درد، ھمسرش را تشویق میكند. از خال نفرت دارد

براي یك لحظھ، .)) بسازیم و یكي دیگر...زندگي گسیل دار، تا ما بھ شتاب ھر چھ تمامتر دست بھ كار شویم
شوي پیشنھاد میكند كھ حاضر است در ھمان . شودزن آرزو میكند كھ شوھرش بھ سرنوشت آبالر دچار 

گارگانتوا، . لحظھ آرزوي او را برآورده سازد و خود را از مردي بیندازد، اما گارگامل تغییر عقیده میدھد
كھ در حال بیرون آمدن از رحم مادر است، چون مجراي خروجي را با شي قابض نابجایي مسدود شده 

از میان حجاب حاجز او رو بھ باال میرود، خود را بھ گردنش ; میشودمادر )) وارد ورید اجوف((مییابد، 
گارگانتوا، بھ محض تولد، با صداي بلندي، كھ تا دو .)) از گوش چپ وي قدم بھ دنیا میگذارد((میرساند، و 

كیلھ شیر براي تغذیھ وي  ١٧٩١٣)) مشروب! مشروب! مشروب: ((ایالت دورتر شنیده شد، نعره كشید
  . ود، اما گارگانتوا از ھمان زمان عالقھ خود را بھ شراب ظاھر ساختآماده شده ب

چون ھنگام تربیت غول جوان رسید، تا آماده شود بھ جاي پدر بر تخت بنشیند، معلمي موسوم بھ استاد 
ژوبلن را براي تدریسش تعیین كردند تا با پر كردن حافظھاش از وقایع مرده، و گیج ساختنش با براھین 

پدر در آخرین درجھ یاس چاره را در آن دید كھ پسرش را . رسي، او را بھ صورت ابلھي درآوردفلسفھ مد
استاد و شاگرد بھ پاریس رفتند تا از آخرین . بھ دست یكي از اومانیستھا، بھ نام پونوكرات، بسپارد

دم شالقیش،  گارگانتوا سوار مادیان عظیم پیكري بود كھ با. ھاي آموزش و پرورش برخوردار شوند شیوه
و بھ ھمین سبب قسمتي از خاك فرانسھ ; در حین حركت، درختان جنگلھاي وسیعي را كالبر زمین ریخت

چون بھ پاریس رسیدند، گارگانتوا در روي یكي از برجھاي كلیساي نوتردام از اسب . تبدیل بھ دشت شد
. تا بھ گردن اسبش بیاویزد دلبستگي شدیدي بھ ناقوسھاي برج پیدا كرد و آنھا را كش رفت; پیاده شد

ھا و مغزش، كھ با  پونوكرات بازآموزي غول بد بار آمده را با خوراندن مسھل فراوان آغاز كرد تا روده
پس از این تزكیھ، گاگانتوا گرم كار شد و با كمال ھمت بھ پرورش . پاك شوند. یكدیگر اتحاد نزدیك داشتند

، و آثار كالسیك ، و انواع ھنرھا را مورد پژوھش قرار كتاب مقدس. جسم، روح، و اخالق خود پرداخت
دو، پرش، كشتي، كوھپیمایي، شنا، سواري، نیزه بازي ; نواختن عود و لذت از موسیقي را فرا گرفت; داد

و براي تقویت ; بھ شكار رفت تا جرئتش زیاد شود; بر روي اسب، و دیگر فنون جنگي را تمرین كرد
ھاي فلزكاران،  گارگانتوا از كارگاه. د كھ تمام پاریس صدایش را شنیدندھاي خود چنان نعره كشی ریھ

سنگتراشان، زرگران،كیمیاگران، نساجان، ساعتسازان، چاپچیان، و رنگرزان دیدن كرد و حرفھ ھر یك را 
وي ھر روز در انجام یكي از كارھاي عملي و سودمند شركت میجست و گاھي نیز . مورد مطالعھ قرار داد

  . حاضر میشد)) مواعظ ارشادكنندگان انجیلي((ھا، و یا  نیدن سخنرانیھاي علمي، یا محاكمھبراي ش

در گیرودار اینھمھ آموزش و پرورش، ناگھان گارگانتوا بھ قلمرو پدرش احضار میشود، زیرا شاه دیگري، 
ز كتاب زندگي چرا رابلھ، با اقتباس داستاني ا. بھ نام پیكروشول، بھ گرانگوزیھ اعالن جنگ داده بود
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پورھوس پلوتارك، نقل میكند كھ چگونھ سرداران پیكروشول الف آن میزنند كھ در زیر لواي پیشواي خود 
سرزمینھاي فرانسھ، اسپانیا، پرتغال، الجزایر، ایتالیا، سیسیل، كرت، قبرس، رودس، یونان، و بیت 

میشد و باد میكند، اما حكیم پیري از پیكروشول از شنیدن آن سخنان شاد . را تسخیر خواھند كرد...المقدس
ما پس از بازگشت : ((پیكروشول پاسخ میدھد)) عاقبت اینھمھ مشقت و آوارگي چھ خواھد بود: ((او میپرسد

اگر تصادفا : ((حكیم خاطرنشان میسازد.)) مستقر خواھیم شد، آسوده خواھیم زیست، و خوش خواھیم بود
چھ آیا بھتر نیست كھ ھم اكنون فرصت را براي استراحت مغتنم از این سفر دراز و پرمخاطره برنگشتید 

ھر كھ مرا ...دیگر بس است، پیش بروید كھ من از ھیچ چیز باك ندارم: ((پیكروشول بانگ میزند)) شمریم
اسب گارگانتوا تقریبا بھ تنھایي جنگ را پیش میبرد، ) . ٣٣فصل  ١كتاب )) (دوست دارد بھ دنبالم بیاید

  . ركت ساده خود ھزاران نفر از سپاھیان پیكروشول را در آب غرقھ میسازدزیرا با ھر ح

وي راھبي بود كھ جنگ آزمایي را از دعا خواني بیشتر . لیكن قھرمان واقعي آن جنگ فرایار ژان بود
دوست داشت و بھ كنجكاوي حكیمانھ خود اجازه میداد كھ خویشتن را بھ درون مھلكترین مسیرھاي فكري 

  . بیندازد

و چون ھر چھ )) دلیل آن چیست كھ رانھاي ھر زن اعیانزاده اي ھمیشھ تازه و خنك است: ((مثال میپرسد
در آثار ارسطو یا پلوتارك جستجو میكند اشاره اي بھ این مسئلھ مھم نمي یابد، خود وي جوابھایي میدھد كھ 

گزاران شاه او را دوست عموم خدمت. پر است از اطالعات فني درباره چگونگي ساختمان ران در بدن
و او را دعوت میكنند كھ خرقھ ; دارند و آنقدر غذا و شراب بھ وي میدھند كھ امعایش اظھار رضایت كنند

اما او میترسد كھ مبادا با درآوردن خرقھ رھباني تندي آتش را ; رھبانیش را درآورد، تا بتواند بیشتر بخورد
روتستان بھ راھبان مسیحي نسبت میدادند بھ قلم رابلھ، در ھمھ عیبھایي كھ مصلحان پ. نیز از دست بدھد

تنبلي، شكمپرستي، : شخصیت این عضو سرخوش آن گروه روحانیان، مورد طنز و طعنھ قرار میگیرند
باده گساري، دعاخواني زیر لب، و دشمني با كلیھ دانستنیھا، جز رشتھ محدود مطالعات و افكار خودشان ، 

) ٣٩، ف ١ك .)) (ر دیر ما، از ترس ابتال بھ اوریون، ھیچ كس مطالعھ نمي كندد: ((فرایار ژان میگوید
چون گارگانتوا میخواھد بھ پاداش دالوریھاي فرایار ژان در جنگ او را رئیس یكي از دیرھاي موجود 

سازد، ژان از او درخواست میكند كھ، در عوض، وسایل الزم را در اختیارش بگذارند تا شخصا دیر تازه 
اوال، در آن دیر دیوارھاي محاصره كننده .)) مقرراتش بر خالف ھمھ دیرھاي دیگر باشد((دایر كند كھ اي 

ثانیا، در آن نباید بھ روي . وجود نداشتھ باشد، و ساكنانش بتوانند بھ دلخواه خود آزادانھ آنجا را ترك كنند
، و سنشان میان ده ))و شیرین رفتارندروشن مو و خوبرو ((زنان بستھ بماند، بلكھ باید آن گروه زناني كھ 

ثالثا، فقط مردان دوازده تا ھجده سالھ باید بھ آن . تا پانزده سال است، حق ورود بھ آن دیر را داشتھ باشند
و كودنھا، ; پذیرفتھ شوند، كھ ایشان نیز باید نیكو منظر، خوش رفتار، و داراي اصل و نسب عالي باشد

نباید )) ریاكاران نوحھ سرا((قضات، محرران، رباخواران، زراندوزان، و خشكھ مقدسھا، گدایان، فقھا، 
رابعا، ھیچ یك از ساكنان دیر نباید سوگند پاكدامني و فقر و فرمانبرداري . داوطلب ورود بھ آن دیر شوند

كار  بلكھ اعضاي آن باید حق داشتھ باشند ازدواج كنند، از دارایي خود بھره مند شوند، و در ھمھ; یاد كند
)). ھر چھ میخواھي بكن((، باشد و تنھا قانونش )) ھرچھ دلت میخواھد((نام دیر باید تلم، یا . آزاد باشند

مرداني كھ آزادند، از نسل خوب بھ وجود آمده اند، خوب پرورش یافتھ اند، و در مجالست مجامعي ((زیرا 
ستند كھ ایشان را بھ انجام اعمال پسندیده از مردم شریف بھ سر برده اند، طبعا، داراي غریزه و داعیھ اي ھ

و ھمین غریزه است كھ شرف نامیده ; وارد میكند و از گرویدنشان بھ سوي پستیھا باز میدارد
گارگانتوا ھزینھ الزم براي ایجاد این ھرج و مرج اشرافي را تھیھ كرد، و ساختمان ). ۴٧،ف ١ك))(میشود

ھا  و جزئیات وصف كرده است كھ معماران از روي آن نقشھ دیر، طبق مشخصاتي كھ رابلھ چنان بھ دقایق
در این ساختمان ، كتابخانھ، تماشاخانھ، استخر شنا، زمین تنیس، میدان فوتبال، . برداشتھ اند، باال رفت

در واقع این یك . اطاق تعبیھ شده بودند ٩٣٣٢نمازخانھ، باغ گل، محوطھ شكار، باغھاي میوه، اصطبلھا، و 
رابلھ فراموش كرد آشپزخانھ اي بھ آن . ي بود كھ در اراضي خالي و وسیع بھ وجود آمده بودھتل امریكای

منضم سازد، و ھمچنین توضیح نداده است كھ كارھاي نظافت و نگاھداري آن بھشت زمیني را چھ كساني 
  . میبایست انجام دھند
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  پانتاگروئل -٣

پس از آنكھ گارگانتوا بھ جاي پدر بر تخت نشست، نوبت او شد كھ دست بھ كار تولید مثل و پرورش فرزند 
  . زند

صاحب پسري بھ نام پانتاگروئل شد، از زوجھ )) چھارصد و چھار بیست و چھارده و چھارسالگي((در
چون ((آن وضع، بر ھمسر خود گارگانتوا، در . خود بادبك كھ ھنگام بھ دنیا آوردن نوزاد خود از دنیا رفت

ھاي غول آسا،  پانتاگروئل، با اندازه.)) چون گوسالھ اي خندید((و بر فرزند نیرومندش )) گاوي گریست
بھ طوري كھ بعدا ; وي یك بار، ھنگام صرف غذا، از روي سھو آدمي را درستھ بلعید. بسرعت رشد كرد

پس از آنكھ . ز ھاضمھ غول جوان استخراج كنندمجبور شدند با عملیات معدنكاوي او را از اعماق جھا
پانتاگروئل براي تحصیالت عالي بھ پاریس رفت، گارگانتوا نامھ اي بھ او نوشت كھ بوي خاص دوران 

  : رنسانس را بھ مشام میرساند

  : فرزند عزیزتر از جانم

كار برد تا مرا از  گرچھ پدر مرحوم من گرانگوزیھ، كھ یادش بھ خیر باد، بیشترین كوشش خود را بھ...
ھر گونھ دانش سیاسي و كمال فكري برخوردار سازد، و الحق زحمت و مرارت من در كسب علوم بھ 

سرحد آرزوي اینھمھ، چنانكھ ممكن است خودت خوب بفھمي، در آن زمان وضع بھ اندازه امروز براي 
یره و تار كرده بودند و طعم زیرا آن زمان ابرھاي جھل ھمھ جا را ت...كسب دانش مناسب و شایستھ نبود

زیرا این قوم ھر جا كھ پا میگذاشت، ھمھ ادبیات ; شوم و مصیبت وجود گوتھا كامھا را تلخ ساختھ بود
عالي را از بین میبرد، كھ بھ لطف االھي در دوران فرمانروایي من دوباره ھمان درخشندگي و شكوھمندي 

نم كھ اكنون چنان رونق و افزایشي در دانش عمومي پدید گر چھ باید اضافھ ك; سابق خود را بازیافتھ است
  .... آمده است كھ دیگر بزحمت ممكن است مرا بھ كالس اول مدرسھ متوسطھ پسران بپذیرند

و علم قدیم، كھ در طول ; حاال مغزھاي آدمیان بھ زیور ھمھ نوع نظم و انضباط آراستھ شده است 
فروزان گشتھ است، حاال دیگر زبانھاي اقوام با فرھنگ، پاكي دورانھاي دراز خاموش مانده بود، دوباره 

كھ انسان بدون دانستن آن شرم دارد از این كھ (دوران نخستین خود را باز یافتھ اند، زبانھایي چون یوناني 
صنعت چاپ نیز حاال مورد استفاده قرار گرفتھ . ، عبري، عربي، كلداني، و التیني)خود را دانشمند بنامد

  ... چنان صحیح و ظریف كھ بھتر از آن بھ تصور در نمي آید است، و

و كاري كني كھ ھیچ واقعھ تاریخي وجود نداشتھ باشد كھ ...تو زبانھا را كامال فراگیري...قصد من آنست كھ
از علوم آزاد ھندسھ و حساب و موسیقي، ھنگامي كھ كودكي بودي، ...تو در حافظھات حاضر نداشتھ باشي

اما در خصوص ستاره شناسي، ھمھ قوانین آن را مطالعھ ...در آنھا پیشروي كن...آموختم بھ تو مقدماتي
درباره حقوق مدني، . كھ چیزي جز فریب آشكار و یاوه گویي نیست...ولي گرد علم احكام نجوم نگرد; كن

  . ..دلم میخواھد كھ كلیھ متون قانوني را از حفظ بداني و بتواني آنھا را با فلسفھ تطبیق دھي

از مطالعھ دقیق آثار پزشكان یوناني، عرب ...میل دارم امور طبیعي را بھ درستي مورد پژوھش قرار دھي
و، از راه تجزیھ و ; و التیني كوتاھي مكن، و نیز تلمودشناسان و قبالھ شناسان را بھ دیده تحقیر منگر

و در ; ت كامل بھ دست آرتشریح مكرر، درباره جھان كوچك یا مظھر كائنات، یعني وجود آدمي، معرف
را بھ )) عھد جدید((ابتدا : بدین ترتیب; كن)) كتاب مقدس((بعضي از ساعات روز فكر خود را متوجھ 

  ... را بھ عبري مورد مطالعھ قرار ده)) عھد قدیم((و سپس ... یوناني 

وجدان روح را بھ اما چون، بھ گفتھ سلیمان حكیم، خرد بھ درون مغز بداندیش راه نمي یابد و علم بدون 
بھ ...تباھي میكشاند، بر تو فرض است كھ خداوند را خدمت كني و مھر و بیم او را در دل داشتھ باشي
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احترام مربیانت را بھ جاي آر و از ; عموم ھمسایگانت نیكي كن و آنھا را چون خودت دوست بدار
واھب و عنایات خداوندي را بھ و مبادا كھ م; مصاحبت آنھایي كھ میل نداري شبیھشان شوي روي بگردان

و ھنگامي كھ دانستي بر ھمھ دانشي كھ در آن سوي دنیا . عبث دریافت داري و جبران ناكرده گذاري
  ... تا من ترا ببینم و پیش از مردنم دعاي خیرت كنم; میتوان كسب كرد دست یافتھاي، بھ آغوش من باز گرد

  پدر تو، گارگانتوا 

تحصیل كرد، و چندین زبان آموخت، و اگر بھ تصادف پانورژ را مالقات نكرده پانتاگروئل با جدیت تمام 
در این مورد ھم مانند حكایت فرایار ژان، و حتي . ھا از آب درآید))كرم كتاب((بود، ممكن بود یكي از آن 

ھمان طور كھ سانچوپانثا ; بیش از آن، یك شخصیت درجھ و برجستھ تر از قھرمان اصلي توصیف مییابد
  . اھي بیش از دون كیشوت میدرخشدگ

رابلھ كھ در گارگانتوا یا پانتا گروئل میدان كافي براي بذلھ گویي بیپروا و لغت پراكني پربلواي خود نمي 
  . یابد

احتیاج دارد كھ فردي چون پانورژ، را كھ ربعي ھرزه ، ربعي حقوقدان، ربعي شاعر، و ربعي فیلسوف 
) است))ھمھ كاره((كھ بھ معني (وي پانورژ را . یات خود قرار دھداست، وسیلھ انتقال ھزلیات و ھجو

مثل ((با طرز راه رفتني بسیار محتاط، : وصف میكند)) چون گربھ اي كھ از گرسنگي دم مرگ است((
كھ ...مبتال بھ یك نوع بیماري((آدمي پردل، اما اندكي شھوت پرست، و ; ))آنكھ روي تخم مرغ راه میرود 

آدمي بھ تمام ...بي سروپایي ھرزه، دغلكار، و دایم الخمر((یك جیب بر واقعي ، ; ))میشود بیپولي نامیده 
رابلھ از دھان ). ١۶و  ١۴، ف٢ك ))(از اینھا گذشتھ، بھترین و با تقواترین فرد جھان((اما )) ;معني فاسد

  . چنین مخلوقي وقیحترین ھزلیات خود را بیرون میریزد

ان پاریس بدش میآمد كھ باال تنھ جامھ شان را از جلو میبستند و از پشت، پانورژ بخصوص از این رسم زن
و بھ این گناه زنان را بھ محاكمھ كشید و چیزي نمانده بود كھ خودش محكوم ; سرتاسر، دگمھ میانداختند

اما تھدید كرد كھ اگر چنین باشد، وي نیز ھمان رسم را در مورد زیر شلواري مردان بھ كار خواھد ; شود
، ٢ك(كھ براثر آن دادگاه راي داد زنان جلو جامھ خود را كمي، ولي بھ مقدار قابل نفوذ، باز بگذارند; برد
یك بار مورد تحقیر زني واقع شد و كینھ او را بھ دل گرفت، و روزي كھ آن زن در كلیسا بھ زانو ).١٧ف

و ; سگ فحل آمده اي آلوده كرد درآمده و مشغول دعا خواندن بود، دامنش را با ترشحات دفع شده از ماده
سگ نر پاریس با اشتیاق، دستھ جمعي، و خستگي  ۶٠٠٠١۴ھنگامي كھ آن بانو از كلیسا خارج شد، ھمھ 

خود پانتا گروئل ھم با تمام وقار شاھزادگیش، براي رفع ). ٢٢و  ٢١، ف ٢ك (ناپذیر بھ دنبالش افتادند
  . ر پناھنده میشد و در ھر سفر او را ھمراه خویش میبردمالل حاصل از مطالعات فلسفي، بھ این پست نابكا

چون داستان تفرج كنان بھ كتاب سوم میرسد، پانورژ با خود و دیگران بھ این بحث میپردازد كھ آیا صالح 
وي دالیل موافق و مخالف خود را درصد صفحھ فھرست بندي میكند، كھ بعضي از . است زن بگیرد یا نھ
و در ھمین صفحات است كھ خواننده با آدمي كھ بھ عمد ھمسري ; شتر شان مالل آورآنھا نشاط بخشند و بی

الل اختیار میكند، و قاضي معروفي كھ با شیر و خط انداختن بھ عادالنھترین داوریھاي خود میرسد، آشنا 
وصف  را در آسمان)) شوراي عالي خدایان((در پیشگفتار كتاب چھارم رابلھ بھ تقلید از لوكیانوس . شود

میكند، در حالي كھ یوپیتر از حدوث ھرج و مرج آسماني بر روي زمین، وقوع جنگھاي سي گانھ در آن 
واحد،نفرت اقوام از یكدیگر، نفاق میان ادیان، صغري و كبري چیني فیلسوفان زبان بھ شكایت گشوده 

پریاپوس بھ )) تھ اندتكلیف ما با این راموس و گاالن چیست كھ پاریس را دچار نفاق فكري ساخ: ((است
و در رابلھ صنعت جناس را از كتاب  ;سازد)) سنگ((را تبدیل بھ )) پیر((یوپیتر نصیحت میكند كھ آن دو
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را بھ شرح سفرھاي طوالني و سیاحتھاي عجیب و پنجم  در بازگشت بھ زمین، رابلھ كتابھاي چھارم و
او بھ ھمراھي پانورژ و فرایار ژان، و با ناوگان سلطنتي یوتوپیا، بھ . غریب پانتاگروئل اختصاص میدھد

میروند تا بپرسند كھ پانورژ باید ازدواج كند یا نھ پس از گذراندن حوادثي )) معبد بطري مقدس((جستجوي 
ھا روزه بزرگ مسیحیان، پروتستانھاي بدخواه پاپ، خشكھ مقدسان ھواخواه بیست گانھ، كھ در ضمن آن

، فالسفھ مدرسي، و )))ھاي خز پوشیده گربھ(((ھاي تقلبي، حقوقدانان  پاپ، گروه رھبانان،دالالن عتیقھ
 باالي سر در معبد كتیبھ اي. تاریخنویسان را بھ باد طعنھ و تمسخر میگیرد، ھیئت سیاحان بھ معبد میرسند

در چشمھ نزدیك معبد، بطریي .)) حقیقت در شراب است: ((بھ زبان یوناني نوشتھ شده است، بدین مضمون
و با كبوك، كاھنھ معبد، ; ، از آن بیرون میآید))نوش((غوطھ ور است و صدایي غلغل كنان، شبیھ بھ لفظ 

شراب خنك و ... ھ نوشیدننھ خندیدن، بلك((آن صدا را چنین تفسیر میكند كھ شراب بھترین فلسفھ است و 
پانورژ از اینكھ میبیند مطلبي را كھ خودش ھمیشھ .)) وجھ تمیز بشر از دیگر جانواران است...گوارا

میدانست مورد تایید وحي آسماني قرار گرفتھ است خوشحال میشود و تصمیم میگیرد كھ بخورد، بنوشد، و 
)) سرود زفاف((آواز بلند، و با كلماتي بیشرمانھ،  وي بھ. و عواقبش را نیز مردانھ تحمل كند; ازدواج كند

دعا میكنم آن فلك ذھني : ((را میخواند، و سپس با كبوك ھیئت سیاحان را با یك دعاي خیر مرخص میسازد
كھ مركزش ھمھ جاست و محیطش ھیچ جا، و ما او را خدا مینامیم، شما را در پرتو حمایت پروردگاریش 

ترتیب با تركیبي از ھرزگي و فلسفھ كھ مخصوص قلم رابلھ است، این  بدین). ۴٧،ف۵ك))(نگاه دارد
  . سرگذشت بزرگ پایان مییابد

  دلقك شاه -۴

در پس این یاوه سرایي چھ معنایي نھفتھ است، آیا در این پیمانھ، كھ پر است از نشاط شھوت و شراب 
ھاي  ما لوده: ((ھان كتابش میگویدپرستي، ھیچ اندیشھ خردمندانھاي وجود دارد رابلھ از زبان یكي از ابل

رابلھ ). ٧، ف۵ك)) (ھا را از مفصلشان در میكنیم دھاتي آدمھاي بیپروایي ھستیم كھ گاھي با یك تلنگر واژه
ھاست، و با آنكھ مخزني تمام نشدني از آن را در اختیار دارد، باز بیش از ھزار واژه  عاشق ھمین واژه

ھا را از بوتھ ھر حرفھ و شغلي، و از ھر نوع بحث  انند شكسپیر واژهوي م. دیگر نیز از خود اختراع كند
از اسم، صفت، و فعل فھرستھایي میسازد، . و فحص فلسفي، االھي و حقوقي بیرون میكشد و بھ كار میبندند

و خود این درازگویي یكي از فنون ; مثل اینكھ صرفا از مشاھده آنھا لذت میبرد از حشو قبیح فرو میرود
ھمین فن است كھ شوخ طبعي رابلھ را آنچنان محدود . بازیگري فرانسویھا بر روي صحنھ بوده استكھنھ 

و مھار نشدني ساختھ است كھ، در برابر این سیالن شوخ طبعي، حتي بذلھگوییھاي آریستوفان و مولیر نیز 
نشدني است، ركاكت لفظي وي یكي دیگر از خصوصیات این سیالن سد . تراوش قطراتي بیش نمي نمایند

كھ شاید قسمتي از آن نتیجھ واكنشي باطني بر ضد زھد ریاكارانھ راھبان بود، و قمستي دیگر نتیجھ بي 
اعتنایي طبیعي یك پزشك نسبت بھ اعضاي مختلف بدن انسان، و باز قسمتي براي اعتراض بر لغت 

شك نیست . رسم متداول زمان و باالخره باید گفت بیشتر آن تقلیدي بود از; پردازیھاي دقیق فضل فروشان
دوازده صفحھ درباره  - كھ رابلھ این رسم را بھ حد افراط میرساند، زیرا ھر كس طبعا پس از خواندن ده 

. اسافل اعضا، و جزئیات دفع فضوالت و بادھاي دروني ، خستھ میشود و بھ كراھت از آن رو بر میگرداند
یك نسل دیگر برجاي بماند تا بتواند جلو این انفجار سخنان در واقع الزم بود نفوذ ادبیات كالسیك بھ مدت 

  . بي بند و بار را بگیرد و آن را بھ پیروي از موازین ادبي وا دارد

این . ما این معایب را نادیده میگیریم، زیرا سبك نویسندگي رابلھ از حساب خود و خوانندھاش بھ در میرود
یعني درست ھمان وسیلھ اي كھ براي نقل داستاني ; ه و روانسبكي است بي ادعا، غیر ادبي، طبیعي، و ساد

راز گرمي و جذابیت نوشتھ رابلھ در تخیل وسیع، نیز قدرت قلم، بھ عالوه روشني بیانش . بلند مناسب است
چینھاي بیشمار جامھ زنان و جزئیات رفتار و . وي ھزاران چیز میبیند كھ از چشم ما پوشیده اند. است

ن را در خاطر ضبط میكند، آنھا را با نیروي تخیل بوالھوسش بھ ھم میآمیزد، عناصري سخنگوییھاي مردا
مختلط بھ وجود میآورد، و در میدان پر جنب و جوش صفحات كتابش آنھا را دنبال یكدیگر بھ تك و دو 
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یر كھ ھر چھ از اما با اتكا بھ این توجیھ شكسپ; از چپ و راست وام میگرفت، چنانكھ رسم آن زمان بود
دیگران میربود بھ وجھ بھتري عرضھ میداشت،رابلھ از خوان ضرب المثلھاي جامع االمثال اراسموس 

سالھا پیش از آنكھ آمیو با . ھا كھ نبرد و ھمچنین از، مدح دیوانگي و مكالمات چھ بھره; صدھا لقمھ زد
بگشاید، رابلھ نزدیك بھ پنجاه قلم از ترجمھ كتاب پلوتارك در آن گنجینھ نفایس را بھ روي دزدان ادبي 

از افكار لوكیانوس در كتاب دیالوگ خدایان و قصھ اي از . موجودي آن را بھ تصاحب خود درآورده بود
درمیان كمدیھاي زمان خود داستان ; فولنگو، كھ در آن گوسفندي خود را غرق میكند، خوشھ چینیھا كرد

و از فابلیوھا و اینترلودھایي كھ ; ان میشود را انتخاب كردمردي كھ از درمان ھمسر الل خود سخت پشیم
و در وصف ; از دوران قرون وسطي در فرانسھ باقي مانده بودند صدھا نكتھ و نیشخند بھ چنگ آورد

با وجود ھمھ این . مسافرتھاي پانتاگروئل از گزارشھاي كاشفان دنیاي جدید و خاور دور استفاده بسیار كرد
و تنھا در آثار بزرگاني چون شكسپیر و سروانتس ; سنده اي چون او نوپرداز نیستدستبردھا،ھیچ نوی

و اما خود . میتوانیم مخلوقاتي خیالي چون فرایار ژان و پانورژ را، با آنھمھ نشاط و جنبش حیاتي، بیابیم
ن، و شخصیت وي مجموعھ اي است از شخصیت پانتاگروئل، فرایار ژا; رابلھ آفریده واقعي كتابش است

موجودي پرگوو پرشور كھ بتھا را : یا بھ بیان دیگر; پانورژ، اراسموس، وسالیوس، و جانشین سویفت
  . میشكند تا زندگي را بپرستد

چون زندگي را دوست میداشت، كساني را كھ سبب میشدند زندگي كمتر دوستداشتني باشد مورد مذمت 
انیستي او را درك نكرده بودند بیش از اندازه بھ شاید نسبت بھ راھباني كھ افكار اوم. شدید قرار میداد

احتمال میرود یكي دو تا از حقوقدانان خراشي بھ وي رسانده بوده اند، زیرا . خشونت و سختي رفتار كرد
این گفتھ : ((كھ میبینیمش، از سر كینھ، خز آنھا را در ھم میدرد و خوانندگان خود را چنین آماده باش میدھد

رید كھ اگر بھ مدت شش دوره المپیاد، بھ عالوه طول عمر دو سگ، بیشتر زنده مرا بھ خاطر بسپا
اما رابلھ، .)) ھاي عابد نما فرمانروایي سراسر اروپا را بھ دست گرفتھ اند بمانید،خواھید دید كھ این گربھ

شنامھ تازیانھ خود را بر گرده قضات و فالسفھ مدرسي، عالمان االھي، تاریخنویسان، جھانگردان، آمرز
در تمام كتاب بزحمت جملھ شفقت آمیزي نسبت بھ زنان پیدا . فروشان دوره گرد، و زنان نیز فرود میآورد

ھایي كھ چون مردي  این شدیدترین نقطھ ضعف رابلھ، و باید گفت نتیجھ آن است كھ وي، در دوره; میشود
  . شان قرار نگرفتھ بودراھب و روحاني و عزب زندگي میكرد، بھ ھیچ وجھ مورد توجھ و دوستي ای

ھاي مختلف بر سر این موضوع كھ آیا رابلھ كاتولیك بوده است، یا پروتستان، یا روشنفكر، و یا ملحد  گروه
و آناتول فرانس، كھ عاشق دلخستھ رابلھ ; كالون او را ملحد میدانست. با یكدیگر بھ منازعھ برخاستھ اند

رابلھ ھر زمان .)) ست كھ او بھ ھیچ چیز اعتقاد نداشتاعتقاد من این ا: ((بود، دربارھاش گفتھ است
وي روزه گرفتن، . موضوع تازھاي را براي سخن پراكني بیپروا و كلبي مشربانھ خود دستچین میكرد

آمرزشنامھ فروشي كلیسا، ماموران دستگاه تفتیش افكار، و فرمانھاي پاپ را تمسخر میكرد، و لذت میبرد 
عقیده بھ ) ۴٨،ف ۴ك (یدن بھ مقام پایي چھ اعضایي از بدن مورد نیازند از این كھ شرح دھد براي رس

با پروتستانھا ھماوا بود كھ حكومت پاپ كاري جز باال كشیدن طالي ملتھا ). ٣٠، ف ٢ك (دوزخ نداشت 
و كاردینالھاي رم عمر خود را جز بھ پرخوري و ریاكاري نمي گذراندند ) ۵٣، ف ۴ك (انجام نمیداد 

با بدعتگذاران فرانسھ ھمدردي میكرد، چنانكھ میگوید پانتاگروئل در تولوز مدت زیادي ). ۶٠-۵٨،ف ۴ك(
ھاي خود را، چون شاه ماھیھاي قرمز، زنده در آتش  نایب السلطنھ((اقامت نكرد، زیرا مردم آن شھر 

، موافقت )۵ف ،٢ك (كھ اشاره اي بھ اعدام عالم حقوقداني كھ بدعتگذار شناختھ شده بود  - .)) میانداختند
از اراسموس با تحسین و احترام  -فكري وي با پروتستانھا بھ افرادي محدود شد كھ پیرو اومانیسم بودند 

بسیار یاد میكرد، لوتر را اندكي میپسندید، اما نسبت بھ سختگیري مذھبي و عقاید جز میكالون تنفر نشان 
نیز مانند اومانیستھا، وقتي قرار بود مرام و وي . ھیچ گونھ تعصبي نداشت، جز تعصب بھ بیتعصبي. میداد

ھا، ھنر، و انجماد فكریش بر آیین پروتستان با  ایماني براي خود انتخاب كند، مذھب كاتولیك را با افسانھ
مكررا ایمان خود را بھ اصول مسیحیت . نظریھ تقدیر ازلي، زھد فروشي، و انجماد فكریش، ترجیح میداد

ظاھرا بھ بقاي روح اعتقاد ). ۴٧، ف۵ك; ١٣، ف٣ك(روي احتیاط بوده است تایید كرده، كھ شاید از 
فارل، از . میداد ، اما اصوال بحث در غایط را بر مبحث غایات ترجیح)٢٧، ف ۴ك ;٨،ف ٢ك (داشت 
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گر چھ در نظر دھنده و گیرنده آن ; ودون را پذیرفتھ بود، او را بیدین خوانده استاینكھ رابلھ مقام كشیشي م
  . شغل معلوم بود كھ عنوان كشیشي مودون صرفا بھانھ اي بود براي امرار معاش

ایمان واقعي رابلھ بھ طبیعت بود، و شاید تنھا در این مورد او نیز مانند ھمسایگان دیندار و با ایمانش 
او عقیده داشت كھ قواي طبیعت، در مرحلھ نھایي خود، بھ . باوري خود را ظاھر میساختاعتماد و خوش

. خوبي مطلق میرسند، گر چھ ممكن است در روابط میان انسان با كیك و ساس مداخلھ اي نداشھ باشند
داشت  یا چون دیگر اومانیستھا یقین; و برخالف لوتر و كالون، بھ خوب بودن نھاد بشري معتقد بود; روسو

او نیز چون مونتني بشر را بھ پیروي از طبیعت . كھ تربیت خوب و محیط خوب افراد خوب بھ بار میآرود
اما چنین وانمود میساخت كھ اگر بر اثر عدم رعایت این دستور بالیایي بر سر تمدن بشري ; تشویق میكرد

ر تلم چنین مینماید كھ رابلھ در مورد توصیف دی. نازل شوند، وي ابدا بھ حال آن دلسوزي نخواھد كرد
طرفدار آنارشیسم فلسفي بود و آن را تبلیغ میكرد، اما در حقیقت قصدش این بود كھ فقط افراد خانواده دار 

را )) آزادي((و تربیت یافتھ و با آبرو را بھ آن دیر بپذیرد، تالیاقت آن را داشتھ باشند كھ مراحل آزمایشي 
  . بگذرانند

نیكخواھي و سازش بردبارانھ با طبیعت و : است)) روش پانتاگروئلي((دي رابلھ آخرین فلسفھ پیشنھا
مردمان، شكر نعمت بھ جا آوردن و بھره گرفتن از ھمھ خوشیھاي زندگي، ھمچنین تسلیم شدن بھ دست 

در یك جا . حوادث و انقالبات اجتناب ناپذیر زمانھ، و خشنود بودن بھ ھر چھ سرانجام زندگي خواھد بود
یك نوع نشاط روحي كھ در شیره بي اعتنایي : ((را چنین تعریف كرده است)) روش پانتاگروئلي((لھ راب

این گفتھ فلسفھ زنون رواقي، فلسفھ ). پیشگفتار كتاب چھارم)) (ھاي زندگي جا افتاده باشد نسبت بھ عارضھ
ش خاطر تحمل كردن، حوادث طبیعي را با آرام: دیوجانس كلبي، و فلسفھ اپیكور را در خود جمع داشت

و از ھر لذت سالمي، ; كلیھ تمایالت و اعمال طبیعي بشر را، بدون احساس شرمندگي و آلودگي، پذیرفتن
ھمھ چیز را از جنبھ خویش تلقي، و ((پانتاگروئل . بدون خودداري زاھدانھ یا ندامت دیني، برخوردار شدن

... را اذیت میكرد و نھ آرامشش را بر ھم میزد نھ خودش; ھر عملي را از راه بھترین معنیش تعبیر میكرد
ارزش آن را ندارند كھ بھ خاطر آنھا خودمان را ناراحت و پریشان ... زیرا ھمھ نعمتھاي روي زمین

ما نباید در این مجموعھ فكري ). ٢،ف ٣ك )) (سازیم، یا روح و حواسمان را بھ تردید و آشفتگي بیندازیم
در واقع آنچھ رابلھ در مدح شراب سروده . آنچھ بوده است بھ حساب آوریمعیار فلسفھ اپیكور را بیش از 

گشاده ((زیرا میبینیم كھ معاصرانش او را مردي ; است بیشتر جنبھ لفظي داشت تا اعتیاد بھ باده گساري
ھمین . شرابي كھ او میستوده شراب زندگي بوده است. وصف كردھاند)) جبین، مھربان، و خوش سیما

پیش كسوتي شراب پرستي تظاھر كرده، یا شناختھ شده است، با جملھاي كھ از دھان گارگانتوا كسي كھ بھ 
علم بدون : ((خارج میسازد بزرگترین پیام اخالقي را، براي دنیاي امروزي ما، در ده كلمھ خالصھ میكند

  ). ٨، ف ٣ك .)) (وجدان چیزي جز تباھي روح بھ بار نمي آورد

در . عزیزتر شمرده است - بھ جز مونتني، مولیر، و ولتر  - كشور فرانسھ رابلھ را از عموم بزرگان ادبش 
در قرن ھفدھم، كھ آداب در زیر فشار . ھمان قرن، اتین پاسكیھ رابلھ را بزرگترین نویسنده عصر خواند

بیات اجباري، رابلھ تا حدي قیطانھاي لباس و كالھگیسھا سفت و سختتر شد و رعایت قالبھاي كالسیك در اد
اما حتي در ھمان زمان مولیر، راسین، و الفونتن معترف بودند ; مقام خود را در خاطره ملت از دست داد

فونتنل، البرویر، و مادام دو سوینیھ عاشق او بودند، و پاسكال تعریقي را كھ ; كھ زیر نفوذ او قرار دارند
ولتر در ابتدا خشونت و درشتي بیان رابلھ را مذموم . ھ كار بردوي درباره ذات خدا كرده بود پذیرفت و ب

با تحول زبان فرانسھ، آثار رابلھ براي خوانندگان فرانسوي قرن نوزدھم . شمرد، اما عاقبت فدایي او شد
و در حال حاضر شاید بتوان گفت كھ رابلھ در دنیاي انگلیسي زبان بیشتر ; تقریبا غیر قابل فھم بودند

سر تامس اوركرت ترجمھاي از  ١۶٩٣و  ١۶۵٣تا در میان فرانسویان، زیرا در سالھاي  شھرت دارد
پیتر . كتاب اول و كتاب سوم را با شیوھاي محكم و پر از لفاظي، مانند متن اصلي، بھ انگلیسي منتشر كرد

و پانتاگروئل آن ترجمھ را تكمیل كرد، و بھ اھتمام این دو تن بود كھ كتاب گارگانتوا  ١٧٠٨موتو در سال 
; سویفت، كھ از خدام كلیسا بود، حقي از آن براي خود قایل شد. یكي از آثار كالسیك در زبان انگلیسي شد
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این یكي از آثاري است كھ نھ تنھا بھ . و الرنس سترن در آن خمیرمایھاي براي شوخ طبعي خویش پیدا كرد
  . ادبیات یك كشور، بلكھ بھ ادبیات ھمھ جھان تعلق دارد

IV  -رونسار و پلئیاد  

در دوران سلطنت فرانسواي اول و . فرانسھ را، در این احوال، موج عظیم شعر در خود فرا گرفتھ بود
پسرانش بالغ بر دویست شاعر بھ وجود آمدند كھ ھیچ كدامشان نوحھسرایان بي نمك وادي گمنامي نبودند، 

كھ خاصیت  -مضمون، یا رونسار و رابلھ بلكھ ھمھ در میدان نبرد ادبي مبارزاني نبردي میان شكل و 
  . اصلي ادبیات فرانسھ را تا دوره انقالب كبیر تعیین كرد

آرزوھایشان آن بود كھ در لطافت سبك و كمال شكل با . حالت جذبھ مختلطي الھامبخش این شاعران بود
ان ایتالیایي شعراي بزرگ یونان و روم، و از لحاظ فصاحت بیان و ظرافت تشبیھات ادبي با غزلسرای

  . رقابت كنند

آنھا ھمھ مصمم بودند كھ آثار خود را دیگر بھ تقلید استادان و دانشمنداني كھ درسشان میدادند، و احیانا 
ترغیبشان میكردند، بھ زبان التیني ننویسند، بلكھ زبان فرانسھ مادري خود را وسیلھ انتقال افكارشان قرار 

  . دھند

ھا، عبارات، تعبیرات،  كم انعطاف بود، آن گروه سعي كردند بھ كمك واژه اما چون آن زبان ھنوز خشن و
. و مضامیني كھ با ذوق و فراست از زبان التیني اخذ كرده بودند زبان بومي خود را غني و آراستھ سازند
بیشكلي و وصلھكاري نوشتھ رابلھ در دیده ایشان چون ظرف سفالین خامي مینمود كھ با دستاني شتابزده 

  . ختھ شده باشد، بي آنكھ رنگامیزي و لعابكاري بر زیبایي و انسجام آن افزوده باشدسا

موریس سو . جھاد بزرگ در راه اعتالي ادبیات كالسیك در شھر لیون، یعني دادگاه خود رابلھ، آغاز شد
بند  ۴۴۶قسمت بزرگي از زندگیش را بھ گمان خود صرف یافتن مقبره الئو، معشوقھ پترارك، كرد، سپس 

. شعر براي محبوبھ خود، دلي، سرود و، با لطافت غمزده شعر خویش، راھي براي رونسار باز كرد
تواناترین رقیب او در لیون زني بود بھ نام لویز البھ كھ با سالح و زره كامل چون ژاندارك تازھاي در 

او را با منش گالیایي خود اما بعدا ازدواج با یك طناب باف كھ عشقھاي فرعي ; پرپینیان، وارد كارزار شد
وي بھ یوناني، التیني، ایتالیایي، و اسپانیایي كتاب میخواند، . نادیده میگرفت، آتش ذوقش را سرد كرد

و پس از مرگ مقداري ; دلبرانھ عود مینواخت، محفلي براي گردآوري رقباي ادبي و عشاقش برپا میداشت
شھرت او را میتوانیم از روي . را از خود بھ یادگار گذاشتاز ابتداییترین و لطیفترین غزلیات زبان فرانسھ 

منظره یك پیروزي واقعي ((بسنجیم كھ بھ گفتھ یكي از وقایعنگاران زمان ) ١۵۶۶(شكوه تشییع جنازھاش 
. جنازه او را، در حالي كھ چھرھاش نمایان بود و تاج گلي زیب سر داشت، در شھر گرداندند; را داشت

ست زیبایي او را دستخوش تطاول خود قرار دھد، و مردم لیون آرامگاه او را با گل حتي مرگ نیز نمیتوان
بھ وسیلھ این شعراي لیوني، سبك ادبي و حالت روحي پترارك بھ پاریس منتقل شد و بھ .)) و اشك پوشاندند

كالسیك بود، كلمھ پلئیاد خود انعكاسي از ادبیات . راه یافت) یا شعراي ھفتگانھ(درون مجمع شعراي پلئیاد 
زیرا در شھر اسكندریھ قرن سوم قبل از میالد نیز مجمعي از شعراي ھفتگانھ وجود داشت كھ بھ نام پلیاد 

و این در اصل نامي بود كھ براي بزرگداشت ھفت دختر اساطیري اطلس و پلیونھ بر ; خوانده میشد
خود رونسار، كھ . شده بود ، كھ متشكل از ھفت ستاره درخشان است، اطالق)ثریا(صورت فلكي پروین 

در میان ستارگان ھفتگانھ آسمان شعر فرانسھ از ھمھ درخشانتر بود، ندرتا اصطالح چون تئوكریتوس یا 
ھاي شھر تورن با ژوآشم دوبلھ آشنا شد، و  بود كھ رونسار در یكي از میخانھ ١۵۴٨در سال . كالیماخوس

پس از چندي، ایشان چھار . شكل شعر كالسیك در آورندآن دو دست بھ دست ھم دادند تا شعر فرانسھ را بھ 
آنتوان دو بائیف، رمي بلو، اتین ژودل، . شاعر جوان دیگر را در نیل بھ این مقصود با خود ھمراه ساختند

و در آخر، ژان دورا، دانشور و تاریخنویسي كھ سخنرانیھایش را جمع بھ ادبیات یونان ; و پونتوس دو تیار
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و كولژ دو كوكره آتش اشتیاق ایشان را نسبت بھ گویندگان شعر غنایي یونان باستان  در كولژ دو فرانس
نامیدند و سوگند یاد ) دستھ سرباز(ایشان ابتدا خود را البریگاد . شعلھور كرده بود، بھ آن گروه ملحق شد

نگاریھاي كردند كھ موز ادبیات فرانسھ را از چنگال خشن ژان دومون، رابلھ، و ھمچنین از خطر سھال
پس روي از آشوبگریھاي لفظي و پندآموزیھاي بیخ گوشي گارگانتوا و ; ویون و مارو رھایي دھند

پانتاگروئل برگرداندند، زیرا در آن نابساماني افعال و صفات، و در آن كشش ھزلیات پرستي بھ ھیچ وجھ 
اشكال دلپذیري كھ در زن، اصول كالسیك رعایت نشده بودند، و ھیچ گونھ احساسي براي درك زیباییھا و 

  . طبیعت و یا ھنر نھفتھاند، وجود نداشت

و پیروزي ; را بر ایشان زد)) پلئیاد((یكي از منتقدان بدخواه، كھ عده آنھا را ھفت نفر یافت، داغ بدنامي 
  . نھایي آن شاعران ھفتگانھ داغ بدنامي را تبدیل بھ پرچم افتخار كرد

، دوبلھ برنامھ زباني گروه البریگاد را در رسالھ اي با عنوان دفاع و تشریح زبان فرانسھ ١۵۴٩در سال 
این بود كھ زبان فرانسھ میتوانست آنقدر وسعت و قدرت بیابد )) دفاع((منظور وي از واژه . اعالم داشت

، این ))تشریح((و مراد وي از ; دكھ ھر چھ در زبانھاي كالسیك ادا شده است در آن زبان نیز بھ بیان در آی
كھ ممكن بود با متروك داشتن نثر ناھموار و اشكال شعري چكامھ، ترجیح بند، و مستزاد متداول در آن 

و نیز با اقتباس اصطالحات كالسیك، و پیروي ; زمان، زبان فرانسھ را جال و زیبایي و رواني تازه بخشید
اكرئون ، تئوكریتوس، ویرژیل، ھوراس، و پترارك، آن زبان را از اشكال ادبي شعرا و نویسندگاني چون آن

زیرا باید گفت كھ پترارك در نظر شعراي گروه پلئیاد در زمره شعراي كالسیك ; آراستھ تر و غنیتر ساخت
  . بھ شمار میآمد، و غزل كاملترین شكل شعري محسوب میشد

وي در . یان كرده بود بر آورده ساختپیر دو رونسار با شعر خود آرزوھایي را كھ دوبلھ بھ نثر ب
فرانسواي اول بود، و پیر )) خوانساالر((پدرش ; خانوادھاي بھ دنیا آمد كھ بتازگي عنوان اشرافي یافتھ بود

در كودكي بھ غالمبچگي ولیعھد و سپس بھ خدمت مادلن، كھ بھ . چندي در آن دربار با شكوه بھ سر برد
ي ھانري دوم، پادشاه آینده ))سپردار((، تعیین شد، و بعدا بھ مقام عقد جیمز پنجم شاه اسكاتلند درآمد

; وي آرزوي خدمات بزرگ لشكري در سر داشت، اما از شانزدھسالگي گوشش سنگین شد. فرانسھ، رسید
بر اثر تصادفي، با آثار ویرژیل آشنا شد، دل . پس شمشیرش را غالف كرد و قلمش را بھ جوالن در آورد

ش را از حیث كمال صوري و التیني بھ یوناني متوجھ ساخت و خواندن آثار آناكرئون، بدو باخت، و شعر
اي استاد، چرا : ((اشیل، پینداروس، و آریستوفان را بھ او پیشنھاد كرد، و شاگرد جوان از شادي فریاد میزد

ات كرد و از آن در بیست و چھارسالگي با دو بلھ مالق)) تا كنون این گنجنیھ را از من پنھان داشتھ بودي
  )). شعر،عشق،و شراب: ((پس اوقات زندگیش را چاكرانھ بھ سھ چیز اختصاص داد

سرودن قصاید . طغیان بر ضد اشعار غنایي را بھ سر حد شدت رساند) ١۵۵٠(،مجموعھ قصاید وي 
عالوه ; گرچھ تقلیدي آشكار از اشعار ھوراس بود، اما وسیلھ اي شد براي راه یافتن قصیده در شعر فرانسھ

بر آن، این مجموعھ از لحاظ شیریني بیان، ظرافت عبارات و مراعات اصول صوري ارزش بسیار داشتند 
غزل، با عنوان  ١٨٣دو سال بعد، در كتابي حاوي . و در ادبیات فرانسھ بر دو پاي خود استوار ماندند

سانید كھ دیگر در شعر عشقھا، از پترارك سرمشق گرفت و لطف و زیبایي غزلسرایي را بھ پایھ اي ر
وي معموال شعري میسرود كھ بھ آساني قابل اجرا با آواز باشد، . فرانسھ چیزي از آن برتر بھ وجود نیامد

و بھ ھمین جھت بر بسیاري از اشعار او، در طول حیاتش، موسیقي گذاشتھ شد، و بخصوص بعضي از 
گرچھ ھنگام عشقبازي با زنان، وي نیز  .آنھا الھامبخش آھنگسازان بزرگي چون ژانكن و گودیمل شدند

ایشان را با ھمان رسم مالوف و مضمون دیرین بھ برخورداري از عشق تا زماني كھ زیباییشان میدرخشد 
چنانكھ در یكي از ; دعوت میكرد، اما باز در این مورد نكتھ بدیعي بھ میان میآورد و نغمھ نویني میسراید

خاطر نشان میسازد كھ روزي سخت پشیمان خواھد شد از اینكھ اشعارش بھ دوشیزه محجوب و محتاطي 
  : فرصت فریب خوردن از شاعري آنقدر مشھور را از دست داده است
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و شب را، در نور شمع و كنار آتش، بھ گفتگو و دوخت و دوز میگذرانید، . ھنگامي كھ كامال پیر شدھاید
آن زمان كھ زیبا بودم، رونسار : خواھید گفت شعرھاي مرا، كھ در یاد دارید، خواھید خواند و شگفتزده

در آن لحظھ ھیچ كدام از خدمتكارانتان نخواھند بود، كھ با وجود خواب آلودگي از . نامم را ستایش میكرد
خستگي كار روزانھ، بھ شنیدن نام رونسار از خواب بیدار نشوند، و نام شما را با ستایش جاودانھ اي 

ر زیر خاك، شبح بي استخواني خواھم بود، و در زیر سایھ درختان مورد، من آنگاه، د. مبارك نخوانند
و شما، كھ پیرزني شدھاید، در كنار آتش اجاقتان چمباتمھ خواھید زد، و بر ; خواب ابدیم را خواھم گذراند

اگر بھ پند من گوش میدھید، خوش . عشق فنا شده من و بي اعتنایي تكبر آمیز خود افسوس خواھید خورد
  . ھاي زندگي را ھم امروز بچینید ید و منتظر فردا نمانید، و غنچھباش

شكوه و رفعت شعر و رونسار شایستھ دربار كاترین دو مدیسي بود كھ در بازگشت از ایتالیا گروھي از 
. اھل قلم آن كشور را كھ آثار پترارك را در میان كتابھاي خود داشتند در التزام ركاب بھ فرانسھ آورده بود

ر مو و ریشي بھ رنگ طال، و چھرھاي بھ زیبایي مجسمھ ھرمس، مصنوع دست پراكسیتلس، داشت، شاع
مورد عنایت خاص كاترین، ھانري دوم، ماري استوارت، و حتي الیزابت ملكھ انگلستان، كھ انگشتر 

ھ جا با اساطیر نیمھ یوناني و نیمھ رومي گروه پلئیاد در ھم. الماسي براي او ھدیھ فرستاد، قرار گرفت
و ھنگامي كھ شاعران از خدایان او لمپ سخن میگفتند، دربار فرانسھ آن عناوین ; آغوش باز پذیرفتھ شدند

ھاي گوژون  بعدا مجسمھ. ھانري یوپیتر شد، كاترین یونو، و دیان دیانا. و احترامات را بھ خود بست
  . مجسمھساز و معمار درباري، ھمین برابریھا را تایید كردند

مرگ ھانري، شارل نھم دوستي با رونسار را ادامھ داد، ولي نتیجھ آن چندان رضایتبخش نبود، پس از 
سلطان ساده . زیرا سلطان جوان از او حماسھ اي در عظمت فرانسھ میخواست كھ بتواند با انئید برابري كند

سار سرودن حماسھ رون.)) من میتوانم بكشم، اما تو میتواني زنده جاودان بسازي:((دل بھ رونسار نوشت
الفرانسیاد را آغاز كرد، اما دریافت كھ موز شعرش نفس بریده تر از آن است كھ بتواند چنین مسابقھ 

وي با . پس بزودي دست از آن كشید و بار دیگر رو بھ سوي عشق و غزل آورد; درازي را بھ انجام رساند
در دین و سیاست روش محافظھ . بود آرامش بھ سن پیري رسید، زیرا از آفت سرو صداي دنیوي بركنار

و ھمھ كس او را عزیز میشمرد، جز مرگ كھ در سال ; مورد تكریم سرایندگان جوان بود; كاري داشت
رونسار در شھر تور بھ خاك سپرده شد، اما پاریس مراسم تشییع جنازه اي درخور . بھ سراغش آمد ١۵٨۵

ال و اعیان پایتخت شركت جستند، تا بھ تلحین اسقفي كھ خدایان اولمپ برایش ترتیب داد، كھ در آن كلیھ رج
  . میخواند گوش دھند)) خطبھ تدفین((

. شاعراني كھ رونسار را رھبر خود مینامیدند دیوانھاي بسیار از اشعار ظریف اما بیجان منتشر ساختند
را تبلیغ میكردند و ھو بیشتر آنھا، مانند استاد خود، كافراني بودند كھ بھ میل خویش اصیل آییني كاتولیكي 

این گروه شاعران ھر چھ جیبشان خالي بود، بھ ھمان اندازه . گنوھاي متعصب را بھ باد تحقیر میگرفتند
رفتار یا احیانا خون اشرافیشان از غرور پر بود و اشعار خود را براي گروه منتخبي مینوشتند كھ فرصت 

با تمسخر كردن فضل فروشیشان، عیبجویي از  رابلھ دشمني ایشان را،. برخورداري از شعر را داشت
ھاي یوناني و رومي، و طعنھ زدن بر اقتباساتشان از  تقلید برده وارشان از اوزان شعري و عبارات و واژه

در آن . مضامین ادبیات باستاني كھ با خود فروشیھا و نوحھ سراییھاي پتراركي ھمراه بود، جواب میداد
شاعران و تراژدي . كالسیك، میبایست سرنوشت ادبیات فرانسھ تعیین شود تضاد میان شیوه طبیعي و شیوه

نویسان جاده مستقیم و باریك كمال صوري و زیبایي تراش خورده لفظي را در پیش گرفتند، و نثر نویسان 
از این رو، شعر فرانسھ . ھدف خود را بر آن قرار دادند كھ منحصرا با قدرت مضامینشان جلب توجھ كنند

زیرا شكل ھنري را نمي توان درھم شكست و سپس، از اجزاي ; ش از انقالب كبیر ترجمھ پذیر نیستتا پی
در فرانسھ قرن نوزدھم جریان بھ ھم در آمیختند، ھمھ حقایق با . آن، شكل نوساختھ دیگري بھ وجود آورد

  . یكدیگر تركیب شدند، شكل با مضمون ازدواج كرد، و نثر فرانسھ بھ اوج كمال رسید

VII - وایت و ارل آوساري  
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ھاي خود بھ پیش میخزد از فرانسھ  نفوذ ایتالیا چون سیالبي خروشان، بلكھ بھ سان رودخانھ اي كھ با پنجھ
و مكاشفت رباني در تمدن ; دانشوري یك نسل الھامبخش ادبیات نسل بعدي شد. گذشت و بھ انگلستان رسید

ھاي پالوتوس در ایتالیا، و  نمایشنامھ ١۴٨۶در سال . یونان و روم باستان كتاب مقدس دوره رنسانس شد
، كاالندرا، اثر ١۵٠٨در سال . كمي بعد در دربارھاي رقابت پیشھ فرانسواي اول و ھنري ھشتم اجرا شدند

، كلئوپاترا در اسارت، ١۵۵٢در سال . بیبینا، زبان كمدي نویسي بھ شیوه كالسیك را در ایتالیا رواج داد
، نیكولس ١۵۵٣و در سال ; راژدي نویسي بھ شیوه كالسیك را در فرانسھ متداول كرداثر ژودل، زبان ت

یكي از منتقدان زمان درباره رالف . یودال نخستین كمدي انگلیسي بھ شیوه كالسیك را بھ نگارش درآورد
دال ھاي یو اما نوشتھ; و این درست بود)) ;بوي پالوتوس را میدھد((الفزن و پرسر و صدا گفتھ بود كھ 

بوي انگلستان و بوي شوخ طبعي خاصي كھ بعدھا شكسپیر در نمایشنامھ نویسي عصر الیزابت بھ كار برد 
  . را نیز میدادند

شیوه قرون وسطایي در . نفوذ ایتالیا در شعر دوره سلطنت خاندان تودور بیشتر از ھمھ آشكار است
اما وقتي شاعراني كھ خود ; دامھ میدادبھ حیات خود ا) ١۵٢١(ھایي چون دوشیزه غیر مو خرمایي  چكامھ

را در آفتاب ھنري ھشتم جوان گرم میكردند بھ سرودن شعر پرداختند، كمال مطلوب و سرمشقشان پترارك 
درست یك سال پیش از جلوس الیزابت بھ تخت پادشاھي انگلستان، . ھا بود و منظومھ مھمش كتاب نغمھ

ا عنوان جنگ، بھ چاپ رساند كھ در آن آثار دو شاعر معتبر دیچارد تاتل ناشر لندني، مجموعھ اشعاري، ب
درباري پیروزي پتراك را برچا سر،یا بھ عبارت دیگر چیره شدن قالب كالسیك را بر پراكنده گویي قرون 

سرتامس وایت، رایزن سیاسي ھنري ھشتم، سفرھاي بسیاري بھ فرانسھ و . وسطایي، آشكار میساختند
چند تن از ھنرمندان ایتالیایي را بھ انگلستان آورد تا او را در كار متمدن ساختن  ایتالیا كرد و ھمراه خود

چنانكھ نقل شده ; وي نیز مانند یك درباري واقعي دوره رنسانس بھ كار دل پرداخت. دوستانش یاري كنند
انداختند او  است وایت از نخستین دلباختگان بولین بود، و حتي ھنگامي كھ ان بولین را بھ زندان برج لندن

  . نیز مدت كوتاھي در توقیف ماند

وایت غزلھاي پترارك را بھ انگلیسي ترجمھ كرد و نخستین كسي بود كھ توانست شعر انگلیسي را بھ آن 
  . شكل فشرده درآورد

وفات یافت، شاعر رمانتیك دیگري در دربار ھنري ) ١۵۴٢(چون وایت بر اثر تبي در سي و نھ سالگي 
ارل آوساري در . ري ھاوارد، ملقب بھ ارل آوساري، چنگ غزل را بھ دست گرفتھشتم بھ نام ھن

ھا سرود، دوشیزگان سركش را مورد سرزنش قرار داد، و نسبت بھ ھر یك از آنھا  زیباییھاي بھار نغمھ
بھ گناه دعوت از شخصي ; در لندن بھ افراط كاریھاي شبانھ سرگرم شد. سوگند وفاداري جاوداني یاد كرد

; چون ھنگام روزه بزرگ گوشت خورده بود، بھ دادگاه احضار شد; دوئل، مدتي در زندان بھ سر بردبھ 
ھاي ساختماني را با كمان فلزیش شكستھ بود دوباره زنداني و  ھنگامي دیگر، كھ از سر شوخي، پنجره

انسھ، با سروصداي در بازگشت از فر. و بھ دلیل میھندوستي، دالورانھ، با فرانسویھا جنگید; سپس آزاد شد
و در عوض، محكوم شد كھ بر چوبھ دار باال ; زیاد، قصد آن داشت كھ بھ تخت سلطنت انگلستان بنشیند

  ). ١۵۴٧(اما طناب بر گردنش پاره شد، و ناچار سر او را بریدند ; رود

ھ ارل آو ساري چند دفتر از حماس. در این زندگي پركوشش و كشش، سرودن شعر یك زینت عارضي بود
انئیدرا بھ انگلیسي ترجمھ كرد، شعر بي قافیھ را در ادبیات انگلیسي وارد ساخت، و بھ غزل صورتي 

شاید بھ پیش بیني اینكھ جاده جاھطلبي بیجا بھ چوبھ دار . بخشید كھ بعدا مورد استفاده شكسپیر قرار گرفت
كھ حاكي از اشتیاق دروني  منتھي میشود، وي خطاب بھ مارتیالیس، شاعر رومي، چكامھ كوتاه زیرا را،

  : وي بھ زندگي و آرام روستایي است، میسراید

ثروتي بھ ارث رسیده، نھ : مارتیالیس، آن چیزھایي كھ زندگي را شیرین میسازند، بھ پندار من، اینھا ھستند
زمیني پر بركت، و خاطري آسوده، رفیقي برابر، نھ دل آزردگي، و نھ ; آنچھ با خون دل بھ دست میآید

و دوام ; زندگي سالم خالي از بیماري; درماندگي، نھ تغییري در قانون، و نھ تعویضي در فرمانروایي
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شبي كھ از ھر ; و خرد واقعي آمیختھ بھ ساده دلي; غذایي سبك، نھ سفره اي رنگین; كانون خانوادگي
و ;خن كوتاه داردھمسري وفادار كھ س; تا در آن نوشیدن شراب موجب آزار خاطر نشود; دغدغھ تھي باشد

نھ آرزوي مرگ میكني و نھ ;بدین گونھ خشنود بھ آنچھ در تملك خودداري; خوابي چنان كھ شب را بفریبد
  . از ھیبتش میھراسي

VIII - ھانس زاكس  

ذھن آلمانیھا، در قرن بعد از جنبش فكري لوتر، دچار مباحثات صد سالھ اي شد كھ زمینھ را براي 
و ; ، نشر آثار كالسیك در آلمان تقریبا متوقف ماند١۵٣٠پس از سال . ساختآماده )) جنگھاي سي سالھ((

توماس مورنر، كھ . ھاي جدال آمیز پر كرده بود كتاب، بھ طور كلي، كمتر بھ چاپ میرسید، از رسالھ
 راھبي از فرقھ فرانسیسیان بود، قلم نیشدارش را بھ كار انداخت و، بھ انتشار سلسلھ مقاالتي درباره اراذل

و ھمھ ...صنف اوباشان و گروه ابلھان عناوین بعضي را مقاالتش بودند - و ابلھان، مردمام را بھ ستوه آورد 
بسیاري از ابلھاني كھ زیر تازیانھ بدگوییھاي وي قرار گرفتند از خدام . تحت تاثیر كشتي ابلھان برانت

ر شناختھ شده بود، تا آنكھ لوتر را بھ در ابتدا، مورنر بھ عنوان یكي از پیروان وفادار لوت. كلیسا بودند
و ھنري ھشتم صد . مفتخر ساخت)) سگ شكاري خونخوار، خدانشناس بیشعور، احمق، و مكروه((القاب 

  . پوند برایش فرستاد

وي كھ در دوره جنبش اصالح دیني او در آوگسبورگ كشیش بود، . زباستیان فرانك از قماش بھتري بود
سھ سال بعد، ). ١۵٢۵(آن جنبش را انقالبي دالورانھ و ضروري خواند و در سلك كشیشان لوتري درآمد 

فرقھ آزار كشیده اظھار زباستیان نسبت بھ آن . با اوتیلي بھام، كھ برادرانش آناباتیست بودند، ازدواج كرد
ھمدردي نمود، تعصب لوتري را مورد مذمت قرار داد، از ستراسبورگ اخراج شد، و ناچار در شھر اولم، 

وي تبیین اصیل آییني را بھ وسیلھ دوكھاي آلمان مورد تمسخر . از راه صابون پزي، امرار معاش كرد
ات كند و جانشینش پیرو اعتقاد نامھ دیگري اگر فرمانروایي وف: ((قرار داد و چنین سخناني ایراد كرد

امروزه تعصب جنون آمیزي گر بیانگیر ((و .)) باشد، فورا آن اعتقادنامھ تازه مظھر كالم خداوندي میشود
كھ خدا تنھا از آن ماست و، جز در فرقھ ما، دیگر ...گویي ما باید یقین داشتھ باشیم; ھمھ مردم شده است

ایمان خود وي یك نوع خداپرستي جھاني بود كھ ھیچ دري .)) ي وجود نداردبھشت و ایمان و عیسي و روح
برادران من در میان تركان، . قلب من با ھیچ كسي بیگانھ نیست. ((را بھ روي كسي بستھ نمي داشت

آزاد، عاري از ...مسیحیت ((آرزوي او این بود كھ .)) یھودیان ، پاپ پرستان، و ھمھ اقوام دنیا پراكنده اند
شھر اولم، كھ . ، حتي خود كتاب مقدس در ھمھ جا اشاعھ یابد))رقھ، و نامتعھد بھ ھر گونھ عامل خارجيتف

زباستیان بھ بال . از آن گونھ تمایالت نامتناسب با زمان منزجر شده بود، زباستیان را نیز نفي بلد كرد
  ). ١۵۴٢(بدرود حیات گفت و ھمانجا، با تھیدستي شرافتمندانھ، ; در چاپخانھ اي مشغول كار شد; رفت

اكنون ، شعر و تئاتر در آلمان چنان آمیختھ با االھیات شده بودند كھ دیگر خاصیت ھنري خود را از دست 
در این منازعھ، ھر نوع یاوه گویي، خشونت، و وقا . داده بودند و چون سالحھاي جنگي بھ كار میرفتند

ھاي  یني، انواع دیگر شعر، در زیر رگباري از قافیھجز آوازھاي عامیانھ و سرودھاي د. حتي مشروع بود
ھاي با تجمل درامھاي دیني كھ در قرن پانزدھم آنقدر رونق  صحنھ. زھرآلود، جان خود را تسلیم كردند

یافتھ بودند، از چشم مردم افتادند و فارسھاي عامیانھ، كھ لوتر یا پاپھا را بھ باد طنز و تمسخر میگرفتند، 
  . دجانشین آنھا شدن

اگر ھانس زاكس فرمان ھیئت قضات . گاه گاه كسي از خشم بر میخاست تا زندگي را بتمامي ببیند
زیرا ھنگامي كھ وي، بدون كسب ; نورنبرگ را اطاعت كرده بود، براي تمام عمر كفشدوز باقي میماند

كرد و بھ وي  را منتشر ساخت، آن ھیئت كتابش را تحریم)) برج بابل((اجازه نامھ، تاریخ مقفایي از 
ھمچنین، بھ او دستور دادند كھ حرفھ كفشدوزي خود ; اطمینان داد كھ سرودن شعر در تخصص او نیست

اما ھانس واجد حقوق و امتیازاتي بود، زیرا وي مراحل عادي را گذارنده و در زمره صنف . را دنبال كند
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كفاشان، كھ وي نیز متعلق بھ آن بود،  اگر بھ یاد بیاوریم كھ صنف نساجان و. مایستر زینگرھا درآمده بود
مرتبا بھ تمرین آوازھاي گروھي میپرداختند و سالیانھ سھ كنسرت عمومي اجرا میكردند، آنگاه این پرسش 

. كھ چگونھ زاكس در عین حال كھ كفشدوزي میكرده شعر نیز میسروده است از ذھنمان بیرون میرود
ھایي ساخت و در این كار از  اسبي، آوازھا و نمایشنامھزاكس براي صنف خود، و نیز در ھر موقعیت من

  . ھیچ دشواریي نھراسید

ما نباید ھانس زاكس را بھ عنوان شاعري بزرگ در نظر آوریم، بلكھ باید او را چون ندایي سالم و 
و ; توجھ اصلي وي بھ مردم ساده بود، نھ بھ نوابغ. شادیبخش، در قرني پر از ھیاھوي نفرت، بدانیم

در این درامھا حتي خداوند نیز چون فرد . ھایش تقریبا ھمیشھ ھمین گونھ افراد بودند اگران نمایشنامھتماش
در زماني كھ دیگر . عامي نیكوكاري وصف میشد، و كالمش بھ مواعظ كشیش دھكده ھمسایھ میمانست

د، ھانس خصلت نویسندگان صفحات آثار خود را با ادویھ بد دھني، ركاكت، و ھرزه درایي چاشني میزدن
وظیفھ شناسي، مھرورزي،ایمان باطني،وفاداري در زناشویي، و عشق بھ پدر و مادر و فرزند را توصیف 

منتشر شد، حاوي افكار و اندرزھایي از این  ١۵١۶نخستین مجموعھ اشعارش، كھ در سال . و تجلیل میكرد
ھمنوعان، تا در توبھ و تقوا بھ سر  دستگیري و راھنمایي((و )) تبلیغ مدح و جالل خداوندي: ((گونھ بود

وي نیمي از كتاب . ھایش را از آغاز تا پایان گرم و گیرا میساخت ھمین دینداري ذاتي بود كھ نوشتھ; ))برند
زاكس لوتر را، بھ . مقدس را بھ شعر درآورد، در حالي كھ ترجمھ لوتر را متن اصلي خود قرار داده بود

كسي كھ میتوانست دین را از آلودگیھا پاك و اصول اخالقي را احیا سازد، و تنھا )) بلبل وینتبرگ((عنوان 
  : مورد تكریم و تھنیت خویش قرار داده است

این بلبل سرافراز است، . برخیز برخیز كھ روز نزدیك میشود، واز درون جنگلھا نغمھ اي بھ گوشم میرسد
; ختر فرو میافتد، و روز از خاور بر میجھدشب بھ با. و نغمھ اوست كھ در پست و بلند دشت طنیني انداختھ

  . سپیده دم فرا میرسد، و بر تیرگي ابرھاي شب گذران روشني میافشاند

بدین ترتیب ، ھانس زاكس شاعر و خنیاگر دوران اصالح دیني میشود و اشتباھات كاتولیكھا را، با 
یي در وصف راھبان ریا كار ھا وي نمایشنامھ. سرسختي لجاجت آمیز، مورد طعنھ و تمسخر قرار میدھد

و ھمچنین نمایشھاي ھجو آمیز و فارسھایي تنظیم كرد ; نوشت و شجره نامھ دودمانشان را بھ ابلیس رسانید
. تا نشان دھد چگونھ كشیشي دوشیزه اي را اغوا كرد، و كشیش دیگري در حال مستي دعاي قداس خواند

م بھ جوآنا را منتشر ساخت كھ حكایتي ساختگي ، منظومھ تاریخ مقفاي پاپ مونث، موسو ١۵۵٨در سال 
از طرف دیگر، وي لوتریھا . بیش نبود، اما بیشتر واعظان پروتستان آن را بھ عنوان تاریخ حقیقي پذیرفتند

با : ((را نیز ھجو میكرد و روش زندگي ایشان را بھ طرز رسواكننده اي برخالف اعتقاد نامھ شان دانست
ھا ، ستیزه جوییھا، تمسخرھا،  نتي كھ نسبت بھ كشیشھا روا میدارید، و با عربدهعادت بھ گوشتخواري با اھا

زاكس نیز .)) ناسزاگوییھا، و ھمھ رفتارھاي ناشایستھ دیگرتان، شما لوتریھا، انجیل را بھ خواري كشیدھاید
. با صدھا نفر از متفكران ھماوا شد و بر فساد اخالق و سودپرستي آن عصر نوحھ سراییھا كرد

رویھمرفتھ،توانیم ھانس زاكس را نمونھ واقعي الفزني، خامي، و در عین حال مھرباني عامھ مردم آلمان، 
او مدت چھل سال از زندگیش را در میان خانواده نیكبختش بھ سر برد . بخصوص آلمانیھاي جنوبي، بدانیم

  . و اشعار آھنگین سرود

گي زن زیباي بیست و ھفت سالھ اي را بھ ، در شصت و ھشت سال)١۵۶٠(وقتي ھمسر اولش فوت كرد 
قرني و . و عمر وي حتي از این آزمایش دشوار ھم موفق بیرون آمد و ادامھ یافت; عقد خود ار آورد

شھري كھ در آن یك كفشدوز میتوانست شاعر، موسیقیدان، و اومانیست شود، كتابخانھ بزرگي براي خود 
بیت شعر بسراید، و در تندرستي  ۶٠٠٠فلسفھ یونان را بیاموزد، ترتیب دھد و از آن استفاده كند، ادبیات و 

و شایستھ آن ; و خوشبختي معتدلي تا ھشتاد دو سالگي زندگي كند خالي از اھمیت و ارزش تاریخي نیست
  . كھ سخني چند درباره آن گفتھ آید
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IX - ١۵۵۵-١۵١۵: موز ایبریایي   

انگیزه ھیجان آور اكتشافات جغرافیایي، . پرتغال بودنیمھ اول قرن شانزدھم، دوره پر جنبش ادبیات در 
افزایش ثروت بر اثر توسعھ تجارت، نفوذ روز افزون ایتالیا، تجمع گروھي از اومانیستھا در كویمبرا و 

لیسبون، و تشویق و سرپرستي درباري فرھنگدوست ، ھمھ ، دست بھ دست ھم داده اند و دوراني شكوفنده 
اثر بزرگترین ) ١۵٧٢)) (لوزیاد((ال بھ وجود آوردند كھ با انتشار منظومھ و جوشان در ادبیات پرتغ

مكتب ((در این دوره، مبارزه پرجار و جنجالي میان . شاعر پرتغال، كاموئش، بھ اوج كمال خود رسید
مردان صد سالھ ((ھا و قالبھاي بومي را عزیر میشمرد و گروه  بھ نمایندگي ژیل ویسنتھ، كھ مایھ)) قدیم

ھاي كالسیك،  كھ، بھ رھبري سادمیراندا، مشتاقانھ از سرمشقھا و شیوه) قرن شانزدھم میالدي ما)) (نزدھمپا
ژیل ) ١۵٣۶-١۵٠٢(در مدت سي و چھار سال . و یا بزرگان ادب ایتالیا، پیروي میكرد در گرفتھ بود

ر صحنھ ادبیات پرتغال ھاي ساده خود ب یافتھ است، با نمایشنامھ)) شكسپیر پرتغال(( ویسنتھ، كھ لقب 
حكومت میكرد، چنانكھ دربار پرتغال با تبسم رضایتمندي از او انتظار داشت كھ ھر یك از وقایع زندگي 

ھنگامي كھ پادشاه منازعھ بود، بھ ژیل اجازه داده شد چنان آزادانھ . شاھان را بھ نمایشنامھ اي در آورد
ئاندرو با تماشاي یكي از آن نمایشھاي انتقادي ویسنتھ در حكومت پاپي را مورد ھجو و تنقید قرار دھد كھ آل

ھاي لوتر گوش  فكر میكردم در وسط ایالت ساكس ھستم و بھ گفتھ:((بروكسل، در یادداشتھاي خود نوشت
این نمایشنامھنویس بارور گاھي بھ اسپانیایي، گاھي بھ پرتغالي، و گاھي بھ ھر دو زبان مینوشت، .)) میدھم

در . ھایي بھ آن چاشني میكرد زبان ایتالیایي، فرانسھ، و التیني كلیسایي روستایي نیز مزهدر حالي كھ از 
ھاي شكسپیر، جریان داستان چندي متوقف میماند تا بازیگران اشعار غنایي  این آثار گاھي، مانند نمایشنامھ

نمایشنامھ نویس و ھم خیل ویسنتھ مانند شكسپیر ھم بازیگر بود، ھم . دلنشیني براي تماشاچیان بخوانند
صحنھ پرداز، و نیز براي آنكھ سنگ تمام در ترازو گذارده باشد، یكي از بھترین زرگران عصر خود بھ 

  . شمار میرفت

از اقامت شش سالھاش در ایتالیا بازگشت و اشتیاق تبالود رنسانس بھ  ١۵٢۴فرانسیسكو سادمیراندا در سال 
او نیز چون رونسار و شعراي گروه پلئیاد در فرانسھ، و مانند . آثار كالسیك را ھمراه خود ھدیھ آورد

سپنسر و سیدني در انگلستان، عقیده داشت كھ باید ادبیات ملي را با پیروي از مضامین، اوزان، و دیگر 
مانند ژوآشم دو بلھ، پترارك را در شمار بزرگان ; خصوصیات سبك كالسیك عمق و عظمت بخشید

مانند ژودل، نخستین تراژدي پرتغالي . غزل را نیز بھ ھموطنانش توصیھ میكرد كالسیك نام میبرد، و شكل
نخستین كمدي منثور زبان پرتغالي در قالب  ١۵٢٧و پیش از سال ) ١۵۵٠(را بھ شیوه كالسیك نوشت 

  . كالسیك را نیز منتشر ساخت

دوست او، برناردیم ریبیرو، بھ سبك ویرژیل اشعار روستایي سرود و، مانند تاسو، زندگي پررنج و 
برناردیم باعشق ورزي خود بھ یكي از بانوان درباري غوغایي برپا كرد و نفي بلد . حرماني را بھ سر برد

  ). ١۵۵٢(و در دیوانگي جان سپرد . شد، اما دوباره مورد بخشش و عنایت پادشاه قرار گرفت

كاسپاركورئا بھ . مكتبي از تاریخنویسان قلم پرداز پرتغالي پیروزیھاي كاشفان جھان را ثبت كردند
در  ١۵۶۵ھندوستان سفر كرد، مقام یكي از منشیان آلبوكرك را یافت، محكوم بھ خیانتكاري شد، و در سال 

  . ماالكا بھ قتل رسید

كھ  -)) تاریخ تسخیر ھندوستان بھ دست پرتغالیھا(( وي در طول زندگي پر از كوشش و تالش خود كتاب
فرنائولوپس مدت نیمي از . را در ھشت مجلد بھ نگارش در آورد - مینامید )) تلخیصي كوتاه((خود آن را 

تاریخ ((عمر متوسط انساني را بھ سیروسیاحت در مشرق زمین گذراند و بیست سال زحمت كشید تا كتاب 
  . را بھ پایان رساند)) پرتغالیھا كشف و فتح ھندوستان بھ دست
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در لیسبون خدمت كرد، و از اینكھ )) خانھ ھند((ژوآئود باروش مدت چھل سال با مشاغل اداري مختلف در 
. طي آن مدت در از ثروت ھنگفتي براي خود دست و پا نكرده بود، پیشینیانش را بھ نادرستي بدنام ساخت

ركت دسترسي داشت و با گرد آوردن آن منابع تاریخ مفصلي با نام وي بھ بایگاني كلیھ اسناد و دفاتر آن ش
خواند شد، زیرا سھ جلد از چھار ) ھا دھھ)) (دكادس((اما بعدھا این اثر بھ نام ; تالیف كرد)) آسیا((كوتاه 

از . مجلد قطور آن ھر یك شامل شرح سلسلھ حوادثي بود كھ در فاصلھ ھر ده سال بھ وقوع پیوستھ بودند
نظم و دقت و روشني بیان این اثر با ھر یك از تاریخھاي معتبري كھ در آن عصر نوشتھ شده بودند، لحاظ 

گرچھ آن ملت مغرور ممكن است در گفتھ فوق بھ ; جز آثار ماكیاولي و گویتچاردیني، قابل برابري است
ھاي  لھجھ. اسپانیا شد بود میان آوردن استثناھا را قبول نداشتھ باشد و در این موقع لھجھ كاستیلي زبان ادبي

و گالیثیایي زبان ; گالیثیایي، واالنسي، كاتالونیایي، و اندلسي در گفتگوي روزانھ مردم زنده مانده بود
اما استعمال لھجھ كاستیلي بھ عنوان زبان رسمي دولت و كلیسا، در زمان فردیناند ، ایزابل، و . پرتغالي شد

و از آن زمان تاكنون، صوتبندي محكم زبان كاستیلي ; برتري آن شد كاردینال خیمنث، طبعا باعث اعتبار و
بعضي از نویسندگان این دوره شیفتگي مذمومي بھ . ادبیات اسپانیا را بر دوش مردانھ خود حمل كرده است

لفظ پردازي پیدا كردند، و از جملھ آنتونیود گوارا نمونھ اي از نثر تصنعي و سنگین از صنایع بدیعي بھ 
او بھ زبان انگلیسي، توسط ) ١۵٢٩)) (كتاب موسوم بھ ساعت شاھزادگان((آورد، تا آنجا كھ ترجمھ وجود 

، و ھمچنین واژه ))یوفیوئیز((لرد برنرز، زمینھ را براي شیوه نویسندگي پرتكلف جان لیلي در كتابش، 
  . بازیھاي بي نمك شكسپیر در نخستین كمدیھایش، آماده ساخت

شوق و شور براي خواندن رمانھاي شوالیھ اي بھ چنان پایھ . ھ دین، عشق، و جنگ بودادبیات اسپانیایي نغم
كورتس اسپانیا توصیھ كرد ماده اي قانوني از انتشار آن گونھ داستانھا  ١۵۵۵اي رسیدند كھ در سال 

ھم بھ و اگر در اسپانیا ; جلوگیري بھ عمل آورد، و در واقع چنین قانوني در امریكاي اسپانیا نافذ گشت
)) دون كیشوت((مورد اجرا گذارده شده بود، احتمال آن میرفت كھ دنیاي امروز از داشتن شاھكاري چون 

)) دیانا در دام عشق((یكي از رمانھایي كھ از دستبرد حوادث اسپانیا مصون مانده است . محروم مانده باشد
، اثر ساناتسارو شاعر ) ١۵٠۴)) (یاآركاد((، اثر خورخھ دمونتمایور، است كھ بھ تقلید در كتاب )١۵۴٢(

. سر فیلیپ سیدني قرار گرفت)) آركادیا((اسپانیایي ایتالیایي نوشتھ شده بود و بھ نوبھ خود مورد تقلید كتاب 
این رمان،كھ بھ سبكي مخلوط از نظم و نثر نوشتھ است، یكي از ھزاران نمونھ نفوذ ایتالیا در ادبیات 

خوان بوسكان كتاب . بار دیگر مسخر شده مسخر كننده را تسخیر كرده استو در این مورد ھم ; اسپانیاست
كاستیلیونھ را، بانثري در خور متن اصلي، ترجمھ كرد و نصیحت ناواجرو، شاعر ونیزي، را )) درباري((

  . دایر بر ترویج شكل غزل در اسپانیا بھ كار بست

كل شعري نوین را در زبان كاستیلي بھ اوج دوست و ھمكار اوگارثیالوسودالوگا تقریبا بدون وقفھ آن ش
او نیز، مانند بسیاري از نویسندگان اسپانیایي آن دوره، از خانواده اي اعیان بود و پدرش . ترقیش رساند

; ابتدا وارد خدمت لشكري شد; )١۵٠٣(گارثیالسو در تولدو بھ دنیا آمد . سفیر كبیر فردیناند و ایزابل در رم
در  ١۵٣۵در سال ; رون راندن تركھا از وین خود را بھ دالوري ممتاز ساختھنگام بی ١۵٣٢در سال 

چند ماه بعد در لشكر كشي بیھوده شارل پنجم بھ پرووانس ; محاصره شھر تونس دوبار بسختي زخمي شد
در فرژوس داوطلب شد تا فرماندھي حملھ بھ دژ مستحكمي را بر عھده گیرد، و اولین كسي ; شركت جست

و او، در ; یوار دژ باال رفت، اما از ضربھاي كھ بر سرش فرود آمد پس از چند روز جان سپردبود كھ از د
یكي از سي و ھفت غزل او، كھ بھ دوستش بوسكان اھدا شده بود، ھمان . آن زمان، سي و سھ سال داشت

، دامنھ دارتر و اینك نفرین: نغمھ اندوھبار را، كھ در ھر جنگي شنیده شود، بار دیگر بھ طنین در میآورد
و آنچھ پیش از این گذشتھ است بھ تغییر صورت خود ادامھ میدھد، ; از ھمیشھ، بر روزگار ما بال گسترده

و ھر كدام از ما چندش جنگ را حس و ھر كدام از ما تا مغز وجودمان خستھ شدھایم، ; تا از بد بدتر شود
ھ خطار رفتن آن را موجب زنده ماندن خود از اینكھ خون خود را بر در ازاي نیزه اي روان یابیم یا ب

پاره اي از مردمان ھمھ ساز و برگشان را از كف داده اند، و ھر چھ دلخوشي داشتھ اند بر باد فنا . بدانیم
اما فایده اینھمھ چیست اندكي شھرت یا . رفتھ است حتي نام خانھ، خانواده ، ھمسر، و یادبودھایشان

  . تاریخ روزي كتابي نوشتھ خواھد شد، و آنگاه نتیجھ آن را خواھیم دید سپاسگزاري ملت و یا جایگاھي در
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  . ھزاران كتاب از روي مھر و اشتیاق خاطره او را زنده ساختند، اما وي نتوانست چیزي از آنھا را ببیند

اشعارش در مجلدات كوچك دستي بھ ; تاریخنویسان مرگ او را در سرلوحھ وقایع مھم زمان ثبت كردند
آھنگسازان ; و در جیب سربازان اسپانیایي بھ یك دوجین از سرزمینھاي مختلف حمل شدند - سیدند چاپ ر

و نمایشنامھ ; اسپانیایي اشعار غنایي او را بھ صورت مادریگالھایي، براي اجرا با ویخوئال، درآوردند
  . نویسھا از این سرودھاي شباني نمایشنامھ ساختند

  . میگذارند، و نمي دانست كھ بزودي رقیب تئاتر درخشان الیزابتي خواھد شد تئاتر در اسپانیا عمر بھ اھمال

ھایي از رمانھاي مردمي توسط بازیگران  كمدیھاي تك پرده اي ، ساتیرھایي بھ سبك فارس، و یا صحنھ
دوره گرد در میدانھاي عمومي یا پیشخوان مھمانسراھا، و نیز گاھي در مقر امیران و كاخ سلطنتي، اجرا 

ھاي بازیگران جانشین ژیل ویسنتھ شد،  لوپھ دروئذا كھ بھ عنوان تھیھ كننده نمایشنامھ و مدیر گروه. شدندمی
  . شھرتي بھ دست آورد

دنیاي ((گونثالو فرناندث داوویذو بھ فرمان شارل پنجم بھ سمت تاریخنگار . تاریخ نویسان فراوان نبودند
تاریخ عمومي و طبیعي ھندیشمردگان ((امنظم، با عنوان تعیین شد، و با نوشتن كتابي قطور و ن)) جدید

  ). ١۵٣۵)) (باختر

گونثالو در مدت چھل سالي كھ در امریكاي اسپانیا اقامت داشت، از راه . وظیفھ خود را بھ نحوي انجام داد
گزارش مختصري درباره ((بھ ھمین جھت، نسبت بھ كتاب ; استخراج طال، بھ ثروت فراوان دست یافت

، كھ در آن بار تولومھ دالس كاساس روش بیرحمانھ استثمار از بردگان بومي را در ))ھندیشمردگان انھدام
ھمراه كریستوف  ١۵٠٢الس كاساس در سال . نفرت شدید ابراز میداشت. معادن امریكا وصف كرده بود

و غمخواري كلمب بھ راه افتاد، در مكزیك اسقف شھر چیاپا شد، و تقریبا تمام عمر خود را در خدمت 
خود، خطاب بھ دولت اسپانیا، شرح میدھد كھ بومیان ستمدیده )) خاطرات((در كتاب . ھندیشمردگان گذراند

چگونھ دستھ دستھ در زیر شرایط سخت و فشار كار شاقي كھ مھاجران اروپایي برایشان تحمیل میكردند، 
ي خود كارھاي سبك انجام دھند و با این ھندیشمردگان عادت كرده بودند در اقلیم گرمسیر. جان میسپردند

مثال ایشان ھیچ وقت اقدام بھ استخراج طال نكرده بودند، بلكھ تنھا بھ جدا كردن ذرات . غذایي ساده سر كنند
الس . و حاصل دسترنج خود را نیز تنھا در ساختن زینت آالت بھ كار میبردند; طال از خاك قناعت داشتند

كھ ( ٠٠٠,٠٠٠,١٢دیشمردگان امریكا، در مدت سي و ھشت سال، از كاساس حساب كرده بود كھ عده ھن
مبلغان فرقھ دومینیكیان و یسوعیان در . نفر تقلیل یافتھ است ١۴٠٠٠بھ ) بي شك بسیار زیاد تخمین زده بود

فردیناند و كاردینال خیمنث در مورد . اعتراض بھ بردگي ھندیشمردگان باالس آن روش را مذموم شمرد
اما ھنگامي كھ این جوانمردان . یان امریكا در كارھاي سنگین قوانیني نیمھ انساني وضع كردنداستخدام بوم

  . در امواج سیاست اروپایي غوطھور شدند، بیشتر دستورھا و قوانینشان پشت گوش میافتاد

فرانثیسكولویث دگومارا شرح آن دستبرد را، با . مختصر مباحثھ اي برخاست; در مورد تسخیر مكزیك
اما برنال دیاث دل كاستیلیو در مقام اعتراض ; كي كھ باب سلیقھ كورتز بود، بھ رشتھ نگارش درآوردسب

و در آن، ضمن تمجید شایستھ از ; )١۵۶٨(را تالیف كرد )) تاریخ حقیقي تسخیر اسپانیاي جدید((برآمد و 
تصاص داده و چیزي پیروزي كورتز وي را متھم ساخت كھ كلیھ افتخارات و غنایم جنگي را بھ خود اخ

این كتابي است جذاب و لبریز از شوق دالوري و . براي سربازان رشیدي چون برنال باقي نگذارده است
نشاط پیروزي، و ھمچنین آكنده از اعجاب و احترام صادقانھ نسبت بھ ثروت و شوكت تمدن آزتكھا 

كھ آنجا بھشت واقعي رومي زمین  ھنگامي كھ بھ مناظر گرد خود مینگریستم در دل میاندیشیدم((درمزیك، 
كاملترین تاریخ اسپانیا و معروفترین رمان )). كھ ھمھ ویران شده است: ((و سپس میافزاید.)) است

دیگواورتاذو مندوثا، . اسپانیایي، كھ در این دوره بھ رشتھ نگارش در آمدند، منسوب بھ یك نویسنده اند
پدرش ھنگام محاصره غرناطھ . ، در آن شھر زاده شدیازده سال پس از فتح غرناطھ بھ دست فردیناند

مندوثا در شھرھاي . افتخارات بسیار بھ دست آورده و پس از سقوط آن شھر بھ حكومت آنجا تعیین شده بود
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ساالمانكا، بولونیا، و پادوا تحصیل كرد و بر فرھنگ و زبان التیني، یوناني، عربي و ھمچنین فلسفھ و 
ون كالسیك را با پشتكاري كھ خاص شاھزادگان دوره رنسانس بود جمع آوري او مت. حقوق احاطھ یافت

و ھنگامي كھ سلیمان قانوني او را وادار كرد تا در ازاي خدماتي كھ براي باب عالي انجام داده بود ; میكرد
ھ وي در مقام رایزني شارل پنجم ب. پاداشي از او بخواھد، دیگو فقط خواستار چند نسخھ خطي یوناني شد

مرتبھ باالیي رسید، و در ونیز، رم، و شوراي ترانت نماینده خصوصي شارل شد، یك بار كھ پیغام تندي را 
با تمام غرور یك اشرافي . از جانب شارل بھ پاپ پاولوس رساند و، در نتیجھ، مورد توبیخ پاپ واقع شد

سرباز بود، و وظیفھ خود دانم كھ من یك سربازم و پدرم نیز پیش از من یك : ((اسپانیایي بھ پاپ پاسخ داد
اوامر سرور تاجدارم را بھ انجام برسانم، و مادام كھ پاس احترام جانشیني مسیح را، چنانكھ شایستھ است، 

و بھ عنوان نماینده ...من سفیر پادشاه اسپانیا ھستم. نگاه میدارم، ھیچ گونھ بیمي از آن مقام مقدس ندارم
گر چھ عقیده عمومي تا مدتھا بر .)) نودي آن مقام مقدس در امانممخصوص وي از ھرگزندي، حتي ناخش

، نخستین بار در ادبیات ))زندگي و ماجراھاي الثاریلیود تورمس((این بود كھ مندوثا، با نوشتن رمان 
اروپایي دزد بي سروپایي را قھرمان داستان خود قرار داده است، اما تحقیقات اخیر در این باره تردید دارد 

بت دادن این اثر را بھ نویسنده اي چون مندوثا، كھ در مرتبھ اصالت خانوادگي تنھا از خانواده سلطنتي و نس
; پایینتر قرار میگرفت و عالوه بر آن از ابتداي كودكي براي خدمت كشیشي بار آمده بود، نادرست میداند

ند كھ دستگاه تفتیش افكار بخصوص كھ در این داستان روحانیان چنان مورد ھجو و تمسخر قرار گرفتھ ا
راھنمایي گداي  الثاریلیو،. چاپ مجدد آن را منع كرد، مگر آنكھ اھانتھاي آن نسبت بھ روحانیان حذف میشد

سپس در : ب بري و دلھ دزدي را فراگیردكوري بھ استخدام وي درآمده است، در كوچھ و بازار فنون جی
خدمت معتمداني چون كشیش، فرایار، قاضي عسكر، امین صلح ، و آمرزشنامھ فروش دست بھ جنایات 

حتي ھنگامي كھ دزد جوان و مكاري از آب در آمده است، از نیرنگھایي كھ . بزرگتري میزند
باید اعتراف ((; ستند دچار شگفتي میشودآمرزشنامھفروشان دوره گرد براي عرضھ متاع خود بھ كار میب

این .)) كنم كھ من ھم مانند بسیاري از مردم مدتھا فریب اربابم را خوردم و او را معجزه عالم تقدس دانستم
را در زمینھ رمان نویسي  - ) شیاد)) (پیكارو((برگرفتھ از واژه  -داستان پر جنب و جوش سبك پیكار سك 

لیدھاي بیشماري از آن در ادبیات اروپایي بھ وجود آیند، كھ برجستھترین و و موجب شد كھ تق: وارد ساخت
  . ، اثر الن لوساژ، است) ١٧٣۵- ١٧١۵)) (ژیل بالس((مشھورترین آنھا رمان 

مندوثا كھ بھ گناه شمشیر كشي، بھ دنبال یك مشاجره، از دربار فیلیپ دوم بیرون رانده شد، در شھر 
ودن اشعاري بسیار آزاد و بیپروا پرداخت ، كھ در دوران زندگیش چندي بھ سر. غرناطھ گوشھ گرفت

تاریخ جنگ ((را در كتابي با عنوان ) ١۵٧٠-١۵۶٨(و سپس واقعھ طغیان مورھا ; اجازه چاپ نیافتند
نگاشت، اما این اثر نیز بھ اندازه اي بیطرفانھ نوشتھ شده و نسبت بھ مورھا منصفانھ داوري )) غرناطھ

. ، كھ آن ھم بھ طور ناقص، انتشار یافت١۶١٠شري جرئت بھ چاپ آن نكرد، تا در سال كرده بود ھیچ نا
و ھمچنین یكي دو موضوع ; مندوثا سالوستیوس را سرمشق خود قرار داد و كوشید تا با او برابري كند

 جالب ھم از آثار تاسیت اقتباس كرد، اما رویھمرفتھ كتاب او در اسپانیا نخستین تاریخي است كھ از
وقایعنگاري سطحي و تبلیغات مداھنھ آمیز پا فراتر نھاده و با ادراكي فلسفي و بیاني ادبي حقایق تاریخي را 

وي یكي از . ، در ھفتاد و دو سالگي، درگذشت١۵٧۵مندوثا بھ سال . مورد بررسي قرار داده است
  . كاملترین شخصیتھاي دوراني است كھ پر بود از مردان كامل

در این صفحات شتابزده، وجدان نویسنده كھ با زمان مسابقھ گذاشتھ پیوستھ قلم تیزتك را آگاه ساختھ است 
چھ بسیار ناشران، . كھ، چون مسافري عجول ، جز خراشاندن سطح امور كار دیگري از پیش نمي برد

ي نیم قرن كوشش و معلمان، دانشوران، ھنرپروران، شاعران، رمان نویسان، و یاغیان متھوري كھ، در پ
ھاي خطیي  چھ نسخھ! تقال، ادبیاتي را بھ وجود آوردند كھ ما در این مجال تنگ چنین بھ اختصار گذراندیم

كھ ذكر شان نیامد، چھ ملتھایي كھ فراموش شده ماندند، و چھ نوابغي كھ در زمان خود جاویدان شناختھ شده 
مركب قلم خشك میشود و، تا جربان ; در كار نیست چارھاي! بودند و در اینجا عمرشان بھ یك سطر گذشت

آن ادامھ دارد، باید از رشحاتش استفاده كرد و در نظر خواننده تصویري، گرچھ مھ آلود، از مردان و 
زناني مجسم ساخت كھ لحظھ اي از دغدغھ جنگ و االھیات آسوده اند تا مظاھر گوناگون زیبایي و ھنر را 

مردان و زناني كھ افكار و عواطف دروني را بھ ; قت و قدرت پرستش كنندنیز چون عشق بھ سرابھاي حقی
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ھا، و نقاشیھا را بھ ھم در آمیختھ اند، و ادبیات را بھ پایھ اي رسانده اند كھ زبان  شكل ساختمانھا، مجسمھ
گویاي ھر ملتي شده و توانستھ است روح ھر عصر را بھ اشكالي چنان موزون و ذوقپرور در آورد كھ 

  فصل سي و ششم دش زمان ھم آنھا را عزیز بدارد، از میان ھزاران بالیاي گر

  

  ھنر در عصر ھولباین 

١۵١- ١٧۵۶۴  

I  -اصالح دیني، و رنسانسھنره ،  

حتي تنھا بھ این دلیل كھ آیین پروتستان از ده فرمان پیروي میكرد، ھنر میبایست از جنبش اصالح دیني 
صورتي تراشیده و ھیچ تمثالي از آنچھ در باال : ((زیرا مگر نھ آنكھ خداي بزرگ فرموده بود; آسیب ببیند

سفر )) (است براي خودمساز در آسمان است، و از آنچھ پایین در زمین است، و از آنچھ در آب زیرزمین
پس از چنین منع موكدي چگونھ ممكن بود ھنرھاي تجسمي نشوونما یابند یھودیان فرمان ) ٢٠.۴خروج، 

مسلمانان تا حدي رعایت فرمان كردند، ھنر خود را تزییني و مجرد . برداشتند و ھنر را نادیده انگاشتند
نسان، پرداختند، و ھرگز گرد مجسم ساختن معبود خود نگاه داشتند، بیشتر بھ نشان دادن اشیا، و ندرتا ا

آیین . از راه و رسم سامي پیروي كرد; آیین پروتستان، كھ كتاب عھد قدیم را باز یافتھ بود. نگردیدند
رومیش اصل یھودي آن را در زیر سایھ خود پوشانده بود، باگذشت زمان  - كاتولیك، كھ میراث یوناني 

مجسمھسازي گوتیك قدیسان و خدایان را بر سنگ نمایان : ن فرمان باز زدبیش از پیش سر از پیروي آ
و چون نوبت بھ دوره رنسانس رسید، . ھا مجسم كرد ساخت و نقاشي ایتالیایي كتاب مقدس را بر پرده

شاید . فرمان دوم از ده فرمان بكلي پشت گوش انداختھ شد و ھنگامي كھ از انواع ھنرھاي تجسمي برپا شد
ھاي جادویي جلوگیري بھ  یرین بدان جھت بوده است كھ از شبیھ سازي اشیا بھ منظور استفادهممانعت د
و در ایتالیاي دوره رنسانس ھنر پروران آن قدر زیرك بودند كھ بدانند سرپیچي از تحریمي كھ ; عمل آید

  . در آن زمان معني و ارزش اصلي خود را از دست داده بود دیگر تابو بھ شمار نمي آید

كلیسا كھ خود بزرگترین حامي ھنر بود انواع ھنرھاي تجسمي را وسیلھ اي براي آموختن اصول عقاید و 
در نظر روحاني سیاستمدار، كھ این اساطیر را . اساطیر دیني، بھ مردمي كھ عموما بیسواد بودند، قرار داد

ین راه خیر كامال عاقالنھ براي نگاھداري پایھ اخالقي مردمان ضروري میدانست، بھ كار بردن ھنر در ا
لیكن ھنگامي كھ اساطیر دیني نیز مانند آمرزشنامھ فروشي كلیسا مورد سودجوییھاي كلیسا . شمرده میشد

قرار گرفت، مصلحان دیني بحق بر ضد نقاشي و مجسمھ سازي، كھ وسایلي بودند براي رسوخ دادن 
: تر رفتاري معتدل داشت، چنانكھ نوشتھ استدر این باره لو. اساطیر دیني در ذھن مردمان، طغیان كردند

نظر من آن نیست كھ انجیل كلیھ ھنرھا را مطرود شمرده باشد، چنانكھ پاره اي از مردم خرافھ پرست در ((
در خدمت خداوندگاري ...آن اصرار میورزند، برعكس من از دل و جان آرزو دارم كھ ببینم ھمھ ھنرھا

شریعت موسي تنھا ساختن شبیھ خداوند را حرام دانستھ . ارزاني داشتھ استھستند كھ آنھا را آفریده و بھ ما 
ھاي  ضد مسیح رم را با پرده...پرستندگان ((، وي از پیروان خود خواست كھ ١۵٢۶در سال .)) است

  )). نقاشي مورد حملھ و تكذیب قرار دھند

ھا را با شرایط و  ا پیكرهحتي كالون، كھ پیروانش از جدیترین تمثال شكنان بودند، ساختن تمثالھ
اما ...من آن قدر خرده گیر نیستم كھ راي بھ الغاي ھمھ نوع شبیھ سازي بدھم:((محدودیتھایي مجاز میشمرد

از جانب خدا بھ ما میرسد، انگیزه باطنیم آن است كھ آن دو ...چون مشاھده كنم كھ نقاشي و مجسمھ سازي
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بنابراین، بشر نباید از چیزي، جز آنكھ بھ چشم میبیند، . ندھنر منزه و مبتني بر قوانین شرعي باقي بمان
مصلحاني، كھ نھ بھ اندازه لوتر انسان بودند و نھ چون كالون محتاط، ترجیح )). نقاشي كند یا مجسمھ بسازد

دادند كھ نقاشي و مجسمھ سازي مذھبي را یكسره منسوخ دارند و كلیساھاي خود را از انواع تزییناتش پاك 
در انگلستان، اسكاتلند، . را چون كافري نفي بلد ساخت)) زیبایي)) ((حقیقت ((ھ عبارت دیگر، ب; كنند

در ; سویس، و آلمان شمالي انھدام آثار ھنري دیني بھ طور كلي و بدون تمیز و تبعیض صورت گرفت
ھا بھ چنگ ھاي اشیاي متبر كھ و دیگر ظروف فلزي را كھ در كلیسا فرانسھ ھوگنوھا جعبھ عتیقات و كاسھ

باید بھ غیرت و شور مرداني كھ جان خود را در راه جنبش اصالح دیني فدا ساختند . آوردند ذوب كردند
پي برده باشیم تا بتوانیم علت آن ھیجان خشمالودي را كھ، در لحظات پیروزي، ایشان را بھ منھدم ساختن 

یخواستند مظاھر تسلط آمرانھ كلیسا را از زیرا ایشان در واقع م; ھا وامیداشت، درك كنیم تمثالھا و پیكره
گر چھ این انھدام بیرحمانھ و وحشیانھ بود، اما باید خود كلیسا را، كھ قرنھا از بھ . میان برداشتھ باشند

  . وجود آمدن ھر نوع اصالح مقتضي ممانعت بھ عمل آورده بود، نیز تا حدي مسبب دانست

واكنش بر . اصالح دیني تنھا یكي از عوامل آن خلع ید بود ھنر گوتیك در این دوره مخلوع شد، اما جنبش
ضد كلیساي قرون وسطایي طبعا موجب تنفر شدید نسبت بھ سبكھاي معماري و تزییناتیي شد كھ از دیرباز 

اما عالوه بر این، ھنر گوتیك حتي قبل از آنكھ لوتر زبان بھ سخن بگشاید محكوم بھ . وابستھ بھ آن بود
زیرا بیماري دروني، چھ در فرانسھ كاتولیك آیین و چھ در آلمان و انگلستان یاغي مسلك، ; نیستي شده بود

خود )) شعلھ سان((ھاي سبك  و بھ عبارت دیگر ھنر گوتیك در شراره; گریبانش را گرفتھ بود و میبرد
ك مرگ ھمچنین، پیدایش رنسانس نیز بھ اندازه جنبش اصالح دیني براي ھنر گوتی. سوخت و از میان رفت

آور بود، زیرا رنسانس از ایتالیایي سرچشمھ گرفتھ بود كھ ھرگز مھر ھنر گوتیك را بھ دل راه نداد و تقلید 
از طرف دیگر رنسانس بھ طور عمده . مگر پس از تغییر ماھیت بخشیدن بھ آن; از آن را گردن ننھاد

چ وجھ قادر بھ درك ایمان پرشور درمیان افراد با سواد و روشنفكري اشاعھ یافت كھ فكر شكاكشان بھ ھی
با پیشرفت جنبش اصالح دیني، كلیسا، كھ عالیترین بیان . مردم دوره جنگلھاي صلیبي و دوره گوتیك نبود

ھنري خود را در معماري گوتیك یافتھ بود، چنان بر اثر از دست دادن انگلستان، آلمان، و اسكاندیناوي، و 
ھاي كاتولیك بر عوایدش زدند، دچار تنگدستي مالي شده بود كھ نیز بھ سبب دستبردھایي كھ شاھان كشور

یا مسیر سلیقھ عمومي و سبك ; دیگر نمي توانست مانند گذشتھ ھنرھا را در پرتو حمایت خود نگاه دارد
رنسانس كھ با روش خود ھمھ چیز را بھ صورت دنیوي و كفرآمیز . ھنري را، بھ حكم خود، تعیین سازد

ھر روز، پسندھاي خود از شیوه ھنر و آثار كالسیك را بھ جاي سنن مقدس دیني و  درمي آورد، با گذشت
بشر دستھاي بي ایمان خود را از فراز قروني آكنده از ایمان و ھیبت دیني . ھنري قرون وسطایي مینشاند

ر جنگ ب. بھ سوي جھان باستان دراز كرد تا بار دیگر ھمان ھیجانات خاك پرستي دیرین را بھ چنگ آرد
  . ضد سبك گوتیك، یعني ھنر بربرھایي كھ امپراطوري روم را از میان برانداختھ بودند، آغاز شد

; ھاي منھدم شده خود را از نو برافراشتند پرستشگاه; رمیھاي سرخورده دوباره بھ زندگي و قدرت بازگشتند
ایتالیا، و سپس بھ فرانسھ و و ابتدا بھ ; با نبش قبور كھن پیكره خدایانشان را از زیر خاك بیرون كشیدند

. انگلستان، فرمان دادند كھ از آن ھنري كھ شكوه یونان و عظمت روم را در خود جمع داشت پیروي كنند
  . رنسانس گوتیك را مغلوب كرد، و در فرانسھ بر جنبش اصالح دیني چیره شد

II -  ھنر رنسانس فرانسھ  

  ))بیماري ساختن((- ١

  . سبك گوتیك با مبارزه موفقیت آمیزي فرا رسیدن مرگ را بھ تاخیر میانداختدر معماري كلیسایي فرانسھ، 
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از جملھ، كلیساي سن ; برخي از كلیساھاي جامع قدیمي قسمتھاي تازه اي ، بھ سبك گوتیك، بر خود افزودند
و كلیساي جامع بووه بازوي عرضي جنوبیش را بنا ; پیر شھركان جایگاه ھمسرایان خود را تكمیل كرد

  . دكر

، )١۵۵٣(متر بر آن بازوي عرضي برافراشت  ١۵٢ھنگامي كھ ژان واست یك منار مخروطي بھ بلندي 
آن  ١۵٧٣و چون در روز عید صعود سال ; سبك گوتیك واپسین كوشش را براي ادامھ زندگي بھ جا آورد

كمتر، در  بناي رفیع و تاریخ بشر بھ پایان رسید در این دوره، آثاري از معماري گوتیك، باشكوھي
در پاریس، كھ نگاه آدمي بر ھر گوشھاش یكي از . پونتواز، كوتانس، و تعدادي از شھرھاي فرانسھ بنا شد

سنت اتین دومون : شگفتیھاي گذشتھ اي باور نكردني را مییابد، دو كلیساي زیباي گوتیك بھ وجود آمدند
معماري دوره رنسانس بھ  اما حاال دیگر خصوصیات). ١۶۵۴- ١۵٣٢(و سنت اوستاش ) ١۶٢۶-١۴٩٢(

و در ; در سنت اتین دومون شباك سنگي مجلل بر باالي طاق جایگاه ھمسرایان: درون آنھا راه یافتھ بودند
  . سنت اوستاش ستونھاي چھارگوش توكار با سرستونھاي شبھ كورنتي

ل، و ھمچنین جانشیني معماري رنسانس دنیوي بر معماري گوتیك دیني معرفي بود از سلیقھ فرانسواي او
ھمھ آن باروري اقتصادي، ھنر . نشاني از توجھش بھ خوشیھاي زمیني و انصرافش از امیدھاي آسماني

ھاي ھنر را در ایتالیاي دوره رنسانس دام زده بودند  پروري اشرافي، و لذت پرستي كافرانھ اي كھ شعلھ
. ان، و زرگران فرانسوي شده بودنداكنون مایھ تشویق و دلبستگي معماران، نقاشان، مجسمھسازان، سفالگر

ھاي تزییني خود را با اشكال باقیمانده از سبك  ھنرمندان ایتالیایي بھ فرانسھ دعوت شدند تا مھارتھا و نگاره
نھ تنھا در پاریس، بلكھ در فونتنبلو، مولن، تور، بورژ، آنژه، لیون، دیژون، آوینیون، . گوتیك درھم سازند

راحي ایتالیایي و واقع گرایي نقاشي فالندري باسلیقھ فطري و لطف عوالم واكس آن پرووانس درخشش ط
مرد و زني اشرافیت فرانسھ بھ ھم آمیختند و در آن كشور ھنري بھ وجود آوردند كھ برتري ھنري ایتالیا را 

  . بھ مبارزه طلبید و بھ ارث برد

گي، و در عین حال با تمیز و تشخیص، پیشواي این جنبش ھنري در فرانسھ پادشاھي بود كھ ھنر را با دلداد
  . روح سرخوش و خندان فرانسواي اول بر معماري دوران فرمانروا پیش منعكس ماند. دوست میداشت

در واقع، فرانسواي . جملھ اي بود كھ فرانسواي اول بھ ھنرمندانش تلقین میكرد!)) جرئت داشتھ باشید((
بیشتر از ایتالیاییھا، در اقدام بھ تجربیات ھنري تازه آزاد  اول معماران، مجسمھ سازان، و نقاشان را، حتي

  . میگذارد

وي بھ قدرت چھرھسازي در نقاشي فالندري پي برد و ژان كلوئھ را بھ عنوان نقاش درباري در خدمت 
اما در . ھایي از وي و درباریانش نقاشي كند ھمچنین یوس وانكلو را مامور كرد كھ تك چھره; نگاه داشت

فرانسواي اول پس از پیروزي در . ھنرھاي تزییني و طراحي ایتالیا را منبع الھام خود قرار دادانواع 
، از بسیاري از شھرھاي ایتالیا، از جملھ میالن، پاویا، و بولونیا دیدن كرد و و با غبطھ )١۵١۵(مارینیانو 

لیني گفتھ فرانسوا را چ. و اشتیاق بھ مطالعھ در معماري و نقاشي و ھنرھاي فرعي آن شھرھا پرداخت
خوب بھ خاطر دارم كھ كلیھ شاھكارھاي بزرگترین ھنرمندان ھمھ شھرھاي ایتالیا را : ((چنین نقل میكند

و ازاري . كھ اگر گزافھ اي در میان باشد محتمال از آن چلیني بوده است)) ;مورد بررسي دقیق قرار دادھام
بر اثر این كوششھا بود كھ مونالیزاي لئوناردو . ي كردمتجاوز از ده مورد را گزارش داده است كھ خریدار

داونیچي، لداي میكالنژ، ونوس و كوپیدو برونتسینو، مریم مجدلیھ تیسین، و ھزاران گلدن، نشان، طراحي 
  . ھاي آلپ عبور كردند تا زیب و زیور لوور شوند پیكره كوچك نقاشي، و فرشینھ از كوه

زویش بود فرصت مییافت، شاید ھمھ ھنرمندان طراز اول ایتالیا را بھ فرمانرواي ھنر دوست اگر چنانكھ آر
ترا : ((وي یك بار بھ چلیني وعده داد. در این راه، پول بھ طرز وسوسھ انگیزي خرج میشد. فرانسھ میبرد

و بھ اندازه كافي در ) ١۵۴۵-١۵۴١(چلیني بھ دفعات بھ فرانسھ سفر كرد .)) در میان طال خفھ خواھم كرد
دومنیكو . باقي ماند تا شیوه زرگري را، با آن ظرافت طرح و كمال فن، در فرانسھ رایج ساخت آنجا
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فرانسواي اول او را مامور ساختن بناي ھتل ; در زمان شارل ھشتم بھ فرانسھ آمده بود) بوكادور(برنابئي 
حكومت انقالبي . یدو تقریبا یك قرن طول كشید تا ساختمان آن بھ پایان رس; )١۵٣٢(دو ویل پاریس كرد 

اما بار دیگر آن بنا را، برطبق ; آن را بھ آتش كشید و با خاك یكسان كرد ١٨٧١كمون پاریس در سال 
ھمھ بزرگان ; )١۵١۶(لئوناردود داوینچي در سن پیري بھ فرانسھ رفت . ھمان نقشھ بوكادور، برپا ساختند

نجا كھ اطالع در دست است، ھیچ اثر ھنري در اما، تا آ; ھنر و بزرگزادگان آن كشور او را ستایش كردند
; ، و بزودي از آنجا گریخت)١۵١٨(آندرئادل سارتو بھ فرانسھ رفت . فرانسھ از خود برجاي نگذاشت

و تا ھنگام خود كشیش در ) ١۵٣٠(از فلورانس با تطمیع بھ فرانسھ دعوت شد ) ایل روسو(جوواني باتیستا 
سھ دعوتھاي فوري دریافت داشت، ولي جذبھ شھر مانتوا او را پایگیر جولیو رومانو از فران. فرانسھ ماند
پس برجستھترین دستیار ھنریش فرانچسكو پریماتینچو را بھ جاي خویش رھسپار آن دیار كرد ; ساختھ بود

آباتھ، سباستیانو / فرانچسكو پلگرینو نیز بھ فرانسھ رفت، و سپس جاكومو دا وینیوال، نیكولودل ). ١۵٣٢(
در ھمان زمان ھنرمندان فرانسواي نیز شوق آن داشتند . ، و شاید بیش از ده ھنرمند معروف دیگرسرلیو

كھ بھ ایتالیا سفر كنند و از كاخھاي فلورانس، فرارا، و میالن، و ھمچنیني كلیساي نوساز سان پیترو، كھ در 
ملت، از زمان غلبھ ھنر و تبادل خون فرھنگي میان دو . شھر رم برافراشتھ میشد، بازدید بھ عمل آورند

  . اندیشھ یوناني بر روم باستان، ھر گز بدین فراواني صورت نگرفتھ بود

ھنرمندان فرانسوي و فالندري از این دلربایي ھنر ایتالیا دل آزرده بودند، و در حقیقت براي مدت نیم قرن 
گوتیك، كھ در دل ھمگان تاریخ معماري فرانسھ عبارت بود از نبرد شاھانھ اي میان سبك ) ١۴٩٨١۵۴۵(

. ھایي كھ از ایتالیاي شكست خورده پیروز بھ فرانسھ نشت مییافتند ھا و سلیقھ ریشھ مھر دوانده بود، و شیوه
در آن كاخھا سبك گوتیك ھنوز برتري داشت و اثر دست . تصویر این نبرد بر سنگھاي كاخ لوار متجلي بود

بھ عبارت دیگر ھر یك دژي بود كھ شیوه دژھاي فئودالي و ; استادكارھاي گالیایي بر طرح بنا نمایان بود
محاط در خندقي پر آب كھ آن را از ھمھ سمت محفوظ نگاه میداشت، با برجھایي بھ سبك قالع كھ بر ھر 

  ھاي وادار بندي شده بزرگ كھ نور  ھاي بنا با ابھت تام استوار شده بودند، پنجره یك از گوشھ

ھاي شیرواني  دند، بامھاي پرشیب لبھ دار كھ برف را بھ دور میراندند، و پنجرهخورشید را بھ درون میخوان
اما تسخیر كنندگان ایتالیایي اجازه یافتند كھ قوسھاي تیزه . كھ مانند عینك تك چشم سر از بامھا بر میآورند

اھا را با نماي بن; دار سر درھاي گوتیك را فرو خوابانند و بھ شكل قوسھاي رومي پیشین باز گردانند
ھاي مستطیل، و پشتبندي شده با ستونھاي چھار گوش تودار، و سنتوریھاي باالي سر در  دریفھاي از پنجره
و داخل بناھا را با ستونھاي كالسیك، سرستونھا، افریزھا، گچبریھا، قاببندھاي گرد، ; بھ وجود بیاورند

ھا، جانواران نیمتنھ  سنگتراشي شده اي تزیین كند كھ انواع گیاھان، گلھا، میوه كوپیاھايآرابسكھا، و كورنو
از نظر اصول معماري دو سبك گوتیك و كالسیك با ھم . شاھان، و خدایان اساطیري از آنھا بیرون میریزند

; فرانسویان توانست از تلفیق آن دو زیبایي متعادلي بھ وجود آورد ناسازگار بودند، اما قوه تمیز و ذوق سلیم
  . و این یكي از علل عمده اي بود كھ فرانسھ را یونان دنیاي جدید ساخت

، اكنون بر كشور فرانسھ، یا ))بیماري ساختن((تب ساختمان، یا بھ گفتھ یك فرمانده سرگردان فرانسوي 
قسمت شمالي كاخ قدیمي بلوا، براي منزلگاه ملكھ كلود، جناح تازه وي بھ . مزاج فرانسوا مستولي شده بود

معمار آن یك فرانسوي بھ نام ژاك سوردو، و سبك كارش كامال بھ شیوه ; )١۵١۵١۵١٩(اي افزود 
  . معماري رنسانس بود

سوردو كھ ساختن راه پلھ را براي الحاق آن جناح نامناسب یافت، براي حل آن مشكل، یكي از بدایع 
بھ این معني كھ در خارج بنا یك پلكان پیچ تعبیھ ساخت كھ درون ; معماري آن عصر را طراحي كرد

نشستھ بود، برجي ھشت ضلعي تا سھ طبقھ باال میرفت و بھ سرسراي خوش تناسبي، كھ از سقف بنا بیرون 
ھا و سنگتراشیھا تزیین یافتھ  و نیز پلكان در ھر طبقھ بھ بالكانھ اي میرسید كھ با انواع مجسمھ; منتھي میشد

  . بود
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فرانسوا، پس از مرگ ملكھ تیره روزش، ذوق معماري خود را متوجھ كاخ شامبور ساخت كھ در پنج 
در آنجا دوكھاي اورلئان كلبھ اي ; قرار داشت كیلومتري جنوب لوار و شانزده كیلومتري شمال خاوري بلوا

اطاق و اصطبلھایي براي  ۴٠٠مخصوص شكار ساختھ بودند كھ فرانسوا آن را تبدیل بھ كاخي بزرگ با 
معماري آن بیشتر بھ سبك كاخھاي گوتیك و بھ اندازھاي مفصل بود ). ١۵٢۶١۵۴۴(اسب ساخت  ١٢٠٠

طراحان فرانسوي نماي شمالي آن را . ال طول كشیدس ١٢نفر كارگر، مدت  ١٨٠٠كھ ساختمانش، با 
دلفریب اما درھم و آشفتھ از آب درآوردند، زیرا مقدار زیادي برج، كالھك نورگیر، سر مناره، و 

ولي در داخل بنا پلكان پیچ دو سره، یكي براي باال ; سنگتراشیھاي تزییني در ساختن آن بھ كار برده بودند
. مدن، با اسلوبي بسیار باشكوه تعبیھ كردند كھ در نوع خود منحصر بھ فرد بودرفتن و دیگري براي پایین آ

و در آنجا بود كھ درباریانش را با ھمھ ; فرانسوا شامبور را بھ عنوان شكارگاھي پربركت دوست میداشت
  و ھمانجا بود كھ آسایشگاه سالھاي ; تشریفات و تجمالتشان بھ دور خود گرد میآورد

   

  

انتقامجویي بھ تاخیر  ١٧٩٣بیشتر تزیینات داخلي آن كاخ توسط انقالبیون در سال . گرفتپیریش قرار 
یك كاخ دیگر بھ نام مادرید در بوا . افتاده اي از خوشگذرانیھا و زیاده رویھاي شاھانھ منھدم شدند

نماي این بنا . دوبولوني، كھ در تصاحب فرقھ فرانسیسیان مانده بود، در دوره انقالب كبیر بكلي ویران شد
  . كھ با یك نوع سفالینھ لعاب قلعي تزیین یافتھ بود كار جیروالمودال روبیا بود

بسیاري از مقربانش نیز كاخھایي براي خود میساختند كھ . تجمل پرستي منحصرا شیوه خاص پادشاه نبود
لو  - رین آنھا كاخ آزه یكي از كاملت. ھنوز در نظر بینندگان چون وارداتي از سرزمین شاه پریان جلوه میكند

بھ مقام خزانھ ) ١۵٢١(ژیل برتلو پس از ساختن آن كاخ . ریدو واقع در جزیره اي میان رود اندر است - 
ژان ). ١۵١٣(توما بوھیھ، رئیس كل مالیاتھا، در نورماندي كاخ شنونسو را ساخت . داري فرانسھ رسید

یوم دو مونمورانسي كاخ منیعي در شانتیي برپا گ. كوترو، وزیر دارایي، كاخ منتنون را از نو بنا كرد
پسرش، آن دو مونمورانسي، شھربان ) كھ آن ھم یكي دیگر از تلفات انقالب كبیر شد -  ١۵٣٠(ساخت 

كاخ ویالندري توسط ژان لو برتون، ). ١۵٣١١۵۴٠(دني بنا نھاد  -فرانسھ، كاخ اكوان را در نزدیكي سن 
بر این صورت . اسپینھ ساختمان كاخ اوسھ را بھ پایان رساند/رل دو شا. كھ مقام وزارت داشت، مرمت شد

نام كاخھاي واالنسھ و سامبالنسھ در تور، اللمون در بورژ، بور ترولد در روان، و صدھا كاخ و خانھ 
ییالقي دیگر را، كھ ھمھ محصول دوران فرمانروایي این پادشاه بیپروا بود، باید بیفزاییم تا بتوانیم درباره 

  . نگري اعیان و تنگدستي مردم آن زمان داوري كنیمتوا
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فرانسوا كھ احساس میكرد در خانھ راحتي بھ سر میبرد، تصمیم گرفت كاخي را كھ لویي ھفتم و لویي نھم 
تنھا نقطھ اي در قلمرو ((زیرا بھ گفتھ چلیني آن محل ; در فونتنبلو برپا ساختھ بودند تعمیر و تكمیل كند

برج مستحكم استوانھ اي و نمازخانھ را برجا )). دشاه از ھمھ جا بیشتر دوست میداشتپادشاھیش بود كھ پا
مجموعھ اي از . نگاه داشتند و بقیھ بنا را فرو ریختند، و در محل آن، ژیل دو برتون و پیر شامبیژ

)) اي اولتاالر فرانسو((ھاي مجلل بھ سبك معماري رنسانس برپا ساختند، در حالي كھ  ساختمانھا و منزلگاه
  . آنھا را بھ یكدیگر متصل میساخت

شاید بھ این علت كھ پادشاه نیز مانند امیران تجارت پیشھ فلورانس میترسید ; نماي بنا چندان چشمگیر نبود
. كھ مبادا منظره پرشكوه كاخ، در محلي آنقدر نزدیك بھ پایتخت، چشم بد ملت را بھ سوي وي جلب كند

را در تزیین درون كاخ بھ كار انداخت، و بھ این منظور از ھنرمندان  فرانسوا ذوق زیبا پرستي خود
  . ایتالیایي كھ با سنتھاي تزییني استاداني چون رافائل و جولیو رومانو بار آمده بودند كمك گرفت

ایل روسو كھ بھ سبب سرخي چھرھاش چنین لقب یافتھ بود براي تزیین تاالر ) ١۵٣١١۵۴١(مدت ده سال 
خوش ((و ازاري ھنرمند ما را، كھ در آن وقت سي و ھفت سال داشت، مردي . كار كرد فرانسواي اول

  و )) ظاھر با بیاني متین و دلنشین، موسیقیداني نخبھ، فیلسوفي متبحر

   

  

و در حقیقت مردان تمام عیار آن دوره ; وصف میكند)) معماري حاذق، و ھمچنین مجسمھ ساز و نقاش((
ایل روسو دیوارھاي تاالر را بھ پانزده قاببند تقسیم كرد و درون ھر یك . ل بودندرونق و گسترش از این قبی

پاستوني كنده كاري شده و : با تزییناتي بھ شرح زیر پرساخت)) رنسانس مترقي((از آنھا را بھ سبك 

pymansetareh@yahoo.com



; ھاي اساطیري و تاریخي فرسكوھایي براي نمایش صحنھ;پوششھاي دیواري خاتمكاري شده از چوب گردو
ھ دوار دور گچبري شده اي از پیكرھاي آدمیان و جانوران، مدالیونھا، انواع سالحھا، تزیینات صدفي، و لب

تركیب ھمھ این عناصر حالتي از . و باالخره سقف قاببندي با قالبھاي گود چوبي; تاجھاي گل و میوه
ه آنھا را پسندید و بھ ایل شا. رنگامیزي گرم، زیبایي جسماني، و خوشي بیشابیھ در بیننده بھ وجود میآورد

عطا فرموده بنا بھ ) دالر ٣۵٠٠٠(لیور  ١۴٠٠روسو خانھ اي در پاریس، با مقرري سالیانھ اي بھ مبلغ 
مانند یكي از اعیان، با خدم و حشم زندگي میكرد و براي دوستانش : ((ھنرمند مزبور; گفتھ و ازاري

جسمھ ساز و نقاش ایتالیایي و فرانسوي را بھ ایل روسو و چندین م.)) ضیافتھایي بزرگ برپا میساخت
در اوج . را تشكیل دادند)) مكتب فونتنبلو((خدمت خود در آورد، و ھمین گروه بودند كھ ھستھ اصلي 

وي یكي از دستیارانش، یعني . موفقیت و شكوه زندگیش بود كھ خوي ایتالیاییش وي را بھ نیستي كشاند
پس از چندي كھ پلگرینو در زیر شكنجھ ماند، . اموالش كرد فرانچسكو پلگرینو، را متھم بھ دزدي

بیگناھیش ثابت شد وایل روسو از شدت خجالت و ندامت شیشھ زھر را سركشید و در پایان نزعي سخت، 
  ). ١۵۴١(در چھل و شش سالگي، چشم از جھان بست 

یما تیتچو، یعني فرانسوا بر مرگ او سوگواري كرد، لیكن در ھمان وقت جانشین وي را در شخص پر
پریماتیتچو . ھنرمندي كھ قادر بود كار ایل روسو را با ھمان تخیل ھوس انگیزش ادامھ دھد، پیدا كرده بود

پادشاه بزودي بھ ; جوان نیكو منظر بیست و ھفت سالھ اي بود) ١۵٣٢(چون قدم بھ خاك فرانسھ گذارد 
برد و گروھي از دستیاران ھنرمند را بھ  استعداد چند جانبھ وي در معماري، مجسمھ سازي و نقاشي پي

و بدین ترتیب اعانات ; ابتدا حقوقي مكفي، و سپس عواید دیري را بھ او اختصاص داد; خدمت او گماشت
ھاي سلطنتي  پریماتیتچو براي فرشینھ. مومنان در راه ھنري صرف شد كھ مایھ بیم و انزجار روحانیان بود

; استادكارانھاي براي اطاق ملكھ الئونورا در فونتنبلو كنده كاري كردبخاري دیواري ; طرحھایي تھیھ نمود
اتامپ در فونتنبلو با پیكرھاي گچبري شده و نقاشیھا مراتب سپاسگزاري /و با مزین كردن اطاق دوشس د

نقاشیھاي وي در ھنگام تعمیرات بعدي كاخ مكررا . خود را نسبت بھ حمایت و ھنر پروري او ابراز داشت
بخصوص پیكرگچي ; انھدام قرار گرفت، اما پیكرھا، با ھمان مجد و جالل خود، برجاي مانده انددستخوش 

زني برھنھ كھ دستھاي خود را بھ سوي قرنیز زیر سقف بلند كرده از زیباترین آثار ھنر پیكر تراشي 
گذشت چگونھ پادشاھي رواداري و غمض عین تلقي میكند ترجیح میداد در . فرانسھ شناختھ شده است

پادشاه شھوتپرست، و جانشیني ھانري دوم سختگیر، موقعیت پریماتیتچو را بھ خطر نینداخت، و حتي سبك 
آباتھ /وي بھ دستیاري فیلیبر دلورم و نیكولو دل ) ١۵۵۶- ١۵۵١(اكنون . ھنري او را تھذیب و تنقیح نكرد

در این تاالر نیز نقاشیھا . و بوددر فونتنبل)) تاالر ھنري دوم((مشغول طراحي، نقاشي، و كنده كاري در 
و دیوار انتھایي ; ھاي زنانھ ھنوز دلبري میكند آسیب دیده و از میان رفتھ اند، لیكن لطف و ظرافت مجسمھ

چنانكھ تاریخنویسان ذكر كرده اند، (از این زیباتر . تاالر پر است از شكوه باوقار عناصر ھنري رنسانس
بوده است كھ توسط پریماتیتچو و دستیارانش با )) تاالر اولیس(() منھدم شده است ١٧٣٨زیرا در سال 

  . صحنھ از كتاب اودیسھ تزیین یافتھ بود ١۶١نقاشي 

ھا و اشیاي  فرانسوا سرسراھاي آن را با مجسمھ. كاخ فونتنبلو نمونھ پیروزي سبك كالسیك در فرانسھ است
با زیبایي و كمال خود پیام ھنر كالسیك را  ھنري نفیسي كھ در ایتالیا خریداري كرده بود، و ھركدامشان

در این ھنگام سباستیانو سرلیو، كھ چندي در فونتنبلو كار ھنري كرده بود، . تكرار میكردند، مزین ساخت
در این اثر، وي پیروي استادش ). ١۵۴٨(كتابي بھ نام اسلوب معماري بھ زبان ایتالیایي منتشر ساخت 

كتاب مزبور بالفاصلھ توسط ژان . ك كالسیك ویتروویوس را تایید كردبالداساره پتروتتسي از اصول سب
)) مكتب فونتنبلو((از . ، بھ فرانسھ ترجمھ شد)١۵۴٧(مارتن، كھ قبال اثر میتروویوس را ترجمھ كرده بود 

آن گروه از ھنرمندان فرانسویي كھ زیردست استاداني چون ایل روسویا پریماتیتچو بار آمده بودند اصول و 
و این اصول، ھمراه با اشكال ادبي ; اسبھاي شیوه كالسیك را در سراسر خاك فرانسھ منتشر ساختندتن
نقاشان و مجسمھسازان فرانسوي، مانند ژاك . مدت چند قرن در آن كشور حكمفرما ماندند)) مكتب پلئیاد((
آمده بودند، براي مطالعھ دو سرسو، ژان بوالن، و دلورم، كھ از تعالیم سرلیو وویتروویوس بھ اشتیاق در. آ

در آثار معماري رومي بھ ایتالیا سفر كردند و در بازگشت رساالتي در بیان اصول و ھدفھاي شیوه كالسیك 
; ھاي ھنري قرون وسطي را بربري خواندند اینان نیز مانند رونسار و دوبلھ شیوه. روم باستان نگاشتند
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بھ كمك این افراد و . ازند و بھ اشكال موزون درآورندتصمیم گرفتند كھ مواد ھنري را تصفیھ و تھذیب س
ھایشان بود كھ معمار بھ عنوان ھنرمندي متمایز از سر بنا یا استاد كار شناختھ شد، و در  كارھا و نوشتھ

دیگر در معماري فرانسھ نیازي بھ ھنرمندان ایتالیایي باقي . سلسلھ مراتب اجتماعي مقامي شامخ یافت
فرانسویان بیش از ایتالیاییھا در قلمرو روم باستان كاوش و پژوھش كردند و الھامات  نماند، زیرا اكنون

و، در نتیجھ ، توانستند از تلفیق و تطبیق روشھاي معماري ; معماري خود را مستقیما از آن منبع میگرفتند
  . كالسیك با سنن و خصوصیات اقلیمي كشور خود تركیبي عالي بھ وجود آورند

امروزه وقتي شخص . فكري و ھنري بود كھ عالیترین بناھاي شھري فرانسھ بھ وجود آمدنددر این محیط 
از كناره چپ رود سن بناي لوور را در نظر میآورد، یا در حیاطھاي با شكوه آن میایستد، یا روزھاي 

اگر  .متوالي درون آن گنج خانھ دنیا را از زیر پا میگذراند، از عظمت و جالل آن دچار شگفتي میشود
. اختیار داشتیم در ھنگام انھدام كره ارض فقط یك بنا را سالم نگاه داریم، میبایست لوور را انتخاب كنیم

نخستین قسمت ساختمان لوور را، بھ عنوان دژ  ١١٩١ابتدا در حدود سال ) فیلیپ دوم(فیلیپ او گوست 
شارل پنجم دو . ود سن بھ پا كردقلعھ اي براي محافظت شھر پاریس در مقابل حملھ بیگانگان، بر كنار ر

،با یك پلكان خارجي كھ امكان داشت سرمشقي براي ساختن پلكان زیباي )١٣۵٧(جناح تازه بر آن افزود 
فرانسواي اول كھ این بناي قرون وسطایي، كھ نیمي بھ شكل كاخ و نیمي چون زندان . كاخ بلوا بوده باشد

سپس پیرلسكو ; یافت، فرمان داد تا آن را از بن ویران كنند بود، را براي زندگي و ضیافتھاي خود نامناسب
سال بعد كھ . تا بھ جایش كاخي شایستھ پادشاه فرانسھ دوره رنسانس برپا سازد) ١۵۴۶(را مامور كرد 

  . فرانسوا وفات یافت، ھانري دوم فرمان بھ ادامھ ساختمان داد

ر، خاوند قریھ كالنیي، رئیس دیر كلرمون، كانن بھ عبارت دیگ; لسكو ھم از اعیان بود و ھم از روحانیان
وي جایگاه پیكره مسیح مصلوب در كلیساي . كلیساي نوتردام، و ھمچنین نقاش، مجسمھ ساز، و معمار بود

; ، و كاخي كھ اكنون ھتل كارناوالھ است را بنا كرد)ویران شد ١٧۴۵كھ در سال (اوسروا /سن ژرمن ل
و نیز ھنگامي كھ كار ; زییني را بھ دوست خود ژان گوژون، سپرداما در ھر دو مورد مجسمھ سازي ت

در سال . ساختمان لوور جدید پیشرفت كافي یافت، ژان گوژون را بھ كمك خواست تا آن را تزیین كند
. لوور را در میان گرفتھ اند)) حیاط چھارگوش((لسكو جناح باختري كاخھایي را بنا كرد كھ اكنون  ١۵۴٨

ھاي مستطیل كھ  سھ ردیف پنجره -زمین تا بام برطبق موازین سبك رنسانس ایتالیایي بود نماي آن از سطح 
با قرنیزھاي سنگ مرمري بھ طور افقي از یكدیگر مجزا میشدند، در حالي كھ ستونھاي كالسیك نیز 

 سھ ورودي سر پوشیده كھ با ستونھاي ساده كالسیك; ھا را بھ طور عمودي از ھم جدا میساختند پنجره
نگاھداري میشدند، و در این میان تنھا بام پر شیب بنا بھ شیوه معماري فرانسوي بود، كھ در آن مورد ھم 

ھایي نمي  اگر گوژون كاو دیوار رواقھا با مجسمھ. باز قالب گیریھا لطف معماري كالسیك را داشتند
ون زینت نمي داد، و بر آراست، و درون سنتوریھا و زیر قرنیز افقي لبھ سقف را با نقوش برجستھ موز

فرق بیرون نشستگي مركزي بنا نشان خانوادگي ھانري و دیان را مصور نمي ساخت، مسلما نماي آن 
تاالر ((در داخل جناحي كھ لسكو ساخت، گوژون . ساختمان قیافھاي خشك و عبوس بھ خود میگرفت

ستون، جایگاه نوازندگان را بر چھار زن كھ، با وقاري خاص چون چھار : را بھ وجود آورد)) كاریاتیدھا
و باز ھم او بود كھ طاق قوسي پلكان بزرگي را كھ بھ اطاق خواب پادشاھان فرانسھ ; سر خود حمل میكنند

كار ساختماني لوور در زمان . منتھي میشد نقاشي و تزیین كرد - از ھانري چھارم تا لویي چھاردھم  - 
ھاردھم، ناپلئون اول، و ناپلئون سوم بھ پیروي از ھمان شارل نھم، ھانري چھارم، لویي سیزدھم، لویي چ

تا امروز كھ آن بناي گسترش یافتھ چون فشرده سرگذشت سیصد ; سبك و اصول لسكو و گوژون ادامھ یافت
و پنجاه سالھ تمدني كھ حاصل دسترنج مردم را بھ صورت نفایس ھنري در میآورد در نظر ما جلوه گري 

دل و منصف بودند، آیا امكان آن میرفت كھ بنایي چون لوور بھ وجود آید فیلیبر اگر طبقھ اشراف عا. میكند
فیلیبر در ھنگام جواني . دلورم براي ھانري دوم و دیان دو پواتیھ كاخھایي با معماریھاي بھشت آسا آفرید

را بسیار دوست گر چھ او این آثار . ھاي باقیمانده از روم باستان را مطالعھ و اندازه گیري كرده بود خرابھ
داشت، اما وقتي بھ فرانسھ بازگشت، اعالم داشت كھ از آن بھ بعد معماري فرانسھ میبایست خاصیت 

روحیھ او، كھ تركیبي بود از پرستش بت كالسیك و عشق بھ فرانسھ، عینا از ھمان . فرانسوي داشتھ باشد
وي پلكان نعل اسبي واقع در . ه بودندبرنامھاي پیروي میكرد كھ شاعران گروه پلئیاد براي خود تعیین كرد
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براي . ي كاخ فونتنبلو، و بخاري دیواري و سقف قاببند تاالر ھانري دوم را طراحي كرد))حیاط بدرودھا((
و در ; )١۵۵٣-١۵۴٨(دیان در آنھ شھري واقعي از كاخھا و باغھاي نقشھ بندي شده بھ وجود آورد 

رجستھ پري دریایي فونتنبلو را ساخت و گوژون با پدید ھمانجا، چلیني درون یكي از سنتوریھا نقش ب
قسمت اعظم . آوردن مجموعھ دیانا و گوزن برتري خود را بر استادان مجسمھ سازي فلورانس آشكار كرد
مدرسھ ((این باغ بھشت آسا اكنون بھ حال خرابھ افتاده و از آنھمھ تنھا یك دروازه ناچیز، كھ در حیاط 

دیان دو ]دلورم براي معشوقھ سفید بخت پادشاه . قرار دارد، بر جاي مانده است)) ھنرھاي زیباي پاریس
ھنگامي كھ كاترین دو مدیسي كاخ را از دست دیان در . كاخ شنونسو را توسعھ داد و تكمیل كرد[ پواتیھ

اري براي مدت زماني سبك معم. ربود، دلورم بھ كار خود در آن ادامھ داد تا شاھكارش را بھ پایان رساند
دلورم از كار كناره گرفت و بھ نوشتن ; وي، كھ زیاده از اندازه جنبھ ریاضي داشت، از محبوبیت افتاد

در ھنگام پیریش، بار دیگر توسط ملكھ . رسالھ اي در معماري، بھ صورت دایرھالمعارف، پرداخت
ي خوانده شد كاترین بھ كار دعوت شد و بناي تازه اي براي او طراحي كرد كھ بھ نام كاخ تویلر

دلورم از حامیان خود . بھ فرمان كمون پاریس ویران شد ١٨٧١این كاخ در سال ; )١۵۶۴١۵٧٠(
در اواخر عمر بھ مقام كشیشي رسید و چندي عھده دار مشاغل . دستمزدھاي ھنگفت دریافت میداشت

در وصیتنامھاش، . ودوفات یافت، و در آن ھنگام كانن كلیساي نوتردام ب ١۵٧٠دلورم در سال . پرفایده بود
  . دارایي خود را براي دو فرزند نامشروعش باقي گذارد

ژان بوالن آخرین فرد گروه سھ نفري معماران مشھوري است كھ در دوره فرمانروایي شوھر و پسران 
وي در سي سالگي با طراحي . كاترین دو مدیسي كشور فرانسھ را بھ زیور آثار معماري خود آراستند

در شصت . منطبق با سبك كالسیك، براي آن دومو نمورانسي شھرتي در اكوان بھ دست آوردكاخي، كامال 
سالگي بھ عنوان جانشین دلورم ادامھ ساختمان كاخ تویلري را بھ دست گرفت و تا ھنگام مرگش بر سر آن 

رسم بر این با گذشت ھر روز طرز مردن را بھتر فرا ((، بھ گفتھ خود وي، ))در حالیكھ(( - كار باقي ماند 
شده است كھ نفوذ سبكھاي ایتالیایي در ساختمانھاي فرانسوي را امري زیانبخش تلقي كنند و بگویند كھ اگر 

سبك بومي گوتیك بر اثر انتشار آن نفوذ از مسیر خود باز نمانده بود، چھ بسا كھ بھ صورت معماري 
رانسویان بھ مراتب سازگارتر شھري پیشرفتھاي نشو و نما مییافت كھ خصوصیاتش با ظرافت طبع ف

اما گوتیك عمرش را بھ سر رسانده، و بر اثر پیري، . میافتاد تا اصول نسبتا سخت و مقرراتي سبك كالسیك
، بھ حال مرگ ))شعلھ سان((یا شاید بھ سبب زیاده روي آخر عمر در پدید آوردن تزیینات توري بافت 

حفظ سادگي، امساك، سكون، و نمایش خطوط پاك و  در آن وضع، تاكیدات سبك كالسیك بھ. افتاده بود
روشن ساختماني براي مصون داشتن ھنر فرانسھ از تمایل طبیعیش بھ فیضان و فراواني، و نیز براي نظم 

درست است كھ آن خاصیت شگفت انگیز معماري قرون . و پختگي بخشیدن بھ آن، كامال بھ جا بود
ود را بھ پایان رسانده بود، و اگر امروزه خصوصیات باید گفت كھ آنھم عمر خ; وسطایي فدا شد

. ساختمانھاي آن دوره بھ نظر تماشایي و جذاب آید بھ ھمین سبب است كھ آن ھنر از میان رفتھ است
ھاي زیر  معماري رنسانس فرانسھ با بھ دست آوردن خاصیت ملي خود، یعني بھ وسیلھ تلفیق پنجره

عناصر معماري ]با ستونھا، سرستونھا، و سنتوریھا [ ماري بوميعناصر مع]شیرواني و بامھاي شیبدار 
و ; ، در مدت سھ قرن آثاري در فرانسھ بھ وجود آورد كھ مورد غبطھ سراسر اروپاي باختري بود[كالسیك

  . ھم اكنون نیز كھ بساط آن سبك معماري از میان برچیده شده، احساس میكنیم كھ چیز زیبایي بوده است

   ھنرھاي فرعي -٢

در این عصر پرنشاط دو پادشاه فرانسواي اول و ھانري دوم ھزاران ھنرمند پیشھ ور در زینت بخشیدن بھ 
دوردگران بھ ساختن و كنده كاري نیمكتھاي جایگاه ھمسرایان . زندگي فرانسویان دست بھ كار بودند

ھاي گوتیك را بھ سبك كلیساھاي بووه، آمین، اوش، و برو مشغول شدند، و حتي جرئت كردند كھ درون بنا
رنسانس با پیكرھاي موجودات اساطیري، مانند فاونھا، سیبوالھا، باكانتھا، ساتیرھا، و نیز گاھي با 

یا براي آنكھ ما را بھ بیماري عتیقھ پرستي . ھاي چوبي ونوس، كوپیدو، و گانومدس تزیین كنند مجسمھ
ھایي پر از حكاكیھاي  خواني، تختخوابھا، و قفسھھاي دعا  دچار كنند ، میزھا، صندلیھا،قابھا، چھار پایھ
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. تزییني ساختند، ونیز گاھي آنھا را با قطعات ظریف فلز، عاج، و یا سنگھاي قیمتي خاتمكاري كردند
فلزكاران، كھ اكنون بھ اوج حذاقت رسیده بودند، با جال دادن و حكاكي روي فلز، ظروف و سالحھاي 

ھا، باغھا،  ھا، نیایشگاه مشبك و توربافتھاي آھني ظریفي براي نمازخانھطارمیھاي ; نفیسي بھ وجود آوردند
یا لوالھایي بھ دقت و خوشكاري لوالھاي در باختري كلیساي نوتردام درست كردند، ; ھا ساختند و مقبره

یل چلیني، كھ عادتا وقتي نیازمندیھاي قا. آنچنان زیبا كھ ایمان دیني آنھا را معجزه دست فرشتگاه میدانست
یا بشقابھایي نظیر آنچھ ژان  -نمي شد، اعتراف كرده است كھ زرگران فرانسوي در ساختن سینیھاي كلیسا 

بھ درجھاي از كمال رسیده اند كھ نظیر آنھا را در ھیچ دیار (( - دوره براي ھانري دوم حكاكي كرده بود 
اتین در  -برو، یا كلیساي سنت شیشھ بند منقوش نمازخانھ مارگارت اتریشي در )). دیگر نمي توان یافت

فرانسوا در . اتین دومون در پاریس، ھنوز ھم، افتخار ھنري خود را از دست ندادھاند -بووه، یا سنت 
ھا، بھ جاي آنكھ مانند گذشتھ در قطعات جداگانھ بافتھ و  فونتنبلو كارخانھاي تاسیس كرد كھ در آن فرشینھ

و ھمچنین تارھاي نازك طال و نقره را در بافتن ; ساختھ میشدندبعدا بھ ھم متصل شوند، بھ صورت یك تكھ 
ھا و مضامین  دیگر انگاره ١۵٣٠بعد از سال . ھاي پشمي و ابریشمي رنگ شده بھ كار میبردند پارچھ

ھاي  ھاي فرانسھ جنبھ گوتیك و شوالیھاي خود را از دست داده بودند و از طراحیھا و مایھ تصویري فرشینھ
  . ایي تقلید میكردندرنسانس ایتالی

ھاي لعاب  ھاي رنسانس، ھنر سفالگري را نیز زیر نفوذ خود قرار دادند، چنانكھ در سفالینھ نقشھا و مایھ
لئونارلیموزن و . قلعي لیون، بدل چینیھاي جنوب فرانسھ، و میناكاریھاي لیموژ نتیجھ آن مشھود است

ھاي دھان گشاد، فنجانھا،  سي، گلدانھا، كوزهدیگران، با رنگھاي شفاف لعاب مینا، بر روي لگنھاي م
نمكدانھا، و دیگر ظروف معمولي خانھ شكلھاي ظریف گیاھان، جانوران، خدایان، مردان، و زنان را نقش 

در این مورد ھم فرانسوا پا بھ میدان گذارد، . كردند و آن اشیاي ناچیز را بھ صورت آثار ھنري در آوردند
پرده دار ((ھ سلطنتي میناسازي در لیموژ گماشت، و بھ او عنوان افتخاري لئونار را بھ ریاست كارخان

ھاي مسین بود، كھ یكي از عالیترین  لئونار متخصص چھره سازي با مینا بر روي ورقھ. عطا كرد)) پادشاه
و بسیاري دیگر كھ ; در موزه ھنري متر پلیتن نیویورك است -ھاي آن تك چھره خود فرانسواي اول  نمونھ

  . تاالر آپولون لوور نگاھداري میشوند و ھركدامشان گواھي است بر آن عصر طالیي در

كدام یك از ایتالیاییھایي كھ بھ . چھره سازي در فرانسھ، پیش از ورود ایتالیاییھا، ھنر تكامل یافتھاي بود
 ١۵٢٠ود سال خاك فرانسھ آمده بودند میتوانستند اثري بھتر از تك چھره گیوم دو مونمورانسي كھ در حد

توسط یك استاد گمنام فرانسوي نقاشي شده بود، و اكنون در موزه لیون است، بھ وجود آورند ایل روسو، 
كار میكردند آنچھ را كھ از رافائل، )) مكتب فونتنبلو((آباتھ، و دیگر ھنرمنداني كھ در / پریماتیتچو، دل 

یین ستونھاي چھارگوش توكار، قرنیزھا، و پرینو دل واگا، جوواني دا اودینھ،و جولیو رومانو در تز
با صور عجایب یا ھیاكل بچھ فرشتگان بالدار، كودكان در حال بازي، و نقوش حلزوني، آرابسك، ...سقفھا

یكي از اعضاي گمنام آن مكتب تصویري از دیان دو . و گیاھان فرا گرفتھ بودند با خود بھ فرانسھ آوردند
. اھري بر سر، نقاشي كرده كھ اكنون در موزه ووستر ماساچوست استپواتیھ، در حال آرایش با تاج جو

  ، عده اي از نقاشان فالندري، از ١۵۴۵بعد از سال 

تا نقاشیھاي كاخ فونتنبلو را مورد مطالعھ قرار دھند، اما سبك نقاشي ایشان عمیقتر و ریشھدارتر از آن بود 
بھ عبارت دیگر قدرت واقعگرایانھ ایشان در چھره ; دكھ تحت تاثیر ایتالیاییھا و شیوه ھنریشان قرار گیرن

  . سازي بر مالحت زنانھ وارثان رافائل برتري داشت

ژان كلوئھ وابستھ دربار . یك خانواده فالندري در فرانسھ، تقریبا بھ تنھایي، مكتبي جداگانھ بھ وجود آورد
از  ١۵٢۵ه اي را كھ در حدود سال ھمھ دنیا تك چھر. فرانسوا بود و در پاریس و تور خدمت وي را میكرد

تابلویي كھ در آن شاه با چھرھاي مغرور ; پادشاه نقاشي كرده است، و اكنون در لوور جاي دارد، میشناسد
پسر ژان، فرانسوا كلوئھ، بھ جانشیني .و پرافاده و خوشبخت، درست پیش از آنكھ سقوط كند، مشاھده میشود

تك . ا رنگ روغن تصویر رجال چھار دوره پادشاھي را ضبط كردپدر نقاش در باري شد و با مداد گچي ی
و از طرف ; چھره ھانري دوم كار فرانسوا، بر تك چھره فرانسواي اول، كھ ژان كشیده بود، برتري یافت
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دیگر، در مقایسھ این دو اثر بھ شگفتي میافتیم كھ چھ شكاف ژرفي در میان آن عاشق پیشھ زنده دل و 
كورني دو لیون چندي در رقابت با خانواده كلوئھ وارد میدان شد و . وجود داشتھ استفرزند افسرده حالش 

ھایي مانند تك چھره مارشال بونیوه، عاشق وفادار مارگریت دو ناوار، از  كارگاه نقاشي دایر كرد و پرده
رانسوا كلوئھ ھایي كھ ف لیكن در آن عصر نقاشي نبود كھ بتواند در مقابل تك چھره. خود بھ یادگار گذاشت
ھایي از كاترین دو مدیسي، ھانري دوم ماري استوارت، الیزابت دو  تك چھره; ساختھ بود برابري كند

كھ قیافھ محجوبش  - والوا، فیلیپ دوم، مارگریت دو والوا ھمسر آینده ھانري چھارم، و شارل نھم جوان 
در این آثار واقع گرایي و . درآید ابدا نشان نمي داد كھ روزي سلطان مخوف كشتار سن بار تلمي از آب

رنگھا مالیم و خطھا ; حقیقت گویي مكتب فالندري با ظرافت و دقت و زنده دلي فرانسوي تركیب شده اند
تنھا انگلستان ; دقیق و محكمند، و عناصر ھر شخصیت بھ درستي دستچین و بھ صورتي واحد بیان شده اند

  . را بداند و از آثارش چنانكھ باید بھره برگیرد)) تاریخ نگار((آشنا بھ آثار ھولباین میتوانست قدر این 

و با این وجود، مجسمھسازان بودند كھ معماري را تا آن اندازه ; مجسمھسازي در مالزمت معماري بود
در واقع اكنون مجسمھسازان فرانسوي شاھكارھایي بھ وجود میآوردند تنھا یك پلھ از . خیره كننده ساختند

. یتراشیدند پایینتر قرار داشتآثاري كھ میكالنژ و دیگر استادان بزرگ ایتالیایي بر سنگھاي معادن كارارا م
ھاي با شكوھي طراحي شدند براي لویي دوازدھم و آن دو برتاني بھ وسیلھ جوواني دي جوستوبتي  مقبره

در كلیساي سن دني، براي دو تن از كاردینالھاي آمبواز، بھ وسیلھ روالن لورو و ژان گوژون در كلیساي 
ھاي  تزیینات مقبره. دو پواتیھ، در ھمان كلیساي جامعو براي لویي دو برزه، شوھر دیان ; جامع روان

كلیساي جامع روان بیش از آنند كھ با دنیاي مردگان متناسب بنمایند، اما مجسمھ كاردینالھا بھ مھارات 
  تجسم یافتھ اند و چھره 
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  موزه . فرانسواي اول: ژان كلوئھ

واقعي ایشان چون حكمراناني مقتدر، كھ در نظرشان دین فقط جزئي از سیاست شمرده میشد، عیان شده 
دني دفن شدند  - فرانسواي اول، ھمسرش كلود، و دخترش شارلوت در مقبرھاي درون كلیساي سن . است

تان بھ وجود ھاي عالي آن را پیر بون كھ نقشھ ساختماني آن كار دلورم و بھ سبك رنسانس بود و مجسمھ
  . آورده بود

در ھمان نزدیكي شاھكار كوچك دیگري از بونتان بھ یادگار مانده كھ عبارت است از خاكسترداني براي 
اكنون دیگر مجسمھسازان فرانسوي براي بھره برداري از میراث ھنر كالسیك روم نیازي بھ . قلب پادشاه

  . سرپرستي ایتالیاییھا نداشتند

نام او را  ١۵۴٠اول بار در سال . و ظرافت شیوه كالسیك را بھ ارث برده بود ژان گوژون بي شك لطف
. جز و صورت ثبت شده براي كار در ساختمان كلیساھاي شھر روان مییابیم)) سنگتراش و بنا((بھ عنوان 

ھاي  ھایي براي مقبره در آنجا وي ستونھاي سنگي حامل ارگ كلیساي سن مالكو را تراشید و مجسمھ
ھمچنین جایگاه پیكره مسیح مصلوب در كلیساي ; الھا، و نیز شاید براي مقبره لویي دو برزه، ساختكاردین

ھاي یونان  ھایي زینت داد كھ ظرافت موزون خطوطشان نقش برجستھ اوسروا را با مجسمھ/ سن ژرمن ل 
اصیت برجستھ كار خ. باستان را بھ یاد میآورند كھ قسمتي از آنھا اكنون در موزه لوور نگاھداري میشود
لسكو )) چشمھ بیگناھان((گوژون نمایش لطف و ظرافت زنانھ بود، و در مجموعھ پریان دریایي كھ براي 

ھا را زیباترین آثار  چنانكھ برنیني این مجسمھ; ساخت این خاصیت را بھ سر حد كمال رساند) ١۵۴٧(
ي مھم گوژون نام بردیم و بھ قبال دیانا وگوزن درآنھ را جزو كارھا. ھنري شھر پاریس میدانست

ھاي رب النوعھا و زنھاي عریاني كھ گوژون در حد كمال  مجسمھ. ھایش در كاخ اشاره كردیم مجسمھ
ساختھ است براي فرانسھ بھ منزلھ مظاھري از پیروزي نھضت رنسانس بر جنبش اصالح دیني، یا 

، ١۵۴٢در حدود سال . طاییش میباشندپیروزي افكار گوتیك، و یا پیروزي زن بر اھانت كنندگان قرون وس
گوژون بھ جرم شركت در مجلس وعظ یكي از مبلغان لوتري محكوم شد كھ یكتا پیرھن در خیابانھاي 

، گوژون فرانسھ ١۵۶٢در سال . پاریس بگردد و شاھد سوختن یكي از وعاظ پروتستان بر توده آتش شود
در شھر بولونیا بھ گمنامي درگذشت، و حال آنكھ  ١۵۶٨وي قبل از سال . را ترك كرد و بھ ایتالیا رفت

  . چنین فرجامي كمتر شایستھ كسي بود كھ ھنر دوره رنسانس را در فرانسھ بھ اوج كمال خود رسانده بود

III - ١۵۶٩- ١۵٢٠: پیتر بروگل   

نقاشي میان دو . بھ جز وجود پیتر بروگل و فرشینھ، ھنر پست بومان در این دوره دچار بیحاصلي بود
بھھ نوسان میكرد، یكي ھمچشمي با ایتالیاییھا در بھ كارگرفتن تكنیك ظریف، رنگامیزي در پرمایھ ، ج

ھایي از آثار معماري رومي و دیگري ذوق  موضوعھاي اساطیري كالسیك، بدن برھنھ زنان، و پس زمینھ
  ملي بھ ترسیم خصوصیات واقعي شخصیتھاي برجستھ، از طریق چھره سازي، و 
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تشویق و حمایت از ھنر فقط از جانب دربار، . موزه نمایش زندگي روزمره. پریان دریایي: ژونژان گو
كلیسا، و اشراف بھ عمل میآمد، بلكھ ھمچنین بھ طرزي روزافزون بھ كرم كیسھ بازرگانان توانگري 

ندگان صورت میگرفت كھ میل داشتند ھیكلھاي تنومند و غبغبھاي آویزانشان را از نظر تحسین آمیز آی
ھاي  ھاي خانگي و مناظر روستایي را آنچنانكھ در زندگي واقعي وجود داشت در پرده بگذرانند، و یا صحنھ
در آثار نقاشان فالندري یك نوع شوخ طبعي، و گاھي عجایب پسندي، جانشین حالت . نقاشي منعكس یابند

كھ در نظر وي فاقد متانت و بزرگ  میكالنژ ھنر فالندري را،. وقار و بزرگ منشي استادان ایتالیایي میشد
در فالندر تنھا براي آن نقاشي میكنند كھ چشم : ((منشي بود، با این كلمات مورد انتقاد قرار داده است

  ... چیزھایي كھ آدم را شاد میكند; بیروني را بھ سیرو تماشا مشغول دارند

... ر ھر جاي دیگر كھ یافت شوند و خردھریزھایي د... ھا  علف مزارع، سایھ درختان، پلھا، رودخانھ
در نظر میكالنژ ھنر عبارت بود از انتخاب عناصر مھم و معني دار .)) بدون توجھ بھ امر انتخاب و حذف

طبع موقر وي كھ درون . براي نشان دادن عظمت، نھ عرضھ داشتن واقعیات موجود بدون تمیز و تشخیص
بیزاریش بھ جامعھ بشري، جایگزین شده بود از وسوسھ  ھاي از پا درنیامدني،و در انزواي حاصل از چكمھ

  . فریبندگي دشتھاي سرسبز و دلبستگیھاي كنار اجاق خانوادگي بركنار بود

بھ یوآخیم :اما ما بھ سھم خود در مقابل نقاشان فالندري از روي سپاسگزاري سر تعظیم فرود میآوریم
خود )) قدیس ھیرونوموس((شیوه داوینچي در پرده  دپاتینیر، حتي اگر فقط بھ خاطر منظره اي باشد كھ بھ

و بھ یوس وان كلو براي مھارتي كھ در نقاشي چھره زیباي الئونورا، ملكھ پیشین پرتغال، بھ ; ساختھ است
در موزه پرادو، و ھمچنین طراحي )) خانواده مقدس((و بھ برنارت وان اورلي براي پرده ; كار برده است
و بھ لوكاس وان الیدن كھ در عمر ; د منقوش كلیساي سن گودول در بروكسلھا و شیشھ بن روي فرشینھ

و بھ ; كوتاه سي و نھ سالھاش آنھمھ گراوورھاي استادانھ بر روي سرب و چوب از خود بھ یادگار گذاشت
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كھ آن قدیسھ را در حال نوازش كردن كوزه دھنیاتي كھ با آن )) مریم مجدلیھ((یان وان سكورل براي پرده 
ھاي محكم و  و باالخره بھ آنتونیس مور تعظیم میكنیم براي تك چھره; مسیح را شستھ بود نشان میدھد پاي

نافذي كھ از دوكھ دآلوا، كاردینال دو گرانول، فیلیپ دوم، ماري تودور، و ھمچنین از خودش، كھ دست 
  . كمي از آن دیگران ندارد، نقاشي كرده است

یوس وان كلو مقداري از . ھا دست بھ دست میگشت شي در خانوادهمالحظھ میكنید كھ چگونھ حرفھ نقا
و او پیش از آنكھ دیوانھ شود، چند تك چھره بسیار خوب ; مھارت خود بھ ارث بھ پسرش كورنلیس، داد

یان ماسیس كھ كارگاه پدرش، كونتین ماسیس، را بھ ارث برده بود ساختن بدنھاي برھنھ، مانند . نقاشي كرد
و پسرش كونتین ماسیس دوم، نیز ; ، را پیشھ خود قرار داد))شوشناو شیوخ((و )) ودیتیھ((ھاي  پرده

در حالي كھ برادر وي، كورنلیس ماسیس، ھنر خود را بھ انگلستان برد و ; ھمان نوع نقاشي را ادامھ داد
وس پیترپورب. ھنري ھشتم را در سن پیري، با چھره چین و چروك خورده و مكروھش،بر روي پرده آورد

و پسر فرانس، بھ نام فرانس ; ھاي دیني ساختند ھا و پرده و پسرش، فرانس، در شھر بروژ تك چھره
نیز خانواده بروگلھا وجود داشت كھ ھمھ افراد . ھایي نقاشي كرد پوربوس دوم، در پاریس و مانتوا تك چھره

شش، پسرانش، پیتر بروگل ھمسر نقاشش، مادرزن نقا)) جني((پیتر بروگل : آن دست در كار نقاشي بودند
  ..... ھاي نقاشش ھا و نتیجھ ، و نوه))مخملین((و یان بروگل )) دوزخي((

پیتر بروگل مھین، كھ ذكر شھرتش از رسوم اجتناب ناپذیر طبقھ روشنفكر امروزي شده است، محتمال نام 
ھا در  ز آن دھكدهیكي ا. خود را از یكي از دو دھكده موسوم بھ بروگل، واقع در برابان، گرفتھ است

و مسلما بروگل در كلیساھاي آن شھر ; نزدیكي سرتوخنبوس، معني زادگاه ھیرونیموس بوس، قرار داشت
. ھاي بوس را، كھ پس از طبیعت بزرگترین تاثیر را در نقاشیھاي او برجا گذارند، دیده بود تعدادي از پرده

و با ; آنورس بھ شاگردي پیتر كوك درآمد جالي وطن كرد و در)١۵۴۵حد (بروگل در بیست و پنج سالگي 
. ھاي چوبي كوك از مناظر طبیعي عشق نقاش جوان را بھ مزارع، جنگلھا، آب، و آسمان برانگیختند سمھ

این پیتر كم شھرت دختري داشت، بھ نام ماریا، كھ در ھنگام كودكي میان بازوان بروگل راه رفتن را بھ 
، بروگل،بھ پیروي از رسم مالوف ١۵۵٢در سال . ي انتخاب شدیاد گرفت و چون بزرگ شد بھ ھمسري و

ھنرمندان آن زمان، براي مطالعھ نقاشي بھ ایتالیا رفت و با دفتر طراحي ضخیمي پر از طراحیھاي مناظر 
ایتالیا، اما بدون پذیرفتن تاثیري از استادان ایتالیایي، بھ آنورس بازگشت و تا آخر عمر تكنیك برجستھ 

در آنورس، چندي با بانوي . روشن سازي، و رنگامیزي استادان جنوبي را نادیده انگاشت نمایي، سایھ
صاحبخانھاش روابط عشقي برقرار ساخت، در حالي كھ بھ او وعده میداد كھ ھرگاه دروغگوییش را كنار 

زن و براي نگاھداشتن حساب این دروغگوییھا، ھر بار كھ ; بگذارد، او را بھ عقد خود درخواھد آورد
اما چون چوبي براي اندازه گیري گناھان خود ; دروغي میگفت روي یك قطعھ چوب دراز شیاري میكند

بروگل در سنین . نداشت، وقتي شیارھا بھ انتھاي چوب رسیدند، آن زن را ترك كرد و پي كار خود رفت
و خواھش او را  ماریا كوك را، كھ اكنون ھفدھسالھ شده بود، عقد درآورد) ١۵۶٣(میانھ چھل و پنجاه 

گرچھ آثار بروگل . حاال تنھا شش سال دیگر از عمر وي باقي مانده بود. پذیرفتھ بھ بروكسل نقل مكان كرد
لقب دھند، ولي در حقیقت او مرد با دانش و )) بروگل دھاتي((بھ شیوه خاصي بود كھ موجب شد او را 

كارل . ھم اراسموس را مطالعھ میكرد فرھنگي بود كھ كارھاي ھومر، ویرژبل، اووید، رابلھ، و شاید
آرام، منظم، كم حرف، و با این حال خوش ((خوانده شده است، او را شخصي )) و ازاري ھلند((ماندر، 

و شاید بھ ; وصف كرده است)) با داستانھاي ارواح و اجنھ لذت بسیار میبرد...مشرب، كھ از ترساندن مردم
شوخ طبعیش سر بھ ھجاگري . را ھم بر نام او افزوده اند)) يجن((ھمین سبب بوده است كھ لقب دوستانھ 

یك گراوور سربي آن عصر . لیكن او با، حس غمخواري فطري، تندي نیشخندھایش را تعدیل میكرد; میزد
گاھي اوقات او . وي را با ریشي انبوه و صورتي كھ خطوط افكار عمیق بر آن حك شدھاند نشان میدھد

در . ندگي را چون تكاپوي شتابزده اكثریت ارواح براي رسیدن بھ دوزخ میدیدنیز، بھ پیروي از بوس، ز
در پرده ; پرده دول گریت، دوزخ را بھ اندازه آثار وھمانگیز بوس كریھ و آشفتھ تصویر كرده است

پیروزي مرگ، مرگ را نھ چون خواب طبیعي ھیاكلي فرسوده، بلكھ بھ صورت مخوف بریدگي جوارح و 
اسكلتھایي كھ كاردینالھا، سردارھا، و دھقانان را با تیرو تبر و سنگ و : ر آورده استقطع حیات در نظ

جانیاني كھ سر از تنشان جدا شده است یا بھ دار آویختھ و یا بر چرخ شكنجھ بستھ ; داس حملھ قرار داده اند
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از تجلي آن  این نیز نمونھ دیگري است. و سرھاي بریده و اجسادي كھ بر ارابھاي سوارند; شده اند
  . كھ بالھاي شوم خود را بر سراسر ھنر آن روزگار تیره بختي گسترده بود)) رقص مرگ((

بلكھ تنھا ; ھاي ایتالیاییند آنھا فاقد عظمت و لطف آسماني پرده. ھاي دیني بروگل ھمھ حالتي جدي دارند پرده
جامھ مردم آن سرزمین، بازگو داستانھاي كتاب مقدس را، با تعبیر تازه فالندري و با عالیم صورت و 

ھا بندرت حس دیني را آشكار میسازند، و بیشترشان تنھا بھانھ اي ھستند براي نشان دادن و  این پرده. میكنند
مردمي كھ ھمدیگر را ; حتي چھره این مردم حاوي احساسي نیست. ھاي انبوھي از مردم تركیب بندي گروه

ظاھرا كسي توجھي بھ شدت رنج وي ندارد، بلكھ ھمھ ; ببینندپس میزنند تا مسیح را در حال حمل صلیبش 
ھاي وي تمثیلھاي كتاب مقدس بھ كار رفتھ  در بعضي از پرده. فقط در پي آنند كھ صحنھ را بھتر تماشا كنند

پاره اي دیگر، بھ تقلید از بوس، ضرب المثلھا را موضوع اصلي ; اند، مانند پرده معروف بھ بذرافشان
پرده كوري عصاكش كوري دیگر ردیفي از دھاتیان را نشان میدھد، با چشماني بیفروغ . اند خود قرار داده

و پرده ضرب المثلھاي ھلندي ; ھایي بشدت كریھ، كھ بھ دنبال یكدیگر بھ درون گودالي فرو میروند و چھره
حھ اي از نزدیك بھ صد پند و ضرب المثل جاري را در یكجا جمع و تركیب كرده است، در حالي كھ رای

  . بوستان افكار رابلھ را بھ مشام میرساند

طبیعتي كھ با نیكوكاري یا  -ھاي طبیعي بود  ھاي انبوه دھاتیان و منظره دلبستگي عمده بروگل بھ گروه
شاید . زیانكاري كوركورانھ خود زمینھ اي براي كوششھاي بیھوده و قابل بخشش بشري بھ وجود میآورد

ت بود، و در این صورت دیگر احتیاجي نداشت كھ چھره افراد را از یكدیگر در نظر او امنیت در جمعی
وي ھرگز حاضر نبود شخصي را در مقابل . متمایز سازد، یا بدنشان را بھ طور كامل و برجستھ نشان دھد

ن خود بنشاند و چھره او را براي ھنر، یا براي تاریخ، نقاشي كند، بلكھ ترجیح میداد مردان و زنان و كودكا
را در حال راه رفتن، پریدن، رقصیدن،و بازي كردن، یعني در ھمھ حاالت جنبش و زندگي طبیعي، 

ھاي ایام كودكیش برمي گشت و زا تماشاي مجالس جشن، شادي، موسیقي، و عروسي  بھ صحنھ. بنمایاند
لباس دھقانان  بروگل و یكي از دوستانش بارھا خود را بھ. دھقانان، و یا شركت در آنھا، حظ وافر میبرد

در میآوردند و در بازارھاي مكاره و جشنھاي عروسي شركت میجستند و، در حالي كھ خود را از بستگان 
  . معرفي میكردند، ھدایایي براي عروس و داماد میآوردند

بیشك، در ضمن این گردشھا، پیتر دفتر طراحي خود را ھمراه داشت، زیرا در میان آثار وي تعداد زیادي 
وي ذوقي بھ نقاشي كردن چھره اشراف از . ھاي زندگي روستایي یافت میشود ھا و صحنھ از چھرهطراحي 

خود نشان نمي داد و سفارشي ھم از جانب ایشان، كھ آنقدر در نظر نقاشاني چون مودر و تیسن پرسود 
  مینمود، 
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و حتي سگھایي كھ نقاشي میكرد سگھاي بازاري و بي نژادي بودند كھ در ھر ; ھایش میآورد بر روي پرده
جنبھ تلخ و تاریك زندگي دھقاني را میشناخت و . كوي و برزني، و كنار ھر كلبھ روستایي، یافت میشدند

تر از ھمھ دوست داشت اما باال. گاھي آن را چون انبوه درھمي از گروه دیوانگان در نظر مجسم میساخت
كھ بازیھاي كودكان روستایي، رقص بزرگترھایشان، و آشوب و سرمستي مجالس عروسیشان را تصویر 

در پرده سرزمین كوكاني دھقاني فرسوده از كار، یا عشق، یا باده روي سبزه دشت پھن شده اند و بھ . كند
ھقان است كھ میداند چگونھ بازي كند و گویي بروگل میخواھد بگوید تنھا د. میاندیشند)) آرمانشھر((

. بخوابد، بھ ھمان نحو كھ میداند چگونھ كار كند، جفتي براي خود بگیرد، و بمیرد

در برابر مرگ، تنھا یك راه تسلي نشان میدھد، و آن اینكھ مرگ جزئي جدا نشدني از ھمان طبیعتي است 
منظره . تجدید و تحولش میپذیرفت و میپسندید كھ وي با كلیھ مظاھر زیبایي و ھولناكي، رویش و فساد، و

تا آن زمان، . بیھودگي جز در شكوه كل بخشوده میشود; سراسري طبیعت، ناچیزي بشر را جبران میكند
منظره بھ عنوان ضمیمھ و زمینھاي براي ھیاكل انساني و حوادث تاریخي بھ كار برده میشد، اما بروگل 

در پرده سقوط . آدم را چون عارضھ یا حادثھ اي ناچیز بر آن افزود منظره را اصل نقاشي خود قرار داد و
ایكاروس، آسمان، دریا، كوھستان، و خورشید تمام توجھ نقاش، ھمچنین توجھ افراد روي پرده ، را بھ خود 

جلب كرده اند،و خود ایكاروس عبارت است از دو ساق پاي ناچیز كھ بھ شكل مسخره اي در حال فرو 
 . دریاست رفتن بھ درون

ھمچنین در پرده طوفان، ھیكل آدمي بزحمت دیده میشود، زیرا وجود ناتوانش در نبرد با طبیعت و در 
  . نیروي عناصر طبیعي محو گشتھ است

ھنر و دیدگاه فلسفي بروگل در پنج اثر وي، كھ باقیمانده یك سلسلھ نقاشیھایي است كھ در نظر داشت براي 
پرده خرمن گندم، بھ طور خالصھ، درو و . ، بھ حد اعالي خود میرسندنمایش حاالت مختلف سال بسازد

ھاي گندم، ناھار خوردن یا چرت زدن كارگران در زیر گرما، و سكون مشھود ھواي  خرمن كردن دستھ
ھاي پاییزي را  در خرمن یونجھ خشك ، دختران و پسران زنبیلھاي پر از میوه. تابستان را مصور میسازد

میكنند، دھقاني داسش را تیز میكند، زنان خوش بنیھ یونجھ را درو میكنند، و مردان آن روي سرشان حمل 
. اسبان نیز با استراحت كوتاه خود علوفھ میخورند; ھا سوار میكنند را بر باالي توده عظیم بار ارابھ

ھاي خود آسمان تیره و تار شده است و رمھ بھ سوي آغل; بازگشت رمھ فرارسیدن زمستان را خبر میدھد
ھا با  زمین خانھ; بامھا و زمین سفید شده اند: از ھمھ اینھا عالیتر پرده شكارچیان در برف است. باز میگردد

مردان روي یخ سر میخورند، و ھاكي ;ھا و ھموارھا قرار گرفتھ است دورنمایي شگفت آور در طول پشتھ
ھ خارج دھكده گذارده اند تا طعمھ اي بھ شكارچیان و سگھایشان روي ب; بازي میكنند، و بھ زمین میافتند

پرده روز افسرده . درختان خشك و برھنھ اند، اما پرندگان بر شاخسار آنھا وعده بھار میدھند; چنگ آورند
  نمایش زمستاني است كھ با حالتي گرفتھ 
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ي خود رسید و ھا بھ اوج استاد بروگل در این پرده. موزه بدرود میگوید. شكارچیان در برف: پیتر بروگل
  . ھاي برفي در ھنر آینده پست بومان بھ وجود آورد مالك و معیاري براي ساختن منظره

چنین بھ نظر . ھا را داوري كند تنھا یك نفر نقاش یا ھنرشناس میتواند تكنیك كار و ماھیت ھنري این پرده
ز حاضر نیست با سایھ رسد كھ بروگل از مصور ساختن ھیاكل آدمي در دو بعد كامال راضي است، و نی

بلكھ قوه تخیل تماشاگر را آزاد میگذارد كھ اگر الزم بداند بعد ; زدن بدنھاشان خود را در زحمت بیندازد
ھاي انبوه مردم دلبستگي دارد كھ بھ ھر یك از  بروگل بیش از آن بھ گروه. سومي برد و بعد وي بیفزاید

ھاي بیریختي از  قانانش را یك شكل، یعني چون تودهو تقریبا ھمھ دھ; افرادشان توجھ مخصوص نشان دھد
عادتا بھ اندازه اي آدم و حادثھ . وي مدعي واقعگرایي نیست، مگر بھ طور كلي . جسم آدمي، مجسم میسازد
لیكن در عوض، ; ھایش گنجاند كھ بھ نظر میآید وحدت ھنري را فدا ساختھ است ضمني در ھر یك از پرده

  . وھي از مردم، و موجي از زندگي را بر پرده ضبط میكندوحدت باطني یك دھكده، گر

عجیب و غریبي بھ )) تربچھ قاچ خورده((این مرد میخواھد چھ بگوید آیا تنھا میخواھد بشر را، بھ سان 
تمسخر بگیرد، و یا زندگي را، بھ عنوان خراش احمقانھ اي بھ سوي پوسیدگي، مورد ریشخند قرار دھد او 

ص دھقانان غرق لذت میشد، با رنج سخت كاریشان ھمدري میكرد، و با شوخ از چرخش پر نشاط رق
اما بروگل ھرگز از زیر نفوذ بیماریبخش بوس . طبعي اغماضگر خود بر خواب مستانھ شان مینگریست 

  . رھایي نیافت

 و واماندگي و. ھاي تلخ كمدي بشري افلیجھا، و جائیھا مانند آن ناقدیس ھیرونیموس از توصیف جنبھ
گویي عمدا دھقانان . وقاحت، و سلطھ نرم نشدني مرگ لذتي آمیختھ بھ نیش تمسخر در خود احساس میكرد

كریھ المنظر را دستچین میكرد تاكاریكاتور آنھا را بسازد، لیكن ھرگز بھ آنھا اجازه تبسم كردن و خندیدن 
بود از بیقیدي ابلھانھ، یا و اگر میخواست بھ صورتھاي خامشان حالتي ببخشد، بي شك حالتي ; نمي داد

وي از مشاھده بي اعتنایي . حساسیتي كھ با ضربات تازیانھ زندگي از كالید وجودشان بیرون رانده شده بود
نیكبختان نسبت بھ رنج و فالكت تیره بختان، و نیز از دیدن اینكھ زندگان با چھ شعف و شتابي مردگان خود 
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بروگل از وسعت ژرفانمایي طبیعت بھ . ب و انزجار میشدرا بھ دست فراموشي میسپارند، دچار اعجا
و فضیلت و رذیلت، ; آن پھناي بیكران آسمان كھ در زیرش كلیھ وقایع بشري ناچیز مینمایند: خفقان میافتاد

رشد و فساد، و بزرگ منشي و بدنامي، در برابر آن، ارزش و معناي خود را از دست میدھند منظره 
  . ا در عظمت خود فرو میبلعددنیایي كھ افراد آدمي ر

ما نمي دانیم كھ آنچھ در فوق گذشت فسلفھ واقعي بروگل بوده است یا صرفا نتیجھ بازیگوشي قلم 
  . ھنرمندش

ھمچنانكھ نمي دانیم چرا آن قدر زود دست از پیكار خود كشید، زیرا در چھل نھ سالگي زندگي را بدرود 
وي یك از نقاشیھاي . وانست خشم او را اندكي فرونشاندشاید گذشت سالھاي بیشتري میت; )١۵۶٩(گفت 

در این پرده، كھ رنگھاي سبز درخشان . خود، بھ كھ داراي موضوعي ابھام انگیز است بھ ھمسرش بخشید
با آبیھاي دور افتاده بھ طرز استادانھ اي تركیب شده اند، گروھي از دھقانان را مشاھده میكنیم كھ در 

بھ پایكوبي مشغولند، در حالي كھ زاغي سیاه، كھ نشانھ زبان یاوه سراست، بر سر نزدیكي چوبھدار دھكده 
  . چوبھ دار نشست است

VI-  كراناخ و آلمانیھا  

دیگر ھیچ كلیساي تازه اي براي تجلیل ھنر . معماري كلیسایي آلمان در دوره اصالح دیني بھ تاریكي گرایید
م ماندند، و بسیاري دیگر بكلي ویران شدند تا با سنگھاي آن بسیاري از كلیساھا ناتما. یا دین برپا نخاست

; كلیساھاي پروتستان ھدف خود را صرفا معطوف بھ سادگي و بیپیرایگي ساختند. دژھاي امیران برپا شوند
و حال آنكھ كلیساھاي كاتولیك، گویي از روي اعتراض، دست بھ افراط كاري در انواع زینتھا زدند، و 

چون دوكھا جانشین اسقفھا شدند، معماري بناھاي . رنسانس نیز بھ سبك باروك گرایید ھمین زمان بود كھ
. و دولت سازمان دیني را در حیطھ خود آورد; شھري و كاخھا نیز جاي ساختمان كلیساھاي جامع را گرفت

ھاني برخي از بناھاي شھري كھ از آن زمان بھ یادگار مانده بودند و ارزشي داشتند جز و تلفات جنگ ج
) تاالر شورا(آلتھاوس در برونسویك، خانھ صنف قصابان در ھیلدسھایم، و بناي راتھاوس ; دوم در آمدند

پر ادعاترین معماري آن عصر، و دوره بعدیش، بھ شكل دژھاي بسیار بزرگ در قلمرو امیران . در نیمگن
) دالر ٠٠٠,۵٠٠,٢(فلورین  ٠٠٠,١٠٠دژ درسدن كھ براي مردم آن ایالت بھ مبلغ : محلي برپا شد، مانند

و كاخ دوك كریستوفردر شتوگارت كھ آنچنان در تھیھ اثاثیھ، چلچراغھا،و تزیینات آن راه اسراف ; تمام شد
پیموده شد كھ ھیئت قضات شھر بھ دوك اخطار كردند كھ تجمل و شوكت دربارش بھ طرز رسوا كننده اي 

دلبرگ، كھ در قرن سیزدھم بناي آن آغاز شده بود، در و نیز دژ وسیع ھای; با تنگدستي ملتش در تضاد است
دوباره بھ شیوه رنسانس ساختھ شده، و در جنگ جھاني دوم قسمتي از آن آسیب  ١۵۶٣تا  ١۵۵۶سالھاي 

ھنرھاي صنعتي كمال خود را در خدمت بھ شاھزادگان، اعیان، بازرگانان، و صرافان محفوظ نگاه . دید
عاج تراشان، حكاكان، مینیاتورسازان، نساجان، آھنگران، سفالگران،  گنجھسازان، درودگران،. داشتند

زرگران، سالحسازان، و جواھرسازان ھمھ مھارتھا و فنون قرون وسطایي را بھ ارث برده بودند، گر چھ 
. اكنون تمایل عمومیشان بر این بود كھ سلیقھ و اشكال ھنري را فداي پیچیدگي و وفور تزیینات كنند

ھاي چوبي ترسیم كردند، و در این كار بھ ھمان اندازه دقت بھ  قاشان طرحھایي براي باسمھبسیاري از ن
باسمھ كاراني مانند ھانس لوتسلبرگر، اھل بال، با ھمان ; كار میبردند كھ در ساختن تك چھره پادشاھان

مونیخ، و وین زرگران نونبرگ، . ایمان و عالقھ استاد بزرگي چون دورر بھ حرفھ خود اشتغال میورزیدند
در حدود . چنانكھ و نتسل یا منیتسر قادر بود كھ استاد چلیني را بھ مبارزه طلبد; سرآمد رقباي خود بودند

، پیشھوران ھنرمند آلماني نقاشي روي شیشھ را با رنگھاي مینایي متداول ساختند و بدین ١۵۴٧سال 
و بورژواھاي ; متنوع، تزیین یافتندھا با نقوش و تصاویري، گر چھ خام لیكن  ترتیب ظروف و پنجره

  . توانگر توانستند تصویر خود را جوش خورده بر شیشھ پنجره خانھ شان محفوظ نگاه دارند

  . ھا و نقوش برجستھ فلزي ترجیح دادند مجمسھسازان آلماني ھمان روش دیرین خود را در ساختن مجسمھ
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اورفئوس ((پتر كھین صفحھ اي برنزي با نقش برجستھ : پسران پترفیشر حرفھ او را دنبال كردند
را براي حیاط تاالر عمومي شھر )) حوضچھ آپولون((ھانس طرح زیباي ; را قالبریزي كرد)) وائورودیكھ

ا از چوب ر)) حضرت مریم نورنبرگ((پاول، چنانكھ معروف است، پیكره زیبایي ; نورنبرگ ارائھ نمود
ھاي عالي رشك، عدالت، ساتورنوس، و موز رقص را  پتر فلوتنر، اھل نورنبرگ، نقش برجستھ. ساخت

یكي از جالبترین نفایس موزه لوور مجسمھ نیمتنھ اوتوھاینریش، كنت كاخنشین، است كھ . قالبریزي كرد
ت ھیكل فربھش نیز تقریبا بلندي آن نزدیك بھ ھفده سانتیمتر است و ضخام; توسط یوآخیم دشلر ساختھ شد

این نمونھ بارزي از . بھ ھمین اندازه میرسد، با چھره اي كھ پرورده سالھا خوش اشتھایي بوده است 
  . حداكثر شوخ طبعي آلماني است

لوكاس ; ھولباین كھین در استادي ھمردیف دورر بود. اما افتخار ھنر آلماني ھمواره بر نقاشیش متكي ماند
و بالدونگ گرین، آلتدورفر، و آمبرگر گروه معتبري از ; پشت سرایشان قرار داشت كراناخ بال فاصلھ

ھانس بالدونگ گرین با نقاشي محجر محراب كلیساي فرایبورگ . نقاشان دست دوم را بھ وجود میآوردند
است كھ )) حضرت مریم با طوطي((اما اثر جذابتر او پرده ; ایم برایسگاو شھرت خود را بھ دست آورد

ھایش نوك  توتوني فربھ و سرخ و سفیدي را با موي طالیي نشان میدھد، در حالي كھ طوطیي بھ گونھ زن
; ))تك چھره شارلف پنجم((از جملھ ; كریستوفرآمبرگر چند تك چھره ظریف و با سلیقھ نقاشي كرد. میزند

و ; كار میسازددر موزه لیل، كھ حالت صمیمت، ذكاوت، و در عین حال تعصب پنھاني وي را بخوبي آش
كھ در آن صورتي نجیب و مھربان با قلمي محكم و )) موسسھ ھنري شیكاگو((در )) تك چھره یك مرد((

ھاي پرشكوھي كھ ساختھ در میان این گروه نقاشان مقام  آلبرشت آلتدورفر با منظره. دقیق ترسیم شده است
دھا در میان انبوه درختان، كھ ، مرد سلحشور واژ))قدیس جورج((در پرده ; شامخي احراز كرده است

گروه رزم آوران را در وفور )) نبرد آربال((حتي پرده ; پرده را پر كرده اند، تقریبا از نظر پنھان میمانند
  . ھا، آبھا، ابرھا، و خورشید گم میسازد برج و باروھا و فراواني كوه

، از نخستین ))نگام فرار بھ مصراستراحت در ھ((این دو اثر آلتدورفر، بھ اضافھ پرده دیگري بھ نام 
  .منظره سازیھاي واقعي در نقاشي امروزي بھ شمار میآیند

. لوكاس كراناخ مھین نام خود را از زادگاھش كروناخ، كھ شھري بود در فرانكونیاي علیا، گرفتھ است
بھ سمت درباره زندگي وي تقریبا ھیچ اطالعي در دست نیست، مگر از آن ھنگام كھ در سي و دو سالگي 

كراناخ مقام ). ١۵٠۴(نقاش درباري در ویتنبرگ بھ خدمت فردریك خردمند، برگزیننده ساكس، در آمد 
لوتر را . خود را در دربار ساكس، یا گاھي در وایمار، براي مدت نزدیك بھ پنجاه سال محفوظ نگاه داشت

ھاي وي را با كاریكاتور  نوشتھمالقات كرد، او را پسندید، بارھا چھرھاش را نقاشي كرد، و پاره اي از 
ھایي از بزرگان و اعیان كاتولیك، مانند دوكھ كھ دآلوا و  اما در عین حال تك چھره; پاپھا مصور ساخت

وي در كار تجارت و كسب زرنگ بود، كارگاه خود را . آلبرشت، اسقف اعظم ماینتس، را نیز نقاشي كرد
ي دیني كرد، گوشھ اي از آن را ھم اختصاص بھ فروش كتاب ھا ھا و پرده تبدیل بھ كارخانھ تولید تك چھره

شھردار ویتنبرگ شد، و سرانجام با كیسھ پر پول و عمر پرسال دار فاني را  ١۵۶۵و دارو داد، در سال 
  . بدرود گفت

ھاي دیني كراناخ نمایان  این تاثیر در لطف آسماني پرده. اكنون نفوذ ھنري ایتالیا بھ ویتنبرگ رسیده بود
اكنون . ھاي اساطیري، و بخصوص در تصاویر بدنھاي برھنھاش ، بیشتر آشكار میشود ت، و در پردهاس

در آلمان نیز، مانند ایتالیا، معبودان و قھرمانان غیر دیني با مریم، مسیح، و قدیسان بھ رقابت برخاستھ 
از این راه روح نشاطي  اما شوخ طبعي آلماني خدایان مرده اساطیري را بھ بازي و تفن میگرفت و; بودند

یكي از قھرمانان جنگ تروا بھ پاریس مثال در پرده داوري پاریس اثر كراناخ، ; بھ سنن نقاشي میدمید
و از خواب بیدار شود و زیباییشان خواب رفتھ در حالي كھ سھ مظھر جمال، لرزان از سرما، منتظرند كھ ا

در پرده ونوس و كوپیدو، االھھ عشق بھ رسم معمول در برھنگي كاملش نشان داده شده . را داوري كند
گویي كراناخ میخواستھ است بھ كنایھ برساند كھ عشق ھمیشھ ; است، جز آنكھ كاله بزرگي نیز بر سردارد

بر آن افزوده شود، از ) كاله(گر یك عامل فرعي نامانوس بھ طوري كھ ا; بر اثر موانست بھ وجود میآید
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كراناخ با كمك ; لیكن ونوس او مورد پسند عمومي قرار گرفت و خواستار بسیار یافت. شدت اثر آن میكاھد
ھا نمایان ساخت كھ اكنون روشني بخش  دستیارانش آن االھھ را بھ یك دو جین شكل مختلف بر پرده

ونوس موزه فرانكفورت . نگراد، گالري بورگزه، و موزه ھنري مترپلیتن شده اندھاي فرانكفورت، لنی موزه
و در پرده ; زیباییھاي بدنش را آشكارا در پس یك دوجین الیاف تار عنكبوتي پارچھ اي تن نما پنھان میدارد

شنھاي لوكرتیا، در حالي كھ د; لوكرتیا، در موزه برلین، ھمان زیبایي عریان بار دیگر جلوه گر میشود
آن زني كھ مدل و . برھنھ در دست دارد، با شادماني آماده آن است كھ لكھ بدنامي را از دامن خود بشوید

نیز الھامبخش كراناخ شد، و در حال ) موزه نیویورك(نوسھا بود براي ساختن پرده پري دریایي بھاري 
در نقاشي . ر پرده جلوگیري كرددراز كشیده بر روي خوابگاھي از برگ سبز در كنار بركھ آب بار دیگر ب

دیگري از كراناخ كھ در موزه ژنو نگاھداري میشود، آن زن بھ صورت یھودیت در آمده است، اما دیگر 
موزه (ھاي بھشت  باالخره ھمان زن را، كھ باز برھنھ شده است، بھ صورت حوا در پرده. برھنھ نیست

تقریبا ھمھ این پیكرھاي . مشاھده میكنیم) شیكاگوموزه (، و حوا و مار )موزه درسدن(، آدم و حوا )وین
ھا یك نوع  كراناخ در پرده. برھنھ خاصیتي دارند كھ آنھا را از ھر نوع اثر شھوت انگیز بھ دور میدارد

و ، عالوه ; شوخ طبعي شیطاني را با گرمي رنگھا و ظرافت ایتالیایي منش خطوط بھ ھم در آمیختھ است
این اقدام دالورانھ . رستانھ اي زن آلماني را باریك و الغر اندام نشان داده استبر آن، با صراحت نامیھن پ

ھایي كھ از زیر قلم كراناخ و دستیارانش بیرون آمده  تك چھره))! بانوي آلماني((اي بود بھ كوچك كردن 
  بیش از تصاویر یكنواختش از بدنھاي برھنھ قابل توجھاند، و در حقیقت برخي از آنھا 

تك چھره آناكوسپینیان نمونھ اي از واقعپردازي قلم نقاشي است كھ با خشكي و صراحت بیانش . دارند
شوھر آن بانو، بھ نام یوھانس . چاشني ظرافت كاري و جامعھ اي فاخر و كالھي پفدار تعدیل یافتھ است

در تك چھره . كوسپینیان، نیز براي بھ وجود آوردن تصویر عالیتري در برابر دیدگان كراناخ جاي گرفت
یوھانس كوسپینیان ھمھ آرمانھاي یك اومانیست جوان در چشماني اندیشناك منعكس شده، و این اشارت با 

شاید تصویر صد شخصیت صاحبمقام . رمز كتابي كھ وي مشتاقانھ در دست میفشارد بھ تایید رسیده است
یچ كدام آنھا مانند تك چھره در این آتلیھ مشھور بھ وسیلھ رنگ روغن یا گچ نقاشي ضبط شدند، ولي ھ

تصویر این كودك مظھري است از ; شایستگي جاویدان را نداشت) موزه واشینگتن(شاھزاده ساكس 
  . بیگناھي، مالیمت، و جعدھاي طالیي

كراناخ در سوي دیگر زندگي تك چھره یوھانس شونر را ساختھ است كھ عالیم كریھ پیري آمیختھ با 
ھمچنین در مجموعھ آثار كراناخ گاھي جانوراني زیبا و . بیننده مجسم میكند تشخصي ھنرمندانھ را در نظر

نژاد دار تصویر شده اند، و بخصوص گوزنھایش بھ اندازھاي زنده و طبیعي مینمایند كھ بھ گفتھ یكي از 
یافت  اگر كراناخ در آغاز كار بھ آن اندازه موفقیت نمي.)) سگھا از دیدن آنھا بھ عوعو میافتند((دوستانش 

كثرت عده مشتریان و مشوقان وي باعث تجزیھ و پراكندگي . احتمال میرفت ھنرمند بزرگتري از آب درآید
. بھ طوري كھ دیگر وقت نداشت ھمھ استعداد ھنري خود را در یك راه بھ كار اندازد. نیروي نبوغ او شد

كھ زماني بھ قدرت كار دورر  طراحیش. پس چون بھ ھشتاد و یك سالگي رسید خستھ شد و از كار باز ماند
ھا و پیكرھاي برھنھ و درختان شبیھ بھ ھم  رسیده بود بي دقت شد، ریزه كاریھا از قلمش افتاد، و چھره

در آخر باید ناگزیر با قضاوتي كھ دورر . آنقدر در زیر دستش تكرار شد كھ حالتي بي روح بھ خود گرفت
لوكاس میتوانست عالیم ظاھري را : ماوا شویم و بگوییمسالخورده درباره كراناخ تازه كار كرده بود ھ

  . وصف كند نھ روح را

، ھنگامي كھ ھفتاد و ھشت سال از عمر كراناخ گذشتھ بود، وي خود نگارھاي ، را ساخت، ١۵۵٠در سال 
با سري ستبر و چھار پھلو، ریشي سفید و پروقار، دماغي پھن، و چشماني پر از شخصیت و غرور، كھ 

سھ سال بعد، جسمش را . ن مشاور یا بازرگاني تنومند بھ نظر میآید تا یك نفر نقاش و باسمھ كاربیشتر چو
  . تسلیم خاك كرد

یوھان لوكاس، ھانس، و لوكاس كھین كھ پرده ; وي سھ پسر از خود باقي گذارد كھ ھمھ نقاش بودند
معروفش بھ نام ھركول خوابیده با نشان دادن آن قھرمان غول آسا در بیاعتنایي كامل نسبت بھ زوبینھاي كھ 
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ن قابل اندیشھ اي را از ھا بھ تنش فرو میكنند، و از غشا خارجي پوستش ھم نمي گذرند، مضمو آدم كوتولھ
شاید لوكاس كراناخ مھین نیز، با ھمان بي اعتنایي ھر كولي، زخم زبانھاي . رابلھ بھ سویفت انتقال داد

و ; تحمل كرده بود -مدعیان را كھ بھ بورژواپرستي و شتابزدگي دور از وظیفھ شناسي متھمش میساختند 
بر آن حك شده براحتي غنوده )) تند كارترین نقاش((اكنون نیز در زیر سنگ قبري كھ مدح ابھام انگیز 

  . است

   

  

  فیالدلفیا. جانسن. مجموعھ ھنري جي. مارتین لوتر: لوكاس كراناخ
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  گالري . خودنگاره: لوكاس كراناخ

علت اصلي این انحطاط بھ احتمال قوي شدت . با مرگ او عصر درخشان نقاشي آلماني بھ پایان رسید
، فساد اخالق ١۵٢٠محتمال ، پس از سال . ، نھ ممانعت پروتستانھا از تمثالسازي قدیسانمناقشات دیني بود

عمومي بھ نقاشي آلماني حالتي پست و خشن بخشید، چنانكھ نقاشي بدنھاي برھنھ بیش از ھر نوع نقاشي 
خ، و و حتي در نقاشي روایات كتاب مقدس نیز بھ مضامیني چون شوشنا و شیو; دیگر ھواخواه پیدا كرد

در مدت دو قرن بعد از مرگ كراناخ . زن فوطیفار در حال اغواي یوسف، یا بتشبع در حمام روي آوردند
  . ھنر آلماني بھ قھقرا رفت و در پس امواج منقلب دین و جنگ از نظر پنھان ماند

V-  ١۵۵٨-١۵١٧: سبك تودور   

و با ; دوره فرمانروایي ھنري ھشتم با یك شاھكار معماري گوتیك در نمازخانھ ھنري ھفتم آغاز شد
و ھمین تغییر شیوه ھنري غلبھ یافتن ; ساختمان كاخھاي سلطنتي بھ شیوه معماري رنسانس پایان یافت

اید كلیسایي ھا، و عو حملھ حكومت وقت بر اسقفھا ، صومعھ. دولت بر دین را بھ درستي مجسم میساخت
  . و این وضع نزدیك بھ صد سال دوام یافت; موجب متوقف ماندن معماري دیني در انگلستان شد

وقف ساختن نمازخانھ حضرت ) دالر ٠٠٠,٠٠٠,١۴(پوند  ٠٠٠,١۴٠ھنري ھفتم پیش از وفات خود مبلغ 
ن ارزشي ندارد، اما این نمازخانھ از لحاظ معماري چندا. مریم در دیر وستمینستر كرد تا آرامگاھش شود

از جھت تزییناتش شاھكاري بھ شمار میآید، از خود قبر گرفتھ تا سنگ كاري درھم بافتھ طاق بادزني آن 
از آنجا كھ نقشھ این . خوانده شده است)) عالیترین نمونھ سنگ كاري پرداختھ دست بشر((كھ بحق 
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فلورید جا نمونھ آغازین سبك تودور یا سبك نمازخانھ بھ سبك گوتیك و تزیینات آن رنسانسي است، ما در این
ھنري ھشتم، كھ خود اومانیستي جوان بود، بزودي دلبستھ اشكال معماري كالسیك . را در برابر نظر داریم

یكي از آنھا، بھ نام پیترو و . را بھ انگلستان دعوت كردند او و وولزي عدھاي از ھنرمندان ایتالیایي; شد
بر روي تابوت سنگي، كھ از مرمر سفید و سنگ سیاه ساختھ . توریجانو، مامور تزیین مقبره پدر پادشاه شد

كودكان فربھ، : شده بود، مجسمھ ساز فلورانسي با كنده كاري و مفرغ مطال نقوشي تزییني پدید آورد
ه با لطافتي آسماني، نقوش برجستھ مریم عذرا و قدیسان دیگر، فرشتگاني نشستھ بر فراز تاجھاي گل و گیا

قبر در حالي كھ پاھاي قشنگ و ظریفشان را در فضا آویزان كرده اند، و بر باالي ھمھ اینھا دو پیكره 
تا آن زمان بھ این مجموعھ از آن گونھ مجسمھسازیھایي بود كھ انگلستان . خوابیده ھنري و ملكھاش الیزابت

  خود ندیده بود و بعدا ھم چیزي از آن برتر در انگلستان بود 

   

  

در این مقبره، چنانكھ فرانسیس بیكن گفتھ است، پادشاه خسیسي كھ . نمازخانھ ھنري ھفتم، وستمینستر نیامد
كھ در كاخھاي باشكوھي بسیار بیشتر از زماني ((پنیھا را كش رفتھ بود تا پوندھا را خرج كند غنوده بود، 

ھنري ھشتم آدمي نبود كھ اجازه بدھد ھیچ كس دیگر از او با جالل و .)) سلطنتي خویش بھ سر میبرد
پوند براي ساختن مقبره اي  ٢٠٠٠قرار گذارد مبلغ  ١۵١٨در سال . شوكت بیشتري بھ خاك سپرده شود

اما این پیمان ھیچ وقت بھ پایان  ;از مقبره پدرش بھ توریجانو جایزه بدھد)) بھ میزان یك چھارم بزرگتر((
نرسید، زیرا ھنرمند نیز مانند ھنري ھشتم خویي شاھانھ داشت و بر اثر یك رنجش ناگھاني انگلستان را 

در . و بار دیگر ھم كھ بھ آن كشور بازگشت در ساختمان مقبره ھنري ھشتم كار نكرد; )١۵١٩(ترك كرد 
سمانھ داري را با جدار تزییني پشت آن طراحي كرد، كھ عوض براي نمازخانھ ھنري ھفتم محراب بلند آ

  . ، توریجانو بھ اسپانیا مھاجرت كرد١۵٢١در سال . بھ دست افراد كرامول منھدم شد ١۶۴٣در سال 
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و آن ھنگامي بود كھ وولزي یكي دیگر از معماران ; كمدي مرگ روي صحنھ آمد ١۵٢۴بار دیگر بھ سال 
تسانو، را مامور كرد كھ در نمازخانھ سنت جورج در قلعھ وینزر مقبره اي فلورانسي، بھ نام بندتو دارووت

نقشھ آن بھ مراتب از مقبره ھنري ھفتم باشكوھتر ((كھ بنابھ نوشتھ لرد ھربرت آو چربري ; برایش بسازد
وقتي كاردینال وولزي مغضوب شد و از مقام خود افتاد، از پادشاه اجازه خواست كھ دست كم .)) بود

رجستھ روي قبرش را براي ساختن مقبره محقري در یورك با خود ببرد، اما ھنري ھشتم امتناع صورت ب
ورزید و مقبره ناتمام وولزي را چون ظرفي براي خود غصب كرد، و بھ ھنرمندان دستور داد كھ مجسمھ 

اما دین و ازدواج او را سرگرم . خودش را بھ جاي صورت برجستھ وولزي روي سنگ قبر بتراشند
بعدھا، چارلزاول خواست در آن محل دفن شود، . ساختند و بناي آن مقبره باشكوه ھیچ وقت بھ اتمام نرسید

اما پارلمنت كھ مخالف وي بود تزیینات آن را قطعھ بھ قطعھ فروخت تا آنكھ تنھا مرمر سیاه تابوت سنگیش 
. اي جامع سنت پول بھ كار رفتبراي ساختن آرامگاه نلسن در كلیس) ١٨١٠(باقي ماند كھ آن ھم سرانجام 

بھ غیر از این اقدامات كھ شرحشان گذشت، و نیز ساختمان زیبا و جذاب نمازخانھ كینگز كالج كیمبریج با 
شباك چوبي، نیمكتھا، شیشھبند منقوش، و طاق قوسي باشكوھش، معماري آن عصر بھ طور عمده 

شاه پریاني و مجللي كھ بتدریج در میان دشت  ھاي ییالقي اشراف بھ كاخھاي اختصاص یافت بھ تبدیل خانھ
معماران ھمھ انگلیسي بودند، اما تعدادي از ھنرمندان ایتالیایي نیز در كار . و جنگلھاي انگلستان برپا شدند

نمایي عریض و با ابھت، مركب از عناصر ساختماني گوتیك و . تزیینات با ایشان ھمكاري میكردند
ھاي ھرمي كھ بھ درون حیاطي باز میشد، تاالر وسیع با فضاي كافي براي ھاي با برجك رنسانس ، دروازه

ضیافتھاي بزرگ، پلكاني جسیم و سنگین كھ معموال از چوب كنده كاري شده ساختھ میشد، اطاقھاي مزین 
  ھاي بیرون نشستھ نور  ھاي مشبك یا پنجره ھا كھ از پنجره بھ نقاشیھاي دیواري و فرشینھ

این بود آنچھ یك نجیبزاده شكاك ; براي گوزنھا، و دورتر از آن شكارگاه خصوصيگل، درختزار وسیعي 
  . انگلیسي از بھشت موعود پیش خرید میكرد

براي  ١۵١۵یكي از معروفترین كاخھاي ییالقي بھ سبك تودور، ھمتن كورت بود كھ وولزي در سال 
نھ تنھا یك نفر معمار، بلكھ ھیئتي از . )١۵٢۵(خودش ساخت، اما بعدا از ترس، آن را بھ پادشاه تقدیم كرد 

این بنا اساسا بھ سبك گوتیك قائم، و برطبق نقشھ اي قرون . استادكاران انگلیسي آن را بھ وجود آوردند
وسطایي، با برجھا، دیوارھاي كنگرھدار، و خندق دفاعي ساختھ شده بود، اما جوواني دامایانو افزودن 

نماي خارجي بنا اندكي خاصیت معماري رنسانس بر آن بخشید دوك قاببندھاي گرد از گل صورتگري بر 
اندكي . از انگلستان دیدن كرد، ھمتن كورت را باشكوھترین كاخ دنیا نامید ١۵٩٢وورتمبرگ، كھ در سال 

كمشكوھتر از ھمتن كورت، كاخ ساتن پلیس در ساري است كھ براي سر ریچارد وستن ساختھ شده بود 
بدوا براي ھنري ھشتم با نقشھ اي شاھانھ  ١۵٣٨ن كاخ نانسچ است كھ در سال ، و ھمچنی)١۵٢٧-١۵٢١(

وي بھترین پیشھوران و : ((یك نوشتھ قدیمي درباره كاخ اخیر چنین گزارش میدھد. درنظر گرفتھ شده بود
معماران و سنگتراشان و مجسمھسازان ملل مختلف، از معماران ایتالیایي، فرانسوي، و ھلندي تا معماران 

بومي انگلیسي، را بھ آن محل دعوت كرد و ایشان براي تزیین آن كاخ ھر یك نمونھ شگفت انگیزي از ھنر 
ھایي كھ زیبایي شاھكارھاي باستاني  خود را بھ منصھ ظھور درآوردند، و داخل و خارج آن را با مجسمھ

، براي برافراشتن آن كاخ، دویست و سي نفر مرد، بھ طور دایم.)) روم را عینا تجدید میكرد زینت بخشیدند
بندرت . كھ میبایست در زیبایي و جالل بر شامبور و فونتنبلو فرانسواي اول برتري گیرد، كار میكردند

ھنري ھشتم . پادشاھان انگلستان بھ آن اندازه دولتمند، یا اھالي انگلستان بھ آن درجھ مستمند بوده اند
الیزابت آن را اقامتگاه خاص خود ; سچ را بھ پایان رسانددرگذشت، قبل از آنكھ بتواند ساختمان كاخ نان

كھ وي نیز خرابش كرد و بھ ; )١۶٧٠(چالز دون آن را بھ معشوقھاش، لیدي كسلمین، بخشید ; ساخت
  . قطعات فروخت گویي این را تنھا راه تبدیل تشریفات اعیاني بھ وسایل زندگاني دانست

VI- ١۵۴٣-١۴٩٧: ھولباین كھین  
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ھر ھنري اصالتا امتناع دارد از اینكھ با واسطھ عامل ! ابل ھر اثر ھنري كلمات بیھوده اندچقدر در مق
بھ عبارت دیگر، ھنر خاصیتي ذاتي و جدا نشدني داد كھ یا ; دیگري، غیر از خودش، ترجمھ و تفسیر شود

ھنر و شاھكارھا را در تاریخ فقط میتواند استادان . باید بھ تنھایي و ذاتا بیان حال كند و یا اصال دم نزند
ھاي كھ ھولباین كھین  ساكت نشستن در برابر پرده. خود ثبت كند، اما نمیتواند آنھا را بھ معزما منتقل سازد

  ... با این حال . از ھمسر و فرزندان خود ساختھ بھتر از خواندن یك زندگینامھ است

   

  

وي از لحاظ شجره خانوادگي خوشبخت تر بود تا در زندگي . خانواده نقاش: ھانس ھولباین كھین - 
ھانس ھولباین مبادي نقاشي را از او آموخت، و بعدا . پدرش یكي از نقاشان نامي آوگسبورگ بود. شخصي

در سال . گرفت نیز از ھانس بوركمایر شمھ اي از فنون ظریفكاري و برجستھ نمایي ایتالیاییھا را فرا
است آثاري )) گالري آوگسبورگ((چھار قاببند چوبي براي محراب كلیسا ساخت كھ اكنون در  ١۵١۴

دو سال بعد با برادرش آمبروز، كھ . مخلوط از عناصر مختلف، اما قابل تحسین براي پسري پانزدھسالھ 
ش بیش از اندازه بھ سبك كار خود، شاید سبب آن بود كھ پدر; او ھم نقاش بود، بھ شھر بال نقل مكان دادند

یا شاید ھم بھ دلیل آنكھ در ; كھ ھنوز گوتیك مانده بود، ایمان داشت و در تعلیم آن اصرار زیاد میورزید
آن قدر فراوان نشده بود كھ بتواند عده زیادي از ھنرمندان را مورد )) با فرھنگ((آوگسبورگ ھنوز پول 
ن است كھ جواني و نبوغ بندرت در خانھ بند میشوند در بال، دو بھ ھر حال، ای; تشویق خود قرار دھد

ھانس كتابھاي مختلفي، از جملھ مدح دیوانگي اراسموس، را مصور . برادر دریافتند كھ آزادي عذابي است
ساخت، تعدادي نقاشي بي اھمیت كشید، نقشھ عالیمي براي یكي از معلمان مدرسھ طراحي كرد، و سطح 

یعني ھمان موجود خیالي ایثار گر كھ بارھا بھ انواع  - )) قدیس ھیچ كس((اي زندگي میزي را با ماجراھ
مھارتي كھ در این . تزیین نمود - گناھان بي نام و نشان متھم شد، و ھرگز كلمھ اي بھ دفاع از خود نگفت 
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از  ھایي اثر بھ كار رفتھ بود سفارش پرسودي را نصیب ھانس كرد كھ عبارت بود از ساختن تك چھره
یا كوب ھرتنشتاین . ھا بھ ھمھ جا رسید شھرت این تك چھره). ١۵١٧(شھردار یا كوب میر و زوجھاش 

در آنجا، ھنرمند جوان بر جلوخان و دیوارھاي خانھ كارفرماي خود ; ھولباین را بھ لوسرن خواند
ون در موزه فرسكوھایي نقاشي كرد، و تك چھرھاي عالي از بندیكت ھرتنشتاین بھ وجود آورد كھ اكن

ممكن است ھانس از لوسرن بھ ایتالیا رفتھ باشد، و بھ دنبال آن بود كھ نفوذ . ھنري متر پلیتن نیویورك است
دقت كالبد شناسنامھ، نشان دادن معماریھاي باشكوه در پس زمینھ  - نقاشي ایتالیایي در آثارش منعكس شد 

و دو سالگي بھ بال بازگشت، كارگاھي براي  وقتي در بیست. ھاي نقاشي، و طرز بھ كار بردن نور پرده
در ھمان سال، برادرش فوت كرد، و در سال ). ١۵١٩(خود ترتیب داد و بیوھاي را بھ عقد خود در آورد 

  . ، پدرش١۵٢۴

ھاي دینیي كھ از زیر دست ھولباین بیرون میآمدند واقع گرایي آلماني با شیوه معماري  اكنون در پرده
واقع گرایي در پرده مسیح در قبر كھ یاد . ي كالسیك در ھم ادغام شده بودندرمانسك و زینتكاریھا

بدني كھ ھمھاش پوست و استخوان است، چشمھایي كھ بھ ; آوركارھاي مانتیا است بیننده را تكان میدھد 
از وضع ھراس انگیزي بازمانده اند، موي ژولیده، و دھاني كھ ، در آخرین تقال براي تنفس، بھ حالت نیمھ ب

انیھا ھمھ مرگي طبیعي و اجتناب ناپذیر را در نظر مجسم میسازند، و عجیبت نیست اگر ; خشك شده است
اعضاي شورا كار او را پسندیدند و . در بال پرداخت)) تاالر شوراي بزرگ((داستایفسكي گفتھ دیوارھاي 

بھ راھبان فرقھ كارتوزیان یكي از ایشان ھولباین را مامور كرد كھ محجر محرابي براي صومعھ اي متعلق 
 ١۵٢٩بسازد نتیجھ آن اقدام، بھ وجود آمدن پرده آالم مسیح بود كھ در شورشھاي ضد شمایل پرستي سال 

تاثیر . آسیب دید، لیكن دو لتھ از آن نقاشي سالم ماندند و بھ كلیساي شھر فرایبورگ ایم برایسگاو تقدیم شدند
تلف نمایان است، اما در عین حال خاصیت بازي نوري كھ از بالدونگ گرین دراین نقاشیھا از جھات مخ

منشي شھرداري بال سفارش  ١۵٢٢در سال . چھره كودك ساطع است كامال شخصي و استادانھ است
ھولباین براي ساختن این حضرت مریم زیبا و آرامش بخش، كھ ; محجر محراب تازه اي بھ نقاش داد

محتمال در ھمین ایام بود كھ . ر و پسر خود را مدل قرار داداكنون در موزه ھنري زولوتورن است، ھمس
اثري كھ  - ھاي دیني خود، یعني مریم عذرا و كودك با خانواده شھردار میر، را ساخت  وي شاھكار پرده

و چون در نظر بیاوریم ; احساس تند و نافذ را با خط، رنگ، و تركیب بندي استادانھ در خود جمع كرده بود
تن این پرده دو پسري كھ در پاي شھردار تصویر شده اند و یكي از دو زني كھ در سمت كھ ھنگام ساخ

راست بھ حال دعا زانو زده است فوت كرده بودند، آنگاه با ھمدردي بیشتري نیایش شھردار را بھ درگاه 
  . حضرت مریم درك میكنیم

چھره . ھاي دیني، در برابر دقت و زحتي كھ در ساختشان بھ كار میرفت، ناچیز بود اما دستمزد چنین پرده
ھایي كھ طالب آن بودند رفتھ رفتھ زیادتر  سازي براي ھنرمند منفعت بیشتري بھ بار میآورد، و خانواده

  . شدند

با چھره اي عالي منش كھ در  - را ، ھولباین تصویر دانشور جوان، بونیفاكیوس آمبرباخ، ١۵١٩در سال 
، تك چھره ١۵٢٢در حدود سال . آن آرمان طلبي از پس نگاھي نافذ بھ جھان مادي نمایان است نقاشي كرد

ناشر بزرگ، فروبن، را ساخت شخصیتي فدایي كار خویش، با مزاجي آشفتھ، و استعدادي آفریننده و 
  . فرسوده از زندگي

دو تك چھره از آن دانشمند مغموم بر بوم  ١۵٢٣اسموس آشنا شد، و در سال ھولباین بھ وسیلھ فروبن با ار
، ھنرمند، اینك بھ كمال )مجموعھ ارل آو ردنور درسالزبري(در تصویر سھ رخ اراسموس . نقاشي كرد

نیرو استعداد خود رسیده بود، روح مردي را كھ بار عمري دراز بر دوش كشیده و بیماري و وجودلوتر 
نیمرخي كھ . ت و اندوه چشمھایش را عمیقتر ساختھ بودند بتمامي درك كرده و ضبط استشیارھاي صور

در این ; محفوظ مانده است او را آرامتر و دلزندھتر نشان میھد)) مجموعھ ھنري بال((از اراسموس در 
ظر پرده، بیش از ھر چیز، بیني بیرون جستھ اي كھ مانند شمشیر گالدیاتورھا آماده حملھ است جلب ن

باشد، كھ با ) ١۵٢۴(و شاید نسخھ خطیي كھ اراسموس زیر قلم خود دارد مسوده كتاب آزادي اراده ; میكند

pymansetareh@yahoo.com



، ھولباین بار ١۵٢۴محتمال در سال . نوشتن آن اراسموس نیز خود را در جبھھ مخالفان لوتر قرار داد
و جز و بھترین تك دیگر، تك چھره اي از اراسموس ساخت كھ اكنون بر دیوار لوور آوشیران است 

  با دیدن آن صورت عمیق ; ھاي وي بھ شمار میآید چھره

  )). بزرگیشان در زیاد فھمیدن و كم اثبات كردن بود((را از جملھ كساني میدانست كھ 

، ھولباین تك چھره خود را، كھ در آن وقت بیست وشش سال داشت و ظاھرا كامیاب بھ ١۵٢٣حدود سال 
. ا در واقع نگاه سرد او حاكي از نفرتي مبارزه آمیز از نامالیمات زندگي استام; نظر میآمد، نقاشي كرد

روایتھا او را تا اندازھاي معتاد بھ مي و معشوق معرفي میكنند، و چنین میرسانند كھ در زندگي زناشوییش 
چوبیش،  ھاي ظاھرا در پاره اي عقاید با لوتر موافقت داشت، چنانكھ یك مجموعھ با سمھ. بدبخت بوده است

لیكن در آن زمان حتي خود روحانیان ھم  -، ھجویھ اي بود علیھ روحانیان ) ١۵٢۵حد (بھ نام رقص مرگ 
در این مجموعھ، مرگ را میبینیم كھ در پشت . روحانیان دیگر را بھ باد طعنھ میگرفتند و تمسخر میكردند

شك، راھب، كشیش، پاپ، میلیونر، پاي ھر مرد و زن از ھر طبقھاي آدم و حوا، امپراطور نجیبزاده، پز
عالم احكام نجوم ، دوشس، دلق، قمار باز، و دزد، كھ ھمھ رو بھ سوي واپسین داوري نھاده اند، قدم بر 

بھ جز . این مجموعھ ھنري در قدرت قلم ھمپایھ كارھایي بود كھ دورر در ھمین زمینھ ساختھ بود. میدارد
ھولباین حس دینداري خاصي در آثار خود ظاھر نساختھ  این شاھكار طراحي و پرده حضرت مریم میر،

ھولباین بیشتر . شاید او ھم آلوده فلسفھ شكاكیت اراسموس و گروه اومانیستھاي شھربال شده بود. است
  . مجذوب كالبد شناسي بود تا علوم دیني

دیگر . كساد كردبا آنكھ ھولباین ظاھرا ھواخواه اصالح دیني بود، اما این جنبش بازار او را در بال 
)) تاالر شوراي بزرگ((ھایي كھ براي  پرداخت دستمزد پرده. ھاي دیني بھ وي داده نمي شد سفارش پرده

توانگران كھ از جنگ دھقانان بیمناك شده بودند زندگي اجتماعي و سركیسھ خود . ساختھ بود متوقف ماند
اراسموس در . ي بسیار نامساعد یافتندھاي شخص را تنگ كردند، و اوضاع زمان را براي داشتن تك چھره

ھایي بھ  وي معرفینامھ)) در اینجا انواع ھنرھا در حال یخ بستنند: ((از بال چنین نوشت  ١۵٢۶سال 
و ھولباین خانواده خود را ; ھولباین داد كھ در آنھا او را بھ دوستانش در آنورس و لندن توصیھ كرده بود

در آنورس كونتین ماسیس را مالقات كرد، و . بھتر رو بھ شمال نھاددر ھمان شھر گذارد و بھ دنبال بخت 
نامھ اراسموس بھ . از آنورس بھ انگلستان رفت. ھایي بھ یكدیگر نوشتند مسلما آن دو درباره اراسموس نامھ

و در واقع او ; او اطمینان میداد كھ از جانب تامس مور مورد استقبال صمیمانھاي قرار خواھد گرفت
، )١۵٢۶(در آنجا ھولباین تك چھره تامس مور را ساخت . را در خانھ محلھ چلسي خود منزل دادھولباین 

در نظر تاریخنویس ، چشمان پر ھیجان و نیمھ غم آلود آن . كھ اكنون در گالري فریك در نیویورك است
اعجاز  چھره حاكي از پایداري و از جان گذشتگي یك شھید است، و در زیر نگاه متجسس یك ھنر مند،

، ھولباین پرده  ١۵٢٧در سال . نقاشي در نمایش خز و چین خوردگیھاي بزرگ روي آستین آشكار میشود
تامس مور و خانوادھاش را نقاشي كرد، كھ قدیمیترین شبیھ سازي دستھ جمعي در ھنر غیر دیني ماوراي 

  . آلپ شناختھ شده است

  نگ اندوختھ بود، بھ بال بازگشت، ، ھولباین كھ اندكي پوند و شیلی ١۵٢٨در اواخر سال 
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تامس مور و یك نسخھ از پرده تا مس مور و خانوادھاش را بھ راسموس ھدیھ داد، و : دوره پس از ھولباین
آنگاه وي یكي از بزرگترین و صادقانھترین آثار خویش را بھ وجود آورد تصویري . بھ ھمسر خود پیوست
كمال واقع گرایي و بدون ھیچگونھ تملق و تعارفي ساختھ شده  در این پرده، كھ در. از خانواده خودش

دختر سر تسلیم بھ زیر انداختھ است و تقریبا مایوس بھ : است، ھر سھ عضو خانواده صورتي غمزده دارند
و مادر با اندوه و عالقھ عمیقي كھ در چشمانش ; پسر تضرع كنان بھ مادر خیره شده است; نظر میرسد

و مینگرد اندوه زوجھاي كھ عشق شوھرش را از دست داده است، و عالقھ مادري كھ منعكس شده بھ آن د
ھولباین سھ سال پس از خلق این شاھكار، كھ مدركي اتھامآمیز بر ضد . فرزندانش تنھا پیوند او با زندگیند

در مدت این اقامت در بال، وي تك چھره دیگري از . خودش بود، بار دیگر خانوادھاش را ترك كرد
نافذ و عمیق  ١۵٢۴و  ١۵٢٣روبن، و شش تك چھره دیگر از اراسموس، كھ بھ اندازه كارھاي سال ف

شوراي شھر ماموریت وي را براي ساختن فرسكوھاي داخلي مقر خود تجدید . نبودند، از خود باقي گذارد
اي دیني را ھ كرد، اما در ھمان ایام پیروزي تمثالشكنان شوراي شھر را وادار ساخت كھ ھر گونھ پرده

ھاي دیني میسازند لعنت كرده  خداوند ھمھ كساني را كھ پرده((طرد و منسوخ كند و رسما اعالم دارد كھ 
در آنجا وي بھ حد وفور . ، ھولباین بھ انگلستان بازگشت١۵٣٢سفارشھا لغو شدند و، در سال .)) است

وب بر صحنھ سیاست انگلستان ھایي كھ در آن سالھاي پرآش چھرھسازي كرد، و در نتیجھ بیشتر چھره
در كاخ وینزر )) كتابخانھ ملكھ((در . نقشي ایفا میكردند بھ جادوي قلم ھولباین ھنوز زنده ماندھاند

ھشتادوھفت قلم طراحي خطي با زغال یا گچ نقاشي از او باقي مانده است كھ بعضي از آنھا بھ عنوان 
ظاھرا نقاش اشخاص را در مقابل خود ; شده بودندكاریكاتور، و بیشترشان بھ منظور شبیھ سازي، تھیھ 

بازرگانان . مینشانده و این طرحھا را میكشیده و سپس از روي آنھا شبیھ سازي رنگ روغن میكرده است
تاالر ((براي . اتحادیھ ھانسایي در لندن خواستار ھنر او شدند، اما الھامبخش بھترین آثارش بھ شمار نیامدند

دو نقاشي دیواري ساخت كھ یكي پیروزي فقر را نشان میداد و دیگري پیروزي )) يانجمن اتحادیھ ھانسای
و ھر دوشان شگفتیھایي ھستند در نمایش شخصیتھاي فردي، بھ وجود آوردن حركات پرجنبش، ; ثروت را

طال پدر خوشي و فرزند :((این دو اثر در واقع شعار تجارتي اتحادیھ را معرفي میكنند. و طراحي محكم
تامس .)) كسي كھ فاقد آن است در اندوه بھ سر میبرد، و كسي كھ واجد آن است در نگراني; اط استاحتی
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بھ قلم رنگپرداز  ١۵٣۴كرامول، كھ مظھر اجراي این اندرز بود، چھره سخت و بدن نرم خود را در سال 
رجال دربار ھنري بھ وسیلھ آن شخصیت، ھنرمند ما دست خود را بھ دامان بلند پایھترین . ھولباین سپرد

وي پرده سفیران فرانسھ را نقاشي كرد و بخصوص یكي از سفیران، بھ نام شارل دو سولیھ، . ھشتم رساند
ھایي از سر ھنري  چھار پرده دیگرش تك چھره. را در لباس و نشان رسمیش با دقت و مھارت تام نشان داد

، و دكتر )شاھین دار پادشاه(، رابرت چسمن )اصطبل دار پادشاه(، سرنیكولس كرو )كاخدار پادشاه(گیلفرد 
نشاندھنده كساني بودند كھ پوست كلفتشان تاب آن را داشت كھ در نزدیكي آن ) پزشك پادشاه(جان چیمبرز 

یكي از آنھا شد، و  ١۵٣٧ھولباین نیز در حدود سال . پادشاه آتشین مزاج نسوزد و بھ زندگي خود ادامھ دھد
در كاخ و ایتھال كارگاھي اختصاصي بھ او اعطا شد، در رفاه فرو . گشت بھ مقام نقاش درباري منصوب

ھا و فرزندان حرامزاده شد، و جامھ رنگین و ابریشمین بھ تن  رفت، مانند ھر كس دیگري صاحب معشوقھ
  . كرد

تزیین اطاقھا، طراحي لباسھاي تشریفاتي، جلد : سفارشھاي تازھاي كھ بھ او داده شد عبارت بودند از
ھا و قالب كمرھاي پادشاه، و جواھراتي كھ ھنري بھ  بھا، سالحھا، ظروف سفره، مھرھا، دگمھكتا

پادشاه وي را بھ بروكسل فرستاد تا از شاھزاده خانم دانمارك،  ١۵٣٨در سال . ھایش ھدیھ میكرد زوجھ
اق افتاد كھ او را تك چھره كریستین دانمارك اثري زیبا از كار درآمد و ھنري بھ اشتی. كریستین، نقاشي كند
; ولي شاھزاده خانم بھ عوض او دوك فرانسوا دو لورن را بھ شوھري انتخاب كرد; بھ عقد خود درآورد

ھولباین از آن . شاید بھ این دلیل كھ ترجیح میداد بر دیوار یك گالري باال رود تا بر سكوي اعدام پادشاه
براي ) دالر ١٠٠٠(گیلدر  ۴٠انھاي بھ مبلغ پس مقرري سالی; فرصت استفاده كرد تا سري بھ بال بزند

; كمي بعد سفارش نقاشي تك چھره آن آوكلیوز بھ وي داده شد. و فورا بھ لندن برگشت. زوجھاش معین كرد
و ھولباین در چشمان اندوھبار آن تصویر، كھ اكنون در موزه لوور است، سرانجام شوم صاحبش را تقریبا 

یكي از . ه چندین تصویر بزرگ ساخت كھ تقریبا ھمگي از میان رفتھانداز خود پادشا. پیشبیني كرده بود
آنھا در تاالر دالكان لندن باقي مانده و موسوم است بھ ھنري ھشتم در حال اعطاي منشور اتحاد بھ صنف 

ھولباین ھمچنین تك . دالكان، كھ در آن ھنري ھشتم با جامھ تشریفات خود بر صحنھ نقاشي حكومت میكند
. ي دلفریبي از جین سیمور، زوجھ سوم ھنري، و كاترین ھاوارد، زوجھ پنجم ھنري، بر پرده آوردھا چھره

ھنگامي كھ خود ھنري در حال نشستھ یا ایستاده مدل ھولباین میشد، نقاش بھ مقابلھ برمیخاست و حداكثر 
ھ آثارش فقط تك در میان مجموع. اھتمام خود را بھ كار میبرد و تصویرھاي استادانھ بھ وجود میآورد

ھاي لوور و بال نگاھداري میشوند، بر تصویرھاي  ھایي كھ از اراسموس ساختھ بود، اكنون در موزه چھره
  . سلطان را با تبختر و پیلتني خاص توتونھا نشان میدھد ١۵٣۶تك چھره سال . پادشاه برتري داشتند

ت كھ خانواده سلطنتي را بر دیوار كاخ و ھنري، بھ رغم خود، آن پرده را پسندید و ھولباین را مامور ساخ
 ١۶۶٧از میان رفت، اما یك كپي آن، كھ در سال  ١۶٩٨این فرسكو در آتشسوزي سال . ایتھال نقاشي كند

در سمت باالي چپ پرده، : براي چارلز دوم ساختھ شده بود، طراحي استادانھ پرده اصلي را آشكار میسازد
كمي پایینتر، فرزندش، ھنري ھشتم، كھ عالیم قدرت را در ; و فروتنيھنري ھفتم با قیافھاي پر از ایمان 

  در سمت راست، مادر و زوجھ ; دست دارد و پاھایش را چون مجسمھ غوآلسایي دراز كرده است

ھیكل ھنري ھشتم چنان زنده و واقعي . بر آن خصایل پادشاھان با جزئیات تام بھ زبان التیني ثبت شدھاند
در . در افواه افتاد كھ ھر كس وارد اطاق میشد تصویر را بھ جاي خود پادشاه میگرفت مینمود كھ افسانھاي

و ; ھولباین باز ھم تصویر با ابھتتري از پادشاه، بھ نام ھنري ھشتم در جامھ زفاف، نقاشي كرد ١۵۴٠سال 
ھھ نمسیس، اال. ھنري را در حال انحطاط مغزي و بدني روي پرده دیگري مجسم كرد) ١۵۴٢(در آخر 

كیفر، در این مورد سر فرصت بھ كار خود پرداخت و، بھ جاي قصاص دادن با مرگي سریع و پاكیزه، 
: دو پرده دوستداشتني باعث اعتبار گالري سلطنتي میشد. زوالي طوالني و نكبتبار نصیب ھنري ھشتم كرد

از ھمان شاھزاده  یكي تصویر شاھزداده ادوارد در دو سالگي، كھ سراسر معصومیت بود، و دیگري باز
استادي ھولباین را . پرده دوم، بخصوص، لذتبخش دیدگان است). موزه ھنري مترپلیتن(در شش سالگي 

ھنگامي میتوانیم درك كنیم كھ بھ خاطر بیاوریم وي میتوانست، در فاصلھ یكي دو سال، یك بار با قلمي 
مرموز مھرباني و تمكین پسر را بر پرده استوار غرور ثمین پدر را نمایان سازد، و بار دیگر با مھارتي 
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با ھمانگونھ واقعگرایي كھ شاه را وصف كرده بود بار ) ١۵۴٢(نقاش در چھل و پنج سالگي . ضبط كند
; با سیماي بدگمان و ستیزھجو، و مو و ریشي ژولیده و رو بھ سفیدي نھاده: دیگر تك چھره خود را ساخت

) ١۵۴٣(ھمان سال . ر با حالتي مالیمتر، در قابي گرد نقاشي كردو سال بعد، باز تك چھره خود را، این با
ھولباین از لحاظ تكنیك كار یكي . طاعون بھ لندن رسید و او را بھ عنوان یكي از قربانیان خود انتخاب كرد

ھر خط، رنگ، و یا . با موشكافي وسواسآمیزي میدید و با ھمان دقت نشان میداد. از نقاشان عالیمقام بود
، ھر واقعھ جزئي یا دگرگوني نور كھ ممكن بود منشا اثر و خاصیتي باشد، در قلم او ضبط میشد و بھ حالت

چھ دقتي در ترسیم خطوط، چھ عمق و نرمي و گرمایي در . روي كاغذ، كتان، چوب، یا گچ میآمد
ي از اما در بسیار! رنگامیزي، و چھ مھارتي در تنظیم عناصري پراكنده بھ صورت تركیببندي واحد

موارد، كھ ھدف ھولباین نھ موضوعي را روي پرده آوردن بلكھ پول در آوردن بود، دیگر آن ھمدردي و 
ھمان چیزي كھ در ساختن تك ; شھودي كھ تا ژرفناي روح آدمي را در مییافت و لمس میكرد وجود نداشت

جز در پرده . است ھاي اراسموس لوور و بال، و یا تصویر اعضاي خانوادھاش دست در كار بوده چھره
حضرت مریم میر، آن معنویتي كھ واقعگرایي نقاشي چون یان وان آیك را در اثري چون ستایش بره بھ 

بیاعتنایي ھولباین بھ دین مانع تعالي . مقامي آن قدر عالي و آسماني میرساند در آثار ھولباین مشاھده نمیشود
او را از دورر، كھ ھمواره یك پا در قرون وسطي  و نیز; وي تا حد بزرگمنشي نقاشي چون گرونوالد میشد

داشت، دور نگاه میداشت ھولباین نھ چون تیسین بھ شیوه رنسانس كار میكرد و نھ چون كراناخ بھ شیوه 
شاید . وي نماینده حس عملي و خاصیت واقعبیني آلماني ھلندي فالندري انگلیسي بود. دوره اصالح دیني

  بتوان 
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ادوارد ششم در گفت كھ موفقیت و شھرت او از نفوذ شدید اصول ظریفكاري نقاشي : ھینھانس ھولباین ك - 
  . ایتالیایي در انگلستان جلوگیري كرد

پس از وفاتش، پیرایشگري بر شور و شوق عصر الیزابت غلبھ كرد و نقاشي انگلیسي رو بھ زوال نھاد تا 
میبایست موجي . ب نقاشي آلمان رخت بربستدر ھمان اوان، عظمت از مكت. ھوگارث قدم بھ میدان گذارد

از بربریت از روي اروپاي مركزي بگذرد تا، بھ دنبال آن، بار دیگري نداي زیبایي پرستي در آن سامان 
  . بلند شود

VII - ١۵۵۵-  ١۵١۵: ھنر در اسپانیا و پرتغال   

باركا اسپانیا ھیچگاه با وجود نقاشان و نامآوراني چون ال گركو، والسكوئز، سروانتس، و كالدرون دال
ثروتي كھ اسپانیا از سیر و سیاحتھاي . داراي نھضت رنسانسي بھ آن معناي وسیع رنسانس ایتالیا نشد

جغرافیایي خویش بھ دست آورده بود تنھا زینتبخش ھمان تمدن مسیحیش شد، و نیز پاداشھاي شوقانگیزي 
لیكن بھ ھیچ وجھ موجب آن نشد كھ اسپانیا مانند ; ھاي ادب و ھنر بخشید بھ نبوغ ھنرمندان بومیش در زمینھ

ایتالیا و فرانسھ براي احیاي آن تمدن كافري كھ دنیاي مدیترانھ را در قبل و بعد از میالد مسیح بھ خود 
آرایش داده، یا در دامن خود بزرگاني چون سنكا، لوكانوس، مارتیالیس، كوینتیلیانوس، ترایانوس، و 

در واقع خاطره آن دوران كالسیك بر اثر . رده بود، شوق و تالشي بروز دھدھادریانوس را بھ وجود آو
ھاي افتخارآمیز، زاده آن  ھمھ خاطره; مبارزه طوالني مسیحیت اسپانیایي با مورھا سخت سنگینبار شده بود

ھا  پیروزي دیررس بودند، و در نتیجھ ایمان بھ مسیحیت، كھ آن پیروزي را میسر ساختھ بود، از آن خاطره
ھنگامي كھ در دیگر كشورھاي اروپایي دولت دین را زیر سلطھ خود پایمال میكرد، در . جدانشدني ماند

تا جایي كھ توانست قدرت پاپھا را بھ چون و ; اسپانیا با گذشت ھر نسل سازمان كلیسایي نیرومندتر میشد
ھمین . ز واتیكان فرمانروایي یافتندچرا كشد یا نادیده انگارد حتي در آن دوراني كھ خود اسپانیاییھا بر مرك

سازمان استوار كلیسایي در برابر استبداد تقدس مآب فردیناند، شارل پنجم، و فیلیپ دوم نیز دوام آورد، و 
در اسپانیا كلیسا تقریبا تنھا حامي و مشوق انواع . ھاي زندگي اسپانیا استیال یافت سپس خود بر عموم جنبھ

ھاي فكري را نامگذاري میكرد و ھنر را مانند فلسفھ  آھنگھا را سر میداد، مایھ ھنرھا بود، و ھم او بود كھ
دستگاه تفتیش افكار اسپانیا ماموراني تعیین میكرد تا برھنگي، بیشرمي، . بھ خدمت دین درمیآورد

ھا و  بدعتگذاري، و كفر را از قلمرو ھنر بیروم برانند و، در عوض، راه و رسم نشان دادن صحنھ
و ھنر اسپانیایي را در مسیر تحكیم ; اي دیني را بھ وسیلھ مجسمھسازي و نقاشي معین سازندموضوعھ

با ھمھ اینھا، باز ھم نفوذ ھنري ایتالیا بود كھ بھ سوي اسپانیا جریان . مباني و اشاعھ اصول دین ھدایت كنند
  ، لشكركشیھا و ماموریتھاي دستیافتن اسپانیا بر حكومت پاپي، تسخیر ناپل بھ وسیلھ شاھان اسپانیا. داشت

و روحاني اسپانیاییھا در ایتالیا، رواج تجارت گرم میان بندرھاي اسپانیا و ایتالیا، مسافرت ھنرمندان 
ھا بھ ایتالیا و آمدن ھنرمندان ایتالیایي، چون پیترو توریجانو و  اسپانیایي، مانند دامیان فورمنت و بروگتھ

عوامل در روش كار، تزئینات، و سبك ھنر اسپانیا، و نھ در روح و لئونھ لئوني، بھ اسپانیا ھمھ این 
كلیساھاي . آنھم بیشتر در نقاشي تا مجسمھسازي و كمتر از ھمھ در معماري; مضمون آن، تاثیر گذاشتند

  . جامع بر چشماندازھا و بر شھرھا تسلط داشتند، ھمچنانكھ دین بر زندگي تسلط داشت

بزرگي . ھاي پرشكوه بھ دیگري نبود ھ زیارت رفتن از یكي از این عبادتگاهمسافرت در اسپانیا چیزي جز ب
رعبانگیز، غناي تزیینات داخلي، سكوت نیمھ روشن شبستانھا، و سنگتراشي سر بھ سر ھم سپرده رواقھاي 

در  ھاي سفالین بام و بدیع منظر سر خانھ. ھاي مجاور را بارزتر مینمایاندند این كلیساھا سادگي و فقر خانھ
سبك . ھا نھاده بودند و با دیدگاني پراشتیاق بھ آنھا، چون وعده یك دنیاي بھتر، مینگریستند پاي آن عبادتگاه

بھ ) ١۵٢٢(و سگوویا ) ١۵١٣(گوتیك ھنوز بر ساختمان كلیساھاي جامع غول پیكري كھ در ساالمانكا 
یكي از مجسمھسازان گویك، كلیساي اما در غرناطھ، دیگو دسیلوئھ، پسر ; وجود آمده بودند، حكومت داشت

جامعي ساخت كھ داخلش را بھ ستونھا و سرستونھاي كالسیك تزیین داده، و نیز بر نقشھ اصلي آن كھ بھ 
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شیوه معماري رنسانس ایتالیا، در ساختمان كاخ شارل ). ١۵٢۵(سبك گوتیك بود گنبدي كالسیك افزوده بود 
شارل اسقف قرطبھ را سرزنش كرد . سو زد و جانشین آن شد پنجم در غرناطھ، بكلي سبك گوتیك را بھ یك

ستون آن، كلیساي مسیحي  ۵٨٠كھ چرا تركیب مسجد بزرگ آن شھر را بھ ھم ریختھ، و در فضاي میاني 
اما خود او نیز مرتكب گناھي بھ ھمان اندازه تالمآور شد، ھنگامي كھ بعضي از تاالرھا و ; بر پا كرده بود

حمرا را فرو كوبید تا جا براي ساختمان تازه باز كند ساختماني كھ توده عبوس و حیاط خلوتھاي قصرال
قرینھسازي سنگینش گرچھ ممكن بود در میان بناھاي مشابھي در رم عادي بھ نظر آید، اما در جوار 

تزئینات معماري مورھا از . ظرافت شكننده و تنوع شادیبخش آن قصر موري سخت ناھماھنگ مینمود
این نام . معروف شده است، نمایان شد)) پالترسك((یوه معماري شھري آن دوره، كھ بھ سبك جھتي در ش

از آنجا آمده است كھ سبك فوق شباھت بسیار بھ زینتكاري ظریف و درھمي داشت كھ زرگرھا در 
. ندھاي طال و نقره و دیگر اشیا بھ كار میبرد اسپانیایي زرگر را پالترو میگویند بھ وفور بر روي صفحھ

ھا آرابسكھاي درھم پیچیدھاي از سنگ ساختھ  در این سبك بر باال و دو پھلوي مدخلھاي تزییني و پنجره
ھا، بھ شكلي رویایي،  میشدند، ستونھا بھ شیوه معماري مورھا با شیارھا، نقشھاي حلزوني، و گل و بتھ

نمازخانھ . لسنگھا ساختھ میشدندتزیین مییافتند، و شباكھا و طارمیھاي مشبك با نقش برگیھاي مرمرین و گ
اوبیسپو در مادرید كلیساي سانتو توماس در آویال، و جایگاه ھمسرایان كلیساي جامع قرطبھ بھ این سبك 

  ). ١۵٢۶(سویل رساند)) تاالر شھرداري((و نیز ھمین سبك بود كھ نفوذ خود را آزادنھ بھ ; ساختھ شدند

   

  

پرتغال این سبك را بھ عاریت گرفت و آن را در ورودي با شكوه صومعھ سانتاماریا در شھر بلم، كھ 
شارل پنجم ). ١۵١٧(انباشتھ از ریزھكاریھا بود و ستونھایش با نقوش تزییني حكاكي شده بودند، بھكاربرد 

ري آنورس و لیدن و پالترسك را بھ پست بومان و آلمان كشاند، كھ اثرانگشت آن بر تاالرھاي شھردا
ھاي  فیلیپ دوم پالترسك را بیش از اندازه پر زر و زیور یافت، و در زیر نگاه. دژھایدلبرگ باقي ماند

مجسمھسازي اسپانیا آسانتر از معماریش . خشمالود او بود كھ سبك مزبور بھ مرگي زودرس از میان رفت
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پیترو توریجانو پس از آنكھ . تسلیم فرود آورد در مقابل موج متورمي كھ از جانب ایتالیا برخاستھ بود سر
در فلورانس دماغ میكالنژ را خرد كرد و در لندن ریش ھنري ھشتم را چنگ زد، در سویل گوشھ گرفت 

و با گل صورتگري قدیس ھیرونوموس بیریختي بھ وجود آورد كھ فرانثیسكو گویا، با قضاوتي ) ١۵٢١(
  . ي عصر نوین نامیدناروا، آن را عالیترین نمونھ مجسمھساز

چون براي مجسمھ مریم عذرایي كھ توریجانو ساختھ بود دستمزد ناچیزي بھ وي دادند، ھنرمند بھ خشم 
. فرو رفت، مجسمھ را در ھم شكست، توسط دستگاه تفتیش افكار دستگیر شد، و در زندان جان سپرد

را نیز بر نوك قلم حكاكي و میان  دامیان فورمنت كھ از ایتالیا بھ آراگون برگشتھ بود روحیھ رنسانس
وي خویشتن را رقیب فیدیاس و پراكسیتلس مینامید، و بھ ھمان مقام ھم . الفزنیھایش رھاورد سفر كرده بود

مقامات كلیسایي بھ وي اجازه دادند كھ در پاستون جدار پشت محرابي كھ براي . در میان خلق پذیرفتھ شد
در جدار تزییني پشت محراب كھ . ود و زوجھاش را نیز حكاكي كنددیر مونتھ آراگون ساختھ بود تصویر خ

از رخام گچي براي كلیساي نوئستراسنیورا دل پیالر در ساراگوسا برپا ساخت نقش برجستھاي طراحي 
. كرد كھ در آن عصر گوتیك را با رنسانس، نقاشي را با مجسمھسازي، و رنگ را با شكل درھم آمیختھ بود

در ساختمان جدار تزییني پشت محراب ) ١۵٣٣ -  ١۵٢٠(اقیمانده عمر خود را فورمنت سیزدھسال ب
ھمانطور كھ پذرو بروگتھ در نیم قرن پیش از شارل پنجم بر نقاشي . كلیساي جامع اوئسكا صرف كرد

آلونسو ھنر رنگامیزي را از . اسپانیا حكومت میكرد، پسرش نیز پیشرو مجسمھسازان عصر خود شد
بھ ایتالیا رفت و در نقاشي با رافائل، و در مجسمھسازي با برامانتھ و میكالنژ كار پدرش آموخت، سپس 

، ھمان تمایل میكالنژ بھ وصف ھیكلھایي در حاالت ھیجان و )١۵٢٠(چون بھ اسپانیا بازگشت . كرد
در . شارل وي را بھ مقام مجسمھساز و نقاش دربار منصوب كرد. حركات شدید را با خود ھمراه آورد

طول و . یاذولیذ مدت شش سال مشغول كندھكاري قاب حایل محراب كلیساي سان بنیتو ال رئال بودوال
عرض این قاب حایل سیزدھونیم در نھونیم متر بوده است، ولي اكنون فقط قطعاتي از آن باقي ماندھاند كھ 

زخمھایش روان  مھمترینشان با رنگھایي چشمگیر قدیس سباستیانوس را در حالي نشان میدھد كھ خون از
بھ رقیب بزرگ خود فیلیپھ دبورگونیا پیوست تا با ھم نیمكتھاي چوبي جایگاه  ١۵٣۵در سال . است

در اینجا نیز سبك كار میكالنژ دست او را بھ جوالن در آورد و . ھمسرایان كلیساي جامع تولدو را كنده كنند
ھ ھشتادسالگي نزدیك شد، سفارشي دریافت چون ب. نخستین نشان طلوع باروك را در اسپانیا بر جاي گذارد

داشت كھ در بیمارستان سن ژان در تولدو بناي یادبودي بھ افتخار باني آن، كاردینال خوان دتاورا، برپا 
وي فرزندش را، كھ او ھم آلونسو نام داشت، بھ كمك گرفت و یكي از شاھكارھاي مجسمھسازي . سازد

  ). ١۵۶١(زمان در ھفتاد و پنج سالگي در گذشت  اسپانیایي را بھ وجود آورد، و در ھمان

نقاشي اسپانیا، كھ ھنوز زیر سلطھ ایتالیا و فالندر بھ سر میبرد، در دوران فرمانروایي شارل پنجم استاد 
امپراطور نقاشان بیگانھ را مورد عنایت خود قرار داد، و آنتونیس مور را بھ . عالیقدري بھ بار نیاورد

و اما درباره خودش اعالم داشت كھ اجازه ; ھایي از بزرگان كشور بسازد تك چھره اسپانیا دعوت كرد تا
تنھا نقاش آن دوره كھ شھرتش از داخل . نمیدھد ھیچ كسي، جز تیسین، شبیھ او را بھ روي پرده بیاورد

پنجاه سال اول عمر این ھنرمند در تنگدستي و گمنامي شھر . اسپانیا فراتر رفت لویس دمورالس بود
اذاخوث سپري شد، در حالي كھ از راه نقاشي كردن در كلیساھا و نمازخانھاي ایالت استرمادورا روزگار ب

پنجاه و چھار سالھ بود كھ فیلیپ دوم او را بھ نزد خود خواند تا در كاخ اسكوریال مشغول نقاشي . میگذراند
  ). ١۵۶۴(شود 

دا بھ نظر وي از جانب شخصي ھنرمند لویس دمورالس با جامھاي فاخر بھ حضور شاه رفت، كھ ابت
رفتاري ناپسند آمد، اما چون دانست كھ نقاش تنگدست تمام عمر پس انداز كرده بود تا روزي با جامھاي 

پرده مسیح در حال حمل صلیب مورالس . شایستھ بھ حضور اعلیحضرت پادشاه بار یابد، بھ رقت آمد
تعدادي از نقاشیھاي او . باذاخوث و تھیدستي بازگشتمطبوع خاطر شاھانھ قرار نگرفت، و نقاش بھ سوي 

اما بھترین نمونھ كار ; در نیویورك موجود است، و ھمھ آنھا آثاري دالنگیزند)) موزه جامعھ اسپانیایي((در 
او پرده مریم عذرا و كودك در موزه پرادوست كھ كمي بیش از اندازه رایحھ آثار رافائل را بھ مشام 

از شھر باذاخوث میگذشت براي ھنرمند مقرري دیررسي تعیین كرد، و  ١۵٨١در سال فیلیپ كھ . میرساند
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در حالت ناتواني بدن و فلج چشمان پنج سال باقیمانده عمرش را با شكم  - با ھمین عایدي بود كھ او توانست 
و چرم توري . پیشھوران اسپانیا غالبا از ھر جھت ھنرمند بودند، جز داشتن نامي مشھور. سیر بگذراند

اسپانیا ھمواره در سراسر اروپا بي رقیب بودند، و درودگران آن نیز باالدست نداشتند، چنانكھ تئوفیل گوتیھ 
معتقد بود كھ ھنر گوتیك در ھیچ مورد بھ اندازه نیمكتھاي چوبي جایگاه ھمسرایان كلیساي جامع تولدو بھ 

ھا،  ھا، جانپناه دور بالكانھ ھا، شباك پنجره گاهفلزكاران در ساختن جدار فلزي نیایش. كمال نزدیك نشده است
  . بائوي لوالي درھا، و حتي میخھا ذوق و مھارت خود را بھ كار میبردند و آثار ھنري بھ وجود میآوردند

زرگران و نقرھكاران قسمتي از طالي وارد شده از امریكا را بھ صورت زینت آالتي براي شاھزادگان، یا 
بخصوص ظروف مفتول كاري شده از نقره یا طالشان براي نگاھداري نان مقدس  و; كلیسا، در میآوردند

ژیل ویسنتھ كھ راضي نبود تنھا عنوان بزرگترین نمایشنامھنویس . شھرت جھاني بھ دست آورده بود
پرتغال و اسپانیا را داشتھ باشد، ظرفي براي عرضھ داشتن نان مقدس بھ گروه نیایشگران كلیسا ساخت كھ 

فرانسیسكو دھوالندا نیز، كھ برخالف آنچھ كھ نامش . شناختھ شد)) شاھكار ھنر زرگري در پرتغال((بعدھا
رویھمرفتھ این دوره . برمیآید پرتغالي بود، ھنر میرنده تذھیبكاري را با كمال مھارت برقرار نگاه داشت

اظ رونق ھنري حایز اھمیت كمتر از نیم قرن، با وجود اتالف و پراكندگي نیروھا بر اثر انقالب دیني از لح
استادان معماري، و مجسمھ سازي، نقاشي بزحمت در مقابل وجودھاي غول آسایي كھ تمام .و اعتبار بود 

اروپا را با االھیات بھ تكان در آورده بودند یاراي برابري داشتتند در حقیقت دین نغمھ دوران بود و ھنر 
اما ایل روسو، پریما تیتچو، لسكو،دلورم ،گوژدن، و .د فقط میتوانست چون نواي فرعي در مالزمت آن باش

ھا در اسپانیا ،بروگل در فالندر، كراناخ در آلمان، و ھولباین، در ھمھ جا  ھا در فرانسھ، بروگتھ كلوئھ
جدولي از نام ھنرمندان بھ وجود آوردند كھ براي دوراني آنچنان پر آشوب و كم دوام بسي افتخارآمیز بود 

ر نظم است، ولي آن زمان ھمھ چیز در آشفتگي بود نھ تنھا دین، بلكھ اخالقیات، نظام اصالت ھنر د.
گوتیك در حال آخرین مبارزه خود با اشكال ھنر كالسیك بود، كھ میبایست بھ . اجتماعي، و حتي خود ھنر

ن و ھنرمند نیز، كھ از ریشھ گذشتھاش جدا مانده بود، چارھاي جز آ;شكست نھایي گوتیك منجر شود
ولي این چیزي نبود كھ بتواند آن عظمتي را كھ در ثبات مستحكم ; نداشت كھ بھ آزمایشھاي نوین دست زند 

در آن ھرج و مرج عمومي، . شده بھ ساروج دوراني امن و اطمینانبخش حاصل میشود بھ وي ارزاني دارد
ن خود را بر ھنر تكلیف ایمان ھم دچار تردید شده بود و دیگر قدرت آن را نداشت كھ احكام قطعي روش

مضامین تقدیس شده، كھ ھمواره الھامبخش ; تمثالھاي دیني مورد حملھ قرار میگرفتند و خرد میشدند. كند
آفرینندگان و نظاره كنندگان زیباییھاي حقیقي قرار گرفتھ بودند، نفوذ و اثر خود را در بھ جنبش درآوردن 

و اما در علم بزرگترین ھمھ انقالبھا آن بود .ز دست میدادند نبوغ یا حس تحسین، و یا ایمان دیني آدمیان ا
كھ زمین را از جایگاه خداوندیش بھ زیر كشیدند و آن را در خال نامتناھي، چون كرھاي ناچیز، آواره 

ھمان كرھاي كھ بازدید ذات باري از آن موجب تشكل اندیشھ قرون وسطایي و قوام گرفتن ھنر ; ساختند
پس چھ زمان ثبات بھ جامعھ بشري باز میگشت در حال آخرین مبارزه خود با . ودقرون وسطایي شده ب

  فصل سي و ھفتم اشكال ھنر كالسیك بود كھ میبایست بھ شكست نھائي گوتیك 

  

  علم در عصر كوپرنیك 

١۵١ - ١٧۵۶۵   

I  -پرستش علومم غریبھ  
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مایھ بسي شگفتي است كھ در عصري آنچنان مستغرق در االھیات و دانش قدیمي، میبایست دو نفر از 
عالیقدرترین بزرگان علم، یعني كوپرنیك و وسالیوس، بھ وجود آیند و شگفتتر آنكھ كتابھاي حاوي عصاره 

بعضي شرایط بھ . ، انتشار یابند١۵۴٣سال ، یعني "سال معجزه آسا"فكر و زندگیشان نیز میبایست در یك 
كشف امریكا، پیگردي در آسیا، نیازمندیھاي صنعت، و توسعھ تجارت، دانش را . گسترش علم دامن میزدند

ھایي از كتب یوناني و عربي، چاپ كتاب  ترجمھ. بر ضد عقاید كھنھ شورانیدند و بھ سوي افكار تازه راندند
علوم ریاضي ) ١۵۴۴(ھاي ارشمیدس  ، و متن یوناني نوشتھ)١۵٣٧(قطوع مخروطي آپولونیوس پرگایي 

اما از جانبي ھم بسیاري از پیگردان و كاشفان دروغپرداز یا سھل انگار . و فیزیك را بھ جنبش در آوردند
و ابزارھاي علمي، ; ھاي منتشر میساخت صنعت چاپ بیش از آثار علم و دانش اراجیف و یاوه; بودند 

میكروسكوپ، تلسكوپ، ترمومتر، بارومتر، .ي داشتند، تقریبا ھمھ آنھا ابتدایي بودند گرچھ تنوع زیاد
رنسانس دلباختھ . میكرومتر، و میكرو كرونومتر ھنوز در انتظار آینده بودند تا قدم بھ دنیایي وجود گذارند

پاپھاي دوره .علم بود ادبیات و معماري، بھ طرز مودبانھاي عالقھمند بھ فلسفھ، و تقریبا بي اعتنا نسبت بھ 
; لئو دھم و كلمنس ھفتم با فكر باز بھ تعالیم كوپرنیكي گوش فرا میدادند ; رنسانس با علم دشمني نداشتند 

وپاولوس سوم، بدون آنكھ بر خود بلرزد، اھداي اثر جھانلرزان كوپرنیكي، یعني گردش افالك آسماني، را 
پاپي پاولوس چھارم، برقراري دستگاه تفتیش افكار در  اما واكنش دیني در دوران. از جانب وي پذیرفت

رفتھ رفتھ  ١۵۵۵ایتالیا، و صدور فرمانھاي قطعي از طرف شوراي ترانت پژوھش علمي را بعد از سال 
  . دشوارتر و خطرناكتر ساخت

س آیین پروتستان نمیتوانست از علم پشتیباني كند، چون خود اصوال مبتني بر كالم خطاناپذیر كتاب مقد
لوتر ستارھشناسي كئوپرنیك را باطل شمرد، زیرا چنانكھ در كتاب مقدس آمده بود یوشع فرمان داد كھ . بود

در زمینھ ریاضیات، فیزیك، ; مالنشتون بھ علم تمایل داشت . نھ زمین بر جاي ساكن بماند -خورشید 
اما مغز ; سخن میراند  ستارھشناسي، و پزشكي مطالعھ میكرد، و درباره تاریخ ریاضیات دوره باستان

كالون كمتر . وسیعش در زیر سلطھ طبیعت جبار استادش، ونیز در قالب تنگ آیین لوتري، فشرده شده بود
نفوذ رخوت آور علوم غریبھ بھ احاطھ ابھامانگیز خود ادامھ میداد، و . با علم سروكار داشت، و نا كس ھیچ

دانش . مت فكري علماي آینده را تھدید میكردحتي گاھي چنانكھ در مورد كار دان وپاراسلسوس سال
جادوئي تحوت از مصر، رازوري فیثاغورثي و نوافالطوني از یونان و اسرار قبالھ از آیین یھود ھزاران 

سیاحان از ; ھا و معجزات بھ تاریخنویس لطمھ میزد  افسانھ. مغز پژوھنده را گیج و مبھوت میداشت
رون میریختند، و مرتاضاني كھ طناب را برپا میایستاندند و از آن بھ اژدھاھایي كھ شعلھ آتش از دھان بی

تقریبا ھر واقعھ غیر عادي كھ در زندگي عمومي یا شخصي . آسمان صعود میكردند، روایتھا میآوردند
پیش میآمد تدبیري از جانب خدا یا شیطان، براي عبرت یا رستگاري، و یا بھ قصد فریب و تباھي بشر، 

نشریات . ھاي آتش خشم خداییند بسیار عقیده داشتند كھ دنبالھ داران و شھابھاي آسماني شعلھ. تعبیر میشد
سخیف قدم بھ خانھ ھر با سوادي گذاردند و خواننده خود را امیدھاي دادند كھ فلزات پست را میتوان زرناب 

وكرھا،و كلفتھایي عموم خیاطھا، كفاشھا ،ن((و بھ موجب گزارشي كھ از آن زمان بدست آمده است ; كرد
... ھا را جمع آوري میكنند تا بھ كھ در باره این موضوعھا چیزي میشنوند و یا میخوانند تمام پول سیاه

ضمن محاكمھاي كھ در انگلستان، در سال .)) شیادان و دوره گرداني كھ در چنین فنوني دست دارند بدھند
  . صد نفر دیگر از نوع او در آن جزیره وجود دارند، شیادي بھ نام ویلیام و ایچرلي اظھار كرد كھ پان١۵۴٩

طالب دوره گرد در آلمان نظر قربانیھا و طلسمھایي براي جلوگیري از گزند جادو گران و اجنھ 
ھاي دشمن ،در میان  ھمچنین عقیده بھ ھمراه داشتن افسون و طلسم، براي برگرداندن گلولھ; میفروختند

در كلیسا نیز غالبا بھ عنوان افسوني براي فرود آوردن باران، یا مراسم قداس . سربازان عمومیت داشت
دعا خواني براي نزول باران بسیار متداول بود، . درخشاندن خورشید، یا پیروز شدن در جنگ بكار میرفت

و گاھي بیش از اندازه لزوم موفقیتآمیز از كار در میآمد، كھ در آن صورت ناقوسھاي كلیسا را بھ صدا در 
راھبان شھر  ١۵٣١تا  ١۵٢۶در سالھاي . ند تا آسمانھا خبر شوند كھ باید دست نگاه دارندمیآورد

ترواكرمھایي را كھ آفت محصوالتشان شده بودند رسما تكفیر، اما اضافھ كردند كھ این تحریم دیني فقط 
  . شامل حال كرمھاي زمینھایي میشود كھ دھقانانشان عشریھ كلیساي خود را پرداختھاند

pymansetareh@yahoo.com



، نویسندھاي پروتستان و قصبات ١۵۶٣در سال . بھ شیطان حوادث بیشتري نسبت داده میشد تا بھ خدا شاید
این خبر وحشت اثر شایع شود كھ فرمانرواي دوزخ بھ طرقي شرم آور و ھولناك در بدن آدمي تجسم یافتھ 

مقدس را خاموش  یا بھ انواع دیگر بر خلق ظاھر شده و سعي كرده است كھ فروغ نوین و درخشان انجیل
كھ پس از ھمھ  -لوتر با نسبت دادن علت بسیاري از بیماریھا بھ دخول شیاطین در جسم آدمي .)) سازد

  . خود را پیرو عقاید عامیانھ كرد -حرفھا باز بي شباھت بھ نظریھ علمي امروزین ما نیست 

میشود و بھ ھمین سبب تنھا راه  بسیاري پنداشتند كھ چشم بد، یا تاثیر وسایل جادویي، سبب بروز بیماریھا
كھ آن ھم زیاد از طرز عمل امروزي ما بھ -معالجھ آن بیماریھا را نیز در معجونھاي جادویي میجستند 

بیشتر داروھا بر حسب وضع سیارات تجویز میشدند و، از این رو، دانشجویان علم پزشكي، . دور نیست
  . علم احكام نجوم را نیز تحصیل میكردند

ام نجوم، با دعوي بھ اینكھ متكي بر قانوني حاكم بر جھان است و بیشتر با تجربھ سرو كار دارد، علم احك
گرچھ اعتقاد بھ اینكھ حركات و مواضع ستارگان تعیین كننده سرنوشت . پھلو بھ پھلوي علم قرار گرفت

عالم احكام نجوم در نفر  ٠٠٠,٣٠ھاي گذشتھ عمومیت نداشت، اما در قرن شانزدھم  بشریند بھ اندازه دوره
سالنماھایي كھ حاوي پیشگوییھاي . پاریس یافت میشدند، و ھمھ حاضر بودند در قبال سكھاي طالع بیني كنند

و رابلھ در فصل حاوي ; مبتني بر علم احكام نجوم بودند پر فروشترین نشریات را بوجود میآوردند 
لوتر و . ، ھمھ آنھا را بھ ھجو كشیدآلكوفریباس، با آفرینش شخصیت استاد ))پیشگوییھاي پانتاگروئلي((

  . سوربون در این باره با او موافقت كردند و علم احكام نجوم را بھ ھر شكلش باطل شمردند

ینیسم را ایجاب میكرد و كلیسا را تابع وضع ستارگان كلیسا نسبت بھ این گونھ پیشبینیھا، بنا بر آنكھ دتر م
با این حال، پاوولوس سوم كھ یكي از بزرگترین مغزھاي آن عصر ; میساخت ،رسما اظھار نفرت میكرد 

بدون رصد كردن صور فلكي و انتخاب كردن روز سعد، نھ ((بود، بھ گفتھ یكي از سفیران دربار پاپ، 
فرانسواي اول، كاترین دومدیسي، شارل نھم، .)) قدم در سفر میگذاشتشوراي مھمي بر پا میساخت و نھ 

  . یولیوس دوم، لئو دھم، ھادریانوس ششم، با علماي احكام نجوم شور میكردند

مالنشتون تاریخ روز تولد لوتر را عوض كرد تا بھ او زایجھ فرخندھتري داده باشد، از او خواست كھ در 
  . از عالمان احكام نجوم آن دوره ھنوز معروف مانده استیك تن . اول ماه نو بھ سفر نرود

وي بھ ; نوستراداموس، یا با نام فرانسوي میشل دونو تردام، ادعا میكرد كھ پزشك و ستاره شناس است
عنوان عالم نیمھ رسمي علم احكام نجوم مورد قبول خاطر كاترین دومدیسي قرار گرفت و براي او در لھ 

، نوستراداموس براي شارل نھم عمري نود سالھ پیشگوئي كرد، ١۵۶۴در سال . ھال رصد خانھاي ساخت
كتابي از ) ١۵۶۶(وي پس از مرگ خود . سالگي زندگي را بدرود گفت ٢۴كھ ده سال بعد در سن 

غیبگوییھا بھ یادگار گذاشت كبھ چنان ماھرانھ در لفاف اببھام پیچیدبھ شده بود كھ ھر سطر آن میتوانست 
چون مسیحیان قرن شانزدھم بھ امكان انتقال قواي فوق . واقعھاي از تاریخ آینده تطبیق كند تقریبا بر ھر

طبیعي از شیاطین بھ آدمي اعتقاد داشتند، و نیز بھ سبب آنكھ خوف از شیاطین از راه ترتیب خمیره 
تصمیم پاپ  لوتر و كالون از.وجودشان شده بود، ھمھ خود را موظف میدانستند كھ جادوگران را بسوزانند

من بھ این جماعت جادوگران :((لوتر میگفت.اینوكنتیوس ھشتم بھ آزار و كشتار جادوگران پشتیاني كردند 
در  ١۵۴٠ژوئن  ٢٩چھارده نفر از آنھا در .)) ھیچگونھ ترحمي ندارم و حاضرم ھمگي آنھا را بسوزانم

. و ھمان سرنوشت را یافتنددر ژن ١۵۴۵و سي و چھار تن دیگر در سال ; ویتنبرگ بر آتش سوختند 
مصلحان دیني طبعا براي بھ پا ساختن این آتشبازیھا مجوزي از كتاب مقدس داشتند، ھمچنانكھ تبعیت 

سفر خروج را برایشان واجب  ٢٢از باب  ١٨محض پروتستانھا از نص كتاب مقدس ضرورت اجراي آیھ 
روشھاي عملي كاتولیكھا براي دفع جنزدگي خود وسیلھ ترویج اعتقاد بھ جادوگري و پذیرفتن  .میشمرد

لوتر ادعا میكرد كھ یوھان اك، خصم الیپزیگي وي، با شیطان . امكان حلول شیطان در جسد آدمي میشد
الم میداشت كھ خرد لوتر محصول فرعي یك و یوھانس كوكلیوس، در پاسخ، اع; پیماني امضا كرده بود 

تھمت بھ جادوگري گاھي اوقات وسیلھ موثري بود براي . عشقبازي شیطان با مارگارت لوتر بوده است
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متھم میبایست یا مدتي دراز در زیر شكنجھ بماند تا بھ حرف بیاید و . رھایي یافتن از شر دشمنان شخصي
ر قرن شانزدھم براي اجراي شكنجھ سازماني مجھز در اروپا و د; یا، پس از اعتراف، بھ ھالكت برسد 

چنین مینماید كھ )). اقوام بیدین بي سابقھ بود.... با درنده خویي سنگدالنھاي كھ حتي در((وجود داشت 
گناه اینكھ با شیاطین سروكار، یا گاھي اوقات -بسیاري از قربانیان این راه بھ گناه خود اعتراف میكردھاند 

یكي از قضات فرانسوي، در مدت . برخي از متھمان دست بھ خودكشي میزدند. سي ، داشتھاندروابط جن
قضات مدني غالبا در مورد تعقیب این گونھ . یك سال، پانزده خودكشي از این نوع را یاد داشت كرده است

مال منسوب ھر یكي از چندین نوع اع) ١۵۴١(قوانین ھنري ھشتم . متھمان بر روحانیان پیشدستي میكردند
اما دستگاه تفتیش افكار اسپانیا شایعات و اعترافات وابستھ بھ ; بھ جادوگري را مستوجب مرگ میشمرد

كھ اصرار ) ١۵٣٨(جادوگري را چون اوھام باطل مغزھاي ضعیف تلقي، و بھ عمال خود سفارش میكرد 
یت از جادوگران بلند میشد تا كمتر صدایي براي حما. عامھ مردم بھ سوزاندن جادوگران را نادیده انگارند

اما در شھر كلیوز، رسالھاي بھ . و بدعتگزاران خود بھ جادوگران اعتقاد داشتند.در دفاع از بدعتگذاران 
نام در فریبھاي شیطاني منتشر ساخت كھ با لحني خایفانھ جرات كرده بود تخفیفي براي جنون جادوگر 

قرار نداد، اما اظھار داشت كھ جادوگران قربانیان بي  وي وجود شیاطین را مورد تردید.كشي قایل شود 
گناه شیاطینیند كھ بھ جلد ایشان حلول میكنند، و نیز بر اثر فریب شیطان است كھ آنھا بھ اراجیفي كھ مییافند 

در نظر وي زنان بیماران جسمي و روحي بخصوص كساني بودند كھ شیطان بھ آساني بر .اعتقاد مییابند 
ویر در خاتمھ نتیجھ میگرفت كھ جادوگري جرم نیست، بلكھ یك نوع بیماري است .ي میشد وجودشان مستول

چند . و دست بھ دامان فرمانروایان اروپا زد تا از اعدام این گونھ زنان بیچاره جلوگیري بھ عمل آورند; 
الیتھاي آن سال بعد، وبر با نوشتن كتابي در وصف جزئیات اوضاع دوزخ، اداره كنندگان، سازمان، و فع

روحیھ آن عصر در داستان فاوست بھ سخن در . بار دیگر بھ زمان خود برگشت وسمھاي خود نشست
ضمن نامھاي بھ قلم یوھانس تریتمیوس، كھ او را  ١۵٠٧نسخیتن بار نام گئورگ فاوست در سال . میآید

س، با بیاني نھ چندان موتیانوس روفو١۵١٣و بعدا، در سال ; شیادي دوره گرد خوانده بود، ذكر شده است
 ١۵٣٩فیلیپ بگاردي، پزشك متخصص كرمشناسي، در سال . خوشایندتر، از آن شخصیت یاد كرده است

در این سالھاي اخیر مرد بر جستھاي پا در سفر گذارده و تقریبا از ھر ایالت و امیر نشین : ((چنین مینویسد
ھ فقط در علم پزشكي،بلكھ در كف بیني، چھره واز حذاقت بسیار خود، ن.... و كشور شاھي دیدن كرده است

بھ معني )) و انكار نكرده كھ نام وي فاوستوس است.... شناسي، آینھ بیني، و فنون مشابھ آنھا، الفھا زده
مرده  ١۵٣٩بھ گفتھ مالنشتون، چنین بھ نظر میرسد كھ فاوست تاریخي در سال . نیكبخت یا خوش طالع

چھار سال بعد افسانھ پیمان بستن فاوست با شیطان در كتاب . پیچاند باشد بھ دست شیطان كھ گردنش را
دو اندیشھ . مواعظ بزمي بھ قلم یوھاسن گاست، كشیش پروتستان ساكن بال، براي نخستین بار ظاھر شد

: دیرینھ دست بھ دست ھم دادند تا شیاد تاریخي را بھ صورت قھرماني براي افسانھ، درام، و ھنر در آورند
ھ بشر میتوانداز راه اتحاد و ھمكاري با شیطان بر قواي جادویي دست یابد، و دیگر آنكھ دانش یكي آنك

از یك جھت چنین مینمود كھ این .دنیوي وھمي گستاخانھ است كھ موجب بھ دوزخ رفتن شخص میشود 
یقیت بود كھ اما از جنبھاي عمیتقتر بیان این حق; افسانھ طعنھ و تمسخري است از طرف كاتولیكھا بھ لوتر 

دین دانش غیر دیني را مطرود میشمرد و و آن را متناقض با پذیرش خاضعانھ نص كتاب مقدس، كھ بھ 
گوتھ این طرد دیني را مطرود شمرد و بھ نیاز . تنھایي حاوي مقدار كافي از معرفت و حقیقت است، میداند

افسانھ . ا پاك و رستگار سازدبشر براي كسب دانش اجازه داد تا از راه خدمت بھ خیر عمومي خود ر
وي كھ در شھر كولوني در خانوادھاي . فاوست در زندگي ھانري كنورنلیوس آگریپا بھ حقیقت تلخ پیوست

راه خود را بھ سوي پاریس پیداكرد و در آنجا فریفتھ جمعي از علوم غریبھ ) ١۴٨٧(نیكنام بھ دنیا آمده بود 
ھرت، آموختن كیمیاگري و تحصیل قبالھ یھودیان را پیشھ خود تازه وارد تشنھ كسب دانش و ش.دست دارند 

وي نسخھ . ساخت و معتقد شد كھ عالم مكاشفھاي وجود دارد كھ ادراك عادي عقل را بر آن دسترس نیست
  . خطي رسالھ خود را بھ نام در فلسفھ غریبھ، ھمراه با نامھاي براي تریتمیوس فرستاد

ن شدم، كھ چرا تا این زمان كسي بر نخاستھ است تا از بحثي آن قدر حیرت بسیار كردم، و در واقع خشمگی
بدین ترتیب بود كھ روح من قیام كرد . جلیل و مقدس دفاع كند و آنرا از آلودگي بھ افتراي بیدیني مبرا سازد

كھ  من نیز بھ اشتیاق در آمدم كھ وارد در بحث فلسفي شوم، بدان پندار كھ شاید اثري بھ وجود بیاورم....و
و این كار بھ شرطي عملي بود كھ میتوانستیم بھ ثبوت ...خالي از شایستگي و تمجید نباشد
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كھ جادوگري باستاني ھمواره مورد مطالعھ عموم دانشمندان قرار داشتھ، از خطاھا و ...........برسانم
  . لغزشھاي بیدیني منزه بوده، و بر اصول عقالني خاص خود تكیھ داشتھ است

  :ا بیاني پندآمیز پاسخ دادتریتمیوس ب

لیكن مطالب بلند پایھ و پنھاني را تنھا براي بلند پایھترین ; براي عامھ مردم از چیزھاي عامیانھ سخن بگو
این پند را درست آویزه . یونجھ خشك براي گاو نر، و قند براي طوطي. و رازدارترین دوستانت نگاه دار

  .دیگران لگد كوب نره گاوان شويگوش ساز، مبادا كھ تونیز چون بسیار از 

یا از روي احتیاج و یا بھ سبب فقدان ناشر بود كھ آگریپا مدت بیست سال در فرستادن كتابش بھ چاپخانھ 
وي در میدان نبرد لیاقت .امپراطور ماكسیمیلیان او را براي جنگ در ایتالیا احضار كرد . دست نگاه داشت
ه كرد، در دانشگاه پیزا درباره افالطون بھ سخنراني پرداخت، و ضمنا از فرصت استفاد; بسیار بروز داد
قاضي بزرگ شھر مس شد،  ١۵١٨در سال . ھاي حقوق پزشكي از دانشگاه پاویا نایل آمد بھ اخذ دانشنامھ

ولي چون از زن جواني كھ بھ جرم جادوگري دستگیر شده بود حمایت كرد و اجازه رھایي او را از دستگاه 
مدت دو سال بھ عنوان ). ١۵١٩(ھ دست آورد، ناچار شد كھ شغل و مسكن خود را تغییر دھد تفتیش افكار ب

پزشك خصوصي در خدمت لویز دو ساووا ماند، اما آن قدر خود را وارد در انواع مجادالت ساخت كھ آن 
دربار  آگریپا با دومین ھمسر و فرزندان خود بھ آنورس نقل مكان كرد، در. بانو مقرري وي را قطع كرد

نایبالسلطنھ، مارگارت اتریشي، بھ مقام تاریخنویس و كتابدار درباري منصوب شد، و توانست امرار معاش 
در این ھنگام بود كھ مھمترین اثر خود را، بھ نام در بي اعتباري و خودنمایي علوم، تالیف كرد و در . كند

ر باقیمانده از دوران جوانیش، یعني و سپس بھ طور غیر منتظرھاي اث; آن را بھ چاپ رساند ١۵٣٠سال 
در فلسفھ غریبھ، را با دیباچھاي كھ در آن اعتقاد پیشین خود را بھ اراجیف مشروح در كتاب را انكار كرده 

  . این دو كتاب، در كنار ھم، دنیاي دانش آن زمان را دچار بي تكلیفي كردند; بود منتشر ساخت

و این منبع ; سراسر عالم مادي نفوذ دارد و بر آن حكومت میكندنیز در )) روح جھاني((فرمانروایي دارد، 
عظیم نیروي روحي را میتوان با مغزي كھ تھذیب اخالقي یافتھ و با بردباري طرق جادوگري آموختھ است 

مغزي كھ از این منبع كسب نیرو كرد، میتواند خواص پنھاني اشیا، اعداد، حروف، و . بھ اختیار درآورد
كتاب انتشار . كند، بر اسرار ستارگان پي برد، و بر قواي زمین و شیاطین آسمان دست یابدكلمات را كشف 

از ; ھایي درباره خود آگریپا شد فراوان پیدا كرد و چاپھاي مكرر پس از مرگ مولفش سبب رواج افسانھ
را توانا  جملھ اینكھ وي با شیطان ھمكاري داشتھ، شیطان در جلد سگي ھمیشھ بھ دنبال او بوده، و او

  . میساختھ است كھ بر فراز كره زمین پرواز كند و در كره ماه بخوابد

تغییرات زندگي موجب كاھش ادعاھاي آگریپا بھ تجربھ فراسوي حس شد، و بزودي فھمید كھ ھیچ جادو و 
وي با خشم و . یا كیمیایي نمیتواند خانوادھاش را گرسنگي، یا خودش را از زندان طلبكاران، رھایي دھد

در بیاعتباري و  سرخوردگي روي از ھرگونھ دانش گرداند و در سي و نھ سالگي، چنانكھ گذشت، كتاب
. ھاي مونتني مقام شكاكترین اثر قرن شانزدھم را داشت كھ تا قبل از نوشتھ - خودنمایي علوم را نگاشت 

اول از ھمھ . ... خوب حس میكنم كھ چھ نبرد خونیني در پیش دارم: ((وي در دیباچھاش چنین میگوید
شاعران زودرنج، تاریخنویسان بنجل . ..دستوردانان نكبتزده بر ضد من بھ شورش درخواھند آمد، و سپس

فیلسوفان ... جادوگران ھیوالمنش... علماي احكام نجوم منحوس... فروش، خطباي الفزن، منطقدانان لجوج
ھیچ چیزي را ندانستن، بزرگترین ((ھر دانشي بیاعتبار است، ھر علمي بیھوده است، و ...)) مجادلھجو

و اعتراف سقراط بھ ناداني ; آدم و حوا را بھ پایان رساند دانش بود كھ خوشبختي.)) سعادت زندگي است
كلیھ علوم چیزي جز احكام و عقاید ساختھ مغز بشر . ((بود كھ بھ او رضاي خاطر و نام نیك عطا كرد

نیستند، ھمانقدر زیانبخشند كھ سودمند، بھ ھمان اندازه فسادانگیزند كھ سالمتبخش، و ھمان گونھ بدند كھ 
آگریپا بحث بنیان برانداز خود .)) لحاظ كامل نیستند، بلكھ مشكوك و پر از خطا و تناقضندو از ھیچ ; خوب

را از الفباي زبان شروع میكند و آن را براي نااستواریھاي گیج كننده تلفظ حروفش مورد سرزنش قرار 
در مقابل نظر بھ دستوردانان میخندد كھ استثناھایشان بیش از قواعدشان است، و ھمواره رایشان . میدھد
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در حال شعور كامل ((شاعران را آدمھاي دیوانھاي میداند كھ ھیچ كدامشان . عامھ مردم در اقلیت میماند
بھ نظر آگریپا بیشتر تاریخ حكایتي ساختگي است، نھ چنانكھ ولتر بھ خطا آن . نمیتوانند شعر بسرایند)) خود
اره در حال تعویض، كھ ھر تاریخنویس و نسلي خوانده است، بلكھ حكایتي ھمو)) حكایتي قراردادي((را 

خطبھسرایي عبارتست از روش فریب دادن و بھ اشتباه انداختن مغز بھ . آن را از نو تغییر شكل میدھد
آگریپا اكنون در مورد كتاب خودش اعالم ; و عقیده بھ علوم غریبھ دروغ است. وسیلھ زبان آوري و لفاظي

میپرداخت، بیشتر بھ این خاطر )) ناعلمھا((بگویي، كیمیاگري، و اینگونھبھ علم احكام نجوم، جادوگري، غی
. بود كھ ارباب رجوع با الحاح و مزاحمت از او طلب دانش سري میكردند و، در مقابل، مزد نیز میدادند

ھاي  و اما در خصوص فیلسوفان عقیده داشت كھ اندیشھ. نیست)) چیزي جز خرافات فسادانگیز((قبالھ
جدل آمیزشان اصوال آنھا را از مسیر عقل و سنجش بیرون میراند، و بھتر است ایشان را بھ  ضدونقیض و

گرچھ فلسفھ میكوشد تا اصول اخالقي را مبتني بر عقل . حال خود بگذاریم كھ مطالب یكدیگر را ابطال كنند
از :((بت میسازدبداند، اما تضاد غیر منقول اخالقیات در زمان و مكان، بطالن آن را بھ خودي خود ثا

ھمین روست كھ آن چیزي كھ زماني عیبت بوده است در زماني عیبت بوده است در زماني دیگر حسن بھ 
ھا نیز  ھنرھا و حرفھ.)) شمار میآید، و آنچھ در مكاني فضیلت است در مكاني دیگر رذیلت شناختھ میشود

پست و فسادانگیز، و پناھگاھي براي  مكتبي از آداب.((بھ اندازه علوم بھ خود نمایي و دروغ آلودھاند
خزانھداران دزداني ھستند كھ دستھایشان آغشتھ بھ چسبند و . تجارب تزویر است. است)) سنگدلي نفرتآور

جنگ، آدمكشي دستھ جمعي است، و وسیلھاي براي سرگرمي . انگشتانشان بھ چنگ قالب ختم میشوند
خطر در وجود پزشك و دارو ((است، و غالبا )) یك نوع فن ظریف آدمكشي((پزشكي . گروھي معدود

حاصل ھمھ این حرفھا چیست اگر علم عقیدھاي گذران، و فلسفھ .)) خیلي بیشتر است تا در خود بیماري
مجادلھ بیھوده مغزھاي وسواسي درباره چگونگي الیتناھي است، پس بشر با توسل جستن بھ چھ چیز 

این دیگر . اوندي، آنچنان كھ در كتاب مقدس مكشوف شده استمیتواند زندگي كند تنھا با توسل بھ كالم خد
و درواقع، اگر درست بنگریم، در میان شكھا و تجسسھاي آگریپا، بھ طور جستھ ; نغمھ كتاب مقدس بود

وي قدرت گذران پاپھا و حتي . گریختھ، با افكاري كھ جنبش اصالح دیني را تایید میداشتند برخورد میكنیم
. ایشان را، ھنگامي كھ از پیروي كالم كتاب مقدس تخطي میكردند، مطرود میشمردفرمانروایي روحي 

آتش و (( دستگاه تفتیش افكار را بھ دلیل اینكھ آدمیان را نھ بھ كمك عقل و كتاب مقدس، بلكھ بھ تھدید
ه بھ ایمان میآورد محكوم مینمود آرزو میكرد كھ كلیسا كمتر براي نمازخانھ، و بیشتر در را)) ھیمھ

اما وقتي وي تصدیق میكند كھ مولفان عھد قدیم و عھد جدید نیز جایزالخطا . دستگیري از بینوایان خرج كند
تنھا مسیح مظھر جاوداني درستي و حقیقت : بودھاند، دیگر قدم از پیشوایان جنبش اصالح دیني فراتر مینھد

آگریپا از . روح خود را در وجود او بجوییمو آخرین پناھگاه عقل و ; تنھا بھ او باید توكل داشتھ باشیم; است
آتش خشمي كھ بر ضد نداي طغیان انگیزش برافراختھ شد لذت میبرد، اما قیمت آن را با سالھاي باقیمانده 

و چون او ; شارل پنجم بھ او تكلیف كرد كھ انتقاد خود را درباره كلیسا تكذیب كند. عمرش گران پرداخت
وقتي بر اثر انباشتھ شدن وامھایش بھ زندان تاریخنگار درباري . كرد امتناع ورزید، مقرریش را قطع

كاردینال كامپدجو و اسقف لیژ بھ شفاعت او را از زندان رھانیدند، اما شارل پنجم وي را . تاخیر كرده است
آگریپا بھ لیون رفت و، چنانكھ معروفست، بار دیگر در آن شھر ). ١۵٣١(از قلمرو خود اخراج كرد 

پس از رھایي، بھ گرنوبل نقل مكان كرد و ھمانجا، در چھل و ھشت سالگي، . وامھاي خود شد زنداني
اما تنھا كتاب ; محتمال وي در تكوین فلسفھ شكاكیت در ذھن مونتني سھمي بسزا داشتھ است. وفات یافت

م فكر و عمل علوم غریبھ در عال. معروفش ھمان در فلسفھ غریبھ بود، كھ بعدا خود نیز آن را باطل شمرد
  . تا آخر آن قرن در رونق و رواج خود باقي ماند

II -  انقالب كوپرنیكي  

پیشرفتھایي در عالم ریاضیات، كھ امروزه پیش پا افتاده بھ نظر میآیند، در آن عصر موجب شد كھ وسایل 
مات ، عال)١۵۴۴(كتاب عدد صحیح در علم حساب، اثر میخائل شتیفل . محاسبھ دقیقتر و كارگرتر شوند

و كتاب ھوش تیزكن، تالیف رابرت ركورد، نخستین بار عالمت تساوي ; جمع و تفریق را معرفي كرد
محاسبات آدام ریز، كھ زماني شھرت بسیار داشت، آلمانیھا را از مرحلھ . امروزي را در چاپ بھكار برد
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ین رسالھ بھ سبك یوھانس ورنر نخست. ھاي شمردني وارد مرحلھ محاسبھ نوشتني كرد محاسبھ با مھره
و گئورگ رائتیكوس، عالوه بر آنكھ ; )١۵٢٢(امروزي را در موضوع مقاطع مخروطي منتشر كرد 

ستارھشناسي، بیشتر، از . شاگرد كوپرنیك بود، تحقیقات رگیو مونتانوس در علم مثلثات را نیز ادامھ داد
ین محاسبات، بعضي از علماي احكام بر پایھ ا. محاسبات قابل اعتماد برخوردار بود تا از ابزارھاي علمي

، طوفان نوح ١۵٢۴فوریھ  ١١نجوم پیشبیني كردند كھ با تقارن مشتري و زحل در برج حوت، در تاریخ 
ھاي  و بھ دنبال آن شھر تولوزكشتي بزرگي براي نجات ساخت، و خانواده; دومي بھ وقوع خواھد پیوست

ابزارھاي ستارھشناسي خاستگاھي قرون وسطایي داشتند، بیشتر . ھا ذخیره كردند محتاط آذوقھ بر قلل كوه
ساعتھا، قطب ; كره آسمان، كره زمین، چوب مدرج ارتفاع سنج، اسطرالب، كره با مقطعھاي مداري: مانند

با این تجھیزات بود كھ . اما تلسكوپ و دوربین عكاسي وجود نداشتند; نماھا، و بسیاري چیزھاي دیگر
میكوالي كوپرنیك، چنانكھ لھستان او را مینامد، نیكالس كوپرنیك، چنانكھ . دكوپرنیك زمین را از جا كن

در  ١۴٧٣آلمان وي را مینامد، و نیكوالوس كوپرنیكوس، چنانكھ دانشوران جھان او را مینامند، بھ سال 
واقع در كنار رود ویستول در پروس غربي، شھري كھ ھفت سال پیش از آن توسط ) یا تورن(تورون 

و بدین ترتیب، وي از لحاظ مكان پروسي بود ; ن توتوني تسلیم كشور لھستان شده بود، بھ دنیا آمدشھسوارا
چون پدر فوت . و كھ از كراكو بھ راه افتاده بود، در تورون ساكن شد و تجارت مس را پیشھ خود ساخت

را بھ عھده ، برادر مادر، لوكاس واتسلرود كھ اسقف ارمالند بود، سرپرستي كودكانش )١۴٨٣(كرد 
  . گرفت

در آنجا وي سلطھ . نیكوالوس در ھجدھسالگي بھ دانشگاه كراكو فرستاده شد تا تحصیل علوم دیني كند
خفقانآور فلسفھ مدرسي بر اومانیسم را با افكار خود سازگار نیافت و داییش را وادار كرد كھ او را بھ ایتالیا 

امع فراوئنبورگ در بخش لھستاني پروس شرقي بھ اسقف او را، در مقام كانن، در كلیساي ج. بفرستد
  . دادخدمت گماشت و ضمنا اجازه مرخصي سھ سالھاي بھ وي 

ي از یك. ریاضیات، طبیعیات، ستارھشناسي تحصیل كرد) ١۵٠٠-١۴٩٧(كوپرنیك در دانشگاه بولونیا 
استادانش بھ نام دومنیكود نووا را، كھ خود زماني شاگرد رگیو مونتانوس بود، نظام بطلمیوسي را درھم و 

مشكل مییافت و شاگردان خود را با افكار ستاره شناسان یونان باستان، كھ سكون و مركزیت زمین را 
فیثاغورس، در قرن پنجم قبل از  فیلوالئوس، یكي از پیروان. مورد تردید قرار داده بودند، آشنا میساخت

میالد معتقد بود كھ زمین و دیگر سیارات گرد آتشي مركزي، بھ نام ھستیا، میچرخند كھ از نظر مردمان 
سیسرون در . پنھان است، زیرا تمام قسمتھاي مكشوف كره زمین در جھت مخالف آن قرار دارند

ز دانشوران قرن پنجم قبل از میالد بود و عقیده ھایش از ھیكتاس سیراكوزي نام میبرد كھ وي نیز ا نوشتھ
  . داشت كھ خورشید، ماه، و ستارگاه ھمھ ثابتند و حركت ظاھریشان معلول چرخش محوري زمین است

اشاره بھ حركت ) م ق ٣١٠٢٣٠(ارشمیدس و پلوتارك نقل كردھاند نقل كردھاند كھ آریستارخوس ساموسي 
بنا بھ گزارش پلوتارك، . دیني شده، و گفتھ خود را پس گرفتھ بودزمین بھ دور خورشید كرده، متھم بھ بی

)) خورشید مركزي((این نظریھ . سلوكوس بابلي در قرن دوم قبل از میالد این نظریھ را تجدید كرده بود
میتوانست در دوران دیرین پیشرفت كرده و بھ پیروزي رسیده باشد، اما كالودیوس بطلمیوس اسكندراني 

، را چنان با قدرت و استادي از نو بھ بیان آورد و تثبیت كرد ))زمین مركزي((یالدي نظریھ در قرن دوم م
بطلمیوس بود كھ ابتدا حكم كرد بر اینكھ علم، در . كھ دیگر كسي را یاراي سرپیچي از آن باقي نماند

دارد، اختیار  ھا، باید سادھترین فرضیھ ممكن را، كھ با مشھودات عمومي وفق كوشش خود بھ توجیھ پدیده
و با این حال، خود بطلمیوس مانند سلفش، ابرخس ، براي توضیح حركات ظاھري سیارات براساس ; كند

، مجبور شده بود مجموعھ درھم و گیج كنندھاي از فلكھاي تدویر و فلكھاي خارج ))زمین مركزي((نظریھ 
و نیكوالي ) ١٣٣٠١٣٨٢( آیا ممكن بود فرضیھ سادھتري پیدا كرد نیكول او رسم. مركز فرض كند

بھ ) ١۴۵٢١۵١٩(لئوناردوداوینچي ; نظریھ حركت زمین را را تجدید كرده بودند) ١۴١٠١۴۶۴(كوزایي 
زمین نھ در مركز مدار خورشید قرار دارد و نھ در مركز ... خورشید حركت نمیكند: ((تازگي نوشتھ بود

واند خیلي سادھتر از نظریھ بطلمیوس میت)) خورشید مركزي((كوپرنیك حس میكرد كھ فرضیھ .)) عالم
، كوپرنیك ١۵٠٠در سال . ھاي نجومي را توجیھ كند یعني پدیده - )) مشكل ظواھر را بر طرف سازد((
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بیست و ھفت سالھ بھ رم رفت و در آنجا ضمن سخنرانیھایي، چنانكھ روایت شده است، بھ طور آزمایشي 
دوره مرخصیش بھ پایان رسید و كوپرنیك براي انجام در این زمان . نظریھ حركت زمین را پیشنھاد كرد

)) زمین مركزي((اما ریاضیات وابستھ بھ نظریھ . وظیفھ شغلي خود بھ كلیساي جامع فراوئنبورگ بازگشت
پس تقاضا كرد كھ بھ وي اجازه دھند تحصیالت خود را در ایتالیا دنبال كند، و ; دعاھایش را آشفتھ میساخت

كھ بھ نظر باالترھایش مناسبتر  -بھ فراگرفتن پزشكي و قانون كلیسایي خواھد پرداخت وعده داد كھ این بار 
دانشنامھ . قبل از آنكھ قرن پانزدھم بھ آخر رسد،وي بھ ایتالیا بازگشت: از تحصیل ستارھشناسي میآمد

بار ، ظاھرا در رشتھ پزشكي درجھاي نگرفت، و )١۵٠٣(حقوق خود را از دانشگاه فرارا بھ دست آورد 
بزودي داییش، شاید براي آنكھ فرصت تازھاي براي . دیگر خویشتن را بھ خدمت در فراوئنبوگ آشتي داد

و در نتیجھ، ; )١۵٠۶(ادامھ تحصیل بھ وي دھد، او را بھ شغل منشیگري و پزشكي خویش انتخاب كرد 
نظریھ خود را بر در آنجا بود كھ وي . كوپرنیك مدت شش سال در قصر اسقفنشین ھایلسبرگ بھ سر برد

چون اسقف مھربان . پایھ محاسبات ریاضي مبتني ساخت و آن را در نسخھاي خطي بھ بیاني منظم در آورد
وي بھ شغل . بدرود حیات گفت، كوپرنیك بھ سر خدمت خود در كلیساي جامع فراوئنبورگ حاضر شد

از طرف دفتر كلیساي جامع مامور . پزشكي ادامھ داد، در حالي كھ بیماران بینوا را رایگان درمان میكرد
براي سیگیسموند اول، شاه لھستان، طرحي بھ منظور اصالح پول رایج ; خدمت در ھیئتھاي سیاسي شد

)) قانون گرشم((ھاي عالمانھ خود، موضوعي را كھ بعدا بھ نام در یكي از چندین مقالھ. پروس تھیھ كرد
یا بھ عبارت دیگر، وقتي )) ا از جریان خارج میكندپول خوب ر... پول بد:((معروف شد بھ نگارش درآورد

ھاي بھادار توسط مردم احتكار و یا بھ خارج از  دولتي سكھ كم بھایي را بھ بازار روانھ میكند، طبعا سكھ
و باز از طرف دیگر، ھر سكھ كم بھایي بھ عنوان ; كشور صادر میشوند، و در نتیجھ از گردش میافتند

در خالل این $ اما.)) ھمان سكھ بد خود را دوباره بھ دست میآورد((ود، یعني شاه مالیات تقدیم خزانھ میش
مسكن او از لحاظ جغرافیایي . كارھا، كوپرنیك از تحقیقات خود در زمنیھ ستارھشناسي دست بر نمیداشت

ي بر و. فراوئنبورگ نزدیك دریاي بالتیك و نیمي از ایام در مھ و ابر پوشیده بود; وضع نامساعدي داشت
عجب نیست، ; ))آسمان شادي و آن ھواي آرام را از ما دریغ داشتھ است((بطلمیوس رشك میبرد كھ برایش 

  . اگر كوپرنیك تقریبا خورشید را میپرستید

ترصدھاي نجومي وي نھ دقیق بودند و نھ متعدد، و اصوال براي منظور وي این تجسسھا اھمیت حیاتي 
مفروضات و اطالعات بطلمیوسي را بھ كار میبرد و ھدفش آن بود كھ  وي در بیشتر موارد ھمان. نداشتند

حدود سال . وفق میدھد)) خورشید مركزي((ثابت كند كلیھ مشاھدات گرد آمده بھ بھترین وجھي با نظریھ 
، كوپرنیك نتایج پژوھشھاي خود را، با عنوان تفسیر مختصر كتاب گردش افالك آسماني، در تفسیر ١۵١۴

این اثر در دوران زندگیش بھ چاپ نرسید، اما وي چند نسخھ خطي آن را بھ عنوان . كرد كوتاھي خالصھ
; كوپرنیك خالصھ افكارش را با سادگي و فروتني بیان میكند. بھ اطراف فرستاد)) بالونھاي آزمایشي((

  :گویي كھ آن افكار مظھر بزرگترین انقالب در تاریخ مسیحیت نبودند

  . رات آسماني یك مركز مشترك وجود نداردبراي كلیھ افالك یا ك -١

  .بلكھ تنھا مركز گرانش و مركز كره ماه است. مركز زمین مركز عالم نیست -٢

و بنابر این، خورشید ; بھ دور خورشید میگردند، كھ بھ منزلھ نقطھ میاني آنھاست[ سیارات]ھمھ كرات - ٣
  . مركز عالم است

آن تا فلك البروج آن قدر كوچكتر از نسبت شعاع زمین بھ  نسبت فاصلھ زمین تا خورشید بھ فاصلھ -۴
فاصلھ زمین تا خورشید است كھ فاصلھ زمین تا خورشید در مقابل فاصلھ زمین تا فلك البروج نامحسوس 

  . است
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زمین . ھر حركتي در فلك البروج ناشي از حركت خود فلك نیست، بلكھ معلول حركت زمین است -۵
بھ محیطش روزانھ یك دور كامل بھ حول دو قطب ثابتش گردش میكند، در حالي ھمراه با عناصر وابستھ 

  .كھ فلكالبروج و فلكاالفالك در وضع خود باقي میمانند و تغییري نمییابند

آنچھ در نظر ما ھمچون حركات خورشید مینماید ناشي از حركت خورشید نیست، بلكھ بر اثر حركت  -۶
  ...ما نیز مانند ھر یك از سیارات دیگر بھ دور خورشید میچرخیم[ حركت]و با آن، ; زمین و مدار ماست

  . حركت ظاھري مستقیم و قھقرایي سیارات ناشي از حركت آنھا نیست، بلكھ نتیجھ حركت زمین است- ٧

عده معدودي .)) بنابر این، حركت زمین بھ تنھایي براي توجیھ آنھمھ اختالالت ظاھري آسمانھا كفایت میكند
  . تارھشناسان كھ كتاب گردش افالك آسماني را از نظر گذراندند اعتنایي بھ آن نكردنداز س

پاپ لئو دھم چون بر نظریھ كوپرنیك آگاھي یافت، عالقھاي دانشپژوھانھ نسبت بھ آن ابزار داشت و 
براي  و در نتیجھ; كاردینالي را مامور كرد تا ضمن نامھاي اثبات عملي آن را از كوپرنیك درخواست كند

 ١۵٣٠لوتر كمي قبل از سال . مدتي فرضیھ جدید در دربار روشنفكر پاپ مورد توجھ خاص قرار گرفت
مردم گوش بھ سخنان عالم احكام نجوم تازھكاري فرا دادھاند كھ میخواھد ثابت : ((آن نظریھ را طرد كرد

كھ یوشع بھ خورشید فرمان  كند زمین در ستارھشناسي را وارونھ كند، اما كتاب مقدس بھ ما تعلیم میدھد
ربع مسكون ) ((١آیھ(كالون با آوردن سطري از مزمور نودو سوم .)) داد كھ بر جا ساكن بماند، نھ بھ زمین

كیست كھ :((جواب كوپرنیك را میدھد، و سپس میپرسد -)) نیز پایدار گردیده است و جنبش نخواھد خورد
كوپرنیك با مشاھده واكنشي كھ بر ضد كتابش )) قدس بداندجرئت كند مقام كوپرنیك را برتر از مقام روح ال

تالیف كتاب عمده خود را بھ پایان رساند، تصمیم  ١۵٣٠بر پاشد چانا دلسرد گردید كھ چون در حدود سال 
پس با آرامش كامل بھ وظایف كلیسایي خود مشغول شد، كمي بھ . گرفت از انتشار آن صرف نظر كند

وي در این دوران . شصت سالگي متھم بھ داشتن معشوقھاي گشتسیاست پرداخت، و در سنین 
ریاضیدان جوان با شوق و شوري بھ نام  ١۵٣٩سالخوردگي رضا بھ قضا داده بود، تا اینكھ بھ سال 

رائتیكوس بیست و پنج سالھ، پروتستان، دستپرورده مالنشتون، و . گئورگ رائتیكوس قدم بھ میدان گذارد
وي تفسیر را خوانده و حقیقت آن را گردن نھاده بود، و آرزو داشت بھ ھر . بوداستاد دانشگاه ویتنبرگ 

ھاي تمدن واقع در كنار  نحوي كھ شده ستارھشناس سالخورده را، كھ در یكي از دور افتادھترین پاسگاه
دریاي بالتیك با بردباري انتظار میكشید تا دیگراني نیز چون او گردش و چرخش نامریي زمین را درك 

خواند، و از )) بھترین و بزرگترین فرد بشر((جوان دلباختھ كوپرنیك شد، او را . نند، كمك و یاري رساندك
رائتیكوس مدت ده ھفتھ دستنویس . اینكھ كوپرنیك را آنچنان فدایي و فریفتھ علم دید سخت بھ شگفتي افتاد

پذیرفت، اما موافقت كرد كھ كوپرنیك ن. سپس در لزوم انتشار آن اصرار ورزید. قطور را مطالعھ كرد
بدین ترتیب، در سال . انتشار تحلیل سادھاي از چھار كتاب اول آن اثر را بھ عھده رائتیكوس بسپرد

، دانشمند جوان نخستین گزارش درباره كتاب گردش افالك آسماني را در شھر دانتزیگ بھ چاپ ١۵۴٠
  . عالم االھي مھربان قانع نشد. فرستاد وي نسخھاي از آن را با دلي پرامید براي مالنشتون. رساند

و فرضیھ كوپرنیكي را در كالسش درس ) ١۵۴٠اوایل سال (ھنگامي كھ رائتیكوس بھ ویتنبرگ بازگشت 
كھ، بھ جاي آن، كتاب افالك یوھانس دساكروبوسكو را تعلیم )) بھ وي امر شد((داد، چنانكھ خود مینویسد، 

بعضیھا خیال میكنند این كار :((نامھاي بھ دوست خود چنین نوشت، مالنشتون در ١۵۴١اكتبر  ١۶در . دھد
مھمي است كھ سخني باطل را بھ كرسي بنشانند، مانند آن ستارھشناس پروسي كھ زمین را بھ حركت در 

بھ حقیقت فرمانروایان خردمند باید سركشي مغز آدمي را رام . میآورد و خورشید را بر جاي ثابت میدارد
در آنجا  ١۵۴١، رائتیكوس بھ فراوئنبورگ بازگشت و تا سپتامبر سال ١۵۴٠ستان سال در تاب.)) سازند

ھنگامي كھ . وي بھ دفعات از استادش درخواست كرد كھ متن كامل اثر خود را بھ دنیا عرضھ دارد. ماند
رد یك دو نفر از روحانیان صاحب مقام نیز با رائتیكوس ھماوا شدند، كوپرنیك، شاید بھ سبب آنكھ حس میك
دستنویس خود افزود و بھ رائتیكوس اجازه داد آن را براي ناشري در نورنبرگ، كھ كلیھ مخارج و 

بعد كھ رائتیكوس ویتنبرگ را ترك كرد و براي ). ١۵۴٢(مخاطرات آن را بھ عھده گرفتھ بود، بفرستد
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، كھ كشیشي تدریس بھ الیپزیگ رفت نظارت بر چاپ كتاب را بھ دست دوست خود آندرئاس اوزیاندر
كھ بھتر است نظر ) ١۵۴١اكتبر  ٢٠(اوزیاندر قبال بھ كوپرنیك نوشت . لوتري و اھل نورنبرگ بود، سپرد

و در نامھ دیگري، بھ ھمان تاریخ، بھ ; تازه او بھ عنوان فرضیھ، و نھ چون حقیقتي ثابت شده، پیشنھاد شود
و عالمان االھي خاطر خود را آسوده نگاه پیروان ارسطو ((رائتیكوس خاطر نشان ساخت كھ با این رویھ 

ھاي علمي خویش  خوركوپرنیك نیز چھ در تفسیر و چھ در كتاب اصیلش، مكررا نظریھ.)) خواھند داشت
روشتنرین ((را فرضیھ خوانده بود و در عین حال در اھدانامھ كتابش ادعا كرده بود كھ نظراتش را بر 

بھ ھر حل . كھ وي بھ اوزیاندر داد اطالعي در دست نیستدرباره پاسخي . مبتني ساختھ است)) مدارك
  : اوزیاندر، بدون ذكر نام خود، دیباچھاي بدین مضمومن بر كتاب افزود

  . ھاي این كتاب خطاب بھ خواننده درباره فرضیھ

بي شك بسیاري از علما بھ سبب شھرتي كھ اكنون این فرضیات نوظھور بھ دست آوردھاند از مطالعھ 
  ... فرضیات... الزام ندارد: با این حال.. علمي كتاب حاضر سخت آزرده خاطر خواھند شد ھاي نظریھ

ھمین قدر كامال كافي خواھد بود كھ محاسبھ حاصل از ; شاید حتي محتمل ھم نباشد; درست باشند.... استاد
براي فھم  ھایي را كھ ستاره شناس با طیب خاطر آن فرضیھ... آن فرضیات با ترصدھاي نجومي وفق دھد

اما ھیچ یك از آن دو نخواھند ; فیلسوف شاید طالب احتمال قویتري باشد; از ھمھ آسانترند دنبال خواھد كرد
بنابر . مگر آنكھ از راه وحي االھي حقیقتي بر آنھا مكشوف شود... توانست بھ واقعیتي مطمئن دست یابند
ھاي دیرین، كھ احتمال  را در كنار فرضیھھاي نوین جاي خود  این، بگذارید قبول كنیم كھ این فرضیھ

ھاي نوین واقعا قابل تحسین و  از طرف دیگر، این فرضیھ. واقعیت بیشتري ندارند، بھ دست بیاورند
سادھاند، و بھ عالوه، ما در ضمن مطالعھ آنھا بھ گنجینھ بزرگي از مشاھدات بسیار عالمانھ دست خواھیم 

  . ھاي نجومي توقع قطعیت داشتھ باشد ھجز این، ھیچ كس نباید از فرضی. یافت

كسي كھ ھر چھ را كھ در راه ھدفھایي تدوین شده است بھ عنوان . ستارھشناس نمیتواند این قطعیت را بدھد
  . ... حقیقت بپذیرد، محتمال پس از مدتي مطالعھ در این علم از روز اولش نادانتر خواھد بود

احتمال دارد كوپرنیك سخت از . ي گستاخانھ، محكوم شده استاین دیباچھ بارھا، بھ اتھام تحریف و تصرف
آن آزرده شده باشد، زیرا آن مرد سالخورده، كھ مدت سي سال با نظریھ علمي خود زیستھ بود، بھ حالتي 

ھمچنانكھ آن را توصیفي از ; رسیده بود كھ آن را چون جزئي از زندگي و خون خود حسي میكرد
ا دیباچھ اوزیاندر عاقالنھ و عادالنھ بود، زیر از مقاومت طبیعي بسیاري از ام. واقعیتھاي جھان میدانست

و عالوه بر آن، ھنوز ھم یادآور ; مغزھا در برابر فكري نوظھور و انقالبي بھ طرز محسوس میكاست
خوبي است كھ بدانیم توصیفھاي ما از عالم ھستي چیزي جز بیانات خطاپذیر قطرات آب عاقبت در بھار 

كتاب با عنوان كتاب اول گردش افالك آسماني منتشر، و بعدھا بھ نام گردش افالك آسماني  ١۵۴٣سال 
وي در بستر مرگ . بھ دست كوپرنیك رسید ١۵۴٣مھ  ٢۴ھاي آن در  یكي از نخستین نسخھ. خوانده شد

. صفحھ عنوان كتاب را باز كرد، خواند، تبسمي كرد، و در ھمان ساعت چشم از جھان فروبست. بود
اھداي كتاب بھ پاپ پاولوس سوم نیز خود اقدامي بود براي خلع سالح كردن مقاومت دیني در برابر 

  . نظریھاي كھ آشكارا با نص صریح كتاب مقدس متناقض بود و این را خود كوپرنیك نیز بخوبي میدانست

قاد دارم كھ ما باید من ھنوز ھم اعت:((ھایي اطمینانبخش و پر ایمان شروع كرد وي دیباچھ خود را با واژه
او مدتھا در چاپ كردن كتاب .)) ھاي علمیي كھ بكلي برخالف اصول دینند اجتناب كنیم از پذیرفتن نظریھ

كھ اسرار فلسفھ خود را ... آیا بھتر نیست از روش فیثاغورسیھا: ((دچار تردید مانده و از خود پرسیده بود
)) فقط نزد آشنایان و دوستان خود، افشا میكردند پیروي كنیمنھ بھ وسیلھ كتاب، بلكھ از راه زبان، و آن ھم 

روحانیاني دانشپژوه چون نیكوالوس شونبرگ، كاردینال كاپوا، و تیدمان گیزه، اسقف خلمنو، با اصرار از 
كوپرنیك صالح دید كھ در اینباره نام رائتیكوس لوتري . (او خواستھ بودند كھ كشفیات خود را منتشر سازد

وي دین خود را بھ ستارھشناسان یوناني گردن مینھد، اما سھوا نام آریستارخوس را .) قلم نیاورد آین را بھ
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وي عقیده داشت كھ ستاره شناسان نیازمند نظریھاي بھتر از نظریھ بطلمیوس بودند، زیرا . از قلم میاندازد
تي نمیتوانستند طول سال دچار اشكاالت علمي بسیار میشدند و ح)) زمین مركزي((اكنون ایشان در نظریھ 

و ... عالیقدر((كوپرنیك باالخره دست بھ دامن پاپ میزدند و بھ عنوان مردي . را بھ طور دقیق محاسبھ كنند
نیشھاي ((، از او درخواست میكند كھ وي را در برابر ))خواھان و حامي ھر نوع علم، حتي ریاضیات

بھ خود اجازه میدھند درباره این گونھ مطالب راي ((كھ بدون اطالع كافي از عالئم ریاضیات )) مفتریان
نظریھ علمي مرا بھ سبب ناسازگاري با پارھاي از قسمتھاي كتاب مقدس مورد حملھ ((و یا .)) صادر كنند
اول آنكھ عالم : بیان مطلب با این فرضھاي مسلم آغاز میشود. بھ زیر حمایت خود بگیرد...)) قرار دھند

یعني اگر بھ حال خود گذارده شود بھ سوي یك مركز گرانش  -ن كروي است دوم آنكھ زمی;كروي است 
سوم آنكھ حركات اجرام آسماني حركاتي ; میگراید و، بنا بر این، خود را طبیعتا بھ شكل كره در میآورد

است، ونیز )) كاملترین شكل((زیرا دایره  - متشابھ و مستدیرند، یا از حركاتي مستدیر تركیب یافتھاند 
  . ، اگر تصور كند كھ حركات آسماني متشابھ نباشند ))كر آدمي از خوف بر خود میپیچیدف((

ھر تغییر مكاني كھ بھ نظر میرسد، یا بر اثر حركت ناظر : ((كوپرنیك اشاره بھ نسبي بودن حركت میكند
یكدیگر متمایز البتھ بھ شرطي كھ آن دو از ; است، یا شي مورد نظر، و یا ناشي از تغییر مكان ھر دو آنھا 

زیرا ھرگاه اشیایي بھ طور مساوي نسبت بھ خودشان در حركت باشند، ھیچ حركتي در میان ; باشند 
ظاھري شبانھروزي سیارات بھ دور زمین ممكن است ناشي از حركت واقعي شبانھروزي زمین بھ دور 

ا فرض اینكھ زمین ھر و ھمچنین حركت ظاھري ساالنھ خورشید بھ گرد زمین را میتوان ب; محورش باشد 
  . سال یك بار بھ دور خورشید میچرخد توجیھ كرد 

بطلمیوس دلیل آورده بود كھ اگر زمین بھ دور خود بچرخد . كوپرنیك ایرادات مدعیان را پیش بیني میكند
كوپرنیك جواب میدھد كھ . ابرھا و اشیاي روي آن بھ اطراف پرتاب میشوند، یا در پشت سر باقي میمانند

ایراد با شدت بیشتري بر ضد ادعاي گردش سیارات بزرگ بھ دور زمین صدق میكند، زیرا فواصل  ھمین
بعید آنھا از زمین ایجاب میكند كھ در مدارھایي بزرگ و با سرعتھایي بینھایت زیاد بھ دور زمین گردش 

طور مستقیم بھ  باز بطلمیوس گفتھ بود كھ اگر از روي زمیني كھ در حال چرخیدن است جسمي را بھ. كنند
كوپرنیك پاسخ میدھد كھ این گونھ اشیا، مانند . باال پرتاب كنیم نباید آن جسم دوباره بھ مبدا خود باز گردد

در مقابل این ایراد كھ گردش ساالنھ زمین بھ . و ھمراه آن در حركت و چرخش))جزئي از زمینند((ابرھا، 
نسبت بھ ) ھاي بیرون از منظومھ شمسي ستاره)) (بتثا((ھاي  دور خورشید باید موجب تغییر مكان ستاره

موقعیت رصد گاه زمین در دو نقطھ متقابل مدارش شود، كوپرنیك میگوید كھ حركت مداري زمین بھ دور 
بھ اندازھاي است كھ، با این تغییر مكان، تغییر ))) فلك البروج(((خورشید وجود دارد، اما فاصلھ ستارگان 

با وسایل امروزي این تغییر وضع تا حدي قابل رصد . (اي ما نامحسوس استوضع نسبي آن ستارگان بر
  :كوپرنیك نظام فلكي خود را در جمالتي فشرده چنین بیان میكند) كردن شده است

اول و باالتر از ھمھ فلك ستارگان ثابت قرار دارد كھ خود و ھمھ چیز دیگر را در بر گرفتھ، و بھ ھمین 
نخست زحل است كھ مدار خود را در مدت سي ) سیارات(میان اجرام متحرك  در..... دلیل بیحركت است

و سپس مریخ كھ در دو سال مدارش . بعد از آن مشتري است با گردشي دوازدھسالھ. سال بھ پایان میرساند
زمین قرار ... در مرتبھ چھارم گردش ساالنھاي بھ دور خورشید انجام میگیرد كھ در مدار آن. را میپیماید

در مرتبھ پنجم نوبت بھ زھره میرسد كھ در نھ ماه خورشید را دور . رد با مدار ماه بھ مثابھ فلك تدویردا
و در میان . سپس عطارد كھ مقام ششم را دارد و در فاصلھ ھشتاد روز گردش خود را انجام میدھد. میزند

عالم بعضي دیگر مغز عالم بیمناسبت نیست كھ برخي خورشید را چراغ . ... ھمھ اینھا خورشید جاي دارد
و بدرستي، زیرا خورشید در حالي كھ بر تخت ... و باز گروھي دیگر فرمانرواي عالمش نامیدھاند

  .... فرمانروایي جاي گرفتھ است، بر خانواده ستارگان طواف كنندھاش حكومت میكند

تناسبي قطعي در ھماھنگي بنابراین، ما در پس این آرایش منظم شاھد تقارني شگفت انگیز در جھان و نیز 
بھ نحوي كھ ممكن نیست نظیر آن را از ھیچ راه دیگري بھ دست ; میان حركت و وسعت مدارھا، میشویم

كوپرنیك . ه را با خود ھمراه داردمعموال ھر تكاملي در یك نظریھ علمي بقایایي از نظریھ مطرود شد. آورد
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مدركات خود را بر پایھ مشاھداتي كھ از بطلمیوس بھ وي رسیده بود مبتني ساخت، و قسمت عمدھاي از 
و اینھا ; دستگاه آسماني افالك بطلمیوس، فلكھاي تدویر و فلكھاي خارج مركز، را باقي نگاه داشت 

جالبترین مطلب، این محاسبھ كوپرنیك بود كھ . ال شودمعلوماتي بودند كھ میبایست بعدا توسط كپلر ابط
بھ ((وي میگفت مركز عالم نقطھاي است . نشان میداد خورشید كامال در مركز مدار زمین قرار ندارد

و ھمچنین مراكز مدارھاي دیگر سیارات در نقطھاي ; ))اندازه سھ برابر قطر خورشید دورتر از خورشید
كوپرنیك دو عقیده آن روزي را از زمین و . و بھ ھیچ وجھ متشابھ نیستندخارج از كره خورشید واقعند، 

یكي آنكھ خورشید مركز تقریبي عالم است، و دیگر آنكھ : خورشید منتقل ساخت كھ اكنون بكلي مطورودند
وي فكر میكرد كھ زمین عالوه بر حركت وضعي و حركت انتقالي خود حركت . خورشید ساكن است
  . كھ بگمان او براي توجیھ تمایل محور زمین و تقدم اعتدالین الزم بود سومیني نیز دارد، 

نتیجھ اینكھ ما نباید كساني را كھ در پذیرفتن نظام كوپرنیكي دچار تردید و تاخیر شده بودند مورد تمسخر 
در واقع ایشان میبایست نھ فقط بر خالف گواھي مستقیم حواس خود قبول كنند كھ زمین بدور . قرار دھیم

ناگزیر بودند راه پر پیچ و خم خود میچرخد و با سرعتي ھراسانگیز در فضا نیز گردان است بلكھ ھمچنین 
تا وقتي كھ كپلر، گالیكھ، و . ریاضیاتي را بپذیرند كھ تنھا اندكي كمتر از روش بطلمیوسي گیج كننده بود

نیوتن نظریھ نجومي نوین را بر اساسي سادھتر و دقیقتر استوار نساختھ بودند، برتري بارز آن بر نظریھ 
ي در آن وقت مردم میبایست درباره خورشید نیز ھمان جملھ و حت; دیرین بر اذھان معلوم نشده بود

در انتظار .)) میكندبا اینھمھ آن حركت ((-معروفي را كھ گالیلھ درباره زمین گفتھ بود تكرار كنند 
ھاي  كوپرینك را باطل شمرد، زیرا گفتھ)) خورشید مركزي((راھھ فرضیھ فرارسیدن آن پیشرفتھا، تیكو ب

اما شگفتانگیزتر انكار تیكو براھھ شتاب . كوپرنیك را در رد دالیل و عقاید بطلمیوس قانع كننده نیافتھ بود
و اینھا افرادي بودند چون راتیكوس، ; نسبي عده زیادي از ستاره شناسان و پذیرفتن نظریھ نوین بود 

معروف خود را درباره )) زیجھاي پروسي((اوزیاندر، جان فیلد،امس دیگز، و اراسموس راینھولد كھ 
كلیساي كاتولیك رومي تا ). ١۵۵١(ھاي كوپرنیكي كرده بود  حركات آسماني بطور عمده مبتني بر فرضیھ

اما دستگاه ; تزماني كھ آن نظریھ علمي نوین خود را چون فرضیھاي معرفي میكرد بر آن اعتراضي نداش
تفتیش افكار ضربھاي بیرحمانھ بر آن وارد آورد، و آن ھنگامي بود كھ جوردانوبرونورا، كھ جرئت كرده 

بود فرضیھ كوپرنیك را حقیقتي مسلم بخواند و عواقب آن را در برابر دین تشریح سازد، بر توده آتش 
  . سوزاند

اب گردش افالك آسماني را منع كرد، مگر خواندن كت)) ھیئت داوران كتب ممنوعھ((، ١۶١۶در سال 
بھ كاتولیكھا اجازه داد فقط نسخھایي از آن كتاب را بخوانند كھ  ١۶٢٠اما در سال ; )) پس از تصحیح آن((

، ١٧۵٨در سال .مجموعھ نھ جملھاي كھ نظریھ كوپرنیك را چون واقعیتي معرفي میكرد از آنھا شده باشد 
بود كھ  ١٨٢٨اما در سال ; نظر شده كتب ممنوعھ بھ چشم نمیخورد  نام كتاب كوپرنیك در صورت تجدید

بھ طرزي موجھ با االھیاتي كھ خلقت )) زمین مركزي((نظریھ . این ممنوعیت صریحا از میان برداشتھ شد
اما اكنون بشر حس میكرد ساكن سیاره ناچیزي . ھمھ چیز را بھ خاطر وجود آدمي میدانست وفق میداد

حادثھ كوچك محلیي در ((گرداني در فضا پرتاب شده و تاریخ زندگیش بھ صورت است كھ چون گوي 
دیگر آسمان چھ معنایي بھ ذھن متبادر میساخت، ھنگامي . در آمده است)) میان مجموعھ بزرگ اخبار عالم

یل بھ ھر گونھ مفھوم خود را از دست داده بودند و ھر یكیشان در فاصلھ نیم روز تبد)) پایین((و)) باال((كھ 
ھیچ ضربھاي بر پیكر مسیحیت : ((ھیرونیموس ولف بھ تیكو براھھ نوشت ١۵٧۵آن دیگري میشد در سال 

گرچھ كوپرینك در تعالیم خود ذكري  - )) بھ اندازه بیان نامتناھي بودن اندازه و ژرفاي آسمانھا مھلك نیست
  . از آن بھ میان نیاورده بود

ن روش علمي نوین بھ تامل وتفكر میپرداختند مسلما دچار شگفتي ھنگامي كھ آدمیان در نتایج حاصل از ای
میشدند كھ از چھ روز آفریننده این جھان پھناور ومنظم فرزند خود را فرستاده است تا در روي كره نا چیز 

گویي بر اثر دستكاري سحر آساي آن روحاني لھستاني شعر زیباي مسیحیت . ما بر باالي صلیب رود
خورشید مركزي ((ستاره شناسي مبتني بر ). بھ تعبیر گوتھ)) (ي بر آسمان میشدچون دود((یكسره 

مردمان را وادار میكرد كھ خداي خود را از نو درك كنند، با خصوصیاتي كمتر محلي و كمتر شبیھ بھ ))
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از این رو انقالب . در سراسر تاریخ این نظریھ شدیدترین لطمھ را بر االھیات وارد كرد. صفات انساني
و در برابر آن اختالفات میان اصول عقاید جز ; كوپرنیكي بھ مراتب ریشھدارتر از جنبش اصالح دیني بود

انقالب كوپرنیكي قدم از عصر اصالح دیني فراتر مینھاد و . كاتولیكھا و پروتستانھا دیگر ناچیز مینمود
سید، و حتي ولتر را نیز از راسموس و لوتر میگذشت و بھ ولتر میر; عصر روشنگري را پي ریزي میكرد

قرن نوزدھمي كھ ; پشت سر میگذاشت و روي بھ سوي قرن نوزدھم و بدبیني فلسفھ الادري میآورد
تنھا یك عامل اجتماعي در مقابل حمالت این گونھ . میبایست بلیھ دارویني را بر بلیھ كوپرنیكي بیفزاید

. قلیلي بر نتایج حاصل از افكارشان پي میبرند مردان از دین حمایت میكرد، و آن اینكھ در ھر نسل فقط عده
خود )) طلوع و غروب((براي اكثریت مردم كوپرنیك از خاطر محو شده بود، در حالي كھ خورشید بھ 

، اسقف كرومر بناي یاد بودي براي كوپرنیك در مقابل دیوار داخلي كلیساي ١۵٨١در سال . ادامھ میداد
، آن را از میان ١٧۴۶در سال . گاه شخصي خود، بر پا كردجامع فراوئنبورگ، و در مجاورت آرام

  ماژالن و كشف زمین- IIIبرداشتند تا جا 

اكتشاف در قسمتھاي ناشناختھ زمین سریعتر از نقشھ برداري آسمانھا پیشرفت مییافت، ولي اثرات آن 
زمینشناسي از كاروان ترقي علمي عقب مانده . برروي دین و فلسفھ تقریبا بھ ھمان اندازه انقالبانگیز بود

كھ ھیچ كس در پي چون و بود، زیرا نظریھ كتاب مقدس درباره آفرینش زمین چنان بر اذھان تسلط داشت 
اگر در : ((پیترو مارتیره ورمیلیي، مصلح دیني نیمھ ایتالیاي ونیمھ انگلیسي، میگفت. چراي آن بر نمي آمد

ھاي  مورد آفرینش جھان عقیدھاي بر خالف آنچھ در سفر پیدایش بیان شده است قوت گیرد، كلیھ وعده
جز اشارات پراكنده لئوناردو داوینچي، .)) روندمسیح باطل میشود وزندگي و دین ما یكسره از بین می

مھمترین پژوھشي كھ در خصوص علم زمینشناسي در نیمھ اول قرن شانزدھم بھ عمل آمد توسط گئورگ 
) ١۵۴۶بال،(ھاي زیرزمیني  این قسمت انتخاب شده از كتاب درباره اصل و علل پدیده. آگریكوال بود

  : ، بدقت مطالعھ كنید ھاست آگریكوالرا، كھ درباره پیدایش كوه

ھمچنین باید آتش را نام ببریم كھ در ; یكي نیروي آب و دیگري قوت باد: ھا زاده دو عاملند ھا و كوه تپھ
زیرا سیالبھا در ابتدا خاك نرم را میشوید، بعدھا خاك سختتر را با خود میبرد، .... داخل زمین وجود دارد

و بدین ترتیب در فاصلھ چند سال آن سیالبھا دشتھا ; د وسپس بر روي سنگھا میغلتد وآنھا را میخور
براثر این حفاري مداوم، پس از گذشت زمانھاي بسیار، برجستگیھاي بزرگ ....وسراشیبھا را حفر میكنند

ھا نیز با خاصیت ھجوم آوردن وشستن خود ھمین  و رودخانھ.... نھرھا... در سطح زمین بھ وجود میآیند
ھاي خیلي بلندي كھ خود بھ  و بھ ھمین سبب، غالبا آنھارا میبینیم كھ یا در میان كوه ;نتیجھ را باعث میشوند

ھا  باد بھ دو طریق تپھ.... وجود آوردھاند جریان دارند، و یا نزدیك بھ كناره دریا كھ آنھا را محدود میسازد
گامي كھ، پس از رانده بشدت شنھا را بحركت وجنبش در میآورد، و یا ھن... یا: ھا را تولید میكند و كوه

   .زور میآورد تا بتركد و بھ خارج راه باز كند....شدن بھ درون فرورفتگیھاي پنھاني زمین

اثر آگریكوال نخستین رسالھ اصولي و منظمي بود ) ١۵۴۶(از سوي دیگر، كتاب درباره چگونگي فسیلھا 
لیكا، حاوي نخستین تحقیق اصولي كتاب دیگرش، در متا; كھ در زمینھ كانیشناسي بھ رشتھ نگارش در آمد

در رشتھ چینھشناسي بود، و، چنانكھ قبال دیدیم، نخستین بار موضوع رسوب مواد كاني را از راه علمي 
، بھ قلم زباستیان مونستر، )١۵۴۴(ھیئت عالم : علم نژادشناسي دو اثر عمده بھ وجود آورد. توجیھ میكرد

وي بھ ; حسن بن محمد الوزان از مورھاي غرناطھ بود . ي، نگارش لئو افریقای)١۵۵٠(وتوصیف افریقا 
سیاحت در افریقا پرداخت و از سمت جنوب تا سودان پیش رفت، با ھمان ولع ابن بطولھ بھ سیر آفاق 

و چون پاپ بر ; بھ دست دریازنان مسیحي اسیر، و بھ عنوان ھدیھ براي پاپ لئو دھم فرستاده شد ; وانفس 
حسن در عوض بھ دین مسیح در . برد، او را آزاد كرد و بھ خدمت خود پذیرفتمراتب فضل و دانشش پي 

سي سال بعد لئو افریقایي كتاب مھم خویش را ابتدا بھ عربي، وسپس . آمد و نام لئو را نیز بر خود گذاشت
در  پیش ار آنكھ كتاب از چاپ بیرون بیاید، وي بھ شھر تونس بازگشت و ھمانجا،. بھ ایتالیاي، تالیف كرد

براي علم جغرافیا دوران پر حادثھ و . ظاھرا با ایمان بھ ھمان آیین اجدادیش - ، وفات یافت ١۵۵٢سال 
پیوستھ گزارشھاي گوناگوني از جانب مبلغان دیني ،فاتحان اسپانیاي، دریانوردان، و . ھیجاني در گذر بود
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كره زمین، بھ مقدار قابل مالحظھاي، سیاحان از اكناف جھان میرسید و دامنھ اطالع اروپاییان را نسبت بھ 
اسپانیاییھایي كھ در این دوره مكزیك، كالیفرنیا، امریكاي مركزي، و پرو را تسخیر كردند، . توسعھ میداد

در مرحلھ نخست، حادثھ جویاني بودند كھ از یكنواختي، تنگدستي، و زندگي در كشورشان بھ ستوه میآمدند 
در میان دشواریھاي . خاطرات سرزمینھاي دور افتاده و بیگانھ میشدندو با طیب خاطر آماده مقابلھ با م

زندگي پر ماجرا و اعمال متھورانھ شان، این مردمان دیگر قیود ورسوم دنیاي متمدن را پشت گوش 
انداختند، آشكارا قانون مبتني بر زور گویي و تفنگ كشي را پیشھ خود ساختند، و بھ بھانھ ترویج تمدن از 

و حال آنكھ جاي شك نیست كھ در آن زمان ; گونھ غارت و خیانت و آدمكشي كوتاھي نكردند  انجام ھیچ
در این باره كافي است تمدن مایا، كھ توسط ارناندث دكورذووا . شكست خوردگان متمدنتر از فاتحان بودند

 ، امپراطوري آزتك كھ در عصر مونتزو ماھامسخر ارناندو كورتز)١۵١٧(در یوكاتان كشف شد 
،ونیز جامعھ سوسیالیستي و پیشرفتھ، اینكا، اكھ در واقعھ تصرف پرو بھ فرماندھي فرانثیسكو )١۵٢١(شد

اكنون دیگر نمیتوان دانست كھ این اقوام اگر . از میان رفت، را بھ خاطر بیاوریم)١۵٣٢-١۵٢۶(پیسارو 
داني یھ تحوالت بعدي تمدن سالحھاي الزم براي دفاع از خود را در دست میداشتند، با چھ صورتي عالي یا

سبستین كبت، در زیر پرچم اسپانیا، . اكتشافات جغرافیادر حال گسترش بودند. خود تداوم داده بودند
گذشت و )) ایاالت مجاور خلیج مكزیك((دسوتو از فلوریدا و . آرژانتین، اوروگھ، و پاراگھ را پیگردي كرد

و فرانثیسكو دكوروناذو از ; ي تگزاس را كشف كرد پذرو د آلواراذو امپراطور. وارد او كالھوما شد
معادن پوتوسي در بولیوي شروع بھ فرستادن نقره . اریزونا واو كالھوما عبور كرد و تاكانزاس پیش راند

ھر سال كھ میگذشت، نقشھ دنیاي جدید با طال و نقره و خون نشانھ گذاري ). ١۵۴۵(خود بھ اسپانیا كردند 
رگ انگلیسیھا و فرانسویھا عقب مانده بودند، زیرا آن قسمتھاي از امریكالي شمالي در این تھاجم بز. میشد

را كھ اسپانیاییھا و پرتغالیھا براي ایشان باقي گذارده بودند از لحاظ معادن فلز بیمایھ، و از جھت جنگلھاي 
ني دا وراتسانو از جووا. جان رات در طول ساحل نیوفندلند و مین كشتیراني كرد. انبوه بي گذر گاه بودند

. طرف فرانسواي اول بھ امریكا اعزام شد تا، از سمت شمال باختري آن، معبري بھ سوي آسیا جستجو كند
كھخاطره او را، با نصب (وي در كارولیناي شمالي قدم بھ خاك گذارد، و بعد وارد بندرگاه نیویورك 

رنس را تا مونترآل طي كرد، و ادعاي ژاك كارتیھ در زیر پرچم فرانسھ رود سنت ال. مجسمھاي در رفت
موثرترین واقعھ در دوره این دومین نسل كاشفان آن سوي . فرانسھ بر سرزمین كانادا را رسمي ساخت

فرنائو ماگالیائش یك نفر پرتغالي بود كھ در بسیاري از اكتشافات و . اقیانوسھا گردش بھ دور زمین بود
اما ھنگامي كھ مغضوب دولتش واقع شد، جالي وطن ; شت دست اندازیھاي كشور پرتغال نقشي فعال دا

را متقاعد ) ھمان شارل پنجم(شارل اول  ١۵١٨فردیناند ماژالن در سال . كرد و بھ خدمت اسپانیا در آمد
شاه . كرد كھ ھزینھاي براي اعزام ھیئتي بھ منظور جستن راھي از سمت جنوب باختري بھ آسیا بپردازد

نیاورده بود، و ھر پنج كشتیي كھ براي مسافرت ماژالن در نظر گرفتھ شد  جوان ھنوز ثروتي بھ دست
بزرگترینشان بھ . خواند)) ناالیق براي دریانوردي((چنان كار كرده و فرسوده بودند كھ یك ناخدا آنھا را 

ملوانان مجرب حاضر بھ نامنویسي نبودند و . تن بود ٧۵تن و كوچكترین آنھا بھ ظرفیت  ١٢٠ظرفیت 
ناوگان اكتشافي  ١۵١٩سپتامبر  ٢٠در . ھاي لب آب تشكیل داد ر میبایست كاركنان كشتیھا را از بیكارهناچا

دست كم، ھیئت اكتشافي . ماژالن از رود گواذالكیویر در بندر سان لوكار گذشت و وارد اقیانوس اطلس شد
یانوس اطلس جنوبي پیش این امتیاز را داشت كھ از تابستان اقیانوس اطلس شمالي بھ سوي تابستان اق

زمستان ایشان را در میان گرفت، كشتیھا لنگر انداختند، و  ١۵٢٠لیكن در ماه مارس سال ; میرفت
بومیان غولپیكر كھ . سرنشینان آنھا مجبور شدند مدت پنج ماه طوالني و خستھ كننده در پاتاگونیا باقي بمانند

ید با اسپانیاییھاي نسبتا كوتاه قد از در دوستي در طول متوسط قامتشان بھ یك متر و نود سانتیمتر میرس
با این حال، انواع مصایب بھ اندازھاي زیاد بودند كھ سھ دستھ از پنج دستھ كاركنان كشتیھا سر بھ ; آمدند

ماژالن ناگزیر با مردان خود وارد جنگ شد تا آنھا را وادار بھ پافشاري در نیل بھ . شورش گذاردند
كشتیھا از معركھ گریخت و بھ اسپانیا بازگشت، و یكي دیگر بھ صخرھاي برخورد  یكي از. مقصود سازد
سفر ماژالن از نو دنبال شد، در حالي كھ ھر خلیج و دھانھاي را  ١۵٢٠در ماه اوت . و متالشي شد

ر آرزومندانھ بررسي میكردند تا مبادا كھ راه دریایي میان دو قاره یكي از ھمانھا باشد و از چنگشان بھ د
ناوگان تقلیل یافتھ وارد تنگھاي شد كھ بھ نام ; نوامبر ھمان سال كاوش بھ كامیابي انجامید ٢٨در . رود

فاصلھ میان دریایي بھ دریایي دیگر پانصد و سي كیلومتر بود، كھ در سي و ; ماژالن معروف شده است
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كھ بھ نظر بي انتھا میآمد،  آنگاه پیشروي مالالنگیز در آبھاي اقیانوس كبیر،. ھشت شبانروز پیموده شد
آذوقھ بھ طرز خطرناكي رو بھ . در مدت نود و ھشت روز تنھا دو جزیره كوچك دیده شدند. شروع شد

بھ گوام رسیدند، ولي  ١۵٢١در ششم مارس . كاھش گذاشت، و بیماري اسقربوط در میان ملوانان افتاد
در ششم آوریل كنار جزایر فیلیپین . ادامھ دادند بومیان آن سرزمین را چنان ستیزھجو یافتند كھ بھ راه خود

در آنجا ماژالن براي آنكھ بتواند آذوقھ كافي بھ دست آورد تعھد . بودند و روز بعد در جزیره سبو پیاده شدند
وي در لشكركشي بر ضد جزیره . كرد كھ فرمانرواي محلي را در جنگ با دشمنان ھمسایھاش یاري كند

گرچھ ماژالن موفق بھ پیمودن دور . ھنگام پیكار كشتھ شد ١۵٢١آوریل  ٢٧ماكتان شركت جست و در 
زمین نشد، اما نخستین كسي بود كھ بھ آرزوي كریستوف كلمب جامھ عمل پوشاند و با دریانوردي مستقیم 

اكنون مرگ چنان از عده ملوانان كاستھ بود كھ باقیماندگان تنھا . از سمت باختر بھ قاره آسیا راه باز كرد
یكي از آن دو از اقیانوس كبیر راه برگرداند و محتمال در پي طال . براي نگھداري دو كشتي كافي بودند

خوان سباستیان دل كانو ناخدایي آن كشتي . باقي ماند)) كشتي ویكتوریا(( فقط. روانھ سواحل امریكا شد
مھ داد، از جزایر ادویھ و كوچك را كھ ظرفیت ھشتادوپنج تن بار داشت بھ دست گرفت، بھ دریانوردي ادا

. اقیانوس ھند گذشت، دماغھ امیدنیك را دور زد، و كناره باختري قاره افریقا را بھ سوي باال در پیش گرفت
كنار یكي از جزایر كیپورد لنگر انداختند، لیكن مورد )) كشتي ویكتوریا((در جستجوي آذوقھ، سرنشینان 

 ٨و در ; بیست و دو نفر جان از معركھ بھ در بردند. ھا اسیر شدندحملھ پرتغالیھا قرار گرفتند و نیمي از آن
فقط با ھجده تن باقیمانده از دویست و ھشتاد نفري كھ اسپانیا را براي )) كشتي ویكتوریا(( ١۵٢٢سپتامبر 

یادداشت روزانھ . بھ سویل بازگشت) و نیز عدھاي از بومیان مالھ(این سفر دور و دراز ترك كرده بودند 
تاریخ آن روز را ھفتم سپتامبر ثبت كرده بود، اما كاردینال گاسپارو كونتاریني توضیح داد كھ  كشتي

این یكي از دالورانھترین اقدامات . اختالف موجود نتیجھ مسافرت بھ دور زمین از سمت باختر بوده است
حاال دیگر . شتھ شدتاریخي و نیز یكي از پربھرھترین قدمھایي بود كھ در راه تكامل علم جغرافیا بردا

جامباتیستا راموزیو، جغرافیدان بزرگ . ھنگامي بود كھ جغرافیدانان میبایست كار خود را بھ نتیجھ برسانند
و ھكلوت ایتالیا، با گرد آوردن كلیھ گزارشھاي پویندگان و دریانوردان در مدت سي سال، كار را بر 

كھ سیزده سال پس از مرگش در سھ ; اپ كردوي این مدارك را ترجمھ و آماده چ. محققان آسان ساخت
محفوظ در ( ١۵٢٠، با مقایسھ میان كره جغرافیایي متعلق بھ سال )١۵۵٩ -  ١۵۵٠(مجلد منتشر شدند 

كھ جزایر ھند غربي را نشان میدھد، اما اثري از قاره آمریكا در آن  -)در نورنبرگ)) موزه ملي آلمان((
یكي میگذرد و بھ قاره آسیا میپیوندد و سھ نقشھ جھاننما كھ توسط نیست و با یك خیز از روي اقیانوس بار

دیوگو ریبیرو تھیھ و در آنھا سواحل اروپا، افریقا، و آسیاي جنوبي با دقت كامل، و كناره خاوري قاره 
آمریكا، از نیوفندلند تا تنگھ ماژالن، و كناره باختري، از پرو تا مكزیك، بھ طور صحیح نشان داده شدھاند 

محتمال . خوبي میتوان پیبرد كھ مدت ده سال چھ پیشرفت شایان توجھي نصیب علم جغرافیا شده بودب
)) كتابخانھ عمومي نیویورك((از قاره امریكا، كھ با زیبایي خود در ) ١۵٣۴ونیز، )) (نقشھ راموزیو((

غلطي، با اجراي  در ھمان كتابخانھ نقشھ ابتدایي و. جاي گرفتھ، از روي نقشھ ریبیرو كشیده شده است
، موجود است كھ در آن نخستین بار دو قسمت قاره امریكا نام شمالي و جنوبي )١۵٣٨(گرھارد مركاتور 

با تقلیل دادن فواصل جغرافیایي بھ اندازھگیریھایي خرد و ) ١۵٢۴(پتروس آپیانوس . بھ خود گرفتھاند
فیات در كلیھ مراحل زندگي اروپایي نتایج این كش. دقیق، علم را قدم دیگري بھ سوي تكامل پیش برد

صورت گرفت تقریبا سطح دنیاي شناختھ  ١۵۶٠تا  ١۴٢٠مسافرتھایي كھ در فاصلھ سالھاي . منعكس شدند
مجموعھ گیاوزیاي ھر سامان، با جواھرات و كانیھا، و خوردنیھا و داروھایشان . شده را چھار برابر كرد

نشناسي، فارماكوپھ، و صورت غذاي روزانھ را رنگین كشف شد و بساط گیاھشناسي، جانورشناسي، زمی
مردم بھ این تردید افتادند كھ چگونھ جفتھایي نمونھ از آن ھمھ انواع جانوران روي زمین در كشتي . ساخت

ھاي شوالیھاي جاي خود را بھ داستانھاي مسافرتھاي  قصھ: ادبیات تغییر ماھیت داد. نوح جا گرفتھ بودھاند
. و تكاپوي طال جانشین جستجوي جام مقدس مسیح گشت; رزمینھاي دور افتاده سپردنددریایي و حوادث س

راه اقیانوس اطلس و دیگر اقیانوسھاي جھان را ) قبل از تكامل ھواپیما(بزرگترین تحول تجاري در تاریخ 
دي، بھ روي تجارت اروپا گشود، و طولي نكشید كھ مدیترانھ از لحاظ تجاري و بھ ھمان سبب، پس از چن

بھ عبارت دیگر، مھد رنسانس از ایتالیا بھ كشورھاي ; از لحاظ فرھنگي بھ صورت آب پسماندھاي درآمد
اروپا، كھ كشتیھا و توپھاي بھتر و ساكناني متھورتر و حریصتر داشت، . كناره اقیانوس اطلس انتقال یافت
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بومیان ھر مرز و بوم بھ . سرزمینھاي نویافتھ را یكي پس از دیگري مسخر كرد یا كوچنشین خود ساخت
كارھاي سخت و مستمر، كھ خالف طبیعتشان بود، گمارده شدند تا براي اروپا محصوالت بیشتري تھیھ 

ھا شد و دوره  قاره از ھمھ كوچكتر جھان دولتمندترین ھمھ قاره. بردھداري سازماني پابرجا شد; كنند
مغز . شدت صورت معكوس بھ خود گرفتھ استاروپایي كردن كره زمین آغاز گشت كھ اینك در زمان ما ب

بخشي . مغرب زمین بر اثر دوري و پھناوري و تنوع سرزمینھاي نویافتھ با نیرویي فراوان بھ جنبش درآمد
عادات و . از فلسفھ شكاكیت مونتني، براثر آن گوناگوني عقاید و آداب اقوامي دورافتاده، از نو پاگرفت

حاال دیگر مسیحیت نیز . و اقوال مسلم و احكام قطعي را ریشھ كن ساختند اخالق نسبیتي جغرافیایي یافتند،
میبایست در زمینھاي تازه، یعني بھ عنوان دین قارھاي كوچك در میان دنیایي از دینھاي رقیب، مورد 

ھمانطور كھ اومانیسم دنیاي قبل از ظھور مسیح را كشف كرده بود، و . سنجش و مطالعھ قرار گیرد
كوپرنیك ناچیزي نجومي كره زمین را بر اذھان آشكار ساختھ بود، بھ ھمان طریق نیز ھمانطور كھ 

اكتشاف و پویش زمین، و تجارتي كھ بھ دنبال آن گسترش یافت، سرزمینھاي پھناوري را كھ دور از 
ان اعتبار افكار ارسطو و بقیھ فالسفھ یون. دسترس مسیحیت و بیاعتنا نسبت بھ آن بودند بر جھانیان گشود

بتپرستي . تزلزل یافت، زیرا معلوم شد كھ ایشان چھ جز ناچیزي از پھناي زمین را شناختھ بودند
شورانگیزي كھ رنسانس نسبت بھ یونان باستان در سر داشت سردي گرفت، و بشر باد كرده از غرور 

رتش نادیده كشفیات نوینش آماده شد كھ كاھش ارزش نجومي خویش را در برابر گسترش دامنھ دانش و تجا
را بھ )) از نو درك كردن جھان((علم و فلسفھ امروزي قد برافراشتند و وظیفھ تاریخي و سنگین . انگارد

  . دوش خود برداشتند

IV -رستاخیز زیستشناسي  

  . علوم زیستشناسي، كھ از دوره حكماي یونان بھ بعد پیشرفتي نیافتھ بود، اینك زندگي نوین یافت

ھ كار برد تا خویشتن را از مالزمت داروسازي برھاند و بر دو پاي خود گیاھشناسي كوششي سخت ب
اوتو برونفلس . اما باز اختیارداران آن بھ طرزي اجتنابناپذیر پزشكان بودند; استوار بماند، و موفق ھم شد

بیشتر متن این . كتاب صور زنده گیاھان آغاز كرد) ١۵٣۶ -  ١۵٣٠(پزشك شھر برن، نھضت را با تالیف 
اما ھمچنین حاوي ; ھاي تئوفراستوس، دیوسكوریدس، و متقدمان دیگر ر اقتباسھایي بود از نوشتھاث

باسمھ چوبي داشت كھ ھنوز  ١٣۵و بھ عالوه تعداد ; توصیفات دقیقي از انواع گیاھان بومي آلمان بود
باغ گیاھان  ائوریكیوس كوردوس پزشك شھر برمن نخستین. ھاي كاملي از دقت نظر و امانت قلمند نمونھ

اولین خالصھ ) ١۵٣۴(با تالیف كتاب زبان حال گیاھان ; )١۵٣٠(ھاي آلپ تاسیس كرد  را در شمال كوه
و سپس بھ دنیاي پزشكي خود بازگشت و كتاب ادرار را ; مستقل از آن علم نوخاستھ را بھ وجود آورد

وان شد و در بیستونھسالگي پسرش، والریوس كوردوس، در جستجوي گیاھان بیباكانھ بھ ھر سو ر. نگاشت
اما نتیجھ فداكاریش در كتاب تاریخ گیاھان، كھ بعد از مرگش ; )١۵۴۴(جان خود را بر سر آن كار گذاشت 

لئونارد فوكس، استاد و . نوع گیاه تازه بود، باقي ماند ۵٠٠بھ چاپ رسید و حاوي شرح دقیق و روشن 
زي، اما بعدا بھ خاطر خود آن علم، و لذتي كھ از آن پزشك توبینگن، نخست گیاھشناسي را از لحاظ داروسا

وي نمونھ كاملي بود از عالقھ و ) ١۵۴٢(كتاب تاریخ انواع گیاھان . میبرد، مورد بررسي قرار داد
نوع مختلف از گیاھان را تجزیھ و تشریح كرد و  ٣۴٣فصل،  ٣۴٣فوكس، در خالل ; فداكاري در راه علم

. ي، كھ ھر كدامشان یك صفحھ نیم ورقي كتاب را میگرفت، مصور ساختباسمھ چوب ۵١۵آنھا را بھ كمك 
تصویر براي چاپ آماده كرد، اما ھیچ ناشري حاضر نشد ھزینھ ھنگفت  ١۵٠٠وي كتاب مشروحتري با 
شاید مھمترین خدمتي . یادگار زندھاي كھ از او باقي مانده نوع گیاه فوكسیاست. چاپ آن را بر عھده گیرد

ه بھ پیشرفت علم زیستشناسي شد نتیجھاي بود كھ پیر بلون از تحقیقات خود گرفت و در كھ در این دور
یعني موضوع شگفتانگیز تشابھ یا قابلیت ; ، با اقامھ دالیل بھ ثبوت رساند)١۵۵۵(پرندگان ... كتابش، تاریخ

علوم ((مینھ اما بزرگترین شخصیت این دوره در ز. انطباق استخوانھاي انسان با استخوانھاي پرندگان
ھاي مختلف علوم بھ اندازھاي فراخ بود كھ  كونراد گسنر بود كھ دامنھ دانش و تحقیقاتش در رشتھ)) طبیعي

گسنر زاده . و چھ بسا كھ میتوانست او را ارسطوي آلمان نامیده باشد; كوویھ او را پلیني آلمان خواند
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پشتكاري از خود بروز داد كھ اھل شھر بھ  ، و چنان استعداد و)١۵١۶(خانوادھاي تھیدست در زوریخ بود 
پیروي از چند نفر مشوق جوانمرد ھزینھ تحصیالت عالي او را، در ستراسبورگ، بورژ، پاریس، وبال، 

تصویر خطي كشید و یا جمعآوري كرد، تا تاریخ گیاھان  ١۵٠٠وي تعداد . از كیسھ كرم خود تامین كردند
نسخھ خطي وي،بھ  ١٧۵١ھ اندازھاي سنگین بود كھ تا سال خود را مصور سازد، اما ھزینھ چاپ آن ب

ردھبندي ھوشمندانھاي كھ گسنر از انواع گیاھان، برحسب ساختمان دستگاه تولید ; ھمان حال باقي ماند
مثلشان، بھ عمل آورده بود دیرتر از آن بھ زیور چاپ آراستھ شد كھ مورد استفاده كارل فون لینھ قرار 

و جلد پنجم ; یاتش چھار مجلد و كتاب مفصل خود، تاریخجانوران، را منتشر ساختگسنر در زمان ح.گیرد
در این مجموعھ عظیم ھر جنسي از جانوران با نام التیني خود صورتبندي، . آن را چاپ نشده باقي گذاشت

و ھیئت ظاھر، خاستگاه، مسكن، عادات، بیماریھا، خواص مغزي و عاطفي، و نیز موارد استفاده پزشكي 
  . خانگي، و ھمچنین مقام ادبي ھر یك از آنھا بھ جزئیات وصف میشد و

ردھبندي جانوران در این اثر، بھ جاي آنكھ علمي باشد، برحسب نظم الفبایي بود، اما اطالعاتي كھ بھ دست 
میداد بھ اندازھاي جامع و سودمند بودند كھ علم زیستشناسي را شكل داد و بھ صورت رشتھاي مستقل در 

گسنر كھ از این ھمھ كار ھنوز بھ اندازه كافي فرسوده نشده بود كمر بھ نگارش كتابخانھ جھاني، در  .آورد
. بیست و یك مجلد، بست و در آن فھرست تمامي كتابھاي شناختھ شده یوناني و التیني و عبري را گردآورد

فرعي دیگري بھ نام  در اثر. گرفت)) پدر كتابشناسي((وي بیست مجلد آن را بھ پایان رساند و لقب 
  . ، گسنر صدوسي زبان رایج در روي زمین را طبقھ بندي كرد)١۵۵۵(میتریداتس 

ھا، بھ عنوان  وي ظاھرا نخستین اثر چاپ شدھاي بود كھ در آن كوه) ١۵۴١(كتاب توصیف كوه پیالت 
تا  ١۵۴١ھمھ این اقدامات در سالھاي . مظاھري از زیبایي، مورد بحث و توصیف قرار گرفتھ بودند

بھ انجام رسیدند، و در ھمین سال، كونراد گسنر، كھ مظھر مجسم روح پژوھش علمي بود،  ١۵۶۵
  . درگذشت

، اثر خوان ویوس، تقریبا علم روانشناسي تجربي )١۵٣٨(در ھمان اوان، كتاب درباره روح و زندگي 
ك علمي، كھ میبایست دو گویي ویوس براي طفره رفتن از بحث پیرامون آن ش. كنوني را پایھگذاري كرد

مجزا از اعمال مغزي عرضھ بدارد، بھ شاگردان خود در آن )) ذھن((قرن بعد دیوید ھیوم درباره وجود 
بشر ھرگز حقیقت ) بھ گمان وي(، زیرا ))چیست((زمان نصیحت میكرد كھ ھیچ وقت نپرسند ذھن یا روح 
اندرز دیگر ویوس این بود )). چھ میكند((ند ذھن آن را در نخواھد یافت، بلكھ باید در پي آن باشند كھ بدان

كھ روانشناسي نباید دیگر وارد بحث و نظربافیھاي مابعدالطبیعي شود، بلكھ باید بھ صورت علمي مبتني بر 
در این مورد ویوس یك قرن زودتر از فرانسیس بیكن تكیھ بر روش استقرا . مشاھدات معین و مدون در آید

وي، بھ طور مشروح و دقیق، مباحثي چون تداعي معاني، . نشان ساختھ بود زده و اھمیت آن را خاطر
در كتاب . طرز عمل و تكامل یافتن حافظھ، روش یادگیري، و اثر حس و ھیجان را مورد پژوھش قرار داد

او علم روانشناسي را مشاھده میكنیم كھ مانند بسیاري دیگر از علوم پیش از خود، با زجر و زحمت از 
  . ر مشتركشان، یعني فلسفھ، قدم بھ عرصھ وجود میگذاردرحم ماد

  وسالیوس - ۵

آندرئاس وسالیوس كتابي منتشر ساخت كھ سرویلیام اوسلر آن را بزرگترین اثر پزشكیي  ١۵۴٣در سال 
; پدرش، آندرئاس وسل، داروفروش معتبري در شھر بروكسل بود. دانست كھ تا آن زمان نگارش یافتھ بود

جدش پزشك شھري ; ب مخصوص ماري دو بورگوني و شوھرش، ماكسیمیلیان اول، بودپدر بزرگش طبی
و باید گفت در این ; جد بزرگش نیز پزشكي بود كھ شرحي بر قانون ابوعلي سینا نوشتھ بود; بروكسل بود

وسالیوس، كھ در چنین محیط خانوادگیي . خاندان اثر توارث اجتماعي از خاندان باخ ھم بارزتر بوده است
ھیچ جانوري از دست او در امان .((بھ دنیا آمد، از ابتداي كودكي عشق شدیدي بھ كالبد شكافي پیدا كرد

اما .)) نبود، سگ، گربھ، موش، موش صحرایي، و موش كور توسط وي با دقت تمام كالبد شكافي میشدند
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تیني سخنراني در بیست و دو سالگي بھ زبان ال; در عین حال بھ تحصیالت دیگر خود نیز میپرداخت
در دانشگاه پاریس كالبدشناسي را زیر نظر ژاك دوبوا، كھ بسیاري . میكرد و یوناني را بھ سھولت میخواند

وسالیوس ). ١۵٣۶ -  ١۵٣٣(از نامھاي عضالت و رگھاي خوني بدن انسان یادگار اوست، تحصیل كرد 
ت و ھیچ وقت احترام تعالیم او را از نیز مانند استادان خود عقاید جالینوس را چون كتاب مقدس قبول داش

وي بھ ھمراه چند . اما براي تجربھ علمي و كالبدشكافي بھ مراتب احترام بیشتري قایل بود; دست نمیگذاشت
تن از ھمشاگردیھایش غالبا بھ بازدید محلي كھ استخوانھاي بیرون كشیده شده از گورستان اینوسان را در 

تیجھ این تمرین چنان بھ قسمتھاي مختلف اسكلت آدمي آشنایي دقیق پیدا آن انبار میكردند میرفت، و در ن
ما حتي گاھي جرئت میكردیم با دوستانمان شرط ببندیم كھ با چشمان بستھ ھر :((كرد كھ بنا بھ گفتھ خودش

استخواني را بھ دستمان بدھند بھ درستي نام ببریم، و در مدت نیم ساعت متوالي استخواني نبود كھ بھ ما 
در سر كالس درس استاد .)) و ما نتوانیم، از راه لمس كردن، نام و مشخصات آن را ذكر كنیم... بدھند

)) كاستاد پزش((را، كھ از طرف  ))بنددالك و شكستھ ((دوبوا، كالبدشناس جوان و جسور مكررا جاي
مامور كالبد شكافي عملي بود، میگرفت و خود با مھارت تام اعضا و استخوانھاي مربوط بھ درس را براي 

  . شاگردان توضیح میداد

، وسالیوس در شھر لوون گوشھ )١۵٣۶(ھنگامي كھ شارل پنجم، ولینعمت وسالیوس، بھ فرانسھ حملھ برد 
مطالعاتش دچار وفقھ شد، با یكي از دوستانش، بھ  چون در آن شھر بھ سبب فقدان كالبد آدمي كار. گرفت

، بھ جستجو پرداختند و، بر حسب تصادف، جسدي بھ )كھ بعدھا ریاضیدان مشھوري شد(نام جما فریزیوس 
ھنگامي كھ در : گزارش وي در این باره حاكي از عالقھ شدید وي بھ پژوھش علمي است; دست آوردند

در ھمان محلي كھ معموال اجساد اعدام شدگان را ... قدم میزدیم جستجوي استخوانھادر جاده بیرون شھر
استخوانھا بكلي برھنھ و تنھا بھ وسیلھ رباطھا بھ یكدیگر .... میگذارند، ناگھان بھ جسدخشك شدھاي رسیدیم

بھ كمك جما فریزیوس خود را بھ باالي سكوي بلند رساندم و اول استخوان ران را بیرون ... متصل بودند
  ... بعد نوبت بھ جمعآوري استخوانھاي كتف، بازو، و دست رسید،. .كشیدم

یك بار شب در .... پس از آنكھ ضمن رفت و آمدھاي مكرر و پنھاني استخوانھاي دست و پا را بھ خانھ بردم
بیرون شھر ماندم تا دروازه را بھ رویم بستند، زیرا میخواستم قفسھ سینھ جسد را كھ بھ زنجیري بستھ شده 

روز بعد آن استخوانھا را تكھ تكھ از دروازه )).... من در آتش اشتیاق میسوختم. ((بھ چنگ بیاورمبود 
  . دیگري بھ خانھام بردم

شھردار بر این راز پي برد و از آن بھ بعد در ھر فرصت مناسب جسد مردھاي بھ كالس درس 
ھم مرتبا در سر درس كالبدشناسي  خود شھردار((و چنانكھ وسالیوس نقل میكند ; كالبدشناسي وي میفرستاد

وي با یكي از . نمیتوانست خود را خونسرد نگاه دارد)) آتش شوق((مردي با چنان .)) من حاضر میشد
، مسیر رودخانھ راین )١۵٣٧(معلمان درباره روشھاي رگزني وارد مباحثھ تندي شد، لوون را ترك كرد 

او در ھمان زمان چنان در علوم طبیعي تبحر . رسید را در پیش گرفت، و پس از عبور از آلپ بھ ایتالیا
در ھزینھ اخذ دانشنامھ از )) حداكثر تخفیف((داشت كھ قبل از پایان سال درجھ دكتراي خود را با امتیاز 

زیرا، بھ موجب مقررات آن دانشگاه، ھر چھ پایھ كوشش و لیاقت دانشجویي ; دانشگاه پادوا دریافت كرد
، سناي ونیز او را )١۵٣٧دسامبر  ۶(فرداي ھمان روز . ي دانشنامھاش كمتر میشدباالتر بود ھزینھ اعطا

. وسالیوس در این موقع بیست و سھ سال داشت. بھ استادي كالبدشناسي و جراحي دانشگاه پادوا تعیین كرد
دھا در حالي كھ با دست خود ص. در مدت شش سال بعد وي در پادوا، بولونیا، و پیزا بھ تدریس ادامھ داد

با راھنمایي وسالیوس، یان ستفان وان كالكار، . كالبد میشكافت و گاھي نیز آثار كوچكي منتشر میساخت
یكي از شاگردان تیسین، شش لوحھ تصویر از بدن آدمي ساخت كھ بھ عنوان جدول نمایشگر آالت تناسلي 

از روشھاي خونگیري سال بعد، وسالیوس با نوشتن نامھاي درباره رگزني ). ١۵٣٨(چاپ و منتشر شد 
ضمن بحث در این مطلب، وي پارھاي از نتایج تجربیات خود درباره . پیر بریسو پاریسي پشتیباني كرد

  . و این مشاھدات زمینھ را براي كشف گردش خون آماده ساخت; مجموعھ رگھاي بدن را شرح داد
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بھ اتفاق عده دیگري از دانشمندان بھ انتشار چاپ تازھاي از متن یوناني كتاب  ١۵۴٢و  ١۵۴١در سالھاي 
وي از اشتباھات متعدد جالینوس، درباره مطالبي كھ ممكن بود با سادھترین كالبد . جالینوس دست زد

بھ گفتھ جالینوس فك  از جملھ آنكھ; شكافي انساني حقیقت آنھا را معلوم داشت، دچار شگفتي بسیار شد
پاییني انسان از دو قسمت تشكیل مییافت، و استخوان جناغ ھفت جز مجزا داشت، و كبد از چند لختھ بھ 

  تنھا با این فرض كھ جالینوس تجربیات كالبد شكافي خود را فقط . وجود میآمد

لیوس حس میكرد وقت وسا. بر روي جانوران انجام میداده است، ممكن بود اشتباھات وي را معذور دانست
آن رسیده است كھ در علم كالبدشناسي بدن آدمي تجدید نظر بھ عمل آید و اساس آن بر كالبد شكافي جسد 

ھنگامي كھ یوھانس اوپورینوس در سال . وي مشغول تھیھ شاھكار خود بود. خود انسان گذارده شود
مان بدن انسان، را در قطع بزرگ صفحھاي وسالیوس، بھ نام درباره ساخت ۶۶٣در شھر بال كتاب  ١۵۴٣

منتشر ساخت، آنچھ میبایست در وھلھ نخست موجب شگفتي خوانندھاش شده باشد صفحھ عنوان آن بود با 
گراووري شایستھ قلم دورر كھ وسالیوس را در حال عرضھ داشتن كالبدشناسي بازویي تشریح شده، و 

در مرحلھ بعد نوبت بھ نخستین . میساخت تعداد پنجاه نفر شاگردانش را در حال تماشاي آن، مصور
باسمھ چوبي كھ با دقتي بیمانند در نشان دادن  ٢٢٧تصاویر آن كتاب میرسید كھ عبارت بود از 

در زمینھ . خصوصیات كالبد انسان، و نیز با كمال مھارت فني، بھ قلم وان كالكار طراحي شده بودند
حاظ علمي نامربوط، اما از لحاظ ھنري جذابیت داشتند از تصاویر، مناظري نیز گنجانده شده بودند كھ از ل

  . جملھ اسكلتي كھ بر كنار میزي بھ خواندن نشستھ بود

ھا بھ اندازھاي عالي بودند كھ كساني آنھا را محصول كارگاه تیسین، یا شاید نتیجھ نظارت او بر  این باسمھ
نیم كھ تعدادي از آن تصاویر كار خود كھ در رد این نظر كافي است تصریح ك; پنجھ طراح، دانستھاند

ھاي چوبي از ونیز بھ بال نظارت كرد، و با مراقبت تمام آنھا  وي شخصا در حمل باسمھ. وسالیوس بودھاند
ھاي چوبي كامال سالم مانده  وقتي چاپ كتاب بھ پایان رسید، باسمھ. ھاي آلپ گذراند را بر پشت قاطر از كوه

در سال ; اري كردند و دست بھ دست چرخاندند تا پس از چندي رد آنھا گم شدكھ بعدا آنھا را خرید; بودند
و در جنگ جھاني دوم بمباراني ; ، مجموعھ آنھا، پنھان شده در كتابخانھ دانشگاه مونیخ، یافت شد١٨٩٣

آنچھ بیشتر از این تصاویر موجب شگفتي میشد متن كتاب بود از پیشرفتھاي صنعت . آنھا را از بین برد
گرفتھ تا انقالبي در عالم علم كھ بھ قلم جواني بیست و نھ سالھ نوشتھ شده بود و دوره تسلط فكري  چاپ

یعني بھ اتكاي مشاھده و كالبدشكافي عملي در آن علم ; جالینوس در علم كالبدشناسي را بھ پایان میرساند
قع با این كتاب آغاز شده تجدید نظر میكرد، و در نتیجھ اساس طبیعي علم پزشكي امروزي را، كھ در وا

در این كتاب براي نخستین بار مسیر و وریدھا و كالبدشناسي قلب بھ طور صحیح و . است، پیریزي میكرد
و نیز در ھمین كتاب بود كھ وسالیوس اعالمیھ تاریخي خود را بیان داشت و در ; حقیقي وصف شده بودند

رد كھ بر خالف گفتھ جالینوس ھیچگونھ خلل و فرجي مورد كالبدشناسي قلب، با كالبد شكافي عملي، ثابت ك
بدین ترتیب راه براي ; مابین دو بطن قلب وجود ندارد تا خون بھ وسیلھ آنھا از یكي بھ دیگري برود

وسالیوس نظرات جالینوس را بھ كرات . پیشرویھاي بعدي سروتوس، كولومبو، و ھاروي ھموار شد
را، استخوان فك باال، و رحم اما خود او نیز از اشتباھات تصحیح كرد مثال در مورد كبد، مجاري صف

  بسیار، حتي در ھنگام مشاھدات تجربي، بھ دور نماند، بھ طوري كھ سرانجام موفق نشد با یك 
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صفحھعنوان كتاب درباره ساختمان بدن خیز فكري از كالبدشناسي دقیق قلب بھ كشف گردش خون پي 
ھا عضو بدن انسان كھ پیش از وي بھ ھیچ وجھ  در عوض، این اثر مھم پر است ازوصف صحیح ده. ببرد

  . بھ طور كامل شناختھ نشده بودند

وي از . ن را در برابر دیدگان علم شكافتوسالیوس با دستھاي ماھر و مطمئن خود قسمتھاي مختلف بد
ھمان غروري كھ او را طي سالھا تحصیل و تحقیق ثابت . معایب حاصل از خصایل خود رنج بسیار برد

قدم نگاه داشت، موجب زودرنجي اخالقي، غفلت در بھ جا آوردن حق پیشقدمان، و حساسیت رقیبانش نیز 
بود كھ بیپروا بسیاري از )) یعني بدن آدمي و طبیعت بشر ...آن كتاب مقدس واقعي((او چنان شیفتھ . شد

چنانكھ مثال با تمسخر اشاره بھ روحانیاني میكرد كھ ھنگام ; عالمان االھي را از خود آزرده خاطر ساخت
بھ این ترتیب، وسالیوس . بحث و كالبد شكافي آالت تناسلي با اشتیاق خاص در جلسھ درسش حاضر میشدند

و گرچھ اشخاصي چون گسنر و فالوپیوس بر كار او آفرین میخواندند، اما ; تھیھ كرد دشمناني براي خود
بیشتر استادان سالخورده، از جملھ معلم سابق خودش دوبوا، او را متھم بھ گستاخي و تازھكاري میكردند و 

راه خطا دوبوا توضیح میداد كھ جالینوس . مترصد فرصتي بودند كھ در آثارش نقص و اشتباھي پیدا كنند
مثال میگفت استخوان راست ران انسان، . نرفتھ، بلكھ بدن انسان از زمان او بھ بعد تغییر شكل یافتھ است

كھ ھمھ كس بھ آساني میبیند و بر خالف توصیف جالینوس انحنایي ندارد، نتیجھاي است كھ در ھمان عصر 
  . بر اثر پوشیدن شلوارھاي تنگ اروپاییان بھ وجود آمده بود

یوس بھ سبب ھجوم طوفاني از دل آزردگي و خشم نسبت بھ رفتار آن مردمان، مجلد قطور حواشي و وسال
تفسیري كھ در ده جلد كتاب منصوري اثر رازي كھ دایرھالمعارفي از علم طب بود بھ نگارش درآورده 

خدمت ، ایتالیا را ترك كرد و با سمت دومین پزشك درباري بھ ١۵۴۴در سال . بود را در آتش سوخت
ھمان فرمانروایي كھ وسالیوس قبال، با تشخیصي بجا، كتاب درباره ساختمان بدن انسان ; شارل پنجم درآمد
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. در ھمان سال پدرش وفات یافت و اندوختھ بزرگي براي او بھ ارث گذاشت. را بھ وي اھدا كرده بود
، چاپ دوم ١۵۵۵ل در سا. وسالیوس ھمسري گرفت و در بروكسل خانھ قشنگي براي خود ترتیت داد

درآنجا نشان داده شده . كتاب درباره ساختمان بدن انسان، با متن افزایش یافتھ و تصحیح شده، منتشر شد
بود كھ از راه تنفس مصنوعي ممكن است جانوري را كھ سینھاش شكافتھ شده است براي مدتي زنده نگاه 

از .بھ كمك دم آھنگري بھ حركت درآوردداشت، و ھمچنین میشد قلب از حركت بازمانده را گاھي اوقات 
وي عمر خود را وقف پرستاري . آن پس دیگر وسالیوس بھ پیشرفت كالبدشناسي خدمت تازھاي نكرد

چون شارل از . امپراطور ودیگر ملتزمانش ساخت، و ضمنا بیشتر بھ تمرین و تحصیل جراحي پرداخت
، شاه او را بھ كمك آمبرواز ١۵۵٩ژوئیھ سال  در. سلطنت استعفا كرد، وسالیوس پزشك دوم فیلیپ دوم شد

پاره فرستاد تا متفقا بھ درمان ھانري دوم، كھ زخمي شده بود، اقدام كنند، شاید كھ او را از مرگ نجات 
. وسالیوس با آزمایشھاي بالیني خود نشان داد كھ ھیچگونھ امكاني براي بھبودي بیمار وجود ندارد. دھند

دیگراني در . سالیوس و خانوادھاش در التزام ركاب فیلیپ بھ اسپانیا بازگشتندكمي بعد، در ھمان سال، و
ھاي وریدي را شناخت و  جامباتیستا كانو دریچھ. خالل این ایام بھ تكامل علم كالبدشناسي كمك كردند

رئالدو كولومبو ھمان ; )١۵۵٣(سروتوس نحوه جریان ریوي خون را توضیح داد; )١۵۴٧(یادداشت كرد
اما ھفتاد سال ; و با تجربھاي روي قلب زنده عمال بھ ثبوت رساند) ١۵۵٨(را دوباره كشف كردجریان 

ھا، بھ  دیگر زمان الزم بود تا ھاروي بھ كشف تحوالنگیز خود نایل آید و جریان گردش خون از قلب بھ ریھ
 ١٢٨۵عرب، در سال  ابنالنفیس، پزشك. قلب، بھ شریانھا، بھ وریدھا، و بھ قلب را بھ طور دقیق شرح دھد

و محتمال روایتي از اصول ; بر سروتوس پیشدستي جستھ و جریان ریوي خون را وصف كرده بود
  . تعلیمات وي بھ خاك اسپانیا رخنھ كرده و دنبالھ آن تا دوره جواني سروتوس ادامھ داشتھ است

مایھ افتخار خود میدانستند  پزشكان بومي دربار اسپانیا. ھنوز حوادثي در زندگي وسالیوس باقي مانده بود
ھنگامي كھ دون كارلوس یگانھ فرزند فیلیپ، . كھ تشخیصھا و درمانھاي وسالیوس را بھ چیزي نشمارند

، وسالیوس براي درمان وي شكافتن جمجمھ را )١۵۶٢(براثر پرت شدن دچار تكان خوردگي مغز شد 
آثار قدیسان و طلسمھا را . اي مرگ رسیدپیشنھاد او از طرف ھمكارانش رد شد و جوان بھ پ. تجویز كرد

بر روي زخم نھادند و دینداران پرھیزگار خود را بھ شالق بستند تا آسمان را وادار كنند درمان 
وسالیوس بار دیگر اصرار بھ شكافتن جمجمھ . معجزھآسایي براي جوان نازل سازد، كھ بھ جایي نرسیدند

بزودي حال . ادي چرك از مغز بیمار بیرون كشیده شدسرانجام این كار عملي گشت و مقدار زی; كرد
و فیلیپ دوم ھشت روز پس از آن در مراسم دیني باشكوھي شركت جست ; شاھزاده رو بھ بھبودي گذاشت

  . تا شكر خداوند بخشنده را بھ جاي آرد

ره از آمبرواز پا. دو سال بعد، وسالیوس اسپانیا را، بھ عللي كھ ھنوز مورد مناقشھ است، ترك كرد
مرده بود، نصف بیشتر )) اختناق رحم((كالبدشناسي سخن میگوید كھ با شكافتن جسد زني كھ ظاھرا بر اثر 

بھ گفتھ پاره، جراح با فرود آوردن ضربھ تیغ جراحي خود زن مرده . اھالي اسپانیا را بر ضد خود شوراند
كھ ھمگي ... زدیكان آن زن شدو جنان موجب تحسین و وحشت باطني كلیھ ن((را بھ حیات بازگرداند، 

  )). با وجود حسن شھرت و سابقھاي كھ داشت منفور و بدنام خواندند - ایشان آن پزشك را 

جراح ھوگنوي ما . بدیھي است كھ نزدیكان ھر مردھاي عموما اینگونھ درمانھاي نامنتظر را خوش ندارند
كرد كھ راه چارھاي دیگر براي زنده  بنابراین، طبیب مزبور فكر: ((چنین بھ روایت خود ادامھ میدھد

اوبرالنگھ، یكي دیگر از ھوگنوھا، نظیر چنین .)) ماندنش باقي نمانده است، جز آنكھ جالي وطن كند
و اظھار داشتھ است كھ وسالیوس بھ ) ١۵٧٩حد (داستاني را درباره پزشكي بھ نام وسالیوس نقل كرده 

شد و با وعده آنكھ براي توبھ از گناھش بھ زیارت فلسطین انسان زنده توسط دستگاه تفتیش افكار دستگیر 
اما ھیچ یك از منابع تاریخي آن زمان ذكري از این واقعھ . برود توانست خود را از آن مخمصھ رھایي دھد

شاید وسالیوس فقط از . بھ میان نیاورده است و تاریخنویسان مسیحي نیز آن را افسانھاي بیش ندانستھاند
وي بھ ایتالیا بازگشت و ظاھرا از ونیز بھ قصد بیت المقدس . شده و آن را ترك كرده بوداسپانیا خستھ 

در بازگشت، كشتي غرق شد و او بر جزیره زانت، در ساحل باختري ). ١۵۶۴آوریل (سوار كشتي شد 
ان در ھم. وسالیوس پنجاه سال عمر كرد). ١۵۶۴اكتبر  ١۵(یونان، افتاد و بر اثر نرسیدن كمك جان داد 
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حاال دیگر شكوھي كھ مدت یك قرن چشمھا . سال مرگ وسالیوس بود كھ میكالنژ مرد و شكسپیر بھ دنیا آمد
  . را بھ سوي ایتالیا خیره داشتھ بود رو بھ جانب شمال میآورد

VI - پیدایش جراحي  

  . عرب بود ھاي بزرگان یوناني و با وجود ترقیات كالبدشناسي، علم و فن پزشكي ھنوز تابع عقاید و گفتھ

حتي وسالیوس، پس ; شھادت حواس بزحمت میتوانست در برابر كالم جالینوس و ابوعلي سینا پایداري كند
من بزحمت میتوانستم بھ :((ھاي جالینوس را رد كند، میگفت از آنكھ توانستھ بود با كالبد شكافي خود گفتھ

لینوس و بقراط، ضمن آنكھ دانش كھنھ را ھاي آثار جا چاپھا یا ترجمھ.)) چشمان خود اعتماد داشتھ باشم
رواج میدادند، راه را نیز بر تجربیات نو میبستند عینا ھمان گونھ كھ كوششھاي پترارك و رونسار در 

ھنگامي كھ لیناكر . ھایي بھ سبك ویرژیل موجب انحراف یا سرخوردگي نبوغ ذاتیشان شد سرودن حماسھ
، متون اصلیي كھ در )١۵١٨(خوانده شد بنیاد نھاد )) طنتي پزشكانكالج سل((دارالعلمي را كھ بعدھا بھ نام 

روش درماني از . ھایي بودند كھ خود او از آثار جالینوس تھیھ كرده بود آنجا تدریس میشدند ترجمھ
; زنجبیل و بنژوان از سوماترا; داروھاي تازه وارد بھ اروپا استفاده كرد گنھ گنھ ایپكا، و ریواس از امریكا

و كافور و شنجرف از چین و ھمین پیشرفت موجب توسعھ ; صبر زرد از كوشنشین; از جزایر ادویھمیخك 
والریوس كوردوس نخستین كتاب فارماكوپھ را بھ زبان آلماني تالیف كرد . استعمال گیاھان بومي نیز شد

بي بھ اروپا درمان بیماري سیفلیس بھ وسیلھ دم كرده چوب گایاك گیاھي كھ از جزایر ھند غر). ١۵۴۶(
وارد شد چنان رواج یافت كھ خاندان فوگر توانست با گرفتن انحصار فروش آن در سراسر قلمرو 

ھاي  تنگدستي و ناپاكیزگي توده. فرمانرواي بدھكارش، یعني شارل پنجم، ثروت خود را دو چندان سازد
  . تمردم ھمیشھ بیماریھا را در پیش، و در درمانھا را در پس قافلھ نگاه میداش

شھر پاریس . ھاي پھن و مدفوع باقیمانده از چارپایان ھوا را مسموم و گاھي خیابانھا را آلوده میساختند توده
اما مقامات ; داراي گنداب روھایي بود كھ ھانري دوم پیشنھاد كرد مخرج آنھا را بھ رود سن باز كنند

از اھالي است، او را از آن نقشھ شھرداري، با این توضیح كھ رود سن تنھا منبع آب آشامیدني نیمي 
، انگلستان ھیئتھایي را مامور مطالعھ در موضوع ساخت گندآب رو براي ١۵٣٢در سال . منصرف كردند

تنھا دو شھر انگلیسي وجود داشتند كھ در آنھا ھزینھ جمعآوري  ١٨۴۴اما تا سال ; شھرھاي كشور كرد
بیماریھاي ھمھگیر كمتر از قرون وسطي . شدھاي محقر جزو مخارج عمومي منظور می زبالھ از محلھ

رواج داشتند، اما آنچھ گاھبھگاه اتفاق میافتاد، ھمراه با تب زایماني كشنده و مرگ و میر كودكان، كافي بود 
تا  ١۵٠٠در میان سالھاي . كھ جمعیت اروپا را تقریبا بھ طور ثابت نگاه دارد و ازدیاد آن را مانع شود

تب تیفوس در اثر . را خاك آلمان و فرانسھ را مورد ھجوم خود قرار دادبیماري طاعون مكر ١۵۶٨
شاید )) بیماري تعریق. ((در انگلستان شیوع یافت ١۵۶٨، و ١۵٧٧، ١۴٢٢مھاجرت شپش در سالھاي 

تا  ١۵۴٣آلمان را در سالھاي ; ١۵٧٨، ١۵۵١، ١۵٢٩، ١۵٢٨نوعي انفلوانزا انگلستان را در سالھاي 
  . بھ باد كشتار گرفت ١۵۵١و  ١۵۵٠در سالھاي و فرانسھ را ; ١۵۴۵

چنانكھ روایت شده است، تلفات این بیماري در ھر یك از شھرھاي ھامبورگ، و آخن، در مدت چند روز، 
بیماري انفلوانزا را نتیجھ تاثیرات آسماني میدانستند و نام آن نیز داللت بر ھمین معنا . بھ ھزار نفر رسید

سكنھ،  ٠٠٠,۴٠دوباره در آلمان ظاھر شد و در نورنبرگ، از  ١۵۶٢طاعون غدھاي در سال  .دارد
. نفر را بھ خاك ھالكت انداخت گرچھ باید كلیھ آمارھاي طاعون را تا اندازھاي مبالغھآمیز دانست ٩٠٠٠

صبي، ھاي شادیبخشتر تصویر آن عصر از میان رفتن تدریجي بیماري جذام و اختالالت روحي و ع جنبھ
پزشكي عملي خیلي كندتر از پزشكي نظري . خوانده میشدند، بود)) رقص قدیس ویتوس((كھ بھ نام 

شیادان دارو فروش دورھگرد ھنوز فراوان بودند، و با وجود پارھاي قوانین ممانعت كننده . پیشرفت یافت
ودكان با دست قابلگان بیشتر ك. بازھم پرداختن بھ پزشكي بدون در دست داشتن دانشنامھ رسمي آسان بود

دندانپزشكي از پزشكي و . تخصص ھنوز صورت تحقق بھ خود نگرفتھ بود. راه بھ دنیاي زندگان مییافتند
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دالكان شكستھبند دندان نیز میكشیدند، و در جاي خالي آن دندان قطعھ عاجي ; جراحي جدایي نداشت
د كارھاي جراحي عادي را بھ دست ھمین تقریبا عموم پزشكان وسالیوس یكي از استثناھا بو. میگذاشتند

. اما باید دانست كھ بیشتر آنھا تنھا دالك نبودند، بلكھ مرداني تعلیم یافتھ و مجرب بودند; دالكھا میسپردند
وي . آمبرواز پاره بھ عنوان شاگرد دالك شروع بھ كار كرد، و بھ مقام جراح مخصوص شاھان ارتقا یافت

خود را بھ پاریس رساند و دكھ كوچك خود را در میدان ) ١۵١٧(من، بود كھ زاده بور ارسان، واقع در 
در ضمن معالجھ سربازان، وي نیز این نظریھ رایج را پذیرفت كھ عموم . سن میشل خدمت گرفتھ شد

زخمھاي گلولھ سمي ھستند و، مانند وسالیوس، از ھمان روش درمان متداول كھ عبارت از داغ كردن زخم 
یك . و این ھمان درماني بود كھ درد را تبدیل بھ تشنج نزع میساخت; شان پیروي كردبا روغن آقطي جو

شب روغن آقطي تمام شد و، در فقدان آن، آمبرواز پاره اجبارا زخمھاي سربازان با مرھمي از مخلوط 
  : فرداي آن روز، چنین یادداشت كرد; زرده تخم مرغ، عصاره گل سرخ، و تربانتین بست

جوم مداوم افكار، درباره سربازاني كھ نتوانستھ بودم زخمھایشان را روغن داغ كنم، خواب شب گذشتھ از ھ
با این فكر، صبح زود از جا برخاستم تا از . انتظار داشتم روز بعد ھمھ آنھا را مرده بیابم. بھ چشمانم نیامد

بودم درد بسیار كمي در  با كمال حیرت مشاھده كردم آنھایي را كھ بامرھم درمان كرده; ایشان عیادت كنم
اما آن دیگراني كھ زخمھایشان با . و شب راحتي را گذرانده بودند... زخمھایشان داشتند، بدون اندك تورمي

از ; و سخت دردناك بودند... روغن جوشان آقطي درمان شده بود تب شدید داشتند و زخمھایشان ورم كرده
  . و پردرد زخمیھاي بیچاره را روغن داغ نكنم آن پس تصمیم گرفتم كھ دیگر با آن روش بیرحمانھ

كتاب كوچكي درباره روش درمان زخمھا منتشر  ١۵۴۵پاره، با آنكھ تحصیالت عالي نكرده بود، در سال 
وي ثابت كرد  ١۵۵٢در جنگ سال . ساخت كھ ھم اكنون نیز یكي از كتب كالسیك پزشكي بھ شمار میآید

ن براي بند آوردن خون بر روش روغن كردن محل قطع شده كھ در ھنگام قطع كردن عضوي بستن شریا
در . چون بھ دست دشمن اسیر شد، با انجام جراحیھاي نجاتبخش آزادي خود را باز خرید. ترجیح دارد

چیزي كھ سوربون را بھ ; بازگشت بھ پاریس، پاره بھ ریاست بخش جراحي كالج سن كوم منصوب شد
كھ بي بھره از زبان التیني بود جزو موجودات عجیب الخلقھ عالم وحشت انداخت، زیرا در آنجا استادي 

با وجود این، وي جراح مخصوص ھانري دوم، بعد فرانسواي دوم، و بعد شارل . زیستشناسي شمرده میشد
دو كتاب . وگرچھ از ھوگنوھا بود، اما در كشتار سن بارتلمي بھ فرمان پادشاه آسیبي بھ او نرسید; نھم شد

. از لحاظ نظري چیزي بر علم جراحي نیفزود، اما بھ جراحي عملي خدمت شایان كرد) ١۵٧٣(جراحي او 
وي ابزارھاي تازھاي اختراع نمود، استفاده از عضوھاي مصنوعي را متداول ساخت، براي درمان فتق 

استفاده از فتق بند را معمول كرد، نقص از پا متولدشدن نوزاد را در وضع حمل بر طرف ساخت، در 
تگي مفصل آرنج را براي نخستین بار جا انداخت، مسمومیت بر اثر گاز زغال را شرح داد، و اعالم رف

پاسخ آمبرواز پاره بھ تبریكاتي كھ، پس از موفقیت در یك عمل جراحي . داشت كھ مگس ناقل بیماري است
خداوند من درمانش كردم و : ((مشكل، از ھر طرف نثارش شد در تاریخ پزشكي معروف مانده است

در حالي كھ صالحیت و مقام جراحان ; ، در ھفتاد و سھ سالگي، درگذشت١۵٩٠پاره بھ سال .)) شفایش داد
را بھ میزان قابل مالحظھاي باال برده و كشور فرانسھ را در جراحي بھ پایھاي رسانده بود كھ تا چند قرن 

  . بعد فرانسھ ھمچنان پیشوایي خود را در آن علم محفوظ نگاه داشت

VII  - دكترھاپاراسلسوس و   

در ھر نسل كساني بھ ظھور میرسند كھ، بھ دلیل نفرتي كھ نسبت بھ روش ارتجاعي و محافظھكارانھ حرفھ 
  . مانھاي شگفتانگیز بھ عمل آورندپزشكي دارند، مدعي میشوند كھ میتوانند با وسایلي غیر عادي در

اینان پزشكان را متھم بھ تنبلي و بیرحمي میسازند، چندي نیز بیمارھایي را بھ طرز معجزھآسا شفا میدھند، 
این بیفایده نیست كھ گاھگاه چنین . و سپس نام خود را در ابر تیره گزافھگویي و یاس و انزوا مدفون میكنند

و نیز این امر خود بھانھ خوبي است تا علم ; شھ پزشكي را بیدار نگاه دارندخرمگسھایي پیدا شوند تا اندی
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پزشكي را برحذر دارد كھ ھرگونھ بدعت شتابزدھاي را كھ با زندگي انسان سروكار دارد با قید احتیاط 
ل در این مورد نیز، مانند سیاست و فلسفھ، نسل جوان انقالبي و نسل پیر ارتجاعي، در آن تعاد. تلقي كند

میان دو فراگرد دگرگوني و توارث، كھ رویھ اصلي طبیعت در پدید آوردن ھر نوع تكاملي است، ندانستھ 
  . با یكدیگر ھمكاري میكنند

فیلیپوس تئوفراستوس بومباستوس فون ھوھنھایم خود را آورئولوس مینامید تا معیار درخشش وجودش را 
پدرش . د از آن شاید التیني شده نام ھوھنھایم بودبرساند، و نیز خود را پاراسلسوس مینامید كھ مقصو

  . ویلھلم بومباست فون ھوھنھایم فرزند نامشروع یكي از اشراف تند مزاج سوابیا بود

ویلھلم، كھ از ابتداي جواني مجبور بھ كار كردن براي تامین معاش خود بود، در میان دھقانان تھیدست 
وي الزا اوخسنر، دختر مھمانسراداري را كھ شغل ; داختحوالي شھر آینزیدلن سویس بھ كار پزشكي پر

. اما آن زن چندي بعد دچار اختالل عصبي و جنونزدگي شد; كمك پرستاري داشت، بھ عقد خود در آورد
این سابقھ موروثي دو جانبھ مسلما در تكوین خلق نااستوار و حس نفرت فیلیپ از محیطي كھ موجب 

متولد شد، در میان بیماران  ١۴٩٣وي در سال . ثر مستقیم داشتھ استانحراف استعدادھاي وي شده بود ا
در روایت مشكوكي آمده است كھ . پدرش نشو و نما یافت، و با زندگي بي بند و بار مھمانسراھا خو گرفت

تا . بھ ھنگام كودكیش گرازي وحشي، یا شاید سربازاني مست، او را از داشتن آلت مردي محروم ساختند
چون بھ سن نھسالگي رسید، . الع در دست است زندگي مردانھ وي بكلي از وجود زن خالي بودآنجا كھ اط

در آنجا، . محتمال بھ ھمان علت، پدر و پسر بھ فیالخ در تیرول نقل مكان كردند. مادرش خود را غرق كرد
سرگرمي  چنانكھ روایت شده است، ویلھلم در یكي از مدارس معادن بھ آموزش پرداخت و كیمیاگري را

و بھ احتمال قوي، ; مطمئنا در آن ناحیھ، معادني یافت میشدند و تصفیھخانھاي نیز وجود داشت. خود ساخت
فیلیپوس كوچك در آنجا با علم شیمي آشنایي پیدا كرد و بر پایھ ھمان آشنایي بود كھ میبایست بعدھا وي 

  . انقالبي در روش درماني بھ وجود آورد

بیقراري طبعش از اینجا معلوم میشود كھ در . س براي تحصیل بھ ھایدلبرگ رفتدر چھاردھسالگي فیلیپو
مدتي كوتاه چندین دانشگاه عوض كرد فرایبورگ، اینگولشتات، كولوني، توبینگن، وین، ارفوت، و در 

در سال . فرارا ، گرچھ این دورھگردیھاي دانشگاھي در قرون وسطي معمول بود) ١۵١۵ - ١۵١٣(
كھ اكنون خود را پاراسلسوس مینامید بھ  - دانشنامھاي بھ دست آورده باشد، فیلیپوس  بدون آنكھ ١۵١۵

پس از پایان جنگ، وي زندگي بي . سمت دالك و شكستھبند وارد خدمت سپاه شارل اول، شاه اسپانیا، شد
تان، اگر گفتھ خودش را باور داشتھ باشیم، در غرناطھ، لیسبون، انگلس. سروسامان خود را از سر گرفت

در ھنگام .بھ شغل طبابت پرداخت)) سرزمینھاي دیگر((دانمارك، پروس، لھستان، لیتواني، مجارستان، و 
، وي در سالزبورگ بود و دھقانان زخمي را درمان، و با آالم و آمال ١۵٢۵در سال )) جنگ دھقانان((

سرمایھ، بھره، و بازرگانان ; پاراسلسوس طلسم شده مراسم و عقاید سوسیالیستي بود. ایشان ھمدردي میكرد
را مطرود میشمرد و برقراري نظام اشتراكي در زمینداري و تجارت، و توزیع پاداش مساوي در میان 

، االھیات را كنار زد و تجربھ عملي )١۵٢۵(در نخستین اثر خود، عقل اعظم . عموم افراد را تبلیغ میكرد
و پس از آنكھ بھ گواه ; او نیز دربند اسارت افتاد با در ھم شكستھ شدن شورش دھقانان،. را معتبر شمرد

اما از سالزبورگ ; صادق معلوم شد كھ ھیچ وقت سالح بھ دست نگرفتھ بود، از رفتن بر سردار معاف شد
، پاراسلسوس در ستراسبورگ بھ جراحي و ١۵٢٧در سال، . نفي بلد شد و شتابان آنجا را پشت سرگذاشت

ھاي منطقي و یاوه، از پزشكي  اصول نظریھ وي معجوني بود از گفتھ. اشتسخنراني براي دالكان اشتغال د
وي علم . و جادوگري گرچھ خدا میداند كھ آینده درباره مسلمات امروزي ما چگونھ داوري خواھد كرد

احكام نجوم را طرد كرد، سپس آن را پذیرفت، بھ طوري كھ جایز نمیدانست در وضعیتھاي نامساعد ماه 
اعتماد بھ عصاي غیبگویي را براي كشف منابع زیرزمیني . براي بیمارانش امالھ تجویز كند نسبت بھ زمین

زماني مانند آگریپاي جوان در . مورد استھزا قرار داد، اما ادعا كرد كھ فلزات را تبدیل بھ طال كرده است
توري كلي كھ راز یعني قاعده یا دس)) حجرالفالسفھ((تشنگي دانش بھ تكاپو افتاد و مشتاقانھ در طلب 

  . برآمد. آفرینش را افشا كند
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یعني درمان عضو بیمار بدن با مواد و )) درمان بھ مثل((اعتقاد وي بھ اجنھ، سمندرھاي آتشخوار، و روش 
وي از بھ كار . ھایش آشكار است داروھایي كھ از حیث رنگ یا شكل شبیھ ھمان عضو باشند در نوشتھ

راي شفادادن بیماران روگردان نبود شاید از لحاظ پزشكي تلقیني آنھا را بردن اوراد جادویي و تعویذھا ب
اما ھمین شخص، كھ سراپا آغشتھ بھ اوھام زمانش بود، با كمال جرئت علم شیمي را بھ . سودمند میدانست

گاھي اوقات پاراسلسوس چون فیلسوفي معتقد بھ اصالت ماده سخن . خدمت علم پزشكي درآورد
انسان در برابر جھان ھستي چون عالم صغیر .)) ماده جدا شده، و ماده كل آفرینش استبشر از :((میراند

و ھر دو از یك نوع عناصر تركیب یافتھاند كھ اساسشان امالح، گوگرد، و جیوه ; نسبت بھ عالم كبیر است
در حقیقت  شیمي درماني. و فلزات كانیھایي كھ ظاھرا بیجان مینمایند در باطن وجودشان جاني دارند; است

انسان از لحاظ بدني تركیبي است از مواد شیمیایي، . استفاده از عالم كبیر است براي شفا دادن عالم صغیر
و ھمین ; جالینوسي)) اخالط((و بیماري عبارت است از اختالل در مواد شیمیایي تركیب كننده بدن، نھ در 

در آن زمان بھ طور كلي داروھاي درمانبخش از . پایھگذاري شد متابولیسمجان بود كھ نظریھ امروزي 
و پاراسلسوس، كھ سخت در كیمیاگري ; دنیاي گیاھان و جانوران، یعني از مواد آلي، بھ دست میآمدند

وي جیوه، سرب، . مردن خواص درمانبخش مواد غیر آلي اصرار میورزیدمنھمك شده بود، در بر ش
گوگرد، آھن، ارسنیك، سولفات مس، و سولفات پوتاسیوم را جزو فارماكوپھ شناخت، و بھ كار بردن 

  . ھا و تنتورھاي شیمیایي را رواج داد عصاره

نیز . لودانوم خوانده میشودرا درست كرد كھ امروزه )) تنتور تریاك((پاراسلسوس نخستین كسي بود كھ 
  . استحمام در آبھاي معدني را تجویز كرد و خواص و آثار گوناگون آنھارا شرح داد

پاراسلسوس بھ تاثیر عوامل جغرافیایي و حرفھاي در بھ وجود آوردن بیماریھا اشاره كرد، بیماري سل 
; مرتبط با گواتر بومي دانست معدنچیان را مورد بررسي قرار داد، و نقص رشد بدني در نزد كودكان را

ھمچنین بھ فھم چگونگي بیماري صرع كمك بسیار كرد، و فلج شدن اعضاي بدن و اختالالت تكلم را نتیجھ 
با وجود آنكھ عقیده عمومي برآن بود كھ دو بیماري نقرس و ورم . خراشھا و صدمات وارد برشمرد

ادعا كرد كھ آن دو بیماري بر اثر تشكیل اسیدھاي مفاصل نتیجھ طبیعي و درمانناپذیر پیریند، پاراسلسوس 
. حاصل از باقي ماندن طوالني فضوالت در قولون بھ وجود میآیند، و بر پایھ این تشخیص، درمانپذیرند

وي اسیدھاي .)) ھا دانست باید علت اصلي عموم بیماریھا را در دلمھ بستن مواد ھضم نشده در روده((
ھا،  نامید، زیرا رسوب آنھا بر روي مفاصل، عضالت، كلیھ))تارتار((را  حاصل از فساد مواد درون روده
پاراسلسوس )). و تارتاروس نام دوزخ است; مانند دوزخ میسوزد((و مثانھ، چنانكھ خود گفتھ است،

كالبدشناسي میزنند، اما از دیدن تارتار چسبیده بھ دندانھایشان [ تبحر در]دكترھا الف از :((میگفت
روش پیشنھادي او این بود كھ بھ وسیلھ رژیم غذایي مقوي . این اصطالح گرفت و متداول شد و)) ;عاجزند

وي كوشید تا با . و سالمتبخش و دفع كامل فضوالت از تشكیل چنین رسوباتي در بدن جلوگیري شود
 و در موارد سخت عمل; كند)) نرم((استعمال تركیباتي از روغن برگ غار و رزین رسوبھا را در بدن 

پاراسلسوس مدعي . جراحي را تجویز میكرد تابھ وسیلھ آن رسوبات زیانبخش دفع یا عمال برداشتھ شوند
و برخي از پزشكان عصر ما نیز معتقدند ; بود كھ چندین بیمار نقرسي را با ھمین روشھا درمان كرده است

  . كھ بھ پیروي از تشخیص پاراسلسوس موفق بھ درمانھایي در این زمینھ شدھاند

در آنجا فروبن، ناشر معروف، دچار درد . معالجات موفقیتآمیز پاراسلسوس در ستراسبورگ بھ بال رسید
فروبن از پاراسلسوس دعوت كرد كھ . پزشكان بھ قطع آن نظر داده بودند. شدیدي در پاي راستش شده بود

كار گرفتن كارد  پاراسلسوس بھ بالین وي حاضر شد و بدون بھ. براي تشخیص بیماري او بھ بال رود
اراسموس، كھ در آن ھنگام با فروبن و بسیاري از دردھاي بدني خود زندگي . جراحي او را معالجھ كرد

وي نیز برایش نسخھاي نوشت اما معلوم نیست تا چھ اندازه سودمند ; میكرد، از پاراسلسوس كمك خواست
افزودند، و بعدھا یك رشتھ پیشآمدھاي عجیب بھ ھر حال، این بیماران نامدار بر نامآوري دكتر جوان . افتاد

در این زمان پروتستانھا در شوراي . او را بھ مقام استادي دانشگاه، كھ آرزوي دیرینش بود، نزدیك ساخت
آنھا بھ رغم اعتراضات اراسموس و اقلیت كاتولیك شھر، دكتر ونكر، پزشك ; شھر بال اكثریت داشتند
از شغلش معزول كردند، و )) ھاي بر ضد اصالح دیني ادا كرده بودمطالب تاز((شھر، را، بھ جرم آنكھ 
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شوراي شھر و پاراسلسوس با ھم این توافق را حاصل كرده بودند كھ . پاراسلسوس را، بھ جایش نشاندند
اما دانشكده پزشكي بر آن ; انتصاب بھ آن شغل بھ منزلھ یافتن صالحیت براي تدریس در دانشگاه بود

د و چون میدانست كھ نقطھ ضعف پاراسلسوس در زمینھ كالبدشناسي است پیشنھاد انتصاب اعتراض كر
پاراسلسوس از زیربار آن شانھ . كرد كھ در جلسھاي عمومي آزمایشي از صالحیت استادي وي بھ عمل آید

خالي كرد، بھ شغل پزشكي رسمي خود پرداخت، و بدون تصویب دانشگاه در تاالري خصوصي 
او با دعوتنامھاي، كھ در نوع خود بیمانند بود، شاگرداني بھ ). ١۵٢٧(یراد كرد سخنرانیھاي عمومي ا

تئوفراستوس بومباست فون ھوھنھایم، دكتر در ھر دو رشتھ پزشكي و جراحي و استاد، : دورش گردآورد
فني مقدس ... ھا تنھا پزشكي در میان ھمھ حرفھ. درودھاي خود را تقدیم دانشجویان علم پزشكي میدارد

و . با این وجود، امروزه كمتر دكتري یافت میشود كھ در كار خود موفقیت داشتھ باشد. ناختھ شده استش
بنابر این وقت آن رسیده است كھ علم پزشكي را بھ مقام شامخ پیشینش بازگردانیم، آن را از آلودگي 

ظور، ما بھ ھیچوجھ پایبند در انجام این من. دستھاي بربرھا پاك كنیم، و اشتباھات ایشان را بر طرف سازیم
دستورھاي پیشینیانمان نخواھیم بود، بلكھ منحصرا طبیعت را مورد مطالعھ قرار خواھیم داد و از تجربیاتي 

كیست كھ نداند علت شكست بیشتر دكترھاي . كھ طي سالھاي دراز بھ دست آمده است استفاده خواھیم برد
ممكن است .... علي سینا، جالینوس، و بقراط پیروي میكنندامروزي آن است كھ ھنوز بردھوار از تعالیم ابو

آنچھ یك دكتر حقیقي باید . این تعالیم عناوین درخشاني را باعث شوند، اما دكتر واقعي بھ وجود نمیآورند
با .... بلكھ شناسایي عمیق بر طبیعت و آثار آن است..داشتھ باشد فصاحت و اطالع بر زبانھا و كتابھا نیست

ي از بخشش جوانمردانھاي كھ مردان شریف بال وقف این منظور كردھاند، من ھر روز مدت سپاسگزار
دو ساعت بھ تفسیر كتابھاي درسیي كھ در علوم جراحي و آسیبشناسي نوشتھام خواھم پرداخت تا مباني 

من این مطالب را از میان آثار بقراط و . روشھاي درماني خود را بر اذھان عامھ مردم روشن سازم
اگر من بخواھم موضوعي را بھ . جالینوس اقتباس نكردھام، بلكھ آنھا را با رنج مداوم و برپایھ آوردھام

ثبوت برسانم، گفتھ خود را متكي بر اقوال بزرگان صاحب راي نمیسازم، بلكھ تجربھ را اساس كار خود 
حس میكني كھ انگیزھاي  پس اي خواننده عزیز، اگر. قرار میدھم و استدالل شخصیم را بر آن بنا مینھم

براي پي بردن بر آن اسرار االھي در دلت پیدا شده است، اگر میخواھي در فاصلھ زماني كوتاه بھ اعماق 
  .١۵٢٧بال، ژوئن .. علم پزشكي دستیابي، براي دیدار من بھ بال بیا

در روز گشایش كالس پاراسلسوس بھ رسم . سي دانشجو براي شركت در آن دوره درسي نامنویسي كردند
معمول در لباده استادي ظاھر شد، اما فورا آن را بھ یك سو انداخت و با جامھ درشت و پیشبند چرمي و 

كي بھ زبان التیني سخنرانیھاي وي در علم پزش. دود گرفتھ كیمیاگران در برابر دیده دانشجویان ایستاد
كھ بعدھا كتاب درباره ساختمان بدن انسان وسالیوس را بھ چاپ (بودند و قبال توسط منشیش، اوپورینوس 

اینھا ھمھ در نظر پزشكان پیرو . تحریر میشدند، اما در سر كالس جراحي بھ آلماني سخن میگفت) رساند
: اسلسوس این بود كھ رسما پیشنھاد كرداما كار زنندھتر پار; عرف عمومي رفتاري غیر عادي مینمود

وي براي آنكھ اھانت خود را نسبت بھ پزشكي سنتي .)) ھیچ دارو فروشي نباید با ھیچ دكتري تباني كند((
و ) ١۵٢٧ژوئن  ٢۴(آشكار سازد، بھ بھانھ روز یادبود یوحناي حواري، با شاگردان خود آتشي برافروخت 

. ار یافتھاي، كھ محتمال كتاب مدخل یعقوبي بود، را در آن سوختشادي كنان متن كتاب پزشكي تازه انتش
من مدخل را در آتش یوحناي حواري انداختم تا شاید ھمھ بدبختیھا ھمراه با : ((در این باره خودش مینویسد

مردمان پاراسلسوس را در .)) بدین ترتیب قلمرو پزشكي از آلودگیھا تطھیر شده است. دود آن بھ ھوا بروند
زندگي پاراسلسوس . كردار با لوتر، كھ یكي از توقیعات پاپ را طعمھ آتش ساختھ بود، برابر دانستنداین 

  . در بال بھ ھمان اندازه برخالف عرف و عادت عمومي بود كھ سخنرانیھایش

مدت دو سالي كھ در موانست او بھ سر میبردم، روز و شب او را در حال : ((اوپورینوس مینویسد
  . ... بسیار ولخرج بود، بھ طوري كھ گاھي پشیزي برایش باقي نمیماند.... رخوري میدیدمبادھگساري و پ

ھر ماه باالپوش تازھاي میخرید و كھنھاش را بھ اولین كسي كھ از در میرسید میبخشید، اما معموال 
ھاینریش ) .)باالپوشھاي وي بھ اندازھاي كثیف بودند كھ من ھیچ وقت رغبت نكردم یكي از آنھا را بردارم

خوانده )) آدمي بغایت نامرتب و كثیف((بولینگر نیز، بھ ھمین نحو، پاراسلسوس را بادھگساري افراطي و 
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ھا تقریبا  در درمان انواع قرحھ((اما اوپورینوس بھ درمانھاي تحسینانگیز استادش گواھي داده است، . است
صنف پزشكان، .)) شدني تشخیص داده بودندمعجزه میكرد، در حالي كھ طبیبان دیگر آن موارد را عالج نا

پاراسلسوس را از خود راند و او را داروفروشي بیدانشنامھ و پزشكنمایي بیپروا خواند كھ در كالبد شكافي 
عاجز بود و از كالبدشناسي بیبھره، اما پاراسلسوس كالبد شكافي را بیاعتبار میشمرد و چنین استدالل میكرد 

در عین اعمال طبیعي دستھ جمعیشان در موجودي زنده مورد بررسي قرار  كھ اعضاي بدن را میبایست
و نیز توھین دكترھا را بھ زشتترین لحني پاسخ داد و تجویزات . داد تا بھ خصوصیاتشان پي برد

ھاي انگشتري، دستكشھاي براق، و گام برداشتن متكبرانھشان را بھ  بربرمآبانھ، پیراھنھاي ابریشمي، حلقھ
ایشان را بھ مبارزه طلبید كھ از اطاق درس بھ آزمایشگاه شیمي بیایند، پیشبند ببندند . گرفتباد تمسخر 

ھاي فلز كمرخم كنند، و بكوشند تا بھ كمك تجربھ و عرق  دستھایشان رابھ مواد كاني بیاالیند، بر روي كوره
فرمانرواي فلسفھ و ((ون وي، بھ جبران فقدان دانشنامھ، عناویني چ. جبین بر رازھاي طبیعت آگاھي یابند

و نیز زخمھاي ; بھ خود میبست)) مروج فلسفھ((و )) دكتر در ھر دو رشتھ پزشكي و جراحي((، ))پزشكي
ھمھ باید از من پیروي : ((وارد بر غرور باطنیش را با موكد ساختن ادعاھاي گستاخانھاش مرھم میگذاشت

ھا و ھمھ نویسندگان قدیمي، با ھم، حتي  یھ دانشگاهكل... كنند، و پادشاھي عالم پزشكي از آن من خواھد شد
پاراسلسوس ، كھ از ھمھ جا رانده شده بود، این جملھ را شعار خود .)) ه من نیز كم استعدادترند...از یك خ

تاریخ براي توبیخ وي از .)) كسي كھ میتواند از آن خود بماند روا نیست كھ از آن دیگري شود: ((ساخت
   .ساخترا تبدیل بھ لفظي مذموم )) بومباست((نوادگي الفزینھایش نام خا

یا بر اثر تباني با ھیئت استادان دانشگاه و یا بھ سبب عصیان طبیعي دانشجویاني جوان برضد معلمي 
نامھاي بھ زبان التیني دست و پا شكستھ تنظیم كرد و منتشر خودراي، رندي بینام از جوانان بال ھجو

و آن عبارت بود از نامھاي بھ قلم خود جالینوس از درون دوزخ خطاب بھ مدعیش موسوم بھ ; ساخت
نامھ جالینوس لغت پردازیھاي عارفانھ پاراسلسوس را بھ تمسخر در این ھجو). فضلھ گویا( كاكوفراستوس

  . میگیرد، وي را دیوانھاي میخواند، و دوستانھ پندش میدھد كھ خود را حلق آویز كند

پاراسلسوس كھ در جستن آن قلم نابكار عاجز مانده بود، متوسل بھ شوراي شھر شد تا دانشجویان را یك بھ 
. شورا در خواست او را پشت گوش انداخت. مجرم را بھ سزایش برساند یك مورد بازپرسي قرار دھد و

در ھمین اوان، یكي از كاننھاي كلیساي جامع بال براي درمان بیماري خود یكصد سكھ طال جایزه تعیین 
روحاني عالیمقام نیز شش سكھ طال بھ او داد و از پرداختن ; پاراسلسوس او را در سھ روز شفا داد. كرد

پاراسلسوس او را بھ دادگاه . غ امتناع ورزید بھ این عنوان كھ دوره درمان بسیار كوتاه بوده استبقیھ مبل
پس از روي خشم مخالفان خود را ; و بھ دنبال آن خونسردیش را نیز باخت; كشید و مرافعھ را باخت

فساد اخالق متھم  دغلكار و چاپلوس خواند و مقالھ بینامي منتشر ساخت كھ در آن روحانیان و قضات را بھ
و ; شوراي شھر فرمان بھ دستگیریش داد، اما اجراي آن را بھ صبح روز بعد موكول داشت. كرده بود

  . وي مدت ده ماه در بال بھ سر برده بود). ١۵٢٨(پاراسلسوس شبانھ فرار كرد 

ندان را بھ پدران روحاني شھر ریاست بیمارستان ز. در نورنبرگ تجربیات زندگي در بال را از سرگرفت
اما بزودي بر اثر حسادت پزشكان شھر بھ صدا ; وي سپردند، و او نیز درمانھاي اعجابانگیز بھ عمل آورد

  . در آمد و ایشان را بھ خاطر نادرستي و مالدوستي، و بھ گناه ھیكل جسیم عیالشان، مورد مذمت قرار داد

  . چون دید اكثریت اعضاي شورا را پروتستانھا تشكیل میدھند، بھ دفاع از آیین كاتولیك پرداخت

خاندان فوگر، كھ انحصار فروش چوب گایاك را در دست داشت، چون اطالع یافت كھ پاراسلسوس آن 
، ١۵٣٠در سال . را در درمان بیماري سیفیلیس بي اثر دانستھ است، بھ ھراس افتاد)) چوب مقدس((

پاراسلسوس یكي از ناشران گمنام را وادار كرد كھ كتاب سھ فصل درباره مرض فرانسوي وي را بھ چاپ 
این كتاب چنان براي دكترھا اھانتآمیز بود كھ طوفاني از اعتراض برپاشد، و پاراسلسوس را . برساند

ره ھمان موضوع وي درصدد بود كتاب جامعتري دربا. مجبور كرد كھ سرگرداني خود را از سر بگیرد
پاراسلسوس در نامھاي خطاب بھ شورا، با فصاحتي . منتشر سازد، اما شوراي شھر اجازه چاپ آن را نداد
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اما، بھ ھرحال، كتاب وي بھ ھیچ وجھ در زمان حیاتش ; ناموثر و بھ نام آزادي مطبوعات، دادخواھي كرد
الیني از بیماري سیفیلیس بود كھ تا آن در واقع، این اثر حاوي بھترین گزارش ب. رنگ چاپ بر خود ندید

زمان بھ رشتھ نگارش در آمده بود، و براي درمان سیفیلیس استعمال داخلي مقادیر مشخص جیوه را تجویز 
بیماري سیفیلیس بھ منزلھ میدان نبردي شد كھ . میكرد و آن را موثرتر از مرھم گذاري خارجي میدانست

  . اي شیمیایي بھ مبارزه پرداختنددر آن داروھاي گیاھي در برابر داروھ

در آنجا و . پس از نقل مكان بھ سن گال، پاراسلسوس مدت شش ماه در خانھ یكي از بیمارانش بھ سر برد
بعدھا، وي وقت خود را صرف تالیف كتابھاي اثر بسیار شگفت آور، از بیراھھ، و جراحي بزرگ، بھ 

واد خام معدني ھستند كھ جستھ گریختھ دانھ الماس و ھایي از م اینھا توده. زبان آلماني نافصیح، كرد
ھا  ، باردیگر، بھ جادوگري روي آورد و كتاب فلسفھ افسانھ١۵٣۴در سال . جواھري درونشان یافت میشود

  . را كھ، خالصھاي از مجموعھ علوم غریبھ بود، تالیف كرد

بھ دورھگردي درشھرھاي آلمان با مرگ بیمار پاراسلسوس در سن گال او باز متواري و بیخانمان شد و 
در جوانیش كفرھایي بر زبان . افتاد، در حالي كھ گاھي اوقات براي لقمھاي نان مجبور بھ تكدي میشد

اما براي . آیینھاي مقدس بھ درد كودكان و دیوانگان میخورند; تعمید فقط معنایي رمزي دارد: آورده بود
، )١۵٣٢(اما اكنون . دیسان چیزي جز اتالف وقت نیستو دعاخواني براي ق; مردم صاحب فكر بیفایدھاند

روزه میگرفت، ھر چھ از ; میكرد)) بازگشت بھ دین((پاراسلسوس سرخورده و تھیدست در دل احساس 
مال دنیا زیادي داشت بھ مستمندان میبخشید، مقاالتي درباره ایمان دیني مینوشت، و خاطر آشفتھ خود را بھ 

و مردي كھ ; ، اسقف سالزبورگ در نوانخانھاي بھ وي پناه داد١۵۴٠سال  در. امید بھشت تسلي میداد
. پانزده سال قبل در ھمان شھر آتش انقالب را دامن زده بود، اینك با سپاسگزاري، آن مرحمت را پذیرفت

در وصیتنامھاي كھ پاراسلسوس از خود بھ جاي گذاشت، چند سكھ باقي ماندھاش را بھ خویشان و 
  . پیكر خود را تسلیم خاك كرد ١۵۴١سپتامبر  ٢۴و در ; یش را بھ دالكان شھر بخشیدابزارھاي پزشك

وجودش پر از تجربیات گوناگون و ادراكات . وي مردي بود كھ در زیر سنگیني نبوغ خود خم شده بود
د از نامنظمتر از آن كھ بتوان; زیركانھ بود، اما كم سوادتر از آن كھ بتواند علم را از جادو مجزا دارد

و عاصیتر و خشمگینتر از آن كھ بتواند نفوذ خود را در بوتھ زمان ; سركشي آتش طبع جلوگیري كند
  . بپروراند

محتمال شرح حال او، ھمراه با داستان زندگي آگریپا، در پر شاخ و برگ كردن افسانھ فاوست اثر مستقیم 
یماریھاي بومي میشدند بھ زیارت تا صد سال پیش، مردمي، كھ در اتریش دچار یكي از ب. داشتھ است

  . آرامگاه پاراسلسوس در سالزبورگ میرفتند و شفاي خود را از جادوي روح یا استخوانھاي او میطلبیدند

VIII -  شكاكان  

االھیات مغزھاي متفكر را بھ خود مشغول كرده ; قرن شانزدھم براي پروراندن فلسفھ دوره مساعدي نبود
لوتر عقل را . و خوابگاھي حكومت داشت، عقل را بھ دنبال خود میكشید بود و ایمان، كھ بر ھر منزل

  . ھاي الحاد بسیار كمیاب بودند اما نمونھ; مطرود میشمرد، زیرا آن را متمایل بھ الحاد میدانست

، زیرا آفرینش، بقاي روح، و الوھیت مسیح را منكر )١۵١٢(یك كشیش ھلندي در الھھ بر آتش سوخت 
: ، یكي از وقایعنگاران انگلیسي چنین نوشت١۵٣٩در سال . دش آشكارا ملحد نبودولي خو; شده بود

وي از بیست سالگي ; امسال در دانشگاه پاریس دكتر عالیمقامي وفات یافت كھ میگفت خدایي وجود ندارد((
بر ھمین عقیده بود، متجاوز از چھاربیست سال عمر كرد، و در تمام آن مدت فكر خطاي خود را پنھان 

)) ملحد((كتابي منتشر ساخت بھ نام در رد ملحدان، اما واژه  ١۵۵٢گیوم پوستل در سال .)) نگاه داشت
  . ھاي خداپرست، وحدت وجودي، و یا شكاك متمایز بود بندرت از واژه
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و، چنانكھ در روایت آمده است، ; عده شكاكان بھ اندازه كافي زیاد بود كھ لوتر ضربھاي حوالھشان كند
براي كودكان كوردل جھان، مطالب دیني باالتر از آن قرار دارند كھ بھ دیدشان در : ((شان میگفتدرباره ای

این كھ سھ اقنوم تنھا یك خدایند، كھ فرزند حقیقي خدا بھ صورت انسان مجسم شد، كھ در وجود مسیح ; آیند
براي ایشان حكایت و ھمھ اینھا ; دو طبیعت رباني و انساني مكنون است، و مطالب دیگري از ھمین دست

و بھ گفتھ خود ادامھ میداد و از مردمي سخن بھ میان میآورد كھ در آفرینش بشر بھ ; ))وھمي آزار دھندھاند
در فرانسھ . دست خداوندي كھ، از ھمان آغاز، لعنت اخروي را برایشان مقدر كرده باشد تردید میكردند

، )١۵٣٧(بوناوانتور دپریھ، در كتاب بوتھ عالم . ندافرادي وجود داشتند كھ درباره بقاي روح شك میآورد
حدوث معجزات، تناقض گوییھاي كتاب مقدس، و اذیت و آزار بدعتگذاران را مورد طعنھ و انتقاد قرار 

مارگریت دو ناوار . این اثر توسط كالون و سوربون تكفیر، و بھ دست جالد رسمي طعمھ آتش شد. داد
ار خود در نراك براند، اما برایش بھ اندازه كافي پول فرستاد تا در لیون مجبور شد نویسنده آن را از درب

حامي و ((، بوناوانتور خود را كشت و نسخ خطي آثارش را براي مارگریت، ١۵۴۴در سال . زنده بماند
  . ، باقي گذارد))حارس ھر چھ نیكي است

; فناپذیر بودن رایشان تجلي یافتروحیھ شكاكیت درسیاست بھ شكل حمالتي برضد مقام خدایي شاھان و تخل
و در این زمینھ شكاكان معموال یا متفكران پروتستان بودند كھ در زیر فشار فرمانروایان كاتولیك قرار 

اسقف جان . گرفتھ بودند، و یا متفكران كاتولیكي بودند كھ از پیروزي و استیالي دولت بر خود میپیچیدند
رسالھ كوتاھي در قدرت سیاسي را منتشر  ١۵۵٨ود، در سال پانت، كھ از ماري تودور سخت منزجر ب

ھاي گوناگون و مكرري كھ از خلع شاھان و كشتن جباران گاه  نمونھ: ((ساخت و در آن چنین استدالل كرد
گاه در تاریخ روي داده است بھ طور مسلم ثابت میكند كھ آن رفتار كامال عادالنھ و صحیح، و منطبق 

شاھان، امیران، و فرمانروایان اقتدار خود را از جانب مردم بھ دست .... استبراراده االھي، بوده 
ھرگاه كھ ... و مردم حق دارند اختیاراتي را كھ با راي خود بھ آن افراد سپردھاند بازستانند... آوردھاند

اقامھ جان میجر، استاد اسكاتلندي كھ در تربیت فكري جان ناكس دست داشت، نیز چنین .)) دلشان بخواھد
برھان میكرد كھ چون ھر نوع اقتدار غیردیني مشتق از اراده جامعھ بشري است، پس میتوان شاھي را كھ 

  . منفور مردم است مخلوع و معدوم كرد، بھ شرط آنكھ از مجراي قانون باشد

تا جالبترین مخالف سلطنت مطلقھ جواني كاتولیك آیین بود كھ چون در آغوش مونتني جان سپرد، نامي نسب
بھ نظر من بزرگترین ((بھ گفتھ آن متفكر بیمانند، این جوان، یعني اتین دوالبوئسي، . جاوداني بھ دست آورد

اتین فرزند یكي از ماموران عالیرتبھ در پریگور بود، در اورلئان تحصیل علم حقوق )). مرد عصر ما بود
  . بھ خدمت پذیرفتھ شدكرد، و پیش از رسیدن بھ سن قانوني بھ سمت مشاور پارلمان بوردو 

، ھنگامي كھ جواني نوزده سالھ بود و مطالعھ ادبیات یونان و روم افكار جمھوریخواھانھ در ١۵۴٩در سال 
اوبھ بھ وجود آورده بود كتابي در اعتراض شدید بھ حكومت مطلقھ نگاشت كھ ھیچ وقت ھم آن را بھ چاپ 

ن از حكومت مستبدانھ یك فرد بر خلقي كثیر بشدت عنوان كتاب درباب بندگي ارادي بود، اما چو: نرساند
اینك بھ نداي آتشین آن . بخوانند)) یك((مذمت و عیبجویي میكرد، رفتھ رفتھ رسم شد كھ آن كتاب را ضد 

  : گوش فرا دارید

چھ شرمساري و رسوایي بزرگي است كھ مردمي بیشمار، با طیب خاطر، و حتي بردھوار، طوق فرمان 
آن جباري كھ حقي براي دارایي، والدین، و ھمسر، یا كودكان، و حتي زندگي ! ندجباري را گردن نھ

است و نھ شمشون، بلكھ غالبا پیگمھاي كوتولھ و، بیشتر اوقات، ترسوترین فرد . شخصي مردم قائل نیست
زن صفت در میان عامھ مردم است نھ آنكھ نیروي شخصیتش او را بر مردم چیره كرده باشد، كھ او خود 

اگر دو یا سھ یا چھار نفر بر ! لبا برده پستترین روسپیان است، تبعھ او باید چھ مردم تیره روزي باشندغا
طغیان نكنند، میتوان آن را حمل برفقدان شھامتشان كرد، اما ھنگامي كھ صدھا و ھزاران نفر )) یك((ضد 

ف آدمي چھ اثري باقي نمیرھانند، دیگر از اراده شخصي و شر)) یك((خود را از زنجیرھاي بردگي 
چون كشور از وجودش ; براي بھ دست آوردن آزادي الزم نیست بر ضد جبار بھ پیكار برخاست... میماند

تنھا كافي است مردمي كھ در زیر فشار حكومت جبار در خفت و . فرسوده شود، او خود سقوط مییابد
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آوردن آزادي مستلزم عزمي راسخ است بھ دست . بردگي بھ سر میبرند ھیچ گونھ حقي براي او قائل نشوند
با اراده قوي تصمیم بگیرید كھ دیگر برده نباشید، و خود را آزاد ... كھ یوغ بردگي را بھ یك سو افكند

ھایش از جا كنده  كمك خود را از جبار دریغ دارید، و او چون مجسمھ غول آسایي كھ پایھ! خواھید یافت
   .شده باشند واژگون و متالشي خواھد شد

نابرابریھاي دارایي در ; بشر فطرتا خواھان آزادي است: البوئسي پیشقدم افكار روسو و تامس پین بود
میان افراد امري عارضي است، و خود تعھدي برگردن دولتمندان میگذارد كھ از ھموطنان مستمندشان 

  . و بھ دست یك خالق) )كھ از یك قالب بھ وجود آمدھاند((ھمھ افرد بشر با ھم برادرند، ; دستگیري كنند

شگفت آن است كھ خواندن ھمین عقاید انقالبي بود كھ مونتني مالیم خوي و احتیاط پیشھ را بھ سوي 
  . كار آن دو را بھ یكي از مشھورترین دوستیھاي تاریخي كشاند) ١۵۵٧(و سرانجام ; البوئسي جذب كرد

ت سال، شاید مونتني ھنوز آن قدر جوان در آن زمان، مونتني بیست و چھار سال داشت واتین بیست و ھف
دوستي آن دو بزودي بر اثر مرگ . بود كھ بتواند آن گونھ احساسات انقالبي را در درون خود جاي دھد

مونتني روزھاي واپسین او را با قلمي . ، بھ پایان رسید)١۵۶٣(اتین دوالبوئسي، در سي و دوسالگي 
وي چنان از . افالطون در مرگ سقراط میاندیشیده استوصف كرده كھ گویي ضمن آن گزارش بھ نوشتھ 

گم كردن آن دوست جوان مھربان اندوھگین شد كھ ھفده سال بعد بھ عنوان تلخترین خاطره زندگیش از آن 
مونتني براي چاپ كتاب درباب بندگي ارادي قدمي برنداشت، و چون خبر شد كھ كشیش . ماتم یاد كرد

وي آن كتاب را زاده . ، تاسف بسیار خورد)١۵٧۶(منتشر ساختھ است پروتستاني از اھالي ژنو آن را
. روحیھ آزادیخواھي نسل جوان میخواند و سن نویسنده را بھ ھنگام نگارش آن اثر شانزده سال میدانست

  . این اثر تقریبا نداي انقالب كبیر فرانسھ بود

IX -  راموس و فیلسوفان  

  . زندگي پیر دو ال رامھ معروف بھ پتروس راموس بھ ھمان اندازه شاعرانھ، و مرگش بسي بیرحمانھتر بود

این استبداد مطلقھ بود كھ بیش از سھ قرن، نھ . وي كمر ھمت بھ برانداختن حكومت جبارانھ ارسطو بست
ر روحشان، مستولي مانده بر یك قوم، بلكھ بر اقوام بسیار، و نھ برجسمشان، بلكھ بر مغزشان، و حتي ب

زیرا مگر نھ این بود كھ آن متفكر كافر كیش بھ عنوان فیلسوف رسمي كلیسا انتخاب شده بود ; بود
اومانیستھاي دوره رنسانس میل داشتند افالطون را بھ جاي ارسطو بنشانند، اما جنبش اصالح دیني یا ترس 

در آلمان پروتستان و فرانسھ كاتولیك، فلسفھ و در نتیجھ، ; از آن در صد خفھ كردن افكار ایشان بود
و در این زمان بود كھ لوتر، در حالي كھ بر آن لعنت ; مدرسي ارسطویي، ھنوز بر پشت زین جوالن میزد

بھ زیر آوردن ارسطوي ستاگیرایي از تخت فرمانروایي فكریش در ). ١۵۴۶(میفرستاد، قالب تھي كرد 
  . ع جباركشي بودنظر نسل جوان روشنفكر قانونیترین نو

راموس، كھ در بیست و یك سالگي براي بھ دست آوردن دانشنامھ استادي در امتحانات دانشگاه پاریس 
، عنوان رسالھ خود را كھ میبایست یك روز تمام در مقابل استادان و ھمھ معارضان )١۵٣۶(شركت جست 

  . طو گفتھ است خطاستآنچھ ارس: دیگر از آن دفاع كند، با كمال صراحت، چنین انتخاب كرد

وي در دھكدھاي در پیكاردي نزدیك شھر نوایون، . سرگذشت راموس قصیدھاي است در تجلیل تحصیل
وي كھ تشنھ درس خواندن در كالجھاي پاریس بود دوبار در صدد برآمد كھ پیاده ; زادگان كالون بھ دنیا آمد

در سال . ده بھ دھكده خویش بازگشتخود را بھ آن شھر برساند، و ھر دوبار در راه ماند و سرخور
، كھ دوازده سال بیش نداشت، موفق شد بھ عنوان خانھ شاگرد بھ خدمت دانشجوي دولتمندي كھ ١۵٢٨

وي با كار روزانھ و درس شبانھ توانست پس از . میخواست امتحان ورودي كولژ دوناوار را بگذراند درآید
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در راه . ھ دروس بازكند و بھ دانشكده ادبیات وارد شودھشت سال كوشش راه خود را از میان انبوه برنام
  . این مقصود گرچھ راموس قوه بینایي خود را تقریبا از دست داد، اما افالطون را باز یافت

وقتي وارد پاریس شدم بھ دام ریزه كاریھاي فكري سوفسطاییان افتادم و ایشان از راه سواالت و مجادالت 
نا ساختند، اما ھیچ راه استفاده عملي و پیشرفت فكري دیگري بھ من نشان مرا با علوم و فنون درسي آش

دریافتم كھ این مجادالت فكري براي من چیزي ... ھنگامي كھ تحصیالت خود را بھ پایان رساندم. ندادند
 در حالي كھ از این اندیشھ برخود بیمناك شده بودم، فرشتھ نیكوكاري مرا بھ سوي; جز اتالف وقت نبودھاند

  . و آنگاه توانستم با فلسفھ سقراط آشنایي یابم; گزنوفون، و سپس افالطون، رھبري كرد

چقدر از ما مردم امرزوي نیز در دوران جواني بھ ھمان كشف نشاط بخش نایل آمدھایم و از خواندن آثار 
د داشت، كھ زیرا او را فیلسوفي شناختھایم كھ شعر و شراب در خون خو; افالطون انبساط خاطر یافتھایم

در ھواي آسمان آتن نغمھ پرنده فلسفھ را میشنید، بال آن را میگرفت، و از سراشیب قرون بھ پایین 
فیلسوفي كھ ھمھ صداھاي سقراط و ; میفرستاد، در حالي كھ ھمھ وقت نفس گرم زندگي از آن پرنده برمیآمد

نگیزترین مسائل جھان بودند، در شاگردانش را، كھ ھنوز سرشار از سرمستي و جذبھ بحث درباره ھیجانا
چھ انبساط خاطري پس از سطور بیروح ارسطو، پس از آنھمھ افكار ! گوش جانمان طنین انداز میساخت

و  - البتھ این كمال بي انصافي ما ! انباشتھ در راه و آن نوع میانھروي مالل آور، نصیب شخص میشود
یھاي ارسطو را با دیالوگھاي دنیاپسند استادش مقایسھ است كھ بخواھیم یادداشتھاي متراكم سخنران - راموس 

ارسطویي كھ . ھاي آن آزاده شھر ستاگیرا را دریابند در حقیقت تنھا موھاي سفید میتوانند ارزش گفتھ. كنیم
ارسطویي كھ ; راموس میشناخت بیشتر منطقباف كتاب ارغنون ارسطوي كالسھاي درس فلسفھ مدرسي بود

ترجمھ التیني و استحالھ یافتن در فلسفھاي منطبق بر مسیحیت اصیل آیین، با  كھ بزحمت از زیر لطمات
راموس نقل كرده است كھ پس از سھ سال . پیشوایي فكري قدیس توماس آكویناس، جان بھ در برده بود

تحصیل منطق ارسطویي نتوانستھ بود حتي در یك مورد فایده آن را در علم، یا انطباق آن را با عالم زندگي 
  . دریابد

این مایھ سربلندي استادان دانشگاه پاریس و نیز نشانھ دانش و مھارت و شھامت راموس است، كھ پس از 
چھ بسا كھ خود استادان نیز از منطق و میانھروي خستھ خاطر ; آن آزمایش، درجھ استادي بھ وي اعطا شد

میكردند كھ كاالي فروشیشان، از  زیرا حس; اما باز بعضي از آنان فریاد رسوایي برآوردند. شده بودند
و دشمنیھایي آغاز شد كھ راموس را تا ھنگام مرگ دنبال . ھیبت آن مباحثھ یك روزه، بھ باد فنا خواھد رفت

  . كرد

موضوع درس او معجوني بود ; راموس، با بھ دست آوردن دانشنامھ، فورا در دانشگاه بھ تدریس پرداخت
السھایش زیادتر شدند، درآمدش رو بھ افزایش گذاشت و توانست وجوھي ك. از فلسفھ و ادبیات یونان و روم

  . را كھ مادر بیوھاش از اندوختھ خود براي ھزینھ اخذ دانشنامھ وي پرداختھ بود بدو باز گرداند

، با انتشار )یعني ھمان سال معجزه آساي كوپرنیك و وسالیوس( ١۵۴٣پس از ھفت سال پژوھش، در سال 
اولي كھ پژوھش درباره ارسطو نام . ت مبارزه خود با سلطھ منطق ارسطویي افزوددو اثر مھم بر شد

و دومي، ; داشت، حملھاي بھ قلب سپاه دشمن بود كھ گاھي با جمالتي تند و دشنامآمیز صفآرایي یافتھ بود
این كتاب منطق . بھ عنوان تقسیم بندي منطق، اصول جدیدي را براي جانشیني منطق دیرین وضع میكرد

مینامید و از بھ ھم آمیختن منطق و ادبیات و خطابھ اسلوب )) فن سخنراني((را از نو تعریف میكرد، آن را 
  . تازھاي براي مجاب كردن حریف بحث، یا اطمینان بخش ساختن بیان، بھ وجود میآورد

آنان پارھاي از جمالت و نظرات . اولیاي دانشگاه در این نحوه تفكر، بحق، پیش بیني خطراتي كردند
 - )) بي ایماني آغاز كسب دانش است: ((مثال این جملھ; راموس را كھ بوي كفر میداد با بدگماني تلقي كردند

بر مجلداتي درباره دانش یا اصرار او بر اینكھ بھ جاي افزودن ; یعني شك دكارتي پیش از خود دكارت
و یا معرفي ; مدرسي بھتر است بیشتر بھ پژوھش در كتاب مقدس پرداختھ شود طنیني پروتستاني داشت
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عالوه . كھ تھدیدي بود بھ تنزل دادن االھیات بھ اخالقیات)) اصول خوب زیستن((نبودن االھیات بھ عنوان 
دآمیز، زباني پرخاشجو، و برتري قاطعي نسبت بر ھمھ اینھا راموس ھمواره رفتاري زننده، غروري تشد

  . بھ ھر عقیده قطعي از خود بروز میداد

كمي بعد از انتشار این دو كتاب رئیس دانشگاه در مقابل شھردار پاریس راموس را بھ دشمني با دین، 
ضور دادگاه با ح. اخالل در آسایش عمومي، فاسد كردن جوانان با نورپردازیھاي زیان آورش متھم ساخت

دو نفر انتخاب شده راموس و دو نفر انتخاب شده مدعیانش، و یك نفر از  -ھیئت سلطنتي مركب از پنج نفر 
راموس كھ از نحوه دادرسي ناخرسند بود، دو نماینده انتخابي خود را . طرف فرانسواي اول تشكیل شد

نب شاه راموس را از تدریس، ، و فرماني از جا)١۵۴۴(طرد كرد، سھ نفر باقیمانده بر ضد او راي دادند 
ھاي  متن محكومیت وي در سراسر شھر اعالن و بھ دانشگاه. نشر كتاب، و حملھ بھ ارسطو ممنوع ساخت

دانشجویان بورلسكھایي بھ رراموس صحنھ آوردند و راموس را بھ ریشخند گرفتند، و . دیگر نیز ارسال شد
  . رابلھ نیز بر آن جار و جنجال نیشخندھا زد

; چندي كھ زندگي راموس بھ آرامش بازگشت، وي یكدوره درسي را در كالج آوه ماریا آغاز كردپس از 
و حكومت وقت نیز نافرماني او را ; اما این بار گفتار خود را بھ علم معاني بیان و ریاضیات محدود داشت

ش پر از شاگرد بھ مقام معاونت كولژ دو پرسل تعیین و بزودي كالس درس ١۵۴۵در سال . نادیده انگاشت
ھم ((چون ھانري دوم بھ جانشیني فرانسواي اول رسید، راي محكومیت راموس را لغو كرد و او را . شد

و یك سال بعد وي را استاد كالج سلطنتي كرد تا در آنجا از شر نظارت ; آزاد گذارد)) در زبان و ھم در قلم
  . دانشگاه مصون باشد

خود رسیده و مشھورترین معلم پاریس شناختھ شده بود، تمام وقت و در این ھنگام كھ راموس بھ اوج ترقي 
اگر در اھمیت علم معاني بیان كھ در آن زمان بھ . ھمت خود را صرف اصالح روشھاي پرورشي ساخت

معني ادبیات بود پافشاري میكرد، نھ تنھا براي آن بود كھ فلسفھ را با شعر زنده سازد، بلكھ ھمچنین 
ي خشك و سنگین شده از مجردات ذھني و قواعد درسي را با احساس لطیفي از میخواست سخنرانیھا

راموس، در پنج رسالھاي كھ درباره دستور زبان نوشت، منطق را بر علم زبان منطبق . اومانیسم بیامیزد
كھ حرفش بھ جایي ; ساخت، و بھ اصرار پیشنھاد كرد كھ تھجي زبان فرانسھ بھ صورت آوایي در آید

وارد الفباي فرانسھ  uو  iرا براي جانشیني حالت مصمت دو حرف  vو  jموفق شد كھ حروف  وي. نرسید
ھاي  راموس، كھ ھمواره رنج تھیدستي خود در كسب دانش را بھ خاطر میداشت اعطاي ھزینھ. كند

تحصیلي بھ دانشجویان بي بضاعت را تشویق كرد و مخارج سنگین صدور دانشنامھ را مورد اعتراض 
كتاب  ١۵۵۵در سال . در عین حال كوشش بسیار بھ كار برد تا بر حقوق معلمان افزوده شود. ادقرار د

  . دیالكتیك خود را، كھ نخستین اثر در علم منطق بھ زبان فرانسھ بود، منتشر ساخت

راموس، فطرتا . وي اكنون دیگر نھ تنھا درباره استقالل عقلي بلكھ بھ خاطر خود عقل وارد بحث میشد
وي با غیرتمندي . تنھا حجت و حكم واقعي در نظر او فتواي عقل بود; سنت پرستي و احتجاج بوددشمن 

خاص دوره رنسانس، ایمان داشت كھ اگر عقل از بندھایش رھا شود و آزاد بماند، میتواند در فاصلھ یك 
  . قرن ھمھ علوم را بھ مرحلھ كمال نزدیك سازد

پژوھش دایمي من براي این بود كھ از سر راه علوم و : ((تھاي خود چنین آورده اس راموس در نوشتھ
ھر نوع موانع و مشكالت فكري را برطرف كنم و راه را صاف و ھموار سازم، تا بتوان .... فنون درسي

.)) آسانتر نھ فقط بھ درك دانش بلكھ ھمچنین بھ طرز عمل و استفاده از علوم و فنون تدریس شده دست یافت
ھنگامي كھ ھوگونھا موقتا . او را متمایل بھ ھمدردي با شورشیان پروتستان میكرد طرز تفكر و اخالقش

مورد اغماض و حتي اعتماد دولت قرار گرفتند، راموس خود را از ھواخواھان دین اصالح شده خواند 
، چند نفر از شاگردانش شمایل مذھبي نمازخانھ كولژ دو پرسل را پاره ١۵۶٢در اوایل سال ). ١۵۶١(

چون در سال . گرچھ دولت بھ پرداختن مقرري وي ادامھ داد، اما موقعیت او دچار تزلزل شده بود. دكردن
و یك ; جنگ داخلي در گرفت، وي با خط اماني كھ از كاترین دو مدیسي داشت پاریس را ترك كرد ١۵۶٢
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اه بولونیا را در در آن وقت او دعوت دانشگ. سال بعد، كھ پیمان صلح امضا شد دوباره بھ آن شھر بازگشت
تصدي كرسي استادي با كمال ادب، و بھ عذر اینكھ بیش از آن خود را مدیون كشور فرانسھ میداند كھ 

  . بتواند آن را ترك گوید، رد كرد

مناقشھاي كھ منجر بھ مرگ راموس شد ھنگامي علني شد كھ دشمن بزرگ او ژاك شارپانتیھ، كھ صادقانھ 
اضي بود، با دادن رشوه مقام استادي ریاضیات در كالج سلطنتي را بھ معترف بھ جھل خود در علوم ری

شارپانتیھ، بھ زندان افتاد، اما بھ ; راموس بھ دادگاه شكایت كرد و حمایت خواست). ١۵۶٢(دست آورد 
دوبار نسبت بھ جان راموس سو قصد شد، ھنگامي كھ بار دیگر جنگ داخلي میان . زودي آزاد شد

انھاي فرانسھ درگرفت، راموس از نو پاریس را ترك كرد دولت فرماني صادر كرد كھ كاتولیكھا و پروتست
راموس بھ پاریس بازگشت و . از آن پس فقط كاتولیكھا حق تدریس در دانشگاه یا كالج سلطنتي را دارند

شش زندگي گوشھ نشیني اختیار كرد، اما كاترین مواجب او را دو برابر ساخت و او را آزاد گذارد كھ كو
  . خود را صرف پژوھش و نگارش كند

، مونلوك، اسقف واالنس، راموس را دعوت كرد كھ جز ھیئت نمایندگي سیاسي ١۵٧٢در ژوئیھ سال 
بارتلمي برده بود و بھ فكر افتاده بود كھ  - ھمراه او بھ لھستان برود، شاید اسقف بویي از كشتار سن 

موس نپذیرفت، زیرا دل و دماغ آن را نداشت كھ در نقشھ را. فیلسوف سالخورده را از آن معركھ بھ در برد
مونلوك در ھفدھم اوت بھ محل . آنژو بر تخت شاھي لھستان شركت جوید/نشاندن شاھزاده ھانري د

در روز بیست و ششم دو . بارتلمي شروع شد -ماموریت خود رھسپار و در بیست و چھارم كشتار سن 
دند و بھ طبقھ پنجم رفتند، ھمانجایي كھ اطاق كار راموس قرار مرد مسلح بھ كولژ دو پرسل حملھ ور ش

آنھا راموس را در حال دعا یافتند یكي از آنھا گلولھاي بھ مغزش خالي كرد دیگري چاقویي بھ ; داشت
بھ طرف رود سن كشیدند و بھ امواجش . بدنش فرو برد، و دو نفري او را از پنجره بھ بیرون پرتاب كردند

نمیدانیم آدمكشان را . ني آن جسد را دوباره صید كردند و با بیل و كلنگ قطعھ قطعھ كردنددیگرا; سپردند
ظاھرا دولت دستي در آن كار نداشت، زیرا چنین بھ نظر میرسد كھ ھم شارل نھم ; چھ كسي اجیر كرده بود

شتار و آدمكشي شارپانتیھ بر آن ك. و ھم كاترین تا لحظھ آخر كمك و حمایت خود را از او نبریده بودند
یاوه سرایي و مھملبافي، ھمراه .... این آفتاب درخشان ماه اوت فرانسھ را روشن ساختھ است: ((شادیھا كرد

دو سال بعد خود شارپانتیھ .)) قلب ھمھ نیكومردان لبریز از شادي است. با آفریننده خود، از میان رفت
چنین بھ نظر . ھ برتر از شان و آبروي او باشددرگذشت بعضي گفتھاند از سوز ندامت، لیكن شاید این گفت

دشمنانش پیروز گشتند، وگرچھ . میرسد كھ راموس در زندگي شكست خورد و نفوذ فكري بھ دست نیاورد
در میان نسل بعدي فرانسھ، ھلند، و آلمان شنیده شد اما فلسفھ مدرسي ) رامیستھا(نداي برخي از پیروان او 

تا  - را بازیافت و فكر و فلسفھ فرانسھ در برابر آن سر تمكین فرو داشت بھ رغم مبارزات او تسلط خود 
اما اگر در این دوره فلسفھ بارور نشد، در عوض پیشرفتھاي علم انقالبانگیز . دكارت پا بھ میدان گذاشت

  . بود، چنانكھ باید گفت علم امروزي بھ دست كوپرنیك و وسالیوس پایھگذاري شد

ان شد و دید آدمي از جھان ھستي چنان تحولي یافت كھ در سراسر تاریخ وسعت زمین مكشوف دو چند
استفاده از . دانش با سرعتي روزافزون بھ عمق و وسعت خود افزود. مضبوط نظیري بر آن پیدا نمیشد

تعلیمات و  - پاره و پاراسلسوس در پزشكي، و راموس در فلسفھ  - زبان محلي در زمینھ علم و فلسفھ 
بال در انحصار دانشمندان و كشیشان میان سر تراشیده قرار داشت بھ میان عموم طبقات افكاري را كھ ق

ایمان از بندھاي . ، قالب تعصب، و قبضھ حكمیت در ھم شكست))خشكھ خمیر عادت. ((متوسط اشاعھ داد
  . خود رھا شد و با آزادي تازھاش بھ صد شكل گوناگون درآمد

در میانھ انقالب كلیسا چندي مبھوت بر جاي ماند، در حالیكھ . ساھمھ چیز در رشد و گسترش بود، جز كلی
آنگاه با عزم جزم در برابر مشكلي كھ حیات او را . ابتدا بھ زحمت بر اھمیت و ھیبت آن حوادث پي میبرد

آیا میبایست اصول تعالیم خود را بر آن اقلیم تازه و سیالن نوین افكار منطبق ; تھدید میكرد بھ پاي ایستاد
ازد، یا آنكھ در میان امواج خروشان تحوالت قدم در جاي ثابت بدارد و منتظر بماند تا آھنگ فكر و حس، س
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در نوسان بازگشتي خود بشر را با حالت خضوع و طلب بھ آغوش تسلي بخش او و كتاب پنجم اصالحات 

  فصل سیو ھشتم  ١۵۶۵ - ١۵١٧كاتولیكي 

  

  كلیسا و اصالح

١۵١- ١٧۵۶۵   

I -  مصلحان پروتستان ایتالیا  

در ایتالیایي كھ اقلیمي بت پرور و فطرتي مشرك داشت، ایتالیایي كھ مساعد براي پرورش ایماني نشاط 
بخش و ھنرمندانھ بود و مسكن قدیساني فناناپذیر كھ تمثالھاي ھیبتانگیز یا مھر آمیزشان در ھر موقع سال 

تعدادي كشور دست نشانده بھ مركز خیابانھا را پر میساختند، در ایتالیایي كھ سیراب از سیل طالیي بود كھ 
كلیسایي آن روانھ میداشتند، ھرگز انتظار نمیرفت مردان و زناني پیدا شوند كھ با ھمتي عظیم در دل، و 

جان شیرین بر كف، بكوشند تا آن ایمان روحاني و روشن را از میان بردارند و عقیدھاي خشك و تیره را 
سیاسیش اكراه ملل شمالي بھ فربھ كردن ایتالیا با مالیاتھاي عقیدھاي كھ پشتیبان  - بھ جایش بنشانند 

با وجود این در ھمھ جاي ایتالیا مردمي یافت میشدند كھ حتي زیركانھتر و صمیمانھتر از . دینداریشان بود
در . آلمانیھا، سوئیسیھا، و انگلیسیھا زیاده رویھاي فسادانگیز كلیسا را درك میكردند و از آن رنج میبردند

تالیا، بیش از ھر جاي دیگر، طبقات تحصیل كرده، با آنكھ ھمان وقت از آزادي تعلم و تفكر برخوردار ای
بودند، باز مصرانھ میخواستند نیروي اندیشھ را حتي از تبعیت ظاھري اساطیر و عقاید كھنھاي كھ مغز 

ھاي لوتر در سال  نوشتھ پارھاي از. ھاي مردم را آنچنان مسحور و مقھور خود میداشت، رھایي بخشند توده
  . در ونیز یافت شد ١۵٢٠در كتاب فروشیھاي میالن، و در سال  ١۵١٩

كاردینال كارافا در . در خود كلیساي سان ماركو فرایاري جرئت كرد درباره اصول عقاید لوتر موعظھ كند
بسیار كمي از  عده; بھ پاپ كلمنس ھفتم گزارش داد كھ دین در ونیز رو بھ زوال گذارده است ١۵٣٢سال 

و، بھ عالوه، نشریات كفرآمیز در آن شھر ; اھالي ونیز روزه نگاه میدارند و بھ اقرار معاصي میروند
كھ چگونھ تعالیم بدعتآمیز لوتري در اذھان اكثریت ) ١۵٣٠(خود كلمنس شرح داده است . رواج یافتھاند

ن دیني آلمان ادعا میكردند كھ در مصلحا ١۵٣۵و در سال ; مردم، از روحاني و عامي رسوخ یافتھ بود
  . نفر پیرو باوفا دارند ٠٠٠,٣٠مھد كلیسا 

رنھ، دختر لویي دوازدھم، افكار جدید دیني را . بلند مرتبھترین بانوي شھر فرارا پروتستاني با ایمان بود
خانم پس شاھزاده . نیمي از مارگریت دو ناوار و نیمي از مربي خود، مادام سوبیز، اخذ و جذب كرده بود

، )١۵٣۴(استھ، كھ بعدا با عنوان دوك اركولھ دوم فرمانرواي فرارا شد/با اركولھ د) ١۵٢٨(از ازدواج 
و ) ١۵٣۶(كالون شاھزاده خانم را در آن شھر مالقات كرد . مادام سوبیز را ھمراه خود بھ ایتالیا آورده بود

ن مارو و اوبر النگھ، ناشران افكار بعدھا كلما. مباني ایمانش را بھ آیین پروتستان محكمتر ساخت
دوك اركولھ ھمھ آنھا را با آداب احترام آمیز خاص دوره . ھونگوھا، نیز بھ دیدن شاھزاده خانم رنھ آمدند

رنسانسي پذیرفت، تا آنكھ یكي از ایشان در ھنگام تماشاي مراسم ستایش صلیب در روز شنبھ مقدس 
ز آن بود كھ دوك ار كولھ دستگاه تفتیش افكار را آزاد گذارد پس ا!)) بت پرستي((فریاد برآورد ) ١۵٣۶(

و بھ نظر مي آید كھ آن ; كالون و مارو فرار كردند. تا ایشان را دستگیر كند و مورد بازجویي قرار دھد
رنھ گروه  ١۵۴٠اما بعد از سال . دیگران ھم با تایید وفاداري خود بھ مسیحیت اصیل آیین رھایي یافتند

ار كولھ با . پروتستانھا را بھ دور خود جمع آورد و دیگر در آیین نیایش كاتولیكي شركت نكردتازھاي از 
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اما در آنجا نیز ; تبعید ھمسرش بھ قصر ییالقي خود در كونساندولو، كنار رود پو، خشم پاپ را فرونشاند
آیین اصالح شده بار  شاھزاده خانم دوستاني پروتستان آیین بھ مصاحبت گرفت، و دخترانش را با ایمان بھ

ھاي  ار كولھ، كھ مي دانست بر صفحھ شطرنج ازدواجھاي سیاسي دختران پروتستان چون پیاده. آورد
بیكارھاي خواھند بود، ایشان را بھ دیري فرستاد و، سرانجام، بھ دستگاه تفتیش افكار اجازه داد كھ رنھ را 

گناه شاھزاده خانم بدعتگزاري شناختھ شد . ر كنندھمراه با بیست و چھار نفر از خدمتكاران خانھاش دستگی
وي از گمراھي خود توبھ كرد و نان و شراب مقدس را پذیرفت و مورد ). ١۵۵۴(و كیفرش حبس ابد 

اما عقاید باطنیش از خالل سكوت و گوشھ نشیني ماتمزده سالھاي ; بخشش دیني و سیاسي قرار گرفت
، رنھ بھ فرانسھ بازگشت و خانھاش، )١۵۵٩(وك اركولھ دوم پس از مرگ د. باقیمانده عمرش نمایان بود

  . واقع در مونتارژي، پناھگاھي براي ھوگنوھا شد

شھر مودنا، كھ در قلمرو فرمانروایي ار كولھ قرار داشت، زماني دچار بحراني شد كھ زاده آیین پروتستان 
مباحثات قائل بود، و بعضي از آكادمي دانشمندان و فالسفھ آن شھر آزادي بسیاري براي انواع . بود

از جملھ شاگرد و جانشین وسالیوس،  - .اعضاي آن بھ خاطر بدعتگذاریشان مورد بدگماني قرار داشتند
و ; پائولو ریتچي، كھ سابقا فرایار بود، آشكارا بر ضد حكومت پاپي وعظ مي كرد. - گابریلھ فالوپیوس 

ریتچي و عدھاي دیگر دستگیر . بحث قرار مي گرفتند ھا، میدانھا، و كلیساھا مورد افكار لوتري در دكھ
كاردینال سادولتو از اعضاي آكادمي پشتیباني كرد، آنھا را نسبت بھ كلیسا وفادار خواند، و آزادي . شدند

پاپ پاولوس سوم بھ گرفتن امضاي ایشان . فكر و مصونیت از بازپرسي را الزمھ مقام آن دانشوران دانست
; )١۵۴۶(اما اركولھ آكادمي را بر ھم زد و اعضاي آن را پراكنده ساخت ; قناعت كرددر تعھد بھ دینداري 

، با شدت یافتن ١۵۶٨در سال ). ١۵۵٠(بعدا نیز یكي از لوتریھاي مستنكف از توبھ در فرارا اعدام شد 
  . واكنش كاتولیكي، سیزده مرد و یك زن در مودنا بھ گناه بدعتگذاري بر آتش سوختند

، پیترو مارتیره ورمیلیي، رئیس شوراي كاننھاي آوگوستینوسي، یك آكادمي علوم دایر كرد، در شھر لوكا
و حتي در ھنگام موعظھ كلیسایي ; معلمان ممتاز را در آن گرد آورد، و آزادي مباحثات را ترغیب كرد

بدانند،  خود بھ نیایشگران خاطر نشان ساخت كھ الزم نیست آیین قرباني مقدس را قلب ماھیت معجزھآسا
چون . ھاي لوتر بود و این دیگر فراتر از گفتھ - بلكھ باید آن را چون یادبود دینیي از آالم مسیح تلقي كنند 

مجمع عمومي فرقھ آوگوستینوسیان نامبرده را براي بازپرسي بھ شھر جنووا احضار كرد، ورمیلیي از 
در آكسفرد استادي كرسي ; تولیك پرداختایتالیا گریخت و بھ تقبیح عقاید نادرست و بدكاریھاي آیین كا

شركت جست، اما كارش بھ مناقشھ )) كتاب دعاي عمومي((وي در تدوین ). ١۵۴٨(االھیات را پذیرفت 
ھنگامي كھ آیین كاتولیك در انگلستان دوباره بھ قدرت خود بازگشت، آن سرزمین را ترك ; )١۵۵٢(كشید 

ھجده نفر از اعضاي شوراي . بري، در زوریخ وفات یافت، با مقام استادي زبان ع١۵۶٢و در سال ; كرد
كاننھاي آوگوستینوسي، كھ در لوكا تحت نظارت وي قرار داشتند، بھ دنبال او فرقھ خود و كشور ایتالیا را 

  . ترك كردند

، و خیلي از افراد دیگر بھ وسیلھ خوان د والدس بھ این افكار نوظھور )اسقف برگامو(ورمیلیي، سورانو 
وي و برادرش آلفونسو كھ از یك خاندان اشرافي كاستیل بودند، شاید بحق با . آورده بودندروي 

آلفونسو، كھ از فداییان اراسموس بود، منشي مخصوص . استعدادترین دو قلوھاي تاریخ بھ شمار آمدھاند
ت رم دفاع نگاشت كھ در آن از واقعھ غار) ١۵٢٩(شارل پنجم شد و كتابي بھ عنوان دیالوگ الكتانتیوس 

و نیز با آوردن دالیلي مدعي شد كھ اگر كلیسا بھ جاي محكوم كردن لوتر گوش بھ ایرادات عاقالنھ ; كرد
وي داده و اشتباھات خود را اصالح كرده بود، لوتر خادمي صدیق باقي مي ماند و ھرگز كلیسا را ترك 

و اي كارون تالیف كرد كھ حاوي اما خوان بھ دنبال آن مجلد دیگري بھ نام دیالوگ مركوری. نمي گفت
; دولتمندان باید مجبور شوند براي كسب معاش خود كار كنند: بدعتگذاریھا و كفرگوییھاي سیاسي او بود

خزانھ ھر فرمانروایي متعلق بھ مردم است و نباید صرف ; مستمندان باید از عواید دولتمندان سھم ببرند
بعا خوان د والدس را بر آلفونسو ترجیح داد، و او را در سي كلمنس ھفتم ط. پیكارھاي سیاسي یا دیني شود

با این حال، خوان بھ ناپل نقل مكان داد و در آنجا عمر خود را . سالگي بھ مقام خزانھدار پاپي تعیین كرد
وي نسبت بھ كلیسا وفادار ماند، اما با عقیده لوتر بھ رستگاري بشر بر اثر ایمان . وقف تالیف و تدریس كرد
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مردان و زنان . موافق بود و خلوص رازوري را باالتر از ھر گونھ آیینھاي دیني ظاھري میدانست پاك
شاعر (ورمیلیي، اوكینو، ماركانتونیو فالمینیو : برگزیده بھ دور خوان گرد آمدند و پیشوایي او را پذیرفتند

، ایزابال مانریكوئت )فيآمال/دوكسا د(آوالوس /، پیترو كارنسكي، ویتوریا كولونا، كوستانتساد)بزرگ
، و جولیا گونتساگا، كھ قبال ذكري از زیباییش بھ )خواھر بازرس بزرگ دستگاه تفتیش افكار در اسپانیا(

برخي ; شاگردان وي در سراسر اروپا پراكنده شدند) ١۵۴١(میان آوردیم، پس از مرگ خوان د والدس 
ندند، اما عده اي دیگر تعلیمات او را بھ صورت بیاناتي مانند ویتوریا كولونا بھ كلیسا نسبتا وفادار باقي ما

، سھ نفر از شاگردان كم اھمیتتر وي را در ناپل ١۵۶۴در سال . كفر آمیز در آوردند و اشاعھ دادند
، كارنسكي را در رم گردن زدند و بدنش ١۵۶٧در سال ; سربریدند، و سپس جسدشان را بر آتش انداختند

ا گونتساگا بھ تصادف فرا رسیدن مرگ پاولوس چھارم، پاپ بیرحم، جان بھ در جولی. را طعمھ آتش ساختند
  . وبھ این ترتیب، فاتحھ این گروه اصالحگر ناپل خوانده شد; )١۵۶۶(برد و در دیري تارك دنیا شد 

وي كھ در سینا، در نزدیكي زادگاه قدیسھ . برناردینو اوكینو ھمھ مراحل تعالي دیني را از زیر پا گذراند
ابتدا بھ فرقھ فرانسیسیان پیوست، اما . كاترین سینایي، متولد شده بود، در تقدس نیز با او بھ رقابت برخاست

چون مقررات انضباطي آنھا را براي خلق خویش زیاده از حد سست و مالیم یافت، خود را بھ فرقھ 
ھ و ریاضت كشي مجذوبانھ عموم رھبانان آن فرقھ از جان گذشتگي زاھدان. سختگیر كاپوسنھا منتقل ساخت

او را با دیده عجاب مینگریستند، و ھنگامي كھ او را بھ عنوان واعظ بزرگ خود انتخاب كردند، حس مي 
در  - در سینا، فلورانس، ونیز، ناپل، و رم  - مواعظ او . كردند كھ قدیسي را بھ پیشوایي خود برگزیدھاند

یھ آنھا در شور ایمان و فصاحت بیان، پس از سراسر ایتالیا طنین شھرت افكند، زیرا چیزي ھمپا
شارل پنجم بھ شنیدن سخنانش رفت . ساووناروالي صد سال پیش ایتالیابھ گوش مردمان نرسیده بود

پیترو آرتینو، كھ در زندگي تقریبا ھیچ گناھي را ; ھایش بھ حالت رقت عمیق افتاد ویتوریا كولونا از گفتھ;
ھیچ . بیانات او بخود آمده راه پرھیزگاري و دینداري در پیش گرفت نیازموده نگذارده بود، از تاثیر

و ھیچ كس بھ وھم در نمیآورد ; كلیسایي وسعت آن را نداشت كھ گروه شنوندگان او را در خود جاي دھد
  . كھ چنین شخصي بدعتگزار از دنیا برود

عقیده بھ رستگاري با . آشنایي یافت اما او در ناپل، والدس را مالقات كرد و توسط او با آثار لوتر و كالون
او را بھ  ١۵۴٢در سال . روحیھ وي سازگار آمد و در مواعظش بھ دفعات آن را خاطر نشان ساخت

حضور نماینده دایمي پاپ در ونیز احضار كردند و بھ وي سفارشي اكید شد كھ از ھر نوع موعظھ 
  . خودداري كند

ت كرد تا درباره نظرات دیني فرقھ كاپوسنھا با او مذاكره كمي نگذشت كھ پاولوس سوم او را بھ رم دعو
ممكن بود اوكینو بھ قول آن پاپ روشنفكر اعتماد داشتھ باشد، اما از دستان دراز دستگاه تفتیش افكار . كند

ناگھان این قدیس و بت . و كاردینال كونتاریني نیز او را از احتمال خطر آگاه ساخت; سخت بیمناك بود
ر برخورد با ورمیلیي در فلورانس، تصمیم گرفت مانند او آلپ را پشت سرگذارد و خود را بھ ایتالیا، د

در آنجا از انضباط سخت و . اوكینو بھ زوریخ و سپس بھ ژنو رفت. فرارا، رنھ بھ او جامھ اي بخشید
ي را از پیرایشگرانھاي كھ كالون میخواست برقرار سازد تمجید و پشتیباني كرد، اما چون زبان آلمان

فرانسھ بھتر میدانست سفر خود را بھ سوي بال، ستراسبورگ، و آوگسبورگ ادامھ داد، در حالي كھ 
، شارل پنجم كھ پروتستانھا را در ١۵۴٧در سال. ناگزیر بود از راه زبان یا قلم روزي خود را فراھم سازد

وي خبر یافت كھ . رگ شدمولبرگ منكوب ساختھ بود، چون مالكالرقاب كل كشور آلمان، وارد آوگسبو
راھبي از كاپوسنھا، كھ نامش را در ناپل شنیده بود، در آن شھر بھ صورت مردي متاھل بھ زندگي خود 

و ایشان خود او كینو را در فرار یاري ; بھ مقامات قضایي فرمان داد تا او را دستگیر كنند; ادامھ میدھد
  . دادند

مي كھ بھ نظر میرسید روزیش بریده شده باشد، نامھاي از و ھنگا; وي بھ زوریخ و سپس بھ بال گریخت
اوكینو با مواجبي كھ از عواید كلیسایي . اسقف اعظم كرنمر دریافت كرد كھ او را بھ انگلستان خوانده بود

در كلیساي كنتربري خدمت كرد و در ھمان ) ١۵۵٣- ١۵۴٧(بھ وي تخصیص داده شده بود مدت شش سال 
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اما چون ماري تودور ; رش بر منظومھبھشت مفقود، اثر میلتن، بشدت آشكار استحال كتابي نوشت كھ تاثی
  . بھ سلطنت رسید، وي شتابان بھ سویس بازگشت

در زوریخ بھ خدمت كشیشي پذیرفتھ شد، اما افكار وي كھ متكي بر توحید كامل بود، نھ تثلیث مسیحي، 
ن دالیل طرفدار روش چندگاني بر دالیل و ھنگامیكھ دیالوگي را منتشر ساخت كھ در آ; مخل كارش شد

، بھ وي )١۵۶٣(با آنكھ ماه دسامبر بود . طرفدار روش تكگاني میچربید دیگر یكسره از كار بركنار شد
بال بھ وي پناه نداد و نورنبرگ تنھا اجازه اقامت . دستور داده شد كھ ظرف سھ ھفتھ زوریخ را ترك كند

ه اش رو بھ سوي لھستان گذارد، كھ در آن زمان پناھگاھي براي اوكینو با خانواد; كوتاھي بھ او داد
چندي در كراكو بھ موعظھ پرداخت، اما وقتي شاه فرمان . محسوب میشد)) ناھمرنگ جماعت((متفكران 

در میانھ راه لھستان بھ . ، وي نیز نفي بلد شد)١۵۶۴(اخراج عموم بیگانگان غیر مسیحي از لھستان را داد 
نوبت خود وي دو ماه دیرتر رسید آنھم در . ز چھار فرزندش بھ بیماري طاعون تلف شدندموراوي سھ تن ا

آرزوي باطني من آن است كھ نھ : ((اوكینو در روزھاي واپسین گفتھ بود). ١۵۶۴دسامبر (شھر شاكو 
گار ھیچ و در آن روز.)) بلكھ فقط یك نفر مسیحي باشم; پیرو بولینگر باشم، نھ پیرو كالون، و نھ پیرو پاپ

  . چیز از این پرمخاطره تر نبود

عامھ مردم آن سرزمین گرچھ با نفوذ روحانیان . البتھ امكان نداشت كھ ایتالیا آیین پروتستان را بپذیرد
آنان مراسم مقدس شده در طول . سرمخالفت داشتند، اما باطنا مذھبي بودند، حتي اگر بھ كلیسا نمیرفتند

بخش، و اعتقاد تزلزل ناپذیر بھ رستگاري بشر گناھكار بر اثر فداكاري زمان، قدیسان نیكوكار و تسلي 
یعني اعتقادي كھ ایشان را از تنگناي خانھ محقرشان میرھاند و شاھد جالل و رفعت عالیترین  - منجیشان 

سلطھ . را مایھ دلخوشي زندگي خود میدانستند -درامیكھ تا آن زمان بھ مغز بشر خطور یافتھ بود میساخت 
اسي ایتالیا بر اسپانیایي كھ شدیدا جنبھ مذھبي داشت، خود، عاملي بود كھ ھر دو شبھ جزیره را كاتولیك سی

ثروت حكومت پاپي براي ایتالیا بھ منزلھ ملك موروثي پر منفعتي بود، و بدیھي است ھر فرد . نگاه میداشت
ھموطنانش آدمي دچار جنون شناختھ ایتالیایي كھ پیشنھاد برچیدن آن دستگاه خراج بگیر را میكرد در نظر 

اگر چھ طبقات حاكم بر سر ایتالیاي مركزي با حكومت پاپي، بھ عنوان قدرتي سیاسي، وارد مبارزه . میشد
میشدند، اما در عین حال آیین كاتولیك را براي نگاھداري نظام اجتماعي، و برقراري حكومتشان در صلح، 

بودند كھ ھنر ایتالیایي زاده افسانھ ھاي الھامبخش دین و طالي  ایشان درك كرده. عاملي حیاتي میدانستند
اصوال آیین كاتولیك نیز بھ صورت یك ھنر در آمده بود و عناصر حسي آن بر . ھمت پرور كلیساست

شیشھبند منقوش، بخور سوز، موسیقي، معماري، مجسمھسازي، ; عناصر زھد و االھیاتش غلبھ یافتھ بودند
اینھا ھمھ، در كلیسا و از كلیسا بھ وجود آمده بودند و در مجموعھ شگفتانگیز خود از نقاشي و حتي تئاتر، 

ھنرمندان و دانشوران ایتالیا مجبور نبودند كھ در پیروي از مسیر ذوق و . آن جدا ناشدني بھ نظر میرسیدند
انش خویش در آورده فكر خود از آیین كاتولیك روي برتابند، زیرا ایشان آیین كاتولیك را بھ جامھ ھنر و د

و ; صدھا و ھزاران دانشور و ھنرمند در زیر حمایت اسقفھا، كاردینالھا، و پاپھا نشو و نما میكردند. بودند
ایتالیا . بسیاري از اومانیستھا و عدھاي از شكاكان مبادي آداب در خدمت كلیسا بھ مقامھاي بلند رسیدند

مگر آن . كھ خود را فناي حقیقت دست نیافتني سازدزیبایي دست یافتني را بیش از آن دوست میداشت 
و یا آن دیو ستمگر بر تخت شاھي انگلستان نشستھ  ژنو،ترشروي )) پاپك((توتونھاي متعصب، یا آن 

آن ھم درست در ; حقیقت را دریافتھ بودند چھ یاوھسرایي مالآلوري كھ مصلحان شمالي سرداده بودند
. ھمان ھنگام كھ طبقات روشنفكر ایتالیا ترس از دوزخ و دوزخي شدن را بكلي از خاطر بھ در كرده بودند

لحان، بھ جانبداري از خداپرستي مبھم و مالیم اصول االھیات مسیحي را آرام باز این قابل قبول بود كھ مص
و پنھاني طرد كنند، اما مطرود ساختن اعتقاد بھ قلب ماھیت، براي بھ كرسي نشاندن خوف از تقدیر ازلي، 

ھاي در ھمان زمان كھ كلیسا بال. بدان میمانست كھ شخص از نمادي نویدبخش بھ یاوھاي ھالكتخیز پناه برد
رحمت خود را بھ روي تمایالت كفر آمیز ملت ایتالیا گسترده بود، كالون جھانیان را دعوت میكرد كھ خود 
را دربند پیرایشگري، كھ غایتي جز تھي ساختن عرصھ زندگي از ھر گونھ شور و نشاطي نداشت، اسیر 
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 - IIخود بھ داخل ایتالیا  ھاي و اگر قرار بود كھ توتونھا و انگلیسیھاي بربر از فرستادن سكھ. سازند
  مصلحان كاتولیك ایتالیا 

و در حقیقت، قرنھا ; كلیسا صورت گیرد)) در داخل((درنتیجھ، دعوي ایتالیا ھمھ آن بود كھ اصالح 
  . میگذشت كھ روحانیان صدیق نیازمندي كلیسا را بھ اصالح داخلي پذیرفتھ، و بلكھ اعالم كرده بودند

سیل پھناوري . ((یني لزوم برآوردن این نیاز و این خواستھ را بیشتر كردظھور و پیشرفت جنبش اصالح د
واقعھ .)) از انتقاد بھ شكل، صدھا و ھزارھا رسالھ و كاریكاتور، بھ جانب طبقھ روحانیو ھجوم آور شد

غارت رم بھ وجدان و عواید كاردینالھا و توده مردم وحشتزده لطمھاي بزرگ وارد و صدھا كشیش آن 
تقریبا با بیاني ھمسنخ افكار پروتستانھا  ١۵٢٨اسقف ستافیلئو در سال . نشانھ خشم خداود دانستند غائلھ را

زیرا ھمھ در فساد جسم : ((توجیھ كرد كھ چرا خداوند آن ضربھ را بر پایتخت مسیحیت وارد آورده بود
درست  -.)) باھي و فسادیمما دیگر شارمند آن رم مقدس نیستیم، بلكھ ساكنان بابل یعني شھر ت; فرو رفتھایم

  . مثل آنكھ لوتر سخن گفتھ باشد

، جوواني پیتروكارافا و كنتھ گائتانو دا تینھ اقدام بھ تاسیس ١۵١٧درتاریخي نامعلوم، كمي پیش از سال 
. در رم كردند تا افراد در آن بھ دعا خواني و اصالح خود بپردازند)) نمازخانھ كوچك عشق خدایي((

از جملھ یاكوپو سادولتو، جان ; فر از مردمان برجستھ در آن مجمع شركت جستندنزدیك بھ پنجاه ن
بھ وجود آورد )) خدمتگزاران موظف((، گائتانو فرقھاي از ١۵٢۴در سال . ماتئوجیبرتي، و جولیانو داتي

مجمعي از كشیشان غیر روحاني كھ ھمھ چون راھبان نیتي در دل داشتند و زندگي خود را وقف سوگندي  - 
متروك ماند، ولي كارافا و افرادي دیگر )) نمازخانھ كوچك عشق خدایي((پس از غارت رم، . رده بودندك

این نام از تئاتھ یاكیتي، مركز اسقف نشین  - بھ فرقھ تازھاي پیوستند كھ از آن پس بھ تئاتین معروف شد 
رو بمبو، ماركانتونیو فالمینیو، پیت: بعدا مردان عالیمقامي بدان گروه اضافھ شدند، مانند. كارافا، اخذ شد

اینان ھمگي ھستي و عمر خود را وقف دستگیري از ... لویجي پریولي، گاسپارو كونتاریني، رجینلد پول
تنگدستان و پرستاري بیماران میكردند، و در انضباط سخت اخالقي بھ سر میبردند تا، بھ گفتھ اولین 

ھمان روحانیاني كھ با فساد و ننگ و ناداني خود  - ان كنند آنچھ را روحانیان فاقدند جبر((تاریخنویسشان، 
اعضاي این فرقھ درسراسر ایتالیا پراكنده شدند و رفتار فداكارانھ ایشان، .)) مردم را بھ تباھي مي كشانند

ھمراه با اصالحاتي كھ توسط پاپ و شوراھاي كلیسایي صورت گرفتھ بودند، و نیز ھمراه با سرمشقھاي 
سوعیان، در بھبود وضع اخالقي روحانیان كاتولیك، و حتي خود پاپھا، سودمند افتاد، كارافا با كاپوسنھا و ی

. دست شستن از كلیھ عواید و توزیع ثروت ھنگفت خود در میان مستمندان پیشواي واقعي آن جمعیت شد
  . جیبرتي، ھم از لحاظ شخصیت و ھم از جھت سابقھ زندگیش، مظھري از اصالحات كاتولیكي بود

و در زمان كلمنس ھفتم بھ ریاست اداري دربار پاپ ; در دربار لئو دھم مقام پیشوایي اومانیستھا را داشت
، وي بھ حوزه اسقفي خود در ورونا رفت، و ضمن آنكھ حوزه خویش را )١۵٢٧(بھ دنبال فاجعھ رم . رسید

ا، جیبرتي از مشاھده انحطاط در آنج. اداره مي كرد، زندگي زاھدانھ و ریاضت كشانھ را پیشھ خود ساخت
كلیساھا درحال ویراني، موعظھ كمیاب، كشیشان بي بھره از سواد التیني و در  -دین سخت مشوش شد 

نتیجھ ناتوان از اجراي مراسم قداس، و باالخره مردمي كھ بندرت براي اقرار معاصي نزد كشیش اقرا 
عمال انضباط سخت، خدام كلیسایي حوزه اسقفي وي، با دادن سرمشق، اندرز موثر، و با ا. نیوش میرفتند

بزودي كشیشھایي كھ ((و چنانكھ یكي از تاریخنویسان كاتولیك نقل كرده است ; خود را از نو پرورش داد
را كھ ابتدا بھ )) انجمن برادران نیكوكاري((و جیبرتي .)) زنان صیغھاي داشتند سیاھچالھا را پر كردند

، )١۵٣١(تاسیس شده بود دوباره دایر كرد  ١۵١٩یچي در سال وسیلھ كاردنیال جولیانو د مد
ھایي براي یتیمان ساخت، و بانكھایي تعاوني باز كرد تا وام گیرندگان را از آزار رباخواران  پرورشگاه

در ) استھ /پسر ایزابال د (نظیر این گونھ اصالحات بھ دست كاردینال ار كولھ گونتساگا . رھایي بخشد
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مار كوویدا در آلبا، توسط فابیو ویجیلي در سپولتو، و ھچنین بھ ھمت عدھاي اسقفان دیگر  مانتوا، بھ دست
  . كھ میدانستند كلیسا یا میبایست اصالح یابد یا از بین برود در نقاط دیگر بھ مورد اجرا گذارده شد

ات داده بودند بعد عده زیادي از قھرمانان اصالحات اصیل آیین كھ با اقدامات خود كلیسا را از انحطاط نج
را )) اتحاد سھ گانھ زواران((قدیس فیلیپو دنري، یكي از نجیبزادگان فلورانسي، . از مرگ مقام قدیس یافتند

دوازده تن مرد غیر روحاني پس از شركت در مراسم قداس ): ١۵۴٠حد (با مقررات خاصي بنیان نھاد 
یكي از سبزھزارھاي روستایي میرفتند در آنجا  روز یكشنبھ بھ زیارت یكي از كلیساھاي قدیمي، یا بھ سوي

بسیاري از اعضاي آن فرقھ . بھ گفتن یا شنودن سخنان ایمانبخش و خواندن سرودھاي دیني مشغول میشدند
از آنجا كھ اعضاي این فرقھ ھمواره بھ طور . برخود نھادند)) پدران نمازخانھ كوچك((كشیش شدند و نام 

با توجھ بھ واژه التیني اوراتوري كھ معادل نمازخانھ كوچك بود، از آن  جمعي سرود دیني میخواندند، و
قدیس كارلوبورومئو، برادرزاده پاپ پیوس چھارم، از . پس ھمسرایي كلیسایي نیز اوراتوریو خوانده شد

در آنجا، بھ عنوان . مقام كاردینالي رم استعفا كرد تا بھ اصالح و تھذیب اوضاع دیني در میالن بپردازد
سقف اعظم شھر نظم و مقررات را در میان روحانیان برقرار ساخت، و با اعمال ریاضت كشي و ا

اعضاي ; اما از یك جھت با مقاومت روبھ رو شد. فداكاري راه دینداري و وظیفھ شناسي را بھ ایشان نمود
و فساد گذارده و ، كھ زماني بھ فروتني خود فخر میكردند رو بھ انحطاط ))فروتنان((فرقھ دیني موسوم بھ 

كاردینال بورومئو بھ ایشان دستور داد كھ از . تناسایي، و حتي شھوت پرستي، را پیشھ خود ساختھ بودند
، ھنگامي كھ كاردینال درنمازخانھ مشغول دعا ))فروتنان((یكي از ; راه و رسم او و پیروانش تقلید كنند

آن كسي كھ بھترین راه جلوگیري از بروز و درنتیجھ رعب مردم از ; بود، تیري بھ سوي او رھا كرد
جنبش اصالح دیني را در اجراي اصالحات داخلي كلیسا میدانست بھ صورت احترام پرستشآمیز نسبت بھ 

در داخل قلمرو اسقف اعظم نشین او، و در دوران زندگیش، ادب و متانت در میان . یكي از قدیسان درآمد
نفوذ او در سراسر ایتالیا پراكنده شد و در دگرگونسازي . دعموم طبقات، از روحاني و عامي، معمول ش

  . كاردینالھا، از صورت اشرافیاني دنیادار بھ صورت كشیشاني فداكار، تاثیر بسزا بخشید

پاپھا نیز كھ از سرمشق چنین مرداني بھ جنبش در آمده بودند، با توجھ خاص بھ كار اصالحات كلیسایي 
پاولوس سوم، قاضي مشھور، جووان باتیستا كاتچا، رسالھاي درباره اصالح  در اوایل دوره پاپي. پرداختند

من آشكارا میبینم كھ مادر مقدس ما، : ((نویسنده در دیباچھ خود چنین میگفت. كلیسا بھ وي اھدا كرد
دیگر از ; چنان تغییر ماھیت داده است كھ دیگر عالیمي از شخصیت انجیلي خود ظاھر نمیسازد... كلیسا
پاولوس، .)) ي، اعتدال، خودداري، و نیروي اخالقي خاص حواریون اثري در آن برجاي نمانده استفروتن

نوامبر سال  ٢٠وي در . با قبول اھدانامھ كتاب، موافقت باطني خود را با نظرات مولف آن آشكار ساخت
ي اخالق سھ كاردینال، پیكولومیني، سانسورینو، وچزي، را مامور طرح برنامھاي براي احیا ١۵٣۴

صادر  ١۵١٣فرمان داد كھ احكام اصالحي لئودھم، كھ در سال  ١۵٣۵ژانویھ سال  ١۵و در ; كلیسایي كرد
اما پاولوس كھ در این ھنگام در دام سیاستھاي پاپي و كشوري . شده بود، اكیدا بھ مورد اجرا گذارده شوند

معرض خطري بزرگ میدید، صالح گرفتار آمده بود و از پیشرفت تركان عثماني در اروپا خود را در 
نمیدانست كھ در آن اوضاع بحراني طرز كار سازمان اداري حكومتش را با تغییراتي اساسي بھ ھم ریزد، 

با این حال، مرداني را كھ او بھ مقام ; و بر این اساس اقدام بھ اصالح جدي كلیسا را بھ تعویق میانداخت
، وي ١۵٣۶در ژوئیھ سال . درستكاري و وظیفھ شناسي بودندكاردینالي ارتقا داد ھمھ افرادي معروف بھ 

اھل (از كونتاریني، كارافا، سادولتو، كورتزه، آلئاندرو، پول، تومازو بادیا و اسقف فدریگو فرگوزه، 
، كھ خود را وقف اصالح كلیساي كاتولیك كرده بودند، دعوتي بھ عمل آورد تا براي شركت در یك )گوبیو

ه درباره اصالح كلیسا بھ رم بروند، و از ایشان درخواست كرد كھ آنچھ را از گردھمایي جھت مذاكر
ھایي را كھ براي جلوگیري از آنھا بھ نظرشان میرسد، یادداشت كنند و  بدكاریھاي كلیسا میدانند، و راه

ر داشت سادولتو جلسھ را افتتاح كرد و در سخنراني بیپروایي اظھا. یادداشتھاي خود را ھمراه داشتھ باشند
كھ مسبب اصلي انحراف و انحطاط كلیسا خود پاپھا بودھاند كھ با گناھكاریھا و جنایات و آزمندیشان موجب 

روح رھبر آن گاسپارو . جلسات تقریبا ھر روزه و بھ مدت سھ ماه تشكیل یافت. فساد آن را فراھم آوردھاند
كونتاریني در ونیز . شناختھ شده استكونتاریني بود كھ عالیترین شخصیت در نھضت اصالحات كاتولیكي 

، در شھر آزادمنش پادوا پرورش یافت، بزودي در دولت )١۴٨٣(و از خانوادھاي اشرافي بھ وجود آمد 
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ونیز مقامي شامخ یافت، بھ سمت سفارت بھ نزد شارل پنجم در آلمان اعزام شد و ھمراه او بھ انگلستان و 
گیري از سیاست، عمر خود را وقف مطالعھ كرد و منزل اسپانیا رفت، سپس وارد خدمت پس از كنارھ

گر چھ . خود را میعادگاه برجستھترین سیاستمداران، روحانیان، فیلسوفان، و اومانیستھاي ونیز قرار داد
خود شخصي غیر روحاني بود، اما درباره اصالح دیني اندیشھ بسیار كرده و با جدیت تمام با كارافا، 

ھمھ ایتالیا شخصیت او را بھ عنوان تركیب كم نظیري از فكر و . ھمكاري كردجیبرتي، كورتزه، و پول 
، بدون آنكھ تقاضایي از جانب وي شده باشد، توسط پاولوس بھ مقام ١۵٣۵در سال . اخالق محترم میداشتند
  . و حال آنكھ كونتاریني ھنوز پاپ را مالقات نكرده بود; كاردینالي انتخاب شد

گزارش نتیجھ مذاكرات خود )) شوراي كاردینالھاي منتخب براي اصالح كلیسا(( ١۵٣٧در ماه مارس سال 
در این گزارش با آزادي شگفتانگیزي . را، كھ بھ اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفتھ بود، تقدیم پاپ كرد

زیادھروي بیمالحظھ ((خرابكاریھاي حكومت پاپي عرضھ شد و، با شھامت بیان، علت آن بھ طور عمده 
: گزارش مزبور میگفت. تعیین شد)) مقتدر ساختن پاپھا از جانب مفسران نادرست قوانین كلیسایيدر 
بعضي از پاپھا بھ خود حق دادھاند كھ مقامات كلیسایي را بھ داوطلبان بفروشند، و این امتیاز خرید و ((

لیل را بھ حالت فروش پول پرستي و فساد را در داخل كلیسا بھ جایي رسانده كھ اكنون آن سازمان ج
و باز گزارش مزبور .)) اضمحالل در آورده است، زیرا دیگر مردم بھ درستي و پاكي آن اعتماد ندارند

تایید میكرد كھ اقدامات سازمان اداري دربار پاپ زیر نظارت سخت قرار گیرند و پرداخت پول براي 
، و ھمچنین در مورد صالحیت در مورد كلیھ انتصابات; خریداري مقامھاي كلیسایي بكلي ممنوع شود

روحانیاني كھ بھ مقام كشیشي و كاردینالي ارتقا مییافتند، سطح باالتري از لیاقت و دینداري درنظر گرفتھ 
  . و در دست داشتن چند مقام، یا استفاده از حقوق در ھنگام غیبت از خدمت، بكلي منع شود; شود

ھاي خود را ترك كرده و آنھا را  با عموم چوپانان گلھدر سراسر جھان تقری: ((گزارش سپس چنین میافزاید
ھا زیر نظارت اسقفھا  ھا میبایست دوباره تقویت شوند و راھبھخانھ صومعھ. )) بھ دست مزدوران سپردھاند

آمرزش گناھان باید . درآیند، زیرا بازدید از آنھا توسط راھبان موجب رسوایي و توھین بھ مقدسات شده بود
  : گزارش با این تاییدات رسمي نسبت بھ پاپ پایان مییافت. ر اعالم شودفقط سالي یك با

ما وجدان خود را خشنود ساختھایم و بزرگترین امید خود را بر آن بستھایم كھ در زمان خالفت شما شاھد 
از را بر خود نھادھاید، و ما امیداواریم كھ [ بولس]شما نام پاولوس ... برقراري و مرمت كلیساي خدا باشیم

آن قدیس بھ منزلھ وسیلھاي انتخاب شده بود كھ نام مسیح را بھ گوش بیدینان . نیكوكاري او نیز تقلید كنید
ما امیدواریم شمانیز بدان منظور برگزیده شده باشید كھ آن نام را، كھ مدتھاست از خاطر بیدینان و ; برساند

المان زنده سازید، بیماري روحي ما را شفا ما خادمان كلیسا متروك مانده است ، دوباره در قلبھا و اعم
و، بدین ترتیب، خشم و انتقام خداوندي را، ; بخشید، و بار دیگر گوسفندان مسیح را در یك گلھ جمع آورید

  . كھ ھم اكنون بر باالي سرمان معلق است، از ما دور برانید

ا خوشرویي پذیرفت و نسخھاي از را، چنانكھ گروھي نامگذاري كرده بودند، ب)) پند طالیي((پاولوس این 
لوتر آن را بھ آلماني برگرداند و بھ عنوان دلیل مقنعي براي جدا . آن را براي ھر یك از كاردینالھا فرستاد

و نابكاران درماندھاي ...دروغگویان((شدن خود از كلیساي رم بھ چاپ رساند، زیرا وي مولفان آن سند را 
پاولوس چھار نفر  ١۵٣٧آوریل سال  ٢٠در . میدانست)) را اصالح كنندكھ میخواھند با مداھنھ خود كلیسا 

سازمان توزیع عطایا و ((را مامور ساخت كھ  -كونتاریني، كارافا، سیمونتا، و گینوتچي  - از كاردینالھا 
و این ھمان قسمتي از كلیسا بود كھ ; را، كھ بخشي از سازمان اداري دربار پاپ بود، اصالح كنند)) مزایا

پول پرستي و خطاكاري متھم شده بود، زیرا اختیار بخشیدن عطایاي مالي، مقامھاي كلیسایي، معافیتھاي  بھ
براي این اقدام شھامت بسیار الزم بود، زیرا سازمان . موقتي، امتیازات، و بنفیسھا را كال در دست داشت

كھ نصف مجموع عایدیش  -بھ پاپ میپرداخت ) دالر ٠٠٠,٢۵٠,١(دوكات  ٠٠٠,۵٠مزبور ساالنھ مبلغ 
ناگھان فریاد پریشاني از ماموران و تابعان كلیسایي برخاست كھ از گراني زندگي در رم شكایت . بود

میكردند، و نیز اشاره میكردند بھ اینكھ اگر قرار باشد ایشان از مقرارت سخت قانون تبعیت كنند، 
با این حال آلئاندرو بھ كاردینال ; فتپاولوس جانب احتیاط را گر. خانوادھشان از ھستي ساقط میشود
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دسامبر،  ١٣در .)) كار اصالح كلیسا با جدیت پیشرفت میكند): ((١۵۴٠آوریل  ٢٧(مورونھ نوشت 
پاولوس ھشتاد نفر از اسقفھاي اعظم و اسقفھایي كھ در رم سكونت داشتند را بھ حضور طلبید و بھ ایشان 

مورونھ بھ پاپ . بار دیگر ھزاران فریاد اعتراض بلند شد .ھاي خود باز گردند فرمان داد كھ بھ اسقفیھ
كھ حوزه  -خاطرنشان ساخت كھ شتاب در تنفیذ آن فرمان ممكن است منجر بھ رانده شدن بعضي از اسقفھا 

در واقع این پیشبیني در . و پیوستن ایشان بھ پیروان لوتر شود -خدمتشان مركز اجتماع پروتستانھا شده بود 
چندي نگذشت كھ پاولوس خود را در سیاست بازیھاي كشوري مغروق . ھ حصول پیوستچندین مورد ب

  . كرد و اصالح امور دیني را بھ جانشینانش وا گذاشت

نھضت اصالح داخلي كلیسا ھنگامي بھ پیروزي رسید كھ رھبر آن كارافا، بھ نام پاولوس چھارم، پاپ شد 
ھاي خود غیبت كرده بودند دستور  ام قطعي از صومعھبھ راھباني كھ بدون اجازه رسمي یا الز). ١۵۵۵(

، پاپ فرمان داد كھ دفعتا كلیھ ١۵۵٨اوت سال  ٢٢در شب . داده شد كھ فورا بھ محل خدمت خود بازگردند
و نظایر این طرز عمل در دیگر ایاالت ; ھاي رم را ببندند و عموم راھبان ولگرد را دستگیر سازند دروازه

از روساي دیرھا و . ا گذارده شدند، و حتي برخي از مجرمان نیز بر چوبھ دار رفتندپاپي نیز بھ مورد اجر
اسقفھایي كھ عمال در سازمان اداري شاغل ماموریت معیني نبودند درخواست شد كھ بھ محلھاي خدمت 

ز در دست داشتن چند بنفیس اكیداممنوع شد ا. روحاني خود بروند، یا از مقرري ساالنھ خود صرفنظر كنند
ھمھ دوایر دربار پاپ خواستھ شد كھ حقوق خود را تقلیل دھند، تا ھر نوع شایبھ بدگماني درمورد خرید و 

پاولوس، كھ بدین ترتیب از عواید خود مقداري كاستھ بود، . فروش مقامات كلیسایي از میان برداشتھ شود
قانونا پس از تایید انتصاب ھر دست بھ فداكاري دیگري نیز زد، بھ این معني كھ پرداخت دستمزدي را كھ 

فرمانھاي سخت پاپ بر ضد . یك از روحانیان بھ مقام اسقفي اعظم بھ پاپ تعلق میگرفت ملغا كرد
بھ دانیلھ دا ولترا . رباخواران، بازیگران، و روسپیان صادر شد، و كیفر دالالن محبت اعدام تعیین شد

النژ، در نقاشي واپسین داوري، را با قلم خیاط مآب خود دستور داده شد كھ بدننماییھاي خیره كننده قلم میك
و باید گفت كھ آن پرده كشتارگاه مظلم با اجساد عریانش، خواه ھمچنان دوزخي باقي ; تاحدي درز بگیرد

میماند و خواه با آن تدبیر رستگاري مییافت، بھ ھر حال نمیتوانست بر باالي محراب پاپھا جایي مناسب 
در . ینك رم حالتي غیر طبیعي از نوعي دینداري و اخالق تظاھر آمیر بھ خود گرفتھ بودا. براي خود بیابد

كلیسا روحانیان و اخالقیات خود را اصالح كرده  - و بھ طرزي كمتر مشھود در آنسوي مرزھایش  - ایتالیا 
  . بود، در حالي كھ اصول عقایدش را با كمال تبختر دست نخورده بر جاي داشتھ بود

  . ح داخلي كلیسا سخت بھ تاخیر افتاده بود، اما آن زمان كھ بھ ظھور رسید صمیمي و جدي بودگرچھ اصال

III  -  قدیسھ ترساي آویالیي و اصالح رھبانیت  

بدنامي . ھاي رھباني نیز بھ ظھور پیوست مقارن ھمان احوال نوعي نھضت تھذیب اخالقي در میان فرقھ
میكالنژ چون شنید ; پیشین راھبان را میتوانیم از روي گفتھ میكالنژ دیندار و اصیل آیین قیاس كنیم

وریوست، بھ تصمیم سباستیانو دل پیومبو درصدد نقاشي تصویر راھبي در نمازخانھ سان پیترو شھر مونت
او اعتراض كرد، زیرا معتقد بود اكنون كھ راھبان دنیاي بھ این بزرگي را آلوده كردھاند، دیگر شك نیست 

گرگوریو كورتزه با كمال بردباري ھمت . كھ نقاش ھم گوشھ نمازخانھاي آنقدر كوچك را آلوده خواھد نمود
ندو اصالح كاننھاي آوگوستینوسي، اجیدیو كانیزیو جیروالمو سریپا; بر اصالح بندیكتیان در پادوا گماشت

. اصالح زاھدان آو گوستینوسي، و پائولو جوستینیاني اصالح پیروان فرقھ كامالدولي را برعھده گرفتند
آنتونیو ماریا الكاریا در میالن . ھاي رھباني نوظھور در بھ وجود آوردن اصالحات پافشاري میكردند فرقھ
و ایشان جامعھاي از كشیشان را تشكیل ; را بنیان گذاشت)) ف بولس حواريخدمتگزاران موظ((فرقھ 

و چون ابتدا ھمیشھ دركلیساي سان بارناباس ; میدادند كھ عھد بستھ بودند در بینیازي راھبانھ بھ سر برند
ھ ، قدیسھ آنجال فرق١۵٣۵در سال . معروف شدند )) برناباییان((گردھم جمع میآمدند، بعدھا بھ نام فرقھ 

را بھ منظور تعلیم دادن بھ دختران، پرستاري كردن از بیماران، و نگاھداري از )) ھاي اورسولین راھبھ((
برادران ((در غرناطھ فرقھ ) خوان خدا(، قدیس خوان د دیوس ١۵۴٠در سال . تنگدستان بنیان نھاد
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ي آن بنیانگذار فرقھ را براي اداره امور بیمارستانھا فرانسیس آسیزي، تصمیم گرفت دستورھا)) رحمت
  . فرانسیسیان را كلمھ بھ كلمھ بھ كار بندد

، افزایش عده آنھا ماتئو را تشویق كرد تا از پاپ ١۵٢۵راھبان دیگري با وي ھماوا شدند و، در سال 
تقدیس آن شعبھ تازه فرقھ فرانسیسیان را، كھ اعضاي آن در انضباطي سخت و زاھدانھ بھ سر میبردند، 

  . در عوض، ماتئو بھ جرم نافرماني بھ زندان افتاد، اما دیري نگذشت كھ دوباره آزاد شد; درخواست نماید

و نام كاپوسن از آن جھت وضع  - كلمنس ھفتم فرقھ نوین كاپوسنھا را بھ رسمیت شناخت  ١۵٢٨و در سال 
كاپوسنھا . شیدندشده است كھ فرایارھاي این فرقھ، بھ پیروي از قدیس فرانسیس، كاپوتچو جبھ باشلقدار میپو

ھاي  ھا را بھ تن میكردند، غذاي شبانروزشان جز نان، سبزي، میوه، و آب نبود، روزه خشنترین پارچھ
ھاي محقر بھ سر میبردند، ھرگز بھ مسافرت نمیرفتند،  ھاي تنگ و تاریك و كلبھ سخت میگرفتند، در حجره

برجستھ ایشان ازخود گذشتگي در پرستاري  خدمت. مگر پیاده، و در تمام مدت سال با پاي برھنھ میگشتند
بھ یمن فداكاري ایشان بود كھ افراد تازه . بود) ١۵٢٩و١۵٢٨(صمیمانھ از بیماران درھنگام شیوع طاعون 

بھ آیین پروتستان در آمدھاي ، چون ویتوریا كولونا و دیگران، از ارتداد صرفنظر كردند و نسبت بھ 
  . حیان با شور و ایماني بپروراند وفادار ماندندكلیسایي كھ ھنوز میتوانست چنین مسی

  . برجستھترین شخصیت در این دوره اصالح رھبانیت یك راھبھ ضعیف بنیھ و قوي اراده اسپانیایي بود

پدرش مردي بود كھ بھ درستي پیرایشگرانھ . ترسا دثپذا دختر یكي از شھسواران كاستیلي از شھر آویال بود
یسا فخر میكرد، و ھر شب فصلي از شرح زندگي قدیسان را براي خانوادھاش و وفاداري خود نسبت بھ كل

مادرش، كھ زمینگیر بود، در ھمان بستر بیماري با داستانھاي شوالیھاي و سلحشوریھاي آمادي . میخواند
تخیل كودكانھ ترسا درمیان عشق احساساتي و . روزھاي مالل آور زندگیش را اندكي شادي میبخشید

اما چھار سال بعد ناگھان بھ . ھا در آید در دھسالگي نذر كرد كھ در سلك راھبھ. نوسان مییافتشھادت دیني 
ھاي رنگیني كھ  صورت زني زیبا و شاداب از ذوق زندگي شكفتھ شد و خرقھ تیره صومعھ را، در جامھ

اسان و خواستاران از ھر سو روي آوردند و ترسا ھر. زیباییش را دو چندان میساختند، فراموش كرد
در لحظھ اقدام، ترسا را وحشتي ; لرزان عشق یكي از آنھا را در دل گرفت، و بھ میعادگاھي دعوت شد

چون در آن وقت مادرش فوت كرده بود، . وصف ناپذیر فرا گرفت و نقشھ خطیر خود را بر پدر فاش كرد
  .  سپردھاي آوگوستینوسي در آویال دو آلونثو د ثپذا دختر حساس خود را بھ دست راھبھ

ترسا از زندگي رسمي و انضباط صومعھ سخت بیزار بود و از قبول تعھدات تارك دنیایي سر باز زد، و 
. تنھا در انتظار آن بھ سر میبرد كھ بھ سن قانوني شانزدھسالگي برسد و بھ اختیار خود صومعھ را ترك كند

سرانجام از آن بیماري مھلك . شداما با نزدیك شدن بھ آرزوھایش دچار بیماري خطرناك و رو بھ مرگ 
ظاھرا وي دچار نوعي بیماري عصبي زنانھ، . شفا یافت، اما دیگر تابناكي جواني خود را از دست داده بود

ھمراه با صرع، شده بود كھ محتمال بر اثر خودداریش از طغیان بر ضد قیود ناسازگار با غرایزش در وي 
پدرش او . مییافتند و او را نیمھ جان در بسترش میانداختند حمالت عصبي گاھي عودت. بھ وجود آمده بود

در میان راه، یكي از عموھایش . را از صومعھ بیرون آورد و بھ نزد ناخواھریش در دھكدھاي فرستاد
ھاي آتشین مخافتھاي جھنم را  كتابي كھ در آن واژه. مجلدي از كتاب قدیس ھیرونوموس را بھ وي ھدیھ كرد

شق ورزي میان دو جنس را بھ شاھراه پر جمعیتي كھ بھ سوي عذاب جاوداني كشیده وصف میكردند، و ع
ترسا با دلھره آن را خواند و، پس از فرا رسیدن یك حملھ عصبي، دیگر بكلي فكر . شده بود تشبیھ میكردند

; ردخوشیھاي این جھاني را از سر بھ در كرد و تصمیم گرفت كھ نذر كودكي خود را بھ مرحلھ عمل در آو
  ). ١۵٣۴(كھ بھ كرملیان تعلق داشت، شد )) صومعھ تجسم مسیح ((پس بھ آویال بازگشت و وارد 

زماني چند وي در یكنواختي التیامبخش دعاھاي روزانھ، آوازھاي مذھبي مراسم قداس، و اعترافات پاك 
اس كرد كھ واقعا ھنگامي كھ آیین مقدس رابھ جا آورد و نان را خورد ، احس. كننده روح خوشبخت میزیست

اما وي از سستي مقررات انضباطي آن صومعھ ناخرسند . جسم مسیح را بر زبان و در خون خود دارد
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با وجود نگھداري روزه ھاي ; ھاي محقر دراطاقھاي راحت بھ سر میبردند ھا بھ جاي حجره راھبھ. بود
درتاالر ; د و انگشتري میآراستندپیكر خود را با گردنبند و دستبن; ھفتگي، در سایر ایام زیاد میخورند

و تعطیلھاي طوالني را خارج از چھار دیواري صومعھ ; نشیمن دیدار كنندگان خود را میپذیرفتند
ھاي نفس بھ دور  ترسا احساس میكرد كھ این شرایط فراخ نمیتواند چنانكھ باید او را از وسوسھ. میگذراندند
ناخرسندي روز افزونش بود كھ حمالت بیماریش مكررتر و شاید بھ سبب ھمین دغدغھ خاطر و . نگاه دارد

باردیگر پدرش او را نزد ناخواھري خود فرستاد، و بار دیگر در میان راه عمویش كتاب . دردناكتر شدند
این كتاب بھ منزلھ الفباي دعاھاي رازورانھ و . دیني سومین الفبا، اثر فرانثیسكو د اوسونا، را بھ وي داد

تنھا كساني كھ در سكوت بھ خداوند نزدیكي : ((زیرا بھ گفتھ مصنف آن; ي بدون الفاظباطني بود، دعا
ترسا ھنگام گوشھ نشیني روستاییش، بھ تمرین .)) میجویند صدایشان شنیده میشود و جوابي دریافت میدارند

ود ، این نوع دعاخواني ساكت و تفكر آمیز، كھ بخوبي با حالت بھت حاصل از حمالت عصبیش سازگار ب
  . پرداخت

یكي از دكترھا، كھ بیماران خود را با داروھاي گیاھي درمان میكرد، بھ مداواي ترسا مشغول شد، اما 
ھنگامي كھ ترسا بھ صومعھ خود در آویال بازگشت . ھایش ترسا را بھ كشتن دھند نزدیك بود جوشیده

لھ صرع بر او در این ھنگام، شدیدترین حم. ، در حال مرگ بود و آرزوي فرا آمدنش را میكرد)١۵٣٧(
ترسا بھ حال غش افتاد و چون مردھاي سرد و بیحركت، و ظاھرا بدون تنفس، مدت دو روز . عارض شد
سپس ترسا بھ حال آمد، اما چنان بي بنیھ شده بود كھ . و خواھران قبر او را آماده كردند; برجاي ماند

مدت ھشت ماه . بر بدنش نداشتنمیتوانست چیزي جز مایعات بخورد، و حتي تحمل كمترین مالمسھاي را 
كم كم حالش بھبود یافت و بھ صورت فلج . در بیمارستان صومعھ با حالت فلج تقریبا كامل بھ سر برد
لحظاتي كھ من از دردھاي شدید بر خود : ((ناقص در آمد، اما چنانكھ در یادداشتھاي خود آورده است

ن پزشكي قطع امید كرد و تصمیم گرفت كھ دعاخواني دیگر از ھر نوع درما.)) نمیپیچیدم بسیار نادر بودند
سپس ناگھان، در صبح یكي از . مدت سھ سال دیگر رنج برد و دعا خواند. را تنھا مایھ تسلي خود قرار دھد

، آن افلیج بستري ظاھرا درمانناپذیر از خواب بیدار شد و اعضا و جوارح بدن خود ١۵۴٠روزھاي سال 
  . را سالم یافت

برخاست و بھ راه افتاد و، با گذشت ھر روز، فعالیت او در انجام كارھا و مقررات صومعھ  ترسا از جا
شاید خواندن دعا در . بھبودي او معجزھاي تلقي شد، و خودش ھم ھمین عقیده را داشت. فزوني گرفت

سكوت، اعصاب فرسوده از تصادم آرزوھاي متضاد و حس گناھكاري و خوف از دوزخش را آرام ساختھ 
  . و آن آسایش عصبي، ھمراه با نعمت غیبت دكترھا، بدنش را بھ تعادل عادي برگردانده بود; ودب

مردم از شھرھاي . صومعھ تجسم مسیح بھ عنوان صحنھ وقوع یكي از درمانھاي معجزھآسا شھرت یافت
م آن خانھ اطراف بھ زیارت راھبھاي كھ خدا درمانش داده بود رویآور شدند و پول و ھدایاي خود را تقدی

مدیره صومعھ این دیدارھا را تشویق میكرد و اصرار داشت كھ ترسا خود را بھ گروه . مقدس كردند
ترسا از اینكھ روي آوردن مردم بھ سوي او، مالقات با مردان خوبروي، و كسب شھرت . زایران نشان دھد

ر دیگر حس گناه از لذت با. و محبوبیت موجب شادماني و التذاذ خاطرش میشد، احساس شرمندگي میكرد
، ھنگامي كھ در تاالر نشیمن صومعھ مشغول گفتگو با )١۵۴٢(یك روز . جسماني بر روحش تیرگي افكند

مرد زایري بود، كھ بخصوص مورد پسند خاطرش قرار داشت، ناگھان بھ نظر آورد كھ مسیح در پھلوي 
دنیا او را بر روي دست بھ  حملھ عصبي بر وي عارض شد و خواھران تارك; آن مرد ایستاده است

  . حجرھاش بردند

در مدت شانزده سال بعد مكررا چنین تجلیاتي در برابر دیدگانش ظاھر شدند، و كم كم واقعیت آنھا بر 
، ھنگامي كھ مستغرق در دعاخواني بود، حس ١۵٨٨در سال . واقعیت زندگي روزانھاش فزوني گرفت

  . ان پرواز كرد، و در آنجا مسیح را دید و صدایش را شنیدكرد كھ روحش از بدن خارج شد و بھ سوي آسم
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: ترسا چنین مینویسد; دیگر این تجلیات روحي قوایش را تحلیل نمیبردند، بلكھ جاني تازه بھ وي میدمیدند
غالبا با فرا رسیدن حالت جذبھ، بدن از دردھاي كشنده ناتوان و فرسوده میشود، اما بعدا روح شاداب از 

گویي خداوند اراده كرده است تا . ... ال آماده بھ ھر نوع فعالیت از آن حالت بیرون میآیدسالمت و كام
روح، پس از . ... جسمي كھ ھمواره در تبعیت آرزوھاي روح قرار دارد در خوشبختي آن نیز سھیم شود

ستش درك این موھبت، چنان سرشار از نیروي غیرت میشود كھ اگر در آن لحظھ كالبدش را در راه پر
فرشتھاي در ((پروردگار شرحھ شرحھ كنند، چیزي جز فرحبخشترین مورد دیگري، ترسا بھ نظر آورد كھ 

كھ چندین بار از (( -را، با نوك شعلھورش، بھ جانب او پرتاب میكند )) كمال جمال زوبین زراندود بلندي
  .)) قلبم عبور كرد تا آنكھ بر عمق احشایم فرو نشست

ود كھ نالھ جانسوزم را بر آورد و، در عین حال، چنان باالتر از حد تصور لذتبخش درد آن چنان حقیقي ب
ھیچ لذتي در زندگي، بھ اندازه آن درد، رضاي باطن . بود كھ آرزو میكردم ھرگز از چنگش خالص نشوم

و ھنگامي كھ فرشتھ زوبین را از جانم بیرون كشید، مرا سوزان در آتش عشق ; بھ شخص نمیبخشد
   .گذاشتباقي  خداوندي

البتھ این گزارشھاي قدیسھ ترسا، از لحاظ روانكاوي، قابل تعبیرات دامنھداریند، اما در كمال صداقت و 
او نیز مانند ایگناتیوس معتقد . صمیمیت آن قدیسھ، در آنچھ بیان نموده است، ھیچ گونھ شكي نمیتوان كرد

  . بود كھ خدا را میبیند و، در آن حال، مرموزترین مسائل بر او مكشوف میشود

یك روز، در حال مناجات، بھ من اجازه داده شد كھ در یك لحظھ دریابم چگونھ ھمھ چیز در وجود خداوند 
  . داوند بھ من عطا فرموداین یكي از باالترین الطافي است كھ خ. ...ھم مكنون است و ھم آشكار

او چنان ذھن مرا . منجي ما بر من مكشوف ساخت كھ بھ چھ طریق ممكن است یك خدا در سھ اقنوم باشد...
در فھم این راز روشن ساخت كھ من، بھ ھمان اندازه كھ دچار شگفتي شده بودم، از آن احساس آرامش 

  . جربھاي از خوشبختي ناگفتني نصیبم میشودت... و اكنون چون بھ تثلیث رباني میاندیشم. ...میكردم

  . ھاي صومعھ رویاھاي بیدار او را نتیجھ حمالت عصبي و اشباح وھمي بیماریش میدانستند راھبھ

شیطان حواس : ((كشیشھاي اقرارنیوشش نیز متمایل بھ ھمین طرز تفكر بودند و صراحتا بھ وي میگفتند
ھ او را جنزده تصور میكردند از دستگاه تفتیش افكار ساكنان شھر نیز ك.)) شما را فریب داده است

درخواست كردند او را مورد معاینھ قرار دھد، و خاطرنشان ساختند كھ صالح است كشیشي با ورد و دعا 
دوستي نصیحتش كرد كھ گزارش زندگي و تجلیات روحي خود را براي . جنھا را از تن او بیرون براند

بازرسان دستگاه تفتیش افكار كتاب را . و نیز بھ نگارش كتاب زندگي پرداختا; دستگاه تفتیش افكار بفرستد
مورد بررسي قرار دادند و آن را بھ عنوان سندي مقدس كھ موجب تحكیم ایمان خوانندگان میشود بھ 

  . رسمیت شناختند

رقھ وي، كھ اینك پنجاه و ھفت سال داشت، ھمت بھ اصالح ف. با این داوري، موقعیت ترسا محكم شد
بھ جاي اقدام بھ برقرار ساختن مقررات زھد و ریاضتكشي دیرین در ھمان فقط . ھاي كرملي گماشت راھبھ

ھاي  كرملیان اصلي كیسھ. ھایي را بپذیرد كھ حاضر باشند در فقر مطلق بھ سر برند نوآموزان و راھبھ
ا میخوردند، و اكثر اوقات روزه درشتبافت بھ تن میكردند، ھمیشھ پا برھنھ راه میرفتند، با كمال امساك غذ

نھ كھ ; خود میخواست كھ تقریبا بھ ھمان انضباط سخت بازگردند)) كرملیان پابرھنھ((ترسا از . میگرفتند
آن را غایت مطلوب میدانست، بلكھ بھ عنوان نشانھاي از فروتني باطن و پشت كردن بھ این دنیاي 

اھالي شھر آویال اعتراض كردند كھ آن روش بھ ; ندھزاران مانع در پیش راھش پدید آمد. وسوسھانگیز
و سرپرست محلي ; ھا و خویشاوندانشان منزلھ اقدامي عمدي است براي گسستن ھرگونھ پیوندي میان راھبھ

ترسا از پاپ پیوس پنجم دادخواھي . فرقھ كرملیان از دادن اجازه براي گشایش صومعھ تازه خودداري كرد
وي توانست چھار نفر راھبھ را با خود یكدل و یك جھت سازد و . آورد كرد و موافقت او را بھ دست
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توسط  ١۵۶٢ھاي تنگ آویال، را دایر كند، كھ در سال  صومعھ جدید سان خوسھ، واقع در یكي از كوچھ
خواھران صندلھایي بافتھ شده از طناب بھ پا میكردند، روي كاه میخوابیدند، از خوردن . پاپ تقدیس شد
  . میجستند، و فقط درون صومعھ خود بھ سر میبردندگوشت پرھیز 

صد و ھشتاد راھبھ صومعھ تجسم مسیح خشنود نبودند كھ، در آن مقایسھ، آسودگي راه و رسم زندگي ایشان 
مدیره آن صومعھ، بھ این حجت كھ ترسا نسبت بھ وي سوگند وفاداري و فرمانبرداري یاد . برمال گردد

امھ سفید پیشین خود را بر تن و كفش برپا كند و بھ صومعھ تجسم مسیح باز كرده بود، بھ ترسا امر كرد ج
در دادگاه صومعھ تجسم مسیح او را محكوم بھ خودبیني . ترسا بھ فرمان او گردن نھاد و چنان كرد. گردد

شوراي شھر راي بھ بستن صومعھ سان خوسھ داد و چھار نفر مرد . كردند و در حجرھاش زنداني ساختند
اما آن دوشیزگان نحیف . ھاي بي رھبر آن را خلع ید و اخراج كنند ند را مامور كرد كھ راھبھنیروم

و مجریان سفت و سخت .)) خدا اراده كرده است كھ ما در اینجا بمانیم و خواھیم ماند: ((صندلپوش گفتند
، با این تذكر كھ ترسا سرپرست محلي فرقھ كرملیان را. قانون جرئت نكردند آنھا را بزور بیرون برانند

ھاي او جلوگیري كند مثل آن است كھ بھ عمد ھتك حرمت روحالقدس را كرده باشد،  اگر از انجام دادن نقشھ
چھار راھبھ با ترسا ھمقدم شدند، و آن پنج نفر خود را پیاده در . بیمناك ساخت و او فرمان بھ آزادیش داد
اصلي صومعھ سان خوسھ ترسا را با شادي در میان  چھار عضو. میان برف بھ منزلگاه تازه شان رساندند

و محرم خدا ) ترساي عیسي(اكنون تقریبا ھمھ اسپانیا او را ترسا دخسو . نامیدند)) مادر((گرفتند و او را
; در آن خانھ بھ روي دنیا بستھ ماند. وي سرپرستي مھربان، بشاش، و در عین حال سختگیر بود. میشناختند

ھا با پارچھ پوشیده شده بودند، و كف آجري اطاقھا بھ  پنجره; شت بھ درون آن راه یابدھیچ زایري اجازه ندا
صفحھ بزرگ گرداني در میان حصار خارجي صومعھ كار . جاي تختخواب، میز، و صندلي بھ كار میرفت

گذاشتھ بودند و خوراك و آذوقھاي كھ مردم در نیمھ بیروني آن قرار میدادند با سپاسگزاري از طرف 
آنھا از راه ریسندگي و سوزن زني امرار . ھا اجازه تكدي نداشتند خواھران صومعھ پذیرفتھ میشد، اما راھبھ

معاش میكردند، بدین ترتیب كھ حاصل دسترنج خود را در خارج در ورودي صومعھ قرار میدادند و ھر 
با ھمھ این سختیھا،  .خریداري آنچھ را میپسندید بر میداشت و ھر چھ كرمش بود بھ جاي آن میگذاشت

رھبر . اعضاي تازھاي بدان صومعھ رو آوردند، و یكي از آنھا زیباترین و پرخواھانترین زن آویال بود
ھا بازدید میكرد، چنان عمیقا تحت تاثیر قرار گرفت كھ از ترسا  بزرگ فرقھ كرملیان وقتي از آن صومعھ

، ترسا چندتن از ١۵۶٧در سال . ز دایر سازدخواھش كرد نظایر آن خانھ را در نقاط دیگر اسپانیا نی
ھاي ناھموار را پیمود تا در  كیلومتر جاده ١١٠ھاي خود را ھمراه برداشت و با ارابھاي ناراحت  راھبھ

تنھا . مذینا دل كامپو راھبھخانھاي براي زناني كھ میخواستند بھ كرملیان پا برھنھ ملحق شوند تاسیس كند
اما چون اھالي ; نایي متروك و ویران با دیوارھاي شكستھ و بام سوراخ شده بودخانھاي كھ بھ وي اھدا شد ب

نجاران و بامسازان بي مزد و منت دست . ھا را در ترمیم آن بنا دیدند، بھ كمك شتافتند شھر كوشش راھبھ
  . بھ كار شدند، خانھ را مرمت كردند، و اثاثیھاي ساده بر آن افزودند

ل كامپو، كھ میل داشت راھبان تناساي خود را در زیر انضباطي نوین در آورد، نایب دیر كرملیان مذینا د
وي مردمي بود بلند قد، اما . بھ دین ترسا آمد تا درباره مقررات انضباطي صومعھ از او كسب اطالع كند

جوانكي كھ ھمراه خود داشت چنان كوتاه و نحیف بود كھ ترسا پس از رفتنشان با شوخ طبعي خاصي، كھ 
شكر خدا كھ من ھم اكنون براي بنا كردن : ((اھي چاشني رفتار سخت و با وقارش میساخت، گفتگ

سرنوشت چنان بود كھ آن نیمھ فرایار، یعني خوان د یپیس .)) صومعھ تازھام یك فرایار و نیم عضو دارم
بلندي مشھور شود و مایھ قدرت و سر) خوان صلیب(اي آلوارث، روزي بھ نام قدیس خوان دال كروث 

  . راھبان فرقھ كرملیان پابرھنھ شود

سرپرست محلي كرملیان، شاید براي آزمایش معیار . مصایب زندگي ترسا ھنوز بھ آخر نرسیده بودند
ھاي آن  راھبھ. قدرت و جرئت ترسا، وي را بھ عنوان ناظمھ صومعھ تجسم مسیح مامور خدمت كرد

اكنون میترسیدند كھ ترسا از راه انتقام آنھا را بھ خفت صومعھ، چون قبال نسبت بھ او دشمني كرده بودند، 
اما او چنان با فروتني و مھرباني رفتار كرد كھ فردفرد ایشان مفتون او شدند، و بتدریج . و خواري كشد
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پس از این پیروزي، ترسا اقدام بھ بنیان گذاردن . انضباط سخت نوین در آن صومعھ نیز حكمفرما شد
  . ل كردصومعھ تازھاي در سوی

  . فرایارھایي كھ ھواخواه مقررات سھلتر بودند تصمیم گرفتند از نقشھ اصالحي ترسا جلوگیري كنند

چندي بعد . گروھي از ایشان زني از عمال خود را در لباس یك راھبھ پابرھنھ بھ صومعھ سویل فرستادند
ھاي صومعھ خود را تازیانھ میزند و مانند كشیشي اقرار و  آن زن در ھمھ جا شایع كرد كھ ترسا راھبھ

ترسا زد، او را بھ دادگاه دستگاه تفتیش افكار بار دیگردست بھ كار بازجویي . اعترافات ایشان را میشنود
.... شما از ھراتھامي مبرا ھستید: ((مخوف خود احضار كرد، گواھیش را شنید، و فتوایش را صادر كرد

اما دشمنانش نظر نماینده دایمي پاپ در سویل را با خود ھمراه كرده .)) بروید و بھ خدمت خود ادامھ دھید
سركش كھ با تظاھر بھ زھد و تقدس عقایدي زیان آور تبلیغ زني نافرمان و ((وي ترسا را بھ عنوان . بودند

میكند، زني كھ برخالف دستورھاي بزرگترھایش صومعھ خود راترك كرده است، زني كھ با جاھطلبي 
خود، مثل آنكھ یكي از مجتھدان كلیسا باشد، االھیات تدریس میكند كھ این خود توھیني است بھ مقام بولس 

متھم ساخت و بھ وي فرمان داد كھ براي )) از درس دادن ممنوع داشتھ است  حواري كھ صریحا زنان را
  ). ١۵٧۵(ھمیشھ از كار خود كناره بگیرد و در راھبھخانھاي در شھر تولدو بھ گوشھ عزلت بنشیند 

فیلیپ دوم . ترسا كھ نمیدانست در این گرفتاري تازه رو بھ كجا بیاورد ناچار نامھاي بھ شاه اسپانیا نوشت
پس با چاپاري مخصوص ترسا را بھ حضور ; اب زندگي او را مطالعھ كرده و آن را بسیار پسندیده بودكت

نماینده دایمي پاپ در سویل، پس از آنكھ مورد . خواند و دادخواھي او را شنید و بھ بیگناھیش یقین یافت
الف واقع بھ وي توبیخ شاھانھ قرار گرفت، محكومیت ترسا را لغو كرد و اعالم داشت كھ مطالب خ

  . گزارش داده بودند

ترسا ضمن مسافرتھا و مصایب زندگیش كتابھایي در حاالت و اعتقادات رازورانھ خود منتشر ساخت كھ 
در كتاب كاخ روح، وي بازگشت دردھاي بدنیش را ). ١۵٧٧(و كاخ روح ) ١۵۶٧(راه كمال : عبارتند از

و در ھمان ; پرتگاھي بھ درون مغزم سرازیر شده بودند گویي چند رود طغیاني از باالي: ((شرح داده است
مغزم فرسودھتر میشد . ھا و چھچھ پرندگان بھ گوشم میرسیدند ھنگام، مغروق در صداي ریزش آب، نغمھ

ترسا، . حمالت قلبي متوالیتر شدند و معده از نگاھداري غذا امتناع ورزید.)) و سردردھایم شدت میگرفتند
در . ھاي نوبنیادش بھ مسافرتھاي خود ادامھ میداد ماري، براي بازدید راھبھخانھدر ھمان حال درد و بی

در تولدو حملھ دیگري بھ سراغش ; ماالگا دچار حملھ فلج شد، كھ پس از چندي بھبود یافت و بھ راه افتاد
و بور گوس آمد، اما بزودي توانست بھ مسافرت خود ادامھ دھد و از شھرھاي سگوویا، والیاذولید، پالنسیا، 

  . در آنجا خونریزي داخل ریوي وي را بستري كرد. گذشتھ بھ آلوا برسد

ترسا با شادي تمام، و با اطمینان قلبي بھ اینكھ دنیاي درد و تباھي را پشت سر خواھد گذاشت و بھ مالزمت 
  . جاوداني مسیح خواھد پیوست، مرگ را با آغوش باز پذیرفت

در برابر یكدیگر بھ رقابتي شرم آور صف آرایي كردند، و چند بار پي در  پس از آنكھ دو شھر آلوا و آویال
  . پي جسد ترسا را از چنگ ھم ربودند، سرانجام پیكر وي در شھر زادگاھش، آویال، بھ خاك سپرده شد

پرستندگان با ایمانش مدعي بودند كھ جسدش فسادناپذیر بوده است، و بسیاري از ایشان نیز معجزاتي را بھ 
اسپانیاییھا از پاپ . ، فرقھ كرملیان پا برھنھ توسط پاپ تقدیس شد١۵٩٣در سال . ره ترسا نسبت دادندمقب

درخواست كردند كھ ترسا را در شمار قدیسان درآورد، و شخصیتھاي برجستھاي چون سروانتس و لوپھ 
با یعقوب  و ھشت سال بعد ترسا، ھمراه) ١۶١۴(مراد حاصل . دو گا نیز در این جنبش شركت جستند

  . حواري، بھ عنوان یكي از دو قدیس حامي اسپانیا معرفي شد
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در خالل این ایام شخصیتي بزرگتر از ترسا در اسپانیا بھ وجود آمد، تاكلیسا را اصالح كند و دنیا را تكان 
  . دھد

IV - ایگناتیوس لویوالیي  

  . زاده شد ١۴٩١دون اینیگو د اونث اي لویوال در قلعھ لویوال، در ناحیھ باسك از ایالت گیپوثكوئا، بھ سال 

پدرش دون بلتران د اونث اي لویوال داراي ھشت پسر و پنج دختر، و یكي از اعضاي برگزیده نجیبزادگان 
نخواند، و عالقھاي ھم بھ دین اینیگو كھ براي خدمت سربازي پرورش مییافت درس زیادي . اسپانیا بود

در . ھاي او بھ كتاب آمادي دو گل و نظایر آن گونھ رمانھاي شوالیھاي محدود میشدند خوانده. نداشت
ھفتسالگي او را براي آماده شدن بھ خدمت سربازي نزد دون خوان والسكوئز دكوئالر فرستادند و در 

اردھسالگي اینیگو بھ دام عشق ژرمن دو فوا، ملكھ در چھ. مالزمت او بود كھ اینیگو بھ دربار راه یافت
)) ملكھ دلھا((و چون پس از چندي داراي لقب شد، او را بھ عنوان ; جدید فردیناند كاتولیك، گرفتار شد

انتخاب كرد، رنگھاي او را زیب پیكر خود ساخت، و دایما در این آرزو بود كھ با پیروزي در تورنواھا 
اما، در عین حال، اینیگو عشقبازیھاي . بھ عنوان جایزه از ملكھ محبوب خود بگیردبتواند دستمال توربافتي 

  . گذران و عربده جوییھاي شبانھ، یعني نیمي از زندگي سربازي، را از دست فرو نمیگذاشت

نقل كرد تا بھ نگارش درآید،  ١۵۵۶تا  ١۵۵٣در شرح حال ساده و صادقانھاي كھ وي در فاصلھ سالھاي 
  . در پنھان داشتن این ھوسرانیھاي طبیعي بھ كار نرفتھ استھیچ كوششي 

مدت چھار سال . دوره جواني بي بند و بارش با اعزام وي بھ جبھھ جنگ پامپلونا پایتخت ناوار پایان گرفت
در آن محل باقي ماند، در حالي كھ ھر شب خواب پیروزي و ترقي میدید و صبح در ھمان واقعیت 

سپس، فرصتي پیش آمد كھ اینیگو توانست نام خود را بلند آوازه . بر میخاستیكنواخت روزمره از جا 
با آنكھ اینیگو با دالوري خود دفاع كنندگان را تشجیع بھ پایداري ; فرانسویھا بھ پامپلونا حملھ كردند. سازد

ھ توپ در در این معركھ، پاي راست اینیكو با گلول. كرد، اما مھاجمان دژ نظامي شھر را بھ دست آوردند
فاتحان با او بھ مھرباني رفتار كردند، استخوانھایش را جا انداختند، و او را ). ١۵٢١مھ  ٢٠(ھم شكست 

از آنجا كھ استخوانھارا بدجا انداختھ بودند، الزم شد دوباره . بر تخت رواني روانھ قلعھ اجدادیش ساختند
دتر از اولي از آب در آمد، زیرا یك تكھ استخوان این عمل دومي ب. آنھا را در ھم بشكنند و باز جا بیندازند

  عمل سوم استخوانھاي پا را صاف و مرتب بھ دنبال یكدیگر . دراز از ساق پایش بیرون میزد
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ھا تحمل شكنجھ دستگاه استخوان كشي، كھ او را بكلي ناتوان  قرار داد، اما دیگر آن پاكوتاه شده بود و ھفتھ
. و نحیف ساخت، بھ نتیجھاي نرسید

ھایي از ماجراھاي ھیجانانگیز شھسواران دالور  ھاي خستھ كننده بھبودي ھوس كرد باز قصھ اینیگو در ماه
یكي زندگي مسیح : اما كتابخانھ قلعھ تنھا حاوي دو كتاب بود; و شاھزاده خانمھاي بھ مخاطره افتاده بخواند

سرباز از خواندن این كتابھا خستھ  در ابتدا. و دیگري گلچیني از زندگي قدیسان، و ھر دو قلم لودولفوس
ھاي قدیسان بھ ھمان  و افسانھ; ھاي مسیح و مریم در نظرش تجسم یافتند و قوت گرفتند كم كم چھره; شد

مگر سربازان مسیح، در ; ھاي عشقھا و دالوریھاي درباري اندازه برایش ھیجانبخش شدند كھ حماسھ
داشتند كم كم در مغزش قوت گرفت كھ شریفترین  شجاعت و مردانگي، دست كمي از شھسواران كاستیل
وي قصد آن كرد كھ بھ بیت المقدس برود و آن ھمھ . ھمھ جنگھاي تاریخ جنگ مسیحیت با اسالم بوده است

و از آن پس ; یك شب مریم و كودكش را خواب دید. مكان مقدس را از زیر استیالي كافران در آورد
اینیگو . دیگر ھرگز بھ ھوس برآوردن غریزه جنسي نیفتاد) راف كردچنانكھ بعدھا نزد كشیش گونثالث اعت(

 . از بستر برخاست، بھ زانو درآمد، و سوگند یاد كرد كھ تا واپسین دم سرباز فداكار مسیح و مریم باشد

وي خوانده بود كھ جام مقدس مسیح زماني در قصر كھنھاي در شھر مونتسرات، واقع در ایالت بارسلون، 
بنا بھ مشھورترین روایات، در آنجا بود كھ آمادي یك شب تمام در برابر تمثال مریم بھ دعا . بودپنھان شده 

بھ مجرد آنكھ اینیگو توانایي مسافرت یافت، سوار قاطري . ایستاد تا خود را براي شھسوار شدن آماده كند
ر میكرد كھ ھنوز سربازي تا چندي پیش خود فك. شد و بھ قصد آن زیارتگاه دور افتاده قدم در راه گذارد

اما آن قدیساني كھ وي در كتابھایش خوانده بود سالح و زره . مجھز بھ وسایل و آماده پیكار بدني است
پس از رسیدن بھ مونتسرات، روح . ھا و راسخترین ایمانھا بودند نداشتند، بلكھ آراستھ بھ سادھترین خرقھ

اخر خود را بھ ژنده پوشي داد، و خرقھ خشن زایران را خود را با سھ روز توبھ و زاري پاك كرد، جامھ ف
ماه مارس را تنھا در نمازخانھ صومعھ بندیكتیان در حال ایستاده یا زانو زده، در  ٢۴تمام شب ; بر تن كرد

بیدار ماند و با خداي خود عھد بست كھ سراسر عمر خویش را در خودداري ))مادر خدا((برابر محراب 
روز بعد در آیین قرباني مقدس شركت كرد، قاطر خود را بھ راھبان داد، و با . اندجنسي و تھیدستي بگذر

  . پاي لنگان رو بھ بیت المقدس نھاد

پیر زني محل غاري را . میان راه، كنار كلبھاي در شھر منرسھ توقف كرد. نزدیكترین بندر، بارسلون بود
، براي چند روز، اقامتگاه خود ساخت و با اشتیاقي اینیگو آنجا را. بھ عنوان پناھگاه موقتي بھ وي نشان داد

كھ بھ پیشي گرفتن بر قدیسان در سختي كشیدنھا و رنج تن بردنھا در دل داشت بھ تمرین ریاضتھاي 
چون از توجھ غرورآمیزي كھ زماني بھ حفظ . جانفرسایي پرداخت كھ نزدیك بود بھ مرگش منتھي شوند

بود، یكسره پاكیزه نگاه داشتن و كوتاه كردن و شانھ زدن موي ظاھر خود داشت سخت دچار ندامت شده 
او بھ ھمان قوت الیموني كھ . سر، گرفتن ناخن، شستن صورت و دست و پا، و استحمام بدن را ترك كرد

از راه تكدي بھ دست میآورد قناعت میكرد، ھرگز گوشت نمیخورد، گاھي چند روز متوالي روزه 
زن . را تازیانھ میزد، و ساعتھاي بسیار را بھ خواندن دعا میگذراندمیگرفت، ھر روز سھ بار خود 

دینداري كھ بر حال او آگاھي یافت، از بیم آنكھ مبادا این آزارھاي جسماني موجب ھالكت وي شوند، 
اما بعد كھ او بھ حجرھاي در . اینیگو را بھ منزلش برد و از او پرستاري كرد تا سالمت خود را باز یافت

خاطره گناھكاریھاي . ومینیكیان منرسھ انتقال دادند، باز آزار تازیانھ زني خود را از سرگرفتصومعھ د
و با ; او با بدن خود، كھ عامل گناھكاریھا بود، بھ جنگ بر میخاست; گذشتھاش وي را سخت مشوش كرد

گاھي اوقات . راندعزمي راسخ آن را آزار میداد و تازیانھ میزد تا ھرگونھ وسوسھ گناه را از آن بیرون ب
آنگاه تجلیات بر او ظاھر، و باعث دلگرمي . این مبارزه بھ نظرش بیفایده میآمد و بھ فكر خودكشي میافتاد

چنانكھ یك بار ھنگام اجراي آیین تناول عشاي رباني و یقین دریافت كھ، بھ جاي ; و امیدواریش میشدند
ر موردي دیگر، مسیح و مادرش در برابر او د; قرص نان مقدس، خود مسیح را زنده و حاضر دیده است

و بار دیگر تثلیت رباني را بھ چشم دید و بدون كمك الفاظ یا عقل، بلكھ در پناه برق مكاشفت، ; نمایان شدند
در موقعیت دیگري :((باز، چنانكھ خود نقل كرده است. راز جمع بودن سھ وجود در یك خدا را دریافت

این تجلیات بھ كشمكشھاي روحي او آرامش .)) اصل آفرینش پي ببرم خداوند بھ من اجازه داد كھ بھ
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در آن ھنگام، از شدت ریاضتھاي ; میبخشیدند و زنگ دیوانگیھاي جوانیش را از لوح ضمیرش میزدودند
جسماني خود میكاست و امیدوار میشد كھ اینك با غلبھ بر جسم خود میتواند، بدون احساس غرور، آن را 

تمرینھاي ((با این گونھ تجربیات، كھ مدت یك سال بھ طول انجامیدند، اینیگو روش . پاك و مھذب سازد
خود را بھ وجود آورد كھ بھ وسیلھ آن ممكن بود كالبدي بي ایمان را در اختیار ارادھاي مسیحي )) روحي

  . اینك، وي خود را الیق آن میدانست كھ رو بھ سوي بیت المقدس نھد. قرار داد

و قبل از آنكھ ; در خالل سفر، دو ھفتھ در رم ماند. ، در بارسلون سوار كشتي شد١۵٢٣در فوریھ سال 
در چھاردھم ژوئیھ، ونیز را بھ . روحیھ كافر كیشانھ آن شھر بتواند در ایمان او رخنھ یابد، از آنجا گریخت

موجب  پس از تحمل مصایب بسیار، و در عین حال درك رویاھاي روحي كھ. قصد یافا پشت سر گذاشت
تركھا، كھ نظارت بر آن . اما اقامت در بیتالمقدس عذابي الیم شد. پشتگرمیش میشدند، بھ فلسطین رسید

مكان مقدس را در دست گرفتھ بودند، گرچھ از ورود مسیحیان جلوگیري بھ عمل نمیآوردند، اما اجازه 
ھ رغم آن مقررات میخواھد و ھنگامي كھ اینیگو اظھار داشت كھ ب; تبلیغ مسیحیت را بھ كسي نمیدادند

مسلمانان را بھ دین مسیح در آورد، سرپرست محلي فرقھ فرانسیسیان كھ از طرف پاپ مامور حفظ آرامش 
، دیگر قدم ١۵٢۴در ماه مارس . در آن ناحیھ بود از وي خواست كھ ھر چھ زودتر بھ اروپا مراجعت كند

  . بھ خاك بارسلون گذاشت

كھ گرچھ بر جسم خود تسلط یافتھ، اما ھنوز اسیر سر پنجھ تخیالتش باقي شاید وي در آن حال حس میكرد 
با اینكھ اكنون سي و سھ . پس با عزمي راسخ بھ پرورش و تنظیم قواي مغزي خود پرداخت. مانده است

اما اصوال در بشر تمایل بھ تعلیم دادن ; سال داشت، براي فراگرفتن زبان التیني بھ شاگردان مدرسھ پیوست
بزودي ایگناتیوس لویوالیي، چنانكھ اھل دانش او را مینامیدند، شروع بھ . تر از اراده یاد گرفتن استشدید

و ھمین امر سبب شد كھ ; موعظھ كردن براي گروه كوچكي از زنان با ایمان، اما زیباروي، كرد
وي بھ آلكاال . ھواخواھان آن زیبارویان اینیگو را بھ عنوان معاشر نااھل گرفتند و كتك مفصل زدند

آنجا نیز بھ ارشاد جمع محدودي از زنان تیره بخت، . و بھ تحصیل فلسفھ و االھیات پرداخت) ١۵٢۶(رفت
اینیگو كوشش بسیار كرد كھ با تعلیم . كھ چند نفر از روسپیان توبھ كار نیز در میانشان بودند، مشغول شد

اما در عوض، چند ; ان ایشان بیرون براندروش تمرینھاي روحي خود تمایالت گناھكارانھ را از جسم و ج
  . و دستگاه تفتیش افكار او را احضار كرد; نفر از پیروانش دچار حمالت عصبي و غش شدند

براي مدت دو ماه در زندان بھ سر برد، اما باالخره توانست بازرسان را بھ اصیل آیین بودن خود مطمئن 
ایگناتیوس بھ ساالمانكا رفت . گرد تدریس نگردد اما بھ وي امر شد كھ دیگر; سازد و خالصي یابد

و بار دیگر ھمان مراحل ارشاد، احضار بھ دادگاه، اقامت در زندان، رھایي از آن، و ممنوعیت ) ١۵٢٧(
اكنون دیگر، سرخورده از اسپانیا، روي بھ پاریس نھاد و ھمچنان با پاي . از آموزش را بھ ترتیب گذراند

  . اما این بار االغي سنگین از بار كتاب در پیش خود میراند; اه خود ادامھ دادپیاده و خرقھ زایران بھ ر

در پاریس بھ نوانخانھاي پذیرفتھ شد و، از راه تكدي، در خیابانھا رزق روزانھ و ھزینھ تحصیلي خود را 
 وارد كولژ دو مونتگو شد و با چھره رنگ پریده و نزار، بدن گرسنگي كشیده، ریش. بھ دست میآورد

اما چنان با عالقھ و پشت كار غرق در ; ھاي زھر آلود قرار گرفت ژولیده، و لباده ژندھاش آماج تیر نگاه
آنھا با راھنمایي او بھ . تحصیل شد كھ برخي از شاگردان كم كم او را چون قدیسي مورد احترام قرار دادند

و رفتن درحالت تفكر دروني، انجام تمرینھاي روحي، مانند دعاخواني و ریاضت كشي براي توبھ و فر
  . گراییدند

دو نفر ھم . ، بھ كالج سنت بارب منتقل شد و در آنجا نیز پیرواني بھ دور خود جمع كرد١۵٢٩در سال 
پیر فاور پتروس فابر چوپاني از مردم آلپ . اطاق او ھر كدام از راھي مختلف بھ تقدس او ایمان آوردند

ترسھاي خیالي یا واقعي رنج بسیار برده و، در یكي از این ساووا بود كھ از كودكي بھ علت ھجوم 
اكنون كھ پیر بھ . ھجومھا، با خداي خود عھد كرده بود كھ ھمھ عمر را در خودداري جنسي بھ سر برد

ھاي نفس  بیست سالگي رسیده بود، پیوستھ میكوشید روح آشفتھ خود را كھ با حالتي تبالود در برابر وسوسھ
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ایگناتیوس گرچھ ادعایي بھ ھوش و . در پشت رفتاري خشك و با انضباط پنھان نگاه داردایستادگي میكرد، 
وي مشكل روحي دوست جوانش را . ذكاوت باطنیش بھ آساني بر رموز زندگي دروني دیگران پي میبرد

تھ در ھاي نفساني را تحت اختیار ارادھاي تمرین یاف حدس زد و او را اطمینان داد بھ اینكھ میتوان انگیزه
  . آورد

اما چگونھ باید اراده را تمرین داد ایگناتیوس لویوالیي در پاسخ میگفت، از راه تمرینھاي روحي پس آن دو 
  . با ھم بھ تمرین مشغول شدند

ھم اطاق دیگر او فرانسوا گزاویھ بود كھ از شھر پامپلونا، یعني ھمانجایي كھ ایگناتیوس لویوالیي دوران 
وي شجره نامھ بلندي از نیاكان متشخص داشت، و جواني بود . ذرانده بود، میآمدخدمت سربازي خود را گ

ھاي پاریس و دختران مھماندارشان را  نیكومنظر، توانگر، مغرور، و خوشگذران كھ ھمھ میخانھ
فرانسوا بر آن دو زاھد ریاضت پیشھ میخندید و از موفقیتھاي خود در ربودن دل زنان الف . میشناخت

ینھمھ، وي در كار تحصیالتش باھوش و كامیاب بود ودر ھمان زمان دانشنامھ استادي خود را با ا. میزد
روزي مردي را دید كھ چھرھاش از تطاول سیفیلیس . گرفتھ بود و براي كسب درجھ دكتري كار میكرد

خشیدن زمان دیگري كھ از نیاز باطني خود بھ مشھور شدن و در. و او بھ فكر فرو رفت; آبلھگون شده بود
زیرا كھ شخص را : ((در جھان سخن میگفت، ایگناتیوس بھ آرامي این جملھ را از انجیل برایش نقل كرد

جملھ ناراحت شد، اما  فرانسوا گزاویھ از این ))ببازدچھ سود دارد، ھرگاه تمام دنیا را ببرد و نفس خود را 
و او نیز بعدھا در اجراي تمرینھاي روحي بھ . نتوانست ھیچ وقت آن را از گوش خود بیرون براند

شاید محرك او غرور باطنیش بود بھ اینكھ در تحمل محرومیتھا و سرما و رنج ; ایگناتیوس و فاور پیوست
میگرفتند، روي كف اطاقي سرد با پیراھن نازك  آنھا خود را تازیانھ میزدند، روزه. از آن دو تن عقب نماند

میخوابیدند، و پا برھنھ و تقریبا تمام برھنھ در برف راه میرفتند تا بدن خود را در مقابل سختیھا پر طاقت 
  . سازند و، در عین حال، آن را بھ زیر فرمان اراده خود در آورند

ایگناتیوس . شكل كاملتري بھ خود گرفتھ بودند تمرینھاي روحي، كھ ابتدا در منرسھ آغاز شده بود، اكنون
آنھا را از روي سرمشقي كھ دون گارثیا د ثیسنروس، رئیس دیر بندیكتیان شھر مونتسرات، در كتاب خود 

اما ھمھ احساسات و تخیالت پرشور خود را نیز ; داده بود تنظیم كرد) ١۵٠٠(بھ نام تمرین زندگي روحي 
او بھ صورت یكي از نیروھاي محرك تاریخي  كوچكطوري كھ كتاب  بھ. در آن قالب اصلي فرو ریخت

ایگناتیوس اساس فكر و تعلیم خود را بر حقانیت كتاب مقدس و لغزشناپذیر بودن كلیسا . دوران اخیر در آمد
وري فردي درمورد دین چیزي جز دعوي پوچ و اخاللگري مغزھاي پرافاده و تو در نظر او دا. قرار داد

ما باید ھمیشھ آماده باشیم كھ اگر مقامات كلیسایي چیزي را كھ نظرمان سفید . ((خالي نمیتوانست باشد
را براي پرھیز از عذاب وجدان باید خود .)) مینماید بھ سیاه تعریف كنند، باور كنیم كھ آن چیز سیاه است

  . چون خدمتگزاران فرمانبردار خداوند و، ھمچنین، نایب خداوند در زمین، یعني كلیسا، بار بیاوریم

براي انجام نخستین تمرین روحي باید گناھانمان را در نظر مجسم سازیم و حساب كنیم ھر یك از آنھا 
و آیا از ھر ; وزخ شدشیطان تنھا بھ خاطر یك گناه محكوم بھ سوختن در آتش د. مستوجب چھ كیفري است

یك از گناھان ما بھ ھمان نحو تمرد و طغیاني بر ضد اراده خداوندي نیست بھتر است براي شمارش گناھان 
روزانھمان بر روي خطوط مستقیمي، كھ نماینده روزھاي ھفتھاند، براي ھر گناه عالمتي بگذاریم و سپس 

است كھ در اطاق یا حجره تنگ و تاریكمان  چھ خوب. بكوشیم تا ھر روز از شماره آن عالمات بكاھیم
ھمھ مخافتھاي ; زانو بر زمین بزنیم و تصویر دوزخ را ھر چقدر كھ ممكن باشد واضحتر در نظر بیاوریم

; ھاي وارد بر اجساد دوزخیان را در برابر دیدگان خود مجسم سازیم آن آتش فناناپذیر و كلیھ شكنجھ
بوي تعفن بدنھاي سوختھ را ھمراه با بخار ; ھ گوش جان بشنویمھاي یاسشان را ب ھاي درد و نالھ ضجھ

: و آنگاه از خود بپرسیم; ھاي آتش جانگداز را بر اعضاي بدنمان حس كنیم زبانھ; گوگرد بھ مشام آوریم
چگونھ میتوانیم از آن عذاب جاویدان رھایي یابیم تنھا بھ كمك مسیح كھ از جان خود گذشت و شھادت بر 

پس ما باید در اندیشھ جزئیات زندگي مسیح، و حوادث تاریخي  .بخشدفت تا ما را نجات صلیب را پذیر
مھمي كھ ھمراه آن در دنیا اتفاق افتادند، تعمق كنیم و، با نیروي تخیل خود، در برابر شخصیتھاي برجستھ 
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پس از گذراندن دو ھفتھ تمام در . ن حماسھ خدایي بھ زانو در افتیم و لب بر لبھ دامان و خرقھ ایشان بساییمآ
این تفكرات، باید بھ دنبال مسیح راه بیفتیم و قدم بھ قدم او را در مراحل شھادتش، و در لحظاتي دردبار كھ 

وجود خود حس كنیم كھ دعاي آخرین را در  باید در; زیر سنگیني صلیب از رفتار باز میماند، دنبال كنیم
جثسیماني ھماواي او خواندھایم، نیز ھمدرد با او ضربات تازیانھ بر پیكرمان فرود آمده، خیو بر چھرھمان 

باید لحظات نزع او را بگذرانیم، با او بمیریم، و با ; افتاده است، و بر چھارچوب صلیب میخكوب شدھایم
ارم باید خود را در حال رستاخیز بیابیم، مشاھده كنیم كھ پیروزمندانھ سر از در ھفتھ چھ. او در خاك شویم

پس از آنكھ با در نظر آوردن این . خاك گور بھ در میآوریم، و ھمراه مسیح بھ عالم باال صعود میكنیم
دمان رویاي متبرك قویدل شدیم، باید آماده آن باشیم كھ چون سربازاني جان بر كف شیطان را بھ زانو و مر

و در آن جھاد مقدس باید ھمھ مصایب را با خشنودي تحمل كنیم و جان خود را ; را بھ سوي مسیح آوریم
  . شادمانھ نثار او سازیم

این دعوت بھ فداكاري در سراسر عمر، میان دانشجویان دانشگاه پاریس نھ نفر ھواخواه یافت دانشجویان 
ن جھان برده بودند و آرزو داشتند كھ در آن دریاي شكھا و جدي و جواني كھ نخستین بار پي بھ نامفھوم بود
آنھا داوطلب شدند كھ تقدیر و زندگي و رستگاري . ترسھا بھ لنگري از ایمان و امیدواري دست یابند

وي بھ ایشان پیشنھاد كرد كھ در موقع مناسب با ھم بھ . آنجھاني خود را یكسره بھ دست ایگناتیوس بسپارند
، ١۵٣۴اوت سال  ١۵در . در آنجا چندي، تا حد امكان، عمال مانند مسیح زندگي كنندفلسطین بروند و 

ایگناتیوس، فاور، گزاویھ، دیگوالینث، آلونسو سالمرون، نیكوالس بوبا ذیلیا، سیمون روذریگوئث، كلود 
كھ تمام لوژي، ژان كودور، و پاشاز بروئھ در نمازخانھ كوچكي در محلھ مونمارتر گرد آمدند، عھد كردند 

عمر در خودداري جنسي و تھیدستي بھ سر برند، و سوگند خوردند كھ پس از دو سال ادامھ تحصیل بھ 
ایشان ھنوز نقشھ معیني براي مبارزه با آیین پروتستان نداشتند، بلكھ . سرزمین مقدس جالي وطن كنند

نمیدادند و ھدف اصلیشان  بھ مباحثات در االھیات عالقھاي نشان; اسالم را دشمن بزرگ خود میدانستند
نھضت ایشان بیشتر از رازوري اسپانیایي ریشھ گرفتھ بود تا از ; پیشروي در راه تقدس و دینداري بود

  . در نظر ایشان بھترین حجت، زندگي با ایمان بود. مناقشات فكري معمول در آن زمان

ھاي آلپ عبور كردند، و خود را بھ  با پاي پیاده خاك فرانسھ را پیمودند، از كوه ١۵٣٧ ١۵٣۶در زمستان 
اما ونیز با تركان عثماني در جنگ بود و سفر . ونیز رساندند بھ امید آنكھ از آنجا راھي بھ یافا بیابند

بر . در ضمن این تاخیر و انتظار، ایگناتیوس با كارافا آشنا شد و چندي بھ فرقھ تئاتینھا پیوست. غیرممكن
كار، تصمیم وي بھ زندگي كردن در فلسطین تغییر یافت و بھ فكر افتاد كھ اثر مصاحبت با این كشیشھاي فدا

پس از مشاورھاي با شاگردان، . در ھمان خاك اروپا زندگي خود و ھمراھانش را وقف خدمت كلیسا سازد
قرارشان بر این شد كھ اگر تا پس از یك سال انتظار راه فلسطین بھ رویشان باز نشود، ھمگي خود را در 

فاور توانست براي . ر پاپ بگذارند تا ھر وظیفھاي را كھ خود صالح بداند بھ عھده ایشان محول سازداختیا
  . ھمھ آن گروه اجازه كشیش شدن را بھ دست بیاورد

اگر بھ خاطر . سرش طاس شده بود و اندكي میلنگید. در این ھنگام ایگناتیوس چھل و شش سال داشت
دماغ تیز، چشمان فرو رفتھ و سیاه و نافذ، و ھیئت باوقارش نبود،  عالیم ظریف و اشرافي چھره، چانھ و

اما آنچنانكھ بود، ; قامت كوتاه صد و پنجاه و ھفت سانتیمترش او را آدمي ناچیز و بي اثر معرفي میكرد
ایگناتیوس آزار كسي را نمیخواست، گرچھ برقراري سلطھ . حالت قدیسي مجذوب و جان بركف داشت

و در حقیقت باید گفت كھ او خود قرباني آن دستگاه بود، نھ عامل ; كار را الزم میدانستدستگاه تفتیش اف
با طیب خاطر از بیماران و مبتالیان بھ طاعون پرستاري ; وي سختگیر اما مھربان بود. اجراي احكامش

نعطاف و آرزویش این بود كھ مردمان را، نھ با آتش و شمشیر، بلكھ از راه نفوذ یافتن بر ا; میكرد
ایگناتیوس، با آنكھ خود باني یكي از . پذیرشان، و نشاندن ایماني راسخ در دلشان، بھ دین مسیح در آورد

ھاي مسیحیت در امر پرورش افراد بود، اما بھ فرا گرفتن دانش یا نیروي تفكر چندان  كامیابترین فرقھ
اریھاي فكري مدرسیھا شركت وي در االھیات تبحري نداشت و در مباحثات و ریزھك. اھمیتي نمیداد

دیگر الزم نمیدانست كھ درباره . وي اصوال ادراك مستقیم را بر تفاھم استداللي ترجیح میداد; نمیجست
و احساس ; زیرا یقین داشت كھ ایشان را بھ چشم دیده است; وجود مسیح، مریم، و قدیسان اقامھ برھان كند
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در واقع، . اطراف خود دارد بھ وي نزدیكتر استمیكرد كھ وجود آنھا از ھر چیز و ھر كس كھ در 
اما با ھمھ این تجربیات باطني و رازورانھ، ; ایگناتیوس در باطن خود آدمي بود سرمست از وجود مسیح

او میتوانست، با روشھایي انعطافپذیر، خود را . مردي بود كھ جانب جھد و كوشش را از دست نمیگذاشت
بھ ھیچ وجھ راه ناصواب را براي رسیدن بھ ھدفي صواب اختیار  .بھ ھدفھاي تغییرناپذیرش برساند

اما لیاقت و فراست آن را داشت كھ اوضاع زمان را در نظر گیرد، امیدھا و خواستھاي خود را ; نمیكرد
تخفیف دھد، روشھاي خود را با خلق و خوي اشخاص و شرایط محیط منطبق سازد، ھرجا الزم بود تدبیر 

را با تیزبیني و خودداوري و دستیاران و خدمتگزاران شایستھ را از میان ایشان بھ كاربرد، مردمان 
دستچین كند، و پیروان خود را چنانكھ در باطن خویش میاندیشید چون فرمانده سپاھي رھبري كند و بھ 

ایگناتیوس گروه كوچك پیروان خود را با اصطالحي نظامي . كارھایي كھ در خور لیاقتشان بود بگمارد
در حقیقت ایشان سربازاني بودند كھ داوطلبانھ براي تمام مدت عمر خود در ; میخواند)) ھنگ عیسي((

و بھ ھمین سبب بود كھ با طیب خاطر انضباط ; پیكار با بي ایماني و تساھل كلیسا نامنویسي كرده بودند
د را گردن سخت سپاھیگري را میپذیرفتند و ھمگي، یكدل و یكجھت، فرمانروایي مطلق پیشواي خو

  . مینھادند

ھاي خود را بھ  ، ایگناتیوس، فاور، و الینث از ونیز بھ قصد رم بھ راه افتادند تا نقشھ١۵٣٧در پاییز سال 
ھمھ آن مسافت را پیاده پیمودند و با نان و آبي كھ در راه تكدي میكردند خود را زنده . تصویب پاپ برسانند

گویي یقین داشتند كھ ; با خاطري شاد، سرودھاي مذھبي میخواندنداما در تمام مدت مسافرت، . نگاه داشتند
  . از سرچشمھ نیت و نیروي ھمان گروه كوچك روزي سازماني بزرگ و توانا بھ وجود خواھد آمد

V- یسوعیان  

زیرا پاولوس سوم را غرق در ; چون بھ رم رسیدند، فورا اجازه تشرف بھ حضور پاپ را خواستار نشدند
پس در یك بیمارستان اسپانیایي بھ خدمت مشغول شدند، از بیماران پرستاري كردند، و . سیاستي مھم یافتند

ون شنید كھ قصد دارند بھ ، پاولوس ایشان را بار داد، و چ١۵٣٨در اوایل سال . جوانان را تعلیم دادند
فلسطین بروند و در پیش گیرند، نسبت بھ ایشان اظھار مالطفت كرد و، با كمك چند نفر از كاردینالھایش، 

پس از آنكھ فداییان مسافرت خود را . بھ عنوان خرج سفر بھ ایشان پرداخت) دالر ۵۵٠(كراون  ٢١٠مبلغ 
چند . ند، تمام آن پول را بھ صاحبان اصلیشان پس دادندغیر ممكن یافتند و مجبور شدند از آن صرفنظر كن

تن دیگر از اعضاي آن گروه كھ در شمال باقي مانده بودند بھ رم احضار شدند، و در این ھنگام عدھشان 
پاولوس سوم فاور و الینث را بھ استادي در دانشگاه رم تعیین كرد، در حالي كھ . بھ یازده نفر رسید

وبراي این ; در پیش گرفت كھ عبارت بود از بھ راه راست آوردن روسپیان ایگناتیوس وظیفھ خاصي
را بنیان نھاد تا روسپیان بي پناه )) خانھ مارتا((منظور، با اعاناتي كھ از ھواداران خود جمع آوري كرد، 

 و با شور و غیرت بر ضد انواع جرایم جنسي بھ موعظھ پرداخت، و از این راه براي; را در آن جاي دھد
  . خود دشمناني آفرید

  . با روي آوردن داوطلبان تازھاي بھ سوي این جمع، الزم آمد كھ اصول عقاید و آیین آن تصریح شوند

بدین ترتیب كھ ; تعھد بھ فرمانبرداري محض بر دو تعھد خودداري جنسي و زندگي تھیدستانھ افزوده شد
بعدا تعھد چھارمي . كھ توسط پیروان انتخاب میشد، بالفاصلھ پس از شخص پاپ قرار گرفت ،))فرمانده((

خدمتگذاري بھ درگاه خلیفھ رم بھ عنوان : ((نیز بھ اصول آیین فرقھ مزبور اضافھ شد، كھ عبارت بود از
ن و چراي آنچھ را كھ پاپ زمان یا جانشینانش، براي اجراي فوري و بدون چو((و )) نایب خدا در زمین

، ایگناتیوس از كاردینال ١۵٣٩در سال . در سراسر دنیا)) نجات ارواح و یا اشاعھ دین الزم بدانند
كونتاریني خواھش كرد كھ مواد آیین نامھ را از نظر پاولوس سوم بگذراند و از او درخواست كند كھ آن 

پاپ موافق بود، اما بعضي از كاردینالھا مخالفت كردند، . وظھور تقدیس كندگروه را بھ عنوان فرقھاي ن
سرانجام، پاپ بر اعتراضات ایشان فایق آمد و با صدور . زیرا آن گروه را افراطیوني متمرد میشناختند
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 خوانده شده)) انجمن عیسي((آنچھ را كھ در متن توقیع بھ عنوان ))بھ خاطر حكومت كلیساي مبارز((توقیع 
خدمتگزاران موظف ((اعضاي آن فرقھ، بھ طور مشخص، ). ١۵۴٠سپتامبر  ٢٧(بود بھ رسمیت شناخت 

بھ بعد معمول شد، و آن ھم در اصل  ١۵۴۴از سال  ))یسوعي((واژه . خوانده شدند)) انجمن عیسي
ھجوآمیزي بود كھ كالون و معترضان دیگر بھ كار میبردند، و خود ایگناتیوس ھرگز آن را بر  اصطالح

پس از مرگ ایگناتیوس موفقیت و اعتبار آن فرقھ نوین موجب شد كھ واژه یسوعي جنبھ . زبان نراند
  . دھجوآمیز خود را از دست بدھد، و در نیمھ دوم قرن شانزدھم بھ صورت عنواني افتخارآمیز درآی

تا چندین روز پس . ایگناتیوس لویوالیي بھ فرماندھي فرقھ نوظھور انتخاب شد ١۵۴١آوریل سال  ١٧در 
  . از آن كاري جز ظرف شویي و خدمات پست و پرمشقت دیگر انجام نداد

در رم گذراند، و مركز فرماندھي انجمن را بھ طور دایم در ) اكنون پنجاه سال داشت(وي بقیھ عمرش را 
تنظیم كرد كھ با تغییراتي  ١۵۵٢و  ١۵۴٧بھ موجب اساسنامھ كاملي كھ بین سالھاي . ایر ساختآنجا د

جزئي تا زمان حال بھ قوت خود باقي مانده است قدرت نھایي بھ دست اعضایي كھ سوگند تعھد یاد كرده 
ي محلي، فرمانده، و از ھر ایالت دو نفر نماینده انتخاب میشدند، و اینان ھمراه با روسا. بودند سپرده میشد

را میدادند كھ در مورد لزوم اختیار داشت فرمانده تازھاي انتخاب )) ھیئت فرماندھي((دستیارانش تشكیل 
فرمانده یك مشاور و چھار دستیار داشت كھ بر ھر یك از اعمال او نظارت میكردند، اشتباھات مھمش . كند

ناالیق تشخیص میدادند، ھیئت فرماندھي را دعوت را بھ وي خاطر نشان میساختند، و ھرگاه او را فردي 
  . میكردند تا او را از مقامش معزول كند

در این مدت، آنھا بھ . داوطلباني كھ مي خواستند بھ انجمن عیسي بپیوندند میبایست دو سال نوآموزي كنند
آیین و ھدف انجمن آشنایي مییافتند، تمرنیھاي روحي را بھ جاي میآوردند، زیردستي و نوكري میكردند، و 

ایشان موظف بودند كھ . یدادنداز باالدستھایشان قرار م)) فرمانبرداري مقدس((خود را یكسره در تعھد 
خواستھاي شخصي را بھ یك سو نھند، مانند سربازاني دستورھاي افراد باالتر از خود را اجرا كنند، و 

و میبایست بپذیرند كھ فرمانبرداري از باالدستھایشان بھ ; بھ ھر سو روانھ شوند)) اجسادي بي اراده((چون 
ست مترصد باشند كھ خطاھاي یاران خود را بھ مقامات مسئول میبای. منزلھ فرمانبرداري از خداوند است

. گزارش دھند، و اگر دیگري خطاكاري خودشان را گزارش دھد، ابدا نسبت بھ او كینھ در دل نگیرند
گرچھ قوانین انضباطي سخت و دقیق بودند، اما انجمن موارد خاص را در نظر میگرفت و قابلیت انعطاف 

ظاھرا تمایل بھ . اراده فردي را در ھم بشكند، یا قوه ابتكار را از بین ببردو بندرت ممكن بود ; داشت
فرمانبرداري خود نخستین قدم بھ سوي كسب لیاقت در فرماندھي است، زیرا ھمین تمرینھا بودند كھ عده 

  . زیادي از مردان الیق و مبتكر بھ بار آوردند

كھ قابل پس گرفتن بود )) ساده((در میبردند، تعھد آنھایي كھ از این دوره دشوار نوآموزي جان سالم بھ 
و بدین ترتیب ; میسپردند تا تمام عمر در خودداري جنسي و تھیدستي و فرمانبرداري صرف بھ سربرند

بعضي از آنھا در ھمین مقام باقي میماندند و چون برادران غیر روحاني بھ . میشدند)) طبقھ دوم((وارد 
، در آرزوي رسیدن بھ ))دانشمندان تعلیم یافتھ((ادند، و برخي دیگر بھ عنوان خدمات نیكوكارانھ ادامھ مید

مقام كشیشي، تحصیل ریاضیات، فلسفھ، االھیات، و ادبیات كالسیك میكردند و در مدارس و كالجھا بھ 
و صاحب عنوان )) طبقھ سوم((آنھایي كھ آزمایشھاي بیشتري را میگذراندند وارد . تدریس میپرداختند

تعھد ((و مقام )) طبقھ چھارم((و باالخره، عده قلیلي ھم میتوانستند بھ ; میشدند)) تیاران تعلیم یافتھدس((
ارتقا یابند و اینھا كشیشاني بودند كھ خصوصا سوگند فرمانبرداري مطلق نسبت بھ ھر فرمان و )) سپردگان

ي را بھ وجود میآوردند كھ عده معموال اقلیت كوچك)) تعھد سپردگان((گروه . دستور پاپ یاد كرده بودند
ھر چھار طبقھ مانند راھبان با ھم در صومعھاي زندگي میكردند، . شان از یك دھم كل اعضا تجاوز نمیكرد

اما روزه ; در خوردن و آشامیدن راه امساك میپوییدند، و جسم خود را آماده ھر خدمت شاقي نگاه میداشتند
ھر عضوي كھ بھ انجمن عیسي . یاضت بھ جا نمیآوردندنمیگرفتند و، بھ غیر از مواقع ضروري، ر

پذیرفتھ میشد حق داشت عنوان مالكیتھاي شخصي خود را محفوظ نگاه دارد، اما عواید داراییش كال وقف 
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ھر فرد یسوعي میبایست دارایي و عمل خود را . انجمن میشد، كھ وارث نھایي غالب این گونھ داراییھا بود
  . نتھاي خداوندگار بداندموقوف در راه جالل بي ا

  . كمتر در تاریخ دیده شده است كھ سازماني تا این اندازه ساختھ و پرداختھ دست یك فرد بوده باشد

ایگناتیوس بھ اندازه كافي زندگي كرد كھ بتواند در اساسنامھ انجمن عیسي تجدید نظر كند و آن را بھ 
اق كوچك و لختش، باقدرت و مھارتي تام، وي از درون اط. صورت دستورھایي كامال عملي در آورد

اعمال سپاھیان خود را كھ در سراسر اروپا و بسیاري از نقاط دیگر جھان پراكنده شده بودند ھدایت و 
وظایف دشوار فرماندھي انجمن، و بنیانگذاري و نگاھداري دو مدرسھ و چندین بنگاه خیریھ . تنظیم میكرد

وي كھ ھمواره ; خوردھاش سنگیني میكردند و او را از پا در میآوردنددر رم، دیگر اندك اندك بر پیكر سال
. نسبت بھ ضعیفان مھربان بود، دیگر حتي با مقربترین زیردستان خود بھ بیرحمي و خشونت رفتار میكرد

با مشتي گردو و تكھاي نان و كاسھاي آب چند نوبت . اما نسبت بھ نفس خویش از ھمھ سختگیرتر بود
گاھي اوقات در شبانروز فقط چھار ساعت میخوابید، و حتي مدت فرو رفتن . رگزار میكردغذاي خود را ب

ھنگامي كھ چشم از . در حال مكاشفات و تجسم رویاھاي آسماني را بھ نیم ساعت در شبانروز تقلیل میداد
شاید ; ت، بسیاري از اھالي رم حس كردند كھ نسیم تندي از وزش بازمانده اس)١۵۵۶(دنیاي فاني برگرفت 

در آن زمان مردم . ھم از طرفي پارھاي از پیروانش افسردگي خود را با آسودگي حاصل جبران كردند
ھنوز نمیتوانستند از خاطر خود بگذرانند كھ این اسپانیایي رام نشدني یكي از بانفوذترین مردان تاریخ 

  . دوران آینده خواھد شد

تعھد ((ھ ھزار عضو داشت كھ سي و پنج نفرشان از در ھنگام مرگ ایگناتیوس، انجمن عیسي نزدیك ب
پس از مناقشات بسیار، كھ حاكي از اشتیاق بھ فرمانده شدن یسوعیان ظاھرا فرمانبردار . بودند))سپردگان

اما از آنجایي كھ، در چھار پشت قبل، اجدادش یھودي ; )١۵۵٧(بود، دیگو الینث بھ فرماندھي انتخاب شد
پاپ . اسپانیایي كھ در فرقھ یسوعیان نفوذي داشتند او را الیق آن مقام نشناختندبودند، عدھاي از بزرگان 

پاولوس چھارم كھ از مادامالعمر بودن مقام فرماندھي فرقھ بیمناك بود و آن را وسیلھ رقابتي با مقام پاپ 
; ال محدود شودمیدانست، دستور داد تا در مواد اساسنامھ تجدید نظر بھ عمل آید و دوره فرماندھي بھ سھ س

پاپ ((از آن بھ بعد، فرمانده یسوعیان در نسلھاي آینده لقب . اما بعدا پاپ پیوس چھارم آن قرار را ملغا كرد
پس از آنكھ فرانسوا بورژیا، دوك گاندیا، بھ یسوعیان ). بھ سبب لباده سیاھي كھ میپوشید(یافت )) سیاه

ھنگامي كھ . ن عیسي بسرعت توسعھ و قدرت یافتپیوست و ثروت بیكرانش را وقف آن فرقھ ساخت، انجم
 ١٣٠نفر رسیده بود كھ در  ٣۵٠٠، عده اعضاي آن بھ )١۵۶۵(وي بھ عنوان سومین فرمانده انتخاب شد 

  . ایالت یا كشور مختلف، بھ سر میبردند ١٨خانھ، در 

، چین، ژاپن، و مبلغان انجمن بھ ھندوستان. اروپا براي فعالیتھاي یسوعیان جبھھ كوچكي شمرده میشد
در امریكاي شمالي ایشان بھ صورت پیگرداني مخاطرھجو و جنگ آزما در آمدند كھ . دنیاي جدید رفتند

در امریكاي جنوبي ایشان، بیش از . انواع مصایب زندگي خود را چون عنایاتي از جانب خداوند میپذیرفتند
در سال . كشاورزي علمي خدمت كردند ھر دستھ دیگري از تازه واردان، در راه پرورش بومیان و رواج

، قدیس فرانسوا گزاویھ لیسبون را ترك كرد و با یك كشتي پرتغالي، پس از سالي رنج راه، خود را ١۵۴١
  . زنگي بھ دست گرفت و در خیابانھا بھ راه افتاد تا شنوندگاني بھ دور خود جمع كند; بھ گوآ رسانید

پرداخت و چنان با صداقت و فصاحت اصول دین مسیح را چون این منظور حاصل شد، بھ موعظھ آنان 
توضیح داد و آن قدر بسادگي و صراحت مباني اخالقي مسیحیت را توصیف كرد كھ ھزاران نفر از 

  . ھندوان و مسلمانان، و حتي عدھاي از پرتغالیان سختي كشیده و نفي بلد شده، را بھ دین مسیح در آورد

یانش اطمینانبخش بود بیماراني را شفا داد و شھرت بھ معجزه كردن چون در علم پزشكي دست داشت و ب
، ضمن آنكھ گزاویھ را )١۶٢٢(توقیع صادره از جانب پاپ . اما خود وي ھرگز چنین ادعایي نداشت; یافت

میساخت یعني استعداد )) ودیعھ زباني((در شمار قدیسان معرفي میكرد، وي را متصف بھ دارا بودن 
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اما در حقیقت آن قدیس قھرمان آسا زبانشناس . بھ ھر زبان بیگانھ در ھنگام نیازطبیعي سخن گفتن 
محجوبي بود كھ ساعتھاي دراز از وقت خود را صرف بھ خاطر سپردن مواعظش بھ زبانھاي تامیلي و 

چنانكھ ژان سوم، شاه پرتغال، ; گاھي اوقات ایمانش بر بشر دوستیش غلبھ مییافت. مالھاي و ژاپني میكرد
ا وادار كرد كھ دستگاه تفتیش افكار را در گوآ برقرار سازد، و دستور داد ھیچ ھندویي نباید بھ خدمات ر

شاید دلیل این دستور آن بود كھ وي ; كلیسایي پذیرفتھ شود، مگر آنكھ چند پشت اجداد مسیحي داشتھ باشد
در مقابل یك نفر كشیش بومي  نمیتوانست تحمل این فكر را كند كھ یك مسیحي پرتغالي براي اقرار معاصي

من میخواھم در جایي تبلیغ كنم كھ : ((سرانجام، گزاویھ گوآ را ترك كرد، زیرا میگفت. زانو بر زمین زند
كھ در نظر وي بھ دین !)) كافران و بیدینان را بھ دست من بسپارید; مسلمان و یھودي وجود نداشتھ باشند

، بھ قصد ژاپن، پا ١۵۴٩در سال . ایمان راسخي نداشتند مسیح آوردنشان آسانتر صورت میگرفت، زیرا
  . در سفر گذاشت و در میان راه بھ تحصیل زبان ژاپني پرداخت

پس از پیاده شدن در بندر كاگوشیما، گزاویھ و دستیارانش در خیابانھا بھ موعظھ مشغول شدند، و اھالي 
د، بھ گوآ بازگشت، آشوبي را كھ در میان دو سال بع. نیز با كمال ادب بھ سخنان ایشان گوش فرا دادند

مسیحیان برخاستھ بود فرونشاند، و سپس رو بھ سوي چین نھاد تا آن كشور را بھ دین مسیح در آورد پس 
امپراطور چین ورود . از تحمل رنج بسیار، بھ جزیره چانگ چوئن، واقع در پایین دھانھ رود كانتون، رسید

مستوجب مرگ اعالم داشتھ بود، با این وصف، گزاویھ در صدد راه  اروپاییان بھ خاك كشورش را گناھي
درحالي كھ فریاد ; وفات یافت ١۵۵٢دسامبر سال  ٢یافتن بھ درون سرزمین چین بود كھ بیمار شد و در 

وي چھل و شش .)) مرا شرمسار جاوداني مساز; اي خداي بزرگ، من دل بھ امید تو بستھ بودم: ((میزد
   .سال عمر كرده بود

یسوعیان اروپا نیز مانند مبلغانشان در كشورھاي بیگانھ با ھمان وظیفھشناسي و از جان گذشتگي بھ خدمت 
ایشان در محل ماموریت خود باقي میماندند و در ھنگام بروز طاعون از بیماران پرستاري . مشغول بودند

. فل و موقعیتي وفق میدادندبراي ھر طبقھ از مردم موعظھ میكردند و بیان خود را با ھر مح. میكردند
تحصیالت عالي و رفتار پسندیده آنان موجب آن میشد كھ زنان، نجیبزادگان، وحتي شاھان براي اقرار 

ایشان با كمال جدیت، اما با حزم و نزاكت، در كارھاي دنیوي . معاصي كشیشان یسوعي را انتخاب كنند
حزم بیشتر و دینداري كمتر بر : ھا گوشزد كرده بودایگناتیوس ھمواره از راه اندرز بھ آن; شركت میجستند

یسوعیان معموال مرداني با سجایاي بزرگ اخالقي بودند، و . دینداري بیشتر و حزم كمتر ترجیح دارد
  . عیبھایي كھ بعدا بر آنھا گرفتھ شدند ھنوز در آن زمان بھ ظھور نپیوستھ بودند

تفتیش افكار بودند، اما در عمل خود را از آن بر كنار  گرچھ ایشان از لحاظ مباني صنفیشان موید دستگاه
كم بودن عده آنان این اجازه . میداشتند و میكوشیدند تا از راه آموزش و پرورش بھ اصالح افراد بپردازند

را نمیداد كھ پرورش كودكان را نیز برعھده گیرند و، از این رو، سعي خود را تنھا مصروف آموزش و 
ھاي دیگر، و بخصوص  ھا زیر نفوذ و اختیار فرقھ چون دانشگاه. ھ میساختندپرورش مدارس متوسط

روحانیان پروتستان قرار داشتند، ایشان براي پیروان و شاگردان خود كالجھاي مخصوص دایر كردند و 
ھمواره در پي آن بودند تا جوانان نخبھاي بار بیاورند كھ در نسل بعدي بتوانند پیشوایي اجتماعي را در 

  . یسوعیان بزرگترین مربیان زمان خود شناختھ شدھاند. ت بگیرنددس

در )) لیسھ((در آلمان، و)) ژیمنازیوم((كھ با )) مدرسھ مقدماتي((یسوعیان در شھرھاي مھم اروپا تعدادي 
. كھ معادل كالجھا بود تاسیس كردند)) مدرسھ عالي((فرانسھ، یعني مدرسھ متوسطھ، تطبیق میكرد و نیز 

ھاي موجود را تحویل بگیرند و  ات نیز، چنانكھ در كویمبرا و لوون اتفاق افتاد، ممكن بود دانشگاهگاھي اوق
برنامھ . ایشان با دادن تعلیمات مجاني رقباي خود را بھ شگفتي میانداختند. آنھا را بھ سبك خود اداره كنند

در ھلند و )) دران ھمزیستبرا((مدارسي كھ توسط فرقھ : درسي آنان، محتمال بھ نسبتھاي مختلف، از
آلمان دایر شده بود، ژیمنازیوم شتورم در ستراسبورگ، و مواد درسي آكادمیھاي اومانیستھا در آلمان و 

تدریس بھ زبان التیني صورت ; اساس این تعلیمات بر مطالعھ آثار كالسیك بود. ایتالیا اقتباس شده بودند
در كالسھاي . یدا ممنوع بود، مگر در روزھاي تعطیلمیگرفت و استعمال زبان بومي براي شاگردان اك
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. باالتر فلسفھ مدرسي تدریس میشد، و پرورش اخالقي بار دیگر مورد تاید قرار با ایمان دیني آمیختھ میشد
ھر روز سنن دیني بھ مغز شاگردان تلقین میشدند و مقررات روزانھ خواندن دعا، تفكر دروني، اقرار 

رباني، مراسم قداس، و باالخره تحصیل االھیات چنان ذھن دانشجویان را بھ  معاصي، آیین تناول عشاي
اصیل آییني متوجھ میساخت كھ در نیمھ دوم قرن شانزدھم ھیچ كدام از ایشان از جاده لگد كوب شده آبا و 

شك نیست كھ . و، از ھمین راه، اومانیسم از كفر بھ مسیحیت بازگردانده شد; اجدادي خود منحرف نشدند
از جملھ آنكھ نیروي حافظھ را زیاد بھ كمك میگرفت، ذھن ; این روش پرورشي نیز معایب بزرگي داشت

; ھاي آن زمان، از لحاظ مطالعھ علوم ناقص بود نوجو را سرخورده و مایوس میكرد و، مانند دیگر برنامھ
این ھمھ، مرد آزاد فكري  با. و نیز مفاسد تاریخ را نادیده میانگاشت تا بتواند بر وضع موجود حكومت كند

ھمان طور كھ ھستند، اي كاش از آن ما : ((چون فرانسیس بیكن درباره مدارس یسوعیان گفتھ است
ھاي یسوعي در ھر رشتھ و مقامي ممتاز بودند،  در خالل دو قرن آینده، فارغالتحصیالن دانشكده.)) بودند

  . بھ جز در پژوھشھاي علمي

یسوعیان با روش آموزشي، تدبیر سیاسي، و . در ھنگام مرگ ایگناتیوس، صد كالج یسوعي وجود داشت
جانبازي خود در راه مقصود، با شوري متكي بر انضباط و مھارتي در منطبق ساختن ھدفھایشان با وسایل 

سمت بزرگي از و امكانات موجود، توانستند موج مھاجم جنبش پروتستان را بھ عقب برانند و دوباره ق
بندرت گروھي آن قدر . آلمان، بیشتر خاك مجارستان و بوھم، و ھمھ لھستان مسیحي را بھ كلیسا بازگردانند

سال بھ سال بر . كوچك توانستھ است اقداماتي آن قدر بزرگ را در مدتي آن قدر كوتاه بھ انجام برساند
یخ تاسیس رسمي آن نگذشتھ بود كھ بھ عنوان حیثیت و نفوذ یسوعیان افزوده شد، و ھنوز بیست سال از تار

سرانجام، ھنگامي كھ كلیسا جرئت . درخشانترین نتیجھ حاصل از نھضت اصالحات كاتولیكي شھرت یافت
رش بود تا بھ مناقشات در زمینھ االھیات خاتمھ دھد كھ اروپا از دیر زمان در انتظا عموميكرد آن شوراي 

و بر زخمھاي دینیش مرھمي نھد را دایر سازد، باز این یسوعیان بودند كھ اعتماد پاپھا را بھ خود جلب 
و بھ ھمین خاطر نیز پاپھا دفاع از قدرت تزلزل یافتھ خود، و پشتیباني از ایمان پا بر جاي كھنسال ; كردند

  فصل سي و نھم ، وظیفھشناسي، لیاقت، رازداري، را بر عھده دانش

  

  پاپھا و شورا 

١۵١- ١٧۵۶۵  

I  - پاپھا در بن بست  

اكنون باید یك نفر نویسنده غیر كاتولیك چگونگي واكنش پاپھا نسبت بھ ; كار دشوار را بھ آخر گذاشتیم
  . اعتراض مبارزه جویانھ جنبش اصالح دیني را درك، و بیطرفانھ درباره آن داوري كند

ر، ھمھ مرداني پاپھاي دوره اصالح دیني، شاید جز یك نف. در ابتدا این واكنش آمیختھ با تعجبي دردناك بود
نھ از خود گذشتھ و پاكدامن، بلكھ ; نیكو خصال بودند تا آن حد كھ سیاستمداران میتوانند نیكو خصال باشند

اصوال متین، بشر دوست، و ھوشمند بودند و صمیمانھ اعتقاد داشتند كھ كلیسا، گذشتھ از آنكھ سابقھاي 
ھنوز براي حفظ سالمت اخالقي و آرامش درخشان از خدمات برجستھ دارد، ھمچنین سازماني است كھ 

درست است كھ برخي از رھبران روحاني راه خطا پیموده و از . فكري مردم اروپا كامال ضروري است
ھاي بزرگ كردھاند، اما مگر نظایر ھمان زیاده رویھا و بدكاریھا، و حتي خیلي  قدرت خود سو استفاده

ردیني وجود نمیداشتھ است اكنون، چنانكھ میبینیم، اگر بدتر از آن، در دیگر سازمانھا و حكومتھاي غی
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انسان تردید میكند در اینكھ حكومت كشوري را بھ گناه آزمندي فرمانروایان یا دستبردھاي مامورانشان از 
میان براندازد، چگونھ میتوان در برانداختن كلیسایي كھ طي ھزار سال پیوستھ با اشاعھ دین، دانش، 

نر تمدن اروپا را در دامن خود پرورش داده است دچار تردید نشد اگر اصول عقاید ادبیات، فلسفھ، و ھ
متعصبانھاي كھ موجب حفظ نظام اجتماع و تحكیم مباني اخالق شده بودند براي ھاضمھ فكري تاریخنویس 

ا و در مقابل، آیا اصول عقایدي كھ پروتستانھ; یا فیلسوف ثقیل و سنگین بودند، كلیسا چھ گناھي داشت
پیشنھاد میكردند آن قدر عقالنیتر و باور كردنیتر بودند كھ بتوانند با تفاوت آشكار خود بھبودي وضع اروپا 

را از ھر جھت تضمین كنند بھ ھر حال، اصول دین نھ بر منطق اقلیت، بلكھ بر نیازمندي اكثریت جامعھ 
ا در چھارچوب خود از خطر وسوسھ اصول قالب ایماني را بھ وجود میآوردند كھ افراد عادي ر; متكي بود

و غرایز زیانبخش طبیعي مصون نگاه میداشتند و آنھا را موظف میساختند كھ با خودداري و انضباطي كھ 
اگر این قالب را از ھم متالشي كنید، لزوم تھیھ . الزمھ برقراري جامعھ و تمدن است زندگي را بھ سر برند

، كھ شاید برقراري آن، پیش از گذشت قرنھا آشفتگي اخالقي و قالبي دیگر بھ جاي آن فورا آشكار میشود
قوانین : زیرا مگر نھ این بود كھ خود مصلحان دیني در این عقیده با كلیسا ھماوا بودند; روحي، میسر نباشد

اخالقي بدون پشتیباني ایمان دیني اثري در اصالح جامعھ نمیتواند داشتھ باشد و اما در مورد طبقات 
آیا ایشان در زیر حكومت فرمانروایان پروتستان آزادتر و خوشبختتر بودند تا در زیر سلطھ روشنفكر، 

ن آیا ھنر در پرتو ھدایت كلیسا بارور نشد، و آیا ھمان ھنر بارور بر اثر دشمني مصلحا كاتولیكپاپھاي 
پروتستان، كھ میخواستند مردم را از توجھ بھ تمثالھایي كھ مایھ شوق و امید زندگیشان بود محروم دارند، 
پژمرده نگشتچھ دالیل قانع كنندھاي وجود داشتند كھ، صرفا بھ خاطر پروراندن اذھان، مسیحیت را ذره 

ه كینھ دیگران را بھ پستي و نیستي ھایي بیشمار در آورند، تا ھر كدامشان از را ذره كنند و بھ صورت فرقھ
بكشانند، و ھر یكشان بھ تنھایي در برابر غرایز بشري ناتوان بمانند ما نمیتوانیم بھ یقین بدانیم كھ آنچھ در 
باال گذشت افكار و احساسات پاپھاي دوره اصالح دیني بوده است یا نھ، زیرا رھبران فعال جامعھ بشري 

اما ممكن است پیش خود تصور كنیم كھ وقتي لئودھم ; را منتشر میسازندبندرت اصول عقاید فلسفي خود 
او نیز . ھایي شده بود پایھ حكومت پاپي را در زیر پاي خود متزلزل یافت دچار اندیشھ) ١۵٢١-١۵١٣(

اما با این ; مانند بسیاري از ما آدمي بود مجرم بھ گناه و منھمك در اھمالي كھ منجر بھ تباھكاري میشد
عادتا رفتاري بھ نھایت مھربان داشت، و نیمي از شاعران رم را از خوان . فردي بود قابل بخششوصف، 

با این حال، تا بدعتگذاران شھر برشا را بھ كیفر مرگ نرساند، آرام ننشست ; كرم خود متنعم نگاه میداشت
از مغز آدمیان بیرون  و ھمواره در این عقیده اصرار ورزید كھ افكار نفاقانگیز را میتوان با لھیب آتش

تا اندازھاي كھ ممكن بود از یك فرد خاندان مدیچي كھ بھ مقام پاپي رسیده باشد توقع داشت، نسبت بھ . راند
  . مارتین لوتر بامدارا و بردباري رفتار كرد

تصور كنید كھ اگر وضع زمانھ واژگون میشد، چگونھ پاپ مارتین لوتر لئو سركش را از صفحھ روزگار 
اشتباه لوتر در این بود كھ اصالح دیني را مناقشھاي نابخردانھ در میان راھباني ناآزموده ! نداختبرمیا

، كھ ھمان اوایل دوره پاپي لئو بود، جان فرانچسكو پیكو دالمیراندوال ١۵١٧و حال آنكھ در سال ; پنداشت
نندھترین وجھي رسوخ با ز((سخنراني جالب توجھي در حضور پاپ و كاردینالھا ایراد كرد كھ در آن 

از اقدام بھ درمان آن زخمھا خودداري ... اگر لئو((و پیش بیني كرد كھ )) فساد را بھ داخل كلیسا شرح داد
كند، بیم آن میرود كھ خداوند دیگر از ھرگونھ معالجھ مسالمتآمیزي روي بگرداند و یكباره اعضاي بیمار 

بھ رغم این اخطار بجا، لئو خود را غرق در سیاستي .)) پیكر كلیسا را با شمشیر و آتش قطع و نابود كند
كرد كھ عبارت بود از بھ ھم انداختن كشورھاي اروپایي بھ منظور متعادل داشتن قواي آنھا و در نتیجھ 

وي ھرگز بھ : ((چنانكھ یكي از تاریخنویسان كاتولیك میگوید. مصون داشتن ایاالت پاپ از آفت آزمندیشان
و در نتیجھ دربار پاپ ھمچنان ; دست بھ اصالحات اساسي بزند... جود آن احتیاج مبرمفكر نیفتاد كھ باو

بھترین دلیل آنكھ اصالح میبایست با ضربھاي شدید، آن ھم از خارج، .)) پولپرست و دنیا پرست باقي ماند
در روش اصالح مسالمتآمیز خود با ) ١۵٢٣ - ١۵٢٢(شروع شود این بود كھ پاپ ھادریانوس ششم 

وي كھ منصفانھ زیاده رویھاي كلیسا را پذیرفت و اقدام بھ اصالح از باال كرد، مورد . كست مواجھ شدش
استھزا و تحقیر اھالي رم واقع شد، زیرا اصالحات ھادریانوس را موجب قطع جریان طال از كشورھاي 

ا این خودپسندي ماوراي آلپ بھ سوي رم تعبیر كردند و، در نتیجھ، وي پس از قریب دو سال مبارزه ب
  . نابخردانھ از غصھ یاس و درماندگي در گذشت
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از لحاظ فكر و اخالق او از بھترین . كوفت) ١۵٣۴ - ١۵٢٣(طوفان متراكم خود را بر سر كلمنس ھفتم 
كلمنس در ھوسرانیھاي جنسي و دستبردھاي . بشر دوست، بخشنده، و مدافع یھودیان آزار كشیده: پاپھا بود

ود شركت نمیجست و تا آخر زندگي پر آشوبش، با ھدایت و حمایت عاقالنھ خود، ھنر و مالي اطرافیان خ
شاید وي بیش از آن با دانش و فرھنگ بود كھ بتواند فرمانرواي موفقي . ادبیات ایتالیا را رشد و رونق داد

یكرد، دانش فكر او بھ اندازھاي روشن بود كھ علل و دالیل وقوع ھرگونھ بحراني را بخوبي درك م; باشد
وسیع وي سبب سستي ارادھاش میشد، و تردید رایش كشورھاي اروپایي را یكي پس از دیگري از زیر 

با این ھمھ، ما نمیتوانیم حس ھمدردي خود را از مردي كھ چنان نیات خیر . سلطھ حكومت رم خارج میكرد
رم را دید و بھ دست  كلمنس ھفتم كسي بود كھ بھ چشم خود غارت. در سر داشت یكسره دریغ داریم

كسي بود كھ مجبور شد از بستن پیمان ; تودھاي از مردم بي سر و پا و امپراطوري توانا اسیر افتاد
عاقالنھاي با ھنري ھشتم صرفنظر كند و، در عوض، تنھا در این انتخاب ناگوار مخیر بماند كھ یا ھنري 

كسي بود كھ چون بھ اتحاد فرانسھ با تركان ; اھشتم و انگلستان را از دست بدھد یا شارل پنجم و آلمان ر
جواب شنید كھ اگر بھ مخالفت خویش ادامھ دھد، )) مسیحیترین پادشاه جھان((عثمان اعتراض كرد از آن 

ھرگز پاپي جام فرمانروایي را این سان، تا آخرین . كشور فرانسھ با حكومت پاپي قطع رابطھ خواھد كرد
  . قطره درد تلخش، نیاشامیده بود

ھنگامي كھ درباره اخالق و قواي جنگي شارل پنجم بھ خطا رفت . اشتباھات كلمنس ھفتم فاجعھانگیز بودند
و در نتیجھ او را بھ تسخیر و غارت رم دعوت كرد، چنان لطمھ سختي بر حیثیت و نفوذ حكومت پاپي 

و چون بعدا بھ دست ; بپیچدوارد آورد كھ سبب شد آلمان شمالي نیز با گستاخي تام سر از پیروي فرمان رم 
خود تاج امپراطوري را بر سر مردي گذاشت كھ ناتواني او را در برابر دشمنانش آشكار ساختھ بود، 

وي تسلیم شارل پنجم شد، زیرا از سویي فاقد نیروي . احترام و ستایش دنیاي كاتولیك را نیز از دست داد
داشت كھ مبادا امپراطوري یاغي شورایي از مقتدایان  مادي كافي براي پایداري بود و از سوي دیگر بیم آن

كشوري و روحاني گرد آورد، با تباني ایشان ھر دو سررشتھ اقتدار دیني و كشوري را بھ دست خود گیرد، 
و با آن چیرگي، كلیسا را بھ زنجیر اسارت كشد و حتي امكان داشت كھ خود پاپ را چون غاصبي 

ھمان شھامتي را كھ عمویش، لورنتسو دمدیچي، در ناپل از خود بروز  اگر كلمنس. حرامزاده مخلوع سازد
در سینھ داشت، میتوانست پیشدستي كند و شورایي تشكیل دھد كھ، در پرتو ھدایت ) ١۴٧٩(داده بود 

و بدین ترتیب، توفیق مییافت كھ وحدت ; آزادیخواھانھاش، اخالقیات و اصول عقاید كلیسایي را اصالح كند
  . اي باختري را محفوظ نگاه داردمسیحیت اروپ

آلساندرو فارنزه . جانشین وي در ابتدا چنین نشان میداد كھ واجد ھر دو نوع شرایط فكري و اخالقي است
با آثار كالسیك، بر اثر تحصیل نزد یولیوس پرمپونیوس الیتوس، ; زاده خانوادھاي توانگر و با فرھنگ بود

محبوب و مقرب ; انس بھ صورت اومانیستي تمام عیار در آمده بوددر محافل مدیچیھاي فلور; آشنایي داشت
مقام ) ١۴٩٣(در بیست و پنج سالگي  ;بودپاپي بود كھ در تاروپود زرین موي خواھر وي گرفتار افتاده 

دادن لیاقت فطري در انجام ماموریتھاي سیاسي، و برتري جستن بر ھمھ  پس از نشان; كاردینالي داشت
بھ اتفاق آرا، با عنوان پاولوس سوم، بھ مقام پاپي انتخاب شد و بھ  ١۵٣۴اقران در كالج كاردینالھا، در سال 

حرمت . عنوان شایستھترین مرد جھان مسیحیت براي احراز آن شامخترین منصب روحانیت شھرت یافت
جھان مسیحیت چنان بود كھ موضوع دارا بودن چھار فرزند پیش از رسیدن بھ مقام كشیشي وي در 

با این حال، در شخصیت و زمامداري او تزلزلھا و تضادھاي فكري . لطمھاي بر آن وارد نیاورد) ١۵١٩(
مانند زیرا پاولوس سوم ; بسیار مشاھده میشد، كھ شاید تا حدي زاده موقعیت حساسش در عرصھ تاریخ بود

ستوني لرزان در میان دوره رنسانس، كھ دوست میداشت، و جنبش اصالح دیني، كھ در نظرش نامفھوم یا 
وي با بدني نحیف مدت پانزده سال در برابر آشوبھاي سیاسي و داخلي . نابخشودني مینمود، قرار گرفتھ بود

ز علماي احكام نجوم مدد خواست كھ با مغزي آكنده از ھمھ نوع دانش زمان، گاه و بیگاه، ا. ایستادگي كرد
با وجود . ساعت سعد و نحس براي سفر كردن، تصمیم بھ كار گرفتن، و یا حتي بار دادن را تعیین كنند

داشتن احساساتي تند، كھ گاھي اوقات منجر بھ انفجار خشمي شدید میشد، وي بھ خودداري و تسلط بر نفس 
نداني شد، او را كھ بھ ھیچ چیز، حتي بھ خدا، ایمان چلیني، كھ زماني بھ فرمان وي ز. معروف بود

تا ; كھ بھ نظر اغراقآمیز میآید، زیرا دست كم پاولوس بھ خودش ایمان داشت; وصف كرده است)) نداشت
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وي در ھمان مورد كھ گناه ; آنكھ در سالھاي آخر عمر رفتار اوالد و اعقابش او را از زندگي دلسرد كرد
بدین معني كھ در كار فرمانرواییش روش حمایت از خویشاوندان را، كھ از رسوم  كرده بود بھ كیفر رسید،

ایاالت پیاچنتسا و پارما را بھ پسرش، پیر لویجي، و ; بارز پاپھاي دوره رنسانس بود، شعار خود ساخت
ده ھاي چھاردھسالھ و ھف كاله قرمز كاردینالي را بھ برادر زاده; كامرینورا بھ نوھاش، اوتاویو، سپرد

سالھاش بخشید و، علي رغم فساد اخالقیشان، آنان را مورد حمایت قرار داد و سرانجام نیز تباھي آنھا 
  . پاولوس سوم شخصیتي داشت بدون مرام اخالقي، و مغزي داشت بدون خرد. دامنگیر خودش شد

پاولوس سوم بھ درستي ایراداتي كھ مصلحان دیني بر اداره امور كلیسایي وارد میآوردند معترف بود، و 
اگر اصالح سازمان كلیسایي واقعا تنھا مانع راه حصول بھ آشتي دو جانبھ میان كاتولیكھا و پروتستانھا 

، پیر پائولو ١۵٣۵در سال . دبود، احتمال آن میرفت كھ او بتواند جنبش اصالح دیني را از میان برانداز
ورجریو را بھ نزد رھبران جنبش پروتستان فرستاد تا ایشان را براي شركت در شورایي عمومي دعوت 

در ضمن، تصریح كرد كھ بھ ھیچ وجھ اجازه نخواھد داد در اصول مسلم دین كاتولیك، و یا قدرت ; كند
زیرا گزارش ; وضعي بدتر از دست خالي برگشتورجریو از آلمان با . پاپھا، تغییري اساسي بھ عمل آید

وي حاكي از آن بود كھ در آنجا كاتولیكھا نیز بھ پروتستانھا ملحق شده و در صمیمیت پاپ بھ تشكیل 
و نیز مھیندوك فردیناند شكایت از آن كرده بود كھ نمیتواند كشیشي را، ; شوراي عمومي شك آورده بودند

 ١۵٣۶پاپ بار دیگر در سال . ، و جھل، براي اقرار معاصي خود بیابدمبرا از آلودگي بھ زنا، میخوارگي
; پتر وان درورست را مامور كرد كھ با پیروان لوتر وارد مذاكره شود و قرار تشكیل شورایي را بگذارد

سرانجام، پاولوس حد اعالي . اما پتر مورد تمسخر برگزیننده ساكس قرار گرفت و بدون توفیق بازگشت
وي كاردینال : بھ كار برد تا حسن تفاھمي در میان كلیسا و مخالفانش بھ وجود آورد كوشش خود را

و چنانكھ دیدیم، ; گاسپارو كونتاریني را مامور شركت در مجلس مذاكرھاي كھ در راتیسبونا دایر میشد كرد
نشان  وي شخصیتي بود كھ طي سالھا خدمت صمیمیت خللناپذیر خود را در نھضت كاتولیكي اصالح كلیسا

  . داده بود

نمیتوانیم بھ آساني از احساس غمخواري نسبت بھ كاردینال پیري خودداري كنیم كھ با اشتیاق ربودن تاج 
ھاي آپنن و آلپ را  برف كوه ١۵۴١ھاي فوریھ و مارس سال  پیروزي، از راه برقراري صلح دیني، در ماه

  . فروتني و سادگي و خوش طینتي او شدنددر آنجا ھمھ مفتون . شكافت و خود را بھ راتیسبونا رساند

وي با بردباري قدیسانھ خود در میان اك، پفلوگ، و گروپر، نمایندگان كاتولیك، و مالنشتون، بوتسر، و 
درباره مسائل عمدھاي . پیستوریوس، نمایندگان پروتستان، حكمیت كرد و مذاكرات را بھ مدارا پیش برد

ماه مھ ھمان سال،  ٣در ; ھاي مقدس توافق نظر حاصل شد د و رتبھآزادي اراده، غسل تعمید، آیین تایی
خداي بزرگ را سپاس كھ دیروز عالمان االھي : ((مژده داد فارنزهكونتاریني با شادي تام بھ كاردینال 

اما براي توافق در .)) رد عقیده بھ رستگاري بشر با یكدیگر موافقت كردندكاتولیك و پروتستان در مو
پروتستانھا نمیتوانستند بپذیرند كھ كشیشي . مسئلھ آیین قرباني مقدس ھیچ گونھ زمینھ مساعدي بھ دست نیامد

یت كاتولیكھا میدیدند كھ اگر دست از قلب ماھ; بتواند نان و شراب را تبدیل بھ جسم و خون مسیح كند
. بكشند، مثل آن است كھ قلب و روح مراسم قداس و شعایر كلیساي كاتولیك رومي را از دست داده باشند

كونتاریني دلشكستھ و فرسوده بھ رم بازگشت، در حالي كھ آماج تیرھاي شماتت پیروان كاردینال كارافا، 
پاولوس . دند، قرار گرفتھ بودكھ با تعصب شدید خود در پیروي از كلیساي اصیل آیین او را لوتري میخوان

  . نیز در مورد پذیرفتن موادي كھ كونتاریني امضا كرده بود تكلیف خود را نمیدانست

  . بھ ھر حال، كونتاریني را خوشامد دوستانھاي گفت و مقام نمایندگي پاپ در بولونیا را بھ او تفویض كرد

  . در آنجا، وي پنج ماه پس از ورود در گذشت

پاولوس بیمناك بود كھ مبادا آشتي كردن پروتستانھا با . بیش از ھمیشھ مبھم و مھ آلود شدند سیاستھاي دیني
كلیسا سبب گردد كھ امپراطور شارل پنجم، با خاطري آسوده از وحدت و صلح آلمان، با تمام قدرت خود 
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ایتالیا را بھ ھم آنگاه، با اشغال ایاالت پاپي، متصرفات شمالي و جنوبي خود در خاك ; رو بھ جنوب آورد
فرانسواي اول نیز، از ترس آرام شدن اوضاع . متصل سازد و بساط اقتدار دنیوي پاپھا را یكسره براندازد

آلمان، كونتاریني را متھم بھ این ساخت كھ خود را با خفت و خواري تسلیم اراده بدعتگذاران كرده است، و 
با لوتریھا بر ھم زند، وي با تمام نیروي خود از براي پاولوس سوم پیغام فرستاد كھ اگر صلح خود را 

. و در ھمان حال فرانسوا میكوشید تا با پیروان لوتر پیمان اتحاد ببندد. حكومت پاپي پشتیباني خواھد كرد
چنین مینماید كھ پاولوس سرانجام بھ این نتیجھ رسید كھ مصالحھ دیني با پروتستانھا موجب زیان سیاسیش 

، وي با سیاستي زیركانھ شارل و فرانسوا را وادار كرد كھ در نیس پیمان ترك ١۵٣٨در سال . خواھد شد
و پس از آنكھ بدین ترتیب شارل را از جبھھ باختریش مطمئن ساخت، وي را ; مخاصمھ را امضا كنند

ھنگامي كھ شارل نزدیك بود در جنگ با . تشویق بھ قلع و قمع پیروان لوتر كرد و بھ او وعده كمك داد
، پاولوس قواي امدادي خود را پس خواند، زیرا بار دیگر از )١۵۴۶(وتستانھا بھ پیروزي قطعي برسد پر

. این اندیشھ كھ امپراطور فاتح و فارغ از دشمني پروتستانھا بھ وسوسھ تسخیر ایتالیا بیفتد بر خود لرزید
ھ نجات حكومت پاپي شمرد بدین ترتیب، پاپ بزرگ موقتا طرفدار پروتستانھا شد و آیین لوتري را وسیل

  . عینا ھمان طور كھ حملھ سلیمان قانوني وسیلھ نجات آیین لوتري شده بود

  در این احوال، سپر دیگر 

پاپ در مقابل شمشیر بران شارل، یعني فرانسواي اول، مشغول مذاكره براي بستن پیمان اتحاد با تركاني 
در میان این . یتالیا و اسارت رم تكرار میكردندبود كھ در ھر فرصت تھدید اسالم را بھ تسخیر خاك ا

آشفتگي، پارھاي تردیدھا و سستیھاي پاپ پاولوس سوم، كھ آنچنان بھ بن بست و پریشاني رسیده بود، را 
زیرا وي براي دفاع از خود، جز مشتي سپاھي و ایماني كھ تنھا در قلب مردم ضعیف و ; باید معذور داشت

اگر بخواھیم دریابیم كھ نقش ایمان دیني در این . ر و مددكار دیگري نداشتزیردست رسوخ یافتھ بود، یا
رشتھ مبارزات قدرت طلبانھ تا چھ اندازه ناچیز بوده است، كافي است بھ ذكر این مطلب بپردازیم كھ وقتي 
امپراطور شارل پنجم خبر یافت پاپ پاولوس سوم دست دوستي بھ سوي كشور فرانسھ دراز كرده است، بھ 

پاپ در سن پیري دچار بیماري بدي شده كھ معموال خاص : ((ماینده دایمي پاپ در آلمان چنین گفتن
پاولوس نھ جنبش پروتستان را سركوب كرد و نھ در سازمان .)) جوانان است، یعني مرض فرانسوي

نفوذ  كلیسایي اصالحات اساسي بھ وجود آورد، اما قدرت حكومت پاپي را احیا كرد و آن را بھ عظمت و
آثار ھنري ; وي تا لحظھ آخر فرمانروایي خود یك پاپ دوره رنسانس باقي ماند. سابق خود بازگرداند

میكالنژ و نقاشان و مجسمھ سازان دیگر را تشویق كرد و بھ ایشان كمكھاي مالي رساند، رم را با بناھاي 
مزین كرد، در ضیافتھاي پر شكوه ) )نمازخانھ پائولینا((و )) تاالر شاھي((نو زیبا ساخت، واتیكان را بھ 

شركت جست و زنان زیباروي را بر سر میز خود خوشامد گفت، و موسیقدانان، بازیگران لوده، 
و حتي در ھشتاد سالگي، این پاپ، ھمھ فن حریف ; ھا، و زنان خواننده ر ابھ دربار خود راه داد رقاصھ

در (ھا  بھترین این تك چھره. او بھ یادگار گذاشتھ است ھاي استادانھ از تیسین یك سلسلھ تك چھره. میدان بود
پاپ، این پونتیفكس ھفتاد و پنج سالھ، را نشان میدھد كھ ھنوز نیرومند است و گرچھ صورتش ) موزه ناپل

را نگرانیھاي مسائل كشوري و خانوادگي چنگ زدھاند، اما سرش ھنوز در برابر سختي زمان خم نشده 
باز ھم در (ھایش، اوتاویو وآلساندرو، ساخت  تصویر دیگري از پاولوس و نوهسھ سال بعد تیسین . است

پاپ كھ اكنون فرسوده و خمیده شده، با حالتي ; كھ بیشتر جنبھ پیشگویي پیغمبرانھ داشت) موزه ناپل
، پیر لویجي، فرزند پاولوس، بھ قتل ١۵۴٧در سال . بدگمان، اوتاویو را مورد بازپرسي قرار داده است

، اوتاویو بر ضد پدرش طغیان كرد و با دشمنان پاولوس پیمان ھمكاري بست تا ١۵۴٨در سال ; رسید
پاپ پیر، كھ حتي مغلوب فرزندان خود شده بود، مرگ را با آغوش . پارما را جزو تیول امپراطور سازد

  ). ١۵۴٩(باز پذیرفت 

ز مردانگي و نیرومندي و اسم بي مسمایي بر خود گذارده بود، زیرا ا) ١۵۵۵- ١۵۵٠(یولیوس سوم 
بلكھ برعكس، از رفتار سھل انگار و آسایش ; ھدفھاي عالیمنش یولیوس دوم ھیچ اثري در وجود نداشت

گویي كھ با ; طلب لئو دھم تقلید میكرد و دوره حكومت پاپي خود را با مردمداري مسرفانھاي بھ سر میبرد
   .مرگ لوتر بساط جنبش اصالح دیني را برچیده میانگاشت
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وي بھ شكار میرفت، دلقكھاي درباري نگاه میداشت، بر سر قمار . پاولوس سوم و برادرزادگانش: تیسین
پولھاي ھنگفت میگذاشت، گاوبازي را تشویق میكرد، و غالمبچھاي را كھ مامور پرستاري االغش بود بھ 

قي رنسانس را بھ رم و باید گفت رویھمرفتھ طعم آخرین لقمھ كفر ھنري و اخال; مقام كاردینالي میرساند
دروازه ((تا، در بیرون ) ١۵۵٣(یولیوس سوم وینیوال و عدھاي از ھنرمندان را مامور كرد . چشاند
را بنا كنند كھ آن را مركزي براي گرد آمدن ھنرمندان و )) ویالي پاپ یولیوس((بناي زیباي )) مردم

. كمال آرامش در تبعیت شارل پنجم گذارددر سیاست خویشتن را با . شاعران و برپاساختن جشنھا قرار داد
و چنین ; وي از بیماري نقرس خود رنج ناروا میبرد و كوشید تا آن را از راه روزه گرفتن درمان كند

مینماید كھ این پاپ لذت طلب بھ واسطھ امساك در خوراك فوت كرده باشد، یا بھ گفتھ برخي بر اثر اسراف 
  . در خوشي

خدمات ; زندگي اخالقیش ایراد ناپذیر و ایمانش عمیق بود. ان چیزي كم نداشتپاپ ماركلوس دوم از قدیس
اما وي در بیست و ; و اقداماتش ھمھ در نوع خود نمونھ و كوششھایش در راه اصالح كلیسا صمیمانھ بودند

در این ھنگام گویي براي اثبات آنكھ نھضت ). ١۵۵۵مھ  ۵(دومین روز پاپي خود دار فاني را وداع گفت 
اصالحات كاتولیكي تا مقام پاپي ھم رسوخ یافتھ است، كاردینالھا جوواني پیترو كارافاي زاھد را كھ روح 

وي . ، بھ پاپي برگزیدند)١۵۵٩ ١۵۵۵(و نداي نھضت اصالحطلبي در ایتالیا بود، بھ نام پاولوس چھارم 
جراي نظرات خویش گماشت كھ اكنون ھفتاد و نھ سال داشت و در عقاید خود سخت پابرجا بود، ھمت بھ ا

و چنان با اراده راسخ و ایمان باطني كھ از مردي بھ آن سن و سال بعید مینمود بھ كار پرداخت كھ سفیر 
كارافا، .)) پاپ مردي آھنین است و پا بر ھر سنگي بگذارد از آن جرقھ میپرد: ((فلورانس درباره وي گفت

ماي ایتالیاي جنوبي را در خون خود داشت و بھ نظر كھ در نزدیكي شھر بنونتو بھ دنیا آمده بود، گر
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مزاجي چون كوه آتشفشان داشت، و . میرسید كھ آتشي در ژرفاي چشمان فرورفتھاش بھ طور دایم میسوزد
. تنھا سفیر اسپانیا بود كھ، با پشتگرمي بھ سپاھیان كارآزموده دو كھ د آلوا جرئت عبور از آن را كرد

و ھمان طور كھ یولیوس دوم و ; انیایي كھ بر ایتالیا چیره شده بود نفرت داشتپاولوس چھارم نسبت بھ اسپ
لئو دھم آرزوي بیرون راندن فرانسویان را از خاك ایتالیا در سر پرورانده بودند، نخستین ھدف این ھشتاد 

ل پنجم را وي شار. سالھ غیرتمند نیز رھانیدن ایتالیا و حكومت پاپي از زیر سلطھ امپراطوري اسپانیا بود
خطاب كرد، مردم )) افلیج جسمي و روحي((ملحدي مرموز خواند، وي را فرزند دیوانھ مادري دیوانھ و 

اسپانیا را كف پس مانده سامیھا لقب داد، و سوگند یاد كرد كھ ھرگز فیلیپ دوم را در مقام نیابت سلطنت 
شاه فرانسھ، و اركولھ دوم، ، با ھانري دوم، پاد١۵۵۵در دسامبر سال . میالن بھ رسمیت نشناسد

در . فرمانرواي فرارا، پیماني بست كھ بھ كمك یكدیگر كلیھ سپاھیان امپراطوري را از ایتالیا بیرون برانند
عالوه بر آن، ; صورت پیروزي، پاپ سینا را بھ قلمرو خود میافزود بھ عنوان تیول پاپي بھ عھده میگرفت

ناند را، بھ گناه پذیرفتن شرایط پروتستانھا در جریان برپایي دیت توافق كرده بودند كھ ھم شارل و ھم فردی
  . آوگسبورگ، از سلطنت كنار بگذارند

بر اثر یكي از آن مسخرھبازیھایي كھ از فاصلھاي دور و در امان میان فجایع تاریخي بھ چشم میخورد، 
وي با . مت پاپي در جنگ دیدفیلیپ دوم، كھ از متعصبترین حامیان كلیسا بود، ناگھان خود را بر ضد حكو
در فاصلھ چند ھفتھ، دوك با . اكراه بھ دوكھ د آلوا فرمان داد كھ سپاه ناپلي او را بھ داخل ایاالت پاپي براند

سرباز زبده خود برلشكریان ضعیف پاپ غلبھ یافت و، در پیشرفت خود، شھرھا را یكي پس از  ٠٠٠,١٠
رت كشید، در اوستیا مستقر شد، و رم را مورد تھدید قرارداد آنانیي را بھ غا; دیگري بھ تصرف در آورد

پاولوس پیمان اتحاد میان فرانسھ و عثماني را تصویب كرد و در ھمان زمان منشي امور ). ١۵۵۶نوامبر (
ھانري دوم، . كشوریش، كاردینال كارلو كارافا، بھ سلیمان قانوني متوسل شد كھ بھ ناپل و سیسیل حملھ برد

و وي نیز اوستیا را از ; نسھ، لشكري بھ سر كردگي فرانسوا، دوك دو گیز، بھ ایتالیا روانھ كردپادشاه فرا
اما در ھمان ھنگام، شكست فرانسویان در سن ; دوكھ د آلوا پس گرفت و موجب خرسندي خاطر پاپ شد

آلوا كھ مقاومتي  كانتن دوك دو گیز را مجبور كرد با سربازان خود شتابان بھ فرانسھ باز گردد، و دو كھ د
اھالي رم از وحشت بھ نالھ و زاري در آمدند و . ھاي شھر رم گذارد دربرابر خود نداشت رو بھ دروازه

پاولوس دانست كھ ادامھ دشمني ممكن است بار دیگر فاجعھ . آرزوي مرگ پونتیفكس بیباك خود را كردند
از تبعیت كلیساي كاتولیك رومي روي  غارت رم را تجدید كند، و حتي موجب آن شود كھ اسپانیا یكسره

  . ، پیمان صلح را با دوكھ د آلوا امضا كرد١۵۵٧سپتامبر سال  ١٢در . بگرداند

دوك شرایطي بسیار مسالمتآمیز پیشنھاد نمود و از پیروزي خود اظھار شرمندگي كرد، و بر پاي پاپ 
ودند، بھ وي مسترد گردیدند و مستملكات پاپي، كھ توسط دو كھ د آلوا مسخر شده ب. مغلوب بوسھ زد

این پیروزي نیروي دولتي بر . اما ناپل و میالن در تصرف اسپانیا باقي ماند; حقانیت حكومت پاپ تایید شد
قدرت كلیسایي بھ اندازھاي كامل و قطعي بود كھ چون فردیناند عنوان امپراطوري را از شارل پنجم 

بھ دست برگزینندگان انجام پذیرفت و بھ ھیچ یك از ، مراسم تاجگذاري وي تنھا )١۵۵٨(دریافت كرد 
بدین ترتیب، قدرت پاپھا در تاج . نمایندگان پاپ اجازه شركت در ھیچ مرحلھاي از آن مراسم داده نشد

و بھ بیان دیگر سرانجام شارلماني در مجادلھ ; بھ پایان رسید)) امپراطوران مقدس روم((گذاردن بر سر 
  . یق آمدخود با لئو سوم بر وي فا

پاولوس چھارم، كھ خواھي نخواھي از زیر فشار بار جنگ رھا شده بود، بقیھ دوران فرمانروایي خود را 
باالترین اقدامات اصالحیش گرچھ با . صرف اصالحات كلیسایي و اخالقیي كرد كھ شرح آن قبال گذاشت

لد كردن دو تن دیگر از تاخیر عبارت بود از عزل منشي بدكارش، كاردینال كارلو كارافا، و نفي ب
روش خویش پرستي، كھ . ھایش كھ با رفتار ناشایست خود دوران پاپي او را لكھدار ساختھ بودند برادرزاده

  . براي مدت یك قرن در واتیكان رواج یافتھ بود، سرانجام از آنجا طرد شد

II -  سانسور و دستگاه تفتیش افكار  
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ھ حد اعالي شدت و وسعت خود رسید و دستگاه تفتیش افكار در در دوران این پاپ آھنین بود كھ سانسور ب
احتماال پاولوس چھارم ایمان داشت كھ . رم نیز ھمان قیافھ مخوف و وحشیانھ اسپانیایي را بھ خود گرفت

سانسور نشریات و ممانعت از اشاعھ بدعتگذاري از وظایف حتمي كلیسایي است كھ بھ دست پسر خدا برپا 
زیرا اگر كلیسا سازماني رباني باشد، مخالفان آن ناگزیر  -آیین كاتولیك یا پروتستان شده است خواه در 

و در برابر آن شیاطین، بزرگترین فریضھ دیني جھاد دایمي است، تا از اھانت بھ ; میبایست شیطاني باشند
  . مقام كبریایي جلوگیري بھ عمل آید

مسیحیان شھر افسوس، در دوره حواریون، كتابھاي . سانسور بھ ھمان اندازه كھنسال بود كھ خود كلیسا
تخمین )) سكھ نقره ٠٠٠,۵٠((را بھ تعداد بسیار زیادي كھ قیمت تقریبیشان )) ھنرھاي قبیحھ((مربوط بھ 

در موارد متعدد . رواج كتاب غیرشرعي را منع كرد) ١۵٠(و شوراي افسوس . زده شده است، سوزاندند
ھاي  در دوران متاخرتر، از انتشار ترجمھ. یگر كتابھاي یھودیان دادندپاپھا فرمان بھ سوختن تلمود و د

ھا، یادداشتھا، و  كتاب مقدس بھ قلم ویكلیف، و، بعدھا، مترجمان پروتستان، بھ عنوان آنكھ حاوي دیباچھ
صنعت چاپ برنگراني كلیسا، كھ ھمواره درصدد بود . اصطالحات ضد كاتولیكي بودند، جلوگیري میشد

حكم ) ١۵١۶(پنجمین شوراي التران . ود را از آلودگي بھ افكار گمراه كننده بركنار دارد، افزودپیروان خ
مقامات كشوري نیز مقرراتي . داد كھ از آن پس ھیچ كتابي نباید بدون بررسي و اجازه كلیسا بھ چاپ برسد

، دیت ١۵٠٨ سناي ونیز در سال: در مورد ممانعت از انتشار ھر نوع نوشتھ غیرمجاز وضع كردند
شارل در سال ; ١۵۴٢، و پارلمان پاریس در سال ١۵٢١ورمس، شارل پنجم، و فرانسواي اول درسال 

  . دامنھ نظارت كلیسا برنشریات را حتي تا امریكاي اسپانیایي گسترش داد ١۵۴٣

و نخستین ; توسط دانشگاه سوربون منتشر شد ١۵۴۴نخستین فھرست عمومي كتابھاي ممنوع در سال 
  . توسط دستگاه تفتیش افكار بھ چاپ رسید ١۵۴۵ایتالیایي اینگونھ كتب در سال  صورت

را بھ طور )) فھرست نویسندگان وكتابھاي تحریم شده((، پاولوس چھارم براي بار نخست ١۵۵٩در سال 
این فھرست انتشار چھل و ھشت نوع متن تصحیح شده كتاب مقدس را كھ بھ دست . رسمي بیرون داد

انجام گرفتھ بود ممنوع، و شصت ویك نفر از ناشران و چاپچیان را از ادامھ كار محروم  بدعتگذاران
بھ بعد، ھیچ فرد كاتولیكي اجازه نداشت كتابي كھ فاقد نام نویسنده و ناشر بود و محل  ١۵١٩از سال . میكرد

ر اثري، كسب اجازه بھ بعد، براي انتشار ھ ١۵۵٩و از سال ; و تاریخ انتشار آن ذكر نشده بود را بخواند
كتابفروشان و دانشمندان شكایت كردند كھ .از طرف مقامات كلیسایي ضروري بود))چاپ شود((رسمي 

این ممیزي سخت موجب ركود دانش و ورشكستگي ایشان میشود، اما پاولوس با پافشاري خود آنھا را 
جلد كتاب طعمھ آتش شدند در ونیز در رم، بولونیا، ناپل، فلورانس، و ونیز ھزاران . مجبور بھ تمكین كرد

پس از وفات پاولوس، روحانیون اقدامات او را مورد نكوھش قرار دادند و . مجلد در یك روز ٠٠٠,١٠
شوراي ترانت فھرست او را ملغا شمرد و بھ جاي . آنھا را ناشي از شدت عمل و عدم تشخیص او دانستند

در سال ). ١۵۶۴(منتشر ساخت )) فھرست ترانتي((آن صورت معتدلتري از كتب تحریم شده را، با نام 
، مجمع ویژھاي مامور شد كھ در فواصل معین فھرست مزبور را مورد تجدید قرار دھد و حاصل ١۵٧١

  . آن را ضمن صورتھاي تازه دوباره بھ چاپ رساند

ه خود پائولو سارپي، راھبي كھ از را. داوري درباره نتیجھ این ممیزي و سانسور كار دشواري است
بھترین رمزي كھ : ((برگشتھ و با سازمان كلیسایي مخالف شده بود، فھرست مزبور را چنین توصیف كرد

باید گفت كھ سانسور محتمال در پدید آوردن )). احمق كردن مردمان كشف شده است... تاكنون براي
اما نادیده ; ه استموثر بود ١٧٠٠و اسپانیاي پس از سال  ١۶٠٠انحطاط فكري در ایتالیاي پس از سال 

آزادي فكر، بھ . نمیتوان گذاشت كھ عوامل اقتصادي و سیاسي در بروز این عارضھ اثر بیشتري داشتند
گفتھ آن تاریخنویس انگلیسي كھ تاریخ تحوالت كشورش را با صادقانھترین قلم بھ رشتھ نگارش در آورده 

زیرا برخورد مطلق گرایانھ بھ ; وتستاناست، در كشورھاي كاتولیك بھتر دوام یافت تا در كشورھاي پر
بمراتب بیش از فھرستھا و دستگاه تفتیش افكار  ١٧۵٠كتاب مقدس كھ توسط روحانیون پروتستان تا سال 

بھ ھر حال، نھضت اومانیسم در یك زمان از كشورھاي . براي آزادي فكر و پژوھش علمي زیانبخش بود
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ور و شوق بھ زندگي فروكش كرد و پژوھش در تاریخ در ادبیات ش. كاتولیك و پروتستان رخت بربست
یونان و عشق بھ آثار نویسندگان كافر كیش باستاني رو بھ افول گذاشت، تا جایي كھ عالمان االھي پیروز 

  . اومانیستھاي ایتالیا را بھ تفرعن و فساد و بیدیني كھ شاید بي دلیل ھم نبود متھم میكردند

، تا آنكھ پاولوس چھارم تنفیذ آن را بھ عھده دستگاه تفتیش افكار سپرد سانسور كتب با تساھل اجرا میشد
تاسیس یافتھ بود، در دوران حكومت با رفق و مداراي  ١٢١٧دستگاه تفتیش افكار، كھ در سال ). ١۵۵۵(

اما ھنگامي كھ در راتیسبونا آخرین اقدام مجاھدتآمیز جھت . پاپھاي رنسانس از قدرت و اعتبار خود افتاد
الحھ با پروتستانھا با شكست مواجھ شد و اصول عقاید آیین پروتستان در خود ایتالیا، و حتي میان مص

روحانیان انتشار یافت و شھرھاي بزرگي چون لوكا و مودنا در معرض تھدید جنبش پروتستان قرار 
كدیگر دادند و از گرفت، كاردینال جوواني پیترو كارافا، ایگناتیوس لویوالیي، و شارل پنجم دست بھ دست ی

، كارافا و پنج )١۵۴٢(پاولوس سوم تسلیم شد . پاپ خواستار بازگشت قدرت دستگاه تفتیش افكار شدند
كاردینال دیگر را مامور احیاي آن دستگاه كرد، و بھ ایشان اختیار داد كھ عدھاي از روحانیان منتخب را 

كارافا با ھمان سختگیري عادیش دست . دارند بھ نمایندگي خود با قدرت تام بھ سراسر جھان مسیحي اعزام
بھ كار شد، ستادھاي فرماندھي را ھمراه با زندانھایي جھت مجرمین دایر ساخت، و دستورھایي بھ شرح 

  : زیر براي زیردستانش وضع كرد

بلكھ باید بر اثر كمترین بدگماني، بسرعت، ; ھنگامي كھ ایمان در خطر است، ھیچ تاخیري جایز نیست -١
  . ت بھ اقدامات احتیاطي سخت و جدي زددس

نسبت بھ ھیچ یك از شاھزادگان و یا نخست كشیشان، ھر اندازه كھ داراي مقام شامخ باشند، نباید  -٢
  . تبعیضي قایل شد

در مورد كساني كھ میكوشند تا خود را در پناه حمایت یكي از فرمانروایان قرار دھند باید نھایت  -٣
تنھا آنھایي كھ اقرار صریح بھ معاصي خود میكنند باید مورد مدارا و رافت . سختگیري را بھ كار برد

  . پدرانھ قرار گیرند

از ھر فرقھ كھ باشند، و بخصوص نسبت بھ  ھیچ فردي نباید با ابراز اغماض نسبت بھ بدعتگذاران، -۴
  . پیروان كالون، نام خود را ننگین كند

پاولوس سوم و ماركلوس دوم جلو شراره غیرت كارافا را گرفتند، و حق آمرزش نھایي را، در صورت 
یولیوس سوم سست عنصرتر از آن بود كھ با كارافا . پژوھشخواھي شاكیان، براي خود محفوظ نگاه داشتند

در . جھ در پنجھ شود، و در زمان حكومت این پونتیفكس چندین تن بدعتگذار در رم بر توده آتش سوختندپن
، دستگاه جدید تفتیش افكار فرمان داد تا ھر یك از كشیشان كاتولیكي كھ بر ضد آیین پروتستان ١۵۵٠سال 

رم، پاپ شد، آن دستگاه با چون خود كارافا، با نام پاولوس چھا. تبلیغ نمیكرد مورد محاكمھ قرار گیرد
در زیر سختگیري ((و، بھ گفتھ كاردینال سریپاندو، ; استبداد و نفوذ بیشتري بھ انجام وظیفھ پرداخت

غیرانساني وي، دستگاه تفتیش افكار چنان شھرتي بھ ستمگري یافت كھ دیگر انتظار نمیرفت احكامي آن 
صالحیت قضایي .)) وي زمین صادر شوندقدر مخوف و ھراسانگیز از ھیچ مقر داوري دیگري در ر

كفرگویي، خرید و فروش مقامات : بازرسان دستگاه تفتیش افكار شامل جرمھا و جنایات گوناگوني میشد
كلیساي، لواط، چندگاني، تجاوز جنسي، داللي محبت، نقض مقررات كلیسایي در مورد روزه گرفتن، و 

باز از یادداشتھاي یكي از تاریخنویسان . ذاري نداشتندبسیاري خالفھاي دیگر كھ ابدا ارتباطي با بدعتگ
  : بزرگ كاتولیك این قسمت را نقل میكنیم

بازرسان دستگاه تفتیش ... پاپ عجول و خوشباور ھر اتھامي را، ھر چقدر ناروا، بھ گوش قبول میپذیرفت
افكار، كھ دایما مورد تحریك پاپ قرار داشتند، اجبارا در مواردي بوي بدعتگذاري را استشمام میكردند كھ 

ھاي  ن گرم در كار بودند تا واژهحسودان و مفتریا...داوري بیغرض و با احتیاط اندك نشاني از آن نمییافت
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اتھام آوري را، كھ بھ تصادف از لبان مرداني حتي ھمانھایي كھ در تمام عمر، چون ستونھاي استوار، 
دوره وحشت برپا .... كلیسا را در برابر بدعتگذاران برپا نگاه داشتھ بیاساس بدعتگذاري را بر آنھا ببندند

   .شده، و ھمھ رم را ترس فرا گرفتھ بود

، پاولوس چھارم فرمان بھ دستگیري كاردینال جوواني )١۵۵٧مھ  ٣١(در اوج این دوره درنده خویي 
در چھارم ژوئن ھمان سال، كاردینال پول، نماینده پاپ در انگلستان، را ; مورونھ، اسقف شھر مودنا، داد

ورد كالج كاردینالھا گفتھ وي حتي در م; بھ رم احضار كرد تا بھ اتھام بدعتگذاري مورد بازپرسي قرار دھد
ماري تودور، ملكھ انگلستان، كاردینال پول را مورد حمایت . بود كھ آنجا نیز بھ بدعتگذاري آلوده شده است

مورونھ متھم شد بھ اینكھ موافقتنامھ شوراي . قرار داد و نگذاشت احضاریھ پاپ بھ دست وي برسد
را پذیرفتھ و امضا كرده، با بدعتگذاران حوزه قدرت )) رستگاري بشر بھ صرف ایمان((راتیسبونا درباره 

قضاییش بھ تساھل رفتار نموده، و نیز با كاردینال پول، ویتوریا كولونا، فالمینیو، و دیگر شخصیتھاي 
مورونھ پس از ھجده روز كھ در كاستل سانت آنجلو زنداني بود، تبرئھ . خطرناك رابطھ دوستي داشتھ است

اما وي آزادي را نپذیرفت و اعالم داشت كھ تا خود پاپ بھ ; دیش را صادر كردندشد و مفتشان اجازه آزا
پاولوس امتناع كرد و مورونھ تا مرگ پاپ در آن . بیگناھي او راي ندھد از زندانش خارج نخواھد شد

اولوس فالمینیو، با دروغ، بازرسان دستگاه تفتیش افكار را فریب داد و نجات یافت، اما پ. زندان باقي ماند
پونتیفكس ھار .)) برادرش، چزاره، را در میدان مقابل كلیساي مینروا بر آتش سوزاندیم: ((دربارھاش گفت

شده، با بیطرفي قاطع، حتي بستگان خود را بھ گمان بدعتگذاري مورد تعقیب و آزار قرارداد، این جملھ را 
ھیزم كافي جمع میكردم تا او را  حتي اگر پدر خودم بدعتگذار بود،: ((پاپ پاولوس چھارم گفتھ است

خوشبختانھ پاولوس نیز از میرندگان بود و، پس از چھار سال فرمانروایي، بھ پاداش خود .)) بسوزانم
رم مرگ او را با چھار روز آشوب پر از شادماني جشن گرفت، و در آن مدت توده مردم مجسمھ او . رسید

سپس بناھاي دستگاه تفتیش افكار ; رود تیبر غرقھاش ساختند را زیر كشیدند، بر خاك خیابانھا آلودند، و در
اگر پاپ زنده بود، شاید بھ آن . را آتش زدند، زندانیان آن را آزاد كردند، و اسناد آن را بر باد دادند

اعتراضات چنین جواب میداد كھ فقط مردي با اراده سستیناپذیر و شھامت او میتوانست مفاسد اخالقي رم و 
و او بود كھ در اجراي این مھم، یعني ھمان اقدامي كھ پیشینیانش را با ; اي كلیسا را اصالح كندخرابكاریھ

بسي افسوس كھ پاپ پاولوس چھارم در كار اصالح كلیسا . شكست رو بھ رو كرده بود، كامیابي یافت
  . توركماذا را در خاطر نگاه داشت و مسیح را از نظر گذاشت

جوواني آنجلو د مدیچي را، با عنوان پیوس چھارم، بھ پاپي  ١۵۵٩ا در سال ھنگامي كھ شوراي كاردینالھ
وي یكي از مدیچیھاي میلیونر نبود، بلكھ پسر یكي از . انتخاب كرد، اروپاي باختري نفسي راحت كشید

در ابتدا، چندي براي امرار معاش بھ وكالت پرداخت، مورد . ماموران جمع آوري مالیات در میالن بود
. و اعتماد پاولوس قرار گرفت، بھ مقام كاردینالي رسید، و بھ ھوشمندي و خیراندیشي مشھور شدتحسین 

چون بھ مقام پاپي رسید، از جنگ دوري جست و مشاوراني را كھ طرفدار سیاست تھاجمي بودند طرد و 
اگر میخواھند (( وي بساط دستگاه تفتیش افكار را بر ھم نزد، اما بازرسان آن را آگاه ساخت كھ. توبیخ كرد

.)) مورد لطف او واقع شوند، بھتر است وظایف خود را با نزاكت آقامنشانھ انجام دھند تا با خشونت راھبانھ
یكي از خشكھ مقدسھا كھ پاپ را زیاده از اندازه مالیم و سھلگیر میدانست قصد جانش را كرد، اما ھنگامي 

پیوس . عوب بزرگواري او شد و برجاي خشك ماندكھ پاپ متین و بیدفاع از پھلویش گذشت، آن مرد مر
براي ابراز . چھارم با عزمي راسخ، اما رفتاري با نزاكت، اصالحات كلیسایي پیشقدمانش را تنفیذ كرد

روحیھ آشتیطلبي خود بھ اسقفھاي كاتولیك آلمان اجازه داد كھ آیین قرباني مقدس را ھم با نان و ھم با شراب 
نت را بازگشایي كرد و رھبري آن را براي رسیدن بھ نتیجھ مطلوب بھ عھده شوراي ترا. بھ جا آورند

، پس از یك دوره فرمانروایي صلحآمیز كھ موجب تحكیم مباني نھضت ١۵۶۵وي در سال . گرفت
  . اصالحات كاتولیكي شده بود، وفات یافت

III  -١۵۶٣ -  ١۵۴۵: شوراي ترانت  
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لوتر از پاپ . ل شورایي براي اصالح كلیسا بلند شده بودندمدتھا قبل از لوتر، ھزاران صدا در طلب تشكی
شارل پنجم نیز خواھان برپایي یك سینود بود، با این امید كھ از ; شورایي عمومي و آزاد درخواست كرد

گرفتاري مسئلھ آیین پروتستان رھایي یابد، و شاید ھم بھ قصد آنكھ كلمنس ھفتم را مرعوب كند و سر 
ن پاپ بھ ستوه آمده میتوانست براي بھ تاخیر انداختن شورا صد دلیل بتراشد تا بھ نحوي اما آ. جایش بنشاند

وي بھ خاطر داشت كھ بھ دنبال شوراھاي كنستانس و بال . از زیر بار مسئولیت تشكیل آن شاخھ خالي كند
امپراطوري،  و ھمچنین ابدا راضي نبود كھ اسقفان كینھ جو، و یا نمایندگان; چھ بر سر حكومت پاپي آمد

عالوه بر ھمھ . در امور سیاسي، مشكالت خانوادگي، و یا حتي در مسئلھ چگونگي تولد او مداخلھ كنند
اینھا، تشكیل شورا در آن موقعیت چھ فایدھاي میتوانست داشتھ باشد آیا لوتر شوراھا را نیز ھمراه با پاپھا 

میشدند و اجازه مییافتند كھ آزادانھ سخن بگویند، طرد و انكار نكرده بود اگر پروتستانھا بھ شورا پذیرفتھ 
در نتیجھ مناقشھاي كھ بھ وجود میآمد، مسلما جدایي و كینھ میان دو آیین كاتولیك و پروتستان شدیدتر میشد 

و اگر پروتستانھا را بھ شورا راه نمیداد، ایشان یقینا از روي خشم و ; و اروپا را بھ ھرج و مرج میكشید
شارل میخواست شورا در خاك آلمان برپا شود، اما فرانسوا حاضر نبود . شورش بر میداشتندانتقام سر بھ 

اجازه دھد كھ روحانیان فرانسوي در انجمني شركت جویند كھ زیر نفوذ مستقیم امپراطور قرار داشتھ آن، 
ھور نگاه فرانسواكوشش میكرد كھ آتش آیین پروتستان را ھمواره در پشت سر امپراطور شارل پنجم شعل

  . این یكي از رموز سیاست او بود. دارد

 ١۵٣۶وي در سال . پاولوس سوم ھمھ ترسھاي كلمنس را داشت، اما از شھامت بیشتري برخوردار بود
، صادر نمود و پروتستانھا را ١۵٣٧مھ سال  ٢٣فرماني براي تشكیل شوراي عمومي، در مانتوا بھ تاریخ 

ھاي نمایندگان شورا نتایج حاصل  ولوس گمان میكرد كھ ھمھ گروهپا. نیز براي شركت در آن دعوت كرد
از مذاكرات را خواھند پذیرفت، غافل از آنكھ پروتستانھا كھ اقلیتي را بھ وجود میآوردند بسختي ممكن بود 

لوتر شركت نمایندگان پروتستان را در شوراي عمومي صالح ندانست، و مجمع . چنین تعھدي را تقبل كنند
امپراطور شارل پنجم ھنوز اصرار داشت . ھاي شمالكالدن دعوتنامھ پاپ را باز نكرده باز گرداندپروتستان

در خاك ایتالیا اسقفان ازدحام خواھند كرد و شورا بھ : كھ شورا در خاك آلمان تشكیل یابد، و دلیلش این بود
ي تاخیر، پاولوس پس از چندین جلسھ مذاكره، و مدت. صورت بازیچھاي در دست پاپ در خواھد آمد

موافقت كرد كھ شورا در شھر ترانت، كھ گرچھ در اصل ایتالیایي بود اما در آن زمان جزو قلمرو 
از اعضاي شورا رسما دعوت بھ عمل آمد كھ روز اول نوامبر . امپراطوري محسوب میشد، تشكیل یابد

  . در ترانت گرد آیند ١۵۴٢سال 

ھاي پاپ را در كشورش ممنوع اعالم نمود، و  وي انتشار دعوتنامھ. اما پادشاه فرانسھ حاضر بھ بازي نبود
چون . روحانیاني را كھ میخواستند در شوراي منعقده در خاك دشمن شركت جویند تھدید بھ توقیف كرد

شورا گشایش یافت، تنھا یك مشت اسقف ایتالیایي در آن حضور داشتند و پاولوس ناگزیر جلسھ را بھ تاخیر 
پیمان صلح كرپي ظاھرا زمینھ را مساعد . موافق شارل و فرانسوا تجمع شورا را كامل كند انداخت تا نظر

 ١۵۴۵مارس سال  ١۴پاولوس فرصت را مغتنم شمرد تا شورا را بار دیگر براي تشكیل در ; ساخت
را اما اینك تجدید خطر حملھ از جانب تركھا امپراطور را وادار بھ تقاضاي تعویق انداختن شو. دعوت كند

فعالیت )) نوزدھمین شوراي جامع كلیساي مسیحي((بود كھ  ١۵۴۵دسامبر سال  ١٣كرد، و سرانجام در 
  . خود را آغاز كرد

پاپ كھ سنش بھ ھشتاد سر میزد در رم مانده . باز ھم شروع كار ناخجستھ بود و از امید نیكفرجامي بھ دور
اما سھ كاردینال را بھ نمایندگي خود اعزام داشتھ ; بر شورا نظارت میكرد)) غایبانھ((بود و، بھ عبارتي، 

كاردینال مادروتتسو از شھر ترانت، : تركیبت شوراي ترانت چنین بود. بود دل مونتھ، چرویني، و پول
ھاي رھباني، عدھاي رئیس دیر، و چند تن از عالمان  چھار اسقف اعظم، بیست اسقف، پنج فرمانده فرقھ

در شوراھاي كنستانس و بال . است)) جامع((نست ادعا كند كھ شورایي اما شورا ھنوز نمیتوا; االھي
كشیشھا، شاھزادگان، و حتي بعضي از افراد عادي، ھمتاي نخست كشیشان، حق راي داشتند و راي دادن 

ھاي ملي انجام و روساي دیرھا میتوانستند راي بدھند و راي دادن بھ وسیلھ افراد انجام  بھ وسیلھ گروه
تیجھ، اسقفان ایتالیایي كھ ھر كدامشان بھ دلیل و علتي رھین منت یا آماده خدمت حكومت پاپي در ن. میشد
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كھ در رم زیر نظارت شخص )) مجمع مشاوران. ((با اكثریت تعداد خود بر آن شورا تسلط داشتند -بودند
یرد آماده، و پاپ تشكیل جلسھ میداد، مطالبي را كھ میبایست مورد بحث و مناظره شوراي ترانت قرار گ

چون شوراي ترانت مدعي بود كھ روحالقدس ھادي آن است، یكي از . نتایج آنھا را پیش بیني میكرد
شخص سوم تثلیث رباني مرتبا در میان انبان چاپار از رم : ((نمایندگان فرانسھ در آن باره چنین اظھار كرد

آیا میبایست ابتدا ایمان تعریف شود : دنخستین موضوع بحث درباره نحوه عمل بو.)) بھ ترانت وارد میشود
و آنگاه اصالحات ضروري مورد مالحظھ قرار گیرد، یا برعكس پاپ و ھواداران ایتالیایش میل داشتند كھ 

اما امپراطور و طرفدارانش بحث درباره اصالحات را مقدم ; ابتدا اصول عقاید دیني تعریف شوند
را آرام و ضعیف كند و سپس در میانشان تفرقھ بیندازد، و میشمردند شارل با این امید كھ پروتستانھا 

نخست كشیشان آلمان و اسپانیا در این آرزو كھ اقدام بھ اصالحات از شدت تسلط پاپ بر اسقفھا و شوراھا 
سرانجام در یك مورد سازشي حاصل شد، و آن اینكھ ھیئتھایي بھ موازات یكدیگر درباره ھر دو . بكاھد

ھایي قطعي تھیھ كنند و ھر یك را بھ نوبت بھ شوراي  عقاید و اصالحات، نظریھمطلوب، یعني اصول 
  . ترانت تقدیم دارند

پاولوس دو تن از رھبران یسوعي، الینث و سالمرون، را براي كمك بھ نمایندگانش  ١۵۴۶در ماه مھ سال 
عدا پتروس كانیسیوس و كھ ب; در موارد مربوط بھ االھیات و جانبداري از اقتدار پاپي بھ ترانت فرستاد

تبحر بیمانند یسوعیان در االھیات بزودي برتري نفوذ ایشان را در . كلود لوژي نیز بھ ایشان پیوستند
مباحثات تثبیت كرد، و ایمان راسخ ایشان بھ كلیساي رسمي شورا را وادار كرد كھ بھ جاي كوشش در 

ظاھرا، داوري . روتستانھا اعالم جنگ دھدتامین صلح و وحدت نظر، بر عكس، با افكار اصالح طلبانھ پ
اعطاي ھر گونھ امتیازاتي بھ پروتستانھا موجب از بین رفتن شقاق نخواھد : اكثریت اعضاي شورا این بود

ھاي پروتستان بھ اندازھاي متعدد و گوناگونند كھ ھیچ سازشي نمیتواند تعدادي از آنھا را راضي  فرقھ; شد
ھر تغییر اساسي در اصول عقاید كھن سبب تزلزل تمام بناي ایمان و ; دكند و بھ برخي دیگر لطمھ نزن
سپردن اختیارات كشیشي بھ دست مردم غیر روحاني نفوذ قدرت اخالقي ; اركان آیین كاتولیك خواھد شد

و باالخره، تمكین ; قدرت براي حفظ نظم اجتماعي ضروري است; كشیشان و كلیسا را از بین خواھد برد
یات دیني مبتني بر ایمان صادق در برابر بوالھوسیھاي استدالل فردي باعث الغا و اضمحالل كردن یك االھ

ھر یك از مواد اصول دین ) ١۵۴۶آوریل (در نتیجھ، چھارمین جلسھ شوراي ترانت . آن دین خواھد شد
كتاب براي سنن كلیسایي ھمان حاكمیت و اعتبار ;را عینا تایید كرد)) شوراي نیقیھ((مسیح مصوب در 
و ترجمھ التیني كتاب ; حق اشاعھ و تفسیر كتاب مقدس را منحصرا بھ دست كلیسا سپرد; مقدس را قایل شد

ھمچنین، قدیس . مقدس قدیس ھیرونوموس، وولگات، را تنھا ترجمھ و متن رسمي كلیسا معرفي كرد
الھیات وي در مقامي توماس آكویناس تنھا مجتھد و مفسر االھیات اصیل آیین خوانده شده و كتاب مدخل ا

قرار گرفت، آیین كاتولیك پس از )) مجموعھ فرامین پاپھا((شامخ، تنھا یك درجھ پایینتر از كتاب مقدس و 
شوراي ترانت بھ صورت ایماني توانا و شكستناپذیر درآمد تا در برابر تعرض آیین پروتستان، خرد 

  . دگي كندگرایي، و اصالت داوري فردي، چون جوابي دندان شكن، ایستا

  . كلیساي دوره رنسانس با طبقات روشنفكر رخت از میان بربستھ بود)) سازش آقامنشانھ((دیگر، 

اما اگر ایمان آن قدر مھم و حیاتي بود، آیا بھ تنھایي نیز كفایت آن را داشت كھ، بنابر دعوي لوتر، موجب 
; دیدي درباره این موضوع بودشاھد مناظرات ش) ١۵۴۶ژوئن (رستگاري جاوداني شود جلسھ پنجم شورا 

امپراطور آگاه شد و پیغام فرستاد كھ ; اسقفي ریش اسقف دیگري را چسبید و مشتي از موي سفید آن را كند
اگر شورا نتواند با آرامش وظیفھ خود را ادامھ دھد، دستور خواھد داد كھ چند تن از نخست كشیشان را بھ 

رجینلد پول بھ دفاع از نظریھاي پرداخت كھ بھ طرز . ھ شودرود آدیجھ بیندازند تا از حرارتشان كاست
او را متھم بھ ) پاپ پاولوس چھارم آینده(خطرناكي نزدیك بھ عقیده لوتر بود، و كاردینال كارافا 

رجینلد پول از میدان گریخت، بھ پادوا رفت، و بھ بھانھ كسالت مزاج از حضور مرتب . بدعتگذاري كرد
  . در شورا عذر خواست
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تقدیم شوراي ) كھ در این موقع وفات یافتھ بود(اردینال سریپاندو پیشنھاد سازشآمیزي را كھ كونتاریني ك
راتیسبونا كرده بود مورد حمایت خود قرار داد، اما الینث شورا را وادار كرد كھ بھ مخالفت شدید با 

  . نظرات لوتر درباره اھمیت كارھاي نیك و آزادي اراده پافشاري كند

اسقف سان . ات جھت اصالح كلیسا پیشرفت كندتري داشت تا بحث در اطراف تعاریف اصول دیناقدام
علت : را با شرح اندوھباري از فساد و گمراھي جھانیان افتتاح كرد و گفت ١۵۴۶ژانویھ  ۶ماركو جلسھ 

بھ ; ))وحانیان استتنھا بد اندیشي طبقھ ر((آن ھمھ تبھكاري و گناه، كھ مسلما آینده نظیر آن را نخواھد دید، 
عقیده وي بدعتگذاري لوتر بھ طور عمده نتیجھ گناھكاریھاي روحانیان بوده است، و از ھمین رو اصالح 

اما تنھا اصالح اساسیي كھ ضمن . روحانیان بھترین راه براي فرو نشاندن آن طغیان دیني خواھد بود
ین بود كھ اسقفان را از اقامت در خارج از جلسات ابتدایي شوراي ترانت در مقررات كلیسایي بھ عمل آمد ا

شورا بھ پاپ پیشنھاد كرد كھ . ھاي خود، و ھمچنین از داشتن چند مقام در یك زمان ممنوع ساخت اسقفیھ
اما . را بر مباحثات نظري درباره خط مشیھاي كلي مقدم بدارد)) سازمان توزیع عطایا و مزایا((اصالح 

و ھنگامیكھ ; گونھ اصالحي موكول بھ اراده شخصي پاپ بماند پاولوس میل داشت كھ اقدام بھ ھر
امپراطور در لزوم بھ كار بردن شتاب بیشتري در طرح پیشنھادھاي اصالحي پافشاري كرد، پاپ بھ 
نمایندگان خود دستور داد تا پیشنھاد كنند كھ محل شورا را بھ بولونیا كھ از ایاالت پاپي و تحت نفوذ و 

اما نخست كشیشان ; اسقفان ایتالیایي با این پیشنھاد موافقت كردند. د انتقال یابدنظارت مستقیم رم بو
طاعون خفیفي بھ موقع در ترانت شیوع یافت و یكي از . اسپانیاي و امپراطوري بھ آن معترض بودند

قیھ و ب) ١۵۴٧مارس (اكثریت ایتالیایي شورا بھ بولونیا نقل مكان كرد ; اسقفان شورا را از پا در آورد
شارل از بھ رسمیت شناختن جلسات شوراي بولونیا امتناع ورزید و تھدید . اعضا در ترانت باقي ماندند

پس از دو سال مجادلھ و معاملھ، پاپ تسلیم شد و . كرد كھ شوراي جداگانھاي در آلمان تشكیل خواھد داد
  ). ١۵۴٩سپتامبر (مجمع بولونیا را معلق ساخت 

یولیوس سوم، جانشین وي، با امپراطور كنار آمد و شارل، در عوض، . كردمرگ پاولوس وضع را آسان 
پاپ فرمان داد تا . وعده داد كھ بھ ھیچ وجھ از اقداماتي كھ منجر بھ تضعیف سلطھ پاپي شود پشتیباني نكند

بار دیگر در ترانت تشكیل یابد و موافقت كرد كھ پیروان لوتر نیز نظرات  ١۵۵١شورا در ماه مھ سال 
ھانري دوم، پادشاه فرانسھ، كھ این نزدیكي میان پاپ و امپراطور را نمیپسندید شورا را . د را بیان كنندخو

وقتي شورا گشایش یافت عده نمایندگان حاضر بھ اندازھاي كم بود كھ جلسھ ناگزیر بھ . بھ رسمیت شناخت
ش اسقف، سھ رئیس دیر، پنج بار دیگر شورا در اول سپتامبر با ھشت اسقف اعظم، سي و ش. تعویق افتاد

، و سفیراني از جانب شارل و )برگزیننده براندنبورگ(فرمانده فرقھ، چھل و ھشت عالم االھي، یوآخیم دوم 
  . فردیناند منعقد شد

دیگر در این . نظریھ قلب ماھیت كاتولیكھا را مورد تایید قرار داد) ١۵۵١اكتبر (سیزدھمین جلسھ شورا 
دوك وورتمبرگ . وتستانھا بھ نظر بیفایده میآمد اما شارل در آن مورد پافشاري كردباره شنیدن اظھارات پر

، و بعضي از شھرھاي جنوبي آلمان یك ھیئت پروتستان را بھ نمایندگي خود )برگزیننده ساكس(و موریتس 
. مایدانتخاب كردند و مالنشتون طرحي از اصول عقاید آیین لوتري را تھیھ كرد كھ تقدیم شوراي ترانت ن

شارل بھ ھر یك از نمایندگان امان نامھاي داد، اما ایشان كھ خاطره شوراي كنستانس و گرفتاري ھوس را 
مباحثات بسیار با این پس از . درخواست كردند كھ خود شورا ھم بھ ایشان امان نامھاي بدھد داشتندبھ یاد 

با وجود این، یكي از فرایارھاي فرقھ دومینیكیان ھنگام موعظھ در ھمان كلیساي . درخواست موافقت شد
جامعي كھ محل انعقاد جلسات شورا بود اظھار داشت كھ گرچھ ممكن است تا چندي وجود تخمھاي 

  . وختبدعتگذاري را تحمل كرد، اما عاقبت باید آنھا را یكسره در آتش س

: ایشان پیشنھاد كردند; ، نمایندگان پروتستانھا شورا را مورد خطاب قرار دادند١۵۵٢ژانویھ سال  ٢۴در 
احكام شوراھاي كنستانس و بال، بھ موجب اصل برتري حقانیت شوراھا بر پاپھا، باید مورد تایید قرار 

; ت بھ یولیوس سوم آزاد شونداعضاي مجمع حاضر بایست از التزام بھ سوگند وفاداري خود نسب; گیرند
و درباره كلیھ ; كلیھ تصمیمھایي كھ تا آن زمان مورد تصویب شورا قرار گرفتھ بود باید ملغا شمرده شوند
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مسائل مورد بحث باید سینود عمومیتري، مشتمل بر عده كافي از نمایندگان پروتستانھا، از نو وارد مذاكره 
شورا راي داد كھ اخذ تصمیم درباره . دھا را اكیدا ممنوع ساختیولیوس سوم رسیدگي بھ این پیشنھا. شود

مارس شود كھ قرار بود عده بیشتري از نمایندگان پروتستان در آن  ١٩آن مواد موكول بھ جلسھ مورخ 
  . شركت كنند

 ١۵۵٢در ژانویھ سال . در این فاصلھ، وقایع نظامي مھمي رخ دادند كھ االھیات را پشت سر گذاشتند
در ماه مارس، موریتس، برگزیننده ساكس، ; فرانسھ پیمان اتحادي با پروتستانھاي آلمان امضا كردپادشاه 

شارل فراري شد و ھیچ نیرویي در مقابل موریتس باقي نماند كھ بتواند از ; بھ جانب اینسبروك لشكر كشید
ي غیبشان زد، و شورا در اسقفان یكي یك. حملھ احتمالي او بھ ترانت و قلع و قمع كردن شورا جلوگیري كند

، فردیناند بھ پروتستانھاي پیروز در )١۵۵٢اوت  ٢(براساس پیمان پاساو . آوریل رسما تعطیل شد ٢٨
  . و ایشان نیز دیگر اعتنایي بھ سرنوشت شورا نشان ندادند. جنگ آزادي مذھبي عطا كرد

اما . پاولوس چھارم صالح دانست كھ بگذارد شورا در زمان فرمانروایي او بھ خواب زمستاني فرو رود
پیوس چھارم، كھ پیر مردي مھربان بود، بھ این فكر خود را دلخوش ساخت كھ اگر آیین تناول عشاي 

ممكن است موجب  رباني را، ھم از لحاظ عقیده كاتولیكھا و ھم مطابق نظریھ پروتستانھا، مجاز بشمارد،
در ترانت گرد ھم  ١۵۶١آوریل سال  ۶وي از اعضاي شورا خواست كھ در . فرو نشاندن آتش نفاق شود

آیند و نیز عموم شاھزادگان مسیحي، چھ كاتولیك و چھ پروتستان، را براي شركت در آن شورا دعوت 
بودند ھمراه خود آوردند كھ نمایندگان كشور فرانسھ فھرست رعبانگیزي از اصالحاتي را كھ طالب . كرد

آزادي برپاپي مراسم قداس بھ زبان بومي، اجراي آیین تناول عشاي رباني با نان : شامل پیشنھادھایي چون
و شراب، اجازه ازدواج براي كشیشان، تبعیت مقام پاپ از مصوبات شوراھاي عمومي، و الغاي اختیارات 

  . پاپ در اعظاي معافیتھا و مصونیتھاي دیني

فردیناند اول، كھ . را دولت فرانسھ در آن زمان طرز تفكري شبیھ بھ عقاید ھوگنوھا در پیش گرفتھ بودظاھ
... پاپ: ((اكنون بھ مقام امپراطوري رسیده بود، این پیشنھادھا را تایید كرد و بر آنھا موارد زیر را افزود

د، و سپس آن را بھ سازمان باید فروتني را شعار خود سازد، اصالح دیني را از شخص خود شروع كن
و ; ھاي قدیسان باید از خرافات پاك شوند افسانھ; ))اداري، دربار، و سراسر قلمرو پاپیش گسترش دھد

تا دیگر ثروت ھنگفت آنھا، مانند سابق، بھ اسراف خرج ((ھا باید بر اساس تازھاي استقرار یابند  صومعھ
مود و نمایندگانش، با ترس ولرز، منتظر گشایش جلسھ اوضاع براي پاپ پیوس سخت ھالكتبار مین)). نشود

  . شورا بودند

با شركت پنج كاردینال، سھ  ١۵۶٢ژانویھ سال  ١٨پس از تاخیرھاي استراتژیك، ھفدھمین جلسھ شورا در 
بطرك، یازده اسقف اعظم، نود اسقف، چھارده فرمانده فرقھ، چھار رئیس دیر، و عده گوناگوني از 

بھ ھر یك از نمایندگان پروتستان كھ میل داشتند در مذاكرات شركت كنند اماننامھاي  نمایندگان مقرر شد
اسقف اعظم غرناطھ و كاردینال شارل دو لورن رھبري مشاوره . اما ھیچ داوطلبي پیدا نشد; داده شود

از دست پاپ درباره تقلیل امتیازات پاپ را بر عھده گرفتند و اظھار داشتند كھ اسقفھا مقام روحاني خود را 
و ; است كھ بي واسطھ از جانب خداوند بھ ایشان تفویض میشود)) حق االھي((نمیگیرند، بلكھ این یك 

اسقف سگوویا یكي از بدعتگذاریھاي لوتر را كھ عبارت بود از انكار برتري مقام پاپ، بر اسقفان دیگر 
ورش اسقفانھ بر ضد قدرت پاپ، بھ این ش. ھمچنانكھ در آغاز تشكیل كلیسا مرسوم بود آشكارا تكرار كرد

واسطھ مھارت نمایندگان پاپ در فنون پارلماني، وفاداري اسقفھاي ایتالیایي و لھستاني نسبت بھ پاپ، و نیز 
در پایان شورا، اقتدار . بر اثر پارھاي آدابدانیھاي بھ موقع پاپ نسبت بھ كاردینال شارل دو لورن خنثا ماند

ھمچنین مقرر شد كھ كلیھ اسقفھا سوگند فرمانبرداري نسبت بھ شخص ; ر شدپاپ كاھش نیافت، بلكھ بیشت
فردیناند نیز بھ وعده اینكھ پس از پایان شورا پاپ اجازه اجراي آیین قرباني مقدس را بھ ھر . پاپ یاد كنند

  . دو شیوه كاتولیك و پروتستان عطا خواھد كرد خاطر خود را آسوده ساخت
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بھ محض آنكھ این مناقشھ اصلي از میان رفت، شورا با شتاب تمام بقیھ وظایف خود را بھ طریقي سر و 
ازدواج كشیشان ممنوع ماند و بھ منظور جلوگیري از صیغھ گرفتن آنھا . سامان داد و بھ پایان رساند

فساد اخالقي و بي  بسیاري از اصالحات كوچك بھ مورد اجرا گذارده شدند تا از. كیفرھاي سخت مقرر شد
قرار شد انجمنھایي براي پرورش داوطلبان شغل كشیشي، و . انضباطي روحانیان جلوگیري بھ عمل آید

قدرتھاي سركش دربار پاپ مھار، و مقرراتي . عادت دادن ایشان بھ سختیھاي زھد و دینداري، دایر شوند
كرھاي برھنھ میبایست بھ اندازه كافي از جملھ اینكھ پی; براي اصالح موسیقي و ھنر كلیسایي وضع شدند

در مورد پرستش قدیسان و اولیاي دین، . پوشیدگي داشتھ باشند تا باعث تحریك خیاالت شھواني نشوند
ھا،  اعتقاد بھ برزخ، آمرزشنامھ. ھایي كھ نماینده ایشان بودند مجاز دانستھ شد استفاده از تصاویر و مجسمھ

در این مورد، . ر گرفتند و تعاریف تازھاي براي آنھا عرضھ شدو توسل بھ قدیسان مورد تصویب قرا
یكي از ; شورا صادقانھ اعتراف كرد كھ زیادھرویھاي كلیسا موجب برافروختن آتش طغیان لوتر شده بودند

  : احكام چنین تصریح میكرد

ھ ھر سود شورا حكم میكند ك... ھا از طرف مقامات روحاني در مورد آمرزش گناھان و عرضھ آمرزشنامھ
تباھكارانھاي كھ از این راه عاید كلیسا شده باشد كال بھ دور ریختھ شود و اساس این سودجویي تاسف آور 

شورا ھر یك از اسقفان را مكلف میسازد كھ در محدوده اسقفنشین خود . در جھان مسیحیت از میان برود
، سودجویي، و دیگر خالفكاریھاي ھر نوع بینظمي و اخاللي را كھ بر اثر جھل، خرافھپرستي، بیحرمتي

خدام كلیسایي بھ وقوع میپیوندد مورد بررسي دقیق قرار دھند و گزارش آنھا را ابتدا بھ سینودھاي ایالتي و 
  . سپس، با موافقت اسقفھاي دیگر، بھ پونتیفكس رم تقدیم دارند

شوراي جامع ترانت ، در میان ھلھلھ شادي نمایندگان فرسوده از بحث، ١۵۶٣دسامبر  ۴و در ; است
  . دیگر خط مشي كلیسا براي قرنھا تعیین شده بود; انحالل یافت

مردمان، خواه در كشورھاي كاتولیك و . نھضت اصالحات كاتولیكي در اجراي مقاصد خود كامیاب شد
. خواه پروتستان، بھ دروغگویي، دزدي، اغواي دوشیزگان، فروش مشاغل، و كشتار و جنگ ادامھ دادند

تار اخالقي روحانیان بھبود یافت، آزادي لجام گسیختھ ایتالیاي دوره رنسانس رام شد، و سازش با اما رف
فحشا، كھ در رم و ونیز دوره رنسانس بھ صورت حرفھ . حقوق و شایستگیھاي بشري را گردن نھاد

روزگار شده عمدھاي در آمده بود، اكنون سرافكنده خود را پنھان نگاه میداشت و پاكدامني رسم پسندیده 
و بھ ; ھاي شھوتانگیز و مستھجن در ایتالیا جرمي مستوجب اعدام شناختھ شد تالیف یا انتشار نوشتھ. بود

ھمین علت بود كھ نیكولو فرانكو، منشي و دشمن آرتینو، بھ گناه نگارش كتابي بھ نام پریاپیا، بھ فرمان پاپ 
ھنر و ادبیات مسلما زیانبخش نبود، زیرا از طرفي  اثر محدودیتھاي تازه بر. پیوس پنجم بھ دار آویختھ شد

ھنر باروك، با ھمھ شماتتھایي كھ بھ آن شده است، در آن عصر بھ وجود آمد، و از طرف دیگر تاسو، 
گواریني، و گولدوني، صرفا در زمینھ ادبي، چندان دست كمي از بویاردو، آریوستو، و ماكیاولي 

بھ وجود )) واكنش كاتولیكي((رین جنبش ادبي و ھنري در بجبوحھ در اسپانیا بزرگت. درامنویس نداشتند
زنان ایتالیایي مقداري از شادابي و دلبریشان ; اما خوي پرنشاط ایتالیاي دوران رنسانس از میان رفت. آمد

توجھ دایمي بھ ; را، كھ در نتیجھ آزادي پیش از دوره اصالح دیني جزو طبیعتشان شده بود، از دست دادند
و رھبانیت احیا ; اصول خشك و تیره اخالقي موجب روي كار آمدن دوره پیرایشگري در ایتالیا شد رعایت
مسلما اینكھ آزادي نسبي اندیشھ دوره رنسانس جاي خود را بھ ممیزي و سانسور خفقانآور كلیسایي . گردید

ي كھ علم و نیز جاي بسي تاسف بود كھ، درست ھنگام; و سیاسي دھد لطمھ بزرگي بھ بشریت بود
میخواست سر از قالب محدود قرون وسطایي خود بھ در آورد، دستگاه تفتیش افكار بار دیگر در ایتالیا و 

اما این اكثریت از ; كلیسا بھ عمد اقلیتھاي روشنفكر را فداي اكثریت مومن كرد. سایر كشورھا قوت یابد
  . شود خرسند بودند پایمال شدن افكاري كھ ممكن بود موجب تضعیف ایمان تسلي بخششان

با اینكھ قدرت سلطان گونھ پاپھا بر اشرافیت شوراھاي اسقفي . اصالحات كلیسایي واقعي و دایمي بودند
. تفوق یافتھ بود، اما این روح زمانھ بود كھ اشرافیت، در ھمھ جا جز آلمان، قدرت را بھ سالطین وا گذارد

تند، و حكومتي متمركز بھتر از قدرتي تجزیھ شده اكنون پاپھا از لحاظ اخالقي بر اسقفھا برتري داش
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پاپھا خویشپرستي . میتوانست انضباطي را كھ الزمھ اجراي ھر گونھ اصالح كلیسایي بود برقرار نگاه دارد
. را بھ یك سو نھادند و دربار پاپ را از انواع اھمالكاریھاي زیانبخش و سودپرستیھاي علني پاك كردند

كاتولیك، اداره امور كلیسایي از لحاظ حسن اثر و درستي عمل بھ صورت حتي بھ گفتھ محققان غیر
، و بھ خاطر )١۵۴٧(اطاقكھاي چوبي تاریك براي اقرار معاصي اختراع شد . سرمشق قابل تقلیدي در آمد

ھاي شیطاني نیفتد، استفاده از آن اجباري  آنكھ كشیش بر اثر زیبایي اتفاقي مراجعان توبھكارش بھ وسوسھ
آمرزشنامھفروشان دورھگرد از بین رفتند، بھ عبارت دیگر، در بیشتر موارد، تنھا از راه ). ١۶١۴(گشت 

وفاداري بھ ایمان دیني و ایثار و نیكوكاري ممكن بود كھ رحمت كلیسایي را بھ دست آورد و آمرزش 
انیان كاتولیك، روح. گناھان خود را خرید، نھ چون گذشتھ از راه تطمیع مالي و بخشش موقوفات بھ كلیسا

بھ جاي عقب نشستن در مقابل آیین پروتستان و آزادي اندیشھ، درصدد تسخیر مغز جوانان و بھ دست 
روحیھ یسوعیان مصمم و متكي بر نفس و فعال و با انضباط، روحیھ واقعي كلیساي . آوردن قدرت برآمدند

  . مبارز شد

و این یكي از درخشانترین نتایج جنبش ; ز یافترویھمرفتھ، كلیسا از بیماري برخاست و بھبود شگفتانگی
color="#FFCC33"<پایان سخن  

  رنسانس، اصالح دیني، و عصر روشنگري

رنساس و اصالح دیني دو سرچشمھ تاریخ معاصرند، دو سرچشمھاي كھ متقابال زندگي فكري و اخالقي 
بقھ ارثي خود، از یكدیگر جدا ھمینجاست كھ آدمیان، بنا بر سلیقھ و سا. امروزي ما را آبیاري كردھاند

یعني یا آگاه بھ دین خود نسبت بھ نھضت رنسانس میشوند، كھ فكر را آزاد و زندگي را زیبا ; میشوند
ساخت، یا احساس سپاسگزاري نسبت بھ جنبش اصالح دیني میكنند، كھ تحكیم مباني ایمان و بھبود اصول 

  . اخالق را موجب آمد

در تاریخ ادامھ داشتھ است و ھمواره نیز ادامھ خواھد داشت، زیرا در این  مناظره میان اراسموس و لوتر
گونھ مباحث كلي حقیقتي كھ بشر میتواند بھ دست آورد معموال از تالقي قطبھاي متقابل بھ وجود میآید، و بھ 

  . ھمین جھت است كھ ھر حقیقتي میراث دو جانبھاش را ھمیشھ در خود دارد

جنبھ نژادي و جغرافیایي دارد، مناظرھاي است میان التینھا و توتونھا، میان از یك نظر، این مناظره 
جنوب شفاف و خوشگذران و شمال مھ آلود و سخت گذران، میان اقوامي كھ مسخر رومیان شده و میراث 

ھاي  كالسیك را پذیرفتھ بودند و اقوامي كھ در مقابل روم ایستادگي كرده بلكھ آن را مسخر ساختھ و ریشھ
ھا پیشكش میداشت و رومي كھ قانونھا وضع میكرد،  ژادي و اقلیمھاي شمالي خود را، بر یوناني كھ تحفھن

: ایتالیا و آلمان مسئولیت شكل بخشیدن بھ روحیھ عصر نوین را میان خود تقسیم كردند. ترجیح داده بودند
ان با رجعت بھ آیین و مبادي ایمان ایتالیا با برگشتن بھ منابع ادبیات، فلسفھ، و ھنر دوران كالسیك، و آلم

ھاي  این بار بھ وسیلھ عشریھ - ایتالیا نزدیك بود در دومین كوشش خود موفق بھ تسخیر آلمان شود . مسیحي
. و آلمان باز ایستادگي نمود، كلیسا را پس راند و اومانیستھا را از زبان انداخت; كلیسایي و اومانیسم

تنھا (ھا و دادوستدھاي دنیایي را طرد كرد و خود روي بھ آن جنبھ اصالح دیني، رنسانس متكي بھ خوشی
از قرون وسطایي آورد كھ پیشرفتھا و كامیابیھاي بشري را مبتذل و بیھوده میشمرد، !) ھمان یك جنبھ

در نظر . زندگي را وادي اشك و زاري میخواند، و گناھكاران را بھ توبھ و دعا و ایمان دعوت میكرد
وره رنسانس، كھ آثار ماكیاولي و آرتینو را میخواندند، این رفتار واكنشي قرون وسطایي ایتالیاییھاي د

كھ اینك دوره مبارزھآمیز )) عصر خرد((و چیرگي آن بر )) عصر ایمان((یا بھ بازگشت سلطھ ; مینمود
و در زیر ایتالیاییھایي كھ بھ سخنان پومپوناتتسي گوش میدادند . شبابش را شروع كرده بود تعبیر میشد

حكومت پر رفاه پاپھاي رنسانس بھ سر میبردند در دل بھ لوتر، كالون، و ھنري ھشتم میخندیدند كھ عقایدي 
وحي منزل بودن كتاب مقدس، وحدت اقانیم سھ گانھ، تقدیر ازلي، پیدایش خلقت بھ : قرون وسطایي چون

ه شدن مسیح، واپسین داوري، بھشت، امر االھي، گناھكاري ذاتي، تجسم مسیح، زادن مسیح از باكره، كفار
: و در جبھھ مخالف آن، اصولي از مسیحیت قرون وسطایي چون; و دوزخ را دو دستي چسبیده بودند
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پرستش مریم، پرستش خداي محبت و رحمت، توسل بھ قدیسان، و اجراي مراسمي مزین بھ انواع ھنرھا 
  . را بھ یك سو افكنده بودند كھ مایھ صفا و تسلي و زیبایي ھنري آن دین جلیل شده بود

ھاي كلیسایي  او نیز از عشریھ. كاتولیك با ایمان و صمیمي دلیل خود را در رد آیین پروتستان حاضر داشت
او بھ خوبي میدانست . دل آزرده بود، اما نمیتوانست فكر از میان برداشتن كلیسا را بھ خاطر خود راه دھد

ا حس میكرد كھ میبایست در دنیا مكاني و سازماني براي كساني كھ كھ راھبان خودسرانھ رفتار میكنند، ام
كاتولیك با ایمان . میخواھند عمر خود را وقف تحصیل، تفكر دروني، و خواندن دعا كنند وجود داشتھ باشد

یكي آنكھ دین مسیح ناسخ دین موسي بوده است، : كتاب مقدس را كلمھ بھ كلمھ قبول داشت، اما بھ دو شرط
آنكھ كلیساي بنیان نھاده شده بھ دست پسر خدا برابر با خود كتاب مقدس، قدرت حكمیت دارد و  و دیگري

باید بھ عنوان آخرین مرجع تعبیر متن كتاب مقدس و تنھا وسیلھ تطبیق آن با نیازمندیھاي متغیر زمان، 
كتاب مقدس بھ وسیلھ اگر بنا بود قسمتھاي متناقض و ظاھرا مبھم . مورد قبول و احترام عمومي قرار گیرد

افكار فردي مردمان تعبیر و داوري شود، باید در نظر آورد كھ چھ بیتكلیفي و بلوایي در عالم دین بھ وجود 
میآمد آیا كتاب مقدس در كشاكش ھزاران مغز پاره پاره، و مسیحیت در جدال ھزاران فرقھ متخاصم 

ش اصالح دیني در ھر مرحلھ از زندگي عصر متالشي نمیشد كاتولیك امروزي بھ استدالل خود بر ضد جنب
تاكید شما، بھ اھمیت ایمان و بیارزشي مناسك و مراسم دیني، سخت زیانبخش : ((نوین چنین ادامھ میدھد

بود و آییني بھ وجود آورد كھ سردي و سنگدلیش را در زیر تقدس جمالتي خوش ظاھر پنھان میكرد، بھ 
شما اقرار نیوشي و توبھ . كاري از مراكز نفوذ شما برچیده شدطوري كھ مدت صد سال بساط شفقت و نیكو

; را تحریم كردید و در روح آدمیاني كھ ما بین غریزه و تمدن در كشمكش بودند ھزاران آشوب برپا ساختید
ھایي را كھ كلیسا بھ وجود آورده و  و اكنون، كھ كار از كار گذشتھ كرده بودیم از بین بردید و دانشگاه

رھبران خودتان معترفند كھ بریدگي شما از ایمان . شیده بود تا مرز انقراض تضعیف كردیدتكامل بخ
شما در زمینھ اخالق، . راسخ، در ھر دو كشور آلمان و انگلستان، منجر بھ فساد مھلك اخالق شده است

و  ھمھ زیبایي. فلسفھ، صنعت، و حكومت ھرج و مرج حاصل از اعتقاد بھ اصالت فرد را رواج دادید
رویش و جھش ھنر را فرو . بھجت دین را گرفتید و جاي آن را با دیوشناسي و خوف از گناه پر كردید

اموال كلیسا را ضبط كردید، بھ دولت . نشاندید و ھرجا كھ پا نھادید پژوھش در آثار كالسیك پژمرده گشت
دید و خواري را سربار فقر و توانگران دادید، و در نتیجھ مستمندان را بي برگ و نواتر از ھمیشھ گذار

بر سرمایھداري و ربا خواري قلم عفو كشیدید، اما كارگران را از داشتن تعطیالت آسودگیبخش . كردید
حكومت پاپي را سرنگون ساختید . روزھاي مقدس كھ رحمت كلیسا بر آنھا ارزاني داشتھ بود محروم كردید

ایان خودپرست اجازه دادید كھ اختیار ایمان تبعھ بھ فرمانرو; تا حكومت شاھي را بھ اوج قدرت برسانید
خود را شخصا بھ دست گیرند و دین را، بھ عنوان دلیلي شرعي، پشتیبان جنگھاي خانمانسوز خود قرار 

  . شما ملتھا را بر ضد یكدیگر تجزیھ كردید و حتي اھالي یك كشور و شھر را بر ضد ھم شوراندید. دھند

روھاي ملي را، كھ اثري آرام بخش داشت، از میان بردید و دوراني از آشفتگي سلطھ اخالقي بینالمللي بر نی
قدرت و قاطعیت كلیسایي را كھ بھ اعتراف خودتان آفریده دست . در میان كشورھاي متخاصم پدید آوردید

حق االھي شاھان را مورد ; پسر خداست انكار كردید و، حال آنكھ، خودكامگي سلطنت را شرعي دانستید
د قرار دادید و، بي خبر از خود، قدرت كالم خداوندي را، كھ تنھا تكیھ گاه در برابر قدرت زر یا زور تایی

  . است، منھدم كردید

امتناع شما ; شما ادعاي حق داوري فردي كردید، اما بھ محض آنكھ توانستید، آن را از دیگران دریغ داشتید
ار ما كاتولیكھا زنندھتر است، زیرا ما ھرگز تبلیغ بھ از رواداري در برابر ناسازگاران بھ مراتب از رفت

رواداري مذھبي نكردیم و راه را براي بروز عقاید نفاقانگیز باز نگذاشتیم، از این جھت كھ در نظر ما 
رواداري مذھبي نكردیم و راه را براي بروز عقاید نفاقانگیز باز نگذاشتیم، از این جھت كھ در نظر ما 

در ھمھ این احوال، مشاھد كنید كھ داوري فردي شما كار را بھ كجا كشانده . قگي استرواداري زاده بیعال
ھر كسي براي خود پاپ میشود و، قبل از آنكھ بھ سن و پختگي كافي رسیده باشد كھ بتواند اثرات . است

ایمان  دین در جامعھ و اخالقیات را درك كند و پي ببرد بھ اینكھ افراد مردم تا چھ اندازه بھ داشتن
یك نوع جنون تجزیھ كننده، كھ در . نیازمندند، اصول عقاید دیني را مورد داوري فردي خود قرار میدھد
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زیر نظارت ھیچ گونھ قدرت وحدتبخشي قرار ندارد، پیروان آیین شما را در چنان مجادالت تند و 
كلیسایي وجود نداشت كھ و اگر ; احمقانھاي میاندازد كھ عقیده عمومي را نسبت بھ ھر دیني سست میكند

ھاي علمي و فلسفي، برجا ایستادگي كند و  متین و مردانھ در میان ھمھ نوسانات عقاید و دالیل، و ھمھ نحوه
پیروان پراكندھاش را در دامن خود مجتمع نگاه دارد، مسلما اساس مسیحیت بر باد فنا میرفت و مردمان، 

زماني خواھد رسید . ابر مرگ بي توشھ و برگ مییافتندعاري از ھر گونھ پناھگاه روحي، خود را در بر
كھ آن گروھي از شما كھ ارشاد شده و مسیحیت واقعي را پذیرفتھاند غرور فردي و نیروي فكري خود را 
در پاي نیازھاي دیني بشر نثار خواھند كرد و بھ سوي ایمان، كھ بھ رغم نظرات كفرآمیز این عصر تیره 

  . ا برجا نگاه دارد، روي خواھند آوردمیتواند واقعیت دین را پ

ابتدا سعي كنیم علت جدایي خود را از : ((آیا آیین پروتستان میتواند پاسخي بھ این ایرادات بدھد آري، چنین
كلیساي كاتولیك شما از لحاظ سازمان اداري و رفتار كارمندان خود بھ صورت كانوني . نظر دور نسازیم

تان در تناساني بھ سر میبردند، اسقفانتان در مطامع دنیوي منھمك شده بودند كشیشھای. از فساد در آمده بود
آیا تاریخنویسان خودتان این مطالب را اعتراف نكردھاند . و پاپھایتان ننگ جھان مسیحیت بھ شمار میآمدند

شما . مرداني شریف شما را دعوت بھ اصالح كردند و، در انتظار پاسختان، نسبت بھ كلیسا وفادار ماندند
وعده دادید و تظاھر بھ اصالحات كردید، اما عمل مثبتي انجام ندادید، بلكھ بر عكس مرداني چون یان 

ھزاران كوشش بھ كار رفتند تا . ھوس و ژروم پراگي را، كھ خواستار اصالح دیني بودند، بر آتش سوختید
زماني كھ جنبش اصالح دیني ما شاید كلیسا از درون اصالح یابد، و ھمھ آنھا با شكست مواجھ شدند، تا 

و حتي پس از طغیان ما، آن پاپي كھ در راه تصفیھ كلیسا كوشش ; شما را بیدار و بھ اقدام جدي وادار كرد
  . واقعي بھ كار برد مورد تمسخر رم قرار گرفت

بھ  شما فخر میكنید كھ رنسانس را بھ وجود آوردھاید، اما ھمھ قبول دارند كھ عاقبت كار رنسانس چنان
; فساد اخالق، ستمگري، و خیانتكاري كشید كھ اروپا مانند آن را، از زمان نرون بھ بعد، بر خود ندیده بود
آیا ما حق نداشتیم بر ضد آن كفر، كھ حتي واتیكان را جوالنگاه خود قرار داده بود، اعتراض كنیم درست 

و بھ انحطاط گذارد البتھ بنیاد است كھ كمي پس از آغاز جنبش اصالح دینیمان اخالقیت جامعھمان ر
گذاشتن زندگي نوین اخالقي قومي كھ مباني دیني و كلیساییش آنچنان منحط شده بود طول میكشید اما 

ھاي اخالق در كشورھاي پروتستان بھ مراتب از فرانسھ و ایتالیاي كاتولیك محكمتر و برتر  سرانجام پایھ
نس باشیم، اما بیداري اخالقیمان را مسلما مدیون جنبش ممكن است بیداري فكریمان را مدیون رنسا. شد

رنسانس شما . بھ عبارت دیگر، اصالح دیني نیروي اخالقي را بر آزادي فكر افزود; اصالح دینیمان ھستیم
خاص اشراف و روشنفكران بود و عامھ مردم را بھ چیزي نمیشمرد، و حتي ساده لوحي ایشان را در 

روشان دورھگرد و راھباني كھ اساطیر دیني را اساس سودجویي خود قرار فریب خوردن از آمرزشنامھ ف
آیا صالح نبود كھ بھ این روش ناھنجار و زننده بھرھبرداري از ; داده بودند بھ باد ریشخند میگرفت

ھا پاك كردیم، زیرا  آرزوھا و بیمھاي بشر خاتمھ داده شود ما داخل كلیساھا را از آلودگي نقاشیھا و مجسمھ
مردم اجازه داده بودید كھ خود آن تمثالھا را بپرستند ھمچنانكھ آنھا را وادار میكردید كھ در پیش پاي آن  بھ

ما . عروسكھاي مقدس كھ با تشریفات دیني در خیابانھا بھ گردش در میآمدند زانو بزنند و استغاثھ كنند
تفصیل كلیسایي، ایمان خود را جرئت كردیم كھ بھ عوض تخدیر مغز مردمان، بھ وسیلھ آداب پر طول و 

  . بر پایھاي راست و محكم استوار سازیم

ما قدرت فرمانروایي كشوري را حقي االھي دانستیم ھمچنانكھ عالمان االھي خودتان پیش از ما كرده بودند 
پھا را ما اقتدار بینالمللي پا. زیرا نظام اجتماعي نیازمند دولتي است كھ مورد احترام عموم قرار داشتھ باشد

منكر شدیم، زیرا مشاھده كردیم كھ پاپھا بھ عوض اجراي عدالت در میان عموم ملتھا نفوذ خود را آشكارا 
ناتواني پاپھاي خودپرست شما در متحد ساختن اروپا براي . در راه جلب منافع شخصیشان بھ كار میاندازند

پي، مدتھا قبل از جنبش اصالح دیني، جھاد با تركان عثماني بھ خوبي نشان میدھد كھ نادرستي حكومت پا
گرچھ ما سلطنت را حقي االھي میدانستیم، اما باز در كشورھایي چون . وحدت مسیحیت را بر ھم زده بود

انگلستان، اسكاتلند، سویس، و امریكا از پیدایش و تكامل دموكراسي حمایت كردیم، در حالي كھ كشیشان 
طغیان ما بر ضد تحكم ; لوسانھ سر در برابر شاھان فرود میآوردندشما در فرانسھ، ایتالیا، و اسپانیا چاپ
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كلیساي شما بود كھ طلسم استبداد را شكست و اروپا را آماده آن ساخت كھ ھر نوع استیالیي را، خواه دیني 
شما فكر میكنید كھ ما بینوایان را بینواتر كردیم، اما این ھم . و خواه دولتي، مورد بازخواست قرار دھد

ھمان روش سرمایھداري كھ براي مدت كوتاه بینوایان را استثمار كرد بزودي یاد ; راني گذران داشتدو
و شك نیست كھ سطح زندگي عمومي در ; گرفت كھ چگونھ زندگي مردم عادي را مرفھتر از سابق سازد

  . ستانگلستان، آلمان، و امریكاي پروتستان باالتر از ایتالیا، اسپانیا و فرانسھ كاتولیك ا

مگر غیر از این است كھ جنبش اصالح . اگر شما امروز از دیروزتان تواناترید، بھ خاطر وجود ماست
دیني شما را وادار كرد دست بھ اصالح دربار پاپ بزنید، روحانیان خود را از صیغھ داشتن باز دارید، و 

رت درستي و پاكدامني روحانیون دینداران را بھ جاي كافران بر مقر پاپي بنشانید تصور میكنید امروزه شھ
خود را بھ چھ عاملي مدیون ھستید بھ شوراي ترانت اما مگر شوراي ترانت را بھ جنبش اصالح دیني 

مدیون نبودید بدون این آژیر خطر، بھ احتمال قوي كلیساي شما بھ سقوط خود بھ سوي كفر ادامھ میداد و 
نیایي مینشستند كھ منكر ھر نوع حقیقت و آزمند ھر روزي میرسید كھ پاپھاي شما بھ تخت فرمانروایي د

حتي با وجود آنكھ ما كلیساي شما را از نو برپا ساختیم، باز مللي كھ دین شما را پذیرفتھاند . گونھ لذتي بود
در این مورد، فرانسھ را با ; از آنھایي كھ پیرو اصالح دیني شدھاند نادانتر، و نسبت بھ مسیحیت شكاكترند

  . مقایسھ كنیدانگلستان 

و از ھمین روي، ; ما یاد گرفتھایم كھ میان دینداري با آزادي اندیشھ رابطھ صلح و آشتي برقرار سازیم
ما . كشورھاي پیرو آیین پروتستان ما بودھاند كھ در دامان خود بھترین ثمره علم و فلسفھ را بار آوردھاند

اما كلیسایي كھ كلیھ علوم چھار ; ي منطبق كنیمامیدواریم كھ ایمان مسیحي خود را بر پیشرفت دانش بشر
این ھم : ((قرن اخیر را طرد كرده است چگونھ میتواند خویشتن را بھ این ھدف نزدیك كند میشورانند 

افتخار و ھم ضعف آیین پروتستان است كھ خود را بر اندیشھ، كھ عاملي است ھمواره در حال تغییر، متكي 
ھاي علمي تن در  كاتولیك در این است كھ ھیچ وقت بھ سازش با نظریھ و بر عكس، قدرت آیین; میسازد

ھایي كھ، بھ تجربھ تاریخ، بندرت قرني را كھ در آن بھ وجود آمدھاند بھ پایان  نظریھ; نداده است 
آیین كاتولیك در پي آن است كھ نیازمندیھاي دیني و دروني مردمي را را كھ بھ زحمت نامي از . رساندھاند

ك و داروین شنیدھاند، و ھرگز نام اسپینوزا و كانت را نشنیدھاند، بر آورده سازد و این گونھ كوپرنی
اما چگونھ ممكن است دیني كھ با فكر سر و كار دارد و موعظھ را . مردمان فراوان، و آماده بھ سرسپاریند

آن سیارھاي كھ مقام  وسیلھ ارشاد خود قرار میدھد بتواند خود را با عالم بیكراني منطبق سازد كھ در
برترین را داشت و مقر نزول پسر خدا بود، چون ذرھاي گذران و سرگردان در فضا بھ تعریف درآید، و 

آن نوع جانوري كھ مسیح جان خود را فداي رستگاریش ساخت، در صحنھ خیاالنگیز زندگي چون 
اپذیر آیین پروتستان پذیرفتھ شده موجودي متغیر ساختھ شود وقتي كتاب مقدس كھ بھ عنوان تنھا مبناي خللن

است، مورد نقد عالیي قرار گیرد كھ موجب شود كالم خداوندي بھ صورت ادبیات عبري در آید و مسیح 
در قالب االھیات رازورانھ بولس حواري تغییر شكل دھد، دیگر از آن دین چھ چیز باقي میماند براي ذھن 

و آیین پروتستان، یا جنبش اصالح دیني و نھضت رنسانس امروزي دیگر مشكل واقعي میان آیین كاتولیك 
نیست، بلكھ این مشكلي است میان مسیحیت و عصر روشنگري عصري كھ تاریخگذاریش بھ آساني ممكن 

ھاي امیدش بر عقل، علم، و فلسفھ  نیست، اما آغازش در اروپا با ظھور فرانسیس بیكن مشخص شد و پایھ
لید نت نغمھ رنسانس بود و دین روح جنبش اصالح دیني، علم و فلسفھ نیز ھمان طور كھ ھنر ك. استوار آمد

از این لحاظ، رنسانس مستقیما مسیر تكاملي ذھن . بھ صورت خدایان معبود عصر روشنگري در آمدند
: اروپایي را ادامھ داد تا آن را بھ عصر روشنگري رساند، و اصالح دیني تنھا انحرافي از آن مسیر بود

  . قل را باطل میشمرد و رو بھ ایمان قرون وسطایي میآوردزیرا كھ ع

: با این وجود، اصالح دیني، علي رغم تعصب ذاتیش، دو خدمت در حق عصر روشنگري بھ جاي آورد
یكي آنكھ اقتدار اصول جزمي را در ھم شكست و موجد ظھور صد فرقھ نوین گشت، كھ كمي پیش از آن 

ھا چنان مباحثھ مردانھاي را رواج داد كھ سرانجام  آنكھ در میان آن فرقھو دیگر ; میبایست نابود شده باشند
ھا شد مگر آنكھ بعضي از آنھا مستظھر بھ  عقل تنھا مرجع رسیدگي بھ حقانیت دعاوي ھر یك از آن فرقھ

ھا و ھمھ عقاید جزمي  در آن دادخواھي و آن حملھ و دفاع، ھمھ فرقھ. نیروي نظامي مقاومتناپذیر میبودند
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و ھنوز یك قرن از پافشاري لوتر در برتر شمردن مقام ایمان نگذشتھ بود، كھ فرانسیس ; رسوا و ذلیل شدند
در ھمان قرن ھفدھم، متفكراني چون دكارت، ھابز، اسپینوزا، و . دانایي توانایي است: بیكن اعالم داشت

س، اولباك، و المتري اعالم الحاد در قرن ھجدھم ھلوتیو. الك فلسفھ را جانشین یا شالوده دین معرفي كردند
این فریاد اعتراضي بود كھ بار دیگر . كردند و ولتر كھ ایمان بھ وجود خدا داشت، خشكھ مقدس خوانده شد

مسیحیت را بھ مبارزه طلبید و بحران حاصل از آن بھ مراتب شدیدتر از مناقشھاي بود كھ میان تعبیر 
كوشش مسیحیت بھ ادامھ حیات در . رون وسطایي در گرفتھ بودكاتولیكھا و پروتستانھا از اصول ایمان ق

دیگر پیكارھاي . برابر تعرض كوپرنیك و داروین درام واقعي سیصد سال اخیر را بھ وجود آورده است
میان دولتھا و طبقات مردم، در قبال این جھاد بزرگ روحي، چھ ارزشي میتوانند داشتھ باشند و اینك چون 

ھ سرگذشت پرنشیب و فرازي كھ در صفحات این كتاب نقل شده است نظر بیفكنیم، بھ عقب برگردیم و ب
اكنون میتوانیم . ھاي مختلف آن جنگیدھاند احساس غمخواري میكنیم نسبت بھ كلیھ دالوراني كھ در جبھھ

پیش خود علل خشم لوتر نسبت بھ فساد و سلطھ رم، نفرت فرمانروایان آلماني بھ فربھ كردن ایتالیا با 
ھایي كھ از لحاظ اخالقي نمونھ كمال باشند، و  ھاي كلیسایي، تصمیم كالون و ناكس بھ ایجاد جامعھ عشریھ

اما . آرزوي ھنري ھشتم بھ داشتن وارث تاج و تخت و تصاحب ھر گونھ قدرتي در كشورش را دریابیم
برانگیختن حس نفرت ھمچنین میتوانیم بفھمیم كھ چرا اراسموس، آرزوي اصالحاتي را داشت كھ منجر بھ 

و نیز میتوانیم حس كنیم كھ چرا نخست كشیشان رم، مانند كونتاریني، تا آن درجھ ; در جھان مسیحیت نشود
از تجزیھ احتمالي كلیسا، كھ طي قرنھا دایھ و نگھبان تمدن مغرب زمین بود و ھنوز ھم چون نیرومندترین 

  . پایداري میكرد، انزجار میداشتند موج شكني در برابر ھجوم فساد اخالق و آشفتگي و یاس

فرد سرنگون میشود، اما اگر چیزي براي . از این ھمھ نیروھا و كوششھا ذرھاي بھ ھدر نرفتھ است
آیین پروتستان در موقع مناسب بھ . بشریت بھ یادگار گذاشتھ باشد، ھرگز از صفحھ روزگار محو نمیشود

ان بود كھ كلیسا خود را مھذب ساخت و بھ صورت احیاي حیات اخالقي اروپا كمك كرد، از ھیبت ھم
از فراز دود باقیمانده . سازماني از لحاظ سیاسي ضعیفتر، اما از جھت اخالقي نیرومندتر از سابق، در آمد

دین ھنگامي بر اوج كمال خود میماند كھ مجبور باشد با رقابت بھ : در میدان نبرد چنین پند میگیریم
ه و ھر جا كھ رقیب و معارضي در مقابل نداشتھ باشد، حالت تعصب و انجماد و ھرگا; زندگیش ادامھ دھد

بزرگترین ھدیھ جنبش اصالح دیني این بود كھ اروپا و امریكا را عرصھ رقابت ایمانھاي . بھ خود میگیرد
گوناگون ساخت، و ھمین سبب شد كھ ھر ایماني بر سر غیرت بیاید، صالح خود را در بھ كار بردن 

  . ري بداند، و نیز مغز نحیف ما را ھمت و رغبت درك آزادي ببخشداغماض فك

  . ھمت داشتھ باش، بھ آخر گفتار نزدیك میشویم! خواننده
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